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เรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน:

การที่ท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อมาใช้สิทธิ์เป็นการเริ่มต้นบทบาทของท่านในการก�าหนดอนาคต
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อช่วยท่านในการตัดสินใจ เราได้จัดท�าคู่มือแนะน�าส�าหรับผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งฉบับทางการซึ่งคู่มือนี้จะอธิบายว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอย่างไร และการเลือกตั้งนั้นมีระบบการ
ท�างานอย่างไร ท่านจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและร่างกฎหมายต่างๆ ได้
จากคู่มือบัตรตัวอย่างในเขตเทศมณฑลของท่าน และถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนของการเลือกตั้ง อีกทั้งสถานภาพของท่านในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่ที่
ท่านต้องไปใช้สิทธิ์ หรือตรวจสอบดูว่าบัตรเลือกตั้งที่ท่านส่งไปทางไปรษณีย์นั้นได้รับเป็นที่
เรียบร้อยหรือยัง ให้ท่านเข้าไปที่ www.sos.ca.gov/elections หรือโทรไปที่ศูนย์ฮ็อทไลน์หมายเลข 
(855) 345-3933

การลงคะแนนเสียงเป็นเรื่องไม่ยาก ผู้ใช้สิทธิที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิสามารถเลือกที่จะลง
คะแนนเสียงทางไปรษณีย์ หรือไปที่หน่วยเลือกตั้ง  วันสุดท้ายที่ท่านสามารถยื่นขอการใช้สิทธิ
ทางไปรษณีย์คือวันที่ 30 ตุลาคม ในวันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งจะบริการตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง
เวลา 20:00 น.

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท�าได้หลายวิธี 

• การเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ
ผู้มาใช้สิทธิ และการคุ้มครองบัตรเลือกตั้งจนกว่าเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน  

• เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ สิทธิของผู้ใช้สิทธิ ไม่ว่าจะ
เป็นการบอกต่อ การส่งอีเมล การโทรศัพท์ การแจกแผ่นพับ และการติดแผ่นประกาศ

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือเข้าร่วมการโต้วาทีกับเพื่อน คนในครอบครัว และผู้น�าชุมชน

คู่มือเล่มนี้จัดท�าขึ้นโดยทนายความ Kamala D. Harris โดยในคู่มือจะมีหัวข้อและ 
ค�าอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับร่างกฎหมายของรัฐ การวิเคราะห์ร่างกฎหมายอย่างเป็นธรรมและค่า
ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียภาษีซึ่งจัดเตรียมโดยนักวิเคราะห์กฎหมาย Mac Taylor ข้อโต้แย้ง
ที่สนับสนุนและคัดค้านร่างกฎหมายซึ่งจัดท�าโดยฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายตรงกันข้าม เนื้อหาของ
กฎหมายที่เสนอซึ่งจัดท�าและตรวจทานโดยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  Diane F. Boyer-Vine  
และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  การพิมพ์คู่มือเล่มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Kevin P. Hannah ผู้
รักษาการแทนผู้ดูแลสิ่งพิมพ์ของรัฐ

การที่เรามีอิสรภาพในการเลือกและการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตามที่ท่านทราบดี ในการแข่งขันเลือกตั้งในบางครั้งก็แพ้กัน
เพียงไม่กี่คะแนน  ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดสละเวลาอ่านเกี่ยวกับผู้ลงสมัครแต่ละท่านและร่าง
กฎหมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของท่านในการลงคะแนนเสียง

ขอบพระคุณทุกท่านที่แสดงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ท่านได้รับ และการแสดงความ
คิดเห็นของท่าน!

เลขาธิการรัฐ
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วิธีการลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสยีงท�าไดส้องวธิคีอื การไปหยอ่นบตัรทีห่นว่ยเลอืกตัง้ในเขตของทา่นและการสง่บตัร
เลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์
ทา่นไมจ่�าเป น็ตอ้งลงคะแนนเสยีงทกุการแขง่ขนัของการเลอืกตัง้ คะแนนเสยีงของทา่นในทกุการ
แขง่ขนัจะไดร้บัการนบั 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 
รฐัแคลฟิอรเ์นยีจะเป ดิใหม้กีารลงคะแนนเสยีงตัง้แตเ่วลา 7:00 น.ถงึเวลา 20:00 น. ในวนัเลอืกตัง้ ในบางประเทศอาจเป ดิ
โอกาสใหท้า่นไปใชส้ทิธิ ์ทีห่นว่ยเลอืกตัง้กอ่นวนัเลอืกตัง้  เมือ่ทา่นไดร้ับคูม่อืตวัอยา่งบตัรเลอืกตัง้ทีจ่ะจดัสง่ใหท้างไปรษณยี ์
สองสามสปัดาหก์อ่นวนัเลอืกตัง้ ใหด้รูายชือ่หนว่ยเลอืกตัง้ทีท่า่นจะไปใชส้ทิธิท์ีป่กดา้นหลงั หากทา่นไมไ่ดร้ับคูม่อืดงักลา่ว 
โปรดตดิตอ่ส�านกังานเลอืกตัง้ประจ�าเขตเทศมณฑลของทา่น นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถคน้หาหนว่ยเลอืกตัง้ของทา่นได  ้ที่
เวบ็ไซต ์www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm หรอืตดิตอ่ส�านกังานเลขาธกิารของรฐัทีห่มายเลข (855) 345-3933 
เมือ่ทา่นไปถงึหนว่ยเลอืกตัง้แลว้ เจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเลอืกตัง้จะถามชือ่ทา่น และจะตรวจสอบวา่ทา่นมชีือ่อยูใ่นบญัชรีาย
ชือ่ของผูม้สีทิธิใ์นหนว่ยเลอืกตัง้นีห้รอืไม ่หลงัจากทีท่า่นไดล้งลายมอืชือ่ถดัจากชือ่ของทา่นแลว้ ทา่นจะไดร้ับบตัรเลอืกตัง้ 
รหสั หรอืบตัรบนัทกึหนว่ยความจ�า ขึน้อยูก่บัระบบทีเ่ทศมณฑลของทา่นใชอ้ยู ่ใหท้า่นเดนิไปทีค่หูาเลอืกตัง้แลว้ลงคะแนน
เสยีง เจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเลอืกตัง้มหีนา้ทีอ่�านวยความสะดวกในการลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูม้าใชส้ทิธิ ์หากทา่นไมคุ่น้เคย
กบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง ใหข้อค�าแนะน�าจากเจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเลอืกตัง้ กฎหมายรฐัและกฎหมายรฐับาลกลางก�าหนดวา่ 
ผูม้าลงคะแนนเสยีงมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงอยา่งเป น็สว่นตวั และลงคะแนนเสยีงอยา่งเป น็อสิระ หนว่ยเลอืกตัง้แตล่ะแหง่ตอ้งมี
เครือ่งลงคะแนนเสยีงอยา่งนอ้ยหนึง่เครือ่งซึง่ผูม้าใชส้ทิธิส์ามารถลงคะแนนเสยีงเองไดโ้ดยไมต่อ้งขอความชว่ยเหลอื รวมถงึ
ผู ใ้ชส้ทิธิท์ีต่าบอดหรอืมคีวามบกพรอ่งทางสายตา นอกจากนี ้เครือ่งลงคะแนนเสยีงนีต้อ้งชว่ยใหผู้ม้าใชส้ทิธิล์งคะแนนเสยีง
อยา่งเป น็สว่นตวัและเป น็อสิระได  ้และหากเกดิความผดิพลาด เครือ่งฯ ตอ้งสามารถแกไ้ขการลงคะแนนผดิไดก้อ่นทีจ่ะลง
คะแนนจรงิ

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
หากทา่นไมไ่ดเ้ป น็ผู ใ้ชส้ทิธิท์างไปรษณยีแ์บบถาวร (หรอืเดมิเรยีกวา่ ผู ใ้ชส้ทิธิท์ีไ่มอ่ยู)่ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะลงคะแนนเสยีงทาง
ไปรษณยี์ได ้คูม่อืตวัอยา่งบตัรเลอืกตัง้ทีท่า่นไดร้บัจากเทศมณฑลของทา่นจะมใีบสมคัรส�าหรบัผู ้ 
ทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีงทางไปรษณยี ์วนัสดุทา้ยของการยืน่ค�ารอ้งเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางไปรษณยีค์อืวนัที่  
30 ตลุาคม หลงัจากทีท่า่นไดก้รอกใบสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหใ้สซ่องจดหมายทีไ่ดร้บัจากส�านกังานเลอืกตัง้ประจ�าเขต และผนกึ
ซองใหเ้รยีบรอ้ย ลงลายมอืชือ่บนซองจดหมายตามทีก่�าหนด ทา่นสามารถสง่บตัรเลอืกตัง้ไปโดยวธิตีอ่ไปนี:้

• ส่งไปที่ส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของท่าน 
• น�าไปส่งด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งใดก็ได้ หรือที่ส�านักงานการเลือกตั้งใดก็ได้ภายในเทศมณฑลของท่านใน

วันเลือกตั้ง หรือ
• อนุญาตให้บุคคลที่สาม (สามีหรือภรรยา บุตร ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย หลาน พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว 

หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน) ส่งบัตรเลือกตั้งในนามของท่านที่หน่วยเลือกตั้งหรือส�านักงานการเลือก
ตั้งภายในเขตเทศมณฑลของท่านในวันเลือกตั้งได้ 

บตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์ ตอ้งมาถงึส�านกังานการเลอืกต้ังประจ�าเทศมณฑลไมช่า้กวา่เวลา 20:00 น. ในวนั
เลอืกตัง้อยา่ลมืสง่บตัรเลอืกตัง้ของทา่นสองสามวนักอ่นวนัเลอืกตัง้ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะไดร้บับตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์ทา่นสามารถเปลีย่นใจไปเลอืกตัง้ทีห่นว่ยเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ได  ้อยา่งไรกด็ี 
ทา่นตอ้งน�าบตัรเลอืกตัง้ทีท่า่นไดร้บัทางไปรษณยีม์าทีห่นว่ยเลอืกตัง้ดว้ย และยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเพือ่แลกเป น็บตัร
เลอืกตัง้ปกต ิหากทา่นไมม่บีตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์ทา่นจะไดร้บัการอนญุาตใหล้งคะแนนเสยีงบนบตัรเลอืกตัง้เฉพาะกาล

บัตรเลือกตั้งเฉพาะกาล
หากทา่นไมม่ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ของผูม้สีทิธิท์ีห่นว่ยเลอืกตัง้ในเขตของทา่น ทา่นมสีทิธิใ์นการหยอ่นบตัรเลอืกตัง้เฉพาะ
กาลทีห่นว่ยเลอืกตัง้ใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลทีท่า่นไดล้งทะเบยีนไว ้ บตัรเลอืกตัง้เฉพาะกาลคอืบตัรเลอืกตัง้ส�าหรับผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้ที:่

•  เชื่อว่าได้ลงทะเบียนในการใช้สิทธิแล้วแต่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
•  เชื่อว่าบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์มีความผิดพลาดในการระบุพรรคการเมืองที่ชอบ หรือ 
•   เป็นผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ แต่ท�าบัตรลงคะแนนสูญหาย และมีความประสงค์จะลงคะแนนเสียงที่หน่วย

เลือกตั้งแทน
บตัรเลอืกตัง้เฉพาะกาลของทา่นจะไดร้บัการนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลไดย้นืยนัวา่ ทา่นไดล้งทะเบยีนเพือ่
ใชส้ทิธแิละไมไ่ดไ้ปใชส้ทิธทิีอ่ืน่มากอ่นในวนัเลอืกตัง้ 
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ภาษีชั่วคราวส�าหรับกองทุนการศึกษา  
รับรองการให้ทุนเพื่อการบริการด้านความปลอดภัย
สาธารณะ แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
ไม่รบั ในข้อเสนอท่ี 30—
แคลิฟอร์เนยีเพ่ือการปฏริปูและ
งาน ไม่ใช่ภาษี

925 University Avenue
Sacramento, CA 95825
(866) 955-5508
info@StopProp30.com
www.StopProp30.com

สนับสนุน
Ace Smith
รบั ในข้อเสนอที ่30
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.com
YesOnProp30.com

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
แคลฟิอร์เนยีเพือ่รฐับาลทีโ่ปร่งใส
และรบัผดิชอบ

สนับสนุน
ผูเ้สยีภาษสี�าหรบัความน่าเชือ่ถอื
ของรฐับาล

(916) 572-7111
info@accountableca.org
www.accountableca.org

หลงัจากหลาย
ปีของการตดั

งบประมาณการศกึษาและความ
ปลอดภยัสาธารณะ ถงึเวลาทีต้่อง
แสดงจดุยนื ข้อเสนอที ่30 ขอให้
บรรดาคนทีร่�า่รวยทีส่ดุจ่ายภาษใีห้
มากขึน้เป็นการชัว่คราวเพือ่ช่วยไม่
ให้งบโรงเรยีนถกูตดัไปมากกว่านี,้ 
เงนิทีเ่พิม่ขึน้มานบัพนัล้านจะช่วย
กองทนุการศกึษา, ประกนัความ
ปลอดภยัสาธารณะท้องถิน่ และ
สร้างดลุแก่งบประมาณรฐั อ่านเพิม่
เตมิทีY่esOnProp30.com

ข้อโต้แย้ง

ไม่รบั ในข้อเสนอ
ที ่30—$50 พนั

ล้านในการเพิม่ภาษขีายและภาษี
เงนิได้ แต่ไม่มกีารรบัประกนัเงนิที่
เพิม่เพือ่การศกึษา ข้อเสนอที ่30 
ไม่ได้ปฏริปูโรงเรยีน เงนิบ�านาญ 
หรอืการสญูเปล่า และระบบบรหิาร 
เราจะไม่มทีางรูว่้าเงนิไปไหนแน่ 
นกัการศกึษา ธรุกจิเลก็ๆ และกลุม่
ผูเ้สยีภาษ ีลงคะแนน ไม่รบั ในข้อ
เสนอที ่30

ข้อโต้แย้ง

ข้อเสนอที ่31 เป็น
ร่างทีม่ข้ีอบกพร่อง

มากทีน่�าบทบญัญตัทิีส่ิน้เปลอืง
และขดัแย้งไปใส่ไว้ในรฐัธรรมนญู 
และอาจน�ามาซึง่การฟ้องร้อง, 
สร้างความสบัสนและเสยีหาย ข้อ
เสนอที ่31 คกุคามสาธารณสขุ สิง่
แวดล้อม ขดัขวางการเพิม่กองทนุ
ส�าหรบัโรงเรยีนในอนาคตและขดั
ขวางการลดภาษ ีมาร่วมกนักบัครู 
ต�ารวจ นกัอนรุกัษ์ธรรมชาต ินกั
ปฏริปูระบบภาษ:ี ลงคะแนน ไม่รบั 
ใน ข้อเสนอที ่31

รบั ในข้อเสนอ
ที ่31 จะหยดุ

นกัการเมอืงจากการท�าให้ชาว
แคลฟิอร์เนยีมดืบอดต่อการรบัรู้
เก่ียวกับการท�างานของรฐับาล จะ
ขดัขวางรฐัจากการผ่านงบประมาณ
อย่างลบัๆ หยดุนกัการเมอืงจากการ
สร้างโครงการด้วยเงินทีร่ฐัไม่ม ีและ
ก�าหนดให้รฐับาลรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้มากขึน้

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: รฐั

จะเรยีกเกบ็ภาษเีงนิได้บคุคลเพ่ิมข้ึน
ส�าหรบัผูเ้สยีภาษทีีม่รีายได้สูงเป็น
เวลาเจด็ปีและจากภาษขีายเป็นเวลา
สีปี่ รายได้จากการจดัเกบ็ภาษีใหม่นี้
จะเป็นทนุส�าหรบัโครงการต่างๆ ใน
งบประมาณรฐั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

รฐัจะไม่เพ่ิมการจดัเกบ็ภาษเีงินได้
บุคคลหรอืภาษีขาย การลดการใช้
จ่ายของรฐัซ่ึงเริม่ท่ีโครงการด้านการ
ศกึษา จะมีผลในปี 2012-13 

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั 
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ไม่มคีวามเปลีย่นแปลงส�าหรบัความ
รบัผดิชอบด้านการคลงัของสภา
นติบิญัญตัแิละผูว่้าการรฐั รวมถงึการ
ตัง้งบประมาณรฐัและท้องถิน่และขัน้
ตอนทีผ่ดิพลาดต่างๆ รฐับาลท้อง
ถิน่จะไม่ได้รบั (1) ทนุเพือ่ด�าเนนิ
โครงการใหม่ทีป่ระสานการให้
บรกิาร หรอื (2) อ�านาจในการพฒันา
กระบวนการในการบรหิารโครงการ
รฐัด้วยตนเอง

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ความรบัผดิชอบด้านกลางคลงับาง
ประการของสภานติบิญัญตัแิละผู้
ว่าการรฐั รวมทัง้การตัง้งบประมาณ
รฐัและท้องถิน่และขัน้ตอนทีผ่ดิ
พลาดต่างๆ จะเปลีย่นไป รฐับาล
ท้องถิน่ทีม่แีผนงานประสานการให้
บรกิารจะได้รบัเงินทนุจากรฐั และ
สามารถพฒันากระบวนการของ
ตนเองในการบรหิารโครงการรฐั

เพิม่ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาส�าหรบัผู้มีรายได้ประจ�าปีมากกว่า 250,000 
ดอลลาร์สหรฐัเป็นเวลาเจด็ปี และเพ่ิมภาษีขายและใช้ภาษีดงักล่าว ¼ 
เซนต์ เป็นเวลาสีปี่ เพือ่สนบัสนนุทุนแก่สถาบันการศกึษา รบัรองการปรบั
เปลีย่นการให้ทนุเพือ่การบรกิารด้านความปลอดภัยสาธารณะ ผลกระทบต่อ
งบประมาณ: รายได้จากการจดัเกบ็ภาษีของรฐัท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2018-19 
เฉลีย่ประมาณ 6 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี ในช่วงสองสามปีถดัไป มรีาย
ได้ส�าหรบังบประมาณของรฐั ในช่วงปี 2012-13 การลดการใช้จ่ายตามแผน
หลกัในโครงการการศกึษาจะไม่เกดิข้ึน

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

สร้างงบประมาณของรฐัสองปี ออกกฎส�าหรบัการหักล้างค่าใช้จ่ายใหม่ และ
การตดังบประมาณผูว่้าการรฐัในภาวะฉุกเฉินทางการคลงั รฐับาลท้องถิน่
สามารถปรบัเปลีย่นการใช้กฎหมายในการก�ากับโครงการต่างๆ ทีใ่ช้งบรฐั 
ผลกระทบต่องบประมาณ: ลดภาษขีายของรฐั 200 ล้านดอลลาร์สหรฐั ต่อ
ปี โดยมกีารเพิม่ขึน้ทีส่อดคล้องกันของงบประมาณรฐับาลท้องถิน่ อืน่ๆ คอื 
การเปลีย่นแปลงเพิม่มากขึน้อย่างมนียัส�าคญัทีเ่ป็นไปได้ ในงบประมาณ
ของรฐัและท้องถิน่ ขึน้อยูกั่บการตดัสนิใจในอนาคตของเจ้าหน้าทีร่ฐั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

งบประมาณรัฐ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น  
แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
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รับ

สนับสนุน

รับไม่รับ ไม่รับ

คัดค้าน สนับสนุน คัดค้าน

 ข้อเสนอท่ี  ข้อเสนอที่



ข้อเสนอท่ี 
32 ตดัการใช้

เงนิทีผ่กูโยงผลประโยชน์พิเศษ
กบันกัการเมอืงเท่าทีจ่ะท�าได้ตาม
รฐัธรรมนญู ห้ามการบรจิาคโดย
บรษิทัและสหภาพแก่นกัการเมือง 
ห้ามการบรจิาคโดยผูร้บัเหมางานรฐั 
หยดุการหกัเงนิเดอืนเพือ่จุดประสงค์
ทางการเมอืง ท�าให้ทกุการบรจิาค
เป็นไปด้วยความเตม็ใจ ไม่มีช่องโหว่ 
ไม่มข้ีอยกเว้น ลงคะแนน รบั เพ่ือ
ขจดัสิง่ไม่ถกูต้องในซาคราเมนโต้

ข้อเสนอที ่32 ไม่ใช่
การเปลีย่นแปลง –

เป็นการยกเว้นให้กบัธรุกิจของ Super 
PACs และธรุกจิใหญ่นับพนัๆ ราย
จากบทบัญญัต ิขณะเดยีวกันก็จ�ากัด
สิทธิข์องคนท�างานและสหภาพของ
พวกเขา  
ไม่ยตุธิรรม ผิดปกต ิและไม่ได้ดงึ
การเงนิออกจากการเมอืง สหพนัธ์
ผู้ออกเสียงสตรสีนบัสนนุลงคะแนน 
ไม่รบั!

ข้อเสนอที ่33 เป็น
อกีกลอบุายพลกิ

แพลงของบรษิทัประกนัภยั บรษิทั
ประกันภยัใช้เงนิไปหลายล้าน
ดอลลาร์เพือ่ให้ผ่านกฎหมายคล้ายๆ 
กันนีใ้นปี 2010—ซึง่ผูอ้อกเสยีงล้ม
ร่างนัน้ไป ข้อเสนอที ่33 จะยอมให้
บรษิทัประกันรถยนต์ เพิม่เบีย้ประกนั
ส�าหรบัความรบัผดิชอบผูข้บัขีข่ึน้ไป
ถงึ $1,000 ไม่เป็นธรรมทีล่งโทษคน
ทีห่ยดุขบัรถด้วยเหตอุนัสมควร กลุม่
คุม้ครองผูบ้รโิภคคดัค้านข้อเสนอ
ที ่33

ชาว
แคลฟิอร์เนยี

ทีม่ปีระกันภยัรถยนต์ได้ส่วนลดตาม
กฎหมาย แต่ถ้าย้ายบรษิทัประกันจะ
ไม่ได้รบัส่วนลด ข้อเสนอที ่33 ให้
อิสระท่านเปลีย่นบรษิทัประกันภยั
ได้และยงัคงได้รบัส่วนลด ข้อเสนอ
ที ่33 ท�าให้มกีารแข่งขนักันในกลุม่
บรษิทัประกันภยั ซึง่ท�าให้เบีย้ต�า่ลง
และผูข้บัขีท่�าประกันภยัมากขึน้

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: 

สหภาพและบรษิทัไม่สามารถใช้
เงนิทีห่กัจากเงนิเดอืนพนักงานเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางการเมอืง สหภาพ 
บรษิทั และ ผูร้บัเหมางานรฐัจะต้อง
ท�าตามข้อจ�ากดัทางการเงนิในการ
หาเสยีงทีเ่พิม่ขึน้มา 

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงในกฎหมายที่
มีอยูเ่พ่ือควบคมุการใช้เงินทีหั่กจาก
เงนิเดอืนพนกังานของสหภาพและ
บรษัิทเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมอืง 
สหภาพ บรษัิท และผูร้บัเหมางาน
รฐัจะยงัครอบง�าทางการเงินจากการ
หาเสียง

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

บรษิทัประกันจะยงัคงให้ส่วนลดกบั
ลกูค้าทีท่�าประกนัรถยนต์เป็นเวลา
นาน แต่จะไม่สามารถให้ส่วนลดแก่
ลกูค้าใหม่ทีย้่ายมาจากบรษิทัประกนั
รายอ่ืน

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

บรษิทัประกันสามารถให้ส่วนลดเบีย้
ประกันภยัรถยนต์แก่ลกูค้ารายใหม่
ได้ตามจ�านวนปีทีล่กูค้าได้ท�าประกัน
ในช่วงห้าปีก่อนหน้า
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การสนับสนุนทางการเมืองโดยการหักจากเงินเดือน 
การบริจาคให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดริเริ่มออก
กฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Chris Dombrowski
ไม่รบั ในข้อเสนอท่ี 32 สนบัสนนุ
โดยนกัการศกึษา เจ้าหน้าทีด่บั
เพลิง พนกังานโรงเรยีน ผูใ้ห้บรกิาร
สุขภาพ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และ
องค์กรแรงงาน ต่อต้านการยกเว้น
พิเศษจากการครอบง�าทางการเงิน
ในการหาเสียงเพ่ือผลประโยชน์
พิเศษส�าหรบับรษัิท

1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@VoteNoOn32.com
www.VoteNoOn32.com

สนับสนุน
รบั ในข้อเสนอที ่32—หยดุการจ่าย
เงนิเพือ่ผลประโยชน์พเิศษทันที 
สนบัสนนุโดยเจ้าของธรุกจิขนาด
เลก็ เกษตรกร นกัการศกึษา และ
ผูเ้สยีภาษี 

(800) 793-6522
info@yesprop32.com
www.yesprop32.com

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
การรณรงค์โดยองค์กรเฝ้าระวงั
ส�าหรบัผูบ้รโิภค (Consumer 
Watchdog Campaign)

(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

ส�าหรับ
รบั ในข้อเสนอที ่33—พระราช
บญัญตัลิดหย่อนประกันภยัรถยนต์ 
2012 

1415 L Street, Suite 410
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3444
info@yesprop33.com
www.yesprop33.com

ข้อโต้แย้ง ข้อโต้แย้ง 

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

ห้ามสหภาพต่างๆ ในการใช้กองทุนท่ีหกัจากเงนิเดอืนเพ่ือวัตถปุระสงค์
ทางการเมอืง ใช้ข้อห้ามเดยีวกนัในการหกัเงนิเดอืน (หากมี) โดยองค์กร
หรอื ผูร้บัเหมางานของรฐับาล ห้ามการบรจิาคของสหภาพและองค์กรให้แก่ 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และคณะกรรมการของพวกเขา ห้ามการบรจิาคของผูร้บั
เหมางานของรฐับาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รบัการเลือกตัง้หรอืคณะกรรมการ
ของพวกเขา ผลกระทบต่องบประมาณ: ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนต่อรฐัและรฐับาล
ท้องถิน่ ซึง่อาจสงูเกนิกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี เพ่ือใช้ในการด�าเนนิ
การและบงัคบัใช้ข้อก�าหนดตามมาตรการ

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

การเปลีย่นตวับทกฎหมายฉบบัปัจจบุนัเพือ่อนญุาตให้บรษิทัประกนัภยั
ก�าหนดเบีย้ประกันโดยขึน้อยูกั่บว่า ผูข้บัขีม่ปีระกันภยัรถยนต์กบับรษิทั
ประกันภยัใดๆ มาก่อนนีห้รอืไม่ อนญุาตให้มกีารให้ส่วนลดตามสมควรแก่ผู้
ขบัขีท่ีม่กีารคุม้ครองมาก่อนหน้า อนญุาตให้เพิม่เบีย้ประกนัส�าหรบัผูข้บัขีท่ี่
มปีระวตัคิวามคุม้ครองต่อเนือ่ง ผลกระทบต่องบประมาณ: อาจไม่มผีลอย่าง
มนียัส�าคญัทางการคลงัในเรือ่งรายได้ด้านภาษขีองรฐัจากเบีย้ประกนั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

บรษิทัประกนัภยัรถยนต์ เบีย้ประกนัขึน้อยูก่บัประวติัความ
คุ้มครองประกนัภยัของผูข้บัขี ่แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย
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34 รบัรองว่าเรา
จะไม่ตดัสนิคน

บรสิทุธิด้์วยโทษประหารชวีติ โดย
การแทนทีโ่ทษประหารชวีติของรฐั
แคลฟิอร์เนยีด้วยโทษจ�าคกุตลอด
ชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบัทณัฑ์บน 
ก�าหนดให้ฆาตกรต้องท�างานและ
จ่ายเงนิชดเชยเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้าย
ตามค�าสัง่ศาล 34 ช่วยประหยดัค่า
ใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นและใช้เงนิ $100 
ล้านในงานบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่แก้
ปัญหาคดข่ีมขนืและฆาตกรรม

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: ไม่มี

การลงโทษผูก้ระท�าความผดิใดด้วย
โทษ ประหารชวีติภายใต้กฎหมาย
รฐั ผูก้ระท�าความผดิทีถ่กูตดัสนิ
ลงโทษประหารชวีติปัจจบุนัจะถกู
ตดัสนิใหม่ด้วยโทษจ�าคกุตลอด
ชวีติโดยปราศจาก โอกาสได้รบั
ทณัฑ์บน รฐั จะจดัทนุ $100 ล้านให้
กบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายท้อง
ถิน่ในช่วงสีปี่ถดัไป
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คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

6 |  คู ่มืออ ้างอิงฉบับย ่อ

รับรับ ไม่รับไม่รับ

สนับสนุน คัดค้าน สนับสนุน คัดค้าน

 ข้อเสนอท่ี ข้อเสนอที่  ข้อเสนอที่



การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

บทลงโทษอาชญากรค้ามนษุย์ทีม่ี
อยูแ่ล้วจะยงัมผีล

34 รบัรองว่าเรา
จะไม่ตดัสินคน

บรสิทุธิด้์วยโทษประหารชวิีต โดย
การแทนทีโ่ทษประหารชวิีตของรฐั
แคลฟิอร์เนยีด้วยโทษจ�าคุกตลอด
ชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบัทัณฑ์บน 
ก�าหนดให้ฆาตกรต้องท�างานและ
จ่ายเงนิชดเชยเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้าย
ตามค�าสัง่ศาล 34 ช่วยประหยดัค่า
ใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นและใช้เงนิ $100 
ล้านในงานบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือแก้
ปัญหาคดข่ีมขนืและฆาตกรรม

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: ไม่มี

การลงโทษผูก้ระท�าความผิดใดด้วย
โทษ ประหารชวีติภายใต้กฎหมาย
รฐั ผูก้ระท�าความผดิทีถ่กูตัดสิน
ลงโทษประหารชวีติปัจจบัุนจะถูก
ตดัสนิใหม่ด้วยโทษจ�าคกุตลอด
ชวีติโดยปราศจาก โอกาสได้รบั
ทณัฑ์บน รฐั จะจดัทนุ $100 ล้านให้
กบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายท้อง
ถิน่ในช่วงสีปี่ถดัไป

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
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โทษประหารชีวิต แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
แคลิฟอร์เนยีเพ่ือความยตุธิรรมและ 
ความปลอดภัยสาธารณะ

455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814
www.waitingforjustice.net

สนับสนุน
Steve Smith
รบั ในข้อเสนอที ่34—การรณรงค์
แคลฟิอร์เนยีปลอดภยั (SAFE 
California Campaign)

237 Kearny Street #334 
San Francisco, CA 94108
(415) 525-9000
info@safecalifornia.org
www.YesOn34.org

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Maxine Doogan
Erotic Service Providers Legal, 

Education, and Research  
Project, Inc.

2261 Market Street #548
San Francisco, CA 94114
(415) 265-3302
noonprop35@gmail.com
http://esplerp.org/

สนับสนุน
Kristine Kil
ลงคะแนน รบั ในข้อเสนอที ่35
P.O. Box 7057
Fremont, CA 94537
(510) 473-7283
info@VoteYesOn35.com
www.VoteYesOn35.com

ข้อโต้แย้ง 

รฐัแคลฟิอร์เนยี
กระเป๋าฉีกแล้ว  

ข้อเสนอท่ี 34 ท�าให้ผูเ้สยีภาษต้ีอง
จ่ายเงนิ $100 ล้านในช่วงสีปี่และ
มากกว่านัน้อกีหลายล้านในระยะยาว 
ผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 
$50,000 ต่อปีเพ่ือการดแูลสขุภาพ/
ให้ท่ีอยูต่ลอดชีวิตแก่ฆาตกรทีท่ร
มาณ ข่มขืน และฆ่าเดก็ๆ ต�ารวจ ผู้
ปกครอง อยัการ นายอ�าเภอ และ
ต�ารวจใหญ่ ลงคะแนน ไม่รบั

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่35 
เป็นการคกุคามคน

บรสิทุธิจ์�านวนมาก “ลกูชายของฉนั
ซึง่เคยรบัใช้ประเทศอยูใ่นกองทพั
และปัจจบุนัเข้าเรยีนในวทิยาลยั 
อาจถกูตราหน้าว่าเป็นนกัค้ามนษุย์
และต้องลงทะเบยีนเป็นผูก้ระท�าผดิ
ทางเพศ ถ้าหากฉนัช่วยเหลอืเขา
ด้วยเงินทีฉั่น ได้จากการให้บรกิาร
ทางเพศ” 
—Maxine Doogan
โปรดลงคะแนน ไม่รบั

รบั ในข้อเสนอ
ที ่35—หยดุ

การค้ามนษุย์ ขดัขวางการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเดก็ นกัค้า
มนษุย์บงัคบัให้ผูห้ญงิและเดก็ๆ 
ขายร่างกายตามถนนและทาง
อินเตอร์เนต็ ข้อเสนอที ่35 ต่อสู้
กลบัด้วยการลงโทษหนกัขึน้เพือ่
ให้การช่วยเหยือ่ทีถ่กูล่อลวงและ
การป้องกันเดก็ๆ ทางอินเตอร์เนต็ ผู้
รอดพ้นจากการค้ามนษุย์; หน่วยงาน
คุม้ครองเดก็และเหยือ่ทีถ่กูล่อลวง
สนบัสนนุให้: รบั ข้อเสนอที ่35

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถึง: ผู้กระท�าความผิดฐานฆาตกรรม
บางรายท่ีถูกตดัสินลงโทษประหาร
ชีวิตยงัคงจะได้รบัโทษประหารชวีติ 
สถานะของผู้กระท�าความผดิทีม่ี
โทษประหาร 
ชิวิตจะไม่เปล่ียน รฐัจะไม่ถกูขอให้
ให้เงนิทุนเพ่ิมข้ึนแก่หน่วยงานบงัคบั
ใช้กฎหมายท้องถ่ิน 

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: การ

ตดัสนิลงโทษจ�าคกุทีน่านขึน้และ
ค่าปรบัทีส่งูขึน้ส�าหรบัอาชญากรรม
ค้ามนษุย์ 

ยกเลกิโทษประหารชวีติ และแทนทีด้่วยการลงโทษจ�าคกุตลอดชวีติโดย
ไม่มโีอกาสได้รบัการพกัโทษใด  ๆมผีลย้อนหลงักบับคุคลทีไ่ด้รบัการตดัสนิ
ลงโทษประหารชวีติในปัจจบุนัจดัการเงนิทนุ 100 ล้านดอลลาร์สหรฐัให้
แก่หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายส�าหรบัการสบืสวนคดฆีาตกรรมและข่มขนื 
ผลกระทบต่องบประมาณ: เงนิคงคลงัจากศาลอาญารฐัและเทศมณฑล
ประมาณ 130 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปีด�าเนนิต่อไปในช่วงสองสามปี ซึง่อาจ
เปลีย่นแปลงได้เป็นจ�านวนนบัสบิล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายเพยีงครัง้เดยีวของ
รฐั ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรฐัใช้ส�าหรบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย
ท้องถิน่

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

เพิม่โทษจ�าคกุและโทษปรบัส�าหรบัความผดิข้อหาค้ามนษุย์ ก�าหนดให้ผูท้ี่
ถกูพพิากษาลงโทษในข้อหาค้ามนษุย์ต้องขึน้ทะเบยีนเป็นผูก้ระท�าความผดิ
ทางเพศ ก�าหนดให้ผูก้ระท�าความผดิทางเพศทีข่ึน้ทะเบยีนแล้วต้องเปิดเผย
กิจกรรมและชือ่ของตนทางอินเทอร์เนต็ ผลกระทบต่องบประมาณ: ค่าใช้
จ่ายสองหรอืสามล้านดอลลาร์ต่อปีต่อรฐับาลของรฐัและท้องถิน่ส�าหรบัการ
จดัการความผดิทีเ่ก่ียวกับการค้ามนษุย์ มคีวามเป็นไปได้ทีร่ายได้จากโทษ
ปรบัจะเพิม่ขึน้ในแต่ละปีเป็นจ�านวนเงินพอๆ กัน ซึง่เงินจ�านวนนี ้จะให้แก่
เหยือ่การค้ามนษุย์เป็นหลกั 

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

การค้ามนุษย์ การลงโทษ แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย  
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 ข้อเสนอท่ี  ข้อเสนอที่

รับรับ ไม่รับไม่รับ

สนับสนุน คัดค้าน สนับสนุน คัดค้าน



ฟ้ืนฟเูจตจ�านง 
ดัง้เดมิของ 

กฎหมายให้โอกาสสามครัง้โดย 
เน้นหนกัทีอ่าชญากรรมท่ีรนุแรง ผู้ 
กระท�าความผดิซ�า้ในอาชญากรรม 
ร้ายแรงหรอือกุฉกรรจ์รบัโทษ 
จ�าคกุตลอดชวีติ ผูก้ระท�าความผิด 
ในความผดิทีไ่ม่รนุแรงรบัโทษ 
จ�าคกุสองเท่าของโทษจ�าคกุปกติ 
ประหยดัมากกว่า $100,000,000 
ต่อปี และท�าให้มัน่ใจว่านกัข่มขืน 
ฆาตกร และอาชญากรร้ายแรงอืน่ๆ 
จะอยูใ่นคกุตลอดชวีติ

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: ผู้

กระท�าความผดิอาชญากรรมบางราย
ทีเ่คยถกูตดัสนิด้วยความผดิร้ายแรง
และอกุฉกรรจ์ก่อนหน้านีส้องคดซ่ึีง
ท�าความผดิทีไ่ม่ร้ายแรงหรอืรนุแรง
จะถกูตดัสนิจ�าคกุในเรอืนจ�ารฐัใน
ระยะเวลาน้อยกว่าเดมิ นอกจากนัน้ 
ผูก้ระท�าความผดิทีเ่คยถกูตดัสินด้วย
ความผดิร้ายแรงและอกุฉกรรจ์ก่อน
หน้านีส้องคดซีึง่ก�าลงัรบัโทษจ�าคกุ
ตลอดชวีติส�าหรบัการกระท�าความ
ผดิทีไ่ม่รนุแรงหรอืร้ายแรงหลายคดี
อาจถกูตดัสนิใหม่ด้วยโทษจ�าคกุท่ีมี
ระยะเวลาน้อยกว่าเดมิ

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
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กฎหมายให้โอกาสสามครั้ง ผู้ประกอบความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์ซ�า้ การลงโทษ แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Mike Reynolds 
รกัษาร่างกฎหมายให้โอกาสสามครัง้ 
P.O. Box 4163 
Fremont, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

สนับสนุน
Pedro Rosado
คณะกรรมการเพือ่การปฏริปูร่าง
กฎหมายการให้โอกาสสามครัง้

(415) 617-9360
pedro@FixThreeStrikes.org
www.FixThreeStrikes.org

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
ไม่รบั ในข้อเสนอที ่37 หยดุแผนการ
ตดิสลากอาหารที่ 
หลอกลวง 

(800) 331-0850
info@NoProp37.com
www.NoProp37.com

สนับสนุน
Gary Ruskin
สทิธขิองชาวแคลฟิอร์เนยีทีจ่ะได้
รบัข้อมลู

5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่36 จะ
ปล่อยอาชญากร

อนัตรายท่ีได้รบัโทษจ�าคกุตลอด
ชีวิตเนือ่งจากประวัตอิาชญากรรม
ท่ียาวนาน การรเิริม่ร่างกฎหมายนี้
มีช่องโหว่ ผู้กระท�าผิดบางรายจะ
ได้รบัการปล่อยตวัโดยไม่มกีารคมุ
ประพฤต!ิ ร่วมกนักบันายอ�าเภอ 
ต�ารวจ อยัการ และกลุม่เหยือ่
อาชญากรรมของรฐัแคลฟิอร์เนยี  
ลงคะแนน ไม่รบั ข้อเสนอที ่36

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่37 เป็น
แผนการการตดิ

ฉลากอาหารทีม่เีงือ่นง�าและมช่ีอง
โหว่ลกึทีเ่ตม็ไปด้วยผลประโยชน์
พเิศษของการละเว้นและการใช้ช่อง
โหว่ของกฎหมาย ข้อเสนอที ่37 จะ 
ท�าให้เกิดระบบงานรฐับาลใหม่ทีส่ิน้
เปลอืงเงินผูเ้สยีภาษหีลายล้าน เกดิ
คดคีวามเรยีกร้องจ�านวนสงูระหว่าง
เกษตรกรและธรุกจิขนาดเลก็ และ
เพิม่ค่าใช้จ่ายการบรโิภคให้แต่ละ
ครอบครวัหลายร้อยดอลลาร์ต่อปี 
www.NoProp37.com

ข้อเสนอที ่37 
ให้สทิธิเ์ราทีจ่ะ

ทราบว่าในอาหารทีเ่รารบัประทาน
หรอืให้ครอบครวัรบัประทานมอีะไร 
เพยีงก�าหนดให้ตดิฉลากอาหารที่
ผ่านกระบวนการพนัธวุศิวกรรม แล้ว
เราจะได้เลอืกว่าจะซือ้สนิค้านัน้หรอื
ไม่ เรามสีทิธทิีจ่ะรู้

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถึง: ผู้เคยกระท�าความผดิร้ายแรง
หรอืรนุแรงมาก่อนสองคดซีึง่กระท�า
ความผิดใหม่ใดๆ จะยงัคงได้รบั
โทษจ�าคกุตลอดชีวิต และผูเ้คย
กระท�าความผิดร้ายแรงหรอืรนุแรง
มาก่อนสองคดซ่ึีงก�าลงัรบัโทษ 
จ�าคกุตลอดชวีติส�าหรบัโทษทีไ่ม่ร้าย
แรงหรอืรนุแรงจะยงัคงได้รบัโทษ 
จ�าคกุท่ีเหลือตลอดชีวติ

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถงึ: จะยงัคงไม่มข้ีอก�าหนดให้ตดิ
ฉลากอาหารทีผ่่านกระบวนการ
พนัธวุศิวกรรมทีจ่�าหน่ายในรฐั
แคลฟิอร์เนยี

การลงคะแนนเสยีง รบั 
ในร่างกฎหมายนีห้มาย

ถงึ: อาหารทีผ่่านกระบวนการ
พนัธวุศิวกรรมทีจ่�าหน่ายในรฐั
แคลฟิอร์เนยีจะต้องตดิฉลากว่าเป็น
อาหารทีผ่่านการกระบวนการพนัธุ
วศิวกรรม

แก้ไขกฎหมายเพือ่ลงโทษจ�าคกุตลอดชีวิตเฉพาะเม่ือการพิพากษาลงโทษ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ครัง้ใหม่เป็นความผิดท่ีร้ายแรงหรอืเกีย่วข้องกับ
ความรนุแรง อาจมกีารออกค�าพิพากษาลงโทษใหม่หากความผดิครัง้ที่
สามไม่ร้ายแรงหรอืไม่เกีย่วข้องกบัความรนุแรง ผลกระทบต่องบประมาณ: 
ประหยดัเงนิราชทณัฑ์ของรฐัอย่างต่อเนือ่งประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรฐั
ต่อปี โดยจะประหยดัมากขึน้อกี (สูงสุด 90 ล้านดอลลาร์สหรฐั) ในระยะสอง
ทศวรรษข้างหน้านี ้ตวัเลขเงนิท่ีประหยดันีอ้าจแตกต่างออกไปมาก ทัง้นีข้ึน้
อยูก่บัการด�าเนนิการในอนาคตของรฐั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

ก�าหนดให้ตดิฉลาก ส�าหรบัอาหารดบิ หรอื อาหารแปรรปูทีเ่สนอขายให้แก่
ผูบ้รโิภคหากท�าจากพชืหรอืสตัว์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงพนัธกุรรมในรปูแบบ
ทีก่�าหนด ห้ามท�าการตลาดโฆษณาอาหารดงักล่าว หรอื อาหารแปรรปู
อ่ืนว่า “ธรรมชาต”ิ มข้ีอยกเว้นส�าหรบัอาหารบางประเภท ผลกระทบต่องบ
ประมาณ: ค่าใช้จ่ายประจ�าปีของรฐัเพิม่ขึน้จากสองหรอืสามแสนดอลลาร์
สหรฐั เป็นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรฐั เพือ่ควบคมุการตดิฉลากอาหารที่
มกีารดดัแปลงพนัธกุรรม ส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ แต่ไม่มากนกัคอื ค่าใช้จ่ายรฐัใน
การด�าเนนิการกับผูล้ะเมดิกฎเกณฑ์

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การติดฉลาก  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
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38 ท�าให้การ
ศกึษาส�าคญั

เป็นล�าดบัแรกอกี รบัประกนัว่าจะมี
กองทนุใหม่ต่อจ�านวนนกัเรยีนให้
แก่ทกุโรงเรยีนรฐับาลท้องถิน่เพือ่
ทดแทนงบประมาณทีถ่กูตดัไป
และพฒันาผลการศกึษา 38 ห้าม
นกัการเมอืงซาคราเมนโต้แตะเงนิ 
การตดัสนิใจเรือ่งการใช้จ่ายกระท�า
โดยหน่วยงานท้องถิน่ร่วมกบัชมุชน
และข้อก�าหนดความรบัผดิชอบที่
เข้มงวด รวมทัง้การตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบญัชอีสิระ

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

อตัราภาษรีายได้บคุคลจะเพิม่ขึน้
เป็นเวลา 12 ปี รายได้ทีเ่พิม่ขึน้จะใช้
เพือ่โรงเรยีน การดแูลเดก็ โรงเรยีน
ส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน และช�าระ
คนืหนีร้ฐั
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คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
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ภาษีส�าหรับกองทุนการศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย 
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Jason Kinney
Stop the Middle-Class Income Tax 

Hike—No on Prop. 38 
980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

สนับสนุน
รบั ข้อเสนอที ่ 38
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.org

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
California Manufacturers & 

Technology Association 
1115 11th Street 
Sacramento, CA 95814
info@Stop39.com
www.Stop39.com

สนับสนุน
รบั ในข้อเสนอที ่39—ชาว
แคลฟิอร์เนยีปิดช่องโหว่กฎหมาย
ภาษเีงินได้นติบิคุคลนอกรฐั

www.cleanenergyjobsact.com

38 ท�าให้การ
ศกึษาส�าคญั

เป็นล�าดบัแรกอกี รบัประกันว่าจะมี
กองทนุใหม่ต่อจ�านวนนกัเรยีนให้
แก่ทกุโรงเรยีนรฐับาลท้องถ่ินเพ่ือ
ทดแทนงบประมาณทีถ่กูตดัไป
และพฒันาผลการศกึษา 38 ห้าม
นกัการเมอืงซาคราเมนโต้แตะเงนิ 
การตดัสนิใจเรือ่งการใช้จ่ายกระท�า
โดยหน่วยงานท้องถิน่ร่วมกบัชุมชน
และข้อก�าหนดความรบัผดิชอบท่ี
เข้มงวด รวมทัง้การตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบญัชอีสิระ

ข้อโต้แย้ง 

ไม่รบั ในข้อเสนอ
ที ่38: หากท่านมี

เงนิได้สุทธ ิ$17,346 ต่อปี ภาษขีอง
ท่านกจ็ะเพ่ิมข้ึน ยอดรวมภาษสีงู
ข้ึน $120 พันล้าน ไม่มข้ีอก�าหนดให้
นกัเรยีนปรบัปรงุผลการเรยีน เปลีย่น
ไม่ได้ใน 12 ปีแม้จะเป็นแค่การ
ลวง จะเกดิความเสียหายต่อธรุกิจ
ขนาดเล็ก ท�าให้คนตกงานหมด
อาชีพ นกัการศกึษา ผูเ้สยีภาษ ีและ
เจ้าของธรุกจิ ลงคะแนน ไม่รบั ใน
ข้อเสนอท่ี 38 

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่39 
เป็นการเพิม่การ

เก็บภาษ ี$1 พนัล้าน จากผูส้ร้างงาน
ในรฐัแคลฟิอร์เนยีทีจ้่างงานคนงาน
ชนชัน้กลางจ�านวนหลายหมืน่คน 
เป็นสตูรความสญูเปล่าและการฉ้อ
ราษฎร์บงัหลวง เปรยีบเป็นการให้
เชค็เปล่ากับนกัการเมอืงซาคราเมน
โต้ให้ใช้จ่ายเงินพนัๆ ล้านโดยไม่มี
การตรวจสอบ รฐัแคลฟิอร์เนยีเป็น
หนีอ้ยูแ่ล้วหลายพนัล้าน ข้อเสนอที่ 
39 นีจ้ะท�าให้แย่ไปอกี

รบั ในข้อเสนอ
ที ่39 ช่วย

ปิดช่องโหว่ความไม่เป็นธรรมทาง
ภาษทีีย่อมให้นติบิคุคลนอกรฐัหลกี
เลีย่งภาษโีดยการจ้างงานนอกรฐั
แคลฟิอร์เนยี การปิดช่องโหว่จะช่วย
รกัษาต�าแหน่งงานท้องถิน่ และสร้าง
เงิน $1 พนัล้านแก่รฐัแคลฟิอร์เนยี 
กองทนุใช้เพือ่การสร้างงานใน
โครงการการใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพจะส่งผลต่อโรงเรยีน
และการลดดลุทีต่ดิลบ ลงคะแนน 
รบั ในข้อเสนอที ่39—เพือ่ปิดช่อง
โหว่

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: 

อตัราภาษรีายได้บคุคลจะเพ่ิมข้ึน
เป็นเวลา 12 ปี รายได้ทีเ่พิม่ข้ึนจะใช้
เพือ่โรงเรยีน การดแูลเดก็ โรงเรยีน
ส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน และช�าระ
คนืหนีร้ฐั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถึง: อตัราภาษีรายได้บคุคลจะยงัคง
อยูใ่นระดบัเดมิ จะไม่มทีนุเพิม่ขึน้ให้
แก่โรงเรยีน สถานดแูลเดก็ โรงเรยีน
ส�าหรบัเดก็ก่อนวัยเรยีน และการ
ช�าระหนีร้ฐั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ธรุกิจข้ามรฐัจะยงัคงสามารถเลอืกวธิี
การหนึง่ในสองในการจ่ายภาษเีงนิ
ได้แก่รฐัแคลฟิอร์เนยี 

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ธรุกิจข้ามรฐัไม่อาจเลอืกวธิกีารเสยี
ภาษเีงินได้ให้แก่รฐัด้วยวธิทีเีอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนมากทีส่ดุได้อีก
ต่อไป ธรุกิจข้ามรฐับางรายจะต้อง
ช�าระภาษเีงินได้นติบิคุคลมากขึน้
จากการเปลีย่นแปลงนี ้ประมาณครึง่
หนึง่ของรายได้จากการจดัเก็บภาษี
ทีเ่พิม่ขึน้ภายในห้าปีถดัไปจะใช้ใน
การสนบัสนนุความมปีระสทิธภิาพ
ในการใช้พลงังานและโครงการ
พลงังานทางเลอืก

เพิม่ภาษรีายได้แบบขัน้บนัได เป็นเวลาสิบสองปี เงนิรายได้จากภาษจีะใช้
ส�าหรบัโรงเรยีนทีส่อนตัง้แต่ระดบัช้ัน K-12 ซ่ึงจะใช้เวลาส่ีปีเพือ่จ่ายคนืหนี้
ของรฐั ผลกระทบต่องบประมาณ: รายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นเวลา 12 ปี – 
ราว 10 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปีส�าหรบัปีแรกๆ มีแนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้
เมือ่เวลาผ่านไป กองทนุรวมใช้ส�าหรบัโรงเรยีน, การดแูลเดก็ และส�าหรบั
เดก็วยัก่อนเรยีน  อกีทัง้ช่วยผ่อนการช�าระหนีข้องรฐั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

ก�าหนดให้ธรุกิจหลายรฐัต้องจ่ายภาษเีงินได้ตามเปอร์เซน็ต์ยอดขายของ
ธรุกิจในรฐัแคลฟิอร์เนยี น�าเงินรายได้ทัง้หมดไปใช้ในโครงการพลงังาน
สะอาด/โครงการประหยดัพลงังานเป็นเวลาห้าปี ผลกระทบต่องบประมาณ: 
รายได้รฐัเพิม่ขึน้ปีละ 1 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ครึง่หนึง่ของจ�านวนนัน้ใน
ห้าปีข้างหน้าจะใช้ไปกับโครงการประหยดัพลงังาน จ�านวนมากของเงนิราย
ได้ทีเ่หลอืจะให้แก่โรงเรยีน 

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

การจัดการด้านภาษีส�าหรับธุรกิจหลายรัฐ การให้เงินทุน
แก่พลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงาน  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย 
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 ข้อเสนอท่ี  ข้อเสนอที่

รับรับ ไม่รับไม่รับ

สนับสนุน คัดค้านสนับสนุน คัดค้าน



เยี่ยมชมเว็บไซต์ของส�านักงาน
เลขาธิการแห่งรัฐเพื่อ:

• คน้ควา้ขอ้มลูการรณรงคห์าเสยีงและ
กจิกรรมการลอ็บบีไ้ดท้ี่  
http://cal-access.sos.ca.gov

• อา่นคูม่อืแนะน�าส�าหรับผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใน
ภาษาอืน่ๆ ไดท้ี่  
www.voterguide.sos.ca.gov 

• คน้หาหนว่ยเลอืกต้ังของทา่น 
www.sos.ca.gov/elections/find- 
polling-place.htm

• หาขอ้มลูเกีย่วกบับตัรเลอืกตัง้ทาง
ไปรษณยี ์  
www.sos.ca.gov/elections/ 
elections_m.htm 

• หาขอ้มลูทีเ่ป น็ประโยชนส์�าหรับผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้เป น็ครัง้แรก  
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

• ตดิตามผลการเลอืกตัง้แบบถา่ยทอดสด
หลงัป ดิหนว่ยเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้  
http://vote.sos.ca.gov 

เกี่ยวกับข้อโต้แย้งในบัตรเลือกตั้ง 

เลขาธกิารรฐัไมไ่ดเ้ป น็ผูเ้ขยีนขอ้โตแ้ยง้ใน
การลงคะแนน มาตรการส�าหรับขอ้โตแ้ยง้
ทีส่นบัสนนุและคา้นการลงคะแนนบญัญตัิ
ไว ใ้นมาตรการเกีย่วกบัการลงคะแนนของผู ้
สนบัสนนุและผูค้ดัคา้น ภาษาในการใตแ้ยง้
ทีเ่สนอไมส่ามารถยนืยนัความถกูตอ้งหรอื
เปลีย่นแปลงใดๆ ยกเวน้แตจ่ะมคี�าสัง่ศาลให ้
เปลีย่นแปลง

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธใินการเลอืก
ตัง้ของทา่น ดหูนา้ 143 ในคูม่อืนี้

รบั ในข้อเสนอ
ที ่40 ป้องกนั

แผนทีเ่ขตวฒุสิมาชกิรฐัซ่ึงจดัท�า
โดยคณะกรรมาธกิารแบ่งเขตเลือก
ตัง้อสิระทีไ่ด้รบัการเหน็ชอบโดยผู้มี
สทิธิอ์อกเสยีง รบั ในข้อเสนอท่ี 40 
สนบัสนนุผูอ้อกเสยีงให้ควบคมุความ
รบัผดิชอบของนกัการเมอืงโดยการ
กนัพวกเขาออกจากกระบวนการแบ่ง
เขตเลอืกตัง้ กลุม่ข้าราชการท่ีด ีผู้
สงูอาย ุนกัธรุกจิและผูเ้สยีภาษแีนะน�า 
“รบั ในข้อเสนอที ่40” 

การลงคะแนนเสยีง รบั ในร่าง
กฎหมายนีห้มายถงึ: จะใช้

เขตเลอืกตัง้วฒุสิมาชกิรฐัซ่ึงจดัท�า
โดยคณะกรรมาธกิารแบ่งเขตเลือก
ตัง้อสิระต่อไป

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
  

40
การก�าหนดเขตเลือกตั้งใหม่ สมาชิกวุฒิสภาประจ�าเขต
การปกครองต่างๆ ของรัฐ การลง 
ประชามติ 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
FAIRDISTRICTS2012.com

สนับสนุน
รบั ข้อเสนอที ่40
ให้นกัการเมอืงมคีวามรบัผดิชอบ
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

ข้อโต้แย้ง 

โดยการสนบัสนนุ  
ข้อเสนอที ่40 จดุ

มุ่งหมายของเราคอื การคว�า่การ
ก�าหนดเขตเลือกตัง้วุฒสิมาชกิ
ใหม่ของคณะกรรมาธกิารปี 2012 
อย่างไรกด็ ีศาลฏีกาประจ�ารฐัได้
ช้ีขาดว่าให้เกบ็เขตต่างๆ ไว้อยูกั่บ
ท่ีส�าหรบัปี 2012 เราได้หยดุการ
รณรงค์และไม่ได้ขอให้มกีารลง
คะแนนไม่รบั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ศาลฏีการฐัแคลิฟอร์เนยีจะแต่งตัง้ผู้
มีคณุวุฒิพิเศษเพ่ือการก�าหนดเขต
เลือกตัง้วุฒสิมาชิกรฐัใหม่

การลงคะแนนเสยีงอนมุตั ิ“ใช่” และการลงคะแนนเสียงไม่ยอมรบั “ไม่” 
ส�าหรบัเขตการ เลอืกตัง้สมาชิกวุฒิสภาประจ�าเขตการปกครองใหม่ของรฐั
ทีแ่บ่งโดยคณะกรรมาธกิารแบ่งเขต เลือกตัง้ หากไม่ได้รบัการยอมรบั เขต
การปกครองต่างๆ จะได้รบัการปรบัใหม่โดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึง ก�ากับดแูลโดย
ศาลฎกีาแคลฟิอร์เนยี ผลกระทบต่องบประมาณ: การลงประชามตทิีไ่ด้รบั
เสยีงอนมุตั ิไม่มผีลกระทบทางการคลังต่อรฐัหรอืหรอืรฐับาลท้องถิน่ การลง
ประชามตทิีไ่ด้รบัเสยีงปฏเิสธจะ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเพียงครัง้เดยีว ประมาณ 
1 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อรฐัและเทศมณฑลต่างๆ

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง
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การเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสองอันดับแรก (Top Two Candidates Open 
Primary Act) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011 กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด
ส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภา (voter-nominated office) ต้องมีรายชื่ออยู่ในบัตรลงคะแนนเดียวกัน ต�าแหน่งในรัฐสภา
ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อต�าแหน่งพลพรรค เป็นต�าแหน่งการออกกฎหมายของรัฐ สภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ และ
ต�าแหน่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของรัฐ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสองคนเท่านั้นที่ได้ร้บคะแนนเสียงมากที่สุด โดยไม่ค�านึงว่า
จะชื่นชอบพรรคใด จะต้องไปแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปไม่ว่าคะแนนเสียงรวมจะเป็นเท่าใด 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภทท่ีไม่มีชื่ออยู่ในบัตรซึ่งผู้ลงคะแนนต้องเขียนชื่อลงในบัตร (Write-in candidates) 
สามารถแข่งขันได้แต่ในการเลือกตั้งเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครประเภทที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัตรซึ่งผู้ลง
คะแนนต้องเขียนชื่อลงในบัตร สามารถเลื่อนขั้นไปแข่งในการแข่งขันเลือกตั้งทั่วไปได้ถ้าผู้สมัครนั้นเป็นผู้สมัคร
หนึ่งในสองคนท่ีมีคะแนนเสียงมากที่สุดในการแข่งขันรอบแรก นอกจากนี้ ในการแข่งขันทั่วไปนั้น ไม่มีการเสนอ
รายช่ือแบบอิสระ

ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่น�ามาใช้กับผู้สมัครเข้าชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ 
คณะกรรมการกลางของเทศมณฑล หรือส�านักงานท้องถิ่น 

กฎหมายแคลิฟอร์เนียก�าหนดว่า ข้อมูลต่อไปนี้ต้องได้รับการตีพิมพ์ในคู่มือฉบับนี้

ต�าแหน่งที่พรรคเสนอ/ต�าแหน่งพลพรรค
พรรคการเมืองต่างๆ อาจเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งที่พรรคเสนอ/ต�าแหน่งพลพรรคในการเลือก
ตั้งขั้นต้นได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นตัวแทนพรรคในฐานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็น
ทางการส�าหรับต�าแหน่งจ�าเพาะที่การเลือกตั้งทั่วไป และจะระบุต�าแหน่งอย่างเป็นทางการในบัตรลงคะแนน  
ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงมากท่ีสุดของแต่ละพรรคจากการเลือกตั้งขั้นต้นจะได้ไปแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไป 
นอกจากนี้ พรรคต่างๆ ยังจะเลือกเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกลางของเทศมณฑลในการเลือกตั้งขั้นต้นด้วย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบตามการลง
ทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองอาจอนุญาตให้บุคคลที่ไม่เปิดเผยว่าชอบพรรคใด ลง
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคได้ 

ต�าแหน่งในรัฐสภา
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่การเลือกตั้งขั้น
ต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีได้รับการเสนอชื่อส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภาที่การเลือกตั้งขั้นต้นคือผู้ที่ประชาชนเสนอ
ช่ือและไม่ใช่ผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการของพรรคใดๆ ที่การเลือกตั้งทั่วไป การเสนอชื่อส�าหรับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อต�าแหน่งในรัฐสภาจะมีพรรคที่ตนพึงพอใจ หรือไม่มีพรรคที่ตนพึงพอใจ ซึ่งได้ระบุไว้ในบัตรลง
คะแนนเสียง แต่การแต่งตั้งพรรคท่ีตนพึงพอใจนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิในการเลือกแต่เพียงผู้เดียว และจะ
แสดงให้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นเท่านั้น นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการเสนอชื่อหรือรับรองโดย
พรรคที่ก�าหนด หรือมีการเกี่ยวพันระหว่างพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด และไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคน
ใดที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถือว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการ
ของพรรคการเมืองใดๆ ในคู่มือตัวอย่างบัตรเลือกตั้งตัวอย่างของเทศมณฑล พรรคต่างๆ อาจมีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภาซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากพรรค 

ผู้ลงคะแนนเสียงอาจลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครใดๆ ส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภา หากผู้สมัครเหล่านั้นมีคุณสมบัติ
ตามที่ก�าหนดเพื่อออกเสียงลงคะแนนส�าหรับต�าแหน่งนั้น ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดสองคนในการเลือกตั้ง
ขั้นต้นจะได้เข้าไปแข่งขันเลือกตั้งท่ัวไปส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภา แม้ว่าทั้งสองคนจะระบุการแต่งตั้งพรรคที่ชอบ
พรรคเดียวกันก็ตาม พรรคการเมืองใดก็ตามไม่มีสิทธิมีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีการแต่งตั้งจากพรรคเดียวกันด�าเนิน
การต่อไปยังการเลือกตั้งทั่วไป เว้นเสียแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นหนึ่งในสองรายที่ประสบผลส�าเร็จได้รับ
คะแนนเสียงมากท่ีการเลือกตั้งขั้นต้น 

ต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิในการเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่การเลือกตั้งขั้นต้น และ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีการเลือกตั้งขั้นต้นไม่ใช่ผู้ถูกเสนอชื่ออย่างเป็นทางการของพรรคใดๆ ส�าหรับต�าแหน่งเฉพาะ
ที่การเลือกตั้งท่ัวไป การเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอาจจะไม่ก�าหนดพรรคที่ตนพึง
พอใจ หรือไม่มีพรรคที่ตนพึงพอใจบนบัตรเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดสองรายในการเลือกตั้งขั้นต้น
จะได้ไปแข่งขันในการเลือกตั้งท่ัวไปส�าหรับต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
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บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ	 จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด	

ภาษีชั่วคราวส�าหรับกองทุนการศึกษา	รับรองการให้ทุนเพื่อการบริการด้านความ
ปลอดภัยสาธารณะ	แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ
•	 เพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับผู้มีรายได้ประจ�าปีมากกว่า	250,000	ดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลาเจ็ดปี
•	 เพิ่มภาษีขายและใช้ภาษีดังกล่าว ¼	เซนต์	เป็นเวลาสี่ปี
•	 จัดสรรรายได้จากภาษีชั่วคราว	ร้อยละ	89 ให้แก่โรงเรียนที่สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

และร้อยละ	11	ให้แก่วิทยาลัยชุมชน
•	 ยับยั้งการใช้กองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร	แต่ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการใช้ดุลพินิจใน

การตัดสินใจในการประชุมทางไกล	และมีการตรวจสอบประจ�าปีว่ากองทุนถูกใช้อย่างไร
•	 รับรองการให้ทุนเพื่อการให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะซึ่งปรับใหม่จากรัฐสู่รัฐบาลท้องถิ่น

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 รายได้จากภาษีของรัฐเพิ่มขึ้นราว 6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี	จากช่วงปี 2012-13	ถึงปี	2016-17จ�านวนรายได้ที่

เพิ่มขึ้นน้อยกว่าจะอยู่ในช่วงปี	2011-12,	ปี	2017-18	และปี	2018-19
•	 รายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะใช้เพื่อสนับสนุนทุนโครงการต่างๆ	ภายใต้งบประมาณรัฐการลดการใช้จ่าย

ประมาณ 6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี	2012-13	ในโครงการด้านการศึกษา	จะไม่มีผลบังคับใช้

อธิบายโดยสรุป
มาตรการนีเ้พิม่การจดัเกบ็เป็นการชัว่คราวส�าหรบัอัตรา 

ภาษขีายรฐัส�าหรบัผูเ้สยีภาษทีกุรายและอตัราภาษเีงนิได้ 
บคุคล	(PIT) ส�าหรบัผูเ้สยีภาษทีีม่รีายได้สงู	การเพิม่การ 
จดัเกบ็ภาษชีัว่คราวนีท้�าให้เกดิรายได้เพิม่ขึน้เพือ่เป็น 
กองทนุส�าหรบัโครงการต่างๆ	ภายใต้งบประมาณรฐั	แผน 
ปีงบประมาณ	2012-13	ของรฐั	–	ซึง่สภานติบิญัญัติและผู้
ว่าการรฐัอนมุตัใินเดอืนมถินุายน	2012 – โดยมสีมมติฐาน

ว่าร่างกฎหมายนีผ่้าน	อย่างไรก็ดี	งบประมาณได้มแีผน
ส�ารองท่ีก�าหนดการลดการใช้จ่าย	(ทีรู่จ้กัในนาม	การตดั
งบประมาณโดยอัตโนมติั	"trigger cuts")	ไว้ด้วยในกรณทีีผู้่
ออกเสยีงคัดค้านร่างกฎหมายนี	้ร่างกฎหมายนียั้งได้บรรจุข้อ
ก�าหนดบางประการในรฐัธรรมนญูของรฐัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
โอนถ่ายความรบัผดิชอบต่อโครงการรฐับางโครงการให้แก่
หน่วยงานปกครองท้องถิน่	ภาพท่ี 1	สรปุบทบัญญตัหิลกัใน
ข้อเสนอนี	้ซึง่ได้อภปิรายในรายละเอียดด้านล่าง

ภาพที� 1
ขอ้มลูโดยสรปุของขอ้เสนอที� 30

รายไดแ้ละภาษรีฐั

• เพิ่มอัตราภาษีขาย 1/4 เซ็นตสําหรับทุกๆ หนึ่งดอลลารเปนเวลาสี่ป
• เพิ่มอัตราภาษีเงินไดสําหรับผูเสียภาษีที่มีรายไดสูงเปนเวลาเจ็ดป
•  รายไดรัฐตอปในสวนที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นประมาณ $6 พันลาน จากปงบประมาณ 2012–13 จนถึงป 2016-17 

และเพิ่มขึ้นนอยกวาในป 2011–12, 2017–18 และ 2018–19

การใชจ้า่ยงบประมาณของรฐั

• หากไดรับการเห็นชอบจากผูลงคะแนน จะมีรายไดเพิ่มขึ้นเพื่อสรางสมดุลใหกับงบประมาณรัฐจนถึงป 
2018–19

• หากไดรบัการปฏเิสธ งบประมาณป 2012-13 จะลดลง $6 พนัลาน รายไดรัฐจะต่ําลงจนถงึป 
2018–19

โครงการรฐับาลทอ้งถิ�น

• รบัประกนัวาสวนการปกครองทองถิน่จะไดรบัรายไดจากภาษีทุกปเพือ่เปนทุนใหกับการรบัผิดชอบโครงการท่ีรฐัถายโอนไปใหในป 2011
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การจัดเก็บภาษีและรายได้รัฐ	

ความเป็นมา
กองทุนทั่วไปเป็นบัญชีหลักในการด�าเนินงานของรัฐ	

ในปีงบประมาณ	2010–11	(ซึ่งเริ่มจากวันที่	1	กรกฎาคม	
2010	ถึง 30	มิถุนายน	2011)	ยอดรวมรายได้ของกองทุน
ทั่วไปคือ $93	พันล้าน	แหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของกอง
ทุนทั่วไปคือ	ภาษีเงินได้บุคคล,	ภาษีขาย	และภาษีเงินได้
นิติบุคคล
ภาษีขาย	อัตราภาษีขายในรัฐแคลิฟอร์เนียแตกต่างกัน

ไปตามท้องที่	ปัจจุบันอัตราภาษีขายโดยเฉลี่ยเกินร้อยละ	8 
มาเล็กน้อย	ส่วนหนึ่งของสัดส่วนภาษีขายเป็นของรัฐ	ขณะ
ที่ส่วนที่เหลือแบ่งสรรให้กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น	ใน
ระหว่างช่วงปีงบประมาณ 2010-11	กองทุนทั่วไปรัฐได้รับ
เงิน $27	พันล้านจากรายได้จากภาษีขาย	
ภาษีเงินได้บุคคล	ภาษีเงินได้บุคคลเป็นภาษีที่จัดเก็บ

จากเงินได้ค่าจ้าง	ธุรกิจ	การลงทุนและรายได้อื่นของบุคคล
และครอบครัว	อัตราภาษีเงินได้บุคคลเริ่มจากร้อยละ	1	ถึง
ร้อยละ	9.3	ตามสัดส่วนรายได้ของผู้เสียภาษีในแต่ละฐาน
ภาษี	(อัตราภาษีส่วนเพิ่มหรืออัตราภาษีก้าวหน้า)	โดย
เรียกเก็บอัตราภาษีส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อรายได้สูงขึ้น	รายได้
จากการจัดเก็บภาษีนี้	มียอดรวม	$49.4	พันล้าน	ระหว่าง
ปีงบประมาณ	2010–11	ซึ่งได้สะสมไว้ในกองทุนทั่วไป
ของรัฐ	นอกจากนีย้งัมภีาษพีเิศษในอตัราร้อยละ	1ที่จัดเก็บ
จากรายได้ประจ�าปีที่สูงเกินกว่า	$1	ล้าน	(ด้วยรายได้ที่
เกี่ยวข้องกันมอบให้แก่งานบริการด้านสุขภาพจิต)

ข้อเสนอ
เพิ่มอัตราภาษีขายจากปี	2013	จนถึงปี	2016	ร่าง

กฎหมายนี้เสนอเพิ่มเป็นการชั่วคราวอัตราภาษีขายทั่วรัฐ	
1/4	เซ็นต์ส�าหรับทุกหนึ่งดอลลาร์ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อ	
อัตราภาษีที่สูงขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลาสี่ปี	จากวันที่	
1	มกราคม	2013	ไปจนถึงสิ้นปี	2016
เพิม่อัตราภาษรีายได้บคุคล	จากปี	2012	ไปจนถงึปี	

2018	ดังทีแ่สดงไว้ในภาพที	่2	ร่างกฎหมายนีเ้พิม่จากอตัรา
ภาษรีายได้บคุคลร้อยละ	9.3	ทีม่อียูส่�าหรบัผูท้ีม่รีายได้สงู
กว่า	อัตราภาษส่ีวนเพิม่จะเพิม่เมือ่เงนิได้สทุธเิพิม่	ตวัอย่าง	
ส�าหรบัผูย้ืน่แบบภาษร่ีวม	อัตราภาษส่ีวนเพิม่อีกร้อยละ	1	จะ
เรยีกเก็บจากผูท้ีม่รีายได้ระหว่าง $500,000	และ	$600,000 
ต่อปี	ซึง่อัตราภาษจีะเป็นร้อยละ	10.3	ในท�านองเดียวกนั	
อัตราภาษส่ีวนเพิม่อีกร้อยละ 2	จะเรยีกเก็บจากผูท้ีม่รีายได้
ระหว่าง	$600,000	และ	$1	ล้าน	และอัตราส่วนเพิม่อกีร้อย
ละ 3	จะเรยีกเก็บจากผูม้รีายได้เกิน	$1	ล้าน	โดยทีอ่ตัราภาษี
รวม ของรายได้ตามฐานภาษคืีอ	ร้อยละ	11.3	และ	12.3	ตาม
ล�าดับ	อัตราภาษใีหม่นีจ้ะส่งผลกระทบประมาณร้อยละ	 
1	ของผูย้ืน่แบบภาษเีงนิได้ร่วมของรฐัแคลฟิอร์เนยี	(ผูเ้สยี
ภาษเีหล่านีจ่้ายภาษเีงนิได้บคุคลให้แก่รฐัประมาณร้อยละ	40 
ในปัจจบุนั)	อัตราภาษจีะมผีลบงัคับเป็นเวลาเจด็ปี	—	เริม่ต้น
ในปีภาษ	ี2012 และสิน้สดุในสิน้ปีภาษ	ี2018	(เนือ่งจากอตัรา
ทีเ่พิม่ข้ึนเริม่ใช้	ณ	1	มกราคม	2012	ผลทีม่ต่ีอผูเ้สยีภาษคีอื
จะต้องจ่ายภาษใีนไม่ก่ีเดือนทีก่�าลงัจะมาถงึจ�านวนมากขึน้
เพือ่ให้ได้ยอด รวมส�าหรบัทัง้ปีตามอัตราทีเ่พิม่ขึน้)	อตัราที่

ภาพที� 2
อตัราภาษเีงนิไดบ้คุคลปจัจบุนัและอตัราที�เสนอตามขอ้เสนอที� 30

การยื�นแบบภาษเีงนิไดส้ทุธคินเดยีวa การยื�นแบบภาษเีงนิไดส้ทุธริว่มa การยื�นแบบภาษเีงนิไดส้ทุธเิจา้บา้นa อตัราภาษสีว่นเพิ�มปจัจบุนัb อตัราภาษสีว่นเพิ�มที�เสนอใหเ้รยีกเก็บเพิ�มb

$0–$7,316 $0–$14,632 $0–$14,642 1.0% —
7,316–17,346 14,632–34,692 14,642–34,692 2.0 —
17,346–27,377 34,692–54,754 34,692–44,721 4.0 —
27,377–38,004 54,754–76,008 44,721–55,348 6.0 —
38,004–48,029 76,008–96,058 55,348–65,376 8.0 —
48,029–250,000 96,058–500,000 65,376–340,000 9.3 —
250,000–300,000 500,000–600,000 340,000–408,000 9.3 1.0%
300,000–500,000 600,000–1,000,000 408,000–680,000 9.3 2.0
สูงกวา 500,000 สูงกวา 1,000,000 สูงกวา 680,000 9.3 3.0
a ฐานภาษีที่แสดงมีผลบังคับในป 2011 และจะปรับสําหรับภาวะเงินเฟอในปตอๆ ไป การยื่นแบบภาษีเงินไดสุทธิคนเดียว รวมถึงคูสมรสแตละราย และ คูครอง 

(RDPs) ซึ่งยื่นภาษีแยก การยื่นแบบภาษีรวม รวมถึงคูสมรส และ คูครอง RDP ซึ่งยื่นแบบรวมกัน รวมถึงผูเปนหมายยื่นรวมกับบุตร (dependent child)

b อัตราภาษีสวนเพิ่มใชกับภาษีเงินไดสุทธิในแตละฐานภาษีตามรายการที่แสดงไว อัตราการเรียกเก็บภาษีเพิ่มที่เสนอจะมีผลตนป 2012 และสิ้นสุดปลายป 
2018 อัตราภาษีปจจุบันตามรายการที่แสดงไว ไมไดรวมอัตรารอยละ 1 สําหรับการบริการสุขภาพจิตที่จัดเก็บเพิ่มจากเงินไดสุทธิที่เกิน $1 ลาน
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เพิม่ขึน้	ร้อยละ	1 ส�าหรบับรกิารด้านสุขภาพจติ	ยังคงใช้กบั
รายได้ทีส่งูเกนิ	$1	ล้าน	ดงันัน้	การเปลีย่นแปลงอัตราตามข้อ
เสนอที	่30	จะเพิม่อตัราภาษีส่วนเพิม่ส�าหรบัผูเ้สียภาษเีหล่านี	้
ในอตัราร้อยละ	10.3	ถงึ	ร้อยละ	13.3	ข้อเสนอท่ี	 
38	ในการลงคะแนนครัง้นีไ้ด้เสนอให้เพิม่อตัราภาษเีงนิได้
บคุคลเช่นกนั	ในกรอบสีเ่หลีย่มใกล้ๆ	นีอ้ธิบายว่าจะเกิดอะไร
ขึน้ถ้าร่างทัง้สองได้รบัการเหน็ชอบ

จะเกดิอะไรขึน้ถ้าผูอ้อกเสยีงเหน็ชอบกบั 
ทัง้ข้อเสนอที	่30	และข้อเสนอที	่38?

รัฐธรรมนูญแห่งรัฐอธิบายว่า	อะไรจะเกิดขึ้นถ้า
ร่างกฎหมายสองร่างขัดแย้งกัน	ถ้าร่างกฎหมายสอง
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากการลงคะแนนเสียงทั่วรัฐ
ในคราวเดียวกันขัดแย้งกัน	รัฐธรรมนูญระบุว่าบทบัญญัติ
ของมาตราที่ได้รับการลงคะแนน	“รับร่าง”	มากกว่าจะ
มีอ�านาจเหนือกว่า	ทั้งข้อเสนอที่	30	และข้อเสนอที่	38 
ในการลงคะแนนเสียงทั่วรัฐครั้งนี้	ต่างก็เพิ่มอัตราภาษี
เงินได้บุคคล (PIT)	ซี่งอาจมองได้ว่าขัดแย้งกัน
กฎหมายระบุไว้ว่ามีเพียงบทบัญญัติชุดเดียวที่
เกี่ยวกับการขึ้นอัตราภาษีเท่านั้นที่จะน�าไปบังคับ
ใช้	ทั้งข้อเสนอที	่30	และข้อเสนอที่	38	ต่างก็ประกอบ
ด้วยหมวดที่มีเจตนาที่จะแสดงให้ชัดเจนว่าบทบัญญัติ
ใดที่จะมีผลบังคับใช้หากทั้งสองร่างผ่าน:
•	หากข้อเสนอที่	30 ได้รับคะแนนเสียงรับร่าง
มากกว่า	ข้อเสนอที่	30	ประกอบด้วยหมวดที่ระบุ
ว่าบทบัญญัติของข้อเสนอจะมีอ�านาจเหนือกว่า
ทั้งหมด	และไม่มีบทบัญญัติอื่นใดของร่างกฎหมาย
ใดที่เพิ่มอัตราภาษีเงินได้บุคคล	ซึ่งในกรณีนี้คือข้อ
เสนอที่	38	ที่จะมีผลใช้บังคับ

•	หากข้อเสนอที่	38 ได้รับคะแนนเสียงรับร่าง
มากกว่า	ข้อเสนอที่	38	ประกอบด้วยหมวดที่ระบุว่า
บทบัญญัติของข้อเสนอจะมีอ�านาจเหนือกว่า	และ
บทบัญญัติเรื่องอัตราภาษีของร่างกฎหมายอื่นใด
ที่มีผลกระทบอัตราภาษีขายหรืออัตราภาษีเงินได้
บุคคล	ซึ่งในกรณีนี้คือข้อเสนอที่	30	จะไม่มีมีผลใช้
บังคับ	ภายใต้ร่างกฎหมายนี้	การลดการใช้จ่ายงบ
ประมาณหรือที่รู้จักกันว่าเป็น	“การตัดงบประมาณ
โดยอัตโนมัติ	(trigger cuts)”	จะมีผลบังคับซึ่งเป็น
ผลของการที่การปรับขึ้นอัตราภาษีของข้อเสนอที่	
30	จะไม่มีผลบังคับใช้

ผลกระทบทางงบประมาณ
เพิม่รายได้รฐัจนถงึปี	2018–19	ในช่วงปีงบประมาณห้า

ปีซึง่การเพิม่อตัราภาษีขายและอตัราภาษีเงินได้บคุคลจะมี
ผลบงัคบั	(ปี	2012–13	ถงึปี	2016–17)	ประเมินว่าการได้มา
ซึง่รายได้เฉลีย่ของรฐัต่อปีซึง่เป็นผลจากการขึน้ภาษตีาม
ร่างกฎหมายนีจ้ะอยู่ท่ีประมาณ	$6	พนัล้าน	โดยทีอ่าจเป็น
ได้ว่ารายได้ทีเ่พิม่ขึน้จะมีจ�านวนน้อยกว่าในปี	2011–12,  
2017–18	และ	2018–19	อนัเนือ่งมาจากระยะเริม่และระยะ
สิน้สดุของการใช้อตัราท่ีสูงขึน้

รายได้อาจเปลี่ยนอย่างมากจากปีหนึ่งไปอีกปี	ราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นจากร่างกฎหมายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงนับ
พันล้าน	ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้ที่วางแผนไว้	
ซึ่งเป็นเพราะส่วนใหญ่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ
นี้มาจากการขึ้นอัตราภาษีเงินได้บุคคลของผู้เสียภาษีที่
มีรายได้สูง	การแสดงรายได้ของผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูง
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและธุรกิจของพวกเขา
มากกว่าที่จะเป็นค่าจ้างและเงินเดือน	ขณะที่ค่าจ้างและ
เงินเดือนของผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูงอาจเปลี่ยนแปลงถึง
ระดับหนึ่ง	แต่รายได้จากการลงทุนอาจเปลี่ยนอย่างมาก
จากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์	ราคาบ้านและที่ดิน	และเศรษฐกิจ	
ตัวอย่างเช่น	ภาษีที่จ่ายเพื่อการบริการสุขภาพจิตของผู้ที่
มีรายได้สูงเกิน	$1	ล้าน	ท�าให้เกิดรายได้ประมาณ	$730 
ล้านในปี	2009–10	ซึ่งในปีก่อนๆ	หน้านั้นรายได้ในส่วนนี้
มีถึงสองเท่า	จากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของรายได้ของ
ผู้เสียภาษีและความไม่แน่นอนในการขานรับการขึ้นอัตรา
ภาษี	จึงเป็นการยากที่จะประเมินรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามร่าง
กฎหมายนี้	

การใช้จ่ายงบประมาณรัฐ

ความเป็นมา
กองทุนทั่วไปรัฐสนับสนุนโครงการสาธารณะจ�านวน
มาก	รายได้ที่สะสมในกองทุนทั่วไปสนับสนุนโครงการที่
หลากหลายรวมทั้งโรงเรียนรัฐบาล	มหาวิทยาลัยรัฐบาล	
โครงการสุขภาพ	การบริการสังคม	และเรือนจ�าต่างๆ	การ
ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในงบประมาณรัฐ	
ข้อเสนออื่นๆ	ที่ผ่านการรับร่างโดยผู้ลงคะแนนรัฐก่อนหน้า
นี้ก�าหนดให้รัฐจัดหายอดเงินประจ�าปี	ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไป
ว่า	การรับประกันขั้นต�า่ตามข้อเสนอที	่98	ให้กับโรงเรียน	
(จากระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย)	และวิทยาลัย
ชุมชน	(รวมกันทุกระดับ	เรียกว่าการศึกษา	K–14)	การให้
ทุนยอดเงินประกันขั้นต�า่จ่ายผ่านกองทุนทั่วไปรัฐและราย
ได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นเวลาหลายปีที่การค�า
นวนยอดเงินประกันขั้นต�่าจากรายได้กองทุนทั่วไปรัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงสูง	เมื่อเวลามาถึงในปีซึ่งรายได้กองทุนทั่วไป
เติบโตขึ้นเป็นจ�านวนที่สูง	ยอดเงินประกันจะขึ้นไปเป็น
จ�านวนที่สูงด้วย	ส่วนแบ่งของการให้ทุนของรัฐและท้อง
ถิ่นที่จัดสรรให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน	“ไม่จ�ากัด”	
หมายความว่า	การใช้ทุนอาจเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการศึกษาใดๆ	ก็ได้

ข้อเสนอ
รายได้จากการจัดเก็บภาษีใหม่มีเพื่อการให้ทุนกับ
โรงเรียนและการสร้างสมดุลให้กับงบประมาณรัฐ	ราย
ได้จากการเพิ่มภาษีชั่วคราวตามร่างกฎหมายนี้	จะได้รับ
การค�านวณตามการรับประกันขั้นต�่าตามข้อเสนอที่	98	ซึ่ง
จะเพิ่มยอดเงินรับประกันเป็นจ�านวนนับพันๆ	ล้านในแต่ละปี	
ดังนั้น	ส่วนของรายได้ใหม่นี้จะใช้ไปในการสนับสนุนการให้
ทุนกับโรงเรียนมากขึ้น	และส่วนที่เหลือในการสร้างสมดุล
ของงบประมาณรัฐ	ในทางบัญชี	รายได้ใหม่จะฝากสะสมไว้
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ในบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่	ชื่อ	บัญชีคุ้มครองการศึกษา	(EPA) 
ร้อยละ	89	ของกองทุนในบัญชี	จะใช้ไปเพื่อโรงเรียน	
และร้อยละ	11	ใช้เพื่อวิทยาลัยชุมชน	โดยที่โรงเรียน
และวิทยาลัยชุมชนจะใช้กองทุนที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการศึกษาใดก็ได้	กองทุนจะถูกจัดสรรโดยวิธีเดิมคือ
การให้ทุนต่อจ�านวนนักเรียนแบบไม่จ�ากัด	เว้นแต่ว่าจะไม่มี
โรงเรียนรัฐบาลใดที่ได้รับเงินอุดหนุนจากบัญชีคุ้มครองการ
ศึกษา (EPA)	น้อยกว่า	$200	ต่อนักเรียนหนึ่งคน	และจะ
ไมม่วีทิยาลัยชมุชนใดทีไ่ดร้ับเงินอุดหนนุจากบญัชคีุม้ครอง
การศึกษา	(EPA)	น้อยกว่า	$100	ต่อจ�านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาหนึ่งคน

ผลกระทบทางงบประมาณหากร่างกฎหมาย
ได้รับการเห็นชอบ
แผนงบประมาณ	2012–13	ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบ
รับร่างกฎหมายนี้ของผู้ลงคะแนน	สภานิติบัญญัติและผู้
ว่าการรัฐลงมติเห็นชอบแผนงบประมาณในเดือนมิถุนายน
เพื่อจัดการปัญหางบประมาณติดลบส�าหรับปีงบประมาณ	
2012–13	และงบประมาณติดลบในปีต่อๆ	 
ไป	แผนงบประมาณป	ี2012–13 (1)	ตั้งสมมติฐานว่าผู้ลง
คะแนนเห็นชอบรับร่างกฎหมายนี้	และ	(2)	ใช้รายได้ที่เป็น
ผลจากร่างนี้ในโครงการต่างๆ	ของรัฐ	ส่วนแบ่งก้อนโตที่สุด
ของรายได้ที่เกิดจากร่างกฎหมายนี้จะถูกใช้เพื่อโรงเรียน
และวิทยาลัยชุมชนต่างๆ	เรื่องนี้ช่วยอธิบายกองทุนที่เพิ่ม
สูงขึ้นก้อนใหญ่ส�าหรับโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนใน
ปี	2012–13	ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าป	ี2011–12	ถึง	$6.6	พัน
ล้าน	(ร้อยละ	14)	ตลอดช่วงปี	2011–12	เกือบทั้งหมดของ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจะใช้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายของการศึกษา
ระดับ	K–14	ของปีก่อนและลดความล่าช้าของการจ่ายเงิน

เพื่อการศึกษาระดับ K–14	ในส่วนของการวางแผนเรื่องงบ
ประมาณติดลบ	แผนงบประมาณได้รวมการด�าเนินการเพื่อ
จ�ากัดการใช้จ่ายในโครงการสุขภาพและบริการสังคมบาง
โครงการ,	การลดค่าชดเชยให้กับลูกจ้างรัฐ,	การใช้กองทุน
ที่จ่ายครั้งเดียว	และการยืมจากบัญชีอื่นๆ	ของรัฐ
ผลกระทบต่องบประมาณถึปี	2018–19 รายได้จาก

ภาษทีีเ่พิม่ข้ึนตามร่างกฎหมายนีจ้ะช่วยสร้างสมดลุแก่งบ
ประมาณรฐัได้จนถงึปี	2018–19	รายได้ทีเ่พิม่ขึน้จากร่าง
กฎหมายนีจ้ะท�าให้มเีงนิปีละหลายพนัล้านดอลลาร์ไปจนถงึ	
2018–19	ซึง่จะมไีว้ส�าหรับขอบเขตของวตัถปุระสงค์ทีก่ว้าง	
รวมทัง้ให้ทนุกับโครงการรฐัทีม่อียู,่	ยติุการช�าระเงนิล่าช้า
เพือ่การศึกษาระดับ K–14	และการช�าระหนีร้ฐัอืน่ๆ	สภา
นติิบญัญัติร่วมกับผูว่้าการรฐัจะได้ตัดสนิใจต่อไปถงึการใช้
กองทนุนีใ้นวาระประชมุต่อไป	ในขณะเดียวกนั	เนือ่งจาก
การเปลีย่นแปลงข้ึนลงของรายได้ของผูเ้สยีภาษทีีม่รีาย
ได้สงู	เป็นไปได้ว่าจะเกิดการผนัแปรของรายได้รฐัภายใต้
ร่างกฎหมายนี	้ซึง่อาจสร้างความยุง่ยากในการจัดท�างบ
ประมาณรฐัในบางปี	หลงัจากการหมดอายกุารเพ่ิมอตัรา
ภาษทีีเ่สนอ	การสญูเสยีรายได้จากภาษทีีเ่กียวเนือ่งกนัอาจ
สร้างความกดดันด้านงบประมาณมากข้ึนในปีถดัจากนัน้

ผลกระทบทางงบประมาณหากร่างกฎหมาย
ถูกปฏิเสธ
แผนงบประมาณส�ารองในการลดการใช้จ่ายหาก
ผูอ้อกเสยีงปฏเิสธร่างกฎหมายนี	้หากร่างกฎหมายนี้
ตกไป	รฐัจะไม่ได้รบัรายได้ทีเ่พิม่ข้ึนจากการเพ่ิมภาษใีน
ข้อเสนอนี	้ในสถานการณ์นี	้แผนงบประมาณ 2012–13 
ก�าหนดไว้ว่าต้องลดการใช้จ่ายลง	$6 พนัล้าน	การตดังบ
โดยอัตโนมติั	ซึง่เป็นการระบไุว้ตามกฎหมายรฐั	แสดงไว้
ในภาพที	่3	การลดลงเกือบทัง้หมดเป็นโครงการเพ่ือการ
ศึกษาระดับ K–14	ถงึ	$5.4	พนัล้าน	และมหาวทิยาลยัรฐั	
$500	ล้าน	ในส่วนของงบทีถ่กูตัดไปส�าหรบัการศกึษาระดบั
อนบุาลถงึวทิยาลยัชมุชน	(K–14)	ราว $3	พนัล้านถกูตดัไป	
ในส่วนของกองทนุทีไ่ม่จ�ากัด	(ตามวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
ศึกษา)	โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนอาจตอบสนองต่อการ
ตัดงบช่วยเหลอืนีไ้ด้หลายวธิ	ีรวมทัง้การใช้ทรพัยากรหมด,	
ลดระยะเวลาปีการศึกษาส�าหรบัโรงเรยีน	และการลดวชิาท่ี
เปิดลงทะเบยีนเรยีนของวทิยาลยัชมุชน	อีก	$2.4	พันล้าน
ทีถ่กูตัดไปจะท�าให้การช�าระเงนิแก่โรงเรยีนและวทิยาลยั
ชมุชนล่าช้าเพิม่ข้ึนกลบัไปอยูใ่นระดับเดียวกับปี	2011–12 
สถานการณ์นีจ้ะส่งผลกระทบต่อความต้องการเงนิของ
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนในช่วงท้ายของปีงบประมาณ	
ซึง่เป็นไปได้ว่าจะท�าให้เกิดการกู้ยมืระยะสัน้จ�านวนมากขึน้
ผลกระทบต่องบประมาณจะนถึงปี	2018–19	หากร่าง

กฎหมายนีถ้กูปฎเิสธโดยผูล้งคะแนน	รายได้รัฐจะต�า่กว่าที่
ร่างกฎหมายนีไ้ด้รบัการเหน็ชอบผ่านร่างปีละหลายพันล้าน
ดอลลาร์ไปจนถงึปี	2018–19	สภานติิบญัญัติร่วมกบัผู้ว่าการ
รฐัจะได้ตัดสนิใจต่อไปว่าจะท�าอย่างไรถงึจะสร้างสมดลุแก่
งบประมาณรฐัได้ด้วยรายได้ทีต่�า่กว่าเดิมในวาระประชมุต่อ
ไป	อาจจสร้างสมดุลแก่งบประมาณรฐัในอนาคตได้โดยการ
หัน่งบประมาณเพือ่การศึกษาหรอืโครงการอ่ืน,	การจัดเกบ็
รายได้วธิใีหม่	และ	การด�าเนนิการครัง้เดียวต่างๆ

ภาพที� 3
การลดการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2012-13 
หากผูล้งคะแนนปฏเิสธขอ้เสนอที� 30
(แสดงจํานวน ลาน)

โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน $5,354
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย 250
มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอรเนีย 250
กรมการพัฒนาบริการ (DDS) 50
กรมตํารวจเมือง 20
หนวยดับเพลิงแคลิฟอรเนีย 10
DWR – โครงการควบคมุอทุกภยั 7
หนวยลาดตระเวนความปลอดภัยทางน้ํา 5
กรมประมงและเกม 4
กรมอุทยานและนันทนาการ 2
DOJ – โครงการบังคับใชกฎหมาย 1
 รวม 

โรงเรยีนและวทิยาลยัชุมชน
$5,951

DWR = กรมทรพัยากรนํา้; DOJ = กระทรวงยตุธิรรม
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โครงการต่างๆ	ของรัฐบาลท้องถิ่น	

ความเป็นมา
ในปี	2011	รัฐได้ถ่ายโอนควมรับผิดชอบในการบริหาร

และจัดทุนโครงการบางโครงการให้แก่หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น	(โดยหลักๆ	คือเทศมณฑลต่างๆ)	ความรับผิดชอบ
โครงการที่ถูกถ่ายโอนความรับผิดชอบรวมถึง	การจ�าคุกผู้
กระท�าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่,	การควบคุมผู้ที่ถูกปล่อยโดย
มีทัณฑ์บน	และจัดให้มีบริการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	
เพื่อช�าระเงินให้กับหน้าที่รับผิดชอบใหม่นี้	สภานิติบัญญัติ
ได้ผ่านกฎหมายให้มีการโอนเงินประมาณ	$6	พันล้าน	จาก
รายได้รัฐให้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นทุกปี	เงินส่วน
ใหญ่ของกองทุนนี้ได้มาจากการเคลื่อนย้ายบางส่วนของ
ภาษีขายของรัฐไปยังหน่วยงานปกครองท้องถิ่น	

ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนี้แทรกบางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่

เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอ�านาจโครงการรัฐ	ปี	2011
รับประกันรายได้ต่อเนื่องแก่รัฐบาลท้องถิ่น	ร่าง

กฎหมายนี้ก�าหนดให้รัฐด�าเนินการต่อไปในการจัดหาราย
ได้จากภาษีที่เปลี่ยนเส้นทางในปี	2011	(หรือกองทุน
จ�านวนเท่ากัน)	ให้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อช�าระ
เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนความรับผิดชอบโครงการ
ต่างๆ	ร่างกฎหมายนี้ได้กันรายได้จากภาษีขายที่จ่ายให้แก่
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นออกไปจากการค�านวณการรับ
ประกันการให้ทุนขั้นต�่าแก่โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน

จ�ากัดอ�านาจรัฐในการขยายข้อก�าหนดต่างๆ	ของ
โครงการ	หน่วยงานปกครองท้องถิ่นจะไม่ถูกก�าหนดให้
ต้องด�าเนินการตามกฎหมายรัฐใดในอนาคต	ซึ่งท�าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารความรับผิด
ชอบโครงการที่รับโอนมาในปี 2011	เว้นแต่ว่ารัฐจะจัดหา
เงินเพิ่มขึ้นให้ส�าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	
ก�าหนดให้รัฐร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโครงการที่
ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า	ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดให้รัฐ
จ่ายส่วนของค่าใช้จ่ายท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่ใดๆ	ที่เป็นผล
ของการด�าเนินคดีและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายรัฐบาล
กลางหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
โครงการที่ได้รับโอนมา
ตัดภาระในการจัดหาทุนให้ตามค�าสั่งช�าระเงิน
คืน	ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้	รัฐจะต้องช�าระเงินคืนแก่หน่วย
งานปกครองท้องถิ่นเมื่อมีภาระใหม่เกิดขึ้น	หรือ	เมื่อมี	
“ข้อบังคับ”	ให้ช�าระเงินคืน	ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน	รัฐ
ต้องจัดหาทุนเพิ่มเติม	(ค�าสั่งช�าระเงินคืน)	แก่หน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นเพื่อช�าระภาระจากโครงการที่ถ่ายโอน	ร่าง
กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดให้รัฐไม่ต้องจัดหาทุนเพื่อช�าระเงิน
คืนดังกล่าว
ยุติการช�าระคืนค่าใช้จ่ายโดยรัฐตาม	พระราช
บัญญัติการประชุมเปิดเผยต่อสาธารณะของฝ่าย
บริหารของรัฐ	พระราชบัญญัติการประชุมเปิดเผยต่อ
สาธารณะของฝ่ายบริหารของรัฐ (The Ralph M. Brown 
Act)	ก�าหนดว่าการประชุมทุกวาระขององค์กรนิติบัญญัติ
ท้องถิ่นต้องเปิดเผยและเป็นที่รู้กันทั่ว	ที่ผ่านมา	รัฐต้องจ่าย
เงินคืนให้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นส�าหรับค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติ	
Brown Act	(เช่น	การก�าหนดให้มีการจัดเตรียมและประกาศ
วาระการประชุมสาธารณะ)	ร่างกฎหมายนี้ระบุว่ารัฐไม่ต้อง
รับผิดชอบช�าระคืนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานท้องถิ่นที่เกิด
จากขั้นตอนการจัดประชุมโดยเปิดเผยตามพระราชบัญญัติ	
Brown Act 
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ผลกระทบทางงบประมาณ
รัฐบาลมลรัฐ	รัฐอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส�าหรับการถ่าย

โอนโครงการ	เพราะตามร่างกฎหมายนี	้(1)	รับประกันว่า
รัฐจะจัดหาทุนต่อเนื่องให้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่น	
(2)	ก�าหนดให้รัฐร่วมรับผิดชอบส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องกับการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในกฎหมายรัฐบาล
กลางและการด�าเนินคดีในศาล	และ	(3)	ให้อ�านาจส่วนการ
ปกครองท้องถิ่นที่จะปฏิเสธการด�าเนินการตามกฎหมาย
และกฎระเบียบใหม่ของรัฐที่ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเว้น
เสียแต่ว่ารัฐจะจัดหาทุนเพิ่มให้	ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้นี้จะ
ชดเชยในส่วนบทบัญญัติของร่างกฎหมายที่ตัดทิ้งไปของ
การก�าหนดช�าระคืนค่าใช้จ่ายจากการถ่ายโอนโครงการ
ปี	2011	และการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ	Brown 
Act	ไม่อาจก�าหนดผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของ
บทบัญญัตินี้ได	้และจะขึ้นอยู่กับการด�าเนินการในอนาคต
ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกเข้ามาและการด�าเนินคดีที่เกิด
ขึ้นในศาล
ส่วนการปกครองท้องถิ่น	ปัจจัยต่างๆ	ที่ได้ถกกันข้าง

บนนั้นจะมีผลกระทบทางการคลังตรงกันข้ามกับส่วนการ
ปกครองท้องถิ่น	เนื่องจากรายได้ของส่วนการปกครองท้อง
ถิ่นอาจสูงกว่าที่เป็นอยู่เพราะมีการก�าหนดให้รัฐ (1)	จัดหา
ทุนต่อเนื่องให้แก่ส่วนการปกครองท้องถิ่นเพื่อช�าระภาระ
รับผิดชอบตามโครงการที่มีการถ่ายโอนในปี	2011	และ	(2) 
จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เปลี่ยนบทบัญญัติในกฎหมายรัฐบาลกลาง	ตลอดจนกรณี
ในศาลในอนาคต	รายได้ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นนี้จะชดเชยส่วน
ของบทบัญญัติในร่างกฎหมายที่ตัดทิ้งอ�านาจของหน่วย

งานปกครองท้องถิ่นที่จะได้รับเงินช�าระคืนจากการโอน
โครงการปี	2011	และการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ	
Brown Act	ไม่อาจก�าหนดผลกระทบทางงบประมาณสุทธิ
ของบทบัญญัติเหล่านี้ได	้และจะขึ้นอยู่กับการด�าเนินการใน
อนาคตของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกเข้ามาและการด�าเนินคดี
ที่เกิดขึ้นในศาล

สรุป
หากผูอ้อกเสยีงลงคะแนนเหน็ชอบกบัร่างนี	้อตัราภาษขีาย

รฐัจะเพิม่ขึน้เป็นเวลาสีปี่และอตัราภาษเีงนิได้บคุคลจะเพ่ิมขึน้
เป็นเวลาเจด็ปี	ซึง่จะก่อให้เกดิรายได้แก่รฐัเพิม่ขึน้ประมาณปี
ละ	$6	พนัล้านโดยเฉลีย่	ระหว่างปี	2012–13	และ	2016–17 
(เป็นไปได้ว่ารายได้เพิม่ขึน้น้อยกว่าในปีงบประมาณ	 
2011–12, 2017–18	และ	2018–19)	รายได้เหล่านีจ้ะใช้เป็นก
องทนุส�าหรบัแผนงบประมาณรฐัปี	2012–13  
และจะช่วยให้เกดิดลุยภาพของงบประมาณในช่วงเจ็ดปีถดั
ไป	ร่างกฎหมายนีย้งัรบัประกนัด้วยว่าส่วนการปกครองท้องถิน่
จะได้รบัต่อไปทกุปีส่วนแบ่งรายได้จากภาษรีฐัทีโ่อนให้ในปี	
2011	ส�าหรบัการโยกย้ายความรบัผดิชอบในโครงการรฐับาง
โครงการไปยงัส่วนการปกครองท้องถิน่	
หากผู้ลงคะแนนเสียงปฏิเสธร่างนี้	อัตราภาษีขายและ

อัตราภาษีเงินได้บุคคลจะไม่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากจะไม่มี
กองทุนที่เกิดจากการขึ้นอัตราภาษีเหล่านี้เพื่อสนับสนุน
แผนงบประมาณรัฐปี	2012–13	การใช้จ่ายของรัฐในปี	
2012–13	จะลดลงประมาณ	$6	พันล้าน	โดยที่การลดการ
ใช้จ่ายเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษา	ในปีถัดๆ	ไปรายได้
รัฐจะต�่ากว่าที่ร่างกฎหมายนี้ได้รับการเห็นชอบนับพันๆ	ล้าน
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ภาษีชัว่คราวส�าหรบักองทนุการศกึษา  
รับรองการให้ทนุเพือ่การบรกิารด้านความปลอดภัยสาธารณะ  
แนวคิดรเิริม่แก้ไขรฐัธรรมนญู

ข้อเสนอที ่

30
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 30 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 30 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 30 กล่าวว่าเราต้องเห็นด้วยกับการขึ้น
ภาษีมหาศาลอย่างรวดเร็ว หรือไม่ก็ต้องยอมโดนตัดงบการศึกษา

เราทุกคนต่างก็อยากมีโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
แต่การขึ้นภาษีก็ไม่ได้เป็นหนทางเดียวที่จะท�าให้ส�าเร็จ

นักการเมืองเลือกที่จะขึ้นภาษีมากกว่าที่จะปรับปรุงให้โครงการ
ที่รัฐให้ทุนหรือระบบบริหารราชการขนาดใหญ่และสิ้นเปลืองให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น

ดูสิ่งที่พวกเขาเพิ่งท�า: นักการเมืองอนุมัติเกือบจะ $5 พันล้าน
ในพันธบัตรรัฐแคลิฟอร์เนียส�าหรับ ”รถไฟความเร็วสูงที่ไม่ได้ไป
ไหน” และกลายเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้เสียภาษี $380 ล้านต่อปี 
เราน่าจะใช้เงินพวกนั้นไปกับการศึกษา!

พวกนักการเมืองกลับให้ทางเลือกปลอมๆ กับเรา เพิ่มภาษีขาย
ปีละ $1 พันล้าน และเพิ่มภาษีเงินได้กับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ตัด
งบโรงเรียน 

ข้อเสนอที่ 30 ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น: ไม่มีการรับประกันใดๆ 
เลยว่าจะมีเงินแม้เพียงหนึ่งดอลลาร์ที่ใช้สนับสนุนชั้นเรียน 

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: ที่จะยอมให้นักการเมืองเอาเงินส�าหรับ
การศึกษาในปัจจุบันไปใช้กับโครงการอื่น เราไม่มีทางรู้ว่าเงินนั้น
ไปไหนแน่ 

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: เป็นการยื่นเช็คเปล่าให้กับนักการเมือง
ซาคราเมนโต้โดยไม่มีการก�าหนดงบประมาณ เงินสงเคราะห์ 
หรือการปฏิรูปการศึกษา

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: ซึ่งท�าร้ายธุรกิจขนาดเล็กและต�าแหน่ง
งาน

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: เป็นแค่เงินมากขึ้นให้นักการเมืองใน
ซาคราเมนโต้ใช้จ่าย

อย่าเข้าใจผิด ข้อเสนอท่ี 30 ไม่ได้เป็นอย่างท่ีเหน็ เป็นเพยีง
ข้อแก้ตวัของนกัการเมอืงซาคราเมนโต้ท่ีจะเอาเงินจากเรามากขึน้ 
ในขณะท่ีท�าร้ายเศรษฐกิจและไม่ได้ท�าอะไรเพือ่ช่วยการศึกษา

ชาวแคลิฟอร์เนียฉลาดพอที่จะไม่ถูกหลอก: ลงคะแนน ไม่รับ 
ใน ข้อเสนอที่ 30!
JOEL FOX, ประธาน 
คณะกรรมาธิการด�าเนินการธุรกิจขนาดเล็ก
JOHN KABATECK, กรรมการบริหาร 
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ/แคลิฟอร์เนีย 
KENNETH PAYNE ประธาน 
สมาคมผู้เสียภาษีซาคราเมนโต้

สารจาก สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียง, ครู และเจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย (LEP) รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ชาวแคลิฟอร์เนียที่รักทั้งหลาย
หลังจากหลายปีที่ถูกตัดงบประมาณ โรงเรียนรัฐบาล, 

มหาวิทยาลัย, บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะต่างๆ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้มาถึงจุดวิกฤติแล้ว

เพยีงแค่ช่วงสีปี่ทีผ่่านมา โรงเรยีนถกูตดังบประมาณไปแล้วถึง $20 
พันล้าน กว่า 30,000 ของจ�านวนครทูีล่ดลง และขนาดชัน้เรียนทีใ่หญ่
ทีส่ดุในประเทศ เดก็ๆ ของเราสมควรได้รบัการศกึษาทีดี่กว่านี้

ถึงเวลาที่ต้องแสดงจุดยืนและท�าให้รัฐแคลิฟอร์เนียกลับมาดี
เหมือนเดิม

ข้อเสนอที ่30 พระราชบญัญตัคิุม้ครองการศกึษาและความ
ปลอดภยัสาธารณะท้องถิน่ ได้รบัการสนบัสนนุโดยผูว่้าการรัฐ 
Jerry Brown, สนันบิาตสตรผีูม้สีทิธอิอกเสยีง และการรวมตวักัน
ของผูน้�าทางการศกึษา, การบงัคบัใช้กฎหมาย และธรุกิจท่ัวท้ังรัฐ 

มีการสนับสนุน ข้อเสนอที่ 30 อย่างกว้างขวางเพราะเป็นการ
ริเริ่มเดียวที่จะป้องกันกองทุนเพื่อการศึกษาและความปลอดภัย 
และช่วยจัดการปัญหายุ่งเหยิงเรื้อรังของงบประมาณรัฐ:

• ป้องกนัไม่ให้งบประมาณการศกึษาถกูตดัมากกว่าน้ี การไม่มข้ีอ
เสนอที ่30 โรงเรยีนและวทิยาลยัของเราต้องเผชญิกับการถูก
ตดังบประมาณเพิม่ขึน้ทีส่ร้างความเสยีหายอกี $6 พนัล้านในปี
นี ้ข้อเสนอที ่30 เป็น เพยีง การรเิริม่ด�าเนนิการเดยีวท่ีจะป้องกัน
การถกูตดังบประมาณและจดัหาเงนินบัพนัล้านให้กบักองทนุ
ใหม่ส�าหรบัโรงเรยีนทีเ่ริม่ต้นในปีนี ้เงนิทนุทีจ่ะใช้ไปเพือ่ขนาด
ชัน้เรยีนทีเ่ลก็ลง ต�าราเรยีนทีท่นัสมยั และจ้างครกูลับมาใหม่

• รบัประกนัการให้ทนุแก่บรกิารความปลอดภยัสาธารณะท้องถ่ิน 
ข้อเสนอท่ี 30 เป็นเพยีง ร่างกฎหมายเดยีวทีส่ร้างหลกัประกนั
ส�าหรบักองทุนเพือ่ความปลอดภยัสาธารณะในรฐัธรรมนญู
ของรฐั ซึง่จะไปแตะไม่ได้หากไม่มกีารเหน็ชอบของผูล้ง
คะแนน ข้อเสนอที ่30 ท�าให้มเีจ้าหน้าทีต่�ารวจเพยีงพอ

• ช่วยสร้างสมดุลของงบประมาณข้อเสนอที่ 30 จะช่วยสร้าง
สมดุลของงบประมาณและช่วยช�าระหนี้รัฐซึ่งสะสมการกู้ยืม
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เป็นก้าวที่ส�าคัญที่จะยุติการขาดแคลนงบ
ประมาณที่สะสมในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เพื่อคุ้มครองการศึกษาและความปลอดภัย ข้อเสนอที่ 30 เพิ่ม
การจัดเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูงที่มีรายได้มากกว่า $500,000 ต่อ
ปีชั่วคราว และก�าหนดอัตราภาษีขายซึ่งต�า่กว่าปีที่แล้ว

ข้อเสนอที่ อัตราภาษีในข้อเสนอที่ 30 เป็นอัตราชั่วคราว ที่จะ
ช่วยสร้างสมดุลงบประมาณและจ�าเป็นต่อการคุ้มครองการศึกษา
และความปลอดภัย:

• เฉพาะผู้มีรายได้สูงสุดที่จะจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้น:  
ข้อเสนอที่ 30 ขอให้ผู้ที่มีรายได้มากที่สุดจ่ายภาษีเงินได้
มากขึ้นชั่วคราว คู่สามีภรรยาที่มีรายได้ต�่ากว่า $500,000 ต่อ
ปี จะ ไม่ ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น

• การจดัเกบ็รายได้ใหม่ทัง้หมดนีเ้ป็นมาตรการชัว่คราว: ข้อเสนอ
ที ่ร่างกฎหมายภาษใีนข้อเสนอที ่30 นีเ้ป็นมาตรการชัว่คราว
และ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้โดยไม่มกีารลงคะแนนของ
ประชาชน ผูม้รีายได้สงูทีส่ดุจะจ่ายภาษมีากขึน้เป็นเวลาเจด็ปี 
บทบญัญตัเิกีย่วกบัภาษขีายมผีลบงัคบัใช้เป็นเวลาสีปี่

• เงินจะอยู่ในบญัชพีเิศษทีส่ภานติบิญัญัตแิตะต้องไม่ได้: เงนิที่
ได้จากการเก็บภาษเีพิม่จะอยู่ในกองทนุพเิศษซึง่สภานติิบญัญติั
จะแตะต้องไม่ได้และไม่สามารถน�ามาใช้ในงานบรหิารของรฐั

• ข้อเสนอที่ 30 ก�าหนดให้มีข้อบังคับการตรวจสอบบัญชี: การ
ตรวจสอบบัญชีตามข้อบังคับโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระทุก
ปีจะท�าให้มั่นใจว่ากองทุนจะถูกใช้ไปส�าหรับโรงเรียนและ
ความปลอดภัยสาธารณะเท่านั้น

ร่วมกันกับ สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียง, ครู และเจ้าหน้าที ่
ผู้บังคับใช้กฎหมาย (LEP) รัฐแคลิฟอร์เนีย

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 30
ต้องแสดงจุดยืนเพื่อการศึกษาและความปลอดภัยสาธารณะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YesOnProp30.com.

JENNIFER A. WAGGONER, ประธาน 
สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
DEAN E. VOGEL, ประธาน 
สมาคมครูแคลิฟอร์เนีย
KEITH ROYAL, ประธาน 
สมาคมนายอ�าเภอรัฐแคลิฟอร์เนีย
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 30 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 30 

ภาษีชั่วคราวส�าหรับกองทุนการศึกษา  
รับรองการให้ทุนเพื่อการบริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ  
แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ข้อเสนอที ่

30
ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: ก็แค่ “เกมสลับที่ลวงตา (Shell 

Game)” ทางการเมืองมูลค่า $50 พันล้าน ที่ไม่ได้รับประกันว่า
กองทุนใหม่นี้จะใช้ส�าหรับโรงเรียน 

นักการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง ข้อเสนอที่ 30 ต้องการให้เราเชื่อว่า
หากผู้ลงคะแนนเห็นชอบกับการขึ้นภาษีมหาศาลอย่างรวดเร็วใน
เจ็ดปีของข้อเสนอที่ 30 เงินก้อนใหม่จะใช้ส�าหรับชั้นเรียน ไม่มี
อะไรใกล้เคียงความเป็นจริง

ข้อเสนอที่ 30 ยอมให้นักการเมืองเล่น “เกมสลับที่ลวงตา 
(shell game)” แทนที่จะหาทุนก้อนใหม่ให้กับโรงเรียน: 

• พวกเขาสามารถใช้เงินที่มีอยู่ส�าหรับโรงเรียนไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นและแทนที่เงินก้อนนั้นด้วยเงินภาษีที่เก็บ
เพิ่มใหม่ พวกเขาเอาเงินออกไปด้วยมือหนึ่งแล้วใส่กลับ
เข้าไปด้วยมืออีกข้างหนึ่ง ไม่ว่าพวกคุณจะท�าอย่างไร  
ข้อเสนอที่ 30 ไม่ได้รับประกันว่าเงินหนึ่งเพ็นนีจะเข้าไปใน
กองทุนใหม่ส�าหรับโรงเรียน

• นักการศกึษาหลายคนเปิดเผยช่องโหว่นีแ้ละแม้แต่สมาคม
คณะกรรมการโรงเรยีนแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยีกย็งักล่าวว่า 
“ . . . การรเิริม่ร่างกฎหมายของผูว่้าการรฐันีไ้ม่ได้เป็นการ
หาทุนก้อนใหม่ให้กบัโรงเรยีน” (20 พฤษภาคม 2012)

• หนงัสอืพมิพ์ The Wall Street Journal ระบถุงึช่องโหว่
เดยีวกนัว่า “ผูว่้าการรฐัแคลฟิอร์เนยี, Jerry Brown, พยายาม
ทีจ่ะชกัชวนให้ผูล้งคะแนนเสยีงรบัร่างการขึน้ภาษขีองเขา
ในเดอืนพฤศจกิายนนีโ้ดยบอกว่าจะเอาไปช่วยโรงเรียน 
เป็นการอ�าพรางความไม่จรงิใจทีว่่าต้องการรายได้ท่ีจดัเก็บ
ใหม่นีเ้พือ่เอาไปกลบกองทนุบ�านาญครทูีย่งัเป็นหนีท่้วมอยู่” 
บทบรรณาธกิาร Wall Street Journal, 22 เมษายน 2012

• แม้แต่ในชื่อกฎหมายและบทสรุปอย่างเป็นทางการของ 
ข้อเสนอที่ 30 ก็ยังกล่าวว่าเงินกองทุนนี้สามารถใช้  
“ . . . ช�าระภาระผูกพันของค่าใช้จ่ายอื่น” 

นอกจากนี้ ไม่มีข้อก�าหนด หรือการรับรองใดๆ ว่าเงินจะถูกใช้
ส�าหรับชั้นเรียน และไม่มีอะไรในข้อเสนอที่ 30 ที่แสดงถึงการ
ปฏิรูประบบการศึกษาที่จะตัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ตัดระบบบริหาร
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่จ�าเป็น

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30—ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

นักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่อยู่เบื้องหลังข้อ
เสนอที่ 30 ต้องการขึ้นภาษีเพื่อเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่
ได้ แต่ปฏิเสธที่จะผ่านร่างการปฏิรูปที่ส�าคัญ

• ผลประโยชน์พิเศษและนักการเมืองที่พวกเขาควบคุมได้ขัด
ขวางการปฏิรูปเงินบ�านาญ เรามีหนี้เงินบ�านาญ $500 พัน
ล้านที่ไม่มีเงินส�ารองพอจ่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งนักการ
เมืองปฏิเสธที่จะออกพระราชบัญญัติปฏิรูปที่แท้จริง 

• กลุ่มคนเดียวกันนี้ได้ขัดขวางการปฏิรูปงบประมาณ นักการ
เมืองยังคงใช้จ่ายเงินมากกว่าที่รัฐมีอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอที่ 30 จะตอบแทนพฤติกรรมที่อันตรายนี้โดยการ
ให้เงินพวกเขาใช้จ่ายมากขึ้นอีกพันๆ ล้านโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ไม่มีการรับประกันว่าเงินจะไม่ถูกใช้
อย่างสิ้นเปลือง หรือว่าเงินจะถูกใช้ส�าหรับชั้นเรียนจริงๆ

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30—หยุดการขู่เข็ญของนักการเมือง
ผู้ว่าการรัฐ นักการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่อยู่

เบื้องหลังข้อเสนอที่ 30 ขู่ผู้ลงคะแนนเสียง พวกเขาบอกว่า “ลง
คะแนนให้กับการขึ้นภาษีมหาศาลสิ หรือไม่เราก็จะไปเอาจาก
โรงเรียน” แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะปฏิรูประบบ
การศึกษาหรือระบบเบี้ยบ�านาญเพื่อประหยัดเงิน

เราจ�าเป็นต้องท�าให้เศรษฐกิจเติบโตเพื่อสร้างงานและตัด
ความสิ้นเปลือง ขจัดสิ่งไม่ถูกต้องของรัฐบาล ปฏิรูปกระบวนการ
จัดท�างบประมาณ และถามหาความรับผิดชอบจากนักการเมือง 
แทนการเห็นชอบกับภาษี $50 พันล้าน ที่เรียกเก็บเพิ่มอย่าง
รวดเร็วจากธุรกิจเล็กๆ และครอบครัวคนวัยท�างาน โดยไม่ได้
แสดงความรับผิดชอบหรือการรับประกันใดๆ ว่ากองทุนที่จัดเก็บ
นี้จะใช้เพื่อการศึกษา

ไม่รับ ในข้อเสนอท่ี 30—ปฏรูิปและสร้างงานก่อน ไม่ใช่ขึน้ภาษี
JON COUPAL, ประธาน 
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
TOM BOGETICH, กรรมการบริหาร (เกษียณ) 
คณะกรรมาธิการการศึกษารัฐแคลิฟอร์เนีย 
DOUG BOYD, สมาชิก 
คณะกรรมาธิการการศึกษาเทศมณฑลลอสแอนเจลิส 

หลังจากการตัดงบประมาณมาหลายปี ถึงเวลาต้องก�าหนด
ความคุ้มครองต่อโรงเรียนและความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่น 

การควบคุมการเงินที่เข้มงวดของข้อเสนอที่ 30 จะรับประกันว่า
เงินจะใช้ไปเพื่อการศึกษาและความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่น
เท่านั้น:

• รายได้ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญว่าจะอยู่ในบัญชีพิเศษ
ส�าหรับโรงเรียนที่สภานิติบัญญัติแตะต้องไม่ได้ 

• การเงินจะถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ ทุกปแีละไม่สามารถ
น�าไปใช้กับการบริหาร หรือในระบบบริหารในซาคราเมนโต้

• ข้อเสนอที่ 30 ให้อ�านาจการด�าเนินคดีทางอาญาหากมีการ
ใช้เงินผิดประเภท 

ลูกหลานของเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าชั้นเรียนที่แออัดที่สุด
ในประเทศ ข้อเสนอที่ 30 ขอให้คนรวยช่วยจ่ายส่วนที่เป็นธรรม 
เพื่อท�าให้เรามีชั้นเรียนและอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เพียงพอ

• ป้องกันไม่ให้เกิดการตัดงบประมาณมากไปกว่านี้ในปีนี้:  
ข้อเสนอที่ 30 เป็นการริเริ่มด�าเนินการเดียวที่จะกันไม่ให้งบ
ประมาณ $6 พันล้าถูกตัดโดยอัตโนมัติส�าหรับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยในปีนี้ หากไม่มีข้อเสนอที่ 30 เราจะเผชิญกับ
เวลาเปิดเรียนที่สั้นลง ครูถูกเลิกจ้าง และค่าเล่าเรียนที่เพิ่ม
ขึ้นสูงลิ่วในปีนี้ 

• จัดหากองทุนใหม่หลายพันล้านเพื่อการศึกษา: ข้อเสนอที่ 
30 จัดหาเงินหลายพันล้านเพิ่มในกองทุนเพื่อลดขนาดของ
ชั้นเรียนและน�าชั้นเรียนศิลปะและพลศึกษา (PE) กลับมา 

• คุ้มครองความปลอดภัยท้องถิ่นสาธารณะ: ข้อเสนอที่ 30 
รับประกันการจัดหาทุนให้แก่งานความปลอดภัยท้องถิ่น
สาธารณะในรัฐธรรมนูญรัฐและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรือน
จ�าในอนาคต

• ช่วยสร้างสมดุลแก่งบประมาณ: ข้อเสนอที่ 30 เป็นการแก้
ปัญหาระยาวส่วนหนึ่งที่จะสร้างดุลแก่งบประมาณรัฐ

ครู เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้น�าธุรกิจ และผู้ว่าการรัฐ Jerry 
Brown ล้วนสนับสนุนข้อเสนอที่ 30 เพราะเป็นเพียงมาตรการ
เดียวที่จะท�าให้รัฐแคลิฟอร์เนียฟื้นตัวขึ้นมาได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.YesOnProp30.com.
JENNIFER A. WAGGONER, ประธาน 
สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
JOSHUA PECHTHALT, ประธาน 
สมาคมครูแคลิฟอร์เนีย
SCOTT R. SEAMAN, ประธาน 
สมาคมนายต�ารวจใหญ่แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด
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ข้อเสนอที่

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

งบประมาณรัฐ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
•	 กําหนดวงเงินงบประมาณรัฐสองปี
•	 ห้ามสมาชิกสภานิติบัญญัติ	มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า	25	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เว้นเสียแต่ว่าจะมีรายได้มาหักล้าง

หรือมีการระบุการลดค่าใช้จ่าย
•	 ยินยอมให้ผู้ว่าการรัฐตัดงบประมาณเพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางการคลัง	หาก

สภานิติบัญญัติล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่
•	 กําหนดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของทุกโครงการของรัฐ
•	 กําหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณของรัฐและท้องถิ่น
•	 จําเป็นต้องพิมพ์เผยแพร่ร่างกฎหมายอย่างน้อยสามวันก่อนการลงคะแนนเสียงกฎหมาย
•	 อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ควบคุมโครงการต่างๆ	ที่ใช้งบประมาณของรัฐ	เว้นเสีย

แต่ว่าสภานิติบัญญัติ	หรือ	หน่วยงานรัฐ	ปฏิเสธไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายใน	60	วัน

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 ลดภาษีขายของรัฐประมาณ	200	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อป	ีซึ่งสอดคล้องกันกับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ

ของรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่ง
•	 อื่นๆ	ในด้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ	รายรับและรายจ่ายของรัฐและรัฐบาลท้อง

ถิ่นที่สําคัญจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในอนาคตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อธิบายโดยสรุป
ร่างกฎหมายนี้เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบบาง
ประการของรัฐบาลท้องถิ่น,	สภานิติบัญญัติรัฐ	และ
ผู้ว่าการรัฐ	และยังได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ
ดําเนินงานของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นบางอย่างด้วย	
ภาพที่	1	สรุปบทบัญญัติหลักของร่างกฎหมาย	ซึ่ง
แต่ละข้อจะได้อภิปรายในรายละเอียด	ต่อไป

แผนงานการให้อ�านาจและการให้ทุน
แก่รัฐบาลท้องถิ่น

ข้อเสนอ
อนญุาตให้รัฐบาลท้องถิน่พฒันาแผนงาน

ใหม่ ภายใต้ร่างกฎหมายนี	้เทศมณฑลต่างๆ	
และหน่วยงานปกครองท้องถิน่อืน่ๆ	(เช่น	เมอืง	
โรงเรยีนรฐับาล	วทิยาลยัชมุชน	และเขตปกครอง
พิเศษ)	สามารถสร้างแผนงานเพือ่ประสานกบัการ
ให้บรกิารสาธารณะ	แผนงานอาจเกีย่วข้องกบัการ
ส่งมอบบรกิารในพืน้ทีต่่างๆ	รวมทัง้การพฒันา
ทางเศรษฐกจิ	การศกึษา	การบรกิารสังคม	ความ
ปลอดภยัสาธารณะ	และสาธารณสุข	แต่ละแผนงาน 

อาจได้รบัการเหน็ชอบโดยคณะกรรมการกาํกบั
ดแูลของ	(1)	เทศมณฑล	(2)	โรงเรยีนรฐับาล	ทีใ่ห้
บรกิารแก่นกัเรยีนส่วนใหญ่ในเทศมณฑล	และ	 
(3)	หน่วยงานปกครองท้องถิน่อืน่ๆ	ทีเ่ป็นตวัแทน
ของประชาชนในเทศมณฑล	หน่วยงานท้องถิน่
ต่างๆ	จะได้รบัทนุจากรฐัเพือ่การดาํเนนิการตามแผน
งาน	(ตามทีอ่ธบิายข้างล่าง)

อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงการบริหาร
โครงการที่รัฐสนับสนุนทุน หากหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นพบว่ากฎหมายรัฐหรือกฎเกณฑ์
รัฐจํากัดขีดความสามารถในการดําเนินการตาม
แผนงาน	หน่วยงานปกครองท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นที่	“เท่า
กันในการสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์”	ตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐหรือกฎเกณฑ์รัฐที่
มีอยู่	หน่วยงานปกครองท้องถิ่นสามารถทําตาม
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นเหล่านี้แทนการ
ทําตามกฎหมายรัฐ	หรือกฎเกณฑ์รัฐในการบริหาร
โครงการรัฐที่รัฐให้เงินทุนสนับสนุน	 
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สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	(ในกรณีที่เป็นกฎหมาย
รัฐ)	หรือกรมงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	(ในกรณีที่เป็นกฎ
เกณฑ์รัฐ)	จะมีโอกาสปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นเหล่านี้	ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นที่พัฒนาโดยท้องถิ่นจะ
หมดอายุภายหลังครบสี่ปียกเว้นว่ามีการต่ออายุ
โดยผ่านขั้นตอนเดียวกัน

ยินยอมให้โอนงานจัดสรรภาษีโรงเรือน
และที่ดินแก่หน่วยงานท้องถิ่น ผู้เสียภาษี
รัฐแคลิฟอร์เนียจ่ายเงินประมาณปีละ	$50	พัน
ล้านเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่ส่วน
การปกครองท้องถิ่น	กฎหมายรัฐควบคุมวิธี
การแบ่งภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างหน่วย
งานปกครองท้องถิ่นในแต่ละเทศมณฑล	ร่าง
กฎหมายน้ีอนุญาตให้ส่วนการปกครองท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการวางแผนว่าจะโอนภาษีโรงเรือน
และที่ดินที่จัดสรรให้กับแต่ละหน่วยงานด้วย
กันด้วยวิธีการที่พวกเขาเลือก	แต่ละหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นที่ได้รับผลนี้จะต้องเห็นชอบต่อ
การเปล่ียนแปลงนี้ด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ของคณะกรรมการควบคุม

ย้ายรายได้ภาษีขายบางรายการให้แก่หน่วย 
งานปกครองท้องถิ่น	ปัจจุบัน	อัตราภาษีขายใน 
รัฐเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ	8	เล็กน้อย	ซึ่งทําให้เกิด 
รายได้	$42.2	พันล้าน	ในป ี2009–10	ซึ่งมีการ 
จัดสรรเท่าๆ	กันโดยคร่าวๆ	แก่รัฐและส่วนการ 
ปกครองท้องถิน่	เริม่ต้นในปีงบประมาณ 2013–14  
กฎหมายนี้จะย้ายส่วนเล็กๆ	ซึ่งเป็นสัดส่วน 
ของรัฐให้แก่เทศมณฑลที่นําแผนงานใหม่ไป
ดําเนินการ	โดยที่มาตรการนี้ไม่ได้ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภาษีขายที่จ่ายโดยผู้เสียภาษี	การ
ย้ายนี้จะเพิ่มรายได้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้อง
ถิ่นในเทศมณฑลต่างๆ	ที่มีส่วนร่วมในแผนงาน
เป็นมูลค่ารวมราว	$200	ล้านต่อปีในระยะอันใกล้	
รัฐบาลแห่งรัฐจะสูญรายได้ในจํานวนที่เท่ากัน
ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถให้เงินสนับสนุนโครงการ
รัฐได้ต่อไป	ภาษีขายจะถูกจัดสรรให้แก่เทศ
มณฑลต่างๆ	ที่มีส่วนร่วมตามจํานวนประชากร	
ร่างกฎหมายนี้กําหนดให้แผนงานท้องถิ่นเสนอ
การจัดสรรนี้รวมทั้งกองทุนอื่นๆ	ที่มุ่งหมายจะ
สนับสนุนการทําให้แผนการดําเนินงานท้องถิ่น
ลุล่วง

ภาพที� 1
บทบญัญตัหิลกัของขอ้เสนอที� 31

ü ใหอ้าํนาจและใหท้นุแกแ่ผนงานรฐับาลทอ้งถิ�น
• รายการของรัฐใหแกเทศมณฑลซึ่งมีหนวยงานปกครองทองถิ่น ดําเนินแผนงานเพื่อประสานการใหบริการสาธารณะ

• อนุญาตใหหนวยงานปกครองทองถิ่นพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองในการบริหารโครงการที่รัฐใหทุนสนับสนุน

อนุญาตใหหนวยงานปกครองทองถิ่นโอนภาษีโรงเรือนและที่ดินทองถิ่น ในระหวางหนวยงานเอง•

ü จํากดัอํานาจของสภานติบิญัญตัริฐัในการผา่นรา่งพระราชบญัญตั ิบางฉบบั
• จํากัดอํานาจของสภานิติบัญญัติรัฐในการผานราง พระราชบัญญัติบางฉบับที่เปนการเพิ่มรายจายหรือลดรายไดรัฐ 

ยกเวนวามีการระบุถึงแหลงรายไดใหม และ/หรือ การลดรายจาย
– ยกเวนบางประเภทของพระราชบัญญัติจากขอกําหนดที่กลาวมา

• กําหนดใหรางพระราชบัญญัติและรางแกไขพระราชบัญญัติ 
เกือบท้ังหมดตองแสดงตอสาธารณชนอยางนอยสามวันกอนวันลงมติ

ü ขยายอํานาจของผูว้า่การรฐัในการลดรายจา่ยรฐั
• อนุญาตใหผูวาการรัฐลดรายจายรัฐระหวางวิกฤติการเงินรัฐ ในบางสถานการณได

ü เปลี�ยนข ั�นตอนการจดัทํางบประมาณสาธารณะและการกํากบัดแูล
• เปลี่ยนขั้นตอนการจัดทํางบประมาณรัฐจากหนึ่งปเปนสองปงบประมาณ
• กําหนดชวงเวลาหนึง่ในวาระการทาํงานสองปของสภานติบัิญญัตริฐัใหดาํเนนิการกาํกบัดแูลทางกฎหมายตอโครงการสาธารณะตางๆ
• กําหนดใหรัฐและรัฐบาลทองถิ่นประเมินความมีประสิทธิภาพของโครงการและอธิบายความเหมาะสมของงบประมาณกับวัตถุประสงค 
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ผลกระทบทางงบประมาณ
นอกไปจากการย้ายเงิน	$200	ล้านที่อธิบาย
ข้างต้น	จะมีผลกระทบทางงบประมาณอื่นต่อ
รัฐและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น	ตัวอย่างเช่น	
การอนุญาตให้ส่วนการปกครองท้องถิ่นพัฒนา
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของตนเองได้ในการ
บริหารโครงการรัฐที่รัฐให้เงินทุนสนับสนุนอาจ
นําไปสู่ความแตกต่างของผลการดําเนินงานของ
โครงการและค่าใช้จ่ายของรัฐและท้องถิ่นที่อาจ
เกิดขึ้นก็เป็นได	้การอนุญาตให้หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผู้โอนภาษีโรงเรือนและที่ดินอาจส่ง
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่ให้แก่แต่ละหน่วยงาน
แต่ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยอดเงิน
รวมภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จ่ายโดยผู้เสียภาษี	
นอกจากนี้	หน่วยงานปกครองท้องถิ่นอาจใช้เงิน
เพิ่มเล็กน้อยเพื่อสร้างและบริหารแผนงานของ
ตน	ความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลจากส่วนนี้ของ
ร่างกฎหมายจะขึ้นอยู่กับ (1)	จํานวนเทศมณฑล
ที่สร้างแผนงาน	(2)	จํานวนหน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในการบริหาร
โครงการที่รัฐให้เงินทุน	และ	(3)	ผลการดําเนิน
งานของหน่วยงานเหล่านั้น	ด้วยเหตุผลเหล่านี้	
ผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของร่างกฎหมาย
นี้ต่อรัฐและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นจึงไม่อาจ
คาดล่วงหน้าได้	ในบางเทศมณฑลอาจมีผลกระทบ
ต่างๆ	ที่สําคัญ

จ�ากัดอ�านาจในการผ่านพระราช
บัญญัติบางฉบับของสภานิติบัญญัติรัฐ

กฎหมายปัจจุบัน
ร่างกฎหมายงบประมาณและอื่นๆ	แต่ละ
ปีสภานิติบัญญัติรัฐและผู้ว่าการรัฐอนุมัติร่าง
กฎหมายงบประมาณและร่างกฎหมายอื่นๆ	ร่าง
กฎหมายงบประมาณอนุญาตการใช้จ่ายจาก
กองทุนทั่วไปและจากบัญชีอื่นๆ	ของรัฐ	(กองทุน
ทั่วไป	คือ	บัญชีในการดําเนินงานหลักของรัฐ	ที่

ให้ทุนแก่การศึกษา	สาธารณสุข	บริการสังคม	
ทัณฑสถานและโครงการอื่นๆ)	โดยทั่วไป	กําหนด
ให้มีเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่จากทั้งสองสภาของ
สภานิติบัญญัติรัฐ	(วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร)	
เพื่อลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณและ
ร่างกฎหมายอื่นๆ	ส่วนใหญ่	อย่างไรก็ดี	มีข้อ
กําหนดให้ต้องมีเสียงสองในสามจากทั้งสองสภา
เพื่อผ่านร่างการขึ้นการจัดเก็บภาษีรัฐ
ในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติปกติในการพิจารณา
กฎหมายใหม่	สภานิติบัญญัติรัฐและผู้ว่าการรัฐ
จะพิจารณาประเมินถึงผลกระทบของกฎหมาย
ที่เสนอต่อรายได้และรายจ่ายรัฐ	ในขณะที่
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐไม่ได้บัญญัติให้รัฐต้องระบุว่าจะ
ให้เงินทุนแก่กฎหมายใหม่แต่ละฉบับอย่างไร	แต่
ได้บัญญัติไว้ว่างบประมาณรัฐทั้งหมดต้องสมดุล	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า	แต่ละปีเมื่อรัฐลงมติเห็น
ชอบงบประมาณ	รัฐจะต้องแสดงรายได้ประเมิน
กองทุนทั่วไปที่จะต้องเท่ากับหรือมากกว่ารายจ่าย
ที่อนุมัติของกองทุนทั่วไป	

ข้อเสนอ
จ�ากัดอ�านาจในการเพิ่มค่าใช้จ่ายของสภา

นิติบัญญัติรัฐ	ร่างกฎหมายนี้กําหนดให้สภา
นิติบัญญัติรัฐต้องแสดงว่าจะสนับสนุนทุนแก่
ร่างกฎหมายบางฉบับที่เพิ่มรายจ่ายรัฐในแต่ละ
ปีงบประมาณเกินกว่า	$25	ล้านได้อย่างไร	ด้วย
การลดรายจ่ายต่างๆ,	ด้วยการเพิ่มรายได้ต่างๆ	
หรือทั้งคู่รวมกัน	ข้อกําหนดจะบังคับใช้กับร่าง
กฎหมายที่สร้างหน่วยงานรัฐหรือโครงการรัฐใหม่,	
ขยายหน่วยงานรัฐหรือโครงการรัฐปัจจุบัน	หรือ
สร้างโครงการท้องถิ่นที่รัฐควบคุม	การยกเว้นของ
ข้อกําหนดนี้มี	ร่างกฎหมายที่อนุญาตให้มีราย
จ่ายครั้งเดียวของหน่วยงานหรือโครงการรัฐ,	การ
เพิ่มทุนสําหรับหน่วยงานหรือโครงการอันเนื่องมา
จากปริมาณงาน	หรือค่าครองชีพ,	การให้เงินทุน
ที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ	หรือ	การขึ้นค่าแรงหรือ
ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างรัฐตามข้อตกลงการเจรจาต่อ
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รองกับสหภาพแรงงาน	ร่างกฎหมายนี้ยังได้ยกเว้น
แก่ร่างกฎหมายที่นําการลดการให้เงินทุนแก่
โครงการรัฐกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยสร้างสมดุลแก่
งบประมาณรัฐในปีใดๆ	หลังปี	2008–09

จ�ากัดอ�านาจของสภานิติบัญญัติในการ
ลดรายได้รัฐ	ร่างกฎหมายนี้กําหนดให้สภา
นิติบัญญัติรัฐต้องแสดงว่าจะชําระเงินในส่วนของ
ร่างกฎหมายที่ลดการจัดเก็บภาษีหรือรายได้อื่น
ของรัฐในแต่ละปีงบประมาณเกินกว่า	$25	ล้าน 
ได้อย่างไร	ด้วยการลดรายจ่ายต่างๆ,	ด้วยการเพิ่ม
รายได้ต่างๆ	หรือทั้งคู่รวมกัน

เปลี่ยนแปลงเงื่อนเวลาที่สภานิติบัญญัติรัฐ
สามารถผ่านร่างกฎหมาย ร่างกฎหมายนี้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงอื่นที่อาจกระทบต่อเงื่อนเวลา
การผ่านร่างกฎหมายต่างๆ	ของสภานิติบัญญัติ	
ตัวอย่างเช่น	กําหนดให้สภานิติบัญญัติจัดแสดง
ร่างกฎหมายและร่างการแก้ไขกฎหมายต่อ
สาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อยสามวันก่อนวันลง
มติเพื่อผ่านร่างดังกล่าว	(ยกเว้น	ร่างกฎหมายบาง
ฉบับที่เกี่ยวข้องกับภัยร้ายแรงทางธรรมชาติ	หรือ
การโจมตีของผู้ก่อการร้าย)

ผลกระทบทางงบประมาณ
ร่างกฎหมายนี้จะทําให้การผ่านร่างกฎหมายบาง
ฉบับของสภานิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
การใช้จ่ายหรือการลดรายได้ของรัฐยากขึ้น	การ
จํากัดความสามารถของสภานิติบัญญัติด้วยวิธี
การนี้จะมีผลต่อการใช้จ่ายกองทุนรัฐในบริการ
สาธารณะน้อยลง	หรือมีการจัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมมากขึ้นกว่าที่เป็น	เนื่องจากผลกระทบ
ทางงบประมาณในส่วนนี้ของร่างกฎหมายขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจในอนาคตของสภานิติบัญญัติ	
จึงไม่อาจคาดการถึงผลกระทบได้แต่ก็เป็นไป
ได้ว่าจะเกิดผลกระทบที่สําคัญเมื่อเวลาผ่าน
ไป	เนื่องจากรัฐให้เงินทุนจํานวนมากแก่ส่วนการ
ปกครองท้องถิ่น	ดังนั้นจึงอาจได้รับผลกระทบด้วย
เช่นกันเมื่อเวลาผ่านไป

ขยายอ�านาจของผู้ว่าการรัฐในการลด
รายจ่ายรัฐ

กฎหมายที่ใช้อยู่
ภายใต้ข้อเสนอที่	58 (2004)	หลังจากร่าง
กฎหมายงบประมาณได้รับการเห็นชอบ	ผู้ว่าการ
รัฐอาจประกาศวิกฤติการเงินแห่งรัฐ	หากเขา
หรือเธอลงความเห็นว่ารัฐกําลังเผชิญปัญหา
ขาดแคลนรายได้หรือการใช้จ่ายที่สูงเกินกว่างบ
ประมาณอย่างมาก	เมื่อมีการประกาศวิกฤติการ
เงินแล้ว	ผู้ว่าการรัฐจะเรียกประชุมวิสามัญสภา
นิติบัญญัติรัฐเพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาวิกฤติการเงิน	สภานิติบัญญัติรัฐมีเวลา	45 
วันที่จะพิจารณาขานรับ	อย่างไรก็ดี	อํานาจของผู้
ว่าการรัฐในการตัดรายจ่ายรัฐมีอยู่จํากัดแม้ว่าสภา
นิติบัญญัติรัฐจะไม่ดําเนินการใดๆ	ในระหว่าง	 
45	วันนั้น

ข้อเสนอ
อนุมัติให้ผู้ว่าการรัฐลดรายจ่ายได้ในบาง

สถานการณ	์ภายใต้ร่างกฎหมายนี้	หากสภา
นิติบัญญัติรัฐไม่ผ่านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
วิกฤติการเงินภายใน	45 วัน	ผู้ว่าการรัฐสามารถลด
รายจ่ายบางอย่างจากกองทุนทั่วไปได้	ผู้ว่าการรัฐ
ไม่สามารถลดรายจ่ายที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ
หรือรัฐบัญญัติ	เช่น	รายจ่ายเพื่อการศึกษาส่วน
ใหญ่	หนี้บริการ	การสมทบกองทุนบํานาญ	และ
รายจ่ายบางอย่างตามโครงการสาธารณสุขและ
บริการสังคม	(ประเภทของรายจ่ายเหล่านี้	อยู่
ในรายการบัญชีรายจ่ายหลักของกองทุนทั่วไป)	
ยอดรวมจํานวนเงินรายจ่ายที่ถูกลดต้องไม่มากไป
กว่าจํานวนที่จําเป็นต้องใช้เพื่อทําให้งบประมาณ
สมดุล	สภานิติบัญญัติรัฐอาจยกเลิกทั้งหมดหรือ
บางส่วนของการลดรายจ่ายด้วยการลงคะแนน
เสียงสองในสามในทั้งสองสภา
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ผลกระทบทางงบประมาณ
การขยายขีดความสามารถของผู้ว่าการรัฐที่จะ
ลดรายจ่ายอาจส่งผลต่อรายจ่ายโดยรวมของรัฐ
ที่ตํ่ากว่าที่อาจจะเป็น	ผลกระทบทางงบประมาณ
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่อาจคาดเดาได้แต่เป็น
ไปได้ว่าจะมีผลสําคัญในบางปี	งบประมาณส่วน
การปกครองท้องถิ่นก็อาจได้รับผลกระทบจากราย
จ่ายรัฐที่ต่ําลง

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งงบประมาณ
สาธารณะและขั้นตอนการก�ากับดูแล

ข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณเป็นขั้นตอนการด�าเนิน
งานประจ�าสองปีงบประมาณ ร่างกฎหมายนี้
เปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินงานตามงบประมาณรัฐ
จากหนึ่งป	ี(ต่อปี)	เป็นสองปี	(ต่อสองปี)	ทุกๆ	
สองป	ีเริ่มจากปี	2015	ผู้ว่าการรัฐจะยื่นเสนอ
งบประมาณสําหรับสองปีงบประมาณที่จะมาถึง	
ตัวอย่างเช่น	ในเดือนมกราคมปี 2015	ผู้ว่าการรัฐ
จะเสนองบประมาณประจําปีงบประมาณที่เริ่มต้น
ในเดือนกรกฎาคม	ปี	2015	และปีงบประมาณที่
เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม	ปี	2016	ทุกๆ	สองปี	เริ่ม
จากป	ี2016	ผู้ว่าการรัฐจะยื่นเสนองบประมาณ
ปรับปรุง	ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้เปลี่ยนกําหนด
เวลาสุดท้ายที่จะต้องทําให้เสร็จตามรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้อยู่สําหรับสภานิติบัญญัติรัฐในการผ่านร่าง
กฎหมายงบประมาณภายในวันที่	15	มิถุนายน

ก�าหนดระยะเวลาเฉพาะส�าหรับสภา
นิติบัญญัติรัฐในการก�ากับดูแลและสนับสนุน
เชิงนโยบายโครงการสาธารณะต่างๆ ปัจจุบัน	
สภานิติบัญญัติรัฐกํากับดูแลและพิจารณา
กิจกรรมต่างๆ	ของโครงการรัฐและท้องถิ่นเป็น
ช่วงๆ	ตลอดวาระการทํางานสองปี	ร่างกฎหมาย
นี้กําหนดให้สภานิติบัญญัติใช้เวลาส่วนหนึ่งของ
วาระการทํางานสองปี—เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม
ของทุกสองปีของแต่ละวาระการทํางาน—ในการ
กํากับดูแลโครงการและพิจารณาทบทวนโครงการ

สาธารณะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ร่างกฎหมายนี้
กําหนดให้สภานิติบัญญัติรัฐสร้างขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและใช้ขั้นตอนนั้นในการพิจารณา
ทบทวนทุกโครงการที่สนับสนุนทุนโดยรัฐ—ไม่
ว่าจะเป็นโครงการที่ดําเนินงานโดยรัฐหรือหน่วย
งานปกครองท้องถิ่น—อย่างน้อยทุกๆ	ห้าปีครั้ง	
ในระหว่างดําเนินการกํากับดูแลนี้	สภานิติบัญญัติ
รัฐจะผ่านร่างกฎหมายใดๆ	มิได้นอกจากว่าร่าง
กฎหมายนั้น (1) มีผลบังคับใช้ทันที	(ซึ่งโดย
ทั่วไปต้องมีเสียงสนับสนุนสองในสามจากทั้งสอง
สภา)	หรือ (2)	ล้มล้างการยับยั้งของผู้ว่าการรัฐ	
(ซึ่งต้องมีเสียงสนับสนุนสองในสามจากทั้งสอง
สภาเช่นกัน)

บัญญัติข้อก�าหนดในการจัดท�างบประมาณ
รัฐและท้องถิ่น ปัจจุบัน	รัฐและส่วนการปกครอง
ท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการกําหนดว่า
จะประเมินผลการดําเนินงานโครงการสาธารณะ
ต่างๆ	อย่างไร	ร่างกฎหมายนี้บัญญัติข้อกําหนด
ทั่วไปสําหรับรัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่นใน
การรวมรายการใหม่ๆ	ไว้ในการจัดทํางบประมาณ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ	จะต้อง
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ	ของตน
และอธิบายว่างบประมาณกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
บรรจบกันอย่างไร	รัฐและส่วนการปกครองท้อง
ถิ่นต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการตาม
วัตถุประสงค์ในการประชุม

ผลกระทบทางงบประมาณ
รัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่นจะประสบกับค่า
ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดทําระบบในการดําเนิน
การตามข้อกําหนดการจัดทํางบประมาณใหม่และ
การจัดการตามข้อกําหนดการประเมินใหม่	ค่า
ใช้จ่ายนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการที่เจ้า
หน้าที่รัฐและท้องถิ่นใช้ในการดําเนินการตาม
ข้อกําหนด	ทั่วทั้งรัฐ	ค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ที่	ปีละ
หลายล้านถึงปีละหลายสิบล้านและ	ลดลงเมื่อ
เวลาผ่านไป	ข้อกําหนดการจัดทํางบประมาณ
และการประเมินใหม่เหล่านี้อาจมีผลต่อการตัดสิน
ใจในหลายทาง—เช่น	การจัดลําดับความสําคัญ
ค่าใช้จ่ายใหม่,	การกําหนดแผนงานเพื่อความมี
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ภาพที� 2
ผลกระทบทางงบประมาณที�สาํคญัของขอ้เสนอที� 31

รัฐบาลแห่งรัฐ รฐับาลทอ้งถิ�น

ใหท้นุสาํหรบัแผนงาน
ใหทนุสาํหรบัแผนงาน รายไดประจาํปลดลง $200 ลาน รายไดประจาํปเพิม่ขึน้ $200 ลาน แกรฐับาลทอง

ถิน่ในเทศมณฑลตางๆ ทีพ่ฒันาแผนการดาํเนนิงาน
ผลกระทบของแผนงานใหม คาดเดาไมไดแตเปนไปไดวามาก คาดเดาไมไดแตเปนไปไดวามากในบางเทศมณฑล

จาํกดัอาํนาจของสภานติบิญัญตัริฐั
ในการผา่นรา่งพระราชบญัญตัิ
บางรา่ง

เปนไปไดวารายจายตํา่ลง หรอื 
รายไดเพิม่ขึน้ ขึน้อยูกบัการดาํเนนิ
การในอนาคตของสภานติบิญัญตัริฐั

เปนไปไดวารายจายต่ําลง หรือ รายไดเพ่ิมข้ึน 
ข้ึนอยูกบัการดําเนินการในอนาคตของสภานิติบญัญตัริฐั

ขยายอาํนาจของผูว้า่การรฐั
ในการลดรายจา่ยรฐั

เปนไปไดวารายจายตํา่ลงในบางป เปนไปไดวาการใหทนุจากรฐัสาํหรบัโครงการ
ทองถิน่ตํา่ลงในบางป

เปลี�ยนข ั�นตอนการจดัทาํงบ
ประมาณสาธารณะและการ
กาํกบัดแูล 

คาใชจายการดาํเนนิการ คาใชจายการดาํเนนิการ คาใชจายการดาํเนนิการ

ผลกระทบของขอกาํหนดใหม คาดการณไมได คาดการณไมได

ประสิทธิภาพ	และการเพิ่มการลงทุนในโครงการ
บางส่วน	ผลกระทบทางงบประมาณต่อหน่วยงาน
รัฐบาลต่างๆ	ไม่อาจคาดเดาได้

สรุปผลกระทบทางงบประมาณของร่าง
กฎหมาย 
ตามที่สรุปในภาพที่	2	ร่างกฎหมายนี้ย้ายราย 
ได้จากภาษีขายรัฐบางรายการไปยังเทศมณฑล 
ต่างๆ	เพื่อการดําเนินงานแผนงานท้องถิ่น	การ 
โอนย้ายนี้มีผลให้รายได้รัฐลดลงไปปีละ	$200 

ล้าน	และเพิ่มเงินทุนให้แก่หน่วยงานปกครองท้อง 
ถิน่ในเทศมณฑลต่างๆ	ด้วยยอดเดยีวกัน	ผลกระทบ 
สุทธิของการเปลี่ยนแปลงทางงบประมาณอื่นๆ	
ของรัฐและท้องถิ่นของร่างกฎหมายนี้โดยทั่วไป
จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในอนาคตของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ	และ	ดังนั้นจึงยากที่จะคาดเดาได้	ในระยะ
ยาว	ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ของรายจ่ายและ
รายได้ของรัฐและท้องถิ่นอาจทําให้มีรายได้จาก
ภาษีขายมากกว่าที่ได้กล่าวไปข้างต้นมากขึ้นกว่า	
$200	ล้าน	
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งบประมาณรัฐ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น  
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ข้อเสนอที ่

31
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 31 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 31 

ข้อเสนอที่ 31 จะไม่สร้างสมดุลงบประมาณ, เพิ่มการสนับสนุน
เงินโครงการสาธารณะ หรือ ปรับปรุงการด�าเนินงาน

หากข้อเสนอท่ี 31 ได้ท�าตามค�าสญัญาทีโ่ต้แย้งไว้ เรากจ็ะ
สนบัสนุน แต่น่ีไม่เป็นเช่นนัน้ กลบักนัข้อเสนอนีไ้ด้เพิม่กฎเกณฑ์
ซับซ้อน, ข้อจ�ากดัและข้อก�าหนดใหม่ๆ แทรกในรฐัธรรมนญู
แห่งรฐัแคลิฟอร์เนีย ท�าให้การด�าเนนิงานของรฐับาลท้องถิน่
ยุ่งยากมากขึน้ สิน้เปลอืงมากขึน้ ช้าลง และด้อยประสทิธภิาพ 
บทบัญญตัสิบัสนและก�ากวมมากจนกระทัง่ว่าต้องใช้เวลาหลายปี
ในการตคีวามของศาลหากมกีารฟ้องร้องคดเีพือ่จะหาความหมาย
ข้อเสนอที่ 31 จะเพิ่มค่าใช้จ่าย เพิ่มการควบคุมระบบราชการ 
และกัดกร่อนความคุ้มครองสาธารณะ

ข้อเสนอนีย้นิยอมให้นกัการเมืองท้องถ่ินล้มล้างหรอืเปลีย่นแปลง
กฎหมายทีพ่วกเขาไม่ชอบ, ค่อยๆ ท�าลายการคุม้ครองคณุภาพ
อากาศ, สาธารณสขุ, ความปลอดภัยในการท�างานของคนงาน 
โดยไม่ต้องมกีารลงคะแนนเสียงจากประชาชน ข้อเสนอที่  
31 จะท�าให้เกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะลดภาษี หรือเพิ่มงบให้กับ
การศึกษา

ข้อเสนอนี้ห้ามการลดภาษีเว้นเสียแต่ว่ามีการขึ้นภาษีประเภท 
อื่นๆ หรือมีการลดทุนโครงการ และห้ามการเพิ่มทุนให้กับ
โรงเรียนเว้นเสียแต่ว่ามีการขึ้นภาษีหรือลดทุนโครงการอื่นๆ

ข้อเสนอที่ 31 มีช่องโหว่มากมายจนกระทั่งสมาชิกขององค์กรที่
สนับสนุนหลายรายถอนตัวออกมาเพื่อประท้วงการตัดสินที่จะยื่น
ข้อเสนอนี้ให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนน

Bob Balgenorth, อดตีสมาชกิคณะกรรมการกองทนุ California 
Forward Action Fund ซึง่เป็นองค์กรทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัข้อเสนอที ่31 
กล่าวว่า ข้อเสนอนี ้“ประกอบด้วยช่องโหว่อนัตราย . . . และจะ
สร้างความเสยีหายแก่รฐัแคลฟิอร์เนยีมากขึน้” ในจดหมายลาออก
เขากล่าวว่าเขารูส้กึ “ผดิหวงัมากทีอ่งค์กร California Forward ร่วม
ลงชือ่ในข้อเสนอทีส่่งให้แก่เลขาธกิารรฐัโดยไม่แก้ไขช่องโหว่ใน
ร่างกฎหมาย”
เราไม่สามารถรับร่างกฎหมายที่มีแต่ช่องโหว่ได้อีก ลงคะแนน 
ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 31

ANTHONY WRIGHT, กรรมการบริหาร  
องค์กรเพื่อการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
LACY BARNES, รองประธานอาวุโส  
สมาพันธ์ครูแห่งแคลิฟอร์เนีย 
LENNY GOLDBERG, กรรมการบริหาร 
สมาคมปฏิรูปภาษีแห่งแคลิฟอร์เนีย

ในช่วงเวลาที่ดีและร้าย รัฐแคลิฟอร์เนียมีงบประมาณรัฐที่
ติดลบมานาน มีนักการเมืองที่ใช้จ่ายเงินไปมากกว่ารายได้ที่
รัฐบาลแห่งรัฐน�าเข้ามา เงินจ�านวนมากหมดไปกับความสิ้น
เปลือง, การใช้ผิดประเภท และการกู้ยืมมากเกินไป บ่อยครั้งที่
งบประมาณขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของกลุ่มผลประโยชน์
มากกว่าผลงานที่ชาวแคลิฟอร์เนียอยากเห็นความสัมฤทธิ์ผล ข้อ
เสนอที่ 31 ผลักดันให้นักการเมืองรัฐยุติการใช้เงินที่พวกเขาไม่มี
ในที่สุด และให้ข้อมูลที่ส�าคัญแก่ผู้ลงคะแนนเสียงและผู้เสียภาษี
เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบของนักการเมือง 

ในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระแสดงให้เห็นว่ามีหน่วย
งานหลายหน่วยงานของรัฐในช่วงระหว่างปี 2003 และปี 2010 ที่
รัฐควรจะประหยัดเงินให้แก่ผู้เสียภาษีได้ราว $1.2 พันล้าน หาก
ได้มีการปฏิรูปการด�าเนินงานและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ
ดังข้อเสนอของผู้ตรวจสอบบัญชี ความพยายามล่าสุดในการรวม
ระบบบริหารคดีในศาลเข้าด้วยกันท�าให้เกิดความสิ้นเปลืองเงิน
ภาษีมากกว่า $500 ล้าน โดยที่มากกว่า $200 ล้านเป็นการตั้งงบ
ประมาณไว้สูงเกินไป เพียงเพื่อที่จะเชื่อมต่อ 7 เทศมณฑลใน
จ�านวนทั้งหมด 58 เทศมณฑลก่อนที่โครงการนี้จะถูกละทิ้ง

ข้อเสนอที ่31 ก�าหนดให้มีการสร้างสมดลุงบประมาณอย่าง
แท้จรงิ หยดุการใช้เงนิหลายพนัล้านดอลลาร์โดยไม่มกีารพจิารณา
ตรวจสอบจากสาธารณชนหรอืการก�ากบัดแูลของพลเมอืง ถ้าเรา
ไม่ผ่านข้อเสนอที ่31 อกีหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีจะสญู
เปล่าโดยทีเ่งนิเหล่านัน้น่าจะใช้ไปกบัโรงเรยีนท้องถ่ิน หน่วยงาน
บงัคบัใช้กฎหมาย และหน่วยงานอืน่ๆท่ีส�าคญัในชุมชน

ข้อเสนอท่ี 31 ไม่ได้เพิม่ภาษหีรอืค่าใช้จ่ายแก่ผูเ้สยีภาษ ีหรอื
สร้างระบบบรหิารราชการใหม่ ข้อเสนอที ่31 ท�าให้เข้าใจชดัเจนว่า
บทบัญญตัท่ีิเสนอควรได้น�ามาใช้กบัแหล่งทรพัยากรทีม่อียู ่และ
ช่วยประหยดัโดยการทีเ่งนิภาษกีลบัคนืสูเ่มอืงและเทศมณฑล

รับ ในข้อเสนอที่ 31 จะ: 
• เพิ่มการมีส่วนร่วมของสาธารณะและความโปร่งใส—หยุด

การอนุมัติงบประมาณรัฐโดยปราศจากการพิจารณาของ
สาธารณชน ปัจจุบันงบประมาณรัฐไม่มีความโปร่งใสอย่าง
แท้จริง หรือ ไม่มีการก�าหนดให้รายงานต่อสาธารณชน 
ข้อเสนอที่ 31 ก�าหนดให้รัฐบาลแห่งรัฐแสดงการเสนองบ
ประมาณต่อสาธารณชนเพื่อพิจารณา อย่างน้อย สามวัน
ก่อนการลงมติของสภา

• บงัคบัให้มกีารก�ากับดแูลและการจ�ากัดการใช้จ่ายใหม่ของ
รฐับาล—ข้อเสนอที ่31 ห้ามรฐัให้ทนุกับค่าใช้จ่ายใหม่  
หรอื ลดรายได้มากกว่า $25 ล้าน โดยไม่ระบแุหล่งทนุก่อน

• เพิ่มการควบคุมท้องถิ่นและความยืดหยุ่น—งบประมาณรัฐปี 
2012 ดึงเงินไป $1.4 พันล้าน จากรัฐบาลท้องถิ่น ข้อเสนอ
ที่ 31 คืนเงินถึง $200 ล้านแก่ส่วนการปกครองท้องถิ่นเพื่อ
ใช้ในโครงการที่ส�าคัญของท้องถิ่น และให้ความยืดหยุ่น
มากขึ้นแก่เมือง เทศมณฑล และโรงเรียนรัฐบาล รวมทั้ง
อ�านาจที่จะออกแบบบริการที่จะพัฒนาผลการด�าเนินงาน
และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

• ก�าหนดการด�าเนินการและผลในงบประมาณ—ก�าหนดให้รฐั
และส่วนการปกครองท้องถิน่ให้ความส�าคญักบัการบรรลผุล
ส�าเรจ็ของผลการด�าเนินงานทีว่ดัได้และแสดงความรบัผดิ
ชอบ โดยก�าหนดให้สภานิตบิญัญตัริฐัและส่วนการปกครอง
ท้องถิน่จัดพมิพ์รายงานผลการด�าเนินงานสาธารณะอย่าง
สม�า่เสมอ และประเมนิความมปีระสทิธภิาพของโครงการ
ต่างๆ ก่อนจะมกีารตดัสนิใจเรือ่งการใช้จ่ายเพิม่เตมิ

• ก�าหนดการพิจารณาทบทวนการด�าเนินการของโครงการ
รัฐบาลรัฐ—ก�าหนดให้โครงการรัฐบาลแห่งรัฐได้มีการ
พิจารณาโดยสาธารณชนเกี่ยวกับการด�าเนินงานเพื่อ
ก�าหนดวิธีการพัฒนาผลงาน—หรือย้ายทุนไปให้กับ
โครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า

• ก�าหนดการท�างบประมาณรัฐสองปี—ป้องกันนักการเมือง
จากเงื่อนง�าการผ่านงบระยะสั้น ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่ออก
กฎหมายพัฒนาแนวทางการจัดท�างบประมาณระยะยาว

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 31 จ�ากัดการใช้จ่ายของรัฐบาล—
เพิ่มความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนในการจัดท�างบประมาณรัฐ

ผู้พิพากษา CRUZ REYNOSO  
ผู้พิพากษาศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (เกษียณ) 
ผู้พิพากษา DELAINE A. EASTIN 
อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนรัฐบาล
ศาสตราจารย์ JAMES FISHKIN, ดร. 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 31 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 31 

งบประมาณรัฐ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น  
แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

31
ข้อเสนอที่ 31 เขียนได้แย่และขัดแย้งมากซึ่งอาจน�าไปสู่คดี
ความและความสับสน ไม่ใช่การปฏิรูป

เราล้วนต้องการการปฏิรูป แต่กลับกันข้อเสนอที่ 31 เพิ่มระบบ
บริหารและสร้างปัญหาใหม่ โดยการถมชั้นของข้อจ�ากัดอันหนึ่ง
ทับลงบนอีกชั้นหนึ่งรวมกับข้อก�าหนดที่มีการจ�ากัดความไว้อย่าง
สับสน แล้วปล่อยการตัดสินใจที่ส�าคัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้
ถูกเลือกเข้ามา การตัดสินที่ส�าคัญก็อย่างเช่น จะยอมให้มีการลด
ภาษีหรือไม่, โครงการจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม—การตัดสินใจที่
อาจน�าไปสู่การโต้แย้งในศาลปีแล้วปีเล่า เราต้องการการปฏิรูป
ที่แท้จริง ไม่ใช่มีคดีความในศาลมากขึ้น 
ข้อเสนอที่ 31 จะย้ายเงิน $200 ล้าน จากการศึกษาและส่วน 
งานอื่นๆ ที่จ�าเป็น ไปเป็นทุนให้แก่โครงการทดลองของ 
เทศมณฑล

ทุกวันนี้ รัฐแทบจะไม่สามารถช�าระบิลค่าใช้จ่ายได้ และส่วน
ใหญ่ของเงินงบประมาณรัฐทุ่มให้กับการศึกษา กระนั้น ร่าง
กฎหมายนี้ก็ยังจะโอนเงิน $200 ล้านต่อปีจากรายได้รัฐไปเข้า
บัญชีพิเศษส�าหรับจ่ายให้โครงการทดลองของเทศมณฑล นี่
ไม่ใช่เวลาที่จะไปเสี่ยงดวงด้วยเงินที่น่าจะเอาไปใช้กับเรื่องที่
ส�าคัญสูงสุด
ข้อเสนอที่ 31 จะขัดขวางรัฐจากการเพิ่มทุนเพื่อการศึกษา เว้น
เสียแต่ว่าจะเพิ่มการจัดเก็บภาษีหรือตัดงบโครงการอื่นๆ—แม้ว่า
จะมีเงินในกองทุนอยู่ก็ตาม

ข้อเสนอที่ 31 นี้ประหลาดอย่างที่เห็นนั่นแหละ เพราะขัด
ขวางรัฐจากการเห็นชอบการพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างเช่นการ
ศึกษา หรือการเพิ่มการให้ทุนแก่โรงเรียน แม้ว่าจะมีเงินอยู่ก็ตาม 
ยกเว้นว่าจได้มีการขึ้นภาษี หรือ ตัดงบประมาณโครงการอื่นๆ 
บทบัญญัตินี้อาจท�าให้การเพิ่มการให้ทุนแก่การศึกษาชะงักอยู่
หลายปี
ข้อเสนอที่ 31 ขัดขวางรัฐจากการลดภาษี ยกเว้นว่ามีการขึ้น
ภาษีประเภทอื่นหรือตัดงบประมาณโครงการอื่นๆ—แม้ว่ารัฐจะมี
เงินงบประมาณเกินดุล

ลักษณะของข้อขัดแย้งของบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีเหล่านี้จะ
ขัดขวางรัฐจากการลดภาษีประเภทหนึ่งหากไม่มีการขึ้นภาษีอีก
ประเภทหนึ่ง แม้ว่าจะมีงบประมาณเกินดุล—ไม่ว่าจะด้วยเจตนาที่

จะขัดขวางไม่ให้รัฐลดภาษีให้แก่ท่านหรือกรณีอื่น—กรณีร้ายแรง
—บทบัญญัตินี้เขียนขึ้นมาอย่างไม่รอบคอบ และข้อเสนอที่ 31 ก็
กักบทบัญญัตินี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
ข้อเสนอที่ 31 คุกคามการสาธารณสุข คุณภาพน�า้ และความ
ปลอดภัยสาธารณะ โดยการยินยอมให้เทศมณฑลยกเลิก หรือ 
เปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐที่ส�าคัญได้

รัฐแคลิฟอร์เนียน�ามาตรฐานส�าหรับทั่วทั้งรัฐมาใช้เพื่อคุ้มครอง
การสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดในอากาศและน�า้ และจัด
ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยแก่พลเมือง ข้อเสนอที่ 31 ประกอบ
ด้วยบทบัญญัติที่อนุญาตให้นักการเมืองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกกฎหมายเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดย
ประชาชน และโดยปราศจากวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะป้องกัน
การน�าไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อเสนอที่ 31 จะท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี
ส�าหรับการเพิ่มขั้นตอนการบริหารและระบบราชการเพื่อ ท�าใน
สิ่งที่รัฐบาลควรท�า อยู่เล้ว

การจัดท�างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นเรื่องของค�า
โฆษณามากกว่าอย่างอื่น มีความพยายามในเรื่องนี้หลายครั้งมา
ก่อน สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์งบ
ประมาณอย่างเป็นทางการโดยส�านักงานนักวิเคราะหฺกฎหมาย
อิสระกล่าวว่า ร่างนี้จะเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างน้อยสิบ
ล้านดอลลาร์ต่อปีส�าหรับการฝึกใช้งบประมาณใหม่ โดยไม่มีการ
รับรองการพัฒนาผล ค่าใช้จ่ายแน่นอนแต่ผลไม่แน่นอน

เราล้วนต้องการการปฏิรูป แต่ข้อเสนอที่ 31 จะท�าให้สิ่งต่างๆ 
แย่ลง ไม่ใช่ดีขึ้น 
ร่วมกับเราในการลงคะแนน ไม่รับ ข้อเสนอที่ 31

SARAH ROSE, ประธานคณะกรรมการ 
สมาคมผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อการอนุรักษ์แห่งแคลิฟอร์เนีย
JOSHUA PECHTHALT, ประธาน 
สหพันธ์ครูแห่งแคลิฟอร์เนีย
RON COTTINGHAM, ประธาน 
สมาคมเจ้าหน้าที่สันติราษฎร์แห่งแคลิฟอร์เนีย 

“ข้อเสนอที่ 31 สร้างความโปร่งใส, การพิจารณาโดย
สาธารณชน และการก�ากับดูแลการบริหารงานของรัฐและท้อง
ถิ่นมากขึ้น ร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลจะ
ช่วยปกป้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองแรงงานขณะ
เดียวกันสร้างความมั่นใจแก่ผู้เสียภาษีว่าไม่ได้ถูกเอาเปรียบโดย
กลุ่มผลประโยชน์และบรรดาล็อบบี้ยิสต์” 
Cruz Reynoso, ผู้พิพากษาศาลสูงแห่งแคลิฟอร์เนีย (เกษียณ) 

“ถึงเวลาที่จะต้องฉายไฟส่องกระบวนการจัดท�างบประมาณ
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย—ไม่มีการประหลาดใจกับตัวเลขงบประมาณ
ติดลบหลายพันล้านอีกต่อไป เราต้องการการปฏิรูปที่ได้ผล 
ไม่ใช่เพื่อธุรกิจอย่างที่เคยเป็นมาเสมอ” 
—ศาสตราจารย์ James Fishkin, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

“ข้อเสนอที ่31 จะท�าให้แรงดงึดดูรฐัในการกูย้มืและการใช้จ่าย
ลดลง ข้อเสนอที ่31 ส่งเสรมิรฐับาลท้องถ่ินและโรงเรยีนชมุชนให้
ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาการศกึษาและการเพ่ิมความปลอดภยั
สาธารณะ รบั ในข้อเสนอท่ี 31 คอืการตอบรบัเพือ่โรงเรยีนและ
นกัเรยีนในรฐัแคลฟิอร์เนยี”  
—ผูพ้พิากษา Delaine Eastin, อดตีผู้อ�านวยการโรงเรยีนรฐับาลรฐั

รับ ในข้อเสนอที่ 31 จะ: 

• ไม่เพิ่มภาษี หรือ เพิ่มค่าใช้จ่ายรัฐ
• ป้องกันรัฐบาลแห่งรัฐจากการใช้จ่ายเงินที่ไม่มีอยู่
• เพิ่มความโปร่งใสแก่กระบวนการจัดท�างบประมาณที่

ปัจจุบันมีการจัดท�าอย่างลับๆ
• เคลื่อนย้ายการควบคุมและความยืดหยุ่นจากซาคราเมนโต้

ไปยังเมืองและเทศมณฑลมากขึ้น
• ก�าหนดให้รัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่นรายงานผลการ

ด�าเนินงานสู่สาธารณชนก่อนการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
โปรดอ่านร่างกฎหมายนี้ด้วยตัวท่านเองที่ www.sos.ca.gov และ

ช่วยกันขัดขวางไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองมากขึ้นในการใช้จ่ายของ
รัฐบาล

ข้อเสนอที่ 31 เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดตามข้อก�าหนดในการ
เปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมายนี้เขียนได้ดี, ชอบด้วย
กฎหมาย และจะพัฒนากระบวนการจัดท�างบประมาณและการ
ก�ากับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียได้อย่างชัดเจน

BILL HAUCK, อดีตประธาน 
คณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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การสนับสนุนทางการเมืองโดยการหักจากเงินเดือน  
การบริจาคให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด
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การสนับสนุนทางการเมืองโดยการหักจากเงินเดือน การบริจาคให้แก่ผู้สมัครรับเลือก
ตั้ง แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

• ห้ามสหภาพต่างๆ ในการใช้กองทุนที่หักจากเงินเดือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง ใช้ข้อห้ามเดียวกันในการหัก
เงินเดือน (หากมี) โดยองค์กรหรือ ผู้รับเหมางานของรัฐบาล

• ยินยอมให้พนักงานที่สมัครใจบริจาคให้แก่คณะกรรมการหรือสหภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างหากมีการลง
นามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายปี

• ห้ามสหภาพแรงงานและองค์กรบริจาคโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการควบคุมผู้
สมัครรับเลือกตั้ง

• ยังคงไม่จ�ากัดค่าใช้จ่ายทางการเมืองอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายขององค์กรจากทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งไม่จ�ากัดจากการ
ห้ามการหักเงินเดือน

• ห้ามการบริจาคของผู้รับเหมางานของรัฐบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
ควบคุม

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลในท้อง
ถิ่นและรัฐ:

• ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งอาจสูงเกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อใช้ในการด�าเนินการ
และบังคับใช้ข้อก�าหนดตามมาตรการ

ความเป็นมา
พระราชบญัญติัปฏรูิปการเมือง พระราชบญัญตัปิฏริปู

การเมอืงรฐัแคลฟิอร์เนยี ปี 1974 การรเิริม่กฎหมายทีไ่ด้รบั
การเหน็ชอบจากผู้ลงคะแนนเสียง ซึง่บญัญตัเิป็นกฎหมาย
การเปิดเผยการเงนิในการรณรงค์หาเสียง พระราชบญัญตัิ
น้ีมผีลต่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้รฐัและท้องถิน่, การลงคะแนน
ร่างกฎหมายและเจ้าหน้าที ่แต่ไม่มีผลต่อผู้สมัครรบัเลอืก
เลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลกลาง คณะกรรมาธกิาร
เพือ่การปฏบิตัทิางการเมืองทีย่ตุธิรรม (FPPC) แห่งรฐั (1) 
บงัคบัข้อก�าหนดต่างๆ ตามพระราชบญัญตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทัง้สืบสวนหาผู้กระท�าผิดฐานละเมดิ และ (2) 
จดัให้มแีนวทางการบรหิารสู่สาธารณชนโดยการจดัพมิพ์
ข้อแนะน�าและความเหน็ในการตคีวามพระราชบญัญตัขิอง
คณะกรรมาธกิารเพือ่การปฏบิตัทิางการเมืองทีย่ตุธิรรม

กฎหมายการเงนิในการรณรงค์หาเสยีงท้องถิน่ 
นอกเหนอืจากข้อก�าหนดในพระราชบญัญตั ิหน่วยงาน
รฐับาลท้องถิน่บางหน่วยงานมีข้อก�าหนดการเปิดเผย
การเงนิในการรณรงค์หาเสียงส�าหรบัผู้สมัครรบัเลือกตัง้
ในท้องถิน่, ร่างกฎหมายต่างๆ และเจ้าหน้าที ่กฎเหล่านี้
บญัญตัแิละบงัคบัใช้โดยส่วนการปกครองท้องถิน่ 

การใช้จ่ายเพือ่วัตถุประสงค์ทางการเมือง หลายๆ 
คน, กลุ่มและธุรกิจ ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุน หรือ ต่อ
ต้านผู้สมัครรับเลือกตั้งของรัฐหรือของท้องถิ่น หรือ
ร่างกฎหมายต่างๆ การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการ
เมืองเหล่านี้อยู่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเงิน
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการ, มอบ
บริการเพื่อการรณงค์หาเสียง, จัดพิมพ์สื่อโฆษณาเพื่อ
สื่อสารนโยบายข้อคิดเห็น ภายใต้กฎหมายการเงินใน
การรณรงค์หาเสียงแห่งรัฐมีประเภทของการใช้จ่าย
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง 3 ประเภท ได้แก่:

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย
• การบริจาคเพือ่สนับสนุนทางการเมือง ความ

หมายของ “การบริจาค” เพือ่สนบัสนนุทางการ
เมอืง โดยท่ัวไปประกอบด้วยการให้เงนิ สิง่ของ 
หรือบริการ (1) โดยตรงแก่ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ (2) 
เมือ่มกีารร้องขอจากผู้สมคัร หรือ (3) ให้แก่คณะ
กรรมการท่ีใช้ทรัพยากรเหล่านีเ้พือ่สนบัสนุนหรอืต่อ
ต้านผู้สมคัรรับเลือกต้ัง หรือร่างกฎหมาย กฎหมาย
ปัจจุบนัจ�ากดัการบริจาคทางการเมอืงซึง่บคุคล, 
กลุ่มและธรุกจิอาจให้แก่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ระดบัรฐั 
(หรือคณะกรรมการท่ีให้เงนินัน้แก่ผู้สมคัรรบัเลอืก
ต้ังระดับรัฐ) เช่น ในปี 2012 บคุคล,กลุ่ม หรอืธุรกิจ
สามารถบริจาคได้ถึง $26,000 แก่ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้
ผู้ว่าการรัฐ และจนถึง $3,900 แก่ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้
ท่ีเป็นสมาชิกสภานติิบญัญติัรัฐ นอกจากน้ี กฏหมาย
ปัจจุบนัยังก�าหนดการเปิดเผยการบริจาคทางการ
เมอืงต่อรัฐหรือต่อเจ้าหน้าท่ีเลือกต้ังท้องถิน่

• ค่าใช้จ่ายอิสระ เงินที่ใช้ไปเพื่อสื่อสารการ
สนับสนุน หรือการต่อต้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ
ร่างกฎหมายที่เสนอในการเลือกตั้ง โดยทั่วไปถือ
เป็นค่าใช้จ่ายอิสระหากเงินทุนถูกใช้ไปในลักษณะ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ (1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ (2) 
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือต่อต้าน
รับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือร่างกฎหมาย ตัวอย่าง
เช่น ส่งเสริมการโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้ลงคะแนน “ลงคะแนนให้แก่” ผู้สมัครรับเลือก
ตั้งถือเป็นค่าใช้จ่ายอิสระถ้าหากว่าโฆษณานั้นไม่
เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง กฎหมายปัจจุบันไม่ได้จ�ากัดจ�านวนเงิน ที่
บุคคล, กลุ่ม หรือธุรกิจอาจใช้ไปส�าหรับค่าใช้จ่าย
อิสระ แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ต้องแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง
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• การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอื่นๆ 
การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองบางอย่าง
อาจไม่ถือเป็นการบริจาคเพื่อการเมืองหรือค่าใช้
จ่ายอิสระ ประเภทกว้างๆ นี้ประกอบด้วย “การ
สื่อสารของสมาชิก”—การใช้จ่ายโดยองค์กรเพื่อ
สื่อสารการรับรองทางการเมืองแก่สมาชิก ลูกจ้าง 
หรือผู้ถือหุ้น การใช้จ่ายนี้ไม่จ�ากัดโดยกฎหมายรัฐ 
และไม่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง

การหกัจากเงนิเดือน ภายใต้สถานการณ์จ�ากดั 
นายจ้างอาจหกัเงนิออกจากเงนิเดอืนลกูจ้าง เงนิส่วนทีถ่กู
หกัไว้นีเ้รยีก “การหกัเงนิเดอืน” ปกตกิารหกัเงนิเดอืนจะ
ประกอบด้วยการหกัเงนิประกนัสงัคม ภาษเีงนิได้บคุคล ค่า
รกัษาพยาบาล และการบรจิาคเพือ่การกศุลโดยสมคัรใจ

ค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารุงสหภาพ คนงานประมาณ 
2.5 ล้านคนในรฐัแคลฟิอร์เนยีมีสหภาพแรงงานเป็น
ตัวแทน สหภาพท�าหน้าทีแ่ทนลกูจ้างในการต่อรองกลุ่ม
ซึง่เป็นการเจรจาเกีย่วกบัสภาพและเง่ือนไขการจ้างกบั
นายจ้างโดยทัว่ไป สหภาพจ่ายค่าด�าเนนิการจากเงนิ
ท่ีเกบ็จาก (1) ค่าบ�ารงุจากสมาชกิสหภาพ และ (2) ค่า
ด�าเนนิการทีจ่่ายโดยผู้ทีไ่ม่ใช่สมาชกิสหภาพซึง่สหภาพ
เป็นตวัแทนการด�าเนนิการต่อรองให้ ในหลายๆ กรณี 
นายจ้างจะหกัค่าธรรมเนยีมและค่าบ�ารงุจากเงนิเดอืน
ลกูจ้างและโอนให้แก่สหภาพ 

การหกัเงนิเดือนเพือ่ใช้ในการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ทางการเมอืง สหภาพหลายๆ แห่งใช้เงินจากกองทนุ
ท่ีได้รบัจากการหกัเงินเดอืนเพือ่การสนบัสนนุทางการ
เมอืงซึง่ไม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการเจรจา ค่าใช้จ่าย
เหล่านีร้วมถงึการบรจิาคทางการเมืองและค่าใช้จ่ายอสิระ
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายเพือ่การส่ือสารความเหน็ทางการเมอืง
กบัสมาชกิสหภาพ ผู้ทีไ่ม่ใช่สมาชกิสหภาพอาจเลือก
ท่ีจะไมจ่ายค่าด�าเนนิการทีจ่ะน�าไปใช้เพือ่การใช้จ่าย
ทางการเมอืงและค่าใช้จ่ายอืน่ทีไ่ม่เกีย่วกบัการเจรจาต่อ
รอง นอกจากสหภาพแรงงาน ปัจจบุนัมีองค์กรสองสาม
แห่งทีห่กัเงนิเดอืนเพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายทางการเมอืง
ในรฐัแคลฟิอร์เนยี

ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนีเ้ปลีย่นกฎหมายการใช้เงินเพือ่สนบัสนนุ

การรณณงค์หาเสียงให้จ�ากดัการใช้จ่ายเพือ่การรณรงค์
หาเสยีงระดบัรฐัและท้องถิน่โดย:

• สหภาพแรงงานภาครัฐและภาคเอกชน 
• บริษัท
• ผู้รับเหมางานรัฐบาล

ข้อจ�ากดันีไ้ม่มผีลต่อการใช้จ่ายในการรณรงค์หา
เสยีงส�าหรบัหน่วยงานรฐับาลกลาง เช่น การเลอืกตัง้
ประธานาธบิดแีละสมาชิกรฐัสภา

ห้ามการหกัเงินเดือนเพือ่สนบัสนนุการใช้จ่าย 
เพือ่วตัถปุระสงค์ทางการเมอืง ร่างกฎหมายนีห้้าม 
สหภาพ บรษิทั ผูร้บัเหมางานรฐับาล และนายจ้างทีเ่ป็น 
หน่วยงานปกครองท้องถิน่ หกัเงนิจากเงนิเดอืนของ 
พนกังานลูกจ้างเพือ่ “วัตถปุระสงค์ทางการเมอืง” ภายใต้
บทบญัญตันิี ้เงือ่นไขนีห้มายรวมถงึ การบรจิาคทางการ
เมอืง, การใช้จ่ายอสิระ, การสือ่สารกบัสมาชกิทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการรณรงค์หาเสยีงเลือกตัง้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้องกบัการโน้มน้าวชกัจูงผูล้งคะแนน บทบญัญตันิี้
ไม่มผีลต่ออ�านาจทีม่อียูข่องสหภาพในการหกัเงนิเดอืน
เพือ่เป็นค่าด�าเนนิการในกจิกรรมอืน่ รวมทัง้การเจรจาต่อ
รองกลุ่ม และการใช้จ่ายเพือ่การรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้
ในระดบัชาติ

ห้ามการบรจิาคเงินเพือ่สนบัสนนุทางการเมอืง
โดยบรษิทัหรอืสหภาพ บทบญัญตันิีห้้ามบรษิทัและ
สหภาพบรจิาคเงนิเพือ่วัตถปุระสงค์ทางการเมอืงแก่ผู้
สมคัรรบัเลือกตัง้ ซึง่หมายถงึว่าองค์กรเหล่านีไ้ม่สามารถ
บรจิาคเงนิ (1) โดยตรงแก่ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ หรอื (2) 
แก่คณะกรรมการทีจ่ะมอบเงนิบรจิาคนัน้ให้แก่ผูส้มคัรรบั
เลือกตัง้ อย่างไรกด็ ีการห้ามนีไ้ม่มผีลต่อการบรจิาคเงนิ
ของบรษิทัหรอืสหภาพส�าหรบัค่าใช้จ่ายอสิระ 

จ�ากดัอ�านาจของผูร้บัเหมางานรฐับาลในการ
บรจิาคเงินแก่เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัเลอืกต้ัง ร่างกฎหมาย
นีห้้ามผูร้บัเหมางานรฐับาล (รวมทัง้สหภาพแรงงานภาค
รฐัทีม่กีารเจรจาต่อรองกลุ่ม) บรจิาคเงนิให้กับเจ้าหน้าที่
ทีไ่ด้รบัเลือกตัง้ซึง่มบีทบาทในการตดัสนิให้โครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูร้บัเหมางานรฐับาลไม่สามารถ
บรจิาคเงนิให้แก่เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัเลือกตัง้นบัแต่วนั
พจิารณาสญัญาจนถงึวันสิน้สดุสญัญา

ผลกระทบทางงบประมาณ
รฐัจะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ส�าหรบัการสบืสวนการกระ

ท�าความผดิละเมดิกฎหมายและการตอบสนองต่อการขอ
ค�าแนะน�า นอกจากนี ้รฐับาลมลรฐัและส่วนการปกครอง
ท้องถิน่จะมค่ีาใช้จ่ายบรหิารเพิม่ขึน้ เมือ่ผนวกเข้าด้วยกัน 
ค่าใช้จ่ายจะมากกว่า $1 ล้านต่อปี



30 |  ข ้อโต ้แย ้ง  ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ใหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียนและไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานราชการ

การสนบัสนนุทางการเมอืงโดยการหกัจากเงินเดือน  
การบรจิาคให้แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

32
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 32 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 32 

ก่อนทีท่่านจะลงคะแนนเสยีงในข้อเสนอที ่32 ลองตอบค�าถามสองข้อ
นี:้ จะมมีหาเศรษฐทีีจ่่ายเงนิสนบัสนนุร่างกฎหมายนีไ้หมหากพวกเขาไม่
ได้รบัการยกเว้น? ครัง้สดุท้ายเกดิขึน้เมือ่ไหร่ทีร่่างกฎหมายทีห่นนุโดย
กลุม่ผลประโยชน์พเิศษในรฐัแคลฟิอร์เนยีไม่มช่ีองโหว่หรอืข้อยกเว้น?

มีปัญหาซ่อนอยู่เสมอล่ะ และข้อเสนอที่ 32 ก็ไม่ต่างกัน
นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกันภัย และมหาเศรษฐี

นักลงทุน เป็นสามกลุ่มที่ได้รับการ ยกเว้น ในข้อเสนอที่ 32 ในขณะ
ที่สหภาพไม่สามารถบริจาคเงินให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้อีกต่อไป 
ยิ่งกว่านั้น กลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สามารถใช้
เงินได้โดยไม่จ�ากัดในทางการเมือง

ผูส้นบัสนนุข้อเสนอที ่32 อ้างว่าคนงานถกูบงัคบัให้บรจิาคเงินเพ่ือ
การเมอืง หรอืวตัถปุระสงค์ทีพ่วกเขาไม่เหน็ด้วย พวกเขาไม่ได้ถกูบงัคบั 
กฏหมายปัจจบุนัคุม้ครองคนงานจากการถกูบงัคบัให้เข้าร่วมกบัสหภาพ 
หรอืจ่ายค่าธรรมเนยีมให้แก่สหภาพเพือ่วตัถปุระสงค์ทางการเมอืง

เกิดอะไรขึ้นจริงๆ?
• ผู้บริจาคหลักของข้อเสนอที่ 32 เป็นอดีตนักลงทุนใน

วอลล์สตรีท ผู้บริหารบริษัทประกันภัย และผู้จัดการกองทุน
—พวกเขาได้รับการ ยกเว้น จากบทบัญญัติของข้อเสนอที่ 32 
ถามตัวท่านเองว่าท�าไม

• ผู้สนับสนุนทุนอื่นๆ ของข้อเสนอที ่32 เป็นเจ้าของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องการได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากกฎหมาย
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน ข้อเสนอที่ 32 ยกเว้นบริษัท
เหล่านั้นด้วย ถามตัวท่านเองว่าท�าไม

• ธุรกิจ Super PACs และคณะกรรมการค่าใช้จ่ายอิสระ ได้รับการ
ยกเว้นจากบท บัญญัติของข้อเสนอที่ 32

• ข้อเสนอที่ 32 เพิ่มระบบบริหารรัฐขนาดใหญ่ และท�าให้เกิดค่า
ใช้จ่ายแก่ชาวแคลิฟอร์เนียกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ส�าหรับการ 
ปฏิรูปปลอมๆ

สหพันธ์สตรผีูอ้อกเสยีงแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยี คดัค้านข้อเสนอที ่32 
เป็นความพยายามหลอกๆ ตืน้ๆ ทีจ่ะลวงผูอ้อกเสยีงลงคะแนนให้คดิว่า
จะสะสางปัญหาในซาคราเมนโต้ได้ จรงิๆ แล้ว จะท�าให้แย่ยิง่กว่าเดมิ

JO SEIDITA, ประธาน
การรณรงค์เพื่อเงินสะอาดแห่งแคลิฟอร์เนีย
JOHN BURTON, ประธาน
พรรคเดโมเครติคแคลิฟอร์เนีย
ROBBIE HUNTER, เลขานุการบริหาร
คณะกรรมการอาคาร การก่อสร้าง การค้า 
 เทศมณฑลลอสแอนเจลีส/ออเรนจ์

รับ ข้อเสนอที่ 32 ตัดการเงินที่ผูกโยงระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
พิเศษและนักการเมือง

นักการเมืองรับเอาเงินหลายล้านจากการบริจาคเพื่อการรณรงค์หา
เสียงจากบริษัทและสหภาพลูกจ้างรัฐบาล แล้วก็ออกเสียงลงคะแนน
ตามที่กลุ่มผลประโยชน์ต้องการ นักการเมืองท�างานเพื่อกลุ่มผล
ประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนที่ลงคะแนน
ผลกค็อื ตวัเลขงบประมาณทีต่ดิลบมากมาย และถกูใช้ไปในทางทีผ่ดิ
เหมอืนกบัเงนิบ�านาญทีม่ากเกนิไป และครเูลวทีไ่ล่ออกไม่ได้

ข้อเสนอที ่32 ห้ามทัง้บรษิทัและสหภาพทีม่ผีลประโยชน์
พเิศษบรจิาคเงนิให้นกัการเมอืง ไม่มข้ีอยกเว้น ไม่มช่ีองโหว่ ชาว
แคลฟิอร์เนยีแต่ละคนบรจิาคได้ แต่ไม่ใช่กลุม่ผลประโยชน์พิเศษ!
ผู้ลงคะแนนเสียงโปรดระวัง:

กลุม่ผลประโยชน์พเิศษใช้เงนิไปเป็นสบิๆ ล้านดอลลาร์เพ่ือขดัขวาง
ข้อเสนอที ่32 จากการตดัเงนิทีผ่กูโยงระหว่างพวกเขาและนกัการเมอืง 
พวกเขาจะพดูอะไรกไ็ด้เพือ่รกัษาสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่
พวกเขาแต่งเรื่องหลอก, ก�ามะลอ, ข้อมูลที่ท�าให้เข้าใจผิดเรื่องการ
โต้แย้ง :

พวกเขาอ้างว่าข้อเสนอที่ 32 มีช่องโหว่ที่ให้ประโยชน์แก่คน
ร�่ารวยและบริษัทที่ให้ทุนกับ PACs อิสระ ข้อเท็จจริงก็คือทั้งสหภาพ
และบริษัทต่างก็ให้ทุนกับคณะกรรมการการเมืองอิสระซึ่งได้รับการ
คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ได้

“ข้อเสนอที 32 ยุติการบริจาคของบริษัทและสหภาพให้แก่
นักการเมืองแคลิฟอร์เนีย จบ ไม่มีการยกเว้น เรื่องนี้ด�าเนินไป
ได้ไกลเท่าที่รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาจะยอมให้ยุติผล
ประโยชน์พิเศษที่ครอบง�ารัฐบาลแห่งรัฐ ผมขอสนับสนุนให้ท่าน
ลงคะแนน รับ ใน ข้อเสนอที่ 32”  
—ผู้พิพากษาศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย John Arguelles 
(เกษียณ)

รับ ข้อเสนอที่ 32 เพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่ไม่ซับซ้อน และตรงไปตรง
มาสามประการ

• ห้ามบริษัทและสหภาพบริจาคเงินให้นักการเมือง
• หยดุผูร้บัเหมาจากการให้เงนิกบันกัการเมอืงทีอ่นมุตังิานรบัเหมา
• ท�าให้การบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองเป็นไปด้วย

ความสมัครใจ และห้ามหักเงินเดือนพนักงานลูกจ้างเพื่อใช้
ในวัตถุประสงค์ทางการเมือง

ตัดการเงินที่ผูกโยงอยู่ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์พิเศษและ
นักการเมือง

นักการเมืองถือตั๋วใบใหญ่, จัดงานระดมทุนฟุ่มเฟือยที่สโมสร
สนามกอล์ฟ, ชิมไวน์สูบซิการ์ นักล็อบบี้ยิสต์ร�่ารวยคอยที่งาน
ระดมทุนเพื่อหยิบยื่นเงินจ�านวนสิบๆ ล้านดอลลาร์บริจาคเพื่อการ

รณรงค์หาเสียง ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการออกเสียงลง
คะแนนร่างกฎหมายเป็นร้อยๆ ร่างซึ่งเป็นโอกาสให้นักการเมือง
และกลุ่มผลประโยชน์พิเศษได้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน:

• เปิดช่องโหว่การจ่ายภาษีหลายล้านดอลลาร์ให้แก่นักพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่, นักสร้างหนังผู้ร�า่รวย และ
บริษัทข้ามรัฐ/บริษัทต่างชาติ

• ให้สิทธิ์ยกเว้นแก่ผู้บริจาคจากกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ของรัฐ 

• แจกจ่ายบ�านาญสัญญามิตรภาพให้แก่ลูกจ้างรัฐบาล
• ปกป้องการให้ทุนแก่โครงการสิ้นเปลือง เช่น โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงที่ไปไม่ถึงไหน แม้เมื่อต้องตัดงบโรงเรียนและ
หน่วยงานบังคับกฎหมายและเสนอให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้น

หยุดผลประโยชน์พิเศษจากการหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์ทางการเมืองและเพื่อรับประกันว่าทุกๆ ดอลลาร์
ที่ให้กับการเมืองเป็นไปด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง

ศาลสูงกล่าวไว้เมื่อเร็วๆ นี้ว่าการระดมทุนทางการเมืองของ
สหภาพขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเรื่องที่ “ป้องกันไม่ได้” 
(Knox vs. SEIU)

ข้อเสนอที่ 32 จะท�าให้มั่นใจว่าคนงานรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะ
ตัดสินใจว่าจะใช้เงินที่พวกเขาท�างานหามาได้อย่างไร พวกเขาไม่
ควรต้องถูกบังคับให้บริจาคเงินให้นักการเมือง หรือจุดยืนทางการ
เมืองที่พวกเขาไม่เห็นด้วย
หยดุผูร้บัเหมาจากการบรจิาคให้กับนกัการเมอืงทีอ่นมุตัสิญัญารบั
เหมาให้

ปัจจุบัน เป็นเรื่องถูกกฎหมายที่นักการเมืองจะให้สัญญางานกับ
ผู้บริจาคทางการเมือง ปิดโอกาสการได้รับงานของธุรกิจขนาดเล็ก 
ข้อเสนอที่ 32 จะยุติการปฏิบัติพิเศษและความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น 
เช่น งบ $95 ล้าน ส�าหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ท�างาน (CNET 
12 มิถุนายน 2002)

การฉ้อราษฎร์บังหลวงเพื่อผลประโยชน์พิเศษทั้งหมดนี้จะด�าเนิน
ต่อไปหากปราศจากการเห็นชอบในร่างนี้ของท่าน ลงคะแนน รับ ใน
ข้อเสนอที่ 32!

www.stopspecialinterestmoney.org

GLORIA ROMERO, ผู้อ�านวยการรัฐ
เดโมแครตเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
GABRIELLA HOLT, ประธาน
พลเมืองเพื่อการปฏิรูปรัฐแคลิฟอร์เนีย
JOHN KABATECK, กรรมการบริหาร
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ—รัฐแคลิฟอร์เนีย 
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 32 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 32 

การสนบัสนนุทางการเมอืงโดยการหกัจากเงินเดือน  
การบรจิาคให้แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

32
สหพันธ์สตรีผู้ออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, องค์กรผู้มีเป้าหมาย

ร่วมกันแห่งแคลิฟอร์เนีย และ องค์กรรณรงค์เพื่อเงินสะอาดแห่ง
แคลิฟอร์เนีย ล้วนคัดค้านข้อเสนอที่ 32

นัน่เพราะว่าข้อเสนอที ่32 ไม่ได้เป็นอย่างท่ีเห็น ข้อเสนอที ่32 ให้
สัญญาว่าจะมี “การปฏิรูปการเมือง” แต่จริงๆ แล้วมีการออกแบบโดย
กลุ่มผลประโยชน์พิเศษเพื่อเอื้อให้กลุ่มตนและท�าร้ายฝ่ายตรงข้าม 
นั่นคือเหตุผลที่เราเสนอให้ลงคะแนน ไม่รับ 
ไม่มีการเอาการเงินออกจากการเมือง

• ธุรกิจ Super PACs และคณะกรรมการค่าใช้จ่ายอิสระได้รับ
การยกเว้นจากการควบคุมของข้อเสนอที่ 32 องค์กรเหล่านี้
ท�างานเพื่อเลือกหรือท�าลายผู้สมัครรับเลือกตั้งและการลง
คะแนนร่างกฎหมาย แต่ไม่ถูกบังคับด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องการ
บริจาคและข้อก�าหนดเรื่องความโปร่งใสในการรณรงค์เพื่อ
การหาเสียงเลือกตั้ง

• เร็วๆ นี้มีการตัดสินของศาลสูงที่ยินยอมให้กลุ่มเหล่านี้ใช้เงิน
ได้ไม่จ�ากัด ข้อเสนอที่ 32 ไม่ได้เสนออะไรที่จะด�าเนินการ
เรื่องนั้น

• หากข้อเสนอที่ 32 ผ่าน Super PACs รวมทั้งคณะกรรมการ
ที่ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทที่มีผลประโยชน์พิเศษ จะ
กลายเป็นวิธีหลักในการสนับสนุนเงินทุนแก่การรณรงค์หา
เสียง กลุ่มเหล่านี้ใช้จ่ายไปแล้วกว่า $95,000,000 ล้าน ใน
การเลือกตั้งต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียนับแต่ปี 2004 ทีวีจะเต็ม
ไปด้วยโฆษณาเชิงลบมากขึ้น

ไม่ใช่การรณรงค์เพื่อการปฏิรูปการเงินอย่างแท้จริง
การรณรงค์เพือ่การปฏริปูทีแ่ท้จรงิจะต้องปฏบิตัต่ิอทกุคนเสมอ

ภาคกนั ไม่มกีารยกเว้นพเิศษแก่ผูใ้ด ข้อเสนอที ่32 เจตนาเขยีน
เพือ่ยกเว้นให้แก่บรษิทันกัลงทนุวอลสตรที กองทนุ นกัพัฒนาท่ีดนิ 
และบรษิทัประกนัภยั บรษิทักว่า 1000 รายทีไ่ด้รบัการยกเว้นจาก
ร่างกฎหมายนีล้้วนมรีายชือ่อยูใ่นรายการผูบ้รจิาคหลกัซึง่จัดท�าโดย
เลขาธกิารรฐัแคลฟิอร์เนยี พวกเขาบรจิาคเงนิมากกว่า $10,000,000 
ล้านเพือ่การรณรงค์ทางการเมอืง นบัจากเพยีงปี 2009
ไม่สมดุลและไม่ยุติธรรม

ร่างกฎหมายนีก้ล่าวว่าห้ามสหภาพหกัเงนิเดอืนเพือ่เป็นกองทนุใช้
จ่ายเพือ่วตัถปุระสงค์ทางการเมอืงและ กล่าวว่าบงัคบัใช้กบับรษิทั
ต่างๆ ด้วย ฟังดเูหมาะด ีแต่ว่าร้อยละ 99 ของบรษิทัต่างๆ ในรฐั

แคลฟิอร์เนยีไม่ได้หกัเงินเดอืนเพ่ือบรจิาคทางการเมอืง พวกเขาก็
ยงัสามารถใช้ผลก�าไรไปครอบง�าการเลอืกตัง้ มนัไม่ยตุธิรรมหรอืไม่
สมดลุ

เพยีงแค่ดใูนบทสรปุทีเ่ป็นทางการ ท่านจะเหน็ความไม่สมดุลจาก
บรรทดันี:้ “ค่าใช้จ่ายทางการเมอืงอืน่ไม่ถกูจ�ากดั รวมท้ังค่าใช้จ่าย
ของบรษิทัทีม่าจากแหล่งทีไ่ม่ใช่การหกัจากเงนิเดอืนท่ีถกูห้ามไว้”
ดูสิว่าใครอยู่เบื้องหลังร่างนี้

ผู้บริจาคหลักหลายรายของข้อเสนอที่ 32 คืออดีตผู้บริหารบริษัท
ประกันภัย ผู้บริหารบริษัทลงทุนวอลล์สตรีท นักพัฒนาที่ดิน และผู้
บริจาคเงินรายใหญ่ที่จะได้รับผลประโยชน์จากข้อยกเว้นพิเศษของ
ข้อเสนอที่ 32

นักการเมืองในซาคราเมนโต้มีพรรคพวกที่สร้างปัญหามากเกินไป 
เงินทีใ่ช้ไปในการรณรงค์หาเสียงท�าให้พวกเราทั้งหมดไม่อาจเชื่อมั่น
ในระบบการรณรงค์ทางกฎหมาย ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 32 พยายาม
ใช้ความโกรธและความไม่ไว้วางใจของเราเพื่อเปลี่ยนกฎเพื่อผล
ประโยชน์ของพวกเขา
ข้อเสนอที่ 32 จะท�าให้แย่กว่าเดิม

บางคนบอกว่า “เรื่องนี้ไม่สมดุล แต่ก็ก้าวไปข้างหน้า” นี่แหละคือ
ปัญหา จ�ากัดสิทธิ์สหภาพและคนงาน แต่ไม่หยุดกลุ่มผลประโยชน์
พิเศษซึ่งจะมีผลต่อระบบการเมืองที่เอื้อให้กับบริษัทผลประโยชน์
พิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆ หากท่านไม่ต้องการให้มีเรื่องผลประโยชน์
พิเศษในการควบคุมความปลอดภัยของอากาศและน�้า และการ
คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 32

ไปที่ http://www.VoteNoOn32.com และเห็นด้วยตัวท่านเองว่า
เพราะอะไรข้อเสนอที่ 32 จึงไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น และจะท�าให้ชาว
แคลิฟอร์เนียโดยเฉลี่ยเดือดร้อน ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 32

JENNIFER A. WAGGONER, ประธาน
สหพันธ์สตรี ผู้ออกเสียงแห่งแคลิฟอร์เนีย
DEREK CRESSMAN, ผู้อ�านวยการประจ�าส�านักงานส่วนภูมิภาค
องค์กรผู้มีเป้าหมายร่วมกันแห่งแคลิฟอร์เนีย
DAN STANFORD, อดีตประธาน
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิบัติทางการเมืองที่ยุติธรรมแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย

กลุ่มผลประโยชน์พิเศษไม่ได้พูดความจริงกับท่าน
พวกเขาบอกว่า พวกเขาคัดค้าน ข้อเสนอที่ 32 ในเรื่องที่ข้อเสนอ

นี้ไม่ได้ท�า แต่พวกเขากลับพยายามหยุดเรื่องที่ข้อเสนอนี้ท�า 
ข้อเท็จจริงคือ มาตรการในข้อเสนอที่ 32 จะด�าเนินไปไกลเท่าที่

ศาลสูงอนุญาต: จะยุติบริษัทต่างๆ และสหภาพต่างๆ จากการให้เงิน
กับนักการเมือง ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีช่องโหว่
รับ ในข้อเสนอที่ 32: เพื่อการปฏิรูปพื้นฐานสามข้อ:

• ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปี 2010 บริษัทและสหภาพ
ต่างๆ ให้เงินนักการเมือง $48 ล้าน หากมีกฎหมายตามข้อ
เสนอที่ 32 บังคับใช้แล้วเงิน $48 ล้านจะไม่มีโอกาสถึงมือผู้
สมัครรับเลือกตั้งเลย 

• ผู้รับเหมาจะจ่ายเงินให้กับนักการเมืองที่อนุมัติสัญญารับ
เหมาไม่ได้อีกแล้ว

• บริษัทหรือสหภาพทั้งหลายจะหักเงินจากเงินเดือนลูกจ้าง
คนงานไปใช้จ่ายทางการเมืองอีกไม่ได้ ภายใต้ข้อเสนอที่ 
32 นายจ้างและสหภาพทุกรายจะต้องขอความยินยอม และ
ลูกจ้างคนงานทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธ

กลุ่มผลประโยชน์ที่มีเงินมากก�าลังใช้เงิน หลายล้าน เพื่อหยุด  
ข้อเสนอที่ 32 พวกเขาไม่ยอมรับที่จะต้องสูญเสียอ�านาจเหนือ 
ซาคราเมนโต้

เพียงตัวอย่างเดียว: 
เมื่อครั้งที่โรงเรียนรัฐบาลในแอลเอไม่สามารถด�าเนินการอย่าง

รวดเร็วที่จะไล่ครูซึ่งละเมิดทางเพศลูกศิษย์ออก จึงได้ขอให้ผู้ที่
มีหน้าทีอ่อกกฎหมายผ่านกฎหมายทีท่�าให้การด�าเนนิการนัน้ง่าย
ขึ้น แต่สหภาพครูที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ ซึ่งให้เงิน $1 ล้านแก่บรรดา
นักการเมืองในช่วงสองปีจัดการให้มีการโน้มน้าวการตัดสินใจ 
ผลก็คือการปฏิรูปกฎหมายนั้นถูกระงับ

นายกเทศมนตรี นครลอสแอนเจลีส Antonio Villaraigosa 
เรียกมันว่า “การชักใยการเมืองที่น่าเคลือบแคลง” ส�าหรับ 
หนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle มันน่า “คลื่นเหียน”

ธุรกิจท�าร้ายชาวแคลิฟอร์เนียอย่างเคย
เอาเงินก้อนใหญ่ออกจากมือนักการเมือง ลงคะแนน รับ ในข้อ  

   เสนอที่ 32

MARIAN BERGESON
อดีตเลขาธิการกรมการศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
ผู้พิพากษา JOHN ARGUELLES
ผู้พิพากษาศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (เกษียณ)
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บริษัทประกันภัยรถยนต์ เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประวัติความ
คุ้มครองประกันภัยของผู้ขับขี่ แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ชื่อเรื่องและบทสรุปที่ฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด

33
ข้อเสนอที่

บริษัทประกันภัยรถยนต์ เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประวัติความคุ้มครองประกันภัยของผู้
ขับขี่ แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
•	 การเปลีย่นตวับทกฎหมายฉบบัปัจจบุนัเพือ่อนญุาตให้บรษิทัประกนัภยัก�าหนดเบีย้ประกนัโดยขึน้อยู่
กบัว่า	ผูข้บัขีม่ปีระกนัภยัรถยนต์กบับรษิทัประกนัภยัใดๆ	มาก่อนนีห้รอืไม่

•	 อนญุาตให้บรษิทัประกนัภยั	ให้ส่วนลดแก่ผูข้บัขีท่ีม่ปีระวตักิารคุม้ครองประกนัภยัมาก่อน
•	 อนญุาตให้บรษิทัประกนัภยัเพิม่เบีย้ประกนัภยัส�าหรบัผูข้บัทีไ่ม่มคีวามคุม้ครองต่อเนือ่ง
•	 ปฏบิตัต่ิอผูข้บัขีท่ีป่ระกนัภยัขาดอาย	ุเช่นเดยีวผูท้ีไ่ม่มคีวามคุม้ครองต่อเนือ่ง	หากการขาดอายเุกดิ
ขึน้เนือ่งมาจากการเข้ารบัราชการทหาร	หรอื	การสญูเสียต�าแหน่งงาน	หรอื	การขาดอายภุยัเกดิขึน้
น้อยกว่า 90	วนั

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 อาจไม่มีผลอย่างมีนัยส�าคัญทางการคลังในเรื่องรายได้ด้านภาษีของรัฐจากเบี้ยประกัน

ความเป็นมา
ประกันภัยรถยนต์เป็นหนึ่งในประเภทของการ
ประกันภัยหลักที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ซื้อ	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	$21	พันล้าน	(ร้อยละ	
40)	ของเบี้ยประกันทั้งหมดที่เก็บโดยบริษัทผู้รับ
ประกันในรัฐแคลิฟอร์เนียในปี	2011 

กฎข้อบังคับว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์
ของรัฐ ในป	ี1988	ผู้ออกเสียงลงคะแนนรัฐ
แคลิฟอร์เนียได้ผ่านร่างข้อเสนอที่	103	ซึ่ง
ก�าหนดให้กรรมาธิการประกันภัยพิจารณาและ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการท�าประกัน
บางประเภทรวมทั้งประกันภัยรถยนต์ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงอัตราจะมีผลบังคับใช	้ข้อเสนอ
ที่	103	ยังได้ก�าหนดให้อัตราและเบี้ยประกัน
ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใช้ปัจจัยอัตรา
ต่อไปนี้ในการลดล�าดับความส�าคัญ: (1)	สถิติ
ความปลอดภัยในการขับขี่รถของผู้ท�าประกัน	(2) 
จ�านวนไมล์ที่ขับในแต่ละปี	และ (3)	จ�านวนปีที่ขับ	
กรรมาธิการประกันภัย	อาจลงมติยอมรับปัจจัย
อัตราที่เพิ่มเข้ามาเพื่อก�าหนดอัตราและเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์	ปัจจุบันมีปัจจัยอัตราทางเลือก	
16	รายการที่อาจน�ามาใช้ตามวัตถุประสงค์นี้	
ตัวอย่างเช่น	บริษัทประกันภัยอาจให้ส่วนลดแก่ผู้

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

ที่ท�าประกันต่อเนื่องกับบริษัท	แต่ไม่ได้เสนอให้
ส่วนลดนี้แก่ลูกค้าใหม่ที่ย้ายมาท�าประกันด้วยจาก
บริษัทประกันอื่น	

ภาษีเบี้ยประกัน บริษัทประกันภัยที่ท�าธุรกิจใน
รัฐแคลิฟอร์เนียปัจจุบันจ่ายภาษีเบี้ยประกันแทน
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีเบี้ยประกัน
คิดจากยอดรวมยอดใหญ่ของเบี้ยประกันที่ได้รับ
ในรัฐในแต่ละปีส�าหรับการท�าประกันภัยรถยนต์
และความคุ้มครองประกันภัยประเภทอื่นๆ	ในปี	
2011	บริษัทประกันจ่ายภาษีเบี้ยประกันประมาณ	
$500	ล้าน	ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย	รายได้นี้สะสมไว้ในกองทุนทั่วไป
ของรัฐ

ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนี้ยินยอมให้บริษัทประกันเสนอ
ส่วนลด	“ความคุ้มครองต่อเนื่อง”	ส�าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าใหม่ที่เปลี่ยนมาใช้
ความคุ้มครองจากบริษัทที่มาจากบริษัทประกัน
ภัยรายอื่น	ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ความคุ้มครองต่อ
เนื่อง	โดยทั่วไปหมายถึง	ความคุ้มครองประกันภัย
ภัยรถยนต์ติดต่อกันกับผู้รับประกันภัยใดๆ	 
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บริษัทประกันภัยรถยนต์ เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประวัติความคุ้มครองประกันภัยของผู้ขับขี่  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย ต่อ
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ผู้บริโภคที่ขาดอายุประกันภัยจะยังคงมีสิทธิได้รับ
ส่วนลด	ถ้าหากว่าการขาดอายุนั้น:
•	 ไม่เกิน	90	วัน	ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาด้วยเหตุ
ผลใดๆ

•	 ส�าหรับการขาดอายุไม่เกิน	18	เดือนในช่วง
ห้าปีที่ผ่านมา	เนื่องจากการสูญเสียต�าแหน่ง
งานอันเป็นผลมาจากการเลิกจ้าง	หรือ	การ
พักงาน	

•	 เนื่องจากการเข้าประจ�าการในกองทัพ
เช่นกันกับบุตรที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง	อาจมีสิทธิ์
ได้รับส่วนลด	โดยขึ้นอยู่กับการมีสิทธิ์ของ 
ผู้ปกครอง	
หากบริษัทประกันเลือกที่จะให้ส่วนลดดังกล่าว	
ส่วนลดที่ให้จะเป็นไปตามสัดส่วน	ส่วนลดจะเป็น
ไปตามจ�านวนปีในช่วงห้าปีที่เพิ่งผ่านมา	(คิด
เป็นตัวเลขจ�านวนเต็ม)	ซึ่งลูกค้าได้ท�าประกัน	
ตัวอย่างเช่น	หากลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขา	
หรือ	เธอมีความคุ้มครองประกันภัยมาก่อนเป็น
เวลาสามในห้าปี	ลูกค้าผู้นั้นจะได้รับส่วนลดใน

อัตราร้อยละ	60	ของส่วนลดความคุ้มครองต่อ
เนื่อง

ผลกระทบทางงบประมาณ
มาตรการตามร่างกฎหมายนี้อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงยอดรวมเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่
บริษัทประกันภัยในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับ	ซึ่งจะมี
ผลต่อภาษีเบี้ยประกันที่รัฐจะได้รับด้วย	ตัวอย่าง
เช่น	การน�าส่วนลดส�าหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง
อาจลดจ�านวนค่าเบี้ยประกันที่จะช�าระโดยผู้ท�า
ประกันที่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลด	แต่โดยทั่วไปจะ
สามารถชดเชยได้จากเบี้ยประกันส่วนเพิ่มของผู้ที่
ไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดดังกล่าว	ผลกระทบสุทธิต่อ
รายได้รัฐจากภาษีค่าเบี้ยประกันจากร่างกฎหมาย
นี้น่าจะไม่มีผลส�าคัญ
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บริษัทประกนัภยัรถยนต์  
เบีย้ประกนัขึน้อยูก่บัประวติัความคุม้ครองประกนัภัยของผูข้บัขี่  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

33
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 

ชาวแคลิฟอร์เนียวัยท�างานประสบความยุ่งยากพอแล้วในทุกวันนี้ 
เราไม่ควรจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์สูงขึ้นอีกเพราะอีกหนึ่งวิธี
พลิกแพลงในอุตสาหกรรมประกันภัย

ข้อเสนอที่ 33 ได้รับทุนสนับสนุนร้อยละ 99 จากมหาเศรษฐีใน
อุตสาหกรรมประกันภัยรายหนึ่งที่กล่าวว่าเขาต้องการประหยัดเงินให้
กับผู้ขับขี่ในการท�าประกันภัยรถยนต์

ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กัน ที่ผู้บริหารบริษัทประกันภัยเจ้าหนึ่งจ่ายเงิน
ไป $8 ล้าน ในการลงคะแนนเสียงร่างกฎหมายเพื่อจะประหยัดเงินให้
กับคุณ?

ข้อเสนอที่ 33 จะขึ้นอัตราเบี้ยประกันให้กับผู้ขับขี่ที่มีสถิติการขับรถ
เยี่ยม ร่างกฎหมายนี้ลงโทษคนที่หยุดขับรถด้วยเหตุอันสมควร—เช่น 
เข้าเรียนในวิทยาลัย เพิ่งคืนสภาพจากการบาดเจ็บสาหัส หรือใช้
บริการขนส่งมวลชน—อย่างไม่เป็นธรรมเมื่อพวกเขากลับมาใช้บริการ
ประกันภัย

กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียป้องกันการเรียกเก็บโดยบริษัทประกัน
ภัยรถยนต์มากขึ้นจากผู้คนด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่าพวกเขาไม่เคยขับรถ
มาก่อน หรือ พวกเขาจนเกินกว่าจะมีรถขับในช่วงที่ผ่านมา ข้อเสนอ
ที่ 33 จะยอมให้บริษ�ทประกันภัยเริ่มเก็บเงินเพิ่มนับล้านๆ จากชาว
แคลิฟอร์เนีย

ผู้ลงคะแนนได้ปฏิเสธร่างกฎหมายไปแล้วในปี 2010 เมื่อบริษัท
ประกันภัยของมหาเศรษฐีใช้เงินไป $16 ล้านเพื่อผลักดันให้ผ่านร่าง
กฎหมายคล้ายๆ กัน ตอนนี้เขาท�าแบบเดิมอีก

ประชาชนทีใ่ช้บรกิารขนส่งมวลชนไปท�างานไม่ควรต้องจ่ายเบีย้
ประกนัภยัรถยนต์เพิม่ขึน้เมือ่พวกเขาต้องการกลบัมาขบัรถอกี

ชาวแคลิฟอร์เนียที่ตกงานไม่ควรต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่ม
ขึ้นเมื่อพวกเขาได้งานใหม่และกลับมาขับรถอีก

ประชาชนที่หยุดท�าประกันรถไปเพราะป่วยหนักไม่ควรต้องจ่ายเบี้ย
ประกันเพิ่มเมื่อพวกเขาหายป่วยและกลับมาขับรถอีก

ข้อเสนอที่ 33 จะขึ้นอัตราการท�าประกันภัยรถยนต์ บอกมหาเศรษฐี
บริษัทประกันภัยคนนี้ด้วยว่า มันไม่ถูกต้องที่จะยกเลิกกฎประกันภัย
รถยนต์

ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33 

DeANN McEWEN, พยาบาลวิชาชีพ นายกสมาคม
สมาคมพยาบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
RICHARD HOLOBER, กรรมการบริหาร
สมาพันธ์ผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
JAMIE COURT, ประธาน
องค์กรเฝ้าระวังของผู้บริโภค (Consumer Watchdog)

ผู้บริโภคชาวแคลิฟอร์เนียสมควรได้รับรางวัลในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการซื้อประกันภัยรถยนต์ ข้อเสนอที่ 33 ให้ท่านเลือกซื้อ
ส่วนลดด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่า

กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียก�าหนดให้ผู้ขับขี่ทุกรายซื้อประกันภัย
รถยนต์ ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ขับขี่รัฐแคลิฟอร์เนียปฏิบัติตาม
กฎหมายและซื้อประกัน หากท่านปฏิบัติตามกฎและมีความคุ้มครอง
ประกันรถยนต์ต่อเนื่อง ปัจจุบันท่านก็เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดแต่
เฉพาะในกรณีที่ท่านท�าประกันกับบริษัทประกันเจ้าเดิม

กฎหมายปัจจุบันลงโทษท่านหากว่าท่านมองหาประกันที่ดีกว่า หรือ
พยายามหาประกันที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่า โดยการเอาส่วนลดการคุ้มครอง
ต่อเนื่องไปจากท่าน

ข้อเสนอที่ 33 แก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้อง และเสนอส่วนลดให้แก่ผู้
บริโภคที่รักษาการท�าประกันภัยรถยนต์กับบริษัทใดก็ตาม ข้อเสนอที่ 
33 ยอมให้ท่านเลือกซื้อส่วนลดด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่า

ผู้น�าของทั้งสองพรรค, เดโมแครต และรีพับลิกัน, ทหารผ่านศึก
สงครามนอกประเทศ (VFW), สมาคมทหารที่ถูกเกณฑ์ร่วมรบ (GI) 
แห่งแคลิฟอร์เนีย, พนักงานดับเพลิง, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้
บริโภครายบุคคล และหอการค้า ร่วมสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 ลง
คะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 33 ซึ่งให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

รางวัลที่ท่านได้รับส�าหรับการมีความรับผิดชอบและการปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นของท่านภายใต้ข้อเสนอที่ 33 แม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ย้าย
ไปท�าประกันกับบริษัทอื่น นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมบริษัทประกันภัยบาง
รายชอบข้อเสนอที่ 33 ในขณะที่รายอื่นไม่ชอบ ร่างกฎหมายนี้สร้าง
การแข่งขัน ตัวแทนประกันใกล้บ้านท่านสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 เพราะ
เป็นการบังคับให้บริษัทประกันแข่งขันกันเพื่อให้ได้ธุรกิจจากท่าน

เราสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อเสนอที ่33 ซึ่งไม่ซับซ้อน และสมเหตุ
สมผล

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 33 เพราะท่านควรได้รับส่วนลดที่ท่าน
สมควรได้รับ โดยไม่ค�านึงถึงว่าท่านจะเลือกบริษัทประกันภัยรายใด

ข้อเสนอที่ 33 ยังสนับสนุนให้ผู้ไม่มีประกันท�าประกันด้วย เพราะข้อ
เสนอที่ 33 ท�าให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะได้รับส่วนลดความคุ้มครองต่อ
เนื่อง ท่านได้ส่วนลดของทุกปีเต็มที่ท่านท�าประกัน ยิ่งท�าประกันนาน 
ส่วนลดยิ่งมากขึ้น นี่ยังเป็นการกระตุ้นผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ท�าประกันให้ท�า
ประกันและท�าให้ท้องถนนของเราปลอดภัยขึ้น

ข้อเสนอที่ 33 จัดให้มีความคุ้มครองอื่นด้วย:
• หากท่านเข้าประจ�าการในกองทัพ ข้อเสนอที่ 33 ระบุว่าท่านจะ

ไม่เสียโอกาสได้รับส่วนลด นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมครอบครัวทหาร
ในกองทัพ น�าโดยสมาคมทหารที่ถูกเกณฑ์ร่วมรบ (GI) แห่ง
แคลิฟอร์เนีย และทหารผ่านศึกสงครามนอกประเทศ (VFW) 
ตอบรับ ข้อเสนอที่ 33

• หากท่านถูกเลิกจ้างงานหรือพักงาน ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้ท่าน
รักษาสถานะการเป็นผู้ขับขี่ที่ได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง 
18 เดือน 

• ภายใต้ข้อเสนอที่ 33 ผู้ขับขี่ตามกฎหมายที่เป็นเด็กได้รับส่วนลด
ไม่ว่าจะอยู่กับผู้ปกครองหรืออยู่โรงเรียนห่างออกไป

• ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้ท่านพลาดการช�าระเบี้ยได้ 90 วันไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ และยังคงมีสิทธิได้รับส่วนลด

ข้อเสนอที่ 33 จะมีผลต่อการแข่งขันที่มากขึ้นระหว่างบริษัทประกัน
และอัตราค่าเบี้ยประกันที่ดีกว่าเพราะท่านสามารถเปรียบเทียบราคา
เลือกซื้อประกันได้โดยไม่เสียสิทธิ์ส่วนลด

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านจะต้องมีประกันส�าหรับรถยนต์ของท่าน ท่าน
สมควรได้รับรางวัลตอบแทนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ลงคะแนน 
รับ ในข้อเสนอที่ 33

ROBERT T. WOLF, ประธาน
CDF Firefighters (กรมป้องกันอัคคีภัยรัฐแคลิฟอร์เนีย)
ESTERCITA ALDINGER
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
DEAN LEE
ทหารผ่านศึกสงครามนอกประเทศ (VFW)
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 33 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 33 

บริษัทประกนัภยัรถยนต์  
เบีย้ประกนัขึน้อยูก่บัประวติัความคุม้ครองประกนัภยัของผูข้บัขี่  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

33
หน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคเหน็ว่า: ไม่รบั ในข้อเสนอที ่33  

— เป็นเล่ห์ลวงทีม่เีงือ่นง�าของบรษิทัประกนัอกีประการหนึง่ทีจ่ะเพิม่
อตัราเบีย้ประกนัรถยนต์จากผูข้บัขีท่ีม่คีวามรบัผดิชอบหลายล้านคนในรฐั
แคลฟิอร์เนยี

บรษิทัประกนัภยัเมอร์ควิรใีช้เงนิไป $16 ล้านในร่างกฎหมายที่
คล้ายๆ กนัในปี 2010 ชาวแคลฟิอร์เนยีปฏเิสธร่างดงักล่าว

ตอนนีพ้วกเขาท�าเรือ่งเดมิอกีแล้ว George Joseph มหาเศรษฐ ีประธาน
บรษิทัประกันภยัเมอร์ควิร ีจ่ายไปแล้ว $8 ล้าน เพือ่ให้ทนุสนบัสนนุข้อ
เสนอที ่33 ครัง้สดุท้ายนัน้เกดิข้ึนเมือ่ไหร่ ทีม่หาเศรษฐเีจ้าของบรษิทั
ประกันภยั จ่ายเงนิจ�านวนมหาศาลเพือ่ช่วยท่านประหยดัเงนิ 

ข้อเสนอที ่33 ลงโทษใครกต็ามทีห่ยดุขบัรถไปด้วยเหตอัุนควรและ
บดันีต้้องการท�าประกนัรถยนต์เพือ่จะกลบัไปขบัรถอกีครัง้ อย่างไม่เป็น
ธรรม ตามข้อสรปุเป็นทางการของอยัการสงูสดุ ข้อเสนอที ่33 “จะยอม
ให้บรษิทัประกนัขึน้ค่าใช้จ่ายประกนัภยั”—แม้กบัผูข้บัขีท่ีม่สีถิตกิารขับ
รถยอดเยีย่ม

ข้อเสนอที ่33 ใช้ถ้อยค�าอย่างฉลาดทีเ่ป็นการพดูอย่างหน่ึงและ
กระท�าอกีอย่างหนึง่ ระวงั: กรมการประกนัภยัรฐัแคลฟิอร์เนียกล่าวว่า 
แผน “ส่วนลดความคุม้ครองต่อเนือ่ง” “จะมผีลต่อการเรยีกเก็บเพ่ิม” 
ส�าหรบัผูข้บัชาวแคลฟิอร์เนยีจ�านวนมาก นีเ่ป็นเหตผุลว่าท�าไมสหภาพ
ผู้บรโิภค แผนกนโยบายและสนบัสนนุสมาคมผูบ้รโิภค ต่อต้าน ข้อ
เสนอที ่33

ข้อเสนอที ่33 เพิม่อตัราเบีย้ประกนัภยัแก่นกัศกึษาทีจ่บวทิยาลยัและ
ตอนนีต้้องใช้รถเพือ่ขบัไปท�างานใหม่

ข้อเสนอที่ 33 เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยแก่ประชาชนที่ความคุ้มครอง
ต่อเนื่องหยุดไปเนื่องจากพักฟื้นจากการป่วยหนักหรือการบาดเจ็บที่
ท�าให้ไม่ได้ขับรถ

ข้อเสนอที ่33 ยกเลกิกฎของอตุสาหกรรมประกนัภยั ท�าให้บรษิทั
ประกนัขนาดใหญ่รบัผดิชอบน้อยลง—นัน่คอืเหตผุลทีร่่างกฎหมายนี้
ได้รบัทนุสนบัสนนุถงึร้อยละ 99 โดยมหาเศรษฐเีจ้าของบรษิทัประกนั 
ซึง่บรษิทัประกนัภยัเมอร์ควิรขีองเขา มสีถติว่ิาเรยีกเกบ็เบีย้ทีส่งูเกนิไป
จากผูบ้รโิภค กรมการประกนัภยัแคลฟิอร์เนยีกล่าวว่า เมอร์ควิร ีม ี“ชือ่
เล่ืองลอืพอสมควรในด้านการปฏบิตัไิม่ดต่ีอลกูค้าของบรษิทั และการมี
เจตนาฝ่าฝืนกฎหมายด้วยอาการยะโสและไม่แยแส” ไม่รบั ในข้อเสนอ
ที ่33: เพราะ เป็นการลงโทษผูข้บัขีท่ีม่คีวามรบัผดิชอบซึง่ไม่มคีวาม
จ�าเป็นต้องมปีระกนัภยัรถยนต์ในช่วงทีผ่่านมา

ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้บริษัทประกันเรียกค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงขึ้น
อย่างมากจากลูกค้าที่มีสถิติการขับรถเยี่ยม เพียงเพราะผู้ขับขี่เหล่า
นั้นไม่ได้ซื้อประกันรถยนต์ในบางช่วงระหว่างห้าปีก่อน ผู้ขับขี่ต้องจ่าย
เพิ่มส�าหรับการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีรถหรือไม่
ได้ต้องการประกันในขณะนั้นไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33: เพราะสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ครอบครัวชนชั้นกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ในรัฐต่างๆ ซึ่งการเรียกเก็บเพิ่มตามข้อเสนอที่ 33 ถูกกฎหมาย ผลก็
คือค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น: 

• พลเมืองรัฐเท็กซัสจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61
• พลเมืองรัฐเนวาดาจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 79
• พลเมืองรัฐฟลอริด้าจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 103

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33: จะท�าให้มีจ�านวนผู้ขับขี่ที่ไม่ท�าประกันมากขึ้น 
เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับเราทั้งหมดมากขึ้น 

ตามค�ากล่าวของกรมการประกนัภยัรฐัแคลฟิอร์เนยี การลงโทษ
ทางการเงนิทีบ่รษิทัประกนัภยัต้องการก�าหนด เป็น “การท�าให้ 
[ประชาชน] หมดก�าลงัใจทีจ่ะซือ้ประกนั และอาจเพิม่จ�านวนของผู้
ขบัขีท่ีไ่ม่ท�าประกนัและท้ายสดุผลกัค่าใช้จ่ายความคุม้ครองของผูข้บัขี่
ทีไ่ม่มปีระกนัไปอยูท่ีท่กุคนทีท่�าประกนั”

การมผีูข้บัขีท่ีไ่ม่ท�าประกนัมากขึน้ สร้างปัญหาให้แก่ผูเ้สยีภาษแีละรฐั  
ไม่รบั ในข้อเสนอที ่33: ชาวแคลฟิอร์เนยีปฎเิสธร่างทีเ่กอืบจะเหมอืน
กนันีม้าแล้วในปี 2010 มาท�าให้เรือ่งนีช้ดัเจนต่อกลุม่ผลประโยชน์พเิศษ
เหล่านีว่้า ไม่ คอื ไม่ 

อย่าให้อ�านาจบริษัทประกันมากขึ้นในการขึ้นอัตราค่าเบี้ยประกัน
ของเรา ลงคะแนน  
ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33 มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง อ่านรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ http://www.StopTheSurcharge.org

 
HARVEY ROSENFIELD, ผู้ก่อตั้ง
องค์กรเฝ้าระวังของผู้บริโภค (Consumer Watchdog)
ELISA ODABASHIAN, กรรมการ 
West Coast Office and State Campaigns, Consumers Union 
(สหภาพเพื่อผู้บริโภค), แผนกนโยบายและการพิทักษ์ผล
ประโยชน์ของฝ่ายรายงานผู้บริโภค
NAN BRASMER, ประธาน 
สหพันธ์ชาวอเมริกันเกษียณแห่งแคลิฟอร์เนีย

ชาวแคลิฟอร์เนียที่มีประกันภัยรถยนต์ได้รับส่วนลดส�าหรับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย—แต่ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน หากท่านเปลี่ยน
บริษัท ท่านจะสูญเสียสิทธิ์การรับส่วนลด

ข้อเสนอที ่33 แก้ปัญหานีโ้ดยยอมให้ท่านมีสทิธิใ์นผลตอบแทนและ
สามารถเลอืกซือ้หาเงือ่นไขทีด่กีว่าจากบรษิทัอืน่ได้

ฝ่ายผู้คัดค้านใช้กลยุทธ์ที่น่ากลัวและน่าเกลียด ใช่ ผู้สนับสนุนข้อ
เสนอที่ 33 และทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 George Joseph สร้าง
บริษัทที่ประสบความส�าเร็จโดยการให้บริการแก่ลูกค้าและอัตราเบี้ย
ประกันที่ต�า่จึงได้รับการสนับสนุนจากชาวแคลิฟอร์เนีย 

อ่านข้อเสนอที่ 33 เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง
นักดบัเพลงิ และสมาคมเจ้าหน้าทีต่�ารวจทางหลวงแคลฟิอร์เนยี

สนบัสนนุข้อเสนอที ่33 เพราะพวกเขาต้องการให้ทกุคนท�าประกนัภยั
และเป็นโอกาสส�าหรบัชาวแคลฟิอร์เนยีแล้วทีจ่ะเลอืกท�าประกนัด้วย
เงือ่นไขการท�าประกนัภยัรถยนต์ทีด่กีว่า

สถาบัน Greenlining —กลุ่มผู้บริโภคที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับความไม่
เป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ—สนับสนุนข้อเสนอที่ 33 เพราะปกป้องผู้
บริโภคและยอมให้มีส่วนลด กับทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

• ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้ผู้ขับขี่ทุกรายเปลี่ยนบริษัทประกันได้และ
ยังคงได้รับส่วนลดความคุ้มครองต่อเนื่อง

• ข้อเสนอที่ 33 ให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และรักษาการท�าประกันภัยรถยนต์กับบริษัทใดๆ ที่ท่านเลือก

• ข้อเสนอที่ 33 ท�าให้การย้ายบริษัทประกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น, 
ท�าให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นและน�ามาซึ่งอัตราที่ต�า่ลง

• ข้อเสนอที่ 33 ปกป้องผู้บริโภคและให้ส่วนลดความคุ้มครองต่อ
เนื่องแก่ทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

• ข้อเสนอที่ 33 ปกป้องครอบครัวทหาร ผู้บริโภคที่ถูกเลิกจ้างหรือ
พักงาน ผู้ขับขี่ที่เป็นนักเรียน และให้การจูงใจแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่มี
ประกันคุ้มครองให้ท�าประกัน

กลุ่มทหารผ่านศึกซึ่งประกอบด้วย ทหารผ่านศึกสงครามนอก
ประเทศ (VFW) และสมาคมทหารที่ถูกเกณฑ์ร่วมรบ (GI) สนับสนุน
ข้อเสนอที่ 33

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 33

ROBERT T. WOLF, ประธาน
CDF Firefighters (กรมป้องกันอัคคีภัยรัฐแคลิฟอร์เนีย)
JULIAN CANETE, ประธาน
หอการค้าฮิสแพนิคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
SAMUEL KANG, ที่ปรึกษาทั่วไป
สถาบัน Greenlining
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โทษประหารชีวิต แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด
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ข้อเสนอที่

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ	 จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด	

โทษประหารชีวิต	แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
•	 ยกเลิกโทษประหารชีวิตที่เป็นการลงโทษผู้กระท�าความผิดขั้นสูงสุดส�าหรับบุคคลที่ได้รับการตัดสินว่ามีความผิด

ฐานฆาตกรรม	และเปลี่ยนเป็นการลงโทษด้วยการจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการพักโทษใดๆ
•	 มีผลย้อนหลังกับบุคคลที่ได้รับการตัดสินลงโทษประหารชีวิตแล้ว
•	 ระบุว่าบุคคลที่ได้รับการตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม	จะต้องท�างานระหว่างถูกคุมขังอยู่ในคุกตามที่ก�าหนด

โดยกรมราชทัณฑ์และฟื้นฟูสมรรถภาพ	โดยที่ค่าจ้างจะถูกหักไว้เพื่อชดใช้ค่าปรับให้กับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหรือค�า
สั่งใดๆ	จากความผิดของพวกเขา

•	 ดูแลจัดการเงินทุน	100	ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส�าหรับการสืบสวนคดีฆาตกรรมและ
ข่มขืน

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 เงนิคงคลงัของรฐัและเทศมณฑลทีเ่กีย่วข้องกับการพจิารณาและตัดสนิคดีฆาตกรรม,	การอุทธรณ์โทษประหารชวิีต	

และ	การลงโทษ	จ�านวนประมาณ	100	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	ใน	แต่ละปีในช่วงสองสามปีแรก	เพิม่ข้ึนถงึประมาณ 130 
ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	ต่อปี	ในปีต่อๆ	มา	การประมาณการนีอ้าจสงูกว่าหรอืต�า่กว่านับสบิล้านดอลลาร์	ทัง้นี	้ส่วนใหญ่
ขึน้อยูก่บัมาตรการทีน่�าไปใช้	และอตัราการกระท�าผดิท่ีจะถกูตัดสนิลงโทษประหารชีวติและได้รบัโทษในอนาคต

•	 ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวของรัฐจ�านวนรวม	100 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้อุดหนุนให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น
จะถูกใช้จ่ายมากขึ้นในสี่ปีข้างหน้า

ความเป็นมา
ฆาตกรและโทษประหารชีวิต	การฆาตกรรมโดย

ไตร่ตรองไว้ก่อน (First degree)	เป็นค�านิยามโดยรวมๆ	ของ
การฆ่าคนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง	(1)	กระท�าโดย
เจตนาและมีการไตร่ตรองล่วงหน้า	หรือ	(2)	เกิดขึ้นในขณะ
ประกอบอาชญากรรมอื่น	เช่น	การลักพาตัว	ซึ่งมีโทษจ�า
คุกตลอดชีวิตในเรือนจ�ารัฐโดยมีโอกาสได้รับการพิจารณา
ปล่อยตัวโดยคณะกรรมการทัณฑ์บนรัฐ	หลังจากที่รับโทษ
ไปแล้วอย่างน้อย 25	ปี	อย่างไรก็ตาม	กฎหมายรัฐปัจจุบัน
ก�าหนดโทษฆาตกรที่ท�าการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้
ก่อนด้วยโทษประหารชีวิต	หรือจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มี
โอกาสได้รับทัณฑ์บนเมื่อมีการตั้งข้อหา	“กรณีแวดล้อม
พิเศษ”	และได้มีการพิสูจน์ในศาลแล้ว	กฎหมายรัฐที่มีอยู่
ระบุประเภทต่างๆ	ของกรณีแวดล้อมพิเศษที่ตั้งข้อหาได้	
เช่น	ในกรณีที่ฆาตกรท�าไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน	ซึ่ง
เป็นการกระท�าที่โหดร้าย	หรือการฆาตกรรมเกิดขึ้นขณะที่
จ�าเลยก�าลังประกอบอาชญากรรมอื่น	โดยทั่วไป	ลูกขุนจะ
ระบุโทษว่าจะเป็นสถานใดเมื่อมีการตั้งข้อหากรณีแวดล้อม
พิเศษและได้มีการพิสูจน์แล้ว
การด�าเนินการส�าหรับโทษประหารชีวิตในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย	การด�าเนินคดีคดีฆาตกรรมที่น�าไปสู่โทษ
ประหารชีวิตนั้นแบ่งเป็นสองขั้นตอน	ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินว่าจ�าเลยมีความผิดหรือไม่และมีการตั้งข้อหา
กรณีแวดล้อมพิเศษหรือไม่ขณะที่ขั้นตอนที่สองเกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

กับการตัดสินว่าควรก�าหนดโทษประหารชีวิตหรือไม่	ภาย
ใต้กฎหมายรัฐปัจจุบัน	ค�าตัดสินโทษประหารชีวิตจะได้รับ
การอุทธรณ์โดยอัตโนมัติต่อศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย	
ในการ	“อุทธรณ์โดยตรง”	เหล่านี้	ทนายจ�าเลยโต้แย้ง
ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายรัฐ	หรือ	กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
ของรัฐบาลกลางเกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินคดี	เช่น	หลัก
ฐานไม่เหมาะสมถูกรวมเข้าไว้	หรือถูกแยกออกไปจากการ
ด�าเนินคด	ีถ้าหากศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียพิพากษา
ยืนยันความผิดและโทษประหารชีวิต	จ�าเลยสามารถขอให้
ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาพิจารณาทบทวนการตัดสิน
ได	้นอกเหนือไปจากการอุทธรณ์โดยตรง	คดีโทษประหาร
ชีวิตโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการท้าทายอ�านาจกฎหมาย
ที่ยืดเยื้อทั้งในศาลรัฐและศาลประเทศ	ความท้าทายเหล่า
นี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยของคดีที่แตกต่างไปจากการพิจารณา
ในการอุทธรณ์โดยตรง	(เช่น	การอ้างว่าที่ปรึกษาจ�าเลย
ไม่มีประสิทธิภาพ)	และโดยทั่วไปจะอ้างถึงว่าเป็นค�าร้อง
ขอ	“คัดค้านการคุมขัง	(habeas corpus petitions)”	ท้ายที่สุด
นักโทษที่ได้รับการพิพากษาประหารชีวิตอาจร้องขอให้ผู้
ว่าการรัฐลดโทษให้	ปัจจุบันการพิจารณาคดีต่างๆ	ที่ตาม
มาหลังโทษประหารชีวิตอาจใช้เวลาถึงสองทศวรรษกว่า
คดีจะสิ้นสุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ทั้งรัฐบาลระดับมลรัฐและส่วนการปกครองระดับเทศ

มณฑลต่างก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
คดีฆาตกรรมต่างๆ	รวมทั้งค่าธรรมเนียมศาลและอัยการ	
รวมทั้งรับภาระค่าทนายความของผู้ที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม
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ซึ่งไม่สามารถจ่ายเองได้	นอกจากนั้น	รัฐยังมีค่าใช้จ่าย
ส�าหรับค่าทนายความที่ว่าจ้างโดยกรมยุติธรรมของรัฐใน
กระบวนการอุทธรณ์โทษประหารชีวิต	หน่วยงานหลายๆ	
หน่วยงานของรัฐ	(รวมทั้งส�านักงานทนายความพิทักษ์
สิทธิแห่งรัฐ	และ	ศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากจนในคดีอาญาขั้น
อุกฤษฏ์โทษ)	ต้องท�าภารกิจในการจัดหาทนายความให้กับ
ผู้ที่ได้รับโทษประหารชีวิตแต่ไม่สามารถจ่ายค่าทนายความ
เองได้
นับแต่กฎหมายลงโทษประหารชีวิตฉบับปัจจุบันบังคับใช้

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย	ในปี	1978	มีผู้กระท�าผิดราว	900	รายที่
ได้รับโทษประหารชีวิต	ในจ�านวนนี้	14	รายถูกประหารชีวิต,	
83	รายเสียชีวิตก่อนถูกประหารชีวิต	และประมาณ	75 ราย
ที่การตัดสินลงโทษได้รับการลดโทษโดยศาล	ณ	เดือน
กรกฎาคม	2012	รัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้กระท�าความผิด	725 
รายในเรือนจ�ารัฐที่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต	ส่วนใหญ่
ของผู้กระท�าผิดเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนต่างๆ	ของการอุทธรณ์
ตรงหรือการพิจารณาการคัดค้านการคุมขัง	โดยทั่วไป	
นักโทษชายที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตถูกจองจ�าที่เรือน
จ�ารัฐซานเควนติน	(ในแดนประหาร)	ขณะที่นักโทษหญิง
ถูกจองจ�าที่ทัณฑสถานหญิงแห่งแคลิฟอร์เนียตอนกลางใน
เมืองโชวชิลลา	ปัจจุบัน	รัฐมีกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ	
หลายประการที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย
ส�าหรับนักโทษเหล่านี้สูงขึ้น	ตัวอย่างเช่น	นักโทษที่มี
โทษประหารชีวิตโดยปกติจะต้องถูกใส่กุญแจมือและมีการ
ติดตามตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่หนึ่งหรือสองนายขณะอยู่
นอกห้องขัง	นอกจากนั้น	ยังมีข้อก�าหนดให้แยกขังเดี่ยวผู้
กระท�าความผิดเหล่านี้	ในขณะที่นักโทษอื่นส่วนใหญ่อยู่
ร่วมห้องขังเดียวกัน

ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนี้ยกเลิกบทบัญญัติโทษประหารชีวิตที่มี

อยู่ของรัฐ	และก�าหนดให้ฆาตกรต้องท�างานในขณะอยู่ใน
คุก	รวมทั้งให้มีกองทุนใหม่ของรัฐที่สนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายท้องถิ่นในช่วงระยะเวลาจ�ากัด
ยกเลิกโทษประหารชีวิต	ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะไม่มี

ผู้กระท�าผิดรายใดถูกตัดสินด้วยโทษประหารชีวิตโดย
รัฐ	ร่างกฎหมายนี้ยังได้ระบุอีกว่าผู้กระท�าความผิดที่ได้รับ
โทษประหารชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะได้รับการตัดสินใหม่ด้วย
โทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บน	ร่าง
กฎหมายนี้ยังได้ยินยอมให้ศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโอน
คดีอุทธรณ์ตรงของโทษประหารชีวิตและค�าร้องขอคัดค้าน
การคุมขังทั้งหมดไปยังศาลอุทธรณ์	ศาลจะตัดสินประเด็น
ที่เหลือหลังจากการแก้โทษเป็นจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มี
โอกาสได้รับทัณฑ์บน

ก�าหนดให้นักโทษท�างานในคุก	กฎหมายประจ�ารัฐที่ 
ใช้อยู่ในปัจจุบัน	โดยทั่วไปก�าหนดให้นักโทษ—รวมทั้ง 
ฆาตกร—ท�างานขณะอยูใ่นเรอืนจ�า	กฎเกณฑ์รฐัแคลฟิอร์เนยี 
มีข้อยกเว้นบางประการในเรื่องข้อก�าหนดในการ 
ท�างาน	เช่น	ส�าหรับนักโทษที่มีความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยสูงเกินไปที่จะเข้าร่วมโครงการท�างาน	หรือ	
นักโทษบางรายอาจได้รับค�าสั่งศาลให้ท�างานชดใช้ค่าเสีย
หายแก่เหยื่ออาชญากรรม	ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดให้ทุก
คนทีมีความผิดฐานฆาตกรรมต้องท�างานขณะอยู่ในเรือน
จ�ารัฐและหักเงินค่าแรงเพื่อชดใช้แก่เหยื่ออาชญากรรม
ตามระเบียบรัฐ	เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ไม่ได้เปลี่ยนกฎ
เกณฑ์รัฐ	การปฏิบัติต่างๆ	ของเรือนจ�าที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อก�าหนดการท�างานของนักโทษไม่จ�าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง	
การจัดต้ังกองทุนเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย	ร่าง

กฎหมายนี้ตั้งกองทุนพิเศษใหม่ขึ้นมา	เรียกว่า	กองทุนเพื่อ
การประหยัด	ความรับผิดชอบและการบังคับใช้สมบูรณ์แห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย	(SAFE California Fund)	เพื่อสนับสนุนทุน
ให้แก่หน่วยงานต�ารวจต่างๆ	หน่วยงานนายอ�าเภอต่างๆ	
และส�านักงานอัยการต่างๆ	เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มอัตรา
การไขคดีฆาตกรรมและข่มขืน	ตัวอย่างเช่น	การก�าหนด
ว่าเงินในกองทุนนั้นสามารถใช้เพื่อเพิ่มจ�านวนเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมและการล่วง
ละเมิดทางเพศ	หรือในหน่วยงานการด�าเนินคดี	ภายใต้
ร่างกฎหมายนี้	ยอดเงินรวม	$100	ล้าน	จะโอนจากกองทุน
ทั่วไปของรัฐให้กับกองทุน	SAFE California Fund	ในช่วงสี่
ปี,	$10	ล้าน	ในปี	2012–13	และ	$30	ล้านในแต่ละปีจากปี	
2013–14	จนถึง	2015–16	เงินจากกองทุน	SAFE California 
Fund จะได้รับการแบ่งสรรปันส่วนให้กับหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายท้องถิ่น	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยอัยการ
สูงสุดแห่งรัฐ

ผลกระทบทางงบประมาณ
ร่างกฎหมายนี้จะส่งผลกระทบทางงบประมาณบาง

ประการต่อรัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่น	ผลกระทบทาง
งบประมาณหลักของร่างกฎหมายนี้ได้อภิปรายไว้ท้ายนี้

การด�าเนินคดีฆาตกรรม	
การพิจารณาคดีในศาล	ร่างกฎหมายนี้จะลดค่าใช้จ่าย

ของรัฐและเทศมณฑลที่เกี่ยวเนื่องกับคดีฆาตกรรมบางราย
ที่เข้าเกณฑ์โทษประหารชีวิตภายใต้กฎหมายปัจจุบัน	ค่า
ใช้จ่ายคดีเหล่านี้จะลดลงได้หากโทษประหารชีวิตไม่ได้
เป็นทางเลือกเดียวอีกต่อไป	ด้วยเหตุผลหลักสองประการ	
ประการแรก-ระยะเวลาในกานด�าเนินคดีสั้นลง	เนื่องจาก
จะไม่มีการแยกขั้นตอนในการพิจารณาอีกต่อไปว่าจะมี
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การตัดสินโทษประหารชีวิตหรือไม่	หลักเกณฑ์อื่นในการ
ด�าเนินคดีอาจสั้นลงด้วย	ตัวอย่างเช่น	เวลาในการเลือก
คณะลูกขุนส�าหรับการพิจารณาคดีลดลงไปได้เพราะไม่
จ�าเป็นต้องมีการยกเลิกคณะลูกขุนผู้ที่ไม่ต้องการก�าหนด
โทษประหารชิวิต	ประการที่สอง-การยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตจะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเทศมณฑลที่เป็นค่าใช้จ่าย
ส�าหรับอัยการหรือผู้ร้องฝ่ายโจทก	์และทนายรัฐส�าหรับ
จ�าเลยในคดีฆาตกรรมบางคดี	เนื่องจากโดยส่วนใหญ	่
หน่วยงานเหล่านี้ต้องใช้ทนายจ�านวนมากขึ้นในคดีที่มีโทษ
ประหารชีวิตและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่อง
กับการสืบสวนต่างๆ	และการเตรียมการอื่นๆ	ในขั้นตอนการ
ตัดสินลงโทษในคดีดังกล่าว	
คุกเทศมณฑล	ค่าใช้จ่ายส�าหรับคุกเทศมณฑลอาจลด

ลงด้วยเพราะผลจากการด�าเนินคดีตามร่างนี้	บุคคลที่ถูก
ด�าเนินคดีฐานฆาตกรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาจได้รับ
โทษประหารชีวิต	โดยปกติจะอยู่ในคุกเทศมณฑลจนกว่า
คดีจะสิ้นสุดและถูกตัดสิน	เมื่อการพิจารณาคดีฆาตกรรม
บางรายสั้นลงเนื่องจากการยกเลิกโทษประหารชีวิต	ระยะ
เวลาที่ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมที่อยู่ในคุกเทศมณฑลจะ
สั้นลง	ก่อนถูกส่งตัวไปยังเรือนจ�ารัฐ	ผลดังกล่าวจะลดค่า
ใช้จ่ายคุกเทศมณฑลและเพิ่มค่าใช้จ่ายเรือนจ�ารัฐ	
การประหยัด	รัฐและเทศมณฑลสามารถประหยัดได้

หลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปีรวมทั่วทั้งรัฐ	จากการลดค่า
ใช้จ่ายในการด�าเนินคดีคดีฆาตกรรม	ยอดเงินที่แท้จริง
ที่จะประหยัดได้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	รวมทั้งจ�านวน
การพิจารณาคดีส�าหรับคดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตที่เกิด
ขึ้นก่อนร่างนี้	เป็นไปได้ว่ารัฐและเทศมณฑล	จะย้ายบาง
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีไปยังส่วนงานอื่นๆ	ของ
ศาล	ท�านองเดียวกัน	การประหยัดของคุกเทศมณฑลก็อาจ
ถูกหักล้างจากการที่	เตียงในคุกที่ไม่จ�าเป็นต่อไปส�าหรับ
จ�าเลยคดีโทษประหารชีวิตอาจใช้ส�าหรับผู้กระท�าความผิด
รายอื่นๆ	เช่น	ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความแออัดของสถานที่ของคุกในบางเทศมณฑล	
การประหยัดดังกล่าวอาจถูกหักล้างบางส่วนเนื่องด้วยการ

ยกเลิกโทษประหารชีวิตจะลดจ�านวนคดีที่ผู้กระท�าความ
ผิดรับสารภาพเพื่อแลกกับการรับโทษที่น้อยกว่าในคดี
ฆาตกรรมบางคดี	หากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตและมี
คดีมากขึ้นเข้าสู่กระบวนกาพิจารณาคดีแทนที่จะปิดคดีโดย
การรับสารภาพ	อาจจะมีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกับรัฐ
และเทศมณฑลเพื่อจ่ายให้แก่ศาล	อัยการ	ที่ปรึกษาจ�าเลย	
รวมทั้งคุกเทศมณฑล	ผลกระทบนี้จะมีมากแค่ไหนไม่เป็น
ที่ทราบได้

การอุทธรณ์คดี
เมื่อเวลาผ่านไป	กฎหมายนี้จะลดค่าใช้จ่ายรัฐในส่วน

ของศาลสูงแห่งแคลิฟอร์เนียและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับขั้นตอนการอุทธรณ์โทษประหารชีวิต	รัฐจะประหยัด
ในส่วนนี้ได้ถึงประมาณ	$50	ล้านต่อปี	แต่ในระยะสั้น	การ
ประหยัดนี้ก็อาจถูกหักล้างได้บางส่วน	เพราะค่าใช้จ่ายรัฐ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์บางอย่างจะยังคงเกิดขึ้นอยู่จนกว่าศาล
จะตัดสินทุกคดีอุทธรณ์ที่ยังค้างอยู่ส�าหรับนักโทษที่ได้รับ
โทษประหารชีวิตก่อนหน้านี้	ในระยะยาว	เป็นไปได้ว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายรัฐและท้องถิ่นเล็กน้อย	จ�านวนรวมประมาณปีละ	
$1	ล้าน	ที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ไต่สวนจากผู้กระท�าผิด
รายใหม่ที่ได้รับโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับ
ทัณฑ์บน	

ทัณฑสถานรัฐ
การยกเลิกโทษประหารชีวิตจะกระทบต่อเรือนจ�ารัฐแตก

ต่างกันไป	ในกรณีหนึ่ง	การยกเลิกจะส่งผลให้ประชากร
คุกเพิ่มสูงขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักโทษถูก
ตัดสินให้ถูกจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสรับทัณฑ์บน	
แต่หากพิจารณาถึงระยะเวลาที่นักโทษต้องอยู่ในแดน
ประหารที่เป็นอยู่	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะไม่ส�าคัญ	
ในอีกกรณีหนึ่ง	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะมากกว่าที่จะถูกหัก
ล้างโดยส่วนที่ประหยัดจากที่ไม่ได้ขังนักโทษหลายร้อยใน
แดนประหาร	จากที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าค่าใช้จ่ายใน
การคุมขังนักโทษโทษประหารชีวิตสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการ
คุมขังนักโทษโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับ
ทัณฑ์บนอันเนื่องมาจากมาตรการความปลอดภัยที่เข้มข้น
สูงกว่าและสิ้นเปลืองกว่าในการจัดที่จองจ�าและการควบคุม
นักโทษที่มีโทษประหารชีวิต	
ผลกระทบทางงบประมาณสุทธิจะเป็นผลลดสุทธิของค่า

ใช้จ่ายรัฐในการด�าเนินการในระบบเรือนจ�ารัฐ	ซึ่งเป็นไปได้
ว่าจะต�่าลงปีละหลายสิบล้านดอลลาร์	แต่ว่าส่วนที่ประหยัด
ได้นี้ก็อาจสูงกว่าหรือต�า่กว่าได้ด้วยหลายเหตุผล	ตัวอย่าง
เช่น	หากอัตราการประหารชีวิตในอนาคตโดยไม่มีมาตรา
นี้สูงขึ้น	ค่าใช้จ่ายในอนาคตของสถานที่จองจ�านักโทษ
ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจะลดลง	ดังนั้น	ส่วนประหยัดของ
ราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผลของบทบัญญัติมาตรานี้ในการยกเลิก
โทษประหารชีวิตจะต�่าลง	หรือ	หากจ�านวนบุคคลที่ถูก
ตัดสินประหารชีวิตในอนาคตโดยไม่มีมาตรานี้เพิ่มขึ้น	 
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ค่าใช้จ่ายสถานที่จองจ�าบุคคลในเรือนจ�าจะสูงขึ้น	ภาย
ใต้กรณีนี	้การเลิกโทษประหารชีวิตจะส่งผลให้เรือนจ�า
ประหยัดสูงกว่าที่เราประมาณการไว้

การโอนเงินจากกองทุนทั่วไปให้แก	่กองทุน	
SAFE California Fund	
ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดให้โอนเงินยอดรวมประมาณ	$100 

ล้านจากกองทุนทั่วไปให้แก่กองทุน	SAFE California Fund 
จากปี	2012–13	จนถึงปี	2015–16	ผลก็คือ	รายได้จาก
กองทุนทั่วไปส�าหรับโครงการรัฐอื่นๆ	ในปีดังกล่าวจะต�่า
ลง	แต่ทว่าจะมีทุนเพิ่มมากขึ้นแก่หน่วยงานปกครองท้อง
ถิ่นที่จะได้รับเพื่อการนี้		ในส่วนของทุนจากกองทุน	SAFE 
California Fund	ที่ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น	จะมีผลต่อการ
เพิ่มผู้ถูกจับกุมได้และการตัดสินความผิด	ซึ่งอาจท�าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อรัฐและเทศมณฑลส�าหรับการพิจารณา
คดีในศาล,	คุก	และการด�าเนินการของเรือนจ�า	

ผลกระทบทางงบประมาณอื่นๆ
การสร้างเรือนจ�า	ร่างนี้อาจมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการ

สร้างเรือนจ�าในอนาคต	โดยการยินยอมให้รัฐหลีกเลี่ยง
ค่าใช้จ่ายทรัพยากรในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการกักกัน
นักโทษแดนประหารที่เพิ่มจ�านวนขึ้น	อย่างไรก	็ตามการ
ประหยัดใดๆ	เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเติบโตของจ�านวน
ประชากรผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระท�าความผิด,	วิธีการที่รัฐใช้

จัดที่อยู่ในการกักกันนักโทษที่ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดใน
อนาคต	และการเติบโตของประชากรนักโทษในเรือนจ�า
ทั่วไป	
ผลต่ออัตราการฆาตกรรม	การเลิกใช้โทษประหารชีวิต

อาจมีผลต่อเหตุการณ์การฆาตกรรมในแคลิฟอร์เนีย	ร่าง
กฎหมายนี้อาจมีผลต่อค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่น	ผลของผลกระทบทาง
งบประมาณ	(หากมี)	ยังไม่เป็นที่ทราบ

สรุป
ในผลรวม	ร่างกฎหมายนี้จะมีผลต่อยอดประหยัดสุทธิ

ของรัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาคดี,	การอุทธรณ์	และทัณฑสถานรัฐ	เงินที่น่าจะ
ประหยัดได้จะตกประมาณปีละ $100 ล้านในช่วงสองสามปี
แรก	และจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ $130	ล้านหลังจากนั้น	
จ�านวนเงินที่จะประหยัดได้ในแต่ละปีนี้อาจจะสูงกว่าหรือต�่า
กว่าเป็นหลักสิบล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย
รวมทั้งการน�ามาตรการไปปฏิบัติ	และอัตราการลงโทษ
และการตัดสินด้วยโทษประหารชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากร่างกฎหมายนี้ไม่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ลงคะแนน	
นอกจากนั้น	ร่างกฎหมายนี้จะก�าหนดให้รัฐจัดหาทุนในยอด
รวม	$100	ล้านให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในช่วงสี่ปี
ข้างหน้า
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JERRY BROWN กล่าวว่า ไม่มีผู้บริสุทธิ์ที่เป็นนักโทษประหาร
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย—หนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle ฉบับ
วันท่ี 3/7/12

พวกทีส่นบัสนนุข้อเสนอที ่34 สิน้หวงัมากเสยีจนจะพดูอะไร
กไ็ด้เพือ่ให้ได้ คะแนนจากท่าน ผลการส�ารวจมติมหาชนแสดง
ให้เห็นว่ามีการสนับสนุนโทษประหารชีวิตอย่างมากมาย พวกเขา
จึงเจตนาใช้ถ้อยค�าที่ลวงให้เข้าใจผิดเช่น ผู้บริสุทธิ์, แก้ปัญหา
อาชญากรรม และประหยัดเงิน

อย่าเข้าใจผิด
"ข้อเสนอที่ 34 ใช้เงิน $100 ล้านจากกองทุนทั่วไปของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย การอ้างของผู้เสนอร่างว่าเป็นเงินที่มาจากการ
ประหยัดจากการด�าเนินคดีนั้นไม่จริง ยิ่งกว่านั้น ข้อเสนอที่ 34 จะ
ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อผู้เสียภาษีปีละหลายล้านดอลลาร์ 
จากการให้หลักประกันแก่ฆาตกรด้วยการให้ที่อยู่และการดูแล
สุขภาพตลอดชีวิต”—Mike Genest ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ปี 2005–2009 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 34 ไม่สามารถแก้ต่างเรื่องร่างกฎหมาย
ได้ จึงใช้วิธีหลอกลวง

ข้อเสนอที่ 34 เป็น “ข้อก�าหนดในการท�างานงั้นหรือ?” ให้
ฆาตกรเข้าเรียนวิชาพละศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

นกัโทษประหาร Franky Carrillo . . . ไม่เคยถกูตดัสนิประหารชวีติ
ไม่มี “เรือนจ�าที่มีแดนประหารในรัฐแคลิฟอร์เนีย” มีที่เรือนจ�า

ซานเควนติน

ผู้ลงคะแนนเสียงฉลาดพอที่จะรู้ว่า ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 34 พยายาม
มาเป็นสิบๆ ปีแล้วที่จะขจัดโทษประหารชีวิต พวกเขาไม่ใช่ผู้พิทักษ์ผู้
เสียภาษี-ตรงกันข้าม พวกเขาท�าให้ความยุติธรรมมีราคาแพงขึ้นอีก

“ข้อเสนอที่ 34 สร้างความเจ็บปวดแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจาก
การทรมานที่น่าขนลุกโดยนักฆ่าที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด นั่นจึงเป็น
เหตุผลที่ทุกองค์กรหลักของผู้รักษากฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วม
คัดค้านข้อเสนอที่ 34”—Scott Seaman ประธาน สมาคมผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

อย่ายอมให้ฆาตกรทีถ่กูตดัสนิว่ามคีวามผดิชนะ Scott Peterson ฆาตกรใจ
หนิฆ่าภรรยา Laci และทารกชายทีย่งัอยูใ่นท้อง เขาได้รบัโทษประหารชวีติ 
LACI เป็นผูบ้รสิทุธิ ์และทารกคอนเนอร์เป็นผูห้มดหนทาง CONNER

จดจ�าบรรดาเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย รวมทั้งนายต�ารวจ 43 นายที่ถูกฆ่า
ตายระหว่างปกป้องพวกเรา เราต้องยืนหยัดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 34

CARL V. ADAMS, ประธาน 
สมาคมพนักงานอัยการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
KERMIT ALEXANDER 
ครอบครัวถูกฆ่าโดยสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมลอสแอนเจลิส
RON COTTINGHAM, ประธาน 
สมาคมเจ้าหน้าที่งานวิจัยด้านสันติภาพแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

หลักฐานแสดงว่า มากกว่า 100 รายของ ผู้บริสุทธิ ์ที่ถูกตัดสินประหาร
ชีวิตในอเมริกา และบางคนถูกประหารชีวิตแล้ว! 

ข้อเสนอที่ 34 มีเจตนาที่จะไม่ประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย

Franky Carrillo อายเุพยีง 16 เม่ือเขาถกูจบัและถกูตัดสนิด้วยโทษ
ประหารชวีติทีผ่ดิพลาดในฐานฆาตกรรมในลอสแอนเจลีส ใช้เวลา 20 ปีที่
จะพสิจูน์ว่าเขาบรสิทุธิ!์ Cameron Willingham ถกูประหารในปี 2004 ในรฐั
เทก็ซสั ข้อหาวางเพลงิซึง่คร่าชีวิตลูกๆ ของเขาในกองเพลงิ; ผูส้อบสวน
หาความจรงิทีเ่ป็นกลางได้ข้อสรปุหลังจากนัน้ว่าไม่มีการวางเพลงิ

“หากมีผู้ที่ถูกประหารไปแล้วและมาทราบทีหลังว่าเขาบริสุทธิ์ เราไม่
สามารถย้อนกลับไปได้”—ผู้พิพากษา LaDoris Cordell, ซานตาคลารา 
(เกษียณ)

โทษประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป และแก้ไข
อะไรไม่ได้

• มเีพยีง 13 คนเท่านัน้ทีถ่กูลงโทษประหารชวีตินบัแต่ปี 1967—และไม่มี
ใครเลยนบัแต่ปี 2006 นกัโทษประหารส่วนใหญ่เสยีชวีติเพราะวยัชรา

• เราสญูเงนิภาษไีปหลายล้านดอลลาร์เพือ่จดัการจองจ�าพเิศษและ
กระบวนการอทุธรณ์ซ่ึงใช้เงนิของผู้เสียภาษทีีอ่าจกนิเวลาไปถึง 25 ปี

• ปัจจุบัน นักโทษประหารนั่งเฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไร
34 ท�าให้ฆาตกรที่ถูกตัดสินแล้วท�างานและจ่ายเงินให้กับกองทุน

ชดเชยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายตามค�าสั่งศาล
กักตัวนักฆ่าที่ก่ออาชญากรรมโหดเหี้ยมไว้ในคุกจนวันตาย
ท�าให้ไม่ต้องใช้เงินภาษีหลายล้านอย่างสูญเปล่า—และน�าเงินดัง

กล่าวไปช่วยโรงเรียนของเด็กๆ และจับกุมฆาตกรและนักข่มขืนมากขึ้น
—โดยไม่ต้องขึ้นภาษี

34 ประหยัดเงิน 
รัฐแคลิฟอร์เนียถังแตกแล้ว หลายคนคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส�าหรับ

โทษประหารชีวิตน้อยกว่าโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับ
ทัณฑ์บน—ซึ่งนั่นไม่จริง

การศึกษาอย่างเป็นกลางพบว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจะประหยัดได้เกือบ $1 
พันล้านภายในห้าปีหากเราแทนที่โทษประหารชีวิตด้วยโทษจ�าคุกตลอด
ชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บน การประหยัดมาจากการตัดค่าทนาย
และการจองจ�าพิเศษในแดนประหาร
http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf

น่าจะดีกว่าที่จะเอาเงินภาษีที่จะสูญไปเพื่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปใช้ใน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและโรงเรียน

เราไม่อาจปล่อยให้นักฆ่าโหดร้ายหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม
ทุกๆ ปี เกือบครึ่งหนึ่งของคดีฆาตกรรมทั้งหมด และมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของคดีข่มขืนทั้งหมด ที่ปิดคดีไม่ได้ นักฆ่าได้รับอิสระและส่วนใหญ่จะ
กลับไปก่อคดีข่มขืนและฆ่าอีก เหยื่อหลายพันรายรอความยุติธรรมขณะ
ที่เราสูญเงินหลายล้านกับค่าด�าเนินการต่างๆ ส�าหรับโทษประหาร 

ต้องน�านักฆ่าที่ก่อคดีโหดร้ายทารุณมาสู่กระบวนการยุติธรรม, ขังไว้
ตลอดไป และลงโทษหนัก

• 34 ประหยัดเงินภาษีและส่ง $100 ล้านที่ประหยัดได้ไปใช้ส�าหรับ 
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ, ห้องทดลองอาชญากรรม และเครื่องมือต่างๆ ที่
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจไขคดีข่มขืนและฆาตกรรม ให้มากขึ้น

• 34 ท�าให้นักฆ่าที่ก่ออาชญากรรมสยดสยองใช้เวลาที่เหลือของชีวิต
ในคุกโดยไม่มีหวังว่าจะได้ออกมา ท�าให้พวกเขาต้องท�างานและ
จ่ายเงินชดเชยแก่เหยื่อ

• นั่นแหละคือความยุติธรรมที่เป็นผล
ทกุคนทีถ่กูตดัสนิด้วยโทษจ�าคกุตลอดชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบั

ทณัฑ์บนนบัแต่ปี 1977 ยงัถกูคมุขงัหรอืบางรายกเ็สยีชวีติในคกุ โทษ 
จ�าคกุตลอดชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบัทณัฑ์บนเป็นโทษทีไ่ด้ผลและท�าให้
เรามัน่ใจได้ว่าเราจะไม่มทีางประหารชวีติคนบรสิทุธิใ์นรฐัแคลฟิอร์เนยี 

“โทษประหารชีวิตไม่ได้ท�าให้เราปลอดภัยขึ้น—แต่การไขคดี
อาชญากรรมได้มากขึ้นต่างหากที่ท�า”—อดีตอัยการสูงสุด John Van de 
Kamp” 

“พ่อรู้สึกไม่ดีกับหลายๆ คดีอย่างคดีของ Willingham—ที่คนบริสุทธิ์
อาจถูกประหาร พ่อสนับสนุนข้อเสนอที่ 34 เพราะมันรับรองแก่เราได้ว่า
เราจะไม่มีวันประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย” 
—บาทหลวง Flores, โบสถ์ซาน ดิเอโก้

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 34

GIL GARCETTI, อัยการเขต 
เทศมณฑล ลอสแอนเจลีส, 1992–2000
JEANNE WOODFORD, พัศดีเรือนจ�า 
เรือนจ�านักโทษประหารแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, 1999–2004
Jennifer A. Waggoner, 
ประธานสันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 34 

โทษประหารชวีติ  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

34
รัฐแคลิฟอร์เนียถังแตกแล้ว การเลิกล้มโทษประหารชีวิตจะท�าให้เกิด

ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้เสียภาษี $100 ล้าน ภายในช่วงสี่ปีข้างหน้า แล้วก็อีก
หลายล้านมากขึ้นในอนาคต แทนที่จะเป็นเรื่องของความยุติธรรม นักฆ่า
ได้ที่อยู่/การดูแลสุขภาพตลอดชีวิต

ข้อเสนอที่ 34 ไม่ใช่การประหยัดเงิน มันเป็นยุทธศาสตร์ของสหภาพ
สิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) ที่จะท�าให้กฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัยของสาธารณชนอ่อนแอ พวกเขาต้องการอย่างมากที่จะโน้ม
น้าวให้คุณเชื่อว่าการช่วยชีวิตฆาตกรจากการตัดสินพิพากษาเป็นเรื่องถูก
ต้อง หรือ หากคุณไม่เชื่อ พวกเขาก็จะอ้างว่ามันช่วยประหยัดเงิน!

ความพยายามของสหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) 
เป็นเรื่องไม่สมควรและโหดร้ายต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักของเหยื่อ 
เป็นการลวงและสบประมาทผู้ออกเสียงลงคะแนน และเป็นอันตรายต่อ
รัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อเสนอที่ 34 ยอมให้ฆาตกรต่อเนื่อง, ฆาตกรที่ฆ่าต�ารวจ, ที่ฆ่าเด็กๆ 
และคนแก่ รอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรม ผู้สนับสนุนร่างนี้ไม่ได้รับรู้
ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาก่อน แล้วอาชญากรก็
ถูกปล่อยออกไปเพื่อไปก่อคดีข่มขืนและฆ่าอีก! 

ผู้ออกเสียงลงคะแนนต้องลงคะแนนให้มีการน�าโทษประหารนี้กลับมา
ใช้ ให้ความยุติธรรมกลับมา

นี่คือข้อเท็จจริง โทษประหารชีวิตเป็นโทษที่ตัดสินให้แก่ฆาตกรน้อย
กว่าร้อยละ 2 ที่ก่อคดีสะเทือนขวัญซึ่งคณะลูกขุน ซึ่งเป็นพลเมืองที่
เคารพกฎหมายตัดสินเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับโทษประหาร 

Richard Allen Davis: ลักพาตวั, ข่มขนื และฆ่า Polly Klaas วยั 12 ปี
Richard “ผู้แอบตามยามวิกาล” Ramirez: ลักพาตัว, ข่มขืน, ทารุณ 

และตัดอวัยวะเหยื่อ 14 ราย และข่มขู่ให้กลัว 11 รายซึ่งรวมทั้งเด็กและ
ผู้สูงอายุ

สมาชิกกลุ่มมิจฉาชีพ Ramon Sandoval: ลอบท�าร้ายและยิงเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ Daryle Black (อดีตนาวิกโยธินอเมริกัน) และ Rick Delfin ด้วย
อาวุธปืน AK-47 ซึ่งท�าให้ Black เสียชีวิต, ยิงจ่อศีรษะ Delfin และท�าให้
หญิงตั้งครรภ์ได้รับบาดเจ็บ

ฆาตกรต่อเนื่อง Robert Rhoades, นักข่มขืนเด็ก, ลักพาตัว Michael 
Lyons วัย 8 ปี Rhoades ข่มขืนและทารุณ Michael เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
แล้วกระหน�่าแทง 70 แผลก่อนปาดคอและน�าศพไปทิ้งในแม่น�้า

Alexander Hamilton: ฆ่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจ Larry Lasater 
(ทหารผ่านศึกนาวิกโยธิน) ภรรยาของเจ้าหน้าที่ Lasater ตั้งครรภ์ได้เจ็ด
เดือนในขณะนั้น

เหยื่อฆาตกรรมด้วยเหตุฉกรรจ์ ประกอบด้วย:
เด็ก 225 ราย
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 43 นาย 
ผู้ที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่า 235 ราย 
ผู้ที่ถูกทรมาณแล้วฆ่า 90 ราย 
สหภาพสทิธเิสรภีาพพลเรอืนอเมรกินั (ACLU) คอื ปัญหา: พวกเขา

อ้างว่าโทษประหารชวีติแก้ไม่ได้และมค่ีาใช้จ่ายสงู เจ้าเล่ห์! สหภาพ
สทิธเิสรภีาพพลเรอืนอเมรกินั (ACLU) และผูส้นบัสนนุน่ันแหละทีท่�าให้
การด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่ความยตุธิรรมเสยีกระบวนและล่าช้าออก
ไปไม่สิน้สดุ รฐัอืน่ๆ รวมทัง้โอไฮโอ และอรโิซนากใ็ห้สิทธิอ์าชญากรเตม็
ทีแ่ละบงัคบัใช้โทษประหารชวีติอย่างยตุธิรรม รฐัแคลฟิอร์เนยีกท็�าได้ 

การเล่นเกมส์การเมือง: การท�าการตลาดข้อเสนอที่ 34 ผู้สนับสนุน
อ้างค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยดูจากเรื่องในหนังสือพิมพ์และ “ศึกษา” สิ่ง
ที่สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) เขียนเอาไว้ หรือไม่ก็
ฝ่ายตรงข้ามโทษประหารอื่น 

ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์แนะว่าการยกเลิกโทษประหารชวีติ จะส่งผล
ในค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ในระยะยาวหลายสบิล้าน ซึ่งคิดเฉพาะการให้ที่อยู่/
ดูแลสุขภาพ จะใช้เงินของผู้เสียภาษีอย่างน้อย $50,000 ต่อปี เพือ่ดแูล
ฆาตกรทีถู่กตดัสนิแล้วว่ามคีวามผดิผูซ้ึง่ไม่เคยหยดุคดิพจิารณาในการฆ่า
เดก็ๆ ผูบ้รสิทุธิ,์ เจ้าหน้าที,่ พ่อๆแม่ๆ

ท่านคิดว่าการให้ที่อยู่กับบริการสุขภาพตลอดชีวิตแก่ฆาตกรชั่วร้าย
เป็นการประหยัดเงินหรือ? แน่นอนว่าไม่!

นั่นเป็นความลับที่ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 34 ไม่อยากให้ท่านรู้ มันไม่
เกี่ยวกับเงิน . . . มันเกี่ยวกับวาระทางการเมือง

อัยการ ต�ารวจ เหยื่ออาชญากรรม และผู้น�าชุมชนทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย
สนับสนุนให้ท่านลงคะแนน ไม่รับ ข้อเสนอที่ 34 หยุดสหภาพสิทธิ
เสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) ท�าให้โทษประหารชีวิตคงอยู่ ปกป้อง
รัฐแคลิฟอร์เนีย

ดูที่เว็บไซต์ waitingforjustice.net. โปรดร่วมกับเรา ลงคะแนน ไม่รับ ใน
ข้อเสนอที่ 34

ผู้พิพากษา PETE WILSON 
อดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย
MARC KLAAS 
บิดาของเหยื่อฆาตกรวัย 12 ปี Polly Klaas
KEITH ROYAL, ประธาน 
สมาคมนายอ�าเภอแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้วยข้อเสนอที่ 34 เราจะไม่มีวันประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์
โทษประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและ

แก้ไขอะไรไม่ได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: 
• การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นกลางในคูมื่อผูอ้อกเสยีงลงคะแนน

กล่าวว่าข้อเสนอที ่34 ประหยดัเงนิได้ปีละหลายล้าน ท่านควรอ่านดู 
• บรรดาผู้น�าการบังคับใช้กฎหมายและพนักงานอัยการพบว่าโทษ

ประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นแก้ไขอะไรไม่ได้และสิ้นเปลืองค่า
ใช้จ่ายมากกว่าโทษจ�าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บน 
อ่านที่นี่: http://ccfaj.org/rr-dp-official.html

• 34 ยุติค่าใช้จ่ายในการจองจ�าพิเศษ ค่าทนาย และค่าคุกเดี่ยวใน
แดนประหารที่สูงมาก เราต้องการค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเหล่านั้นมา
ใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา

“ไม่มีทางที่โทษประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียจะได้รับการแก้ไข ค่า
ใช้จ่ายสูญเปล่าหลายล้านในระบบที่ไม่สมบูรณ์นี้น่าจะน�าไปใช้ในการที่
จะท�าให้ครู ต�ารวจ และนักดับเพลิง ท�างานกันได้ต่อไป”  
—ผู้พิพากษา Carlos Moreno, ศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (เกษียณ)

34 ช่วยจับกุมและลงโทษฆาตกร กฎหมายนี้จะ:
• กักตัวฆาตกรโหดเหี้ยมไว้ในคุกจนวันตายโดยไม่มีความหวังได้

ออกจากคุก
• จัดการให้พวกเขาท�างานและจ่ายค่าชดเชยแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

ตามค�าสั่งศาล

• ประหยัดเงินได้หลายร้อยล้านดอลลาร์และให้เงิน $100 ล้าน แก่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถไขคดีข่มขืนและ
ฆาตกรรมได้ ร้อยละ 46 ของคดีฆาตกรรม และร้อยละ 56 ของคดี
ข่มขืน ปิดคดีไม่ได้ ขณะที่เราต้องสูญเงินหลายล้านในการด�าเนิน
คดีกับอาชญากรจ�านวนมากที่ถูกจ�าคุกอยู่แล้ว

ทุกคนที่ถูกตัดสินด้วยโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยปราศจากโอกาสได้
รับทัณฑ์บนนับแต่ปี 1977 ยังอยู่ในคุก หรือไม่ก็เสียชีวิตในคุก

จ�าได้ใช่ไหมว่ามีหลักฐานที่แสดงว่ากว่า 100 คนซึ่งเป็นผู้ บริสุทธิ ์ถูก
ตัดสินประหารชีวิตในอเมริกา และบางคนถูกประหารชีวิตไปแล้ว!

เราจะไม่มีทางประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ ด้วยข้อเสนอที่ 34
นั่นแหละคือความยุติธรรมที่เป็นผล
ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 34

นายกเทศมนตรี ANTONIO R. VILLARAIGOSA 
นครลอสแอนเจลีส
ผู้พิพากษา JOHN VAN de KAMP, อัยการสูงสุด 
รัฐแคลิฟอร์เนีย, 1983–1991
ผู้พิพากษา LaDORIS CORDELL (เกษียณ) 
ศาลอุทธรณ์ เทศมณฑลซานตาคลารา
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ข้อเสนอที่

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ	 จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด	

การค้ามนุษย์	การลงโทษ	แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
•	 เพิ่มการลงโทษอาญาส�าหรับการค้ามนุษย์	รวมถึงการจ�าคุกสูงสุด	15	ปี	ถึงตลอดชีวิต	และปรับไม่เกิน	

1,500,000	ดอลลาร์สหรัฐ
•	 เงินค่าปรับที่เก็บได้จะน�าไปใช้ส�าหรับบริการที่ให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์และการบังคับใช้กฎหมาย
•	 ก�าหนดให้ผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษในข้อหาค้ามนุษย์ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระท�าความผิดทางเพศ	
•	 ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดทางเพศต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและชื่อที่ใช้ในกิจกรรม

ทางออนไลน์	
•	 ห้ามใช้หลักฐานที่เหยื่อเกี่ยวพันในการกระท�าทางเพศต่อต้านเหยื่อในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล	
•	 ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ต่อรฐับาลของรฐัและในท้องถิน่	ไม่น่าจะเกินสองล้านดอลลาร์ต่อปี	ส�าหรับกิจกรรมงาน

ยตุธิรรมทางอาญาทีเ่กีย่วกบัการฟ้องคดอีาญาและการจ�าคกุผู้กระท�าความผิดด้านการค้ามนษุย์	
•	 เป็นไปได้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหนึง่ครัง้ทัว่รัฐส�าหรับรฐับาลท้องถิน่ในจ�านวนสองหรอืสามล้านดอลลาร์	และมค่ีา

ใช้จ่ายเพิม่เติมจ�านวนน้อยกว่านัน้ในแต่ละปี	เนือ่งจากข้อก�าหนดใหม่ท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย
เข้ารบัการอบรมเกีย่วกบัการค้ามนษุย์

•	 เป็นไปได้ว่าจะมีรายได้เพิม่เติมจากเงินค่าปรับอาญา	น่าจะประมาณสองหรือสามล้านดอลลาร์ต่อปี	ซึง่จะใช้
ในการให้บรกิารแก่เหยือ่การค้ามนษุย์	และส�าหรบักิจกรรมการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนษุย์	

ความเป็นมา
กฎหมายรัฐบาลกลาง	กฎหมายรัฐบาลกลาง

ประกอบด้วยบทบัญญัติหลายประการที่ห้ามการค้า
มนุษย์	พระราชบัญญัติคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์แห่ง
สหรัฐอเมริกาก�าหนดประเภทของการค้ามนุษย์ไว้
กว้างๆ	สองประเภท:
	• การค้ามนุษย์เพื่อการบริการทางเพศ—ซึ่ง
บุคคลถูกจ้าง,	ถูกขนส่ง,	หรือถูกให้ท�างานทาง
เพศเชิงพาณิชย์โดยการใช้ก�าลังหรือล่อลวง	
หรือเหยื่อที่ต้องท�างานนี้อายุต�า่กว่า	18	ตัวอย่าง
ของการค้ามนุษย์เพื่อค้าบริการทางเพศคือ	การ
บังคับให้บุคคลเป็นโสเภณี

	• การค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน—ซึ่งบุคคลถูก
จ้าง	ถูกขนส่ง	หรือถูกให้ท�างาน	โดยการใช้
ก�าลังหรือล่อลวงให้ท�างานใช้แรงงานหรืองาบริ
การอื่นๆ	ตัวอย่างของการค้ามนุษย์ประเภทนี้คือ	
การบังคับแรงงานต่างชาติท�างานโดยไม่ได้รับ
ค่าแรงโดยข่มขู่ว่าจะส่งตัวกลับประเทศ

กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายซึ่งอาจด�าเนินการโดยอิสระ	หรือ	กับหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่น	

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

กฎหมายรัฐ	กฎหมายรัฐปัจจุบันประกอบด้วยการ
ยับยั้งอาชญากรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ที่คล้ายๆ	
กัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กฎหมายรัฐ	นิยามค�าว่าการ
ค้ามนุษย์ว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบุคคล
ด้วยเจตนาที่จะ	(1)	กระท�าความผิดอาญาอุกฉกรรจ	์
(เช่น	การบังคับให้ขายตัว)	หรือ	(2)	การบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ	การค้ามนุษย์จะถูกลงโทษภายใต้
กฎหมายรัฐปัจุบันด้วยการตัดสินโทษจ�าคุกในเรือน
จ�ารัฐจนถึงห้าปี	หรือหากเหยื่อมีอายุต�า่กว่า	18	ปี	จะ
ถูกจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐจนถึงแปดปี	ผู้กระท�าความผิด
ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานประกอบอาชญากรรมค้า
มนุษย์ซึ่งท�าให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บตามร่างกายรุนแรง
จะได้รับโทษเพิ่มอีกจนถึงหกป	ีในช่วงไม่กี่ปีมานี้	มีผู้
ถูกส่งเข้าจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐด้วยความผิดฐานประกอบ
อาชญากรรมค้ามนุษย์ไม่กี่คน	ณ	เดือนมีนาคม	2012 
มีผู้กระท�าความผิดดังกล่าวในเรือนจ�ารัฐ	18	ราย
ภายใต้กฎหมายนี้	ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิด

ส่วนใหญ่ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดด้วยความผิด
อาชญากรรมทางเพศ	(รวมทั้ง	อาชญากรรมบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์)	ต้องลงทะเบียนเป็น
ผู้กระท�าความผิดทางเพศกับหน่วยงานต�ารวจหรือนาย
อ�าเภอท้องถิ่น
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ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนี้จะท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการในกฎหมายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	(1)	ขยายความหมายของการค้า
มนุษย์	(2)	เพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าความผิดฐานค้า
มนุษย์ (3)	ก�าหนดค่าปรับใหม่เพื่อสนับสนุนทุนแก่งาน
ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย	์(4)	เปลี่ยนวิธีการการ
ใช้หลักฐานแย้งเหยื่อการค้ามนุษย์	และ	(5)	ก�าหนด
ให้มีกฎหมายเพิ่มขึ้นเพื่อการฝึกอบรมการบังคับใช้
กฎหมายในการจัดการกับคดีการค้ามนุษย	์และยังได้
เพิ่มข้อก�าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้กระท�าความผิด
ทางเพศ
ขยายความหมายของการค้ามนุษย์	ร่างกฎหมาย

นี้แก้ไขนิยามของการค้ามุษย์ภายใต้กฎหมายรัฐ	โดย
เพิ่มประเภทอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ
จ�าหน่ายแจกจ่ายสื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็กว่า
เป็นรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย	์เช่น	การท�าซ�้า	หรือ
การจ�าหน่ายสื่อลามกอนาจารเหล่านั้นจะถือว่าเป็นการ
ค้ามนุษย์แม้ว่าผู้กระท�าผิดจะมิได้แตะเนื้อต้องตัวเด็ก	
นอกจากนั้น	ในกรณีของคดีการค้ามนุษย์เพื่อการค้า
บริการทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	อัยการจะไม่แสดง
ถึงการใช้ก�าลังหรือการบีบบังคับขู่เข็ญที่เกิดขึ้น	 

(ข้อนี้จะท�าให้กฎหมายรัฐคล้ายคลึงกับกฎหมาย
รัฐบาลกลาง)	
เพิม่บทลงโทษผูก้ระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์
ให้รนุแรงขึน้	ร่างกฎหมายนีเ้พิม่โทษอาญาส�าหรบั
การค้ามนษุย์ภายใต้กฎหมายรฐั	เช่น	เพิม่โทษจ�าคกุ
ส�าหรบัการค้ามนษุย์เพือ่ใช้แรงงานเยีย่งทาสจนถงึ	 
12 ปีต่อการกระท�าผิด	และเพิม่โทษจ�าคกุส�าหรบัการ
ค้ามนษุย์เพือ่ค้าบรกิารทางเพศจนถงึ	20	ปีต่อการ 
กระท�าผิด	การค้ามนษุย์ทางเพศทีก่ระท�าต่อเดก็ทีม่ี
การใช้ก�าลงัหรอืข่มขูจ่ะได้รบัโทษจนถงึจ�าคกุตลอด
ชวีติ	ภาพที ่1	แสดงรายการของการเพิม่โทษขัน้สงูสดุ
ในการจ�าคกุ	การเพิม่บทลงโทษ	และค่าปรบัอาญา
นอกจากนี	้ร่างกฎหมายนี้ยังได้ระบุว่าผู้กระท�าผิดที่

ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งเคยถูกตัดสินว่า
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์มาก่อนจะได้รับโทษ 
จ�าคุกเพิ่มอีกห้าปีต่อแต่ละครั้งที่ถูกตัดสินว่ากระท�า
ผิดก่อนหน้า	ภายใต้ร่างกฎหมายนี้	ผู้กระท�าผิดที่ถูก
ตัดสินว่ากระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ที่ก่อให้เกิดการบาด
เจ็บร้ายแรงทางร่างกายต่อเหยื่อจะได้รับโทษจ�าคุก
เพิ่มอีกจนถึงสิบปี	ร่างกฎหมายนี้ยังได้อนุญาตให้ศาล
อาญาก�าหนดเบี้ยปรับสูงสุดถึง $1.5	ล้านส�าหรับความ
ผิดฐานค้ามนุษย	์

ภาพที่	1

มาตรการเพิ่มบทลงโทษอาชญากรรมขั้นสูงสุด	ส�าหรับการค้ามนุษย์	
กฎหมายป จัจบุนั	 ขอ้เสนอที่	35	

การตดัสนิลงโทษจ�าคกุa

การคา้มนษุยด์า้นแรงงาน 5 ป ี 12 ป ี
การคา้มนษุยเ์พือ่การบรกิารทางเพศทีก่ระท�าตอ่
ผู ใ้หญ่โดยใชก้�าลงัขม่ขู ่

5 ป ี 20 ป ี

การคา้มนษุยเ์พือ่การบรกิารทางเพศทีก่ระท�าตอ่
เดก็โดยไมไ่ด ใ้ชก้�าลงัขม่ขู ่

ไมม่bี 12 ป ี

การคา้มนษุยเ์พือ่การบรกิารทางเพศทีก่ระท�าตอ่
เดก็โดยใชก้�าลงัขม่ขู ่

8 ป ี ตลอดชีวติ

การเพิ่มบทลงโทษa

บาดเจบ็รุนแรงตามรา่งกาย	 6 ป ี 10 ป ี
การกระท�าความผดิฐานคา้มนษุยม์ากอ่น	 ไมม่ี 5	ป ตีอ่การถกูตดัสนิวา่

กระท�าผดิกอ่นหนา้
คา่ปรับ จนถงึ	$100,000 

ส�าหรับการคา้
มนษุยเ์พือ่การ
บรกิารทางเพศที่
กระท�าตอ่เดก็	

จนถงึ	$1.5	ลา้น	ส�าหรับผู ้
กระท�าผดิในการคา้มนษุย ์	
ทัง้หมด

a	บทลงโทษที่เกิดขึ้นขณะนี้	รวมถึงช่วงจ�านวนปี
b	กิจกรรมต่างๆ	ที่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เพื่อการบริการทางเพศที่กระท�าต่อเด็กโดยไม่ได้ใช้ก�าลังในร่างกฎหมายนี้	ถือว่าผิด
กฎหมายภายใต้กฎหมายปัจจุบันแต่ไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์	บทลงโทษของอาชญากรรมเหล่า 
นี้แตกต่างกัน
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โครงการเพื่อเหยื่อการค้ามนุษย์	ร่างกฎหมายนี้
ก�าหนดว่ากองทุนที่ได้จากการรวบรวมค่าปรับดังกล่าว
ข้างบนใช้เพื่อสนับสนุนโคงการบริการช่วยเหลือเหยื่อ
การค้ามนุษย์	โดยเฉพาะร้อยละ	70	จะใช้ในหน่วย
งานสาธารณะและองค์กรไม่แสวงก�าไรที่ให้การช่วย
เหลือโดยตรงแก่เหยื่อ	และอีกร้อยละ	30	ใช้กับหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด�าเนินคดีในเขต
อ�านาจศาลที่มีการตั้งข้อหาและใช้ในการป้องกันการ
ค้ามนุษย์,	การคุ้มครองพยาน	และปฏิบัติการช่วย
เหลือต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
คดีในศาล	ร่างกฎหมายนี้มีผลต่อการด�าเนินคดี
อาญาในศาลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งข้อหาการค้า
มนุษย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ห้ามการใช้หลักฐานที่มี
บุคคลเกี่ยวข้องในอาชญากรรมทางเพศ	(เช่น	การ
ค้าประเวณี)	เพื่อด�าเนินคดีบุคคลดังกล่าว	หาก
การกระท�าเป็นผลของการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	
ร่างกฎหมายนี้ยังก�าหนดให้ไม่ยอมรับหลักฐาน
อาชญากรรมทางเพศของเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อ
วัตถุประสงค์แห่งการท�าลายความน่าเชื่อถือหรือ
ลักษณะของเหยื่อในศาล	นอกจากนี้	ยังไม่อนุญาตให้
มีการแก้ต่างบางอย่างในคดีการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก	ตัวอย่างเช่น	จ�าเลยไม่สามรถอ้างค�าแก้ตัวว่า
ไม่ทราบอายุของเด็ก
การฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมาย	ร่างกฎหมาย

นี้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่สันติราษฎร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
จากกรมต�ารวจและหน่วยงานนายอ�าเภอท้องถิ่น	และ
ต�ารวจทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนีย	(CHP)	ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ภาคสนาม	หรืองานสืบสวนสอบสวนต้องผ่าน
การอบรมอย่างน้อยสองชั่วโมงถึงวิธีการจัดการกับการ
ร้องทุกข์การค้ามนุษย์	การฝึกอบรมนี้ต้องด�าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่	1	กรกฎาคม	2014	หรือภายใน
หกเดือนที่เจ้าหน้าที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานภาคสนามหรืองานสืบสวนสอบสวน
ขยายข้อก�าหนดการลงทะเบียนผู้กระท�าความ
ผิดทางเพศ	ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดให้ผู้กระท�าความ
ผิดทางเพศลงทะเบียนด้วยการให้ชื่อของผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและการระบุตัวตนแก่ส�านักงานต่างๆ	ของ
กรมต�ารวจและหน่วยงานต�ารวจนายอ�าเภอท้องถิ่น	
การระบุตัวตนดังกล่าวรวมถึง	ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์	ชื่อ

เข้าใช้งาน	ชื่อที่ปรากฎ	หรือการระบุตัวบุคคลส�าหรับ
การสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ	ทางอินเตอร์เน็ต	หากผู้
ลงทะเบียนเปลี่ยนบัญชีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต	
หรือเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อมูลตัวตนบนอินเตอร์เน็ต
ของเขาหรือเธอ	ผู้นั้นจะต้องแจ้งให้หน่วยงานบังคับ
กฎหมายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน	 
24	ชั่วโมง

ผลกระทบทางงบประมาณ
ปัจจุบัน	คดีค้ามนุษย์มักถูกด�าเนินคดีภายใต้

กฎหมายรัฐบาลกลางมากกว่าที่จะเป็นกฎหมายของ
รัฐแคลิฟอร์เนียแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีส่วนในงานสืบสวนคดี	ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะประเภทของอาชญากรรมมักเกี่ยวข้องกับ
หลายเขตอ�านาจศาลและเพราะประวัติศาสตร์การเป็น
ผู้มีบทบาทน�าของรัฐบาลกลางในคดีเหล่านั้น	ไม่เป็น
ที่ทราบได้ว่าการขยายนิยามของการค้ามนุษย์และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ที่เสนอไปในร่างนี้จะท�าให้มีการเพิ่ม
จ�านวนผู้ถูกจับกุมและถูกตัดสินด้วยความผิดฐานค้า
มนุษย์ขึ้นอีกมากหรือไม	่หรือว่าการด�าเนินคดีดังกล่าว
ส่วนใหญ่หลักๆ	จะยังคงด�าเนินการโดยหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือไม่	ดังนั้น	ผลก
ระทบทางงบประมาณของร่างกฎหมายนี้ต่อรัฐและ
ส่วนการปกครองท้องถิ่นดังจะได้อธิบายท้ายนี้อาจไม่
แน่นอน
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการตัดสินความผิดทางอาญา
ของรัฐและท้องถิ่นเล็กน้อยจากการเพิ่มบท
ลงโทษ	ร่างกฎหมายนี้จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การตัดสินความผิดทางอาญาของรัฐและท้องถิ่นบ้าง
จากการเพิ่มโทษอาญาส�าหรับการค้ามนุษย์	โดย
เฉพาะการเพิ่มบทลงโทษการจ�าคุกซึ่งจะส่งผลให้
ระยะเวลาที่ผู้กระท�าผิดต้องถูกจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐ
นานขึ้น	นอกจากนั้นก็เป็นไปได้ว่าบทบัญญัติของ
ร่างกฎหมายนี้ที่เพิ่มข้อก�าหนดในการฝึกอบรมและ
เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะท�าให้
เพิ่มจ�านวนผู้ถูกจับกุม,	การด�าเนินคดี	และการตัดสิน
คดีการค้ามนุษย์มากขึ้น	และอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินคดีอาญาต่อรัฐและ
ท้องถิ่น	ยอดรวมของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้	น่าจะไม่
เกินปีละสองล้านดอลลาร	์
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ค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมการ
บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น	ดังที่ได้กล่าวข้างต้น	ร่าง
กฎหมายนี้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นเข้ารับการฝึก
อบรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ทางหลวงแคลิฟอร์เนีย (CHP) ได้รับการฝึกอบรมดัง
กล่าวมาแล้ว	ดังนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มต่อรัฐ	 
ผลกระทบทางงบประมาณตามข้อก�าหนดต่อหน่วย
งานท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปัจจุบันได้
รับการฝึกอบรมดังกล่าวถึงระดับใด	และวิธีที่หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายใช้เพื่อด�าเนินการตามข้อก�าหนด
เรื่องการฝึกอบรม	เทศมณฑลและเมืองอาจมีค่าใช้
จ่ายเกิดขึ้นรวมกัน	ถึงสองสามล้านดอลลาร์เป็นค่า
ใช้จ่ายครั้งเดียว	ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน
และจัดเจ้าหน้าที่ส�ารองเข้ารับการฝึกด้วยซึ่งจะท�าให้
เกิดค่าใช้จ่ายต�่าลงในปีถัดๆ	ไปในการให้การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ใหม่

เพิ่มรายได้จากค่าปรับเพื่อให้การช่วยเหลือแก่
เหยื่อการค้ามนุษย์	ค่าปรับอาญาใหม่ที่ก�าหนดใน
ร่างกฎหมายนี้จะมีผลให้เกิดการเพิ่มรายได้บางส่วน
ซึ่งอาจจะไม่เกินสองสามล้านดอลลาร์ต่อป	ีรายได้ที่
แท้จริงจะขึ้นอยู่กับจ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระท�าผิด
ฐานค้ามนุษย์,	อัตราค่าปรับที่ศาลก�าหนด	และจ�านวน
ที่จ่ายจริงโดยผู้กระท�าผิดที่ถูกศาลตัดสิน	รายได้เหล่า
นี้จะมอบให้แก่หน่วยงานบริการเหยื่อการค้ามนุษย์
เป็นหลัก	และมีบางส่วนที่จะใช้เพื่อการป้องกันการค้า
มนุษย์	การคุ้มครองพยาน	และปฏิบัติการช่วยเหลือ
ต่างๆ
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 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 35 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 35 

ร่างกฎหมายนี้ซึ่งตั้งใจกล่าวโทษการค้ามนุษย์ อันที่จริงแล้ว
เป็นการคุกคามคนบริสุทธิ์หลายคน:

หากข้อเสนอที่ 35 ผ่าน ใครก็ตามที่ได้รับการสนับสนุนทางการ
เงินจากผู้ที่ค้าประเวณีปกติและที่ยอมรับกันระหว่างผู้ใหญ่—รวมทั้ง
ลูกๆ, พ่อแม่, คู่สมรส, คู่ครอง, เพื่อนร่วมห้อง, เจ้าของบ้าน หรือ
อื่นๆ ของผู้ขายบริการทางเพศ—อาจถูกด�าเนินคดีฐานเป็นผู้ค้า
มนุษย์ และหากถูกตัดสินว่ากระท�าผิด จะถูกบังคับให้ลงทะเบียนเป็น
ผู้กระท�าผิดทางเพศไปตลอดชีวิต!

“ลูกชายของฉันที่เคยรับราชการในกองทัพสหรัฐฯ และบัดนี้เข้า
เรียนในวิทยาลัยอาจต้องถูกตีตราว่าเป็นนักค้ามนุษย์ และต้องลง
ทะเบียนเป็นผู้กระท�าผิดทางเพศหากว่าฉันให้การสนับสนุนทางการ
เงินแก่เขาด้วยเงินรายได้ที่ฉันได้มาจากการให้บริการทางเพศ”—
Maxine Doogan 

แทนที่จะร่วมมือกับผู้ค้าบริการทางเพศในชุมชนเพื่อหยุดการค้า
มนุษย์ที่แท้จริง พวกซ้ายสุดโต่งที่ต่อต้านเพศหญิง และ พวกขวาสุด
โต่งที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนา ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอ
ที่ 35 กลับหวังว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ยินค�าว่า “การค้ามนุษย์” 
จะหลงเชื่อและสนับสนุนสงครามศาสนาที่ไม่มีประโยชน์ของพวก
เขาในการต่อต้าน “อาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก” โดยการท�าให้คนที่
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีที่ยอมรับกันระหว่างผู้ใหญ่มีความผิดทาง
อาญา  ข้อโต้แย้งของผู้สนับสนุนที่ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็น “พื้นที่มี

ความเข้มข้นสูง” ของการค้ามนุษย์ เป็นเรื่องน่าเคลือบแคลงสงสัย
พอๆ กับการความเชื่อผิดๆ ที่เกิดขึ้นที่อื่น:  http://www.oregonlive.
com/portland/index.ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html

ข้อเสนอท่ี 35 สร้างภาระใหม่ท่ีไม่มทุีนสนบัสนนุให้แก่รฐั ใน
ยามท่ีรฐับาลรฐัแคลฟิอร์เนยีอยูใ่นภาวะวิกฤตกิารเงิน และหลายๆ 
เมอืงกป็ระสบภาวะจวนล้มละลายนีเ่อง ผูบ้รหิารระดบัสงูทีร่�า่รวยซึง่
สนบัสนนุทุนกว่าร้อยละ 90 เพ่ือการรณรงค์หาเสียงส�าหรบัข้อเสนอ
ที ่35—http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-
sexual-exploitation-act_n_1656311.html—แต่ไม่ได้ให้ทนุใดๆ แก่
หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย  การเพ่ิมประเภทนกัค้ามนุษย์เข้ามา
ในกฎหมายเป็นเพียงความคดิปรารถนา—ค่าปรบัไม่เคยพอกับการ
ท�า “สงครามกบัยาเสพตดิ” และกจ็ะไม่มทีางพอเพียงกับการให้ทนุ
สนบัสนนุการท�า “สงครามกบัการค้าประเวณ”ี ด้วย

ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 35!

MANUAL JIMENEZ, ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
NORMA JEAN ALMODOVAR
STARCHILD

หยุดการค้ามนุษย์—ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้หญิงและเด็กๆ ที่มีจุดอ่อนที่ถูกกักตัวไว้โดย

ไม่เต็มใจและถูกบังคับให้ค้าประเวณีหารายได้ให้แก่นักค้ามนุษย์  
เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงอายุต�่ากว่า 12 ปี

การค้ามนุษย์เป็นเป็นหนึ่งในประเภทกิจการอาชญากรรมที่เติบโต
เร็วที่สุดในโลก และมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เองบนท้องถนนและบนโลก
อินเตอร์เน็ตในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซึ่งเด็กผู้หญิงลูกหลานท่านถูกซื้อ
และถูกขาย

งานวจิยัระดบัชาตชิิน้หนึง่เพิง่จะให้คะแนน “F” กบัรฐัแคลฟิอร์เนยี
ส�าหรบักฎหมายทีใ่ช้จดัการกบัการค้ามนษุย์ทางเพศทีล่ะเมดิต่อเดก็ๆ

นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมเราจึงต้องการ ข้อเสนอที่ 35
ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35 จะ:
• เพิ่มก�าหนดเวลาในการจ�าคุกนักค้ามนุษย์เพื่อถามหาความรับ

ผิดชอบของคนเหล่านี้
• ก�าหนดให้นกัค้ามนษุย์ทีถ่กูตดัสนิแล้วว่ากระท�าความผดิลง

ทะเบยีนผูก้ระท�าผดิทางเพศ เพือ่ป้องกนัการก่ออาชญากรรมอกี 
• ก�าหนดให้ผู้กระท�าผิดทางเพศที่ลงทะเบียน เปิดเผยข้อมูล

บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กทางอินเตอร์เน็ต

• เพิ่มค่าปรับจากนักค้ามนุษย์ที่ถูกตัดสินแล้วว่ากระท�าความผิด
และใช้เงินจากกองทุนนั้นเพื่อบริการช่วยเหลือเหยื่อเพื่อที่ผู้รอด
ชีวิตจะสามารถเยียวยาชีวิตได้

ข้อเสนอที่ 35  ปกป้องเด็กๆ จากการถูกใช้เป็นเครื่องมือหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ 

เหยือ่การค้ามนษุย์ทางเพศจ�านวนมากเป็นเดก็ทีอ่่อนแอ  พวกเธอมี
ความหวาดกลวัในชวีติและการถกูกระท�าทารณุ—ทางเพศ ทางร่างกาย 
และทางจติใจ ส�านกังานสอบสวนกลางแห่งสหรฐัอเมรกิา (FBI) ยอมรบั
ว่าสามเมอืงใหญ่ในรฐัแคลฟิอร์เนยี—ลอสแอนเจลสี ซานฟรานซสิโก 
และ ซานดเิอโก้—เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารค้ามนษุย์ทางเพศโดยใช้เดก็ๆ  
หนาแน่นสงู  นัน่เป็นสาเหตวุ่าท�าไมเราต้องการ ข้อเสนอที ่35 เพือ่ปก
ป้องเดก็ๆ จากการถกูใช้เพือ่หาประโยชน์ทางเพศเชงิพาณชิย์

ข้อเสนอที่ 35 จัดการให้นักค้ามนุษย์รับผิดชอบต่อการก่อ
อาชญากรรมที่น่าสยดสยอง

“นักค้ามนุษย์ทางเพศล่าเหยื่อจากผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคม พวก
เขาร�่ารวยขึ้นและก�าจัดเหยื่อ ข้อเสนอที่ 35 จะท�าให้นักค้ามนุษย์
เหล่านี้รับผิดชอบต่อการกระท�า  โดยการผ่านรับร่างข้อเสนอที่ 35 
ชาวแคลิฟอร์เนียจะแถลงว่าจะไม่ยอมอดกลั้นกับพวกที่กระท�าทารุณ
กรรมทางเพศแก่ลูกหลานของเราอีกต่อไป และเราจะอยู่ข้างเหยื่อ
ของอาชญากรรมน่ากลัวเหล่านี้”

—Nancy O’Malley, อัยการเขตเทศมณฑลอลาเมด้า และทนาย
เพื่อสิทธิ์เหยื่อแห่งชาติ

ข้อเสนอที่ ที่ 35 ช่วยหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็กที่เริ่มจากอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งที่นักค้ามนุษย์ใช้ในการเข้าถึงเด็กที่มีจุด
อ่อน ข้อเสนอที่ 35 ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดทางเพศที่ถูกตัดสิน
แล้วให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงตัวทางอินเตอร์เน็ตซึ่ง
จะช่วยป้องกันเด็กๆ ของเราและขัดขวางการค้ามนุษย์

กลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียสนับสนุน
ให้ รับ ข้อเสนอที่ 35

“ในฐานะผู้ที่ยืนอยู่แถวหน้าในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ เรา
สนับสนุนเต็มที่ให้ รับ ข้อเสนอที่ 35 เพื่อช่วยให้เราสามารถด�าเนิน
คดีกับผู้กระท�าความผิดทางเพศและปกป้องเหยื่อจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ”

—Ron Cottingham, ประธาน, สมาคมเจ้าหน้าที่สันติราษฎร์แห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย, ตัวแทนสมาชิกเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ 64,000 
คน 

เหยื่ออาชญากรรมและทนายของพวกเขาสนับสนุนให้ รับ ข้อ
เสนอที่ 35

“ข้อเสนอที่  35 จะปกป้องเด็กๆ จากนักค้ามนุษย์ซึ่งได้ประโยชน์
จากการขายพวกเขาทั้งบนถนนและในอินเตอร์เน็ต”

—Marc Klaas, ทนายเหยื่ออาชญากรรม และ บิดาของ Polly Klaas 
ซึ่งถูกลักพาตัวและฆ่าในปี 1993

“ตอนอายุ 14 ฉันหนีออกจากบ้านที่มีปัญหาและตกอยู่ในเงื้อมือ
ของนักค้ามนุษย์  หลายปีที่ฉันถูกใช้เพื่อหาผลประโยชน์และถูก
กระท�าทารุณในขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็ก ในฐานะผู้รอดชีวิตมาจากการ
ค้ามนุษย์ ฉันขอให้ชาวแคลิฟอร์เนียยืนหยัดต่อต้านการแสวงหาผล
ประโยชน์ทางเพศ และลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35”

—Leah Albright-Byrd, ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์
ปกป้องเด็กๆ จากการถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์

ทางเพศ  หยุดบรรดานักค้ามนุษย์
รับ ในข้อเสนอที่ 35 VoteYeson35.com

LEAH ALBRIGHT-BYRD 
ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์
MARC KLAAS, ประธาน 
มูลนิธิ KlaasKids Foundation
SCOTT R. SEAMAN, ประธาน 
สมาคมผู้บัญชาการต�ารวจแคลิฟอร์เนีย
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การค้ามนุษย์ การลงโทษ  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

35
ข้อเสนอที่ 35 ไม่เป็นไปตามที่สัญญา และผู้ลงคะแนนน่าจะส่งร่าง

นี้กลับไปที่กระดานวาดเขียน
การก�าหนดให้การกระท�าบางอย่างเป็นความผิดอาญาไม่ได้

เป็นการน�ามาซึ่งความคุ้มครอง
หากข้อเสนอนี้ผ่าน ก็เท่ากับว่ารัฐแคลิฟอร์เนียให้เช็คเปล่า

กับผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 35 ร่างกฎหมายที่ไม่รอบคอบนี้ขึ้น
อยู่กับการให้ค�าจ�ากัดความที่กว้างของผู้ได้ผลประโยชน์จาก
โสเภณี  ซึ่งรวมถึง  พ่อแม่, ลูก, เพื่อนร่วมห้อง, คู่ครอง, และ
เจ้าของบ้าน ที่จะถูกตีตราว่าเป็นผู้กระท�าผิดทางเพศ  จุดประสงค์
หลักก็คือการเข้าถึงการริบทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก�าไร
ที่รับรองร่างนี้   ข้อเสนอที่ 35 ไม่มีการก�ากับดูแล หรือหลัก
ภาระรับผิดชอบ  แต่จะเป็นการเปิดประตูให้แก้การฉ้อราษฎร์บัง
หลวงเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นมาก่อนในการบังคับใช้กฎหมาย
ยาเสพติด http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/
defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence

หากผ่าน ข้อเสนอที่ 35 จะท�าให้เกิดผลกระทบที่เสียหายต่องบ 
ประมาณรัฐ  กฎหมายนี้ขึ้นอยู่กับการก�าหนดความผิดอาญาให้แก่ 
ผู้ใหญ่ที่ถูกจับกุมจากการค้าประเวณีโดยไม่ได้พิจารณาลักษณะการ 
ล่อซือ้ประเวณว่ีาเป็นลกัษณะการช่วยเหลอืเดก็ http://www.sfgate.
com/default/article/Bay-Area-sweep-nets-child-prostitute-pimp-
suspects-3661229.php

งานวจิยัแสดงให้เหน็ว่าวยัรุน่ส่วนใหญ่ทีถ่กูจบักมุในการค้าประเวณี 
ไม่มชีายทีจ่ดัหาแขกให้ ดงันัน้ แนวความคดิทีว่่ากฎหมายนีจ้ะได้ผล 
ในตวัของมนัเองไม่ได้รบัการสนบัสนนุด้วยหลกัฐาน การหายตวัไปของ 
เดก็ผูช้าย:  งานวจิยัใหม่ทีล้่มล้างรปูแบบคตนิยิมของสงัคม http://www.
riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-exploitation-of-
children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-
trafficking-minors/

ข้อเสนอที่ 35 ขึ้นอยู่กับต�ารวจที่ล้มเหลวที่ใช้การก�าหนดให้การ
กระท�าบางอย่างเป็นความผิดอาญา เป็นวิธีการในการจับกุมผู้อายุต�่า
กว่าเกณฑ์โดยเรียกการกระท�านั้นว่าเป็น ”การช่วยเหลือ”

Cheryl Overs, สมาชกิกลุม่ทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรกึษา UN, เรือ่ง 
การแก้ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในเชงิพาณชิย์จาก 
เดก็ http://www.plri.org/story/tackling-child-commercial-sexual-exploitation 
อย่าขยายงานในส่วนของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีล้่มเหลวอยูแ่ล้วเลย  
http://www.traffickingpolicyresearchproject.org/

หากร่างนีผ่้าน เป็นไปได้ว่ารฐัจะต้องก�าหนดการแก้ต่างกฎหมายนีใ้น
ศาลเพราะเป็นได้ว่ารฐัจะต้องเผชญิกบัการท้าทายทางกฎหมายเพราะ

มบีทบญัญตัทิีย่งัมข้ีอน่าสงสยัและอาจจะไม่เป็นไปตามรฐัธรรมนญู 
รวมทัง้สิง่ต่างๆ ต่อไปนี:้  ค�านยิามทีค่ลมุเครอืและอาจไม่เป็นไปตาม
รฐัธรรมนญูของ “การค้ามนษุย์” รวมทัง้ “เจตนาในการจ่ายแจกสิง่
ลามกอนาจาร”, การลงโทษที ่“โหดร้ายและไม่ปกต”ิ รวมทัง้ก�าหนด
เวลาการจ�าคกุและค่าปรบัทีน่านและสงูเกนิไป ทีเ่ป็นไปได้ว่าไม่เป็นไป
ตามรฐัธรรมนญู, การขดัขวางสทิธิข์องจ�าเลยในการแสดงหลกัฐานใน
การแก้ต่างในการไต่สวน ทีเ่ป็นไปได้ว่าไม่เป็นไปตามรฐัธรรมนญู

กฎหมายนี้จะท�าให้รัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยจ�านวนที่ระบุไม่ 
ได้:  จะเพิ่มปริมาณงานให้กับหน่วยงานทัณฑ์บนที่มีงานล้นอยู่แล้ว   
พิจารณาคดีของ Jaycee Dugard และเงินกว่า $20,000,000 ล้าน 
ที่รัฐแคลิฟอร์เนียต้องจ่ายให้กับเธอเพราะไม่ได้ปกป้องเธอจากนัก 
ล่าผู้ใช้ความรุนแรงทางเพศ  และยังก�าหนดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที ่
ต�ารวจเพ่ือส่งเสริมบทบญัญตัท่ีิขยายขอบเขตตามกฎหมายน้ี http://
www.sfbg.com/politics/2012/06/16/bringing-heat

บทบัญญัติที่ลวงให้เข้าใจผิดนี้ใช้ข้อเท็จจริงน้อยกว่าความกลัว
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนหลงเข้าไปเสี่ยงกับค่าปรับและ
ค่าธรรมเนียมในอนาคตซึ่งเสี่ยงต่อการเปลี่ยนทิศทางของทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างขาดแคลนของรัฐไปจากโครงการบริการทางสังคมที่มีอยู่

กฎหมายมีการบังคับใช้อยู่ http://blog.sfgate.com/
incontracosta/2012/06/25/concord-police-assist-with-multi-agency-
operation-targeting-child-prostitution/

นโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัข้อเสนอท่ี 35 ถกูก�าหนดไว้นอกประชากรที่
ได้รับผลกระทบ  ผูส้นบัสนนุยนืข้างผลประโยชน์ทางการเงนิทีจ่ะได้
รบัจากเงินเดอืน "ในการให้บรกิาร" แก่ผูค้้าบริการทางเพศทีท่�างาน
ร่วมกนั  ผูใ้ห้บรกิารทางเพศไม่ต้องการถกูบงัคบัให้ต้องออกจาก
อาชีพไปด้วยกฎหมายอาชญากรรมแต่ถกูบงัคบัให้รับบรกิารจากผู้
สนบัสนนุ ผูใ้ห้บรกิารทางเพศเรยีกร้องสิทธิในการแสดงความคิดเหน็

มาพูดกันตรงๆ การท�าให้การค้าประเวณีเป็นความผิดอาญาเป็น
เงื่อนไขให้เกิดการหาประโยชน์ ยอมให้กับพวกเราแทนที่จะต้องไป
จัดการปัญหาเรื่องนั้น

ลงคะแนน ไม่รับ ในนโยบายที่ล้มเหลวเหล่านี้
ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 35

MAXINE DOOGAN, ประธาน 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
MANUAL JIMENEZ, ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.

“ฉนัอายแุค่ 10 ปี ตอนทีฉ่นัถกูใช้เป็นเครือ่งมอืหาผลประโยชน์ 
ของขบวนการค้ามนษุย์ ฉนัทนทกุข์ทรมาณเป็นเวลาหลายปีจากการ 
ถกูกระท�าทารณุในขณะทีพ่วกนัน้ได้ก�าไร โปรดปกป้องสิทธ์ิ ของ 
ผู้หญงิและเดก็ๆ ทีต่กเป็นเหยือ่ของการค้ามนษุย์ตามท้องถนน และบน
อนิเตอร์เนต็ ลงคะแนน รบั ในข้อเสนอที ่35 เพือ่หยดุการค้ามนษุย์” 
—Withelma Ortiz, ผูร้อดชวีติจากขบวนการค้ามนษุย์ 

รบั ในข้อเสนอที ่35 จะต่อสูก้บัขบวนการค้ามนษุย์ และการหาผล
ประโยชน์ทางเพศจากผูห้ญงิและเดก็

งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ให้คะแนน “F” แก่รัฐแคลิฟอร์เนียส�าหรับ
กฎหมายต้านการค้ามนุษย์ด้านเพศที่กระท�าต่อเด็กซึ่งอ่อนไป  
ส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ระบุว่าลอสแอน
จลีส ซานฟรานซิสโก และซานดิเอโก้เป็นพื้นที่ที่มีการค้ามนุษย์ด้าน
เพศที่กระท�าต่อเด็กสูง

อายุเฉลีย่ของเดก็ผูห้ญงิทีเ่ข้ามาในวงจรการค้ามนษุย์ครัง้แรก คอื 
12 ถึง 14 ปี  
เดก็เหล่าน้ีควรได้ใช้เวลาไปกบัการคดิเรือ่งการบ้านมากกว่าจะเอา
ชีวติรอดอย่างไรกบัอกีคนืทีจ่ะถกูขาย

ข้อเสนอที ่35 จะปกป้องเดก็ๆ ในรฐัแคลฟิอร์เนยีโดยการเพ่ิม
บทลงโทษแก่นักค้ามนษุย์ บงัคบัให้นกัค้ามนษุย์ทีถ่กูตดัสนิแล้วว่า
มคีวามผดิลงทะเบยีนผูก้ระท�าความผดิทางเพศ และก�าหนดให้ผู้
ลงทะเบยีนทัง้หมดให้ข้อมลูเกีย่วกบัตวัตนในอนิเตอร์เนต็เพ่ือช่วย
ป้องกนัการค้ามนุษย์ทางอนิเตอร์เนต็

ข้อเสนอที่ 35 ช่วยเยียวยาให้เหยื่อได้กลับมามีชีวิตแบบเดิมโดย
การเพิ่มค่าปรับการค้ามนุษย์และใช้เงินนั้นเป็นกองทุนบริการช่วย
เหลือเหยื่อ

รับ ในข้อเสนอที่ 35 ได้รับการสนับสนุนโดยการร่วมมืออย่างกว้าง
ขวาง รวมทั้ง:

• องค์กรทนายเพื่อเด็กและเหยื่อ เช่น มูลนิธิ KlaasKids และ 
สหพันธ์ผู้เสียหายจากอาชญากรรม

• หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นตัวแทน
ต�าแหน่งและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า  
80,000 นาย 

• ผู้รอดชีวิตจากขบวนการค้ามนุษย์
ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35 เพื่อหยุดการค้ามนุษย์ และการหา

ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กๆ

WITHELMA ORTIZ 
ผู้รอดชีวิตจากขบวนการค้ามนุษย์
CARISSA PHELPS 
ผู้รอดชีวิตจากขบวนการค้ามนุษย์
NANCY O’MALLEY 
อัยการเขตเทศมณฑลอลาเมด้า
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กฎหมายให้โอกาสสามครั้ง ผู้ประกอบความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ซ�า้ 
การลงโทษ แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

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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36
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 36 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 36 

นี่คือสิ่งที่ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 36 ไม่ได้บอกท่าน:
• บทบัญญตัท่ีิซ่อนเร้นในข้อเสนอที3่6 จะยอมให้มกีารลดโทษ

อาชญากรอนัตรายจ�านวนหลายพนัทีไ่ด้รบัโทษจ�าคกุแล้วกจ็ะปล่อย
ออกจากคกุเรว็ขึน้ ตามทีห่นงัสอืพมิพ์ The Fresno Bee ลง:

“หากข้อเสนอที่ 36 ผ่าน ผู้กระท�าความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่
ถูกตัดสินรับโทษจ�าคุกตลอดชีวิตตามกฎหมายให้โอกาสสาม
ครั้ง (Three Strikes) ราว 3,000 คน สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอลด
โทษ . . . ” 

• อาชญากรอันตรายจ�านวนหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัว โดยไม่ต้อง
มีทัณฑ์บนหรือการคุมประพฤติ นักวิเคราะห์กฎหมายอิสระกล่าว
ว่า:

“ผู้กระท�าผิดซ�้าครั้งที่สามที่ได้รับการตัดสินใหม่ภายใต้ร่าง
กฎหมายน้ีจะเข้าเกณฑ์คุมประพฤติในชุมชน เม่ือได้รับการปล่อย
ตัวจากคุก มากกว่าที่จะได้รับทัณฑ์บนจากรัฐ . . . บางส่วนของ
ผู้กระท�าผิดเหล่าน้ันจะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีการคุม
ประพฤติในชุมชน”

• ข้อเสนอท่ี 36 ไม่จ�าเป็นต้องมีเลย อัยการและผู้พิพากษา
มีอ�านาจอยู่แล้วที่จะด�าเนินการให้กฎหมายให้โอกาสสาม
ครั้งเป็นไปโดยยุติธรรม นี่คือสิ่งที่ประธานสมาคมอัยการเขต
กล่าว:

"ผู้พิพากษาและอัยการไม่จ�าเป็นต้องมีข้อเสนอที่ 36 อันที่จริงมันลด
อ�านาจพวกเราในการใช้กฎหมายการให้โอกาสสามครั้งในการจัดการ
กับผู้กระท�าความผิดซ�า้ๆ ที่เป็นตัวอันตราย และจัดการกวาดล้าง
พวกเขาออกไปจากท้องที่ด้วยการตัดสินเพียงหนเดียวส�าหรับความ
ผิดทั้งหมด”

•	 36 ถกูคดัค้านโดยทกุๆ องค์กรหลกัในการบงัคบัใช้กฎหมายและ 
กลุม่ปกป้องสทิธิเ์หยือ่ผูเ้คราะห์ร้าย รวมทัง้ผูท้ีเ่ป็นตวัแทนจาก 
ผูบ้ญัชาการส�านกังานต�ารวจรฐั, ต�ารวจท้องถิน่, อยัการ และ 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจ โปรดทราบว่า บรรดาผูส้นบัสนนุข้อเสนอที่  
36 ไม่สามารถเอ่ยรายชือ่องค์กรบงัคบัใช้กฎหมายได้ซกัองค์กร
เดยีวทีจ่ะอยูข้่างพวกเขา!

• ข้อเสนอที่ 36 ไม่ได้ลดภาษี รัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากไปเพื่อ
ต่อสู้กับอาชญากรรม ใช้น้อยไปด้วยซ�้า หากมีอาชญากรรมมาก
ขึ้นก็จะสิ้นเปลืองเงินภาษีด้วย!

พวกเราขอให้ท่านได้ช่วยกันรักษากฎหมายให้โอกาสสามครั้ง 
โปรดลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่36

ผู้บัญชาการต�ารวจ RICK BRAZIEL, ประธาน
สมาคมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
HENRY T. NICHOLAS, III, ดร. ผู้เขียน 
พระราชบัญญัติสิทธิ์ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในรัฐแคลิฟอร์เนีย
CHRISTINE WARD, กรรมการบริหาร
สมาพันธ์การด�าเนินคดีเพื่อผู้เสียหายทางอาชญากรรม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปกฏหมายการให้โอกาสสามครั้ง 
ตามข้อเสนอที่ 36 ได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจาก
การร่วมมือกันสองฝ่ายของผู้บัญชาการหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย, องค์กรสิทธิมนุษยชน และตัวแทนทางกฎหมายของ
ผู้เสียภาษี เพราะ: 
• ท�าให้การลงโทษเหมาะสมกับอาชญากรรมที่ได้กระท�า

ทรัพยากรการเงินและการบังคับใช้กฎหมายที่มีค่าไม่ควรจะ
ถูกเบี่ยงเบนอย่างไม่เหมาะสมด้วยการก�าหนดโทษจ�าคุกตลอด
ชีวิตแก่ผู้กระท�าความผิดที่ไม่ร้ายแรงบางราย ข้อเสนอที่ 36 จะ
ท�าให้มั่นใจว่าผู้กระท�าความผิดรุนแรงซ�้าจะได้รับโทษและไม่
ถูกปล่อยตัวก่อนแน่
• ช่วยประหยัดเงินให้แก่รัฐแคลิฟอร์เนียกว่า $100 ล้านทุกปี

ช่วยประหยัดเงินภาษีกว่า $100 ล้านต่อปี—เงินที่สามารถเอา
ไปใช้เป็นทุนสนับสนุนโรงเรียน, ต่อสู้กับอาชญากรรม และลด
การขาดดุลงบประมาณรัฐ กฎหมายการให้โอกาสสามครั้งจะยัง
คงใช้ต่อไปเพื่อลงโทษอาชญากรอันตรายมืออาชีพที่ประกอบ
อาชญากรรมร้ายแรงรุนแรง—จัดการกวาดล้างพวกเขาออกจาก
ท้องถนนไป 25 ปีถึงตลอดชีวิต
• ท�าให้มีพื้นที่ในเรือนจ�าส�าหรับผู้กระท�าความผิดอาญา

อุกฉกรรจ์อันตราย
ข้อเสนอที่ 36 จะช่วยแก้อุปสรรคของการที่เรือนจ�าแออัดเกิน

ไปกับผู้กระท�าความผิดที่ไม่รุนแรง ท�าให้มีพื้นที่มากขึ้นที่จะคุม
ขังผู้กระท�าความผิดรุนแรงให้พ้นไปจากท้องถนน 
• สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

อัยการ ผู้พิพากษา ต�ารวจ สนับสนุนข้อเสนอที่ 36 เพราะ
ข้อเสนอที่ 36 ช่วยท�าให้มั่นใจว่า เรือนจ�าจะสามารถกักตัว
อาชญากรอันตรายไว้หลังลูกกรงได้ตลอดชีวิต ข้อเสนอที่ 36 
จะจัดการให้อาชญากรอันตรายหายออกไปจากท้องถนน
• สนับสนุนผู้เสียภาษี 

ข้อเสนอที่ 36 จะช่วยประหยัดได้ถึง $100 ล้านทุกปี Grover 
Norquist, ประธานองค์กรอเมริกันเพื่อการปฏิรูปภาษี กล่าวว่า 
“พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการให้โอกาสสามครั้งเข้มงวด
หนักต่ออาชญากรรมแต่ไม่หนักกับผู้เสียภาษี เพราะจะช่วยหยุด
ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่ไม่จ�าเป็นจ�านวนหลายร้อยล้านจากเงิน

ภาษีที่มาจากรายได้ที่เราไม่ได้มาง่ายๆ ขณะเดียวกันก็ปกป้อง
ผู้คนจากอาชญากรรมรุนแรง” ผู้ตรวจสอบบัญชีรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเมินว่าผู้เสียภาษีต้องจ่ายเงินค่าที่อยู่และรักษาสุขภาพ
ส�าหรับนักโทษที่กระท�าผิดซ�า้สามครั้งที่ไม่รุนแรงหลายล้าน
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อเสนอที่ 36 จะช่วย
ประหยัดเงินให้แก่ผู้เสียภาษี 
• เข้มงวดและหลักแหลมกับอาชญากรรม

ผู้เชี่ยวชาญงานยุติธรรมด้านอาชญากรรมและผู้บัญชาการ
หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายร่างข้อเสนอที่ 36 อย่าง
ระมัดระวังเพื่อว่าอาชญากรที่ร้ายแรงจริงๆ จะไม่ได้รับประโยชน์ 
ใดๆ เลยจากการปฏิรูป อาชญากรที่กระท�าผิดซ�า้จะได้รับ
โทษจ�าคุกตลอดชีวิตส�าหรับการกระท�าผิดซ�้าสามครั้งที่ร้ายแรง
หรือรุนแรง ผู้กระท�าผิดซ�า้ที่ไม่ใช่อาชญากรรมรุนแรงจะรับโทษ
สองเท่าของการลงโทษทั่วไป จ�าเลยรายใดๆ ที่เคยถูกตัดสิน
ว่ากระท�าผิดฐานประกอบอาชญากรรมรุนแรงอย่างที่สุด—เช่น 
ข่มขืน, ฆาตกรรม หรือ ลวนลามเด็ก—จะได้รับโทษจ�าคุก 25 ปี
ถึงตลอดชีวิต ไม่ว่าการกระท�าผิดครั้งที่สามจะเล็กน้อยแค่ไหน
ร่วมกับเรา

ด้วยการผ่านข้อเสนอที่ 36 รัฐแคลิฟอร์เนียจะยังคงสงวนไว้
ซึ่งกฎหมายการให้โอกาสสามครั้งส�าหรับผู้กระท�าผิดซ�า้ซาก
รุนแรง แต่จะยุติธรรมมากขึ้นโดยการเน้นความส�าคัญของการ
ได้สัดส่วนในการตัดสินลงโทษและจัดให้มีการใช้กฎหมายที่
ส�าคัญนี้อย่างยุติธรรมมากขึ้น

โปรดร่วมกับเราโดยการลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่36
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.FixThreeStrikes.org

STEVE COOLEY, อัยการเขต 
เทศมณฑลลอสแอนเจลีส
GEORGE GASCON, อัยการเขต 
นครและเทศมณฑลซานฟรานซิสโก
DAVID MILLS, ศาสตราจารย์ 
โรงเรียนกฎหมายสแตนฟอร์ด
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 36 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 36 

กฎหมายให้โอกาสสามครัง้  
ผู้ประกอบความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ซ�า้  
การลงโทษ แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

36
ในปี 1994 ผูอ้อกเสยีงลงคะแนนท่วมท้นผ่านกฎหมายการให้โอกาส

สามครัง้—กฎหมายซึง่เพิม่บทลงโทษจ�าคกุส�าหรบัผูก้ระท�าผดิอาญา
ซ�า้ๆ และกฎหมายนีก้ท็�างานได้ด!ี เกอืบจะทนัททีีอ่ตัราอาชญากรรม
ในรฐัเราลดฮวบลงและยงัคงต�า่อยูแ่ม้ในระหว่างช่วงภาวะตกต�า่ทาง
เศรษฐกจิปัจจบุนั เหตผุลกง่็ายๆ อาชญากรรายเดมิๆ เป็นผูป้ระกอบ
อาชญากรรมส่วนใหญ่—ทีก่ลบัเข้าไปในกระบวนการยตุธิรรมและถกูจ�า
คกุแล้วกอ็อกมา—ครัง้แล้วครัง้เล่า จนกระทัง่ผูอ้อกเสงีลงคะแนนบอก
ว่าพอกนัท—ีท�าผดิซ�า้สามครัง้ แล้วก ็หมดสทิธิ!์ 

ในปี 2004 สหภาพเสรภีาพพลเมอืงอเมรกินั (ACLU) และผูค้ดัค้าน
กฎหมายทีร่นุแรงต่ออาชญากรพยายามทีจ่ะเปลีย่นกฎหมายการให้
โอกาสสามครัง้ ซึง่ผูอ้อกเสยีงได้ลงคะแนน ไม่รบั ตอนนีพ้วกเขาจงึ
กลบัมาอกีครัง้ด้วยข้อเสนอที ่36 ครัง้ทีแ่ล้วพวกเขาหลอกเราไม่ส�าเรจ็
และครัง้นีพ้วกเขาจะหลอกเราไม่ได้

เหมือนครั้งก่อน ข้อเสนอที่ 36 ยอมให้อาชญากรอันตรายไดรับ
การ ลดโทษ การลงโทษจ�าคุกแล้วก็ ปล่อยตัวออกจากเรือนจ�า! ถ้า
อย่างนั้นข้อเสนอที่ 36 ใช้บังคับกับใคร? 

• อาชญากรเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมากเสียจนอัยการเขต
เลือกที่จะตั้งข้อหาพวกเขาด้วยความผิดฐานกระท�าผิดซ�า้สาม
ครั้ง;

• อาชญากรเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมากเสียจน ผู้พิพากษา
เห็นด้วยกับการตัดสินใจของอัยการเขตในการตั้งข้อหาฟ้อง;

• อาชญากรเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมากเสียจน คณะลูกขุน
ตัดสินให้มีความผิดนั้น;

• อาชญากรเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมากเสียจนผู้พิพากษา
ก�าหนดโทษจ�าคุก 25 ปีจนถึงตลอดชีวิต; และ

• การอุทธรณ์ของอาชญากรเหล่านี้ถูกปฏิเสธ
นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ข้อเสนอที่ 36 จะยอมให้

อาชญากรบางรายเหล่านั้นขอให้ได้รับการพิพากษาโดยผู้พิพากษา
ท่านอื่นที่จะท�าให้พวกเขาเป็นอิสระ ที่ร้ายไปกว่านั้นอาชญากรเหล่า
นั้นบางรายจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�าโดยไม่ต้องมีทัณฑ์บน
หรือการคุมประพฤติใดๆ!

นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์กฎหมายอิสระพูดถึงการปล่อยตัวนักโทษ
บางรายก่อนก�าหนดภายใต้ข้อเสนอที่ 36: “นักโทษบางรายจะได้รับ
การปล่อยตัวจากเรือนจ�าโดยไม่ต้องมีการคุมประพฤติในชุมชน”

ไม่แปลกใจเลยที่ข้อเสนอที่ 36 ถูกคัดค้านโดยต�ารวจ
แคลิฟอร์เนีย, กลุ่มต�ารวจนายอ�าเภอท้องถิ่นและกลุ่มผู้บังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้ง:

สมาคมผู้บัญชาการต�ารวจแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
สมาคมต�ารวจนายอ�าเภอของรัฐแคลิฟอร์เนีย
สมาคมอัยการเขตแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
สมาคมงานวิจัยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
สมาคมการคุ้มครองต�ารวจแห่งนครลอสแอนเจลิส

ท่านคิดว่าอาชญากรอันตรายที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวใหม่จะท�า
อะไรเมื่อออกไปนอกคุก? เรารู้ค�าตอบนั้นอยู่แล้ว พวกเขาจะก่อคดี
มากขึ้นอีก ท�าอันตรายหรือฆ่าเหยื่อบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น แล้วท้ายที่สุดก็
จะสิ้นสุดลงในที่ที่พวกเขาอยู่ทุกวันนี้—คือกลับเข้าเรือนจ�า ทั้งหมด
นี้จะสิ้นเปลืองภาษีมากกว่าการกักพวกเขาไว้หลังลูกกรงซึ่งเป็นที่
ของพวกเขา

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้อเสนอที่ 36 ถูกคัดค้านโดยกลุ่มต่างๆ ที่
ท�างานเพื่อสิทธิของเหยื่อ รวมทั้ง:

สหพันธ์ผู้เสียหายจากอาชญากรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
สมาพันธ์การด�าเนินคดีเพื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรม
กลุ่มพลเมืองผู้ต่อต้านการฆาตกรรม
มูลนิธิเพื่อการตัดสินอาชญากรตามกฎหมาย

ตอนที่กฎหมายให้โอกาสสามครั้งได้รับความเห็นชอบจากผู้ลง
คะแนนเสียง บางคนคิดว่าความคิดดังกล่าวรุนแรงและสิ้นเปลือง
เกินไป แต่ผู้ลงคะแนนเสียงได้คัดค้านคความเห็นนั้นไปในปี 2004 
แต่หากท่านคิดว่าควรจะได้มีการปฏิรูปกฎหมายการให้โอกาสสาม
ครั้งแล้วละก็ ข้อเสนอที่ 36 ไม่ใช่ค�าตอบ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
กฎหมายที่เกี่ยวกับบทลงโทษควรใช้กับความผิดอาชญากรรมใน
อนาคต—ไม่ควรใช้กับอาชญากรที่ถูกจ�าคุกอยู่แล้ว—โดยไปลดโทษ
ให้สั้นขึ้น ไม่เป็นการยุติธรรมเลยส�าหรับเหยื่ออาชญากรรมที่จะต้อง
รู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งกับการตัดสินลงโทษใหม่และการปล่อยออกจาก
เรือนจ�าก่อนก�าหนดของอาชญากรอันตรายเหล่านี้ เราขอให้คุณลง
คะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 36

www.save3strikes.com

นายอ�าเภอ KEITH ROYAL, ประธาน
สมาคมต�ารวจนายอ�าเภอท้องถิ่นแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
อัยการเขต CARL ADAMS, ประธาน
สมาคมอัยการ เขตแคลิฟอร์เนีย
HARRIET SALERNO, ประธาน
สหพันธ์ผู้เสียหายจากอาชญากรรม ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

อย่าเชื่อกลวิธีที่ท�าให้รู้สึกกลัวโดยผู้คัดค้านข้อเสนอที่ 36
นี่คือข้อเท็จจริง
• ข้อเสนอที่ 36 ก�าหนดให้ฆาตกร นักข่มขืน พวกละเมิดทาง

เพศต่อเด็กและอาชญากรอันตรายอื่นๆรับโทษเต็มตาม
โทษขั้นสูงที่กฎหมายก�าหนด

• ข้อเสนอที่ 36 ประหยัดเงินภาษีหลายร้อยล้านดอลลาร์
• ข้อเสนอที่ 36 ยังคงลงโทษผู้กระท�าผิดซ�้าในอาชญากรรม

ที่ไม่รุนแรงด้วยการจ�าคุกด้วยก�าหนดเวลาสองเท่า
ปัจจุบัน อาชญากรอันตรายได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�า

ก่อนก�าหนดเพราะความแออัดของคุกที่จองจ�าผู้กระท�าผิดไม่
รุนแรงผู้ที่ไม่ได้ก่อความเสี่ยงต่อสาธารณะ ข้อเสนอที่ 36 ขัด
ขวางไม่ให้อาชญากรอันตรายได้รับการปล่อยตัวก่อนก�าหนด 
คนที่ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดจากการลักถุงเท้าคู่เดียว, ขโมย
ขนมปังหรืออาหารทารกไม่สมควรที่จะต้องถูกจ�าคุกตลอดชีวิต

ข้อเสนอที่ 36 ได้รับการสนับสนุนโดยหัวหน้าหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายอันประกอบด้วย:

•	 Steve Cooley, อัยการเขตนครลอสแอนเจลีส
•	 Jeffrey Rosen, อัยการเขตเทศมณฑลซานตาคลารา

•	 George Gascon, อัยการเขต นครและเทศมณฑล 
ซานฟรานซิสโก

•	 Charlie Beck, ผู้บัญชาการต�ารวจ นครลอสแอนเจลีส
พวกเขารู้ว่าข้อเสนอที่ 36:
• ก�าหนด: โทษจ�าคุกตลอดชีวิตส�าหรับอาชญากรอันตรายที่

ก่ออาชญากรรมร้ายแรงและรุนแรง
• ลงโทษให้เหมาะกับลักษณะของอาชญากรรม: หยุดการใช้

ทรัพยากรต�ารวจที่มีค่าและพื้นที่เรือนจ�าไปอย่างสิ้นเปลือง
กับผู้กระท�าผิดไม่รุนแรง

• ประหยัดมากกว่า $100 ล้านทุกปี

STEVE COOLEY, อัยการเขต 
เทศมณฑลลอสแอนเจลีส
JEFFREY F. ROSEN, อัยการเขต 
เทศมณฑลซานตาคลารา
CHARLIE BECK  
ผู้บัญชาการต�ารวจนครลอสแอนเจลีส
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อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การติดฉลาก  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด

ข้อเสนอที่
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ชื่อเรื่องและบทสรุป	 จัดท�ำโดยส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	

อำหำรดัดแปลงพันธุกรรม	กำรติดฉลำก	แนวคิดริเริ่มออกกฎหมำย
•  ก�าหนดให้ติดฉลากส�าหรับอาหารดิบ หรือ อาหารแปรรูปที่เสนอขายให้แก่ผู้บริโภคหากท�าจากพืชหรือสัตว์ที่

ที่การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในรูปแบบที่ก�าหนด
• ห้ามติดฉลาก หรือ โฆษณาอาหารดังกล่าว หรืออาหารแปรรูปอื่นว่า “ธรรมชาติ”
• อาหารที่ได้รับการยกเว้นซึ่ง: ได้รับการรับรองอินทรีย์; ผลิตโดยมิได้ตั้งใจด้วยวัสดุดัดแปลงพันธุกรรม; ผลิต

จากสัตว์ที่ได้รับอาหารหรือได้รับการฉีดด้วยวัสดุดัดแปลงพันธุกรรม แต่มิได้ดัดแปลงพันธุกรรมในตัวเอง; 
อาหารที่ผ่านการแปรรูป โดยมีส่วนผสมที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมเพียงเล็กน้อย; เป็นอาหารที่ใช้ในการรักษา
อาการป่วย; ที่จ�าหน่ายเพื่อการบริโภคทันที เช่น ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สรุปกำรประเมินของนักวิเครำะห์กฎหมำยในด้ำนผลกระทบทำงงบประมำณสุทธิของรัฐบำลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:

• ค่าใช้จ่ายประจ�าปีของรัฐเพิ่มขึ้นจากสองหรือสามแสนดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ
ควบคุมการติดฉลากอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม

• ทีเ่ป็นไปได้แต่ไม่มากนกั คอืค่าใช้จ่ายท่ีเกดิกบัรฐัและรฐับาลท้องถ่ิน อนัเนือ่งมาจากการฟ้องร้องทีเ่กดิจากการ
ละเมดิข้อปฏบิตัติามกฎหมายนี ้ค่าใช้จ่ายเหล่านีบ้างส่วนได้รบัการอดุหนนุจากค่าธรรมเนยีมศาลต่างๆ ทีฝ่่ายที่
เกีย่วข้องต่างๆ ในคดคีวามทางกฎหมายได้ช�าระตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีมอียู่

ควำมเป็นมำ
อำหำรดัดแปลงพันธุกรรม	พันธุวิศวกรรมเป็น 

กระบวนการในการเปลี่ยนสารทางพันธุกรรมในสิ่งมี
ชีวิตให้เปลี่ยนไปผลิตลักษณะเฉพาะบางอย่างของสิ่ง
มีชีวิตตามที่ต้องการ กระบวนการนี้มักน�ามาใช้เพื่อการ
พัฒนาพันธุ์พืชหรือสัตว์ซึ่งภายหลังได้ใช้เป็นแหล่ง
อาหาร ดังที่เรียกว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุ
วิศวกรรม ตัวอย่างเช่น พันธุวิศวกรรมมักถูกน�ามาเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถทนทานต่อแมลง หรือท�าให้
พืชทนต่อการใช้ยาฆ่าแมลง พืชบางชนิดที่มักน�ามาผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมได้แก่ ข้าวโพดและถั่วเหลือง 
ในปี 2011 ร้อยละ 88 ของข้าวโพด และร้อยละ 94 ของ
ถั่วเหลืองทั้งหมดที่ผลิตในสหรัฐปลูกจากเมล็ดพันธุ์
ที่ผ่านกระบวนการนี้ พืชอื่นๆ ที่มักมีการดัดแปลงด้วย
กระบวนการพันธุวิศวกรรมคือ อัลฟาฟา กาโนล่า ฝ้าย 
มะละกอ ชูการ์บีตส์ และแตงซูกินี นอกจากนี้ พืชที่ผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมมักน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบ
อาหาร (เช่น ไซรัปข้าวโพดซึ่งมีน�า้ตาลฟรุคโตสสูง) ซึ่ง
มักรวมอยู่ในอาหารที่ผ่านการแปรรูป (หมายถึงอาหารที่
ไม่ใช่พืชผลทางการเกษตรดิบ) ตามที่มีการประมาณการ
นั้น ผลิตภัณฑ์อาหารราวร้อยละ 40-70 ซึ่งขายในร้านช�า
ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีส่วนผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม 
ระเบยีบของรฐับำลกลำง กฎหมายแห่งรฐับาลกกลาง

ไม่ได้ก�าหนดเป็นการเฉพาะเกีย่วกบักฎระเบยีบด้านอาหาร
ทีผ่่านกระบวนการพนัธุวศิวกรรม อย่างไรกต็าม เมือ่เรว็ๆ นื้
กระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัได้ประกาศข้อห้ามในการใช้พชื
ซึง่ผ่านกระบวนการพนัธุวศิวกรรมบางส่วนเนือ่งจากได้มี
การแสดงให้เหน็ว่าท�าให้เกดิอนัตรายต่อพชือืน่ นอกจากนี้ 

บทวิเครำะห์โดยนักวิเครำะห์กฎหมำย

องค์การอาหารและยาแห่งสหรฐัยงัรบัผดิชอบในการท�าให้
มัน่ใจว่า อาหารส่วนใหญ่ (ไม่ว่าผ่านกระบวนพันธุวิศวกรรม
หรอืไม่กต็าม) และสารเตมิอาหารนัน้ต้องปลอดภยัและมี
การแสดงฉลากอย่างเหมาะสม
กฎระเบยีบของรฐั ภายใต้กฎหมายแห่งรฐัทีป่รากฏอยู่ 

หน่วยงานของแคลฟิอร์เนยีไม่ได้ถกูก�าหนดเป็นการเฉพาะ
ให้ควบคมุอาหารผ่านกระบวนการพนัธวุศิวกรรม อย่างไร
กต็าม กระทรวงสาธารณสขุ (DPH) เป็นผูม้หีน้าที่ 
รบัผดิชอบในด้านการก�าหนดระเบยีบว่าด้วยความ 
ปลอดภยัและการแสดงฉลากของอาหารส่วนใหญ่

ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนี้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ

ต่อกฎหมายของรัฐโดยก�าหนดอย่างชัดเจนให้มีการ
ควบคุมอาหารซึ่งผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง (1) ก�าหนดให้อาหารที่ผ่านกระบวนการ
พันธุวิศวกรรมส่วนใหญ่ที่น�าออกจ�าหน่ายต้องมีการติด
ฉลากที่เหมาะสม (2) ก�าหนดให้กระทรวงสาธารณสุข
ควบคุมการติดฉลากอาหารดังกล่าว และ (3) ให้
บุคคลธรรมดาสามารถฟ้องร้องผู้ผลิตอาหารที่ละเมิด
บทบัญญัติของร่างกฎหมายว่าด้วยการติดฉลาก
กำรติดฉลำกอำหำร ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดว่า อาหาร

ที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมซึ่งจ�าหน่ายอยู่ในร้าน
ค้าปลีกภายในรัฐต้องมีการติดฉลากอย่างชัดเจนว่าผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร
ดิบ (เช่นผลไม้และผัก) ซึ่งผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน
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โดยผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้นต้องมีค�าว่า “ผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรม” บนด้านหน้าของหีบห่อหรือ
ฉลาก หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีการแยกหีบห่อบรรจุหรือ
ไม่มีฉลาก ค�าเหล่านี้ต้องระบุไว้บนชั้นวาง หรือถังที่
แสดงสินค้าเหล่านั้นเพื่อการจ�าหน่าย ร่างกฎหมายนี้ยัง
ก�าหนดให้อาหารที่ผ่านการแปรรูปไม่ว่าจะผลิตจากสิ่งที่
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนต้อง
แสดงค�าว่า “ผลิตด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมบาง
ส่วน” หรือ ”อาจผลิตด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
บางส่วน”

ผู้ค้าปลีก (เช่น ร้านขายของช�า) ถือว่าเป็นผู้รับผิด
ชอบหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้โดยการท�าให้
มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของตนได้มีการแสดงฉลาก
ที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการติดฉลากว่า เป็นอาหาร
ที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ส�าหรับอาหารแต่ละชนิดที่ไม่ได้แสดงฉลาก
ว่าเป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้น ผู้ค้า
ปลีกต้องแสดงเอกสารว่าเหตุใดอาหารนั้นจึงยกเว้น
จากการติดฉลาก วิธีการหลักสองทางซึ่งผู้ค้าปลีก
สามารถแสดงเอกสารว่า อาหารนั้นได้รับการยกเว้น
คือ (1) โดยได้รับค�ากล่าวแสดงสัตย์เป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้จัดหาอาหาร (เช่นผู้ค้าส่ง) ที่ระบุว่า ไม่
ได้ต้ังใจ หรือไม่ทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอาหารท่ี
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม หรือ (2) โดยการได้
รับใบรับรองอิสระว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มีส่วนผสมท่ี
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม ผู้อื่นที่อยู่ในห่วงโซ่
อุปทานอาหาร (เช่น เกษตรกร หรือผู้ผลิตอาหาร) 
อาจมีความรับผิดชอบร่วมในการรักษาประวัติเหล่า
น้ี ร่างกฎหมายนี้ยังได้แยกอาหารบางชนิดออกจาก
ข้อก�าหนดในการแสดงฉลากดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาหารอินทรีย์ และอาหารใน
ภัตตาคารและอาหารที่มีการเตรียมโดยมีเจตนาเพื่อ
การบริโภคทันทีไม่จ�าเป็นต้องแสดงฉลาก ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ เช่น เนื้อวัว หรือเนื้อไก่ ซึ่งไม่ได้ผลิตผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมโดยตรงจะได้รับการยกเว้น 
ไม่ว่าสัตว์น้ันผ่านการเลี้ยงด้วยพืชที่ผ่านกระบวนการ
พันธุวิศวกรรมหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ กฎหมายยังห้ามการใช้ค�าว่า “ธรรมชาติ” 
“ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ” “ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ” และ 
”ธรรมชาติทั้งหมด” บนฉลาก และการโฆษณาอาหาร
ที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม เมื่อพิจารณาจาก
แนวทางการร่างกฎหมายนี้ มีโอกาสเป็นไปได้ที่ข้อห้าม
เหล่านี้อาจถูกน�าไปตีความโดยศาลเพื่อน�าไปใช้กับ
อาหารแปรรูปบางส่วนไม่ว่า อาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่
ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมหรือไม่ก็ตาม 
กฎระเบียบของรัฐ ข้อก�าหนดว่าด้วยฉลากส�าหรับ

อาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมภายใต้ร่าง

กฎหมายนี้จะได้รับการก�ากับควบคุมโดยกระทรวง
สาธารณสุขเนื่องจากความรับผิดชอบบางส่วนของ
กระทรวงนั้นคือการก�ากับควบคุมความปลอดภัยของ
อาหารและฉลากอาหาร ร่างกฎหมายให้อ�านาจกระทรวง
ในการรับระเบียบเหล่านี้มาใช้ซึ่งจ�าเป็นในการด�าเนินการ
ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุขจ�าเป็น
ต้องจัดท�าระเบียบซึ่งอธิบายขั้นตอนในการสุ่มเลือก
ตัวอย่างเพื่อตัดสินว่าอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่ผ่าน
กระบวนการพันธุวิศวกรรมหรือไม่
กำรด�ำเนินคดีเพื่อบังคับใช้กฎหมำย	การฝ่าฝืน

กฎหมายอาจท�าให้ถูกด�าเนินคดีโดยรัฐ ท้องถิ่น หรือ
องค์กรเอกชน กฎหมายให้อ�านาจศาลในการชดเชย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายต่างๆ เหล่านี้ ส�าหรับการสืบหาข้อ
เท็จจริงและการด�าเนินคดี นอกจากนี้ ร่างกฏหมายนี้ยัง
ได้ระบุว่า ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องในกรณีการละเมิด
ข้อก�าหนดของกฎหมายนี้ได้ภายใต้พระราชบัญญัติ
การเยียวยาผู้บริโภคทางกฎหมาย (Consumer Legal 
Remedies Act) ซึ่งอนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้อง
ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องแสดงว่ามีความเสียหายจ�าเพาะใดๆ 
เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการละเมิดที่ได้กล่าวหานั้น 

ผลกระทบทำงงบประมำณ

เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรให้แก่ภำครัฐ ร่าง
กฎหมายนี้อาจเป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารภาค
รัฐเพิ่มขึ้นส�าหรับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการ
แสดงฉลากอาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าเอกสารทบวนและการตรวจสอบ
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพื่อพิจารณาว่า อาหารที่ขายนั้น
มีการติดฉลากที่ถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า กระทรวง
นั้นเลือกน�าระเบียบเหล่านี้ไปด�าเนินการอย่างไรและใน
ขอบเขตใด (เช่น มีการตรวจร้านขายของช�าบ่อยเพียง
ใด) ต้นทุนเหล่านี้อาจมีจ�านวนเพียง ไม่กี่แสนเหรียญ
ไปจนถึงมำกกว่ำ	$1	ล้ำนเหรียญต่อปี
ควำมเป็นไปได้ในกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง	
กับกำรด�ำเนินคดี ดังที่ได้อธิบายข้างต้น ร่างกฎหมาย 
นี้เปิดโอกาสให้บุคคลใดๆ สามารถฟ้องร้องได้ส�าหรับ 
การละเมิดข้อก�าหนดว่าด้วยฉลากสินค้า นี่อาจเป็นการ 
เพิ่มจ�านวนคดีที่ส่งฟ้องในศาลของรัฐ ท�าให้รัฐและเทศ 
มณฑลต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและไต่สวน 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากคดีที่เพิ่มขึ้นนี้ จ�านวนค่าใช้จ่ายนี้ขึ้น 
อยู่กับจ�านวนของคดีที่มีการส่งฟ้อง พิจารณาโดยรัฐ 
และรัฐบาลท้องถิ่นและผลการพิจารณาคดีของศาล 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจลดทอนลง 
ได้เนื่องจากค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องซึ่งแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับคดีนั้นจ�าเป็นต้องจ่ายตามกฎหมายที่มีอยู่ 
ในบริบทของค่าใช้จ่ายศาลโดยรวม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มี
แนวโน้มว่าจะไม่มากนักในระยะยาว 
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ข้อเสนอที ่

37
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 37 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 37 

“สิทธิในการรับรู้”	ของข้อเสนอที ่37	คือแผนการอันหลอกลวง	เต็มไป
ด้วยการยกเว้นเพื่อผลประโยชน์พิเศษ	และค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้นส�าหรับผู้
บริโภคและผู้เสียภาษี	
ข้อเสนอที	่37	ยกเว้น	นม	ชีส	และเนื้อสัตว์จากข้อก�าหนดการแสดง

ฉลาก	นอกจากนี	้ยังได้ยกเว้นเบียร์	ไวน์	ของมึนเมา	อาหารในภัตตาคาร	
และอาหารอื่นๆ	ที่มีส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม	(GE)
แท้ที่จริงแล้ว	ร่างกฎหมายนี้ได้ยกเว้นอาหารถึงสองในสามที่ชาว

แคลิฟอร์เนียบริโภค	รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่บริษัทผู้สนับสนุนให้ทุน
รณรงค์เพื่อข้อเสนอที่	37	นี้
สร้างคดีความใหม่อันเป็นการข่มขู่
ข้อเสนอที	่37 นัน้เขยีนโดยทนายผูฟ้้องร้องคดซีึง่มคีวามเชีย่วชาญในการ

ฟ้องร้องเหล่าธรุกจิทัง้หลาย	ซึง่เป็นการสร้างคดคีวามประเภทขูก่รรโชกที่
ท�าให้ทนายสามารถฟ้องร้องเกษตรกร	เจ้าของร้านช�าและบรษัิทผลิตอาหาร
ได้โดยไม่ต้องมหีลกัฐานแสดงการละเมดิกฎหมายหรอืความเสียหายเลย
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลอันท�าให้เข้าใจคลาดเคลื่อน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์กว่า 400	ชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า	อาหาร

ซึ่งมีส่วนประกอบที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้นปลอดภัย	หน่วย
งานทางสุขภาพชั้นน�า	เช่น	สมาคมการแพทย์แห่งอเมริกา	(American 
Medical Association)	องค์การอนามัยโลก	สถาบันวิชาการวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	(National Academy of Sciences)	นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัล
โนเบล 24	คน	และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรัฐ		
(US Food and Drug Administration)	ได้เห็นพ้องต้องกัน

“ไม่มสีิง่อันสมเหตผุลทางวทิยาศาสตร์ในการแสดงฉลากพเิศษส�าหรบั
อาหารทีผ่่านกระบวนการพันธวุศิวกรรม”—สมาคมการแพทย์แห่งอเมรกิา
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส�าหรับผู้บริโภคและผู้เสียภาษี
การศึกษาต่างๆ	ได้แสดงให้เห็นว่า	การบังคับให้ผลิตภัณฑ์อาหาร

ทั่วไปต้องบรรจุหีบห่อใหม	่และผลิตใหม่ด้วยส่วนผสมซึ่งราคาสูงขึ้นนั้น	
ข้อเสนอที่	37	จะท�าให้ครอบครัวชาวแคลิฟอร์เนียที่มีรายได้ปานกลาง
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อของช�าเพิ่มขึ้นปีละหลายร้อยเหรียญ
บทวิเคราะห์ต่องบประมาณอย่างเป็นทางการของรัฐได้สรุปว่า	การ

บริหารจัดการและการฟ้องร้องตามข้อเสนอที	่37	จะต้องใช้เงินของผู้เสีย
ภาษีหลายล้านบาท
แม้กระทัง่ผูส้นบัสนนุทางการเงินรายใหญ่ทีส่ดุของข้อเสนอท่ี	37	ยงัได้

ยอมรบัว่า	กฎหมายนี“้อาจเป็นฝันร้ายทางโลจสิติกส์อันมค่ีาใช้จ่ายแพงท่ีสดุ”
ข้อเสนอที	่37	เป็นสิง่หลอกลวงและท�าให้เสียเงิน	ลงคะแนนเสยีง	”ไม่รับ!”
www.NoProp37.com

JONNALEE HENDERSON
สหพันธ์องค์การฟาร์มแห่งแคลิฟอร์เนีย	(California Farm Bureau 
Federation)
DR. HENRY I. MILLER, ผู้ก่อตั้ง
ส�านักงานไบโอเทคโนโลยีเพื่อการบริหารอาหารและยา	(Office of 
Biotechnology of the Food & Drug Administration)
TOM HUDSON, ผู้อ�านวยการบริหาร
กรรมการบริหารแคลิฟอร์เนียคณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษี

“รับ”	ข้อเสนอที่ 37—เพราะคุณควรมีสิทธิในการรับรู้ว่ามีอะไร
อยู่ในอาหารของคุณ	
การลงคะแนนเสียง	“รับ”	ข้อเสนอที	่37 หมายถึงสิ่งสามข้อต่อ

ไปนี้
•	คุณจะมีสิทธิได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในอาหารของคุณบ้าง	และ
อาหารของคุณนั้นผลิตโดยการใช้กระบวนการพันธุวิศวกรรม
หรือไม่	

•	อาหารมีการติดฉลากที่ถูกต้อง	ฉลากอาหารจ�าต้องแสดงว่า
อาหารนั้นได้ผลิตด้วยพันธุวิศวกรรมหรือไม่

•	การป้องกันคุ้มครองสุขภาพของครอบครัวท�าได้ง่ายขึ้น	
คุณจะมีข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับอาหารซึ่งแพทย์และนัก
วิทยาศาสตร์บางรายกล่าวว่ามีส่วนสัมพันธ์กับอาการแพ้และ
ความเสี่ยงทางสุขภาพอันส�าคัญอื่นๆ	

อาหารที่เราซื้อนั้นมีข้อมูลทางโภชนาการแสดงอยู่แล้วบน
ฉลาก	ด้วยข้อเสนอที	่37	เราจะมีข้อมูลในภาษาที่เข้าใจง่าย
ว่า	อาหารนั้นเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม	ซึ่ง
หมายความว่า	อาหารนั้นมีสารพันธุกรรมที่ผ่านการดัดแปลงใน
ห้องปฏิบัติการโดยใช้ยีนจากไวรัส	แบคทีเรีย	หรือยีนจากพืชและ
สัตว์อื่นๆ	หรือไม่
เนื่องจากอาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้นยังมีข้อโต้

แย้งอยู่	กว่า	40	ประเทศทั่วโลกได้ก�าหนดให้มีการแสดงฉลาก
ส�าหรับอาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมรวมถึง	ประเทศ
ส่วนใหญ่ในยุโรป	ญี่ปุ่น	หรือแม้กระทั่งจีนและอินเดีย	แล้วบริษัท
อเมริกันไม่ควรให้ข้อมูลเดียวกันนี้แก่ชาวอเมริกันเหมือนกับที่ให้
ชาวต่างชาติหรือ?
ยังไม่มีการศึกษาในระยะยาวที่ได้พิสูจน์ว่า	อาหารที่ผ่าน

กระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้นปลอดภัยส�าหรับมนุษย์	ไม่ว่าคุณจะ
ซื้ออาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมนั้นหรือไม่ก็ตาม	คุณ
ก็มีสิทธิที่จะรู้ว่าคุณซื้ออะไรและไม่เสี่ยงพนันด้วยสุขภาพของ
ครอบครัว	การแสดงฉลากท�าให้เราได้รู้ว่า	มีอะไรอยู่ในอาหาร
เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
ข้อเสนอท่ี	37	เป็นมาตรการทีไ่ม่ซับซ้อนและใช้วิธคีดิธรรมดา		

ไม่ได้มค่ีาใช้จ่ายอะไรในการระบขุ้อมูลลงบนฉลากและการแสดงวลี	
เพิม่เข้าไป	ผูผ้ลิตมเีวลาเพยีงพอในการพมิพ์ฉลากใหม่เพือ่บอก
ให้คุณรู้ว่ามอีะไรในอาหาร	หรอืเปล่ียนผลติภัณฑ์ของตน	หากไม่
ต้องการขายอาหารทีผ่ลติผ่านกระบวนการทางพนัธวิุศวกรรม	

ข้อเสนอที	่37	ยังป้องกันการใช้ถ้อยค�าอันท�าให้เกิดความ
คลุมเครือคือ	“ธรรมชาติ”	บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทาง
พันธุวิศวกรรม
ผู้ผลิตอาหารและบริษัทเคมีการเกษตรรายใหญ่ตลอดจน	

นกัล๊อบบีใ้นกลุม่ได้ต่อต้านข้อเสนอนี	้เหล่านีล้้วนเป็นบรษิทัเดยีวกนั	
ที่ได้โกหกเราเกี่ยวกับผลกระทบจากยาฆ่าแมลงหรือต่อสู้เพื่อ
ไม่ให้แสดงข้อมูลอื่นๆ	บนฉลากอาหารเช่น	จ�านวนแคลอรี	หรือ
มีปริมาณไขมันและเกลือในผลิตภัณฑ์เท่าใด	ตอนนี้พวกเขา
ต้องการให้เราอยู่ในความมืดมน	ไม่รู้เกี่ยวกับการดัดแปลงทาง
พันธุกรรมในอาหารของเรา	
ไม่ว่าคุณจะต้องการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุ

วิศวกรรมหรือไม่ก็ตาม	ข้อเสนอที	่37	ให้อ�านาจคุณในการเลือก
อาหารที่น�าไปเลี้ยงครอบครัว	บริษัทเคมีรายใหญ่ไม่ควรเป็น	
ผู้ตัดสินใจแทนคุณ	
ผู้บริโภค	ครอบครัวเกษตรกร	แพทย	์พยาบาล	นักโภชนาการ

และผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและชาวแคลิฟอร์เนียเกือบล้านคน
ได้ลงชื่อเพื่อยื่นสิทธินี้ให้กับคุณในการได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในอาหาร
ของเรา	คุณจะร่วมกับพวกเขาไหม?
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม	หรือเข้าร่วมกับเราได้ที่	

www.CARightToKnow.org.
เมื่อคุณลงคะแนนให้ข้อเสนอที	่37	โปรดถามตัวเองซักข้อหนึ่ง

ว่า	ฉันมีสิทธิที่จะรู้หรือไม่ว่า	มีอะไรอยู่ในอาหารที่เลี้ยงครอบครัว
ของฉัน?	ค�าตอบคือ	“รับ”	ข้อเสนอที	่37

www.CARightToKnow.org

DR. MICHELLE PERRO, กุมารแพทย์
REBECCA SPECTOR, ผู้อ�านวยการเขตชายฝั่งตะวันตก		
(West Coast Director)
ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหาร
GRANT LUNDBERG, ผู้บริหารสูงสุด
Lundberg Family Farms
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อาหารดัดแปลงพันธุกรรม  
การตดิฉลาก แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

37
ข้อเสนอที่	37	ไม่ได้เป็นร่างกฎหมายที่ไม่ซับซ้อนดังเช่นผู้

สนับสนุนกล่าว	แต่เป็นการหลอกลวง	การก�าหนดฉลากอาหารที่มี
ข้อด้อยมากมายอันจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในฝ่ายรัฐและค่าใช้
จ่ายแก่ผู้เสียภาษี	ท�าให้เกิดการฟ้องร้องอันไม่มีสาระและเพิ่มต้นทุน
ทางอาหารหลายพันล้านเหรียญ	—โดยไม่ได้ให้ประโยชน์อันใด
ทางสุขภาพและความปลอดภัยเลย	และยังมีข้อยกเว้นอันเป็นผล
ประโยชน์พิเศษมากมาย
ข้อเสนอที่	37	มีความขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์	
ไบโอเทคโนโลย	ีหรอืทีเ่รยีกว่าพนัธวุศิวกรรม (GE) ได้ถกูน�ามาใช้

เกอืบสองทศวรรษแล้วเพือ่ปลกูพชืต่างๆ	ได้แก่ข้าวโพด	ถัว่เหลอืง	และ
พชือืน่ๆ	เพือ่ให้สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ตลอดจนท�าให้ใช้ยา
ฆ่าแมลงน้อยลง	อาหารทีข่ายทัว่ไปหลายพนัรายการนัน้ท�าด้วยส่วน
ผสมทีไ่ด้จากพชืผ่านกระบวนการพนัธวุศิวกรรม
ข้อเสนอที่	37	ห้ามอาหารที่ปลอดภัยแน่นอนเหล่านี้ไม่ให้ขายใน

แคลิฟอร์เนีย	นอกจากว่าได้มีการแสดงฉลากใหม่พิเศษ	หรือผลิตขึ้น
ใหม่ด้วยส่วนผสมที่มีต้นทุนสูงขึ้น	
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐได้กล่าวว่า	นโยบายการแสดง

ฉลากดังกล่าวอาจท�าให้เกิด	“ความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยแท้”
นกัวทิยาศาสตร์และองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ	ซึง่ได้รบัการนบัถอื

ได้สรปุว่า	อาหารผ่านพนัธวุศิวกรรมนัน้มคีวามปลอดภยั	อาทเิช่น:	
•	 สถาบันวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
•	 สภาวิทยาศาสตร์และสุขภาพแห่งอเมริกา
•	 สถาบันโภชนาการและอาหาร	
•	 องค์การอนามัยโลก
“ไม่มีสิ่งอันสมเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแสดงฉลากพิเศษ

ส�าหรับอาหารที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม”—สมาคมการแพทย์
แห่งอเมริกา	มิถุนายน	2012
ข้อเสนอที่	37:	ข้อยกเว้นอันเต็มไปด้วยผลประโยชน์พิเศษ
“ระเบียบและ	ข้อยกเว้นต่างๆ	อันไร้เหตุผลในข้อเสนอที	่37	

อาจน�าไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษแต่ไม่ใช่ส�าหรับผู้บริโภค”—Dr. 
Christine Bruhn,	ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	
มหาวิทยาลัย	UC Davis
ข้อที	่37	นัน้เตม็ไปด้วยข้อยกเว้นอนัไร้เหตผุล	และแรงจงูใจทางการ

เมอืง	โดยก�าหนดให้ต้องมฉีลากพเิศษส�าหรบันมถัว่เหลอืง	แต่ยกเว้น	
นมววั	และผลติภณัฑ์กลุม่นม	น�า้ผลไม้กต้็องมฉีลาก	แต่ยกเว้นเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์	อาหารส�าหรบัสตัว์เลีย้งทีป่ระกอบด้วยเนือ้สตัว์กต้็อง
ตดิฉลากบอก	แต่เนือ้ซึง่คนบรโิภคกลบัได้รบัการยกเว้น	
อาหารทีน่�าเข้าจากจนีและประเทศอืน่ๆ	ได้รบัการยกเว้น	หากผูข้าย

เพียงอ้างว่า	ผลติภัณฑ์ของตนนัน้	”ไม่มส่ีวนประกอบทีผ่่านกระบวนการ
พนัธวุศิวกรรม”	บรษิทัต่างชาตซิึง่ไร้คณุธรรมกป็ลอดภยัจากระบบ

ข้อเสนอที่	37	ท�าให้เกิดคดีความที่ข่มขวัญ
ข้อเสนอนี้เขียนโดยทนายที่ท�าหน้าที่ฟ้องร้องเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ทนายกลุ่มเดียวกัน	เป็นการสร้างคนกลุ่มใหม่ทีเรียกว่า	
“นายหน้าค้าความ”	ท�าให้ทนายสามารถฟ้องร้องครอบครัวเกษตรกร	
และเจ้าของร้านช�าได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานความเสียหาย
“ข้อที	่37 ท�าให้ทนายความทีท่�าหน้าทีฟ้่องร้องใช้คดคีวามทีเ่ป็นการ

ข่มขูบ่บีคัน้เอาเงนิจากครอบครวัเกษตรกรและเจ้าของร้านช�า	ท�าให้
เกดิค่าใช้จ่ายในศาลแห่งแคลฟิอร์เนยี	ธรุกจิและผูเ้สยีภาษหีลายล้าน
เหรยีญ”—องค์การประชาชนแห่งแคลฟิอร์เนยีเพือ่การต่อต้านการแสวง
ประโยชน์จากคดคีวาม (California Citizens Against Lawsuit Abuse)
ขอ้เสนอที	่37:	สรา้งคา่ใชจ้า่ยใหแ้กท่างราชการและผูเ้สยีภาษมีากขึน้	
ข้อที่	37	ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการข้อ

ก�าหนดอันซับซ้อนโดยการติดตามตรวจฉลากอาหารหลายหมื่น
รายการ	ทั้งไม่มีการจ�ากัดว่าจะต้องใช้เงินกี่ล้านในการบริหารจัดการ	
งานเอกสารอันท่วมท้น	และการฟ้องร้องคดี
นี่เป็นเช็คเปล่า	 .	 .	 .	 ซึ่งจ่ายโดยผู้เสียภาษี
ข้อเสนอที่	37	หมายถึงต้นทุนอาหารที่สูงขึ้น
ข้อ	37	บังคับให้เกษตรกรและบริษัทอาหารต้องน�าหลักวิธีการ

ด�าเนินการใหม่มาใช้ซึ่งมีต้นทุนสูง	หรือต้องเปลี่ยนไปใช้ส่วนผสม
อันมีราคาแพง	ไม่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม	หรือเป็นส่วนผสม
ออแกนนิค	เพื่อขายอาหารในแคลิฟอร์เนีย	
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า	นี่อาจท�าให้ต้นทุน

อาหารส�าหรับครอบครัวคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นหลายร้อยเหรียญต่อไป	
นี่เป็นภาษีอาหารที่ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งเป็นผลเสียต่อคนชราและครอบครัว
ที่มีรายได้น้อยซึ่งสามารถซื้อหาอาหารได้น้อยที่สุด
“ข้อ	37	อาจท�าร้ายคอรบครัวเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างไม่เป็น

ธรรม	เราต้องหยุดข้อเสนอนี้”—สหพันธ์เกษตรกรแห่งแคลิฟอร์เนีย,	
เป็นตัวแทนสมาชิกเกษตรกร	80,000	คน
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์	ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย	์ครอบครัว

เกษตรกร	ตัวแทนผู้เสียภาษี	และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ลงคะแนน	ไม่รับ	ในข้อเสนอที่	37
หยุดการหลอกลวงว่าด้วยการแสดงฉลากอาหารอันแสนแพงนี้
www.NoProp37.com

DR. BOB GOLDBERG, สมาชิก
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
JAMIE JOHANSSON
ชมรมครอบครัวเกษตรกรแห่งแคลิฟอร์เนีย
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน
สมาคมธุรกิจขนาดเล็กแห่งแคลิฟอร์เนีย

ข้อเสนอที่	37 —	บอก	“รับ”	เพื่อให้ได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในอาหารของ
คุณ
ข้อเสนอที่	37	หมายถึงการที่คุณมีสิทธิรู้ว่ามีอะไรอยู่ในอาหารของ

คุณ	วิธีการก็คือ	ต้องท�าให้แน่ใจว่าฉลากอาหารนั้นถูกต้อง
ข้อเสนอที่	37 ให้สิทธิคุณในการมีส่วนร่วม	จะไม่มีหน่วยงานรัฐ	

นักการเมืองหรือบริษัทเคมีการเกษตรใดสามารถซ่อนข้อมูลได้ว่า	
อาหารของคุณนั้นผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมหรือไม่	การบังคับ
ใช้กฎหมายจะเป็นประเด็นก็ต่อเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย!	
สิ่งที่เขาต้องท�าก็เพียงการบอกคุณว่ามีอะไรในอาหารของคุณ
เท่านั้น	เนื่องจากบริษัทต่างๆ	ในกว่า	40	ประเทศทั่วโลกทั้งยุโรป	
ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	หรือแม้กระทั่งจีนหรือรัสเซียได้ท�าแล้ว
ข้อเสนอที่	37 ไม่ได้ห้ามจ�าหน่ายอาหารผ่านกระบวนการพันธุ

วิศวกรรม	บริษัทธุรกิจการเกษตรหรือเคมีการเกษตรรายใหญ่ๆ	
ตลอดทั้งนักลอบบี้ต้องการท�าให้คุณกลัว	ภายใต้ข้อเสนอที่	37 คุณ
ก็ยังสามารถซื้ออาหารปัจจุบันได้ต่อไป	หรือคุณสามารถเลือกอาหาร
ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม	นี่เป็นทางเลือกของคุณ
ข้อเสนอท่ี	37 ไม่ได้ท�าให้ต้นทุนอาหาร	หรือภาษีสูงขึ้น	

เนื่องจากบริษัทอาหารต้องพิมพ์ฉลากใหม่อยู่เป็นประจ�า	และยังมี
ช่วงเวลาอันสมเหตุผลในการเตรียม	ดังนั้นข้อเสนอที่	37	จึงไม่ได้
ท�าให้มีต้นทุนเพิ่ม
ข้อเสนอที่	37	ช่วยคุณปกป้องครอบครัวของคุณ	องค์การอาหาร

และยาได้กล่าวว่า	“การให้ข้อมูลมากขึ้นแก่ผู้บริโภคว่าด้วยอาหาร

ที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์"	หากไม่มีการ
แสดงฉลากที่ถูกต้อง	คุณเสี่ยงที่จะรับประทานอาหารที่คุณแพ้เข้าไป	
เหตุใดบริษัทอาหารรายใหญ่ๆ	จึงไม่ต้องการให้คุณรู้ว่ามีอะไรใน
อาหารของคุณ	ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อันขัดแย้ง	และไม่
แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากอาหารที่ผ่านกระบวนการ
พันธุวิศวกรรม	การแสดงฉลากจึงมีความส�าคัญต่อการปกป้อง
สุขภาพของครอบครัวคุณ
เรามีสิทธิที่จะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในอาหารของเรา	รับ	ข้อเสนอที	่37
www.Carighttoknow.org

JAMIE COURT, ประธาน
องค์กรเฝ้าระวังของผู้บริโภค
JIM COCHRAN, ผู้จัดการทั่วไป
ฟาร์ม	Swanton Berry Farm
DR. MARCIA ISHII-EITEMAN, นักวิทยาศาสตร์อาวุโส
เครือข่ายต่อต้านยาฆ่าแมลง
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ข้อเสนอที่

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

ภาษีส�าหรับกองทุนการศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
•. เพิม่อตัราภาษเีงนิได้บคุคลส�าหรบัรายได้ประจ�าปีทีม่ากกว่า.7,316.ดอลลาร์สหรฐั.โดยใช้อตัราแบบขัน้บนัได.
จากร้อยละ.0.4.ส�าหรับผูม้รีายได้ต�า่สุด.ถงึ.ร้อยละ.2.2.ส�าหรบัผูม้รีายได้สงูกว่า.2.5.ล้านดอลลาร์สหรฐัเป็น
เวลาสบิสองปี

•. ในระหว่างช่วงสีปี่แรก.จดัสรรภาษี.ร้อยละ.60.ให้แก่สถาบนัการศกึษาทีม่กีารสอนตัง้แต่ระดบัชัน้.K-12,.ร้อยละ.
30.ในการจ่ายคนืหนีข้องรฐั.และร้อยละ.10.ส�าหรบัโครงการปฐมวยั.หลงัจากนัน้.จดัสรรภาษร้ีอยละ.85.ให้แก่
สถาบนัการศกึษาทีม่กีารสอนตัง้แต่ระดบัชัน้.K-12,.ร้อยละ.15.ให้กบัโครงการปฐมวยั

•. จัดหากองทุนให้กับโรงเรียนที่มีการสอนตั้งแต่ระดับชั้น.K-12.จ�าเพาะตามจ�านวนของนักเรียน.ภายใต้
การควบคุม.ตรวจสอบของท้องถิ่นและการสนับสนุนโดยสาธารณชน

•. ห้ามรัฐสั่งการควบคุมกองทุนใหม่
สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•. เพิ่มภาษีรายได้ส่วนบุคคลในรัฐ.จากปี.2013.ถึง.2024.ภาษีที่เก็บได้จะเพิ่มขึ้นราว.10.พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ.ในปี.2013-14.และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป.ภาษีที่เพิ่มขึ้นในช่วง
ปี.2012-13.จะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนนี้

•. ในแต่ละปีของช่วงปีแรกๆ.ประมาน.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะใช้ไปกับโรงเรียน.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐจะใช้ไปกับการดูแลเด็กและโครงการปฐมวัย.และ.3.พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะใช้เพื่อช�าระหนี้รัฐ.
ภาษีที่จะเก็บได้ในปี.2013-14 มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกองทุนในปี.2012-13

•. จากช่วงปี 2017-18.จนถึง 2024-25.กองทุนส่วนที่ใช้กับสถาบันการศึกษา.การดูแลเด็กวัยก่อนเรียนจะ
สูงขึ้น.และส่วนที่ใช้เพื่อการช�าระหนี้รัฐจะลดลง

ภาพรวม
กฎหมายนี้เพิ่มอัตราภาษีเงินได้ของผู้มีเงิน
ได้ส่วนใหญ่ในแคลิฟอร์เนียระหว่างปี.2013.ถึง
ปี.2024.รายได้ที่เกิดจากการขึ้นภาษีนี้จะน�าไป
ใช้กับโรงเรียนรัฐ.ศูนย์เด็กและงานการศึกษา
เด็กวัยอนุบาลตลอดจนการช�าระหนี้ภาครัฐ.
บทบัญญัติส�าคัญในกฎหมายจะได้มีการอภิปราย
ต่อไปดังนี้

ภาษีและรายได้ของรัฐ

ความเป็นมา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นการเก็บภาษีจากค่าแรง.ธุรกิจ.
การลงทุนและรายได้อื่นๆ.ของบุคคลและครอบครัว.
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐมีอัตราต่างกัน
ไปตั้งแต่ร้อยละ1.ถึงร้อยละ.9.3.ตามส่วนของราย
ได้ที่ผู้เสียภาษีมีในแต่ละขั้นภาษี.(เหล่านี้อ้างถึงใน
อัตราภาษีขั้นบันได).อัตราภาษีที่สูงมีการเรียกเก็บ
เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น.รายได้จากภาษีหมวดนี้มีมูลค่า
รวมทั้งสิ้น.$49.4.พันล้านในปีงบประมาณ. 
2010–11.ซึ่งได้น�าเข้ากองทุนทั่วไป.(General Fund) 
ของรัฐ.นอกจากนี้.ยังมีการเก็บภาษีอีกร้อยละ1.ใน

กรณีที่มีรายได้ทั้งปีเกิน.$1.ล้าน.(รวมกับรายได้ที่
เกิดขึ้นเพื่อการให้บริการทางสุขภาพจิต)

ข้อเสนอ
เพิ่มอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) 
กฎหมายนี้เพิ่มอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.
(PIT).ในทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มที่มีรายได้ต�่าสุดมีผล
เป็นระยะเวลา.12.ปีนับตั้งแต่ปี.2013.ถึงปี.2024.ดัง
แสดงในตารางที่.1.อัตราภาษีขั้นบันไดที่เก็บเพิ่ม
จะท�าให้มีการเพิ่มขึ้นของภาษีในแต่ละขั้น.ตัวอย่าง
เช่น.ส�าหรับผู้กรอกภาษีร่วมกัน.อัตราภาษีขั้นบันได
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ.0.7.ส�าหรับผู้มีเงินได้ระหว่าง.
$34,692.ถึง.$54,754.โดยภาษีจะเป็นอัตราทั้งสิ้น
ร้อยละ.4.7.ในท�านองเดียวกัน.อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ.1.1.จะเก็บจากผู้มีเงินได้ระหว่าง.$54,754 
ถึง $76,008.ท�าให้มีอัตราภาษีทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ.
7.1.อัตราภาษีที่สูงขึ้นท�าให้มีความรับผิดชอบทาง
ภาษีสูงสุด.หรือราวร้อยละ.60.ของรายได้ภาครัฐที่
เกิดจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.(บุคคลธรรมดา.
บุตร.คนชรา.หรือเครดิตทางภาษีอื่นๆ.ในปัจจัยอื่นๆ.
จะได้รับการงดเว้นจากการเก็บภาษีทั้งหมดส�าหรับ
ผู้กรอกภาษีที่มีรายได้ต�่า.แม้รายได้จะได้รับผลกระ
ทบจากการขยายกรอบภาษีตามกฎหมายนี้). 
อัตราภาษีเพิ่มเติมร้อยละ.1.ส�าหรับการบริการ
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ทางสุขภาพจิตจะยังคงใช้กับรายได้ที่เกิน $1.ล้าน
เหรียญต่อไป.ดังนั้น.การเปลี่ยนแปลงอัตราตาม
กฎหมายนี.้ท�าให้ขั้นอัตราภาษีสูงขึ้นจากร้อยละ.
10.3.เป็นสูงสุดร้อยละ.12.5.ข้อเสนอที่.30.ในการ
เลือกตั้งนี้ยังจะเพิ่มอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.
ตารางที่อยู่ใกล้กันเป็นการอธิบายถึงผลที่จะได้รับ
หากกฎหมายทั้งสองฉบับได้รับการรับรอง

การจัดทุนให้กับโรงเรียนของรัฐ โครงการ
การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (ECE) 
และการบริการด้านหนี้สินรายได้ที่เกิดจากร่าง
กฎหมายนี้จะน�าไปเข้ากองทุนทรัสต์การศึกษาแห่ง
แคลิฟอร์เนีย (CETF).ที่ตั้งขึ้นใหม่.กองทุนเหล่านี้
จะน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สามประการเท่านั้น.ดัง
แสดงในตารางที่.2.ในปี.2013–14.และปี.2014–15 

ตารางที� 1
อตัราภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ในปจัจบุนัและที�เสนอในขอ้เสนอที� 38

ผูร้ายงานภาษกีรณีโสดa  ผูก้รอกภาษรีว่มกนัa กรณีผูก้รอกภาษกีรณีเป็นหวัหนา้ครอบครวัa ข ั�นอตัราภาษใีนปจัจบุนัb 
 
 ข ั�นอตัราภาษเีงนิเพิ�มเตมิที�เสนอb

 
 

 

$0–$7,316 $0–$14,632 $0–$14,642 1.0% —
7,316–17,346 14,632–34,692 14,642–34,692 2.0 0.4%
17,346–27,377 34,692–54,754 34,692–44,721 4.0 0.7
27,377–38,004 54,754–76,008 44,721–55,348 6.0 1.1
38,004–48,029 76,008–96,058 55,348–65,376 8.0 1.4
48,029–100,000 96,058–200,000 65,376–136,118 9.3 1.6
100,000–250,000 200,000–500,000 136,118–340,294 9.3 1.8
250,000–500,000 500,000–1,000,000 340,294–680,589 9.3 1.9
500,000–1,000,000 1,000,000–2,000,000 680,589–1,361,178 9.3 2.0
1,000,000–2,500,000 2,000,000–5,000,000 1,361,178–3,402,944 9.3 2.1
มากกวา 2,500,000 มากกวา 5,000,000 มากกวา 3,402,944 9.3 2.2
a 

ขั้นของรายไดที่มีผลในป 2011 และจะมีการปรับตามเงินเฟอในปตอไป ผูที่เปนโสดยังรวมถึงผูที่แตงงานเปนรายบุคคลและผูจดทะเบียนอาศัยอยูดวยกัน (RDP) 
ซึ่งแยกกันกรอกภาษี ผูที่กรอกภาษีรวมกันไดแกคูสมรสและผูจดทะเบียนอาศัยอยูดวยกัน ซึ่งกรอกรายงานภาษีรวมกัน รวมถึงแมมายหรือพอมายที่มีคุณสมบัติซึ่งมีบุตรที่ตองดูแล 

b อัตราขั้นภาษีมีผลกับรายไดที่ตองเสียภาษีในแตละขั้นภาษีที่กําหนดไว  ตัวอยางเชน กรณีผูเสียภาษีเปนโสดและมีรายไดที่ตองเสียภาษี  $15,000 จะตองเสียภาษีป 
2011 ภายใตอัตราภาษีปจจุบันจํานวน $227:  จํานวนรวม $73 (เทียบไดกับรอยละ 1 ของเงินรายได $7,316 แรก) และ $154 (รอยละ 2 ของรายไดที่เกิน $7,316) 
ภาระภาษีนี้จะลดลง และอาจไมมีเลยดวยปจจัยสวนบุคคล ผูที่ตองเลี้ยงดู คนชรา และเครดิตภาษีอื่นๆ อัตราภาษีที่เสนอใหจัดเก็บเพิ่มจะมีผลโดยเริ่มในป 
2013 และสิ้นสุดในป 2024 อัตราภาษีปจจุบันระบุไวโดยไมรวมอัตราภาษีวาดวยการใหบริการทางสุขภาพจิตในอัตรารอยละ 1 ของรายไดที่ตองเสียภาษีที่เกิน $ 1 ลาน 

 

ตารางที� 2
การจดัสรรรายไดท้ี�เก็บตามขอ้เสนอที� 38

2013–14 
และ

2014–15

2015–16 
และ

2016–17

2017–18 
ถงึ

2023–24

โรงเรียน 60% 60% 85%
โครงการการศึกษา และการดูแลเด็กปฐมวัย (ECE) 10 10 15
ชําระหน้ีภาครัฐ 30 30a —a

รวมท ั�งส ิ�น 100% 100% 100%
อัตราที่จํากัดในการจัดสรรใหกับโรงเรียน และโครงการ ECEa  ไม่มี มี ม
a สะทอนการปนสวนขั้นตํ่าที่จัดไวเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ รายไดที่เกินกวาอัตราจํากัดการเติบโตจะถูกนําไปใชเพื่อการชําระหนี้เชนกัน
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กฎหมายนี้จัดสรรเงินร้อยละ.60.ของกองทุน.CETF 
ให้กับโรงเรียน.เงินอีกร้อยละ.10.ของกองทุนจะจัด
ให้กับโครงการ.ECE.และอีกร้อยละ.30.ของกองทุน 
จะน�าไปจ่ายหนี้ภาครัฐ.ในปี.2015–16.และปี.2016–

17.การจัดสรรเงินในท�านองเดียวกันได้รับการอนุมัติ.
แต่เงินจัดสรรในอัตราที่สูงกว่าจ�านวนหนึ่งอาจน�าไป
จ่ายกรณีหนี้ภาครัฐ.เนื่องจากเริ่มต้นในปี.2015–16 
ร่างกฎหมาย:.(1).จ�ากัดยอดการจัดสรรโดยรวมที่ให้
แก่โรงเรียน.และโครงการ ECE.อิงตามการเติบโต
เฉลี่ยของรายได้ต่อหัวในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงห้าปี
ก่อน.และ.(2).จัดเงินทุนที่ได้จากการจัดเก็บที่เกิน
กว่าอัตราการเติบโตเพื่อช�าระหนี้ภาครัฐ.ระหว่างปี.
2017–18.ถึงปี.2023–24.ไม่เกินร้อยละ.85.ของกอง
ทุน.CETF.จะน�าไปให้โรงเรียนและสูงสุดไม่เกินร้อย
ละ.15.จะน�าไปให้กับโครงการ.ECE.ส่วนรายได้ที่
เกิดขึ้นเกินอัตราการเติบโตต่อเนื่องจะน�าไปใช้เพื่อ
ช�าระหนี้ภาครัฐ.

ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้ไขได้ หากข้อ
เสนอนี้ได้มีการรับรองโดยผู้ลงคะแนนเสียงแล้ว.
กฎหมายนี้จะสามารถแก้ไขได้ด้วยร่างกฎหมาย
ที่ผ่านการรับรองในการเลือกตั้งในอนาคตเท่านั้น.
ฝ่ายนิติบัญญัติถูกห้ามไม่ให้แก้ไขกฎหมายนี้หาก
ปราศจากการยินยอมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.

ผลกระทบทางงบประมาณ
เงินรายได้ประจ�าปีของรัฐเพิ่มขึ้นราว $10 พัน

ล้าน ในปีแรกๆ.เริ่มต้นจากปี.2013–14—จ�านวนที่
เป็นรายได้เพิ่มเติมประจ�าปีของรัฐจะเพิ่มขึ้นราว.$10 
พันล้าน.(ในปี.2012–13.ร่างกฎหมายนี้จะท�าให้เกิด
รายได้ภาครัฐเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของจ�านวนนี้).
รายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นคาดว่ามีการเพิ่มขึ้นตามเวลา.
อย่างไรก็ตาม.รายได้ที่เกิดขึ้นเฉพาะปีอาจสูงหรือ
ต�่ากว่าปีก่อน.ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่กฎหมาย
เพิ่มอัตราภาษีส�าหรับผู้มีเงินได้ที่มีรายได้สูง.รายได้
ของบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปมา
อย่างมีนัยส�าคัญ.เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นมากกว่า.นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยจากราคาบ้าน.และการลงทุน 
อื่นๆ.เนื่องจากการแกว่งตัวของรายได้ในหมู่ผู้เสีย
ภาษีเหล่านี้.และความไม่แน่นอนในด้านการตอบรับ
ต่อการเพิ่มอัตราภาษี.รายได้ที่เกิดจากมาตรการนี้
ถือว่าประมาณการได้ยาก

โรงเรียน

ความเป็นมา
เงนิทนุสนบัสนนุโรงเรยีนรฐัส่วนใหญ่มกัผกูติด

กบัสตูรเงนิทนุภาครฐั.รฐัแคลฟิอร์เนยีเป็นผูจ้ดัหา
บรกิารทางการศกึษาให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีนรฐัราว.
6.ล้านคน.นกัเรยีนเหล่านีไ้ด้รบัการบรกิารในหน่วย
งานการศกึษามากกว่า.1,000.แห่งในท้องที.่-.หลกัๆ.
คอืเขตการศกึษา.เงนิทนุส่วนใหญ่มกัจดัให้ผ่านสตูร
การให้ทนุสถานศกึษาของรฐั.ซึง่รูจ้กักนัดใีนชือ่.การ
รบัรองขัน้ต�า่ตามข้อเสนอกฎหมายที.่98.(ทนุทีใ่ห้แก่
วทิยาลยัชมุชนกเ็ป็นไปตามการผ่านเกณฑ์การรบัรอง
ขัน้ต�า่เช่นกนั).การรบัรองขัน้ต�า่เป็นการให้ทนุผ่าน
กองทนุทัว่ไปภาครฐัร่วมกบัรายได้ทีเ่กดิจากภาษโีรง
เรอืนและทีด่นิในท้องถิน่.ในปี.2010–11.โรงเรยีนได้
รบัเงนิสนบัสนนุทัง้สิน้.$43.พนัล้านจากสตูรการให้ทนุ
สนบัสนนุโรงเรยีน

การตัดสนิใจในด้านการใช้จ่ายของโรงเรยีนส่วน
ใหญ่เกดิจากคณะกรรมการปกครองท้องถิน่.ราว
ร้อยละ.70.ของการให้ทนุสนบัสนนุโรงเรยีนทีเ่กีย่วข้อง

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ลงคะแนนได้รับรองผ่านข้อ
เสนอที่ 30 และข้อเสนอที่ 38 ทั้งคู่?

รัฐธรรมนูญของรัฐได้ก�าหนดว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นในกรณีที่กฎหมายสองฉบับขัดแย้งกัน.ใน
กรณีที่บทบัญญัติจากกฎหมายสองฉบับที่เกิดจาก
การลงคะแนนในรัฐครั้งเดียวกันนั้นมีความขัดแย้งกัน.
รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดว่า.ให้บทบัญญัติซึ่งได้รับคะแนน
เสียง."รับ".มากกว่ามีผล.ข้อเสนอที่.30.และข้อเสนอที่.
38 ในการลงคะแนนเสียงทั้งรัฐครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตรา
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา.(PIT) ทั้งคู่และด้วยเหตุเช่น
นั้นอาจท�าให้ถูกมองว่าขัดแย้งกัน

กฎหมายได้ระบวุ่า มเีพยีงกฎหมายว่าด้วยการขึน้
ภาษชีดุเดียวเท่านัน้ทีม่ผีล.ข้อเสนอที.่30 และข้อเสนอที.่
38.ต่างกม็มีาตราต่างๆ.ทีมุ่ง่ให้ความชดัเจนว่า.บทบญัญตัใิด
จะมผีลหากทัง้กฎหมายทัง้สองฉบบัได้ผ่านการรบัรอง:

• ในกรณทีีข้่อเสนอที ่30 ได้รบัคะแนนเสยีง
มากกว่า ข้อเสนอที.่30.ประกอบด้วยมาตราต่างๆ.ที่
ระบวุ่า.บทบญัญตัจิะมผีลทัง้หมดและไม่มบีทบญัญตัิ
ใดๆ.ของกฎหมายอืน่ทีเ่พิม่อตัราภาษเีงนิได้บคุคล
ธรรมดาจะมผีลอกี.ซึง่ในกรณนีีค้อื.ข้อเสนอที.่38

• กรณทีีข้่อเสนอที ่38 ได้รบัเสยีงสนบัสนนุ
มากกว่า ข้อเสนอที.่38.ประกอบด้วยมาตราหนึง่ทีร่ะบุ
ว่า.บทบญัญตัจิะมผีล.และบทบญัญัตว่ิาด้วยอตัราภาษี
ของกฎหมายอืน่ทีม่ผีลต่อยอดขาย.หรอือตัราภาษเีงนิ
ได้บคุคลธรรมดา.จะไม่มผีลซึง่ในกรณนีีค้อืข้อเสนอที่.
30.จากกรณนีี.้การลดค่าใช้จ่ายอนัเป็นท่ีรูจ้กักนัในชือ่.
“การตดังบโดยอตัโนมตั ิ(trigger cuts)”.จะมผีลบงัคบัใช้.
เนือ่งจากการขึน้ภาษขีองข้อเสนอที.่30.ไม่มผีลบงัคบั
ใช้.(ดหูวัข้อการวเิคราะห์ข้อเสนอที.่30.เพือ่ให้ได้ข้อมลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดังบโดยอตัโนมตั)ิ
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กบัรฐัสามารถน�าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา.
ในกรณส่ีวนใหญ่แล้ว.คณะกรรมการปกครองของเขต
การศกึษาเป็นผูต้ดัสนิใจว่าเงนิทนุควรใช้จ่ายอย่างไร.
คณะกรรมการปกครองมกัเป็นผูก้�าหนดกจิกรรมเฉพาะ
ส�าหรบัการใช้จ่ายเงนิทนุนี.้และวธิกีารทีเ่งนิทนุนีค้วร
กระจายในกลุม่พืน้ทีโ่รงเรยีนในเขต.เงนิทีเ่หลอืร้อยละ.
30.จะต้องน�ามาใช้เพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ.เช่นการจดัหา
อาหารในโรงเรยีน.หรอืการจดัการรบัส่งนกัเรยีนไปกลบั.
เขตการศกึษาบางแห่งมกัให้มกีารยดืหยุน่เลก็น้อยเกีย่ว
กบัวธิกีารใช้ทนุทีเ่ข้มงวดเหล่านี้

ข้อเสนอ
ภายใต้ร่างกฎหมายนี.้โรงเรยีนจะได้รบัเงนิราวร้อย
ละ.60 จากรายได้ทีเ่กดิจากการเพิม่อตัราภาษเีงนิได้
บคุคลธรรมดาทีด่�าเนนิการไปจนถงึปี.2016–17.และ
ราวร้อยละ.85.ต่อปีหลงัจากนัน้.กองทนุ.CETF.เหล่า
นีอ้าจเป็นเงนิทนุเพิม่เตมิเข้ากองทนุทัว่ไปตามข้อ
เสนอกฎหมายที.่98.เพือ่สนบัสนนุโรงเรยีน.กองทนุ
เหล่านีจ้ะได้น�าไปสนบัสนนุโครงการเงนิให้เปล่าสาม
กองทนุ.ร่างกฎหมายนีย้งัก�าหนดให้มกีารจ�ากดัการใช้
จ่าย.และข้อก�าหนดด้านการรายงานในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
กบักองทนุเหล่านี.้บทบญัญตัหิลกัๆ.เหล่านีไ้ด้มกีาร
อภปิรายในรายละเอยีดเพิม่เตมิต่อไปนี้

การกระจายกองทุนโรงเรียนผ่านโครงการ
ทุนให้เปล่าสามกองทุน.ข้อเสนอที่.38.ก�าหนด
ให้กองทุนโรงเรียน.CETF.ต้องน�าไปจัดสรรดังต่อ
ไปนี้คือ:.

• เงนิให้เปล่าส�าหรบัโครงการทางการศกึษา 
(ร้อยละ70 ของกองทนุ) เงนิกองทนุส่วนใหญ่.
คอืร้อยละ 70.ของกองทนุโรงเรยีน.CETF.จะ
น�าไปกระจายโดยใช้หลกัจ�านวนนกัเรยีนทีม่ี
ในแต่ละโรงเรยีน.อย่างไรกต็าม.เงนิให้เปล่า
ซึง่ก�าหนดด้วยหลกัต่อหวันกัเรยีนนัน้ขึน้อยูก่บั
ระดบัชัน้ของนกัเรยีนด้วยซึง่โรงเรยีนจะได้รบั
เงนิเพิม่ส�าหรบันกัเรยีนในชัน้เรยีนระดบัสงูขึน้
ไป.เงนิให้เปล่าเพือ่โครงการทางการศกึษานี้
สามารถน�าไปใช้กบักจิกรรมต่างๆ.ได้แก่.การ
สอน.ใช้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนบัสนนุของโรงเรยีน.
(เช่น.ฝ่ายแนะแนวหรอืบรรณารกัษ์).และ
กจิกรรมการให้พ่อแม่มส่ีวนร่วม.

• เงินให้เปล่าแก่นักเรียนที่มีรายได้น้อย 
(ร้อยละ 18 ของเงินทุน)กฎหมายได้
ก�าหนดว่า.ร้อยละ18.ของกองทุนโรงเรียน.
CETF.จะน�าไปจัดสรรโดยใช้อัตราเดียวทั่ว
รัฐโดยใช้จ�านวนนักเรียนที่มีรายได้น้อยเป็น
เกณฑ์.(ก�าหนดจากจ�านวนนักเรียนที่มีสิทธิ
ได้รับอาหารฟรีจากโรงเรียน).ซึ่งเข้าเรียน
ในโรงเรียนแต่ละแห่ง.เนื่องจากเงินให้เปล่า
เพื่อโครงการทางการศึกษา.กรณีเงินให้เปล่า
แก่นักเรียนที่มีรายได้น้อยสามารถใช้ได้กับ
กิจกรรมต่างๆ.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา.

• ทุนให้เปล่าส�าหรับการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีและสื่อการสอน (ร้อยละ 12)
เงินที่เหลืออีกร้อยละ.12.จะน�าไปจัดสรรโดย
ใช้อัตราเดียวทั่วรัฐโดยใช้จ�านวนนักเรียนซึ่ง
โรงเรียนแต่ละแห่งมีเป็นเกณฑ์.เงินนี้สามารถ
น�าไปใช้เพื่อการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงเรียน
และการจัดซื้อเครื่องมือทางเทคโนโลยีและ
สื่อการสอนที่ทันสมัย.

ก�าหนดให้ใช้เงินทุนกับโรงเรียนที่ได้รับทุน
เงินที่เขตการศึกษาได้รับตามร่างกฎหมายนี้จะ
ต้องน�าไปใช้กับโรงเรียนที่นักเรียนเป็นผู้ท�าให้ได้
ทุนเท่านั้น.ในกรณีที่เป็นเงินให้เปล่าแก่นักเรียนที่
มีรายได้น้อย.ตัวอย่างเช่น.หากนักเรียนที่มีรายได้
น้อยทั้งหมดของเขตนั้นอยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียน
หนึ่งเพียงแห่งเดียว.เงินให้เปล่ากรณีนี้ก็ต้องใช้กับ
โรงเรียนนั้นเท่านั้น.อย่างไรก็ตาม.ดังเช่นกรณีทุน
ที่ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ.คณะกรรมการบริหารใน
ท้องถิ่นมักตัดสินว่าเงินกองทุน CETF.ควรใช้จ่าย
อย่างไรในพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง.เพื่อท�าให้
แน่ใจว่าเงินทุนตามข้อเสนอที ่38.จะมีผลให้เกิดเงิน
ทุนรวมเพิ่มขึ้นในทุกโรงเรียน.กฎหมาย 
ยังก�าหนดให้เขตการศึกษาต้องพยายามหลีกเลี่ยง
การลดทุนที่คิดตามหัวนักเรียนจากแหล่งที่ไม่ใช่
กองทุน.CETF.ในแต่ละเขตการศึกษาไม่ให้ต�่ากว่า
ระดับของปี.2012–13.ในกรณีที่เขตการศึกษาลด
จ�านวนทุนต่อหัวนักเรียนในพื้นที่การศึกษาใดๆ.ให้
ต�่ากว่าปีการศึกษา.2012–13.ต้องมีการชี้แจงเหตุผล
ในการลดทุนลงในการประชุมที่เปิดให้สาธารณชน
รับฟัง.ณ.โรงเรียนหรือใกล้กับโรงเรียน

ก�าหนดให้เขตการศกึษาแต่ละแห่งต้องรบัฟัง
ความเหน็จากสงัคมก่อนการตัดสนิใจใช้จ่าย 
ข้อเสนอกฎหมายที.่38 ยงัก�าหนดให้คณะกรรมการ
บรหิารของเขตการศกึษาจดัการประชมุเพือ่รบัฟัง
ความเหน็จากนกัเรยีน.พ่อแม่ผูป้กครอง.คร.ูผูบ้รหิาร
และเจ้าหน้าทีโ่รงเรยีนอืน่ๆ.ว่าควรใช้จ่ายเงนิกองทุน
โรงเรยีน.CETF.อย่างไร.เมือ่คณะกรรมการบรหิาร
ตดัสนิว่าเงนิกองทนุนัน้ควรน�าไปใช้อย่างไร.ต้องมกีาร
ชีแ้จงแก่สาธารณชนและทางออนไลน์ว่า.รายจ่ายของ
โรงเรยีนจะท�าให้เกดิผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีด่ขีึน้
อย่างไร.และผลทีด่ขีึน้นัน้มกีารวดัอย่างไร.

ก�าหนดให้มีการรายงานงบส�าหรับโรงเรียน
แต่ละแห่ง ร่างกฎหมายนี้ยังได้รวมข้อก�าหนดการ
รายงานหลายประการส�าหรับแต่ละเขตการศึกษา.
ที่พึงสังเกตคือเริ่มในปีการศึกษา.2012–13.ร่าง
กฎหมายนี้ก�าหนดให้เขตการศึกษาทั้งหมดต้อง
จัดท�าและตีพิมพ์งบของโรงเรียนแต่ละแห่งทาง
ออนไลน์.งบนี้ต้องแสดงเงินทุนที่ได้และรายจ่าย
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ของโรงเรียนแต่ละแห่งโดยให้ชี้แจงที่มาของแต่ละ
ทุนพร้อมการแจงประเภทของการใช้จ่ายด้วย.ผู้
อ�านวยการโรงเรียนรัฐต้องจัดท�าแบบฟอร์มการ
รายงานเพื่อใช้ในการรายงานและต้องท�าให้แน่ใจ
ว่ามีการแสดงงบของแต่ละโรงเรียนต่อสาธารณชน.
รวมถึงข้อมูลของปีก่อนด้วย.นอกจากนี้.เขตการ
ศึกษาต้องจัดท�ารายงานว่าเงินกองทุน.CETF.มีการ
ใช้จ่ายอย่างไรในโรงเรียนแต่ละแห่งในเขตของตน
ภายใน.60 วันหลังจบปีการศึกษา.

เงินเพื่อการใช้จ่ายอื่นๆ และข้อห้าม ร่าง
กฎหมายนี้อนุญาตให้ใช้เงินได้สูงสุดร้อยละ.1.ใน
การจัดสรรเพื่อใช้ในการจัดท�างบประมาณ.การ
รายงานและข้อก�าหนดด้านการตรวจสอบ.ร่าง
กฎหมายห้ามไม่ให้น�ากองทุนโรงเรียน.CETF.ไป
ใช้เพื่อเพิ่มเงินเดือน.หรือสวัสดิการนอกจากในกรณี
ที่การขึ้นเงินเดือนหรือสวัสดิการนั้นมีการจัดให้แก่
พนักงานอื่นๆ.ซึ่งได้รับเงินจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่
กองทุน.CETF.ร่างกฎหมายยังได้มีบทบัญญัติ
ก�าหนดว่า.ห้ามน�าเงิน.CETF.ของโรงเรียนไปใช้
ทดแทนเงินทุนจากรัฐ.ท้องถิ่น.หรือรัฐบาลกลางที่
จัดเตรียมไว้ให.้ณ.วันที่.1 พฤศจิกายน.2012 

ผลกระทบทางงบประมาณ
ให้ทุนเพิ่มเติมแก่โรงเรียนต่างๆ ในปีแรกๆ.
โรงเรียนจะได้รับเงินราวปีละ.$6.พันล้าน.หรือคิด
เป็น.$1,000.ต่อนักเรียน.1.คนจากร่างกฎหมาย
นี้.จากเงินจ�านวนนั้น.เงิน.$4.2.พันล้านจะน�าเข้า
กองทุนเงินให้เปล่าเพื่อโครงการทางการศึกษา.
อีก.$1.1.พันล้านส�าหรับเงินให้เปล่าแก่นักเรียน
ที่มีรายได้น้อย.และอีก.$700.ล้านเพื่อเป็นทุนให้
เปล่าส�าหรับการฝึกอบรม.เทคโนโลยีและสื่อการ
สอน.(จ�านวนส�าหรับปีการศึกษา.2013–14 อาจสูง
กว่านี้เนื่องจากเงินที่ได้จากปี.2012–13.ยังคงมีให้
แจกจ่าย).จ�านวนทุนที่มีในปีต่อๆ.คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ตามเวลา.เริ่มจากปีการศึกษา.2017–18.จ�านวนเงิน
ที่ใช้กับโรงเรียนจะเพิ่มขึ้นต่อไปเนื่องจากจ�านวนที่
ก�าหนดไว้เพื่อการช�าระหนี้ภาครัฐลดลงอย่างมาก

โครงการการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 
(EARLY CARE AND EDUCATION)

ความเป็นมา
โครงการ ECE ให้บรกิารเด็กอายไุม่เกนิ 5 ปี
ก่อนเข้าชัน้อนบุาลซึง่มกัเริม่เมือ่เดก็อาย.ุ5.ปี.เดก็
ชาวแคลฟิอร์เนยีส่วนใหญ่เข้าโครงการในลกัษณะ
โครงการประเภท.ECE ครอบครวัเข้าร่วมในโครงการ
เหล่านีด้้วยเหตผุลต่างๆ.กนั.รวมถงึการดูแลเดก็ใน
ขณะทีพ่่อแม่ก�าลงัท�างานและเพือ่พฒันาการของ

เดก็ในด้านสงัคมและทกัษะด้านการเป็นเหตเุป็นผล.
โครงการทีด่แูลเดก็แรกเกดิถงึสามขวบมกัเรยีกอ้างองิ
ว่าเป็นโครงการดแูลเดก็แรกเกดิและเดก็วยัคลาน.
โครงการทีด่แูลเดก็อายสุามถงึห้าปี.มกัเรยีกอ้างองิว่า
เป็นโครงการส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีนและมกัเน้นหนกั
ไปทีก่ารช่วยดแูลเตรยีมตวัเดก็เพือ่เข้าชัน้อนบุาล.ใน
ขณะทีโ่ครงการต่างๆ.นัน้มกีารก�าหนดว่าต้องผ่าน
มาตรฐานว่าด้วยสขุภาพและความปลอดภยัขัน้ต�า่เพือ่
ให้ได้รบัใบอนญุาตจากรฐัแล้ว.ลกัษณะเฉพาะของ
โครงการรวมถงึคณุสมบตัขิองเจ้าหน้าที.่อตัราส่วน
ระหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่.หลกัสูตร.ค่าธรรมเนยีมทีค่ดิ
จากครอบครวัและค่าใช้จ่ายในการดแูลกต่็างกนัไป

เด็กบางส่วนมคุีณสมบติัได้รบัการสนบัสนนุ
จากการบรกิารในกองทนุ ECE ในขณะทีห่ลาย
ครอบครวัต้องจ่ายเงนิเพือ่ใช้บรกิารในโครงการ.ECE 
เงนิทนุจากภาครฐัยงัสนบัสนนุการบรกิารต่างๆ.ส�าหรบั
เดก็บางส่วน.การให้เงนิสนบัสนนุนัน้โดยทัว่ไปมกั
ส�ารองไว้ให้ครอบครวัทีม่รีายได้น้อย.ซึง่ได้เข้าร่วม
ในโครงการสวสัดกิารเพือ่การท�างาน.หรอืการท�างา
นอืน่ๆ.หรอืกจิกรรมการฝึกอบรม.และ/หรอืในกรณีที่
เดก็มคีวามจ�าเป็นพเิศษ.โดยทัว่ไป.การมคีณุสมบตัิ
เข้ารบัการสนบัสนนุจากโครงการ.ECE.นัน้จ�ากดัไว้
ส�าหรบัเฉพาะครอบครวัทีม่รีายได้เพยีงร้อยละ.70 
หรอืต�า่กว่าระดบัรายได้กลางของรฐั.(ตวัอย่างเช่น.ใน
ปัจจบุนัจ�ากดัไว้ที.่$3,518.ต่อเดอืนส�าหรบัครอบครวั
ทีม่สีมาชกิสามคน).รฐัจะสนับสนนุด้วยอตัราทีค่ดิเป็น
ชดุต่อเดก็ให้กบัผูใ้ห้บรกิารเพือ่สนบัสนนุ.“ชดุ”.ของ
โครงการ.ECE.อตัราการจ่ายนัน้แตกต่างกนัไปตาม
พืน้ทีข่องรฐัและการจดัการดแูล.โดยทัว่ไป.มกัมมีลูค่า.
$1,000.ต่อเดอืนส�าหรบัการดแูลเดก็แรกเกดิ/เดก็วยั
คลานเตม็เวลา.และมลูค่า.$700.ต่อเดอืนส�าหรบัการ
ดแูลเดก็ก่อนวยัเรยีนเตม็เวลา

ระดับการให้ทนุในปัจจบุนัไม่ได้สนบัสนนุ
โครงการ ECE ส�าหรบัเด็กผูม้คุีณสมบติัทกุคน 
ในปีการศกึษา.2010–11.เงนิทนุจากรฐัและรฐับาล
กลางทีจ่ดัให้มจี�านวนราว.$2.6.พนัล้านเพือ่น�าไปใช้
กบัโครงการการดแูลเดก็และเดก็ก่อนวยัเรยีนต่างๆ.
ส�าหรบัเดก็ราว.500,000.คนหรอืประมาณร้อยละ.15 
ของเดก็ในแคลฟิอร์เนยีทีม่อีายตุัง้แต่แรกเกดิถงึห้า
ปี.อย่างไรกต็าม.เดก็ราวครึง่หนึง่ของเดก็ทัง้หมดใน
แคลฟิอร์เนยีมคีณุสมบตัทิางรายได้ทีจ่ะได้รบัการ
สนบัสนนุตามโครงการ.เนือ่งจากเงนิทนุ.ECE ของรฐั
และรฐับาลกลางมไีม่เพยีงพอในการจดัการบรกิารให้
แก่เดก็ทีม่คีณุสมบตัทิกุคน.ดงันัน้จงึเป็นธรรมดาทีจ่ะ
มรีายชือ่รอรบัการบรกิารอยูใ่นเทศมณฑลส่วนใหญ่.

ข้อเสนอ
ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้.โครงการ.ECE.จะได้รบัเงนิราวร้อย
ละ.10.ของรายได้ทีเ่กดิจากการขึน้อตัราภาษเีงนิได้
บคุคลธรรมดา.(PIT).ทีด่�าเนนิการถงึปี.2016–17.และ
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มอีตัราร้อยละ.15.ต่อปีหลงัจากนัน้.ร่างกฎหมายนี้
ก�าหนดให้มกีารจดัสรรเฉพาะให้กบัโครงการเหล่านี้.
ดงัสรปุไว้ในตารางที.่3.ดงัแสดงไว้ตอนบนของตาราง.
สงูสดุไม่เกนิร้อยละ.23.ของเงนิทีจ่ดัหาเพือ่โครงการ.
ECE.จะน�าไปเพือ่ฟ้ืนฟกูารลดงบประมาณของรฐัเมือ่
เรว็ๆ.นีท้ีจ่ดัให้กบัชดุการดแูลเดก็และอตัราการจ่ายผู้
ให้บรกิาร.ตลอดจนการด�าเนนิกจิกรรมของรฐัเฉพาะ
รายการซึง่ออกแบบมาเพือ่สนบัสนนุโครงการ.ECE 
ของรฐั.เงนิทนุ.ECE.ทีเ่หลอืดงัแสดงไว้ในด้านล่าง
ของตาราง.จะน�าไปขยายโครงการดแูลเดก็และเดก็

ก่อนวยัเรยีนเพือ่ให้สามารถจดัการบรกิารให้กบัเดก็
ทีม่าจากครอบครวัผูม้รีายได้น้อยให้ได้มากขึน้และ
เพิม่อตัราการจ่ายเงนิให้กบัผูใ้ห้บรกิาร.ECE.บางราย.
กฎหมายยงัได้ห้ามไม่ให้รฐัลดอตัราการสนบัสนนุที่
มอียูใ่นปัจจบุนัทีจ่ดัให้กบัโครงการ.ECE.โดยเฉพาะ
อย่างยิง่.รฐัต้องใช้จ่ายงบของรายได้ของกองทนุ
ทัว่ไปส�าหรบัโครงการ.ECE.ในปีต่อๆ.ไปในอตัราเดียว
กบัทีใ่ช้ในปีงบประมาณ.2012–13.(ราวร้อยละ.1).ดงั
อธบิายต่อไปในรายละเอยีด.ร่างกฎหมายได้มกีาร
ก�าหนดบทบญัญตัทิีค่รอบคลมุเกีย่วกบั:.(1).ระบบการ

ตารางที� 3
บทบญัญตัขิองขอ้เสนอที� 38 วา่ดว้ยโครงการการศกึษาและการดแูลเด็กปฐมวยั (ECE)

วัตถุประสงค/รายละเอียด
รอ้ยละของทนุ

ECEa
 

“เพื�อฟื� นฟูและปรบัปรุงระบบ”

การฟื�นฟโูครงการ—  19.4%

ระบบการจดัอนัดบั— 2.6

ฐานขอ้มลู ECE —  การจัดทําฐานขอมูลทั่วรัฐเพื่อเก็บและรักษาขอมูลเก่ียวกับเด็กที่เขา โครงการ ECE 
ซึ่งรัฐสนับสนุน อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ECE ของเด็กและ 
ผลสัมฤทธิ์ของเด็กจากการเตรียมความพรอมสําหรับชั้นอนุบาล 
จะเชื่อมเขากับฐานขอมูลโรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตชั้น K–12 ของรัฐ

        เพิ่มอัตราการตรวจโครงการ 
ECE ในดานสุขภาพและความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐผูใหใบอนุญาต  

0.6

การตรวจใบอนญุาต— 0.3

 รวม (23.0%)

“การสรา้งความเขม้แข็งและการขยายโครงการ ECE” 

51.6%

การใหบ้รกิารแกเ่ด็กแรกเกดิ - 3 ปี—     ตั้งโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Early 
Head Start program) ใหม่เพื่อให้การดูแลเด็กและสนับสนุนครอบครัวเพื่อเด็กที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

16.6

อตัราการจา่ยเงนิใหผู้ใ้หบ้รกิาร—           จ่ายเงินเพ่ิมเติมตามอัตราต่อหัวให้กับโครงการ ECE 
ท่ีรัฐสนับสนุนซ่ึงได้รับคะแนนสูงตามระบบการจัดอันดับชุดใหม่ โดยทุนส่วนใหญ่มุ่งไปท่ีโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย 
รวมถึงการเพ่ิมอัตราการจ่ายเงินต่อหัวสำหรับโครงการ ECE ท่ีมีใบอนุญาตซ่ึงรัฐสนับสนุน 
ท่ีจัดให้แก่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 18 เดือน

8.9

 รวม (77.0%b)

  รวมท ั�งส ิ�น 100.0%
a เนื่องจากจํานวนเงินที่จัดใหเพื่อฟนฟูและปรับปรุงระบบนั้นกําหนดยอดสูงสุดไวที่ $355 ลาน 

เงินจํานวนที่ตํ่ากวาเล็กนอยของกองทุนจะนําไปใชกับกิจกรรมเหลานี้และจํานวนที่สูงกวาเล็กนอยจะนําไปใชเพื่อการสรางความเขมแข็งและขยายงานโครงการ 
ECE เมื่อการชําระหนี้อันเกิดจากการจัดบริการนั้นสิ้นสุดในป 2017–18  

b เงินไมเกินรอยละ 3 จากกองทุนสามารถนําไปใชเพื่อคาใชจายในการบริหารระดับรัฐ เงินไมเกินรอยละ 15 ของทุนจะถูกจัดสรรไปใหผูใหบริการ 
ECE ซึ่งสามารถนําไปใชเปนคาใชจายเพื่อสิ่งอํานวยความสะดวก

     ซึ่งฟนฟูการตัดงบภาครัฐบางสวนที่จัดใหกับโครงการ 
ECE ที่ไดรับการสนับสนุนตั้งแตป 2008–09 การฟนฟูอาจรวมถึงการเพิ่มจํานวนเด็กที่รับบริการ 
เพิ่มสวนยอดที่ครอบครัวสามารถไดรับและยังคงมีคุณสมบัติไดรับอยู 
และเพิ่มอัตราการใชจายภาครัฐสําหรับเด็กตอคน 
       กาํหนดระบบเพือ่การประเมินและจัดอันดบัอยางเปดเผยสําหรบั โครงการ ECE โดยอาศยัเกณฑวา 
โครงการไดมสีวนตอพฒันาการของเดก็ทางสงัคม/อารมณและการเตรียมความพรอมทางวิชาการอยางไร 

การใหบ้รกิารแกเ่ด็กอายุ 3-5 ปี—            ขยายการอุดหนุนไปยังเด็กที่มาจากครอบครัวผูมีรายไดนอยใหมากขึ้น 
ใหความสําคัญกับการบริการในพื้นที่อาศัยของผูมีรายไดนอย
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จดัอนัดบัเพือ่การประเมนิโครงการ.ECE (2)  
ศนูย์เดก็ก่อนวยัเรยีน.และ (3).การดแูลเดก็ทารกและ
เดก็เลก็.

ก�าหนดระบบการจัดอันดับเพื่อประเมิน
คุณภาพของโครงการ ECE แต่ละแห่งทั่วรัฐ 
ร่างกฎหมายก�าหนดให้รัฐด�าเนินการน�า.”ระบบ
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย.
(Early Learning Quality Rating and Improvement 
System)" (QRIS).มาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการ.ECE.แต่ละโครงการ.จากงานที่
รัฐได้เริ่มด�าเนินการแล้ว.รัฐยังมีเวลาจนถึงเดือน
มกราคม.2014.ในการด�าเนินการพัฒนาเกณฑ์
ในการประเมินว่า.โครงการต่างๆ.ได้มีส่วนต่อ
พัฒนาการของเด็กทางสังคมและอารมณ์ตลอด
จนการเตรียมความพร้อมทางวิชาการมากเพียง
ใด.โครงการ.ECE.ทุกโครงการอาจเลือกให้มี
การประเมินตามเกณฑ์นี้ซึ่งวิธีการจัดอันดับจะ
มีการเผยแพร่ต่อไป.นอกจากนี้.รัฐยังได้พัฒนา
โครงการการฝึกอบรมเพื่อช่วยผู้ให้การบริการ
ในการพัฒนาการบริการของตนและเพิ่มอันดับ.
นอกจากนี้.ข้อเสนอที่ 38.ยังมีการจ่ายเงินเพิ่ม
เติม.นอกเหนือจากอัตราเงินสนับสนุนที่จัดให้ต่อ
คนในปัจจุบันแก่โครงการศูนย์เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพื่อให้สามารถท�าคะแนนได้สูงขึ้น
ในการจัดอันดับตามระบบ.QRIS

จัดให้มีการบริการดูแลเด็กปฐมวัยแก่เด็ก
จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น ข้อเสนอ
ที่.38.ได้เพิ่มจ�านวนชุดการบริการที่มีส�าหรับ
โครงการการดูแลเด็กปฐมวัยที่รัฐสนับสนุนซึ่งตั้ง
อยู่ในย่านใกล้เคียงที่มีครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
อาศัยอยู่หนาแน่น.การให้ทุนแก่ชุดบริการที่จัดขึ้น
ใหม่นี้จะมีให้ในกรณีผู้ให้บริการดูแลนั้นมีคะแนน
การจัดอันดับที่สูงขึ้นเท่านั้น.ทุนจะได้รับการ
จัดสรรแก่ผู้ให้บริการตามจ�านวนคาดการณ์ของ
เด็กที่มีคุณสมบัติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่านใกล้เคียง
ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เข้าโครงการดูแลเด็ก.(อย่าง
น้อยร้อยละ.65.ของชุดการบริการใหม่ต้องอยู่ใน
โครงการแบบเต็มวันและตลอดปีการให้บริการ).
การเข้าร่วมโครงการอาจจ�ากัดเฉพาะเด็กที่มา
จากครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ปรากฏ
อยู่หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่อาศัยเป้าหมายโดยไม่

ค�านึงถึงรายได้ของครอบครัว.ทั้งนี้ให้ความส�าคัญ
กับเด็กซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะคน.(รวมถึงเด็กที่มา
จากครอบครัวอุปถัมภ์)

จัดต้ังโครงการดูแลเด็กทารกและเด็กเล็ก
จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ข้อเสนอที่.38.จัด
ตั้งโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยแห่งแคลิฟอร์เนีย.
(California Early Head Start program (EHS)).ซึ่ง
มีต้นแบบจากโครงการเดียวกันของรัฐบาลกลาง
ภายใต้ชื่อเดียวกัน.สูงสุดไม่เกินร้อยละ.65.ของทุน
จากโครงการนี้.จะน�าไปใช้เพื่อการบริการเพื่อดูแล
เด็กและสนับสนุนครอบครัวเพื่อครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยซึ่งมีบุตรหลานอายุแรกเกิดถึงสามปี.(อย่าง
น้อยร้อยละ.75.ของชุดการบริการใหม่เหล่านี้จะ
ต้องน�าไปใช้กับการบริการที่จัดให้เต็มวันและเปิด
ตลอดทั้งปี).อย่างน้อยร้อยละ.35.ของทุนที่ให้กับ
โครงการ.EHS.จะให้เพื่อการบริการสนับสนุนแก่
ครอบครัวและผู้ให้การดูแลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในส่วน
การดูแลเด็กของโครงการนี้.ในทั้งสองกรณี.บริการ
เพื่อสนับสนุนครอบครัวอาจรวมถึงการเยี่ยมบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่โครงการ.การประเมินพัฒนาการเด็ก.
โครงการเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของครอบครัว.
ตลอดจนการฝึกอบรมพ่อแม่และผู้ดูแล.

ผลกระทบทางงบประมาณ
จัดหาทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและขยายงาน

โครงการ ECE ในปีแรกๆ.เงินราวปีละ.$1.พันล้าน
จากร่างกฎหมานี้จะน�าไปใช้เพื่อระบบโครงการ.
ECE.ของรัฐ.(จ�านวนของปี.2013–14.อาจสูงกว่า
เนื่องจากทุนที่ได้จากปีงบประมาณ.2012–13.ยังคง
มีอยู่เพื่อการจัดสรร).ส่วนใหญ่ของทุนจะถูกน�าไป
ใช้เพื่อการขยายงานศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัยและเด็ก
เล็ก.คาดว่าให้บริการแก่ทารกและเด็กเล็กได้เพิ่ม
ขึ้น 10,000.คนและเด็กอนุบาลได้.90,000.คนใน
ปีแรกๆ.ของการด�าเนินการ.จ�านวนที่สามารถน�า
ไปใช้ในอนาคตปีต่อๆ.ไปคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้น
ตามเวลา.เริ่มในปี.2017–18.จ�านวนงบท่ีใช้จ่าย
กับโครงการ.ECE.จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากจ�านวน
ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการช�าระหนี้ภาครัฐมีการลดลง
อย่างมาก.
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การช�าระหนี้ภาครัฐ

ความเป็นมา
ข้อผูกพันทั่วไปว่าด้วยการช�าระหนี้พันธบัตร
การจัดหาเงินโดยการออกพันธบัตรเป็นวิธีการกู้
ยืมเงินในระยะยาวซึ่งรัฐน�ามาใช้เพื่อจัดหาเงินซึ่ง
มักน�าไปใช้กับสาธารณูปโภคที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน.(ได้แก่.อาคารสถานที่ของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย.ทางหลวง.ถนน.เขตอนุรักษ์ที่ดินและ
สัตว์ป่า.และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวกับน�้า).
รัฐได้รับเงินนี้จากการจ�าหน่ายพันธบัตรให้กับนัก
ลงทุน.เพื่อแลกเปลี่ยนกัน.รัฐได้สัญญาที่จะจ่ายเงิน
คืนพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ก�าหนด.พันธบัตร
ของรัฐส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปพันธบัตรที่มีพันธะซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.และได้รับการ
รับรองโดยอ�านาจการเก็บภาษีอากรทั่วไปของรัฐ.
พันธบัตรอันมีพันธะทั่วไปมักมีการจ่ายเงินคืนจาก
กองทุนเงินทั่วไป.ในปีงบประมาณ.2010–11.นี้รัฐ
ได้ช�าระหนี้ในรูปพันธบัตรแบบมีพันธะทั่วไปจ�านวน.
$4.7.พันล้าน.จากจ�านวนนี้.$3.2.พันล้านน�าไปช�าระ
หนี้ที่เกิดจากการจัดหาอาคารสถานที่ของโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยต่างๆ

ข้อเสนอ
รายได้อย่างน้อยร้อยละ 30 น�าไปใช้

เพื่อบรรเทาภาระการบริการหนีส้ินจนถึง
ปีงบประมาณ 2016–17 จนกว่าจะถึงสิ้นปี.2016–
17.รายได้อย่างน้อยร้อยละ.30.ตามข้อเสนอที.่38 
จะน�าไปใช้ช�าระหนี้สินอันเกิดจากการจัดหาบริการ
ของรัฐ.ร่างกฎหมายก�าหนดให้เงินทุนเหล่านี้ต้อง
น�าไปใช้จ่ายเพื่อหนี้สินอันเกิดจากบริการทางการ
ศึกษาก่อน.(ส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกตั้งแต่
ชั้นก่อนอนุบาลจนถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัย).
อย่างไรก็ตาม.ในกรณีที่ยังมีเงินเหลือจากการใช้หนี้
ทางการศึกษาของรัฐแล้ว.เงินที่เหลืออาจน�าไปใช้
เพื่อช�าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากหนี้อันเป็นภาระผูกพัน
ทั่วไปอื่นๆ.ของรัฐ

จ�ากัดการเพิ่มงบที่จัดสรรให้แก่โรงเรียน
และโครงการ ECE โดยเริ่มจากปีงบประมาณ 
2015–16, ใช้เงินทุนส่วนที่เกินเพื่อการช�าระหนี้
อันเกิดจากการจัดหาบริการ เริ่มในปี.2015–16 
การจัดสรรทุน.CETF.ทั้งหมดที่ให้แก่โรงเรียนและ
โครงการ ECE.จะไม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นกว่าการ
เติบโตเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวของชาวแคลิฟอร์เนีย
ในช่วงห้าปีก่อน.เงินจากกองทุน.CETF.ที่เก็บได้
เกินอัตราการเติบโตนี้จะน�าไปใช้เพื่อการช�าระหนี้
ภาครัฐ.(กฎหมายนี้ยกเว้นส�าหรับปี.2017–18.ใน
กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนด้านการจัดสรรรายได้).

ผลกระทบทางงบประมาณ
การสะสมเงินในกองทุนทั่วไปราวปีละ $3 พัน

ล้านจนถึงปี 2016–17 จนกว่าสิ้นปี.2016–17.อย่าง
น้อยร้อยละ.30.ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
ตามมาตรการนี้ราว.$3.พันล้านต่อไปจะถูกน�าไป
ใช้เพื่อการช�าระค่าใช้จ่ายเนื่องจากหนี้อันเป็นภาระ
ผูกพันทั่วไปและเก็บเป็นเงินในกองทุนทั่วไปของรัฐ.
นี่จะท�าให้รายได้ของกองทุนทั่วไปที่สามารถน�าไป
ใช้จ่ายได้มีเพิ่มขึ้นส�าหรับโครงการภาครัฐอื่นๆ.และ
ท�าให้เกิดดุลยภาพด้านงบประมาณในปีเหล่านั้น.

เงนิทีค่าดว่าจะเกบ็ในกองทนุทัว่ไปเพิม่เติมเริม่
ในปีงบประมาณ 2015–16 บทบญัญตัว่ิาด้วยการ
จ�ากดัการเตบิโตของร่างกฎหมายนีย้งัได้ก�าหนดให้
มกีารฝากเงนิไว้ในกองทนุทัว่ไปส�าหรบัปีทีก่�าหนด.
จ�านวนเงนิทีน่�าเข้าฝากจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปีขึน้
อยูก่บัการเตบิโตของรายได้ทีเ่กดิจากการเกบ็ภาษเีงนิ
ได้บคุคลธรรมดา.และรายได้ต่อหวัแต่อาจมจี�านวน
หลายร้อยล้านเหรยีญต่อปี
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 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 38 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 38 

เราทุกคนต้องการโรงเรียนที่ดีขึ้น
แต่การทุ่มเงนิภาษก้ีอนใหม่จ�านวน	$120	พนัล้านในระบบบรหิาร

ราชการของรัฐท่ีส้ินเปลอืงและไม่ต้องรบัผิดชอบใดๆ	นัน้ไม่ได้
เป็นการท�าให้เกดิการศกึษาทีมี่คณุภาพแก่ลกูหลานของเรา	
แทนที่จะปฏิรูประบบ	ขจัดสิ่งอันไม่ท�าให้เกิดประโยชน์และการ

ละเมิดต่างๆ	ข้อเสนอที่	38	กลับขึ้นภาษีและโยนเงินเพิ่มให้กับ
ระบบบริหารราชการที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ:
•	ข้อเสนอที่	38	เป็นการขึ้นภาษีเงินได้ครั้งใหญ่ส�าหรับผู้มีเงิน
ได้ชนชั้นกลางและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก	หากคุณมีรายได้	
$8,000	หรือมากกว่าต่อปีส�าหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษี	อัตรา
ภาษีของคุณอาจสูงถึงร้อยละ	21%	ส�าหรับสิบสองปีภาษีต่อ
ไป	

•	ข้อเสนอที่	38	จะท�าลายธุรกิจขนาดเล็กโดยการขึ้นภาษี
อย่างมโหฬารส�าหรับธุรกิจครอบครัวที่กรอกและแสดงภาษี
ในรูปแบบบุคคลธรรมดาแต่ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ	

•	ข้อเสนอที่	38	ท�าลายต�าแหน่งงานในธุรกิจขนาดเล็กและ
ธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นภาคที่มีการเติบโตในการจ้างงาน	
ตอนนี้แคลิฟอร์เนียมีอัตราการว่างงานสูง	เป็นอันดับสามของ
ประเทศ	

•	ข้อเสนอที่	38	ไม่สามารถแก้ไขได้เลยเป็นเวลาสิบสองป	ี
แม้แต่ในกรณีของการฉ้อฉล	หรือการใช้จ่ายไม่คุ้มค่า	

•	ข้อเสนอที	่38	ท�าเงินให้นักการเมืองในซาคราเมนโต	$3	พัน
ล้านต่อปีเป็นเวลาสี่ปีเพื่อให้ใช้จ่ายตามที่ต้องการ

•	ข้อเสนอท่ี	38	เป็นการสร้างระบบงานราชการที่มีต้นทุนสูง
ระบบใหม่โดยการบังคับให้โรงเรียนต้องผ่านกระบวนการ
งานราชการท่ีซับซ้อนเพื่อให้ได้เงินสนับสนุน	และก�ากับ
โครงการใหม่ๆ	ในขณะที่งานท่ีจ�าเป็นของโรงเรียนถูกตัด
งบ

•	ข้อเสนอที	่38	ไม่ได้มีส่วนในการปรับปรุงผลการเรียนของ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม	

ร่วมกับนักการศึกษา	แพทย์	เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย	องค์กร
ตัวแทนผู้เสียภาษีและผู้น�าธุรกิจขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนียในการ
ลงคะแนนเสียง	“ไม่รับ”	ต่อข้อเสนอที	่38	เว็บไซต	์	
www.StoptheMiddleClassTaxHike.com

ANDREW WONG, สมาชิก
เขตการศึกษาร่วมโพโมนา,	คณะกรรมาธิการการศึกษา
KEITH ROYAL, ประธาน
สมาคมนายอ�าเภอแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
RICHARD RIDER, ประธาน
เครือข่ายผู้ต่อสู้ทางภาษีแห่งซานดิเอโก

การศึกษาคืออนาคตของเราเนื่องจากเด็กเคืออนาคตของเรา	
หากไม่มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ	รัฐของเราจะขาดแรงงานที่มีทักษะ
อันจ�าเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน	
แทนที่จะลงทุนในโรงเรียนของเรา	ผู้น�าทางการเมืองทั้งจาก

สองพรรคกลับตัดงบประมาณ	นับตั้งแต่ปี	2008	พวกเขาได้ตัดงบ
ที่สนับสนุนโรงเรียนลงถึง	$20	พันล้าน	ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากว่า	40,000	คนต้องออกจากงาน	และรัฐแคลิฟอร์เนียใน
ปัจจุบันมีขนาดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	
ฟื้นฟูการให้เงินสนับสนุนและขยายโรงเรียน
ข้อเสนอที่	38	ท�าให้โรงเรียนกลับมามีความส�าคัญอีกครั้ง	รับ

ประกันเงินทุนสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูรักษาระบบการศึกษาที่ดีและ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ข้อเสนอน้ีได้รับรองว่ามีเงนิหลายพนัล้านให้โรงเรยีนในท้องถิน่

ตามอตัราการสมคัรเข้าเรยีน	โดยเฉลีย่	$10	ล้านในช่วงสบิสองปี	
โรงเรียนต่างๆ	สามารถใช้เงินเพื่อลดขนาดห้องเรียน	หรือน�า

การสอนในวิชาศิลปะ	ดนตรี	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	อาชีวะ	
การศึกษาทางเทคนิคและการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยกลับคืน
มา	ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นของแต่ละโรงเรียน	
เรียนรู้เกี่ยวกับจ�านวนเงินทุนที่ข้อเสนอที	่38	จะส่ง

ให้กับโรงเรียนโดยตรงในชุมชนของคุณได้ที่:	www.
moneyforlocalschools.org/restore
ป้องกันการตัดงบมากขึ้น
ข้อเสนอที่	38	ช่วยป้องกันการตัดงบประมาณมากขึ้นโดยการ

จัดสรรเงิน $3	พันล้านต่อปีไว้จนถึงป	ี2016–17	เพื่อลดการขาด
ดุลภาครัฐโดยการช�าระหนี้จากพันธบัตรรัฐเพื่อการศึกษา	
เตรียมลูกหลานเพื่อความส�าเร็จ
ข้อเสนอที่	38	ให้เงินกว่า	$1.1	พันล้านต่อปีเพื่อฟื้นฟูงบ

ประมาณที่ถูกตัดด้านการศึกษาปฐมวัย	การพัฒนาคุณภาพ	และ
เพิ่มการเข้าถึงต่อการศึกษาวัยอนุบาล	
วิถีทางลงทุนอันยุติธรรมในการลงทุนในโรงเรียนของเรา	
ในฐานะชาวแคลิฟอร์เนยี	เราทกุคนควรได้มส่ีวนในการปรบัปรงุ

โรงเรียนเน่ืองจากเราจะได้มีส่วนในประโยชน์ทีไ่ด้จากการมโีรงเรยีน
ทีม่คุีณภาพดีขึน้ซึง่มผีลต่อเศรษฐกจิของรฐัและคณุภาพของชวีติ	
ข้อเสนอที่	38	ก�าหนดที่จะใช้จ่ายเงิน	$10	พันล้านต่อปีเพื่อ

ฟื้นฟูสถานศึกษาโดยการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้หลังส่วนลดหย่อน
ต่างๆ	โดยการใช้เกณฑ์ตามความสามารถในการจ่าย	ผู้เสียภาษี

ที่ร�่ารวยที่สุดจะเป็นผู้จ่ายมากที่สุดด้วยอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	
2.2	ส�าหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีที่รายได้เกิน		
$2.5	ล้าน	ในทิศทางตรงข้ามกัน	ผู้มีเงินได้ต�่ากว่า	$25,000	จะ
จ่ายภาษีราว $7.00	ต่อปี
ศึกษาว่าข้อเสนอที	่38	มีผลกระทบต่อผู้เสียภาษีเช่นคุณ

อย่างไรที่:	www.moneyforlocalschools.org/taxcalculator
การรับประกันห้าข้อแก่บรรดาพ่อแม	่และผู้เสียภาษี:
•	ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแตะเงินได้ข้อเสนอที่	38	ห้ามฝ่าย
นิติบัญญัติไม่ให้น�าเงินไปใช้	หรือขอยืมเงิน	และไม่สามารถ
ใช้เงินใหม่เพื่อทดแทนเงินที่โรงเรียนได้รับในปัจจุบัน

•	การให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนต้องให้ตามจ�านวนนักเรียนแก่
ทุกโรงเรียนและต้องใช้จ่ายในโรงเรียน	ต้องมีการตรวจสอบ
เงินทุน	และความพยายามที่จะถ่ายเทเงินใดๆ	ถือเป็นความ
ผิดอาญาอุจฉกรรจ์ที่ต้องรับโทษจ�าคุก	และจะถูกห้ามจาก
การรับต�าแหน่งในภาครัฐ

•	ไม่สามารถน�าเงินไปเพิ่มเงินเดือนหรือบ�านาญของบุคลากร
ในโรงเรียนได	้และข้อเสนอที	่38	ยังห้ามใช้จ่ายทางการ
บริหารเกินร้อยละ	1	ด้วย

•	 การตดัสนิใจในการใช้จ่ายจะกระท�าในระดบัท้องถิน่หลงัจากการ
ได้รบัฟังความเห็นของสงัคมเขตการศกึษาต้องเปิดการประชมุ
สาธารณะในพืน้ทีโ่รงเรยีนแต่ละแห่งเพือ่รบัฟังความเหน็จากพ่อ
แม่	บคุลากรทางการศกึษาและชมุชนก่อนทีจ่ะใช้เงนิ

•	 เขตการศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงโรงเรียน
แต่ละแห่งเขตการศึกษาต้องก�าหนดเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการศึกษาประจ�าปีส�าหรับแต่ละโรงเรียน	และมีการ
รายงานต่อสาธารณชนว่าเงินนั้นได้มีการใช้จ่ายอย่างไร	และ
เป้าหมายในการปรับปรุงนั้นบรรลุผลหรือไม่

ท�าให้โรงเรียนกลับมามีความส�าคัญอีกครั้ง	ลงคะแนนเสียง	
”รับ”	ข้อเสนอที่	38

CAROL KOCIVAR, ประธาน
สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งแคลิฟอร์เนีย
EDWARD JAMES OLMOS, นักแสดง
ARUN RAMANATHAN, ประธานบริหาร
องค์การ	Education Trust-West
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 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 38 

ภาษีส�าหรับกองทุนการศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

38
ลงคะแนนเสียง	“ไม่รับ”	ข้อเสนอที	่38:
ขึน้ภาษเีงนิได้ถงึ	$120 พันล้านส�าหรบัชาวแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่
หากคุณมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี	$17,346	ขึ้นไปต่อป	ี

ข้อเสนอที	่38	ท�าให้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
แคลิฟอร์เนียสูงขึ้นถึงร้อยละ	21	นอกเหนือจากเงินภาษีที่ต้อง
จ่ายให้กับรัฐบาลกลาง	
การเสนอให้ขึ้นภาษีตามข้อเสนอที	่38	นั้นต่อเนื่องไปจนถึงปี	

2024	หากคุณมีลูกที่เพิ่งเข้าประถมปีที่หนึ่ง	คุณจะต้องจ่ายภาษี
เงินได้สูงขึ้นจนกว่าลูกจะจบชั้นมัธยมปลาย
แม้เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น	และคนกลับมาท�างานอีกครั้ง	ภาษีก็ยัง

เพิ่มขึ้นต่อไป	แม้ไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษาของเรา	เช่น	การ
ไล่ครูที่ไม่ดีออก	การเพิ่มภาษีก็ยังมีต่อไป	ข้อเสนอที่	38 ท�าให้
เราต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงขึ้นเป็นเวลาสิบสองปีข้าง
หน้า	ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น!
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เงินหลายพันล้านจาก

ระบบภาษีใหม่นี้	และไม่ต้องรับผิดชอบอย่างเห็นได้ชัดว่า	เงินจะ
น�าไปใช้จ่ายอย่างไร	และเงินเท่าใดที่จะน�าไปใช้จ่ายในห้องเรียน
จริงๆ
พุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็กและตัดงาน
ธุรกิจขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนียมูลค่าราว	3.8 ล้านต้องจ่าย

เงินภาษีบุคคลธรรมดาจากรายได้ของตนแทนที่จะเป็นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล	ด้วยเหตุนี้	ธุรกิจขนาดเล็กจึงได้รับผลกระทบอย่าง
หนักจากอัตราภาษีที่สูงขึ้น	แม้แต่ธุรกิจที่มีรายได้เพียง	$30,000 
หรือ	$40,000	ต่อปี
แทนที่จะสร้างงานและปรับปรุงเศรษฐกิจข้อเสนอที่	38	กลับ

ท�าให้ธุรกิจครอบครัวต้องลดการจ้างงาน	ย้ายออกจากรัฐ	หรือ
แม้แต่ปิดกิจการ	หากพวกเขายังคงท�าธุรกิจในรัฐต่อไป	พวกเขา
ต้องขึ้นราคาเพื่อจ่ายภาษีที่สูงขึ้น	ซึ่งสุดท้ายก็เป็นการผลักภาระ
ให้กับผู้บริโภค
ไม่มีข้อก�าหนดให้ปรับปรุงผลการท�างานของโรงเรียน
ภายใต้ข้อเสนอที่	38	ไม่มีข้อก�าหนดในการปรับปรุงผลการ

ท�างานของโรงเรียน	หรือการก�าจัดครูที่ไม่ดีออกไป	มีการใช้
จ่ายเงินมากเกินไปส�าหรับการบริหารจัดการ	ที่ปรึกษา	บ�านาญ	
สวัสดิการและค่าโสหุ้ย	และใช้เงินเพียงนิดเดียวส�าหรับห้องเรียน	
ในปัจจุบันนี	้ร้อยละ	24	ของนักเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียนไม่จบ
ชั้นมัธยมปลาย	ข้อเสนอที่	38	เทเงินมากขึ้นเข้าระบบที่ท�าให้เด็ก

ของเราล้มเหลวโดยไม่มีการก�าหนดให้มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	แม้แต่การฉ้อฉล	หรือการใช้จ่ายที่สูญ

เปล่าเป็นเวลาสิบสองปี
ข้อเสนอที	่38	ประกอบด้วยบทบัญญัติพิเศษที่ซ่อนไว้ในหน้า

กระดาษยี่สิบเจ็ดหน้าที่พิมพ์อย่างสวยงามซึ่งห้ามการเปลี่ยนแป
ลงใดๆ	ในกฎหมายนี้จนกว่าสิ้นปี	2024	(โดยไม่มีการลงคะแนน
เสียงอื่นโดยประชาชน)	แม้แต่กรณีการใช้จ่ายไม่คุ้มค่า	การ
ฉ้อฉล	หรือการละเมิด
เงินภาษีใหม	่$120	พันล้าน	แต่ไม่มีอะไรที่จะช่วยลดการขาด

ดุลของเรา
ข้อเสนอที	่38	อนุญาตให้นักการเมืองในซาคราเมนโตสามารถ

ใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆ	ไม่มีอะไรในข้อเสนอที	่38	ที่ก�าหนดให้ทุน
ใดๆ	ต้องถูกน�าไปใช้เพื่อการลดการขาดดุลเป็นการเฉพาะ	และ
ไม่ได้มีอะไรหยุดนักการเมืองจากการท�าให้เราตกอยู่ในสภาพ
วุ่นวายที่เราก�าลังประสบอยู่ในขณะนี้ได	้แม้แต่เงินภาษีใหม	่$120	
พันล้าน
ลงคะแนนเสียง	“ไม่รับ”	ข้อเสนอที	่38:
•	 เอกสาร	27	หน้าทีต่พีมิพ์อย่างสวยหร	ูและเตม็ไปด้วยข้อเสยี
•	จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น	$120	พันล้าน
•	 เพิ่มภาษีส�าหรับเงินได้ที่ต้องจ่ายภาษีที่เกิน	$17,346	
•	ท�าลายธุรกิจขนาดเล็ก	และลดต�าแหน่งงาน
•	ไม่มีข้อก�าหนดในการปรับปรุงการท�างานของโรงเรียน
•	 เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเวลาสิบสองปี	แม้ในกรณีการฉ้อฉล
หรือ	การใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า—โดยปราศจากการออกเสียงลง
คะแนนอื่นอีก

ไม่รับ	ข้อเสนอที	่38	ซึ่งเป็นการริเริ่มกฎหมายที่มีจุดอ่อน	มีค่า
ใช้จ่ายสูง	และท�าให้เกิดความเข้าใจผิด	

ALLAN ZAREMBERG, ประธาน
หอการค้าแห่งแคลิฟอร์เนีย
KEN WILLIAMS, สมาชิก
ออเรนจ	์เคาน์ตี้คณะกรรมาธิการการศึกษา
THOMAS HUDSON, ผู้อ�านวยการบริหาร
คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษีแห่งแคลิฟอร์เนีย

สถานศึกษาของเราก�าลังประสบกับปัญหา	เงิน	$20	พันล้าน
อันเป็นงบประมาณถูกตัดไป	เราอยู่ล�าดับที	่47	จาก	50	รัฐในด้าน
การใช้จ่ายต่อหัวนักเรียน	มีบุคลากรทางการศึกษา	40,000	คนถูก
ให้ออกจากงาน	แทนที่จะให้ความส�าคัญกับการศึกษาแต่นักการ
เมืองกลับตัดงบลง	
ข้อเสนอที่	38	เสนอทางออก	ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางออกให	้มี

แต่การโจมตีที่ท�าให้เข้าใจผิด	
•	อย่าเชื่อกลวิธีที่ท�าให้กลัวเกี่ยวกับภาษ	ีภายใต้ข้อเสนอที่	38	
อัตราภาษีที่ค�านวณจากรายได้อยู่ระหว่างร้อยละ	0.4%	ถึง
ร้อยละ	2.2	ไม่ใช่ร้อยละ	21

•	 ธุรกจิขนาดเลก็ซึง่ไม่มีรายได้ระหว่าง	$30,000	ถึง	$40,000	ไม่
ต้อง	”ประสาทเสยี”	การขึน้ภาษใีนข้อเสนอที	่38	โดยเฉลีย่
ส�าหรับผูม้รีายได้ระหว่าง	$25,000	ถึง	$50,000	คอื	$54	

•	 เงนิทีเ่สนอให้โรงเรยีนตามข้อเสนอท่ี	38	ต้องให้โดยคดิตาม
จ�านวนนกัเรยีนส�าหรบัทุกพ้ืนท่ีโรงเรยีน	ต้องมีการใช้จ่ายในพืน้ที่
ซึง่นกัเรยีนอยู	่และต้องน�าไปใช้เพือ่ปรบัปรงุผลสัมฤทธิท์างการ
ศกึษา	นกัการเมอืงในซาคราเมนโตไม่สามารถแตะเงินนีไ้ด้	

•	ข้อเสนอที่	38	ห้ามการใช้เงินโรงเรียนเพื่อเพิ่มเงินเดือน	
บ�านาญ	หรือสวัสดิการอื่นๆ	การใช้จ่ายเพื่อการบริหารต้องไม่
เกินร้อยละ1

•	นี่เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง	ข้อเสนอที่	38	
ก�าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบอย่างอิสระ
แก่สาธารณชน	และรายงานผลการศึกษา	การน�าเงินไปใช้
ผิดประเภทถือเป็นการกระท�าผิดทางอาญาอุจฉกรรจ	์

•	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแก้ไขข้อเสนอที	่38	ได้	แต่ไม่ใช่
นักการเมือง	ซึ่งเป็นการคุ้มครองการรับประกันของข้อเสนอที	่
38	ว่า	ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถน�าเงินไปจากโรงเรียนได้	

ข้อเสนอที	่38	รับรองว่ามีเงินทุนก้อนใหม่ให้โรงเรียนโดยเฉลี่ย
ปีละ	$10	พันล้านเป็นเวลาสิบสองปีเพื่อฟื้นฟูเงินที่ถูกตัดไป	และ
เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	
เราอาศัยโรงเรียนของรัฐในการให้การศึกษาแก่ลูกหลานและ

สร้างพนักงานที่มีทักษะ	มีศักยภาพในการท�างานแก่นายจ้าง	
ความล้มเหลวในการลงทุนในโรงเรียนท�าร้ายลูกหลานและ
เศรษฐกิจของเรา	
ศึกษาข้อเสนอที	่38	ด้วยตนเองที่เว็บไซต์	

prop38forlocalschools.org
ให้ความส�าคญักบัโรงเรยีน	ลงคะแนนเสยีง	”รบั”	ข้อเสนอที	่38

CELIA JAFFE, ประธาน
เขตการศึกษาที	่4	สมาคมครูและผู้ปกครอง, ออเรนจ์	เคาน์ตี้
ALEX KAJITANI
ครูดีเด่นแห่งลอสแองเจิลลิสประจ�าปี 2009
TINA REPETTI-RENZULLO
ครูดีเด่นแห่งลอสแองเจิลลิสประจ�าปี	2010-2011	
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ข้อเสนอที่

 

การจัดการด้านภาษีส�าหรับธุรกิจหลายรัฐ การให้เงินทุนแก่พลังงานสะอาดและการ
ประหยัดพลังงาน แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
•	 ก�าหนดให้ธุรกิจหลายรัฐต้องค�านวณภาษีเงินได้รัฐที่ต้องจ่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียจาก
เปอร์เซ็นต์ยอดขายสินค้าธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย	

•	 ยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ที่ให้ธุรกิจหลายรัฐเลือกท่ีจะใช้สูตรภาษีท่ีเอื้อประโยชน์ทางภาษีต่อ
ธุรกิจที่มีทรัพย์สินและบัญชีเงินเดือนนอกรัฐแคลิฟอร์เนีย	

•	 น�าเงินจ�านวน	550	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเวลาห้าปีท่ีได้จากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนไปใช้ใน
โครงการต่างๆ	ที่สร้างงานด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานสะอาดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของ
รัฐบาลในท้องถิ่นและรัฐ:
•	 รายได้รัฐเพิ่มขึ้นประมาณ	1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี	โดยเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป	
จากการท�าให้ธุรกิจหลายรัฐไม่สามารถเลือกวิธีการค�านวณรายได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ต้อง
เสียภาษีของธุรกิจ	นี่จะท�าให้ธุรกิจหลายรัฐบางธุรกิจเสียภาษีรัฐมากยิ่งข้ึน		

•	 ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินรายได้ที่ได้จากมาตรการนี้	จะน�าไปใช้กับโครงการประหยัด
พลังงานและโครงการพลังงานทางเลือกในอีกห้าปีข้างหน้า	

•	 จ�านวนมากของเงินรายได้ส่วนที่เหลือจะน�าไปใช้กับโรงเรียนรัฐและวิทยาลัยชุมชน	

ความเป็นมา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลแห่งรัฐ จ�านวนเงินที่
บริษัทห้างร้านต้องจ่ายให้แก่รัฐส�าหรับภาษี
เงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีนั้นค�านวณจากราย
ได้ที่ต้องเสียภาษีของธุรกิจ	กรณีของธุรกิจ
ซึ่งด�าเนินการทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐ
อื่นหรือประเทศอื่นๆ	(ธุรกิจหลายรัฐ)	รัฐได้
ค�านวณภาษีจากส่วนของรายได้ที่เก่ียวข้อง
กับรัฐแคลิฟอร์เนีย	ในขณะที่มีบริษัทไม่มาก
ที่มีสถานะเป็นธุรกิจหลายรัฐได้จ่ายภาษีส่วน
ใหญ่ของรัฐในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล	
ภาษีนี้เป็นแหล่งรายได้อันดับสามของรายได้
ในกองทุนทั่วไปโดยเก็บได้ $9.6	พันล้านในป	ี
2010–11 

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

ธุรกิจหลายรัฐเป็นผู้เลือกว่าควรเก็บ
ภาษีตนอย่างไร ปัจจุบัน	กฎหมายแห่งรัฐได้
อนุญาตให้ธุรกิจหลายรัฐส่วนใหญ่ได้เลือกวีธี
การหนึ่งในสองเพื่อตัดสินจ�านวนของรายได้ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐแคลิฟอร์เนียและต้องจ่ายภาษี
ให้แก่รัฐ	ดังนี้:

• “วิธีการสามปัจจัย (Three-Factor 
Method)” เพื่อการค�านวณภาษีเงินได ้
เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สถานที่ตั้งของการ
ขาย	ทรัพย์สินและพนักงานของบริษัท
เป็นตัวก�าหนด	เมื่อใช้วิธีการน้ี	ยิ่งยอด
การขาย	ทรัพย์สินและพนักงานส่วนใหญ่
ของธุรกิจหลายรัฐอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
มากเท่าใด	เงินรายได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทก็จะต้องจ่ายเป็นภาษีให้แก่รัฐมาก
ข้ึนเท่านั้น	
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• “วิธีการซึ่งอาศัยปัจจัยยอดขายอย่าง
เดียว (Single Sales Factor Method)” 
เพื่อการค�านวณภาษีเงินได้ คืออีก
วิธีการหนึ่งซึ่งใช้เพียงสถานที่ตั้งในการ
ขายของบริษัทเป็นตัวก�าหนด	เมื่อใช้
วิธีนี้	ยิ่งธุรกิจหลายรัฐมียอดขายมาก
เท่าใดในรัฐแคลิฟอร์เนีย	รายได้ของ
ธุรกิจก็จะต้องถูกน�าไปหักภาษีมากข้ึน
เท่านั้น	(ตัวอย่างเช่น	หากหน่ึงในสี่ของ
ผลิตภัณฑ์ขายได้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย	
และส่วนที่เหลือขายได้ในรัฐอื่น	ก�าไร
สุทธิจากยอดขายหนึ่งในสี่นั้นต้องจ่าย
ภาษีให้แก่รัฐแคลิฟอร์เนีย)	

ธุรกจิหลายรฐัมกัได้รบัอนญุาตให้เลอืกวธิกีารที่
สร้างข้อได้เปรยีบให้แก่ตนมากทีส่ดุในด้านภาษ	ี

โครงการการประหยดัพลงังาน ปัจจบุนั
ได้มโีครงการของภาครฐัมากมายทีต่ัง้ขึน้เพือ่
ลดการบรโิภคพลงังาน	ความพยายามเหล่า
นีม้จีดุมุง่หมายในการลดความจ�าเป็นในการ
สร้างสาธารณปูโภคทางพลงังานใหม่ๆ	(เช่น	
โรงงานไฟฟ้าและสายส่ง)	และช่วยในการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางสิง่แวดล้อม	ตวัอย่าง
เช่น	คณะกรรมาธกิารงานสาธารณปูโภค
แห่งแคลฟิอร์เนยี (California Public Utilities 
Commission (CPUC))	มหีน้าทีก่�ากบัดแูล
การปรบัปรงุประสทิธภิาพทางพลงังานและ
โครงการคนืเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งใช้ไฟฟ้าอนั
ได้รบัทนุสนบัสนนุจากเงนิทีเ่กบ็จากผูจ่้ายค่า
สาธารณปูโภค	นอกจากนี	้คณะกรรมาธกิาร
พลงังานแห่งแคลฟิอร์เนยี	(California Energy 
Commission (CEC))	ได้พฒันามาตรฐาน
อาคารและเครือ่งใช้ไฟฟ้าโดยมจีดุมุง่หมายใน
การลดการใช้พลงังานในรฐั

สูตรการให้เงินสนับสนุนโรงเรียน 
ข้อเสนอที่	98	ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้
ลงคะแนนเสียงในปี	1988	และได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในปี	1990	ก�าหนดให้มีการ
ให้ทุนขั้นต�่าระดับรัฐและท้องถิ่นในแต่ละปี

ส�าหรับโรงเรียนรัฐและวิทยาลัยชุมชน	 
(ต่อไปเรียกว่า	“สถานศึกษา”)	ระดับการให้
ทุนนี้เป็นที่รู ้จักกันในช่ือข้อเสนอที่	98	ว่า
ด้วยการรับประกันข้ันต�่า	แม้ฝ่ายนิติบัญญัติ
สามารถปรับระดับเงินรับประกันและทุนให้
อยู่ในระดับต�่าลง	แต่โดยทั่วไปแล้ว	มักจะ
ตัดสินให้ทุนที่เท่าเทียมกัน	หรือมากกว่า
ที่รับประกัน	การรับประกันในข้อเสนอที่	98 
สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มรายได้ใน
กองทุนทั่วไปของรัฐ	(รวมถึงที่ได้เก็บจาก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐ)	ในท�านอง
เดียวกัน	ร่างกฎหมาย	ดังเช่นกฎหมายน้ี	ซึ่ง
เป็นผลให้มีรายได้สูงข้ึนซึ่งนั้น	ยังท�าให้
เกิดการรับประกันเงินสนับสนุนโรงเรียนใน
อัตราสูงขึ้นด้วย	รายจ่ายตามข้อเสนอที่ 98 
เป็นหมวดใหญ่ที่สุดในการใช้จ่ายส�าหรับงบ
ประมาณของรัฐ	รวมแล้วราวร้อยละ	40  
ของค่าใช้จ่ายในกองทุนทั่วไปของรัฐ

ข้อเสนอ
ขจดัความสามารถของธรุกจิหลายรฐัใน

การเลอืกก�าหนดวธิกีารจ่ายภาษเีงนิได้ 
ตามร่างกฎหมายนี	้เริม่ต้นในปี	2013	ธรุกจิ
หลายรฐัต่างๆ	จะไม่ได้รบัอนญุาตให้เลอืกวธิี
การค�านวณภาษเีงนิได้ทีเ่ป็นข้อได้เปรยีบแก่
ตนอกีต่อไป	แต่ธรุกจิหลายรฐัส่วนใหญ่กลบัจะ
ต้องค�านวณภาษทีีจ่่ายให้รฐัแคลฟิอร์เนยีโดย
ใช้วธิปัีจจยัยอดขายอย่างเดยีว	ธรุกจิต่างๆ	ที่
ด�าเนนิการเฉพาะในรฐัแคลฟิอร์เนยีเท่านัน้จะ
ไม่ได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมายนี้
ร่างกฎหมายนี้ยังรวมกฎต่างๆ	เกี่ยวกับ
วิธีการค�านวณส่วนของยอดขายของธุรกิจ
หลายรัฐทั้งหมดที่ต้องน�าไปจ่ายเป็นภาษีให้
กับรัฐแคลิฟอร์เนีย	กฎเหล่านี้ยังมีกฎเฉพาะ
ส�าหรับบริษัทเคเบิลรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
ด้วย



70  |  บทวิ เคราะห ์

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย ต่อ

ข้อเสนอที ่

39

 39

การให้ทุนแก่โครงการเพื่อประสิทธิภาพ
ทางพลังงานและพลังงานทางเลือก มาตรการ
น้ีได้ก�าหนดเงินกองทุนรัฐใหม่	นั่นคือ	กองทุน
เพื่อการสร้างงานในภาคพลังงานสะอาด	(Clean 
Energy Job Creation Fund)	เพื่อสนับสนุน
โครงการที่มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพทางพลังงาน
และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก	กฎหมาย
ก�าหนดให้รัฐน�าเงินทุนไปเพื่อสนับสนุนสิ่งต่อ
ไปนี้:	(1)	โครงการพลังงานทางเลือกและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางพลังงานในโรงเรียน
ของรัฐ	วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	และอาคารสถาน
ที่ของรัฐอื่นๆ	(2)	การให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินและเทคนิคต่างๆ	ในการปรับเปลี่ยนทางพลัง
งงาน	และ (3)	โครงการพัฒนาแรงงานและการ
ฝึกอบรมด้านงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทาง
พลังงานและพลังงานทางเลือก	ฝ่ายนิติบัญญัติ
อาจก�าหนดการใช้จ่ายจากกองทุนนี้และก�าหนด
ให้ใช้เงินส�าหรับโครงการที่มีการบริหารทุน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานอันมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการโครงการด้านพลังงาน	

นอกจากนี้กฎหมายยังได้ (1) ก�าหนดว่า	เงิน
ทุนท้ังหมดซึ่งน�าไปใช้เป็นทุนแก่โครงการต้อง
ประสานงานกับ	CEC	และ	CPUC	และ	(2)	สร้าง
คณะกรรมการก�ากับดูแลชุดใหม่อันมีสมาชิกเก้า
คนท่ีท�าหน้าท่ีทบทวนเป็นรายปี	และประเมินการ
ใช้จ่ายจากกองทุนนี้	
กองทนุเพือ่การสร้างงานในภาคพลงังานสะอาด
จะได้รบัการสนบัสนนุบางส่วนผ่านรายได้ใหม่ทีเ่กบ็
โดยการค�านวณปัจจยัยอดขายประการเดยีว	โดย
เฉพาะอย่างยิง่	ครึง่หนึง่ของรายได้ทีเ่กบ็ได้ซึง่อาจ
สงูถงึ	$550	ล้าน	จะมกีารโอนเป็นรายปีเข้ากองทนุ
เพือ่การสร้างงานในภาคพลงังานสะอาด	การโอน
นีจ้ะเกดิขึน้ในช่วงปีงบประมาณห้าปีเท่านัน้คอื	ปี	
2013–14	จนถงึปี	2017– 18

ผลกระทบทางงบประมาณ
เพิม่รายได้รฐั ดงัแสดงในบรรทดัแรกของตาราง
ที	่1	กฎหมายนีเ้พิม่รายได้ภาครฐัได้ราว $1  
พนัล้านต่อปีเริม่จากปีงบประมาณ	2013–14  
(ซึง่คาดว่าเป็นผลจากเพยีงครึง่ปีของปี	2012–13)	

ตารางที่ 1

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจากขอเสนอที่ 39 ในเรื่องรายไดรัฐและการใชจาย

2012–13
  2013–14 

ถึง 2017–18
2018–19  

และหลังจากนั้น

รายไดประจําป $500 ลาน $1 พันลาน 
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา

 มากกวา $1 
พันลาน

การใชจายรายป
จํานวนที่สนับสนุนโครงการดานพลังงาน ไมมี $500 ลาน ถึง $550 ลาน ไมมี

เพิ่มจํานวนการใหทุนแกสถานศึกษา $200 ลาน ถึง 
$500 ลาน

 $200 ลาน ถึง $500 ลาน 
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา

$500 ลาน ถึง 
เกิน $1 พันลาน

การจัดการด้านภาษีส�าหรับธุรกิจหลายรัฐ การให้เงินทุนแก่พลังงานสะอาดและ 
การประหยัดพลังงาน แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
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รายได้ทีเ่พ่ิมข้ึนมาจากการทีธ่รุกจิหลายรฐับางส่วน
ได้จ่ายภาษเีพ่ิมขึน้	จ�านวนท่ีเกบ็ได้จากกฎหมายนี้
คาดว่าจะเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ	ตามระยะเวลา

รายได้บางส่วนท่ีน�าไปใช้กับโครงการ
พลังงาน ส�าหรับระยะเวลาห้าปี	(ปี	2013–14	ถึง
ปี	2017–18)	ราวครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้น	
คือ $500	ล้านถึง	$550	ล้านต่อปี	จะถูกโอนเข้า
กองทุนเพื่อการสร้างงานในภาคพลังงานสะอาด
เพื่อสนับสนุนโครงการประสิทธิภาพพลังงานและ
พลังงานทางเลือก	

การให้ทุนสนับสนุนสถานศึกษาคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยท่ัวไป
แล้ว	รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยร่างกฎหมายนี้จะได้รับ
การพิจารณาในการค�านวณเงินรับประกันขั้นต�่า
ประจ�าปีของรัฐตามข้อเสนอที่	98	เงินจะถูกโอน
เข้ากองทุนเพื่อการสร้างงานในภาคพลังงาน

สะอาด	แต่อย่างไรก็ตาม	จะไม่ถูกน�าไปใช้ในการ
ค�านวณนี้	ดังแสดงไว้ในตอนท้ายของตารางที่	
1	รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นคาดว่าน่าจะเพิ่มเงินรับประกัน
ขั้นต�่าได้อย่างน้อย	$200	ล้านส�าหรับปี2012–13 
จนถึงปี 2017–18	อย่างไรก็ตาม	ในบางปีระหว่าง
ช่วงเวลานี้นั้น	อัตราเงินประกันขั้นต�่าอาจสูงกว่า
ตัวเลขนี้อย่างมาก	ส�าหรับปี	2018–19	เป็นต้นไป	
เงินรับประกันคาดว่าจะสูงขึ้นโดยมีจ�านวนอย่าง
น้อย $500 ล้าน	ระหว่างช่วงเวลาในระยะแรกๆ	
นั้นเงินรับประกันในบางปีอาจมีจ�านวนสูงกว่าที่
ก�าหนดอย่างมาก	ส่วนเงินท่ีแน่นอนจากรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นจะน�าไปใช้กับสถานศึกษาเฉพาะปีนั้นขึ้น
อยู่กับปัจจัยต่างๆ	รวมท้ังการเติบโตโดยรวมของ
รายได้ภาครัฐและจ�านวนของโรงเรียนที่อยู่ภาย
ใต้ข้อผูกพันทางเงินทุน	
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การจดัการด้านภาษสี�าหรบัธรุกจิหลายรฐั  
การให้เงนิทนุแก่พลงังานสะอาดและการประหยดัพลงังาน  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

39
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 39 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 39 

เมือ่คุณได้อ่านค�าม่ันสญัญาในข้อเสนอที	่39	ให้จ�าให้ว่า	Tom 
Steyer	ซึง่ส�านกัข่าว	CNN	ได้ขนานนามว่า	“เจ้าพ่อนกัค้าเงนิแห่ง
แคลิฟอร์เนีย (California’s Hedge Fund King)”	ก�าลงัเตรยีมเงนิทนุ	
$20	ล้านเพ่ือใช้ในการหาเสยีงโดยใช้ค�าโฆษณาทีก่ลบเกลือ่น	เช่น	
ค�าว่า	“ช่องโหว่”	และค�าสญัญาในการมี	”งานทีส่ะอาด”
รัฐแคลิฟอร์เนียก�าลังสูญเสียธุรกิจมากมายในอัตราที่สูงเป็น

ประวัติการณ์อยู่แล้ว	ถามตัวเองว่า	การเก็บภาษีเพิ่มจากบริษัท
ต่างๆ	ที่ได้จ้างงานคนแคลิฟอร์เนียหลายหมื่นคนจะท�าให้
สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไร?
ไม่มีทางแน่นอน!
รัฐแคลิฟอร์เนียมีหนี้เป็นหลายพันล้านแล้วแต่ข้อเสนอ

กฎหมายที่	39	ก็ท�าให้ยิ่งแย่ลงไปอีก!
รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรฐัทีแ่ย่ทีส่ดุในการท�าธรุกจิเป็นเวลา	8	ปีต่อ

เนือ่งกนัและมคีะแนนต�า่สดุในอเมรกิา	มีคนตกงานหลายล้านคน
ช่องโหว่งั้นหรือ?	ไม่ใช	่ข้อเสนอที	่39	ยกเลิกกฎหมายภาษีที่

มีผลบังคับใช้มาหลายทศวรรษซึ่งท�าให้เกิดรายได้นับพันล้านแก่
รัฐ	นักวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นกลาง	และกระทรวงการคลัง	ได้
เห็นพ้องกันว่า:	ข้อ	39	ท�าให้มีการเพิ่มภาษ	ี$1	พันล้าน
นี่คือข้อเท็จจริง	การเพิ่มภาษ	ี$1	พันล้านคือเหตุผลหนึ่งที่จะ

ท�าให้นายจ้างชาวแคลิฟอร์เนียไม่ลงทุน	หรือจ้างงานเพิ่มอีก	
งานที่น้อยลงหมายถึงรายได้ที่น้อยลง	และการตัดเงินสนับสนุน
แก่สถานศึกษาและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
นี่ดีส�าหรับรัฐแคลิฟอร์เนียงั้นหรือ?

ข้อเสนอที	่39 เป็นเพียงกล่องลงคะแนนที่มีแผนงบประมาณ
อันเลวร้ายที่สุด	กฎหมายนี้หาเงิน	$2.5	พันล้านจากงบประมาณ
ของรัฐซึ่งเงินนี้สามารถน�าไปสนับสนุนโรงเรียน	สร้างถนน	
สาธารณูปโภคหรือสร้างความปลอดภัยให้สังคม
ข้อเสนอที	่39	ยังเพิ่มงานราชการที่ซับซ้อนใหม่ด้วย	โดยให้

เงินเดือนและบ�าเน็จบ�านาญให้เครือข่ายเหล่านักการเมืองหลาย
ล้านเหรียญ	ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบ	และไม่มีการปกป้อง	
ผู้เสียภาษีจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง	
ภาษีที่สูงขึ้น	งานน้อยลง	มีความยุ่งยากในระบบงานราชการ

มากขึ้น	และเสียทรัพยากรมากขึ้น	 .	 .	 .	 การแสดงความรับผิด
ชอบเป็นศูนย์และไม่มีการปกป้องผู้เสียภาษีจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อน	นี่คือสาระของข้อเสนอที	่39
ทั้งฝ่ายเดโมแครต	และฝ่ายรีพับลิกัน	ร่วมกันลงคะแนนเสียง	

“ไม่รับ”!

MIKE SPENCE, ประธาน	
คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษีแห่งแคลิฟอร์เนีย
ROBERT MING, ประธาน	
เครือข่ายเพื่อนเพื่อการรักษางานแห่งแคลิฟอร์เนีย
JACK STEWART, ประธาน	
สมาคมผู้ผลิตและเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย

ในป	ี2009	ข้อตกลงทางการเมืองท�าให้เกิดช่องโหว่ทางภาษี
มูลค่าพันล้านเหรียญส�าหรับบริษัทที่มาจากนอกรัฐ	 .	 .	 .	
เมื่อสิ้นปี	2009	การต่อรองงบประมาณในซาคราเมนโตในกลาง

ดึกคืนหนึ่ง	นักการเมืองและนักล๊อบบี้ของ	บริษัทที่มาจากนอก
รัฐได้ท�าข้อตกลงว่า	จะไม่มีการท�าประชาพิจารณ์และไม่มีการ
โต้วาที	พวกเขาได้สร้างช่องโหว่ในกฎหมายของรัฐโดยการยอม
ให้บริษัทที่มาจากนอกรัฐสามารถจัดการระบบภาษีของเราได้ทุก
ปี	และหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีอันยุติธรรมให้กับรัฐแคลิฟอร์เนีย
มูลค่าของช่องโหว่นี้คือ	$1	พันล้านต่อปีในการสูญเสียรายได้

ของแคลิฟอร์เนีย	
การตอบรับข้อ	39 เป็นการขจัดช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยภาษี
ของธุรกิจที่มาจากนอกรัฐ
ข้อเสนอที่ 39	เพียงขจัดช่องโหว่นี้	นี่เป็นการสิ้นสุดการเข้ามา

จัดการกับระบบภาษีของเรา	และเป็นการก�าหนดให้บริษัททุก
แห่งซึ่งประกอบธุรกิจในแคลิฟอร์เนียต้องจ่ายภาษีตามยอดขาย
ที่เกิดขึ้นที่นี	่ไม่ว่าเขาจะตั้งบริษัทที่ใดก็ตาม	
ข้อเสนอที่	39	ท�าให้เกิดความเท่าเทียมในการแข่งขัน	ท�าให้

มั่นใจว่า	บริษัทหลายรัฐนั้นอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับนายจ้างใน
แคลิฟอร์เนีย
การตอบรับข้อ	39—เป็นการขจัดช่องโหว่อันจะเป็นผลดีต่อตลาด
แรงงานในแคลิฟอร์เนีย
ช่องโหว่ทางภาษีปัจจุบันท�าให้บริษัทต่างๆ	จ่ายภาษีให้กับรัฐ

แคลิฟอร์เนียน้อยในกรณีที่มีการจ้างงานน้อยที่นี่	ท�าให้บริษัท
ต่างๆ	มีเหตุผลในการจ้างงานนอกรัฐ	
อันที่จริงแล้ว	นักวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นกลางและเป็นอิสระ

ได้อ้างการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า	นโยบายภาษีในข้อเสนอที	่39 
ท�าให้เกิดการจ้างงานในแคลิฟอร์เนียมากถึง	40,000	ต�าแหน่ง	นี่
เป็นเหตุผลท�าให้นักวิเคราะห์กฎหมายอิสระได้เรียกร้องให้ขจัด
ช่องโหว่ที่มีในปัจจุบันนี้
การตอบรับข้อ	39	เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีของ
แคลิฟอร์เนีย
บริษัทข้ามรัฐต่างๆ	ที่สร้างงานไม่กี่ต�าแหน่งที่นี่ก�าลังใช้

ช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายส่วนแบ่งที่ยุติธรรมให้กับรัฐ
แคลิฟอร์เนีย	ท�าให้รัฐสูญเสียรายได้ถึงปีละ	$1	พันล้าน	ข้อ
เสนอที่ 39	จะปิดช่องโหว่นั้น	และท�าให้เงินเหล่านั้นอยู่ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียเพื่อจัดรายได้ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งนี้	ส�าหรับการบริการ

ภาครัฐ	เนื่องจากมีการก�าหนดโดยกฎหมายให้ใช้เงินเกือบครึ่ง
หนึ่งของรายได้ใหม่ทั้งหมดนี้เพื่อการศึกษา	ดังนั้น	เงินหลายร้อย
ล้านเหรียญจะได้รับการจัดสรรให้แก่สถานศึกษา
นอกจากนี	้ข้อเสนอที	่39	ยังจะช่วยประหยัดเงินให้แก่ผู้เสีย

ภาษี	ข้อเสนอที	่39	จะน�าส่วนของรายได้จากการอุดช่องโหว่นี้ไป
เป็นทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงเรียน	
และอาคารสถานที่ภาครัฐอื่นๆ	การใช้มาตรการทางพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้ว	เช่น	การปรับปรุงฉนวนกัน
ความร้อน	การเปลี่ยนหน้าต่างและหลังคาที่รั่ว	และการติดตั้ง	
แผงสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทาง
พลังงานให้แก่รัฐ	ท�าให้มีเงินเพื่อการใช้จ่ายที่จ�าเป็น	เช่น	การ
ศึกษา	ต�ารวจ	และดับเพลิง
“โดยการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงาน	ข้อเสนอที่	39	จะช่วย

ลดมลพิษในอากาศอันเป็นสาเหตุของหอบหืดและโรคปอด	ใน
กระบวนการปรับปรุงอาคารเรียน	ข้อเสนอที	่39	ยังจะน�าสารตะกั่ว	
แอสแบสทอส	เชื้อรา	และสารพิษอื่นๆ	ออกจากโรงเรียน”—Jane 
Warner,	ประธาน,	สมาคมโรคปอดแห่งอเมริกาในแคลิฟอร์เนีย	
ตอบรับข้อที่	39—การสร้างความรับผิดชอบอันเข้มงวด
ข้อเสนอที	่39	ประกอบด้วยบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบ

ทางการเงินอันเข้มงวด	ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอิสระประจ�าปี	
การทบทวนและประเมินอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลภาคประชาชน	(CITIZENS OVERSIGHT BOARD)	มีการ
ท�าบัญชีส�าหรับเงินทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ตลอดจนการเปิด
เผยข้อมูลเต็มต่อสาธารณะ
ตอบรับข้อที่	39—นี่เป็นเรื่องไม่ซับซ้อน:	ปิดช่องโหว่ทาง
ภาษีของบริษัทนอกรัฐ	น�าเงินปีละ	$1	พันล้านกลับมาสู่รัฐ
แคลิฟอร์เนีย
เว็บไซต์	http://www.cleanenergyjobsact.com/

JANE WARNER, ประธาน	
สมาคมโรคปอดแห่งอเมริกาในแคลิฟอร์เนีย
TOM STEYER, ประธาน	
สมาคมชาวแคลิฟอร์เนียเพื่อพลังงานสะอาดและการจ้างงาน
MARY LESLIE, ประธาน	
สภาธุรกิจแห่งลอสแองเจิลลิส
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การจดัการด้านภาษสี�าหรบัธรุกจิหลายรฐั  
การให้เงนิทนุแก่พลงังานสะอาดและการประหยดัพลงังาน  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

39
ข้อเสนอที่	39	เป็นการเพิ่มภาษีมหาศาลถึง	$1	พันล้านให้กับ

ผู้สร้างงานในรัฐซึ่งจะมีผลให้สูญเสียงานหลายพันต�าแหน่งแก่
ชนชั้นกลาง	อัตราการว่างงานในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นแย่เป็นอันดับ
สามของประเทศอยู่แล้ว	นั่นคือ	เกือบร้อยละ	11	ข้อเสนอที่	39	
ท�าให้ปัญหาของเรายิ่งแย่ลงไปอีก	
ข้อเสนอท่ี	39	เป็นสตูรความสญูเปล่าและการฉ้อราษฎร์บงัหลวง	

มกีารใช้เงนิถงึ	$22	ล้านกบัระบบงานราชการใหม่ทีซ่บัซ้อน	และผล
ประโยชน์คอมมชิชัน่พเิศษ	นีเ่ป็นการยืน่เชค็เปล่าให้นกัการเมอืงใน
ซาคราเมนโตได้มเีงนิใช้จ่ายเป็นพนัล้านโดยไม่ต้องรบัผดิชอบใดๆ	
หรือมกีารคุ้มครองผูเ้สยีภาษจีากผลประโยชน์ทบัซ้อน	
ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริง:	มหาเศรษฐีซึ่ง	CNN	เรียกว่า	“เจ้าพ่อ

นักค้าเงินแห่งแคลิฟอร์เนีย”	ก�าลังเตรียมเงินทุนส�าหรับข้อเสนอ
ที่	39	โดยใช้เงิน	$20 ล้านเพื่อจูงใจให้คุณลงคะแนนให้	และซื้อ
การเลือกตั้ง	ที่ปรึกษาทางการเมืองของเขาได้ใช้ค�าว่า	“ปิดช่อง
โหว่”	แต่อย่าได้เชื่อพวกเขา	
ข้อเสนอที่	39	ถือเป็นเกมการเมืองที่เลวร้ายที่สุด	แคลิฟอร์เนีย

ต้องมีการปฏิรูป	ไม่ใช่การเก็บภาษีเพิ่ม	และการใช้จ่ายอันไม่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์	เราต้องลงคะแนนเสียง	ไม่รับ
เงิน	$2.5	พันล้านที่จะน�าไปใช้จ่ายในโรงเรียน	งานด้านสุขภาพ

และสวัสดิการ	การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัยใน
สังคมได้ถูกผันไปให้คณะกรรมาธิการของรัฐบาลใหม่ที่จะได้
เงินเดือนมากมายและแทบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย	รัฐของ
เราทุกวันนี้ขาดดุลงบประมาณเกือบ	$16	พันล้านและข้อเสนอที	่
39	ท�าให้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกโดยการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์ใน
ระบบงานราชการใหม่ที่ซับซ้อนและไม่จ�าเป็น
รัฐแคลิฟอร์เนียต้องการเจ้าหน้าที่ครูและต�ารวจมากขึ้นไม่ใช่

ข้าราชการรัฐ!	
ข้อเสนอที่	39	โจมตีธุรกิจซึ่งสร้างงานให้คนชั้นกลางใน

แคลิฟอร์เนีย	งานภาคการผลิตซึ่งจ้างงานครอบครัวต่างๆ	ก�าลัง
หายไปจากแคลิฟอร์เนีย	เกือบสองล้านคนที่ขยันขันแข็งก�าลัง
ดิ้นรนเพื่อหางานใดๆ	ก็ได้ท�า	ข้อเสนอที่	39 ซึ่งเสนอการขึ้นภาษ	ี
$1	พันล้าน	ต้องการเปลี่ยนกฎหมายภาษีที่ใช้มากว่า	40	ปี	และ
จะท�าให้แรงงานทั้งที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและที่ไม่เป็น
สมาชิกต้องเสี่ยงในการตกงาน	
ข้อเสนอที	่39	ท�าให้เกิดความล่าช้าในงานราชการ	คณุเคยได้ยิน

มาแล้ว	ซาคราเมนโตมีแผนในการเพิม่การจ้างงาน	เราให้เงินเขา

เพือ่สร้างคณะกรรมาธกิารอันประกอบด้วยผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้ทางการ
เมอืงภายใต้ชือ่อันแสนดงึดดูใจดงัเช่น	คณะกรรมการก�ากบัดแูลภาค
ประชาชน	พวกเขาได้รบัเช็คเปล่าเพือ่ใช้	(ผลาญ)	เงินภาษี
ภายใต้ข้อเสนอที	่39 มีการใช้เงินเพื่อการท�าสัญญากับ		

โครงการที่เรียกว่า	“พลังงานสีเขียว”	ใครน่าจะได้งานโครงการ
เหล่านั้นหรือ?	ก็ผู้มีส่วนในการรณรงค์รายใหญ่นั่นเอง	ไม่ใช่ใคร	
ข้อเสนอที	่39	นั้นเขียนมาอย่างเลินเล่อซึ่งไม่ได้ห้ามผู้รับเหมา
จากการจ่ายเงินรณรงค์ให้แก่นักการเมืองในซาคราเมนโตที่ตกลง
จ้างเขา!
แคลิฟอร์เนียต้องมีการปฏิรูป	ไม่ใช่การเก็บภาษีเพิ่มเพื่อขจัด

งานของคนชั้นกลาง	ข้อเสนอที	่39 ได้เก็บภาษีเพิ่ม	$1	พัน
ล้านจากผู้ที่สร้างงานในรัฐเพื่อหาเงินและบ�านาญก้อนโตให้เจ้า
หน้าที่ของรัฐมากขึ้น	นี่ไม่ได้เป็นการปกป้องจากการขาดดุลงบ
ประมาณต่อเนื่องของรัฐ	หรือแม้แต่การตกงาน	หรือการถดถอย
ทางเศรษฐกิจเลย
จ�าไว้ว่า	มหาเศรษฐีที่มีก�าหนดการก�าลังเตรียมเงินทุน

สนับสนุนข้อ	39	ดังนั้น	ขึ้นอยู่กับผู้ลงคะแนนเสียงที่จะปกป้อง
ผู้เสียภาษีชาวแคลิฟอร์เนีย	ด้วยการลงคะแนนเสียง	ไม่รับ	ข้อ
เสนอที่	39	คุณจะได้หยุดยั้งมาตรการเพิ่มภาษ	ี$1	พันล้านกับ
ผู้สร้างงานในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะท�าให้งานลดลง	คุณจะได้
สนับสนุนงานส�าหรับชนชั้นกลางของแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นผู้หา
เลี้ยงครอบครัวและท�าให้เศรษฐกิจของเราด�ารงอยู่ต่อไป	และ
คุณยังได้มีโอกาสบอกนักการเมืองในซาคราเมนโตว่าจะไม่มี
การให้เช็คเปล่าในการใช้จ่ายเพื่อสิทธิพิเศษส�าหรับภาครัฐและ
บ�านาญก้อนโตอีกต่อไป
ลงคะแนน	ไม่รับ	ข้อเสนอให้จ่ายภาษีสูงขึ้น	การใช้จ่ายที่ไม่

เกิดประโยชน	์และการเมืองรูปแบบเดิมๆ	เรียกร้องความรับผิด
ชอบในภาครัฐ	ลงคะแนน	ไม่รับ	ข้อเสนอที	่39

JACK STEWART, ประธาน	
สมาคมผู้ผลิตและเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย
LEW UHLER, ประธาน	
คณะกรรมการเพดานภาษีแห่งชาติ
PAT FONG KUSHIDA, ประธาน	
หอการค้าเอเชียแห่งแคลิฟอร์เนีย

ข้อเท็จจริง:	ตอบรับข้อเสนอที	่39	เป็นการปิดช่องโหว่ทางภาษี
ส�าหรับบริษัทที่มาจากต่างรัฐ
ข้อโต้แย้งจากฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นการโกหกอันน่าละอาย	ข้อ

เสนอที่ 39	ไม่ได้เพิ่มภาษีให้แก่ครอบครัวชาวแคลิฟอร์เนียแม้แต่
เพนนีเดียว	ข้อเสนอนี้เพียงปิดช่องโหว่ที่ท�าให้บริษัทจากต่างรัฐ
เสียภาษีในอัตราที่ไม่เป็นธรรม	แต่ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายกับพวกเรา
นั่นเป็นเหตุผลว่า	เหตุใดบริษัทจากต่างรัฐ	รวมถึงบริษัทที่เรียก

ว่า	“กลุ่มผู้ผลิต”	ที่ได้ลงนามสนับสนุนข้อโต้แย้งข้างต้น	ก�าลัง
เป็นแกนน�าในการรณรงค์อันหลอกลวงต่อต้านข้อเสนอที่	39:	
เพื่อรักษาช่องโหว่นี้ไว้ให้ตนเอง
สมาชิกสภานิติบัญญัติและนักล็อบบี้สร้างช่องโหว่นี้ไว้ในห้องลับ
เมื่อปี	2009
หนังสือพิมพ์	San Jose Mercury News	ได้กล่าวว่า	นักล็อบบี้

ของบริษัทได	้“หลอกลวงรัฐแคลิฟอร์เนีย”	และ	”มันเป็นการเล่น
ตลกหลอกลวงที่ท�าให้บริษัทเสียชื่อเสียง	และเยาะเย้ยความตรง
ไปตรงมาของรัฐบาล”
การตอบรับข้อเสนอที่	39	เป็นการปิดช่องโหว่	ช�าระล้างสิ่ง

สกปรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ท�าไว	้
ข้อเท็จจริง:	ข้อเสนอที่	39	สร้างงานให้แก่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ข้อโต้แย้งจากฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับการเก็บภาษีนายจ้าง

เป็นเรื่องตลก	ช่องโหว่ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทซึ่งจ้าง

งานนอกรัฐ	ข้อเสนอที	่39	จะขจัดอุปสรรคในการสร้างงานใน
แคลิฟอร์เนีย	นอกจากนี	้ข้อเสนอที	่39	สร้างงานในด้านพลังงาน
สะอาดหลายพันต�าแหน่ง	
ข้อเท็จจริง:	ต้องมีความรับผิดชอบที่เข้มงวด
ข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้ามที่ไร้สาระเกี่ยวกับระบบงานราชการ

ที่ซับซ้อนนั้นไม่มีเหตุผล	ข้อเสนอที	่39	ตั้งคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลภาคประชาชนขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า	ทุนที่จัดสรรเพื่อการสร้าง
งานและเพื่อประสิทธิภาพพลังงานนั้นได้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะ
สม	รวมถึงการตรวจสอบอิสระประจ�าปี	สถานศึกษาต่างๆ	จะได้รับ
เงินหลายร้อยล้านอันเป็นทุนที่ได้จากการปิดช่องโหว่
ลงคะแนนรับข้อเสนอที	่39	ขจัดช่องโหว	่รักษาเงินและงานไว้ใน
แคลิฟอร์เนีย

ALAN JOSEPH BANKMAN, นักวิชาการด้านกฎหมายภาษี	
คณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
RUBEN GUERRA, ซีอีโอ	
สมาคมนักธุรกิจลาติน
JANE SKEETER 
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนีย
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การก�าหนดเขตเลือกตั้งใหม่ สมาชิกวุฒิสภาประจ�าเขตการปกครองต่างๆ ของรัฐ การ
ลงประชามติ
•	 การลงคะแนนเสียงอนุมัติ	“ใช่”	และการลงคะแนนเสียงไม่ยอมรับ	“ไม่”	ส�าหรับเขตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ประจ�าเขตการปกครองใหม่ของรัฐที่แบ่งโดยคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้ง
•	 หากเขตการเลือกตั้งใหม่ไม่ได้รับการยอมรับ	เขตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจ�าเขตการปกครองจะได้รับการ

ปรับใหม่โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งก�ากับดูแลโดยศาลฎีกาแคลิฟอร์เนีย
•	 มีการปรับปรุงการก�าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจ�าเขตการปกครองต่างๆ	ของรัฐ	ทุกๆ 10	ปี	ตามการ

ส�ารวจส�ามะโนประชากรของรัฐบาลกลาง

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 หากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	ลงคะแนน	“ใช่”	และอนุมัติแผนที่เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งรับรองโดยคณะ

กรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้ง	จะไม่มีผลกระทบทางการคลังต่อรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น
•	 หากผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้	ลงคะแนน	“ไม่”	และปฏเิสธแผนทีเ่ขตเลือกต้ังสมาชิกวฒิุสภาซึง่รบัรองโดยคณะ

กรรมาธกิารแบ่งเขตเลอืกตัง้	จะเกดิค่าใช้จ่ายครัง้เดียวต่อรฐั	ประมาณ	500,000 ดอลลาร์สหรฐัในการจดัตัง้เขตเลอืก
ตัง้สมาชกิวฒุสิภาใหม่	จะเกดิค่าใช้จ่ายครัง้เดียวต่อเขตเทศมณฑลต่างๆ	ทัว่ท้ังรฐั	ประมาณ	500,000	ดอลลาร์สหรฐั
ในการพฒันาแผนทีเ่ขตปกครองใหม่	รวมทัง้สือ่วสัดุท่ีเก่ียวกับการการเลือกต้ังส�าหรบัเขตเลือกต้ังใหม่

ความเป็นมา
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย: สมาชิก

วุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติ รัฐแคลิฟอร์เนียแบ่ง
เขตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็น	40	เขต	โดยมีสมาชิก
วุฒิสภาหนึ่งคนเป็นตัวแทนหนึ่งเขต	รัฐแคลิฟอร์เนียยังแบ่ง
เป็นเขตสมาชิกสภานิติบัญญัติอีก	80	เขต	โดยมีสมาชิก
สภานิติบัญญัติหนึ่งคนเป็นตัวแทนหนึ่งเขต		กฎหมาย
ของรัฐแคลิฟอร์เนียก�าหนดให้เขตสมาชิกวุฒิสภาและเขต
สมาชิกสภานิติบัญญัติแต่ละเขตมีจ�านวนประชากรเท่าๆ	กัน
กับเขตอื่น

การก�าหนดเขตเลือกต้ัง ทุกๆ	สิบปีจะมีการส�ารวจ
จ�านวนประชากรในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยรัฐบาลกลาง	จาก
นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเขตของสมาชิกวุฒิสภา	สมาชิกสภา
นิติบัญญัติรัฐ	คณะกรรมการเพื่อความเสมอภาค	และเขตผู้
แทนราษฎร	ก่อนปี	2008	ฝ่ายนิติบัญญัติได้มีหน้าที่รับผิด
ชอบในการปรับเปลี่ยนเขตการเลือกตั้งเหล่านี้	ปี	2008	และ
ปี	2010	ชาวแคลิฟอร์เนียได้ลงคะแนนเสียงรับรองให้กับข้อ
เสนอที่	11	และ	20	มีผลให้มีการโอนความรับผิดชอบการ
แบ่งเขตให้กับคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งชุดใหม่

คณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกต้ัง รัฐธรรมนูญก�าหนด
ให้มีคณะกรรมการ	14	คน	แบ่งเป็นสามกลุ่ม	กรรมการทุก
คนเป็นที่ผู้ได้จดทะเบียนให้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง	โดย	 
5	คนได้จดทะเบียนกับการพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
รัฐ	อีก 5	คนได้จดทะเบียนขึ้นกับพรรคการเมืองที่ใหญ่เป็น
อันดับสองของรัฐ	และอีก	4 คนไม่ได้จดทะเบียนขึ้นกับ
พรรคใดพรรคหนึ่งในสองพรรคนี้		ในช่องสี่เหลี่ยมข้างๆ	นี้
สรุป	(1) ขั้นตอนในการคัดเลือกคณะกรรมาธิการ	(2)	กฎ
เกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญก�าหนดว่าคณะกรรมาธิการต้องแบ่งเขต
เลือกตั้งอย่างไร		การแบ่งเขต	(หรือการ	“รับรองให้เป็น
เขต”	)	ต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมาธิการ 9	คน	รวม
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ทั้งการลงคะแนนเสียง	“รับ”	อย่างน้อยสามเสียงจากแต่ละ
กลุ่มคณะกรรมาธิการ

ขั้นตอนในการคัดเลือกคณะกรรมาธิการ 
แบ่งเขตเลือกตั้ง
ทุกสิบปี	จะมีการคัดเลือกคณะกรรมาธิการ	14	คนที่

จะมาด�าเนินการตามขั้นตอนสามขั้นต่อไปนี้:
• การพฒันากลุม่ผูล้งสมคัร ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังชาว

แคลฟิอร์เนยีทีข่ึน้ทะเบยีนใดๆ	สามารถสมคัรได้		
ผูต้รวจการของรฐัจะถอนรายชือ่ผูส้มคัรออก	หาก
พบว่าผูส้มคัรมผีลประโยชน์ทบัซ้อนในการเลอืก
ตัง้	เปลีย่นพรรคสงักดัในช่วงห้าปีทีผ่่านมา	หรอื
ไม่ได้ไปใช้สทิธิเ์ลอืกตัง้อย่างน้อยสองครัง้ในการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้สามครัง้

• การเลือกผู้สมัคร	หลังจากที่ได้ดูความสามารถ
ในการวิเคราะห์	ความเป็นกลาง	และการเห็น
ความส�าคัญของความหลากหลายของรัฐ
แคลิฟอร์เนียของผู้สมัครแต่ละคนแล้ว	ผู้ตรวจ
การของรัฐสามคนจะท�าการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตรงตามกฎเกณฑ์มากที่สุดจ�านวน	60 
คน	ผู้น�าด้านกฎหมายจะคัดชื่อผู้สมัครจ�านวน	24 
คนออกจากบัญชีผู้สมัคร

• การคัดเลือกคณะกรรมาธิการ  ผู้ตรวจ
การรัฐจะจับสลากเลือกผู้สมัครที่จะมาเป็น
กรรมาธิการแปดคนจากผู้สมัครที่คัดเลือกมา
แล้ว		กรรมาธิการเหล่านี้จะต้องเลือกกรรมการ
หกคนสุดท้ายจากจ�านวนผู้สมัครที่เหลืออยู่
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การลงประชามติ รฐัธรรมนญูอนญุาตให้ผูล้งคะแนนเสยีง
แสดงความเหน็ผ่านการลงประชามตเิกีย่วกบัการแบ่งเขตใน
แผนทีท่ีค่ณะกรรมการรบัรอง	เพือ่ให้มคีณุสมบตัใินการท�า
ประชามตสิ�าหรบัการเลอืกตัง้	ผูเ้สนอจะต้องยืน่ค�าร้องโดยมี
ลายเซน็ในจ�านวนทีก่�าหนดไว้ของผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงที่
ขึน้ทะเบยีน	แผนทีท่ีเ่สนอจะน�ามาใช้ได้	หากได้รบัการอนมุตัิ
โดยเสยีงข้างมากจากประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของรฐั		หาก
การลงประชามตไิม่ได้รบัเสยีงข้างมากจากผูล้งคะแนนเสยีง
ของรฐั	แผนทีน่ัน้จะน�าไปใช้ไม่ได้	และศาลฎกีารแห่งรฐั
แคลฟิอร์เนยีจะต้องท�าแผนทีข่ึน้มาใหม่

แผนที่แบ่งเขตการเลือกต้ังที่ผ่านการรับรอง  เดือน
สิงหาคม	ปี	2011	คณะกรรมาธิการได้รับรองแผนที่แบ่ง
เขตสมาชิกวุฒิสภา	เขตสมาชิกสภานิติบัญญัติ	เขตคณะ
กรรมการเพื่อความเสมอภาค	และเขตสมาชิกผู้แทนราษฎร		
ในเดือนพฤศจิกายน	ปี	2011	ผู้เสนอได้ยื่นลายเซ็นผู้
สนับสนุนการลงประชามติในแผนที่ที่คณะกรรมการรับรอง	
ผู้เสนอได้ขอให้ศาลฎีกาตัดสินว่าจะน�าแผนที่ฉบับใดมา
ใช้ในการเลือกตั้งรอบแรกในเดือนมิถุนายน	และการเลือก
ตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน	ถ้าการลงประชามติได้ผ่าน
เกณฑ์ส�าหรับการเลือกตั้ง	ศาลเห็นว่าแผนที่แบ่งเขตการ
เลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่คณะกรรมาธิการรับรองนั้น	
“เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย”	
ศาลจึงมีค�าสั่งให้ใช้แผนที่ดังกล่าวในการเลือกตั้งขั้นต้น
ในเดือนมิถุนายนปี	2012	และการเลือกตั้งทั่วไปเดือน
พฤศจิกายนปี	2012

เกณฑ์ส�าคัญในรัฐธรรมนูญส�าหรับการวาด
แผนที่แบ่งเขต
ในการเขียนแผนที่แบ่งเขตขึ้นมาใหม่นั้น	รัฐธรรมนูญ

แห่งรัฐระบุว่า	คณะกรรมาธิการไม่อาจพิจาณาในด้าน
พรรคการเมือง	ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	หรือผู้ลงสมัครแข่งขัน
ทางการเมือง	รัฐธรรมนูญก�าหนดให้คณะกรรมาธิการ
แบ่งเขตตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้	(เรียงล�าดับตามความส�าคัญ):

1. เขตต้องมีประชากรจ�านวนเท่ากันอย่างสม
เหตุผล

2. ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิใน
การเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง

3. เขตมีอาณาเขตติดต่อกัน
4. ให้แบ่งเขตเมือง	เทศมณฑล	เมืองและเทศ

มณฑล	เขตเพื่อนบ้านในท้องถิ่น	หรือชุมชน
ท้องถิ่นให้น้อยที่สุด

5. เป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นอิงตามภูมิศาสตร์
6. เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะต้องประกอบด้วย

เขตสมาชิกสภานิติบัญญัติสองเขตรวมกันและ
ติดต่อกัน

ข้อเสนอ
การท�าประชามตินี้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงคะแนน

เสียงเพื่อยอมรับ	หรือปฏิเสธการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้ง	
(การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัต	ิคณะกรรมการ
เพื่อความเสมอภาค	และสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะ
กรรมาธิการนั้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งการท�าประชามติ)			
ส�าเนาแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอยู่ด้าน
หลังคู่มือผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับนี้		การลงคะแนนเสียง	“รับ”	
เป็นยอมรับการแบ่งเขตเลือกตั้งเหล่านี้	การปฏิเสธว่า	“ไม่
รับ”	จะเป็นการไม่ยอมรับการแบ่งเขต

หากประชาชนลงคะแนนเสียง “รับ” จะมีการน�า
แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่คณะกรรมาธิการ
รับรองไปใช้	จนกว่าคณะกรรมาธิการจะแบ่งเขตใหม่หลัง
การส�ารวจประชากรโดยรัฐบาลกลางในปี	2020

หากประชาชนลงคะแนนเสียง “ไม่รับ” ศาลฎีกา
แคลิฟอร์เนียจะแต่งตั้ง	“ผู้ทรงคุณวุฒิ”	เพื่อก�าหนดเขต
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ			
(ในอดีตที่ผ่ามา	ศาลได้แต่งตั้งผู้พิพากษาให้ท�าหน้าที่นี้)		
ศาลจะอนุมัติแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม	่	
จะมีการใช้การแบ่งเขตใหม่ในการเลือกตั้งในอนาคตจนกว่า
คณะกรรมาธิการจะแบ่งเขตใหม่เมื่อมีการส�ารวจประชากร
โดยรัฐบาลกลางในปี	2020

ผลกระทบทางงบประมาณ
หากประชาชนลงคะแนนเสียง	“รับ”	และอนุมัติแผนที่

แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่รับรองโดยคณะ
กรรมาธิการ	จะไม่มีผลกระทบต่อรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น
หากประชาชน	“ไม่รับ”	และปฏิเสธแผนที่แบ่งเขตเลือก

ตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการ	ศาลฎีกา
แคลิฟอร์เนียจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาใหม่	ซึ่งจะท�าให้รัฐสูญเสียงบประมาณครั้ง
เดียวประมาณ	$500,000	นอกจากนี	้เทศมณฑลต่างๆ	จะ
มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวประมาณ	$500,000 ทั่วทั้งรัฐ	เพื่อจัด
ท�าแผนที่ขึ้นมาใหม่	และสื่อวัสดุการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
ส�าหรับเขตปกครองต่างๆ
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ข้อเสนอที  ่

40
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 40 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 40 

ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอที ่40 เราได้ต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกสมาชิกวุฒิสภาส�าหรับปี 2012 
แต่เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค�าสั่งให้การแบ่งเขตคงไว้ตามเดิมใน
ปี 2012 เราจึงยกเลิกการรณรงค์นี้และไม่แสวงหาการปฏิเสธข้อ
เสนอนี้อีกต่อไป

JULIE VANDERMOST, ผู้สนับสนุน
ข้อเสนอที่ 40  

การลงคะแนนเสียง รับ ข้อ 40 เป็นการสนับสนุนการท�างาน
ของคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ผ่านการรับรองของ
ประชาชน 

การตอบ รับ ข้อเสนอที่ 40 หมายถึงการสนับสนุนให้ใช้แผนที่
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฉบับปัจจุบันต่อไปซึ่งแผนที่นี้จัด
ท�าโดยคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียง ไม่รับ ข้อเสนอที่ 40 เป็นการเปิดโอกาสให้
นักการเมืองยกเลิกการแบ่งเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมาธิการอิสระ
ได้แบ่งเขตไว้อย่างยุติธรรมแล้ว—ท�าให้ประชาชนผูเ้สยีภาษต้ีอง
สูญเสยีงบเป็นแสนๆ ในการเขยีนแผนทีข่ึน้มาใหม่

ข้อเสนอที่ 40 คือการตัดสินใจเลือกง่ายๆ ระหว่างคณะ
กรรมาธิการที่มาจากประชาชน กับ นักการเมืองที่เห็นแต่
ประโยชน์ของตน

ในปี 2008 การลงคะแนนเสียงของชาวมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้
กับข้อเสนอที่ 11 มีผลให้คณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งได้
เป็นผู้วาดแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา
นิติบัญญัติรัฐแคลิฟอร์เนีย  ก่อนที่จะมีข้อเสนอที่  11 นักการ
เมืองฝ่ายนิติบัญญัติรัฐได้เป็นผู้ร่างแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งที่
ท�าให้ตนเองได้เปรียบ ท�าให้คนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งอีก

ในขณะนี้ มีกลุ่มนักการเมืองในเมืองซาคราเมนโตกลุ่มย่อยไม่
พอใจกับแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร่างโดย
คณะกรรมาธิการอิสระ นักการเมืองกลุ่มนี้ก�าลังพยายามใช้การลง
ประชามตินี้เพื่อชิงพื้นที่ที่ตัวเองได้เปรียบกลับมา

นักการเมอืงกลุ่มนีไ้ด้พ่ายแพ้ต่อค�าตดัสนิของศาล 
เมื่อนักการเมืองเดิมๆ ได้พยายามฟ้องร้องให้มีการ

เปลี่ยนแปลงแผนที่ดังกล่าว ศาลฎีกาได้ตัดสินอย่างเป็นธรรมซึ่ง
ไม่ตรงกับความต้องการของพวกนักการเมือง:

“. . . การแบ่งเขตเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงได้รบัการรบัรองจาก
คณะกรรมาธกิารนัน้ได้ท�าข้ึนอย่างถูกต้องตามกระบวนการรฐัธรรมนญู
ข้อที ่XXI ของรฐัแคลิฟอร์เนยี นอกจากนีแ้ล้ว แผนท่ีดงักล่าวนีย้งั
แสดงถงึความโปร่งใส ความไม่ล�าเอยีงในการแบ่งเขตอกีด้วย ซึง่ตรง
กบับทบญัญตัขิองข้อท่ี XXI” Vandermost v. Bowen (2012)

คุณสามารถอ่านค�าวินิจฉัยของศาลทั้งหมดได้จาก:   
www.courts.ca.gov/opinions/archive/S198387.PDF

การตอบ รับ ข้อเสนอที่ 40 เป็นการสนับสนุนความต้องการของ
ชาวแคลิฟอร์เนีย

ชาวแคลิฟอร์เนียได้ลงคะแนนเสียงสามครั้งในสี่ปีที่ผ่านมาเพื่อ
ให้มีการเขียนแผนที่แบ่งเขตการเลือกตั้งโดยคณะกรรมาธิการ
อิสระ ไม่ใช่นักการเมือง:

• การตอบรับในข้อเสนอที่ 11 (ปี 2008)  ได้มีผลให้คณะ
กรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งอิสระสามารถเขียนแผนที่
แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารัฐ และสมาชิกสภา
นิติบัญญัติรัฐได้ส�าเร็จ  

• การตอบรับในข้อเสนอที่ 20 (ปี 2010)  ท�าให้ยืดเวลา
ของข้อเสนอที่  11 ที่ให้มีการปฏิรูปเขตเลือกตั้งของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

• การตอบ ไม่รบั ในข้อเสนอที ่27 (ปี 2010)  ได้ยบัยัง้ความ
พยายามของนกัการเมอืงทีจ่ะปลดคณะกรรมาธกิารอสิระออก 
และยบัยัง้อ�านาจในการดงึเขตเลอืกตัง้ทีต่นได้เปรยีบกลบัคนื

การตอบรับข้อเสนอที่ 40 ท�าให้นักการเมืองต้องรับผิดชอบ
การผ่านร่างของข้อเสนอที่ 11 และ ข้อเสนอที่ 20 และความ

พ่ายแพ้ของข้อเสนอที่ 27 ได้มีผลให้การแบ่งเขตเลือกตั้งมีความ
ยุติธรรม และไม่มีนักการเมืองซาคราแมนโตเข้ามาเกี่ยวข้อง! 

เมื่อประชาชนได้ปฏิรูปการแบ่งเขตการเลือกตั้งแล้ว คณะ
กรรมาธิการอิสระนี้สามารถเขียนแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ส�าหรับต�าแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติและสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ
อย่างยุติธรรมได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี โดยเริ่มตั้งแต่การ
เลือกตั้งปี 2012

การปฏิรูปการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้ท�าให้การวิ่งเต้นของนักการ
เมืองสิ้นสุด เพราะเป็นขั้นตอนที่โปร่งใสและไม่ปิดบังสาธารณชน  
และไม่มีสิ่งใดจะรับประกันได้ว่านักการเมืองจะได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาอีก ในทางตรงกันข้าม พวกเขาต้องมีความรับผิดชอบ และ
หันมาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

“คณะกรรมาธิการได้ผลักดันให้นักการเมืองออกไปจากระบบ 
และน�าอ�านาจของประชาชนกลับคืนมา” —John Kabateck,  
ผู้อ�านวยการใหญ่ สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ/แคลิฟอร์เนีย 

ตอบรับข้อเสนอที่ 40 เพื่อยับยั้งการกระท�าของนักการเมืองใน
การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการเลือกตั้งของประชาชน 

www.HoldPoliticiansAccountable.org

JENNIFER A. WAGGONER, ประธาน 
สหพันธ์สตรีผู้ออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
DAVID PACHECO, ประธาน 
AARP California
ALLAN ZAREMBERG, ประธาน 
หอการค้าแห่งแคลิฟอร์เนีย
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ข้อเสนอที  ่

40
ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอที่ 40 ความ

ตั้งใจของเราคือการท�าให้มั่นใจว่า เงื่อนไขส�าหรับการเลือกตั้งจะ
หยุดยั้งไม่ให้มีการด�าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิวุฒิสภาใน
ปัจจุบันเกิดขึ้นในปี 2012 ศาลฎีกาได้ตรวจสอบกระบวนการ และ
ได้ขัดขวางเพื่อให้ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งเดิมต่อไป ค�าตัดสิน
ของศาลท�าให้เราไม่ต้องรณรงค์ต่อไป และเราไม่ต้องแสวงหา
เสียงคะแนนปฏิเสธอีกต่อไป 

JULIE VANDERMOST, ผู้สนับสนุน
ข้อเสนอที่ 40  

การตอบรับข้อเสนอที่  40 ยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการปกป้อง
คณะกรรมาธิการที่มาจากประชาชน 

ผู้ลงคะแนนเสียงยังคงจ�าเป็นต้องลงคะแนนเสียง รับ ข้อเสนอ
ที่  40 เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะ
กรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มาจากประชาชนเป็นไปดังเดิม—
ถึงแม้ว่าผู้สนับสนุนเสียงนี้ได้ระบุไปแล้วข้างต้นว่าพวกเขาไม่ได้
แสวงหาคะแนนเสียง “ปฏิเสธ” อีกต่อไป

เพราะถ้าเมื่อประชามติเป็นเอกฉันท์ ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ 
—ถงึแม้ว่าผูส้นับสนนุได้หยดุใช้มาตรการนีแ้ล้วกต็าม

ข้อเสนอที่ 40 เป็นการตัดสินใจเลือกง่ายๆ ระหว่างกระบวนที่
ต้องเสียงบประมาณมหาศาล กับการปกป้องคณะกรรมาธิการแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่มาจากประชาชน 

การลงคะแนนเสียงรับข้อ 40:
• ปกป้องแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของรัฐซึ่ง

เขียนขึ้นโดยคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มาจาก
ประชาชน

• ช่วยรักษาเงินภาษีของประชาชนไว้ได้เป็นแสนๆ
• ท�าให้นักการเมอืงต้องรบัผดิชอบ:  การทีค่ณะกรรมาธกิารแบ่งเขต

เลอืกตัง้อสิระเป็นผูแ้บ่งเขตเลอืกตัง้เอง ท�าให้รบัประกนัได้ว่านกัการ
เมอืงจะไม่ได้รบัการเลอืกตัง้เข้ามาอกี แต่นกัการเมอืงจะต้องรับผิด
ชอบและต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

• สนับสนุนความตั้งใจของผู้ลงคะแนนเสียง:  ชาวมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียได้ลงคะแนนเสียงไปแล้วสามครั้งในรอบสี่ปีที่
ผ่านมาเพื่อให้คณะกรรมาธิการอิสระเป็นผู้เขียนแผนที่แบ่ง
เขตการเลือกตั้ง—ไม่ใช่นักการเมืองเป็นผู้เขียน

การลงคะแนนเสียง "ไม่รับ" ข้อเสนอที่  40 จะล้มเลิกการแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมาธิการอิสระได้ท�าไว้อย่างยุติธรรมแล้ว 
และเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองฉวยโอกาสในการแบ่งเขต
เลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ตน

ตอบรับข้อเสนอที่ 40
โปรดมาร่วมมือกับพวกเราและตัวแทนฝ่ายภาครัฐ เอกชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มปกป้องสิทธิพลเมืองในการตอบรับข้อ
เรียกร้องที่  40.

www.HoldPoliticiansAccountable.org

KATHAY FENG, ผู้อ�านวยการใหญ ่
California Common Cause
JOHN KABATECK, ผู้อ�านวยการใหญ ่
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ/รัฐแคลิฟอร์เนีย
GARY TOEBBEN, ประธาน 
หอการค้าแห่งเมืองลอสแองเจิลลิส
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ 
ประมวลกฎหมายการเลือกตั้งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตราที่ 9084 ก�าหนดว่า ข้อมูลของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ
ส�านักงานเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย  เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.voterguide.sos.ca.gov เพื่อดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งทำงนิติบัญญัติและรัฐสภำ
คู่มือการเลือกตั้งนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆ ทั่วรัฐและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา สภานิติบัญญัติ และสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรระดับมลรัฐแต่ละต�าแหน่งมีความสัมพันธ์กับผู้ลงคะแนนเสียงในหนึ่งหรือ
เพียงสองสามเทศมณฑลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บางแถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ส�าหรับต�าแหน่งเหล่านั้นอาจอยู่ในคู่มือเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของท่าน
กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียระบุวงเงินที่อนุญาตให้ใช้ในการหาเสียงของสภานิติบัญญัติ
ของรัฐ (ที่ไม่ใช่ส�านักงานของรัฐบาลกลาง เช่น สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาของ
สหรัฐอเมริกา) ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้งบประมาณในการหาเสียงต�่า
กว่าที่ก�าหนดจะได้รับสิทธิในการซื้อพื้นที่ว่างในคู่มือตัวอย่างบัตรเลือกตั้งประจ�าเทศ
มณฑลเพื่อลงค�าแถลงการณ์ของตนได้ถึง 250 ค�า 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งวุฒิสมาชิกระดับรัฐที่สมัครใจใช้งบประมาณในการหา
เสียงจ�ากัดจะใช้จ่ายได้ไม่เกิน $1,169,000 ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติท่ีสมัครใจใช้งบประมาณในการหาเสียงจ�ากัดจะใช้จ่าย
ได้ไม่เกิน $909,000 เหรียญสหรัฐในการเลือกตั้งทั่วไป
ท่านสามารถดูบัญชีรายช่ือผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งในสภานิติบัญญัติที่ยอมรับ
เงื่อนไขในการใช้งบหาเสียงจ�ากัดของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ที่ www.sos.ca.gov/elections/
elections_cand_stat.htm

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนสามารถซื้อพื้นที่ในคู่มือ
บัตรตัวอย่างเลือกตั้งเพ่ือเขียนค�าแถลงการณ์ของตนได้ (ผู้สมัครต�าแหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรบางคนเลือกท่ีจะไม่ซื้อพื้นที่เพื่อลงค�าแถลงการณ์ของตน)
กฎของแคลิฟอร์เนียในการจ�ากัดวงเงินในการหาเสียงนี้ใช้ไม่ได้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เพื่อท�างานในส�านักงานรัฐบาลกลาง รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐทุกคนจึงมีทางเลือกในการซื้อพื้นท่ี
เพื่อลงค�าแถลงการณ์ของผู้สมัครในคู่มือการเลือกตั้งนี้ (ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต�าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐบางคนเลือกที่จะไม่ซื้อพื้นที่เพื่อลงค�าแถลงการณ์ของผู้สมัคร)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา มีดังต่อไปนี้:
•	Dianne Feinstein

•	Elizabeth Emken

ท่านสามารถดรูายช่ือของผูส้มคัรท้ังหมดทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่แล้วได้ที่  
www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm 
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ล�ำดบัของค�ำแถลงกำรณข์องผูส้มคัรรับเลอืกตั้งของแตล่ะคนนัน้ก�ำหนดจำกกำรจบัสลำกตวัอกัษรแบบสุม่ 
แถลงกำรณต์ำ่งๆ ทีป่รำกฏอยู ่ในหนำ้นีถ้กูสง่มำจำกผูส้มคัรรับเลอืกตั้ง และยังไมไ่ดม้กีำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งทำงอกัษร 

ผูส้มคัรไดส้ง่ค�ำแถลงกำรณม์ำเองและไดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพมิพเ์องโดยสมคัรใจ

ค�ำแถลงกำรณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งสมำชิก 
วุฒิสภำของสหรัฐ

DIANNE FEINSTEIN  1801 Avenue of the Stars, Suite 829 (310) 203-1012
พรรคที่ชอบ:  Los Angeles, CA 90067 www.diannefeinstein2012.com 
พรรคเดโมแครต

ประเทศชำตแิละมลรฐัของเรำไดเ้ผชญิกบัปญัหำหลำยครัง้หลำยครำ ในชว่งแรกๆ ของกำรฟ ื ้ นตวั เศรษฐกจิของเรำ
ก�ำลงัฟ ื ้ นจำกภำวะเศรษฐกจิตกต�ำ่ทีเ่ลวรำ้ยทีส่ดุครัง้หนึง่ในประวตัศิำสตรอ์เมรกิำ ประเทศไดเ้ผชญิกบัปญัหำวกิฤต
ทำงเศรษฐกจิและปญัหำดำ้นมัน่คงควำมปลอดภยัของชำตใินทัว่โลก รฐัแคลฟิอรเ์นยีจ�ำเป น็ตอ้งมผีูน้�ำทีเ่กง่ในวฒุสิภำ
ของสหรฐัฯ ผูท้ีจ่ะสำมำรถแกป้ญัหำเหลำ่นี้ สิง่ส�ำคญัสิง่แรกทีด่ฉินัจะท�ำคอืกำรสรำ้งเสถยีรภำพใหก้บัเศรษฐกจิของรฐั
แคลฟิอรเ์นยีและของประเทศชำติ ดฉินัสนบัสนนุรำ่งกฎหมำยตำ่งๆ ทีส่มเหตผุลทีจ่ะสรำ้งควำมรุง่เรอืงใหก้บัเศรษฐกจิ เชน่ 
กำรลดภำษเีงนิเดอืน กำรปลอ่ยเงนิกูเ้พือ่ชว่ยในกำรผอ่นช�ำระบำ้น และยกเลกิกำรเพกิถอนสทิธกิำรถำ่ยถอนจ�ำนอง แผนกำร
สรำ้งงำนซึง่เป น็เรือ่งทีส่�ำคญัมำก กำรชว่ยเหลอืครแูละยกระดบัเงนิเดอืนผูท้ีท่�ำงำนเสีย่งตอ่ชีวติ และเงนิลดหยอ่นภำษี
ส�ำหรับนำยจำ้งทีต่อ้งกำรจำ้งทหำรผำ่นศกึทีต่กงำนและผูท้ีไ่มม่งีำนท�ำระยะยำว นอกจำกนี้ ดฉินัยงัมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะปกปอ้ง
โครงกำรประกนัสงัคมตำ่งๆ และโครงกำรเมดแิคร ์ ซึง่เป น็โครงกำรทีจ่�ำเป น็มำกส�ำหรับผูส้งูอำยุ ดฉินัเป น็ประธำนของคณะ
กรรมกำรซเีนทอนิเทลลเิจนซ ์ (Senate Intelligence Committee) อยูใ่นขณะนี้ ซึง่ตอนนีเ้รำก�ำลงัรณรงค์ในเรือ่งกำรไมแ่บง่
ฝกัแบง่ฝำ่ย ซึง่มผีลท�ำใหก้ำรปกปอ้งประเทศของเรำมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ท�ำใหก้ำรท�ำงำนของผูก้อ่กำรรำ้ยตดิขดั และ
เรำไดจ้ดัตัง้หนว่ยควบคมุวกิฤต 16 หนว่ยทีเ่ป น็ขององคก์ำรอนิเทลลเิจนซค์อมมวินตีี้ (Intelligence Community) ในฐำนะ
ทีด่ฉินัเป น็สมำชกิคนหนึง่ในขบวนพจิำรณำคดคีวำมศำลยตุธิรรม ดฉินัจงึมคีวำมรอบคอบในกำรปกปอ้งสทิธขิองประชำชน
ทกุคน นอกจำกนีด้ฉินัยงัมุง่มัน่ในกำรปกปอ้งสทิธสิตรีทีไ่มย่อมออ่นขอ้ในกรณทีีส่ตรถีกูท�ำรำ้ย ดฉินัสมคัรเขำ้เป น็สมำชกิ
วฒุสิภำของสหรฐัเพรำะดฉินัเชือ่วำ่ ดฉินัเป น็ผูม้คีวำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์ และมคีวำมจรงิจงัทีจ่ะเปลีย่นแปลงรฐัแคลฟิ
อรเ์สยี ดฉินัขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่หก้ำรสนบัสนนุดฉินัคะ่

ELIZABETH EMKEN  P.O. Box 81 (925) 395-4475
พรรคที่ชอบ:  Danville, CA 94526 info@emken2012.com
พรรครีพับลิกัน  www.emken2012.com

เรำจะเปลีย่นวอชงิตนัไมไ่ด ้ ถำ้เรำไมเ่ปลีย่นแปลงคนบำงคน ใน วอชงิตนั กำรเหน็กำรถกเถยีงกนัในรฐัสภำทกุวนัท�ำรำ้ย
จติใจชำวแคลฟิอรเ์นยี จ�ำนวนคนวำ่งงำนในรฐัของเรำมำกกวำ่อตัรำกำรวำ่งงำนโดยเฉลีย่ของประเทศ กำรสรำ้งงำนเป น็
ไปอยำ่งเชือ่งชำ้ ท�ำใหล้กูจำ้งชัน้แรงงำนทัง้หญงิและชำยเป น็ผูด้อ้ยโอกำส ในกำรจดัอนัดบั 10 เมอืงในอเมรกิำทีม่คีนวำ่ง
งำนมำกทีส่ดุในประเทศ 9 เมอืงอยูใ่นรฐัของเรำ แคลฟิอรเ์นยีมสีมำชกิวฒุสิภำแบบเดมิๆ มำเกอืบยีส่บิป แีลว้ และเรำยงั
ประสบปญัหำทีม่ำกขึน้ตลอดมำ วฒุสิภำไรค้วำมสำมำรถในกำรรำ่งกฎหมำยทีส่�ำคญัๆ ธรุกจิยอ่ยซึง่เป น็แหลง่สรำ้งงำนให ้
กบัประชำชนกลบัถกูรกุรำนจำกภำษทีีส่งูและจำกกฎระเบยีบทีส่รำ้งควำมทกุข ์ใหก้บัประชำชน เกษตรกรในเซน็ทรลัแวลลี
ของเรำขำดน�ำ้ บริษทัทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงูของเรำจ�ำเป น็ตอ้งมกีำรจดัระบบภำษใีหมเ่พือ่ประชำชนจะไดม้งีำนท�ำ อตุสำหกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปอ้งกนัและควำมมัน่คงของชำตถิกูคกุคำม สถำนภำพป จัจบุนัลม้เหลว เรำตอ้งหำผูน้�ำคนใหม่ ตอ้ง
สรำ้งสรรคค์วำมคดิใหม่ และตอ้งเริ่มตน้ใหมใ่นวฒุสิภำ ดฉินัเป น็แมบ่ำ้นทีด่แูลลกูสำมคน ดฉินัเองเป น็หว่งอนำคตของ
ลกู ดฉินัมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะท�ำใหก้ำรท�ำงำนของวอชงิตนัมปีระสทิธภิำพโดยกำรจดัระบบกำรสรำ้งงำนใหง้ำ่ยขึน้ในรฐั
แคลฟิอรเ์นยี แทนทีจ่ะไปสรำ้งงำนในตำ่งประเทศ และดฉินัจะท�ำใหท้ำ่นและครอบครัวสำมำรถเลอืกระดบักำรศกึษำและ
ระบบกำรรกัษำพยำบำลทีเ่หมำะกบัทำ่น และชว่ยเหลอืประชำชนทีข่ำดแคลน ดฉินัขอขอบคณุทกุทำ่นเป น็อยำ่งสงูทีเ่ป น็
สนบัสนนุดฉินัคะ่ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทีw่ww.Emken2012.com

สมำชกิวฒุสิภำสหรฐัหนึง่คน:
• เป น็หนึง่ในสมำชกิวฒุสิภำสองคนทีท่�ำหนำ้ทีเ่ป น็ตวัแทนของรฐัแคลฟิอรเ์นยีในกำรน�ำเสนอควำมตอ้งกำร

ของประชำชนในรฐัสภำสหรฐัฯ
• เสนอใหมี้กำรออกกฎหมำยใหมแ่ละลงคะแนนเสยีงใหก้ำรรำ่งกฎหมำยผำ่น
• ลงมตริับรองผูพ้พิำกษำศำลรฐับำลกลำง ศำลฎกีำของสหรฐัฯ และต�ำแหนง่ส�ำคญัในระดบัสงูในกองทพัและ

พลเรอืน 
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ

ข้อเสนอที่ 30
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้น�าเสนอต่อประชาชนตามบทบัญญัติ

แห่งมาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
การรเิริม่ร่างกฎหมายน้ีได้เพิม่มาตราต่างๆ ในประมวลกฎหมาย

การประกนัภยั โดยท่ีบทบัญญัตใิหม่ท่ีเสนอเข้ามาเพิม่เตมิจะได้
แสดงไว้เป็นตวัพมิพ์ตวัเอยีง เพือ่แสดงให้เหน็ว่าเพิม่เติมเข้ามาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบญัญตัคิุม้ครองโรงเรยีนและความปลอดภยัสาธารณะทอ้ง
ถิน่ 2012 (THE SCHOOLS AND LOCAL PUBLIC SAFETY 

PROTECTION ACT OF 2012)

มาตรา 1 ชือ่กฎหมาย
รา่งกฎหมายนีจ้ะเรยีก หรอือา้งองิวา่ “พระราชบญัญตัคิุม้ครอง

โรงเรยีนและความปลอดภยัสาธารณะทอ้งถิน่ 2012”

มาตรา 2 ขอ้สรุป

(a) ช่วงเพยีงสีปี่ทีผ่่านมา รัฐแคลิฟอร์เนียได้ตัดงบประมาณไป
แล้วกว่า $56 พนัล้านส�าหรับการศึกษา ต�ารวจและการป้องกันอัคคี
ภยั การสาธารณสขุ และบริการรัฐและท้องถิน่ท่ีจ�าเป็นอ่ืนๆ การตดั
งบประมาณนีท้�าให้เกดิการเลิกจ้างครู เพิม่ขนาดชัน้เรียนในโรงเรยีน 
เพิม่ค่าธรรมเนยีมการเรียนในวทิยาลัย ลดความคุม้ครองการดแูล
รกัษาความสงบเรยีบร้อยของชมุชน เพิม่เวลาในการท�างานของเจ้า
หน้าทีด่บัเพลงิ ท�าให้เกดิอนัตรายรุนแรงข้ึนจากความแออัดในเรอืน
จ�า และลดการควบคมุดแูลผู้พ้นโทษก่อนก�าหนดอย่างชัดเจน

(b) การตัดงบประมาณเหล่านี้ในบริการท่ีจ�าเป็นสร้างความเดือด
ร้อนแก่ผูส้งูอาย ุ ครอบครวัชนชัน้กลางวยัท�างาน เยาวชน นกัศกึษา
วทิยาลยั และธรุกจิเลก็ๆ ในรฐัแคลฟิอร์เนยีมากทีส่ดุ เราไม่อาจยอม
ให้มกีารตดังบประมาณในการศกึษาและบรกิารอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นอกีต่อไป

(c) หลังจากหลายปีท่ีมีการตัดงบประมาณและการเผชิญสถาน
การณ์ที่ล�าบาก รัฐจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมระบบการ
จัดเก็บภาษีใหม่เป็นการลงทุนส�าหรับอนาคตของรัฐที่จะท�าให้รัฐ
แคลิฟอร์เนียกลับสู่หนทางแห่งความเจริญและความส�าเร็จ

(d) พระราชบญัญตัคิุม้ครองโรงเรยีนและความปลอดภยัสาธารณะ 
ทอ้งถิน่ 2012 จะท�าใหร้ะบบการจดัเกบ็ภาษขีองรฐัแคลฟิอรเ์นยีมคีวาม 
เป น็ธรรมมากขึน้ ครอบครัวคนท�างานตอ้งดิน้รนเพือ่ความอยูร่อดใน
ขณะทีเ่หลา่คนทีร่�่ารวยทีส่ดุในหมูพ่วกเราเพลดิเพลนิกบัสถติริายไดท้ี่
งอกเงย สมควรทีเ่ราจะไดข้อใหค้นรวยเหลา่นัน้จา่ยภาษทีีเ่ป น็ธรรม

(e) พระราชบญัญตัคิุม้ครองโรงเรยีนและความปลอดภัยสาธารณะ
ท้องถิ่น 2012 จะท�าให้การจัดเก็บภาษีรายได้จากผู้ที่มีรายได้ 
สูงสุดเพิ่มขึ้น — จากผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายมากที่สุด และ
ยังจะช่วยกู้คืนชั่วคราวส�าหรับภาษีขายบางส่วนของปีที่ผ่านมาใน
ช่วงที่อัตราภาษีขายทั้งหมดต�่าลงกว่าที่เคยในช่วงต้นปี 2011

(f ) การจดัเกบ็ภาษใีหมต่ามรา่งกฎหมายนี้เป น็มาตรการชั่วคราว 
ภายใตร้ฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี การขึน้ภาษีขาย 1/4 เซนต์ 
หมดอายใุนสีป่ ี และการขึน้ภาษีรายไดส้�าหรับผูเ้สยีภาษทีีร่�่ารวย
ทีส่ดุหมดอายใุนเจด็ป ี

(g) รายได้จากการจัดเก็บภาษีใหม่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรม 
นูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียว่า จะใช้โดยตรงเพื่อโรงเรียนรัฐบาลท้อง 
ถิ่นและวิทยาลัยชุมชน เมืองและเทศมณฑลต่างๆ ได้รับการรับรอง 
ว่าจะได้รับกองทุนต่อเนื่องส�าหรับโครงการเพื่อความปลอดภัย 
สาธารณะ เช่น การบรกิารคุม้ครองรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
ท้องถิ่นและการพิทักษ์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กองทุนรัฐจะ
ช่วยให้เกิดดุลงบประมาณและป้องกันความเสียหายร้ายแรงจาก
การตัดงบประมาณส�าหรับบริการต่างๆ ที่ให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว
วัยท�างาน และธุรกิจเล็กๆ ทุกคนจะได้รับประโยชน์

(h) เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนเหล่านี้ใช้เพื่อประโยชน์ตามเจตนา 
รมณ์ของผู้ออกเสียงลงคะแนน กองทุนนี้จึงอยู่ในบัญชีพิเศษที่สภา 

นิติบัญญัติแตะต้องไม่ได้ รายได้จัดเก็บใหม่เหล่านี้จะไม่สามารถน�า
ไปใช้ส�าหรับหน่วยงานรัฐใดๆ หรือค่าใช้จ่ายบริหารใดๆ ได้

(i) กองทุนนี้จะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ 
ทกุปีเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะใช้ไปเพ่ือการศึกษาและความปลอดภยัสาธารณะ
เท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่ได่รับเลือกเข้ามาจะถูกด�าเนินคดีทางอาญาและ
ได้รับโทษทางอาญาหากใช้กองทุนนี้ผิดวัตถุประสงค์

มาตรา 3 จดุมุง่หมายและเจตจ�านง
(a) จดุมุง่หมายส�าคญัของร่างกฎหมายนีค้อืการคุม้ครองโรงเรยีน

และความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่นโดยการขอให้คนร�่ารวยจ่าย 
ภาษีที่เป็นธรรม ร่างกฎหมายนี้จะดึงกองทุนเพื่อการนี้ออกจากการ
ควบคุมของรัฐและจัดเข้าอยู่ในบัญชีพิเศษเฉพาะส�าหรับโรงเรียน
และความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ

(b) ร่างกฎหมายน้ีสร้างบนแผนงบประมาณรฐัทีค่รอบคลมุกว่าซึง่ท
ำให้เกิดรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากการตัดงบประมาณถาวรใ
นค่าใช้จ่ายรัฐ

(c) ร่างกฎหมายนีร้บัรองความต่อเนือ่งและไว้วางใจได้ในการสนบั
สนุนทุนแก่โรงเรียน วิทยาลัยชุมชน และความปลอดภัยสาธารณะ 
และช่วยสร้างดุลให้กับงบประมาณ รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นต่อไปจากการตัดงบประมาณส�าหรับบริการต่างๆ ที่ให้แก่
ผู้สูงอายุ ครอบครัววัยท�างาน และธุรกิจเล็กๆ

(d) ร่างกฎหมายนีใ้ห้ความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญต่อความเปลีย่น
แปลงของโครงการเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะท้องถิน่ จากการ 
ควบคมุโดยรฐัมาเป็นการควบคุมโดยท้องถิน่ และการเปลีย่นจากราย
ได้รฐัสู่การปกครองท้องถิน่เพ่ือการจ่ายส�าหรบัโครงการเหล่านัน้ ร่าง
กฎหมายนีร้บัรองว่าโรงเรยีนจะไม่ได้รบัความเสียหายจากการจดัสรรนี้ 
หากแต่จะได้รบัเงนิสนบัสนนุมากกว่าทีจ่ะได้หากไม่มกีารเปลีย่นแปลง

(e) ร า่งกฎหมายนี้รับรองวา่รายไดก้ารจัดเกบ็ใหมท่ี่เสนอนีจ้ะสง่
ตรงใหแ้กโ่รงเรยีนรฐับาลเพือ่คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ส�าหรับชัน้เรยีน มใิช ่
เพือ่คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร กองทนุเพือ่การศกึษาจะไมถ่กูระงบัหรอื
ยบัยัง้ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้กบังบประมาณรฐั

(f ) รายได้ทั้งหมดจากร่างกฎหมายนี้จะถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจ
สอบบญัชีท้องถิน่ทกุปี และโดยผูค้วบคมุการเงนิอิสระเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าจะถกูใช้เพ่ือโรงเรยีนและความปลอดภัยสาธารณะท้องถิน่เท่านัน้

มาตรา 4 เพิม่มาตรา 36 ในขอ้ XIII ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยี ดงันี:้ 

มาตรา 36 (a) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี:้
(1) “การให้บริการความปลอดภัยสาธารณะ” ประกอบด้วยข้อต่อ

ไปนี้:
(A) การจา้งและการฝ กึเจา้หนา้ที่ฝ า่ยความปลอดภัยสาธารณะ 

รวมทัง้เจา้หนา้ทีบ่งัคับใชก้ฎหมาย ทนายความส�าหรับกระบวนการ
ทางอาญา และเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัศาล

(B) จดัการดแูลเรอืนจ�าทอ้งถิน่ และจดัหาทีพ่กั การรกัษา ความ
ชว่ยเหลอื และการควบคมุดแูล แกผู่ก้ระท�าความผดิทีเ่ป น็เยาวชน
และผู ใ้หญ่

(C) ขัดขวางการละเมิดต่อเด็ก การทอดทิ้งเด็ก หรือการหา
ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากเด็ก; ให้บริการและความช่วยเหลือ
แก่เด็กหรือเยาวชนที่ถูกละเมิด ที่ถูกทอดทิ้ง หรือที่ถูกเอาเปรียบ 
หรือเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด ถูกทอดทิ้ง 
หรือถูกเอาเปรียบ และครอบครัวของเด็กเหล่านั้น; จัดหาบริการรับ
อุปการะเด็ก; และจัดหาความคุ้มครองแก่ผู้ใหญ่

(D) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพจิตแก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อลด
ปัญหาความล้มเหลวในโรงเรียน การท�าร้ายตัวเองหรือผู้อื่น สภาพ
ไร้ที่อยู่อาศัย และการถูกคุมขังหรือการถูกควบคุมในสถานบ�าบัดที่
สามารถป้องกันได้

(E) การปอ้งกนั การบ�าบดั และการจดัใหม้บีรกิารชว่ยเหลอื
ฟ ื ้ นฟผููต้ดิยา 

(2) “กฎหมายการปรบัรปูแบบงบประมาณใหม่ 2011” (2011 
Realignment Legislation) หมายถงึ กฎหมายทีอ่อก ณ วนัที ่หรือก่อนวัน
ที ่30 กนัยายน 2012 เพือ่ปฏบิตัติามแผนงบประมาณรฐั ซึง่มช่ืีอว่า การ
ปรบัรปูแบบงบประมาณใหม่ 2011 (2011 R ealignment) และจดัขึน้เพ่ือ
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การมอบหมายความรบัผดิชอบบรกิารด้านความปลอดภยัสาธารณะแก่
หน่วยงานท้องถิน่ รวมถงึความรับผิดชอบในการรายงานท่ีเกีย่วข้อง การ
บญัญตักิฎหมายนีจ้ะช่วยให้หน่วยงานท้องถิน่มคีวามยดืหยุน่และอ�านาจ
ควบคมุสงูสดุต่อการออกแบบ การบริหารจัดการ และการให้บรกิารความ
ปลอดภัยสาธารณะโดยสอดคล้องกับกฎหมายรัฐบาลกลางและข้อ
ก�าหนดด้านการสนบัสนุนทุน ตามท่ีก�าหนดโดยสภานิตบิญัญตั ิอย่างไร
กต็าม กฎหมายการปรบัรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 จะไม่นบัรวมโครง
การใหม่ๆ ทีไ่ด้มอบหมายแก่หน่วยงานท้องถิน่ภายหลังวนัที ่1 มกราคม 
2012 ยกเว้นโครงการการตรวจคดักรองตามระยะเวลา การตรวจวนิจิฉยั
และรกัษา (EPSDT) และการให้บริการสขุภาพจิต

(b) (1) ยกเวน้ทีก่�าหนดไว ใ้นหมวดยอ่ย (d) เริ่มตน้ใน
ป งีบประมาณ 2011–12 และตอ่ไปจากนัน้ จ�านวนตอ่ไปนีจ้ะสะสม
ไว ใ้นกองทนุรายไดท้อ้งถิน่ 2011 ซึ่งตัง้ไว โ้ดยมาตรา 30025 ของ
ประมวลกฎหมายรฐับาล ดงันี:้

(A) รายไดท้ั้งหมดหลังหกัเงนิช�าระคนืซึ่งไดม้าจากการจดัเกบ็ภา
ษตีามมาตรา 6051.15 และ 6201.15 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ย 
เงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี ตามมาตราดงักลา่วที่ ประกาศ
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2011

(B) รายไดท้ั้งหมดหลังหกัเงนิช�าระคนืทีไ่ดจ้ากการจดัเกบ็คา่ธรร
มเนยีมใบอนญุาตส�าหรับยานพาหนะ ตามมาตรา 11005 ของประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจัดเกบ็ภาษี ตามมาตราดงั
กลา่วทีป่ระกาศวนัที่ 1 กรกฎาคม 2011

(2) ณ วนัที่ หรอืหลงัวนัที่ 1 กรกฎาคม 2011 รายไดท้ีส่ะสมไว ้
ตามวรรค (1) จะไมถ่อืเป น็รายไดข้องกองทนุทัว่ไป หรอื ด�าเนนิการ
ทางภาษตีามวตัถปุระสงคข์องมาตรา 8 ของขอ้ XVI ของรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี

(c) (1) กองทนุทีส่ะสมในกองทนุรายไดท้อ้งถิน่ 2011 จะถกู
จดัสรรตอ่เนือ่งโดยเฉพาะเพือ่จดัใหแ้ก่ บรกิารเพือ่ความปลอดภยั
สาธารณะโดยหนว่ยงานทอ้งถิน่ ในระหวา่งอยู ่ในการด�าเนนิการเตม็
รูปแบบส�าหรับกฎหมายการปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 อาจ
มกีารน�ากองทุนไปใชเ้พือ่ช�าระคนืคา่ใชจ้า่ยโครงการรัฐทีเ่กดิขึ้นใน
การใหบ้ริการความปลอดภยัสาธารณะในนามของหนว่ยงานทอ้งถิน่ 
วธิกีารในการแบง่สรรทุนควรจะเป น็ไปตามที่ระบไุว ใ้นกฎหมายการ
ปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011

(2) เหรัญญกิเทศมณฑล เหรัญญกิเมอืงและเทศมณฑล หรือ
เจา้หนา้ทีอ่ืน่ทีเ่หมาะสม จะสร า้งกองทุนรายไดท้อ้งถิน่เทศมณฑล 
2011 (County Local Revenue Fund 2011) ในงานคลังของเทศ
มณฑลหรือเมอืงและเทศมณฑล เงินในกองทุนรายไดท้อ้งถิน่เทศ
มณฑล 2011 จะใช ้ไดเ้ฉพาะเพือ่การสนบัสนนุการใหบ้รกิารความ
ปลอดภัยสาธารณะโดยหนว่ยงานทอ้งถิ่นตามที่ระบใุนกฎหมายวา่
ดว้ยการปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011

(3) โดยไม่ค�านึงถึงมาตรา 6 ของข้อ XIII B หรือบทบัญญัติอื่นๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับของโครงการใหม่ หรือบริการในระดับที่
สูงกว่าของหน่วยงานท้องถิ่นท่ีก�าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการปรับ
รูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 หรือโดยระเบียบ หรือค�าสั่งผู้บริหาร 
หรือค�าสั่งฝ่ายบริหาร ที่ออกเพื่อการน�ากฎหมายนั้นไปปฏิบัติ จะ
ไม่สร้างข้อบังคับที่ก�าหนดให้รัฐให้เงินช่วยเหลือจากกองทุนภาย
ใต้จุดประสงค์ของของมาตรานั้น ข้อก�าหนดใดๆ ที่หน่วยงานท้อง
ถิ่นปฏิบัติตามบทที่ 9 (เริ่มต้นที่มาตรา 54950) ของส่วนที่ 1 หมวด
ที่ 2 ของกฎหมายข้อที่ 5 ว่าด้วยประมวลกฎหมายรัฐบาล ในเรื่อง
ของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการให้บริการความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือเรื่องอื่นๆ จะไม่ถือเป็นข้อบังคับที่จะต้อง
ช�าระคืนภายใต้ มาตรา 6 ของข้อ XIII B

(4) (A) กฎหมายทีป่ระกาศใชห้ลงัวนัที่ 30 กนัยายน 2012 ซึ่งมี
ผลบังคบัโดยรวมตอ่การเพิ่มคา่ใช จ้า่ยที่เกิดขึ้นแลว้โดยหนว่ยงาน
ทอ้งถิน่ส�าหรับโครงการหรอืระดบัการบรกิารทีบ่งัคบัตาม กฎหมาย
วา่ดว้ยการปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 จะใชก้บัหนว่ยงานทอ้ง
ถิน่เฉพาะในกรณทีี่รัฐจดัเตรียมเงินทุนประจ�าป ใีหส้�าหรับคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่พิม่ขึน้ หนว่ยงานทอ้งถิน่ไมม่ขีอ้ผกูมดัทีจ่ะจดัโครงการหรอืระดบั
การใหบ้รกิารตามกฎหมายตามวรรคยอ่ยนี้ หากระดบัการใหบ้ริการ
นัน้อยูน่อกเหนอืกองทนุทีไ่ดร้ับ

(B) กฎระเบยีบตา่งๆ ค�าสัง่ผูบ้ริหาร หรอื ค�าสัง่ฝา่ยบริหารตา่งๆ 
ทีด่�าเนนิการหลงัวนัที่ 9 ตุลาคม 2011 ซึ่งไมจ่�าเป น็ตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายวา่ดว้ยการปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 และซึ่งมี
ผลกระทบโดยรวมตอ่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทีร่ับภาระไปแลว้โดย
หนว่ยงานทอ้งถิ่นส�าหรับโครงการหรือระดับการใหบ้ริการที่บังคับ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 จะใชก้บั
หนว่ยงานทอ้งถิน่ก็ตอ่เมื่อในกรณทีี่รัฐจัดหาทุนประจ�าป ใีหส้�าหรับ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ หนว่ยงานทอ้งถิน่ไมม่ขีอ้ผกูมดัทีจ่ะจดัโครงการ
หรอืระดบัการใหบ้รกิารตามขอ้บงัคบัใหม่ๆ  ค�าสัง่ผูบ้ริหาร หรอืค�า
สัง่ฝา่ยบริหารตา่งๆ ดงัทีอ่ธบิายไว ใ้นวรรคยอ่ยนี้ หากระดบัการให ้
บรกิารนัน้อยูน่อกเหนอืกองทนุทีไ่ดร้ับ

(C) โครงการใหมใ่ด หรอื ระดบัการใหบ้รกิารทีส่งูขึน้โดยหนว่ย
งานทอ้งถิน่ ดงัระบใุนวรรคยอ่ย (A) และ (B) ซึ่งอยูส่งูกวา่ระดบัทีไ่ด ้
รับทนุสนบัสนนุ จะไมเ่รยีกรอ้งเงนิชว่ยเหลอืจากรฐั และไมเ่ป น็ไป
ตามมาตรา 6 ของขอ้ XIII B โดยวรรคนีจ้ะไมใ่ชก้บักฎหมายป จัจบุนั
ทีไ่ดร้ับการยกเวน้จากเงนิชว่ยเหลอืภายใตว้รรค (2) ของขอ้ยอ่ย (a) 
ของมาตรา 6 ของขอ้ที่ XIII B ซึ่งอา้งถงึวรรคดงักลา่วเมือ่วนัที่ 2 
มกราคม 2011

(D) รฐัจะไมน่�าเสนอตอ่รฐับาลกลางแผนการใด หรอืการสละ
สทิธิใ์ด หรอืการแก ไ้ขใดตอ่แผนการหรอืการสละสทิธิ์ ทีม่ผีลโดย
รวมตอ่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทีร่ับภาระโดยหนว่ยงานทอ้งถิน่เพือ่
โครงการหรือระดับการใหบ้ริการที่บังคับตามกฎหมายว ่าดว้ยการ
ปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 เวน้เสียแตว่า่แผนงาน การสละ
สทิธิ์ หรอืการแก ไ้ขนัน้ ก�าหนดโดยรฐับาลกลาง หรอืรฐัจดัหาเงนิทนุ
ประจ�าป ใีหส้�าหรับคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้

(E) จะไมม่กีารขอใหร้ฐัจดัหาเงนิทนุชว่ยเหลอืใหใ้นการด�าเนนิการต
ามวรรคนี ้ส�าหรบัขอ้บงัคบัทีก่�าหนดโดยรฐัตามทีร่อ้งขอโดย หนว่ยงาน
ทอ้งถิน่หรอืเพือ่ปฏบิตัติามรฐับญัญตั ิ เงนิทนุสนบัสนนุจากรฐัทีร่อ้งขอ
ตามวรรคนีจ้ะมาจากแหลง่อืน่ทีม่ใิชท่ีร่ะบไุวใ้นขอ้ยอ่ย (b) และ (d), 
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีป่ระเมนิตามมลูคา่หรอืราคา หรอืบญัชยีอ่ยการ
บรกิารสงัคมของบญัชภีาษขีายของกองทนุรายไดท้อ้งถิน่

(5) (A) ส�าหรับโครงการที่ระบใุนวรรคยอ่ย (C) และ (E) และ
วรรค (1) ของขอ้ยอ่ย (a) และที่รวมอยู ่ในกฎหมายวา่ดว้ยการ
ปรับรูปแบบงบประมาณใหม ่ 2011 หากมีการเปลี่ยนแปลงตาม
มาในกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐบาลกลางซึ่งปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขภายใตก้องทุนที่เหมาะสมของรัฐบาลกลางตามที่ระบุใน
กฎหมายวา่ดว้ยการปรับรูปแบบงบประมาณใหม ่ 2011 ซึ่งได ้
รับการจัดหามา และมีผลกระทบโดยรวมตอ่การเพิ่มขึ้นของคา่
ใช จ้า่ยที่รับภาระไปแลว้โดยหนว่ยงานทอ้งถิ่น รัฐจะจัดหาทุนที่
ไม ่ใชข่องรัฐบาลกลางใหอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของคา่ใช จ้า่ยดัง
กลา่วในแตล่ะป ตีามที่รัฐจะก�าหนด

(B) เมื่อรัฐเป็นคู่ความของการฟ้องร้องใดที่คดีมาสู่ศาลรัฐบาลก
ลาง หรือการพิจารณาคดีทางปกครอง ซึ่งเกี่ยวพันถึงโครงการหนึ่ง
หรือมากกว่าโครงการดังระบุในวรรคย่อย (C) ถึง (E) และวรรค (1) 
ของข้อย่อย (a) และรวมอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการปรับรูปแบบงบ
ประมาณใหม่ 2011 อีกทั้งมีข้อตกลง หรือค�าสั่งศาล หรือค�าสั่งฝ่าย
ปกครอง ก�าหนดให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในรูปของโทษทางการเงิน หรือ มี
ผลกระทบโดยรวมต่อการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายที่รับภาระไปแล้ว
โดยหน่วยงานท้องถิ่นซ่ึงบังคับโดยกฎหมายว่าด้วยการปรับรูปแบบ
งบประมาณใหม่ 2011 รัฐจะต้องจัดหาทุนที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง
ให้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวในแต่ละปีตามที่รัฐ
จะก�าหนด รัฐไม่ต้องช�าระเงินถ้าหากรัฐเห็นว่าการตกลงหรือค�าสั่ง

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40



82 |  เนื้อหากฎหมายที่ เสนอ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 30 ต่อ

ดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท้องถิ่นหนึ่งรายหรือมากกว่าที่
ล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันตามกฎหมายด้วยความสุจริตใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความประมาทเลินเล่อ หรือสะเพร่า

(C) กองทุนที่รัฐจัดหาให ้ในวรรคนี้จะมาจากแหลง่เงินทุน
อื่นนอกเหนือไปจากที่ระบใุนขอ้ยอ่ย (b) และ (d), ภาษโีรง
เรือนและที่ดินที่ประเมินตามมูลคา่หรือราคา หรือบัญชียอ่ยการ
บริการสังคมของบัญชีภาษีขายของกองทุนรายไดท้อ้งถิ่น

(6) ถ้าหากรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้มาตรานี้หรือภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 2011 คู่กรณีอาจ
แสวงหาค�าสั่งเยียวยาจากศาล การด�าเนินการทางศาลนี้จะได้รับ
สิทธิ์ก่อนเรื่องที่เกี่ยวกับคดีแพ่งอื่นๆ

(7) เงนิทนุทีส่ะสมไว ใ้นกองทนุรายไดท้อ้งถิน่เทศมณฑล 2011 
จะถูกน�าไปใช ้ในรูปแบบที่มีลักษณะเพื่อรักษาสิทธิใ์นการรับเงิน
อดุหนนุจากรัฐบาลกลางและเพือ่ใหม้ั่นใจถึงการด�าเนนิการของรัฐ
ตามมาตรฐานของรฐับาลกลางในการก�ากบัดแูลการใหบ้รกิารความ
ปลอดภยัสาธารณะของรฐั

(8) เงนิทนุทีส่ะสมไว ใ้นกองทนุรายไดท้อ้งถิน่เทศมณฑล 2011 
จะไมถู่กใช โ้ดยหนว่ยงานทอ้งถิ่นเพื่อทดแทนกองทุนอื่นส�าหรับ
การบริการความปลอดภัยสาธารณะ

(d) หากการจัดเก็บภาษีตามข้อย่อย (b) ลดลง หรือหยุดการ
ด�าเนินการ รัฐจะจัดหาเงินประจ�าปีให้แก่กองทุนรายได้ท้องถิ่น 
2011 ในจ�านวนที่เท่ากับหรือมากกว่าจ�านวนรวมที่จะได้รับจาก
การจัดเก็บภาษีตามข้อย่อย(b) วิธีการในการก�าหนดจ�านวนได้
อธิบายไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับรูปแบบงบประมาณใหม่ 
2011 และรัฐจะต้องจัดหาเงินจ�านวนนั้นให้ตราบเท่าที่หน่วย
งานท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการให้บริการ
ความปลอดภัยสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการปรับรูปแบบงบ
ประมาณใหม่ 2011 หากรัฐมิได้จัดสรรเงินประจ�าปีดังกล่าว ผู้
ตรวจสอบการเงินจะโอนเงินจ�านวนดังกล่าวจากกองทุนท่ัวไปท่ี
ตั้งไว้ในบัญชีตามสัดส่วนประจ�าเดือนให้แก่กองทุนรายได้ท้อง
ถิ่น 2011 จากนั้นผู้ตรวจสอบทางการเงินจะจ่ายเงินให้แก่หน่วย
งานท้องถิ่นในรูปแบบท่ีก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการปรับรูป
แบบงบประมาณใหม่ 2011 ข้อผูกพันรัฐภายใต้ข้อย่อยนี้จะมีสิทธิ
เรียกร้องจากกองทุนทั่วไปต�่ากว่าสิทธิล�าดับแรกส�าหรับเงินที่กัน
ส�ารองไว้ภายใต้มาตรา 8 ของข้อ XVI และสิทธิ์ล�าดับที่สองที่
จะช�าระหนี้และหนี้สินที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติตามมาตรา 1 
ของข้อ XVI

(e) (1) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการศึกษาของรัฐจะไม่ด้รับความ
เสียหายในกระบวนการการให้ความคุ้มครองท่ีจ�าเป็นต่อการให้
บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ จึงได้มีการสร้างบัญชีความ
คุ้มครองการศึกษาในกองทุนทั่วไปเพื่อใช้รับและช�าระเงินราย
ได้ที่มาจากการเพิ่มการจัดเก็บภาษีตามมาตรานี้ ดังระบุในหมวด
ย่อย (f )

(2) (A) กอ่นวนัที่ 30 มถินุายน 2013 และกอ่นวนัที่ 30 มถินุายน
ของแตล่ะป เีริ่มจากป ี 2014 ถงึ 2018 ผูอ้�านวยการการคลงัจะ
ประเมนิจ�านวนทัง้หมดของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ทีห่กัเงนิช�าระคนื ซึง่
ไดจ้ากการเพิม่การจดัเกบ็ภาษตีามขอ้ยอ่ย (f) ซึง่จะมไีวส้�าหรับ
โอนเขา้บญัชคีุม้ครองการศกึษาในระหวา่งป งีบประมาณถดัไป ผู ้
อ�านวยการการคลังจะท�าการประเมินลกัษณะเดยีวกนัภายในวันที่ 
10 มกราคม 2013 ส�าหรับรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้หลงัหกัเงนิช�าระคนืทีจ่ะ
ไดร้ับภายในส้ินป งีบประมาณ 2012–13

(B) ระหว่างช่วง 10 วันสุดท้ายของไตรมาสของแต่ละสามไตร
มาศแรกของแต่ละปีงบประมาณเริ่มจากปี 2013-14 ถึง 2018-
19 ผู้ควบคุมการเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีคุ้มครองการศึกษา
จ�านวน 1 ใน 4 ของจ�านวนรวมที่ประเมินตามวรรคย่อย (A)  
ของปีงบประมาณนั้น เว้นเสียแต่ว่าจะมีการปรับจ�านวนตามวรรค
ย่อย (D)

(C) ในแตล่ะป งีบประมาณ ตัง้แตป่ ี 2012-13 ถงึ 2020-21 ผู ้
อ�านวยการการคลังจะค�านวนการปรับแกบ้ัญชีคุม้ครองการศึกษา
ตามทีก่�าหนดในวรรคยอ่ย (D) โดยการเพิม่จ�านวนดงัตอ่ไปนีต้ามที่
เก่ียวขอ้ง:

(i) ในชว่งสามเดอืนสดุทา้ยของแตล่ะป งีบประมาณ ตัง้แตป่ ี 
2012-13 ถงึ 2018-19 ผูอ้�านวยการการคลงัจะค�านวนเงนิประเมนิ
ส�าหรับแตล่ะป งีบประมาณใหมต่ามวรรคยอ่ย (A) และจะหกัออก
จากที่ประเมินใหมน่ี้ด ว้ยยอดทีโ่อนเข า้บัญชีคุ ม้ครองการศึกษา
ส�าหรับป งีบประมาณกอ่นหนา้นี้

(ii) ในเดอืนมถินุายน 2015 และในทกุเดอืนมถินุายน ป ี 2016 
ถงึ 2021 ผูอ้�านวยการการคลงัจะก�าหนดตวัเลขสดุทา้ยของราย
ไดท้ีเ่พิ่มขึน้หลังหกัเงนิช�าระคนืซึ่งไดจ้ากการเพิ่มการจดัเกบ็ภาษี
ในอตัราในขอ้ยอ่ย (f) ส�าหรับสิน้ป งีบประมาณสองป กีอ่นหนา้ 
จ�านวนเงนิประเมนิปรับปรงุลา่สดุทีค่�านวนในอนมุาตรา (i) ส�าหรับ
สิน้ป งีบประมาณสองป กีอ่นหนา้นีจ้ะถกูหักออกจากจ�านวนตามการ
ก�าหนดสดุทา้ย 

(D) หากจ�านวนทีก่�าหนดตามวรรคยอ่ย (C) เป น็บวก ผู ้
ควบคุมการเงินจะโอนเงินจ�านวนเท ่ากันเข า้บัญชีคุ ม้ครองการ
ศกึษาภายใน 10 วันกอ่นสิ้นป งีบประมาณ หากจ�านวนทีไ่ด ้
เป น็ลบ ผูค้วบคุมการเงินจะพักหรือลดการโอนเงินของไตรมาส
ถัดไปเข า้บัญชีคุ ม้ครองการศึกษาจนกว ่าจ�านวนที่ลดลงรวมจะ
เทา่กนักบัจ�านวนลบทีก่ลา่วมา เพื่อจุดประสงค ์ในการค�านวน
ตามอนุมาตรา (i) ของวรรคยอ่ย (C) จ�านวนการโอนของหนึ่ง
ไตรมาสจะไมถู่กเปลี่ยนแปลงเพื่อสะทอ้นถึงการพักหรือการลด
ตามวรรคยอ่ยนี้

(3) เงินทั้งหมดในบัญชีคุ ม้ครองการศึกษาจะตอ้งไดร้ับการ
จดัสรรตอ่เนือ่งเพือ่สนบัสนนุโรงเรยีนรฐับาล ส�านกังานการศกึษา
เทศมณฑล โรงเรยีนในก�ากบัของรฐั และวทิยาลยัรฐับาลชมุชน ดงั
ก�าหนดในวรรคนี้

(A) ร ้อยละสิบเอ็ดของเงินที่จัดสรรตามวรรคนี้จะแบ่งส
รรทุกๆ เดือนโดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแห่ง
รัฐแคลิฟอร ์ เนียให ้แก ่วิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดเงินทุนตาม
วัตถุประสงค์ทั่วไปแก่วิทยาลัยชุมชนในสัดส่วนของจ�านวนที่
ก�าหนดตามมาตรา 84750.5 ของประมวลกฎหมายการศึกษา 
ตามท่ีมาตรานั้นได้รับความเห็นชอบจากผู ้มีสิทธิออกเสียง
ในมาตรานี้ การแบ่งสรรค�านวนตามวรรคย่อยนี้จะถูกหักล้าง
โดยจ�านวนที่ก�าหนดในข้อย่อย (a), (c), และ (d) ของมาตรา 
84751 ของประมวลกฎหมายการศึกษา ตามที่มาตราเหล่านั้น
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีสิทธิออกเสียงในมาตรานี้ ซึ่งเป็น
จ�านวนที่มากเกินกว่าที่ค�านวนตามมาตรา 84750.5 ของประมวล
กฎหมายการศึกษา ตามที่มาตราเหล่านั้นได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีสิทธิออกเสียงในมาตรานี้ ซึ่งบัญญัติว่าไม่มีวิทยาลัย
ชุมชนใด ที่จะได้รับเงินน้อยกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100) ต่อ
จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา

(B) ร้อยละแปดสิบเก้าของเงินที่จัดสรรตามวรรคนี้จะแบ่งสร
รทุกๆป็นไตรมาสเดือนโดยผู้อ�านวยการโรงเรียนเพื่อจัดเงินทุน
ตามวัตถุประสงค์ท่ัวไปแก่โรงเรียนรัฐบาล ส�านกังานการศึกษา
เทศมณฑล และเงินทุนตามวัตถุประสงค์รัฐท่ัวไปแก่โรงเรยีน
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ในก�ากบัของรฐั ในสดัส่วนวงเงนิรายได้ค�านวนตามมาตรา 2558 
และ 42238 ของประมวลกฎหมายการศึกษาและจ�านวนที่ค�า
นวนตามมาตรา 47633 ของประมวลกฎหมายการศึกษา ส�าหรับ
ส�านักงานการศึกษาเทศมณฑล โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนใน
ก�ากบัของรัฐ ตามล�าดบั ตามที่มาตราเหลา่นั้นไดร้ับความเห็น
ชอบจากผู ม้ีสิทธิออกเสียงในมาตรานี้ จ�านวนที่ค�านวนจะถูกหัก
ลา้งโดยจ�านวนที่ก�าหนดในขอ้ยอ่ย (c) ของมาตรา 2558, วรรค 
(1) ถึงวรรค (7) ของขอ้ยอ่ย (h) ของมาตรา 42238 และมาตรา 
47635 ของประมวลกฎหมายการศึกษา ส�าหรับส�านักงานการ
ศึกษาเทศมณฑล โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนในก�ากบัของ
รัฐ ตามล�าดบั ตามที่มาตราเหลา่นั้นไดร้ับความเห็นชอบจากผู ม้ี
สิทธิออกเสียงในมาตรานี้ ซึ่งเป น็จ�านวนที่มากเกินกวา่ที่ค�านวน
ตามมาตรา 2558, 42238 และ 47633 ของประมวลกฎหมายการ
ศึกษาส�าหรับส�านักงานการศึกษาเทศมณฑล โรงเรียนรัฐบาล 
และโรงเรียนในก�ากบัของรัฐ ตามล�าดบั ตามที่มาตราเหลา่นั้น
ไดร้ับความเห็นชอบจากผู ม้ีสิทธิออกเสียงในมาตรานี้ ซึ่งบญัญตัิ
วา่ไมม่เีขตการศกึษาใด ส�านกังานการศกึษาเทศมณฑล หรอื
โรงเรยีนในก�ากบัของรัฐใดทีจ่ะไดร้ับเงนินอ้ยกวา่สองรอ้ยดอลลาร ์ 
($200) ตอ่หนว่ยของจ�านวนนกัเรยีนเฉลีย่ตอ่วนั

(4) ขอ้ยอ่ยนีเ้ป น็บทบญัญตับิังคบัอตัโนมตัิ และไมต่อ้งอาศยั
การด�าเนนิการทางกฎหมายใดเพือ่บังคบัใช ้ การกระจายป นัสว่น
เงินจากบัญชีคุ ม้ครองการศึกษาโดยคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี และผูอ้�านวยการศกึษาธกิารจะตอ้งไม่
ลา่ช า้ หรือไดร้ับผลกระทบจากความลม้เหลวของสภานติบิญัญตัิ
และผู ว้า่การในการประกาศใช ร้ า่งกฎหมายงบประมาณประจ�าป ี
ตามมาตรา 12 ของขอ้ IV โดยค�ารอ้งวรรค (h) ของมาตรา 8 ของ
ขอ้ XVI หรือโดยการด�าเนนิการอืน่ หรือโดยความลม้เหลวในการ
ด�าเนนิงานของสภานติบิญัญตัแิละผู ว้า่การรัฐ

(5) โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญตัอิืน่ๆ ของกฎหมาย เงนิทีส่ะสมใน
บญัชคีุม้ครองการศกึษา จะไมถ่กูใช ไ้ปเพือ่คา่ใชจ้า่ยใดๆของสภา
นติบิญัญตัิ ผูว้า่การรฐั หรอืหนว่ยงานใดๆ ของรฐับาลมลรฐั

(6) วทิยาลยัชุมชน ส�านกังานการศกึษาเทศมณฑล 
โรงเรยีนรัฐบาล โรงเรยีนในก�ากบัของรัฐ จะมอี�านาจเพยีง 
ในการตดัสนิวา่จะใชเ้งินทีไ่ดจ้ากบญัชีคุม้ครองการศกึษาอยา่งไร
ในขอบเขตอ�านาจตน แตอ่ยา่งไรกด็ี คณะกรรมการด�าเนนิงาน 
หรือคณะกรรมการก�ากบัดแูล จะแสดงการตดัสนิใจเรื่องการใช ้
จ ่ายนี้อย ่างเป ดิเผยในที่ประชุมสาธารณะของคณะกรรมการ
ด�าเนนิงาน หรือคณะกรรมการก�ากบัดแูล และจะไม่ใชส้ว่นใดๆ 
ของกองทุนจากบัญชีคุ ม้ครองการศึกษาเพื่อการจ ่ายเงินเดือน
หรือผลประโยชนแ์กฝ่า่ยบริหาร หรือจา่ยเป น็คา่ใชจ้า่ยการ
บริหารใดๆ แตล่ะวทิยาลยัชุมชน ส�านกังานการศกึษาเทศมณฑล 
โรงเรยีนรัฐบาล โรงเรยีนในก�ากบัของรัฐจะพมิพร์ายงานทางบญัชี
ประจ�าป บีนเว็บไซตข์องตนว ่าไดร้ับเงินมาเป น็จ�านวนเท ่าไหร ่
จากบญัชคีุม้ครองการศกึษาและได ใ้ชจ้า่ยไปเพือ่การใดบา้ง

(7) นอกจากจะด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย
แลว้ ผูต้รวจสอบบัญชีและการเงินอิสระประจ�าป กี�าหนดให ้
วิทยาลัยรัฐบาลชุมชน ส�านักงานการศึกษาเทศมณฑล โรงเรียน
รัฐบาล และโรงเรียนในก�ากบัของรัฐจะตอ้งสืบใหแ้น ่ใจและ
พิสูจน ว์ ่ากองทุนจากบัญชีคุ ม้ครองการศึกษาไดถู้กจ ่ายและใช ้
ไปตามที่ก�าหนดในมาตรานี้ คา่ใช จ้า่ยที่เกิดขึ้นโดยหนว่ยงาน
ทอ้งถิ่นตามขอ้ก�าหนดเพิ่มเติมของผูต้รวจสอบบัญชีในมาตรานี้
อาจจา่ยจากบัญชีคุม้ครองการศึกษา และจะไมพ่ิจารณาจา่ยคา่
ใช จ้า่ยบริหารตามวัตถปุระสงคข์องมาตรานี้

(8) รายไดห้ลงัหกัการช�าระคนื ทีไ่ดจ้าการด�าเนนิการตามขอ้
ยอ่ย (f) เพือ่การสะสมส�าหรับบญัชคีุม้ครองการศกึษาตามมาตรานี้
ถอืเป น็ “รายไดก้องทนุทัว่ไป”, “กองทนุทัว่ไปจากการจดัเกบ็ภาษ”ี 
และ “เงนิทีใ่ช โ้ดยรฐัเพือ่สนบัสนนุโรงเรยีนรฐับาลและวทิยาลยั
ชมุชน” เพือ่วตัถปุระสงคต์ามมาตรา 8 ของขอ้ XVI

(f ) (1) (A) นอกจากการเรียกเกบ็ภาษีที่ก�าหนดในสว่นที่ 1 
(เริ่มตน้จากมาตรา 6001) ของหมวด 2 ของประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยเงินรายไดแ้ละระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อสิทธิประโยชนข์อง
การจ�าหนา่ยสินทรัพยส์ ว่นบุคคลในราคาขายปลีก ก�าหนดอัตรา
ภาษีส�าหรับผูค้ า้ปลีกทุกรายในอัตรารอ้ยละ 1/4 ของจ�านวนเงิน
ทีไ่ดร้ับทั้งหมดของผูค้า้ปลีกใดๆ จากการจ�าหนา่ยสินทรัพย ์
ส ว่นบุคคลทั้งหมดในราคาปลีกในรัฐนี้ ณ วันที่ หรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2013 และกอ่นวันที่ 1 มกราคม 2017

(B) นอกจากการเรยีกเกบ็ภาษทีีก่�าหนดในสว่นที ่ 1 (เริ่มตน้จาก
มาตรา 6001) ของหมวด 2 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายได ้
และระบบการจดัเกบ็ภาษ ีไดก้�าหนดเกีย่วกบัภาษสีรรพสามติในเรือ่ง
การเกบ็ การใช  ้หรอืการบรโิภคอืน่ในรฐันีข้องสนิทรัพยส์ว่นบคุคลที่
จบัตอ้งไดซ้ึง่ซือ้จากผูค้า้ปลกีใดๆ ณ วนัที ่หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2013 และกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2017 เพือ่เกบ็ ใช  ้หรอืบรโิภคอืน่ใน
รฐันีใ้นอตัรารอ้ยละ 1/4 ของราคาจ�าหนา่ยสนิทรัพยน์ัน้

(C) ภาษีขายและภาษโีภคภณัฑ์ รวมถงึการแก ไ้ขใดๆ ทีเ่กดิ
ขึน้ ณ วนัทีห่รอืหลงัวนัทีท่ีม่าตรานีม้ผีลบงัคบัใช ้ จะใชก้ารก�าหนด
เรยีกเกบ็ภาษตีามวรรคนี้

(D) วรรคนีจ้ะไมม่ผีล ณ วนัที่ 1 มกราคม 2017
(2) ส�าหรับป พีงึช�าระภาษใีดทีเ่ริ่มตน้ ณ วนัที่ หรอืหลงัวนัที่ 1 

มกราคม 2012 และกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2019 การก�าหนดเรยีก
เกบ็ภาษตีามมาตรา 17041 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายได ้
และระบบการจดัเกบ็ภาษี ฐานภาษเีงนิไดแ้ละอตัรารอ้ยละ 9.3 ใน
วรรค (1) ของขอ้ยอ่ย (a) ของมาตรา 17041 ของประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษีจะเปลีย่นแปลงดงัแตล่ะ
ขอ้ตอ่ไปนี:้

(A) (i) ส�าหรับส ว่นของเงินไดสุ้ทธิที่มากกวา่สองแสนหา้หมื่
นดอลลาร ์ ($250,000) แตไ่มเ่กนิสามแสนดอลลาร ์ ($300,000) 
อตัราภาษีจะเป น็รอ้ยละ 10.3 ของสว่นทีเ่กนิสองแสนหา้หมืน่
ดอลลาร ์ ($250,000)

(ii) ส�าหรับส ่วนของเงินไดสุ้ทธิที่มากกว ่าสามแสนดอลลาร ์ 
($300,000) แตไ่มเ่กนิหา้แสนดอลลาร ์ ($500,000) อตัราภาษีจะ
เป น็รอ้ยละ 11.3 ของสว่นทีเ่กนิสามแสนดอลลาร ์ ($300,000)

(iii) ส�าหรับส ่วนของเงินไดสุ้ทธิที่มากกว ่าห า้แสนดอลลาร ์ 
($500,000) อตัราภาษีจะเป น็รอ้ยละ 12.3 ของสว่นทีเ่กนิหา้แสน
ดอลลาร ์ ($500,000)

(B) ฐานภาษเีงนิไดซ้ึง่ระบใุนอนมุาตรา (i), (ii) และ 
(iii) ของวรรคยอ่ย (A) จะถกูค�านวนใหม่ ตามทีร่ะบใุนขอ้ยอ่ย 
(h) ของมาตรา 17041 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละ
ระบบการจดัเกบ็ภาษี เฉพาะป พีงึช�าระภาษทีีเ่ริ่ม ณ วนัที่ หรอืหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2013

(C) (i) เพือ่วตัถปุระสงคต์ามขอ้ยอ่ย (g) ของมาตรา 19136 ของ
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี จะ
ถอืวา่วรรคนีเ้ป น็สว่นหนึง่ ณ วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

(ii) เพือ่วตัถปุระสงค์ของส่วนที ่10 (เริม่ทีม่าตรา 17001) และส่วน
ที ่10.2 (เริม่ทีม่าตรา 18401) ของหมวด 2 ของประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจดัเก็บภาษ ี การเปลีย่นแปลงฐาน
ภาษแีละอตัราภาษทีีบ่ญัญตัแิละก�าหนดให้เรยีกเกบ็ตามวรรคนีจ้ะ
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ถอืว่าได้บญัญตัแิละก�าหนดให้เรยีกเกบ็ภายใต้มาตรา 17041 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยเงนิรายได้และระบบการจดัเกบ็ภาษี

(D) วรรคนีจ้ะไมม่ผีล ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2019
(3) ส�าหรบัป พีงึช�าระภาษใีดทีเ่ริม่ตน้ ณ วนัที ่ หรอืหลงัวนัที ่ 1 

มกราคม 2012 และกอ่นวนัที ่ 1 มกราคม 2019 การก�าหนดเรยีกเกบ็
ภาษตีามมาตรา 17041 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละ
ระบบการจดัเกบ็ภาษ ีฐานภาษเีงนิไดแ้ละอตัรารอ้ยละ 9.3 ในวรรค (1) 
ของขอ้ยอ่ย (c) ของมาตรา 17041 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิ
รายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษจีะเปลีย่นแปลงดงัแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี:้

(A) (i) ส�าหรับส ว่นของเงินไดสุ้ทธิที่มากกวา่สามแสนสี่หมื่น 
ดอลลาร ์ ($340,000) แตไ่มเ่กนิสีแ่สนแปดพนัดอลลาร ์ ($408,000) 
อตัราภาษีจะเป น็รอ้ยละ 10.3 ของสว่นทีเ่กนิสามแสนสีห่มืน่
ดอลลาร ์ ($340,000)

(ii) ส�าหรับสว่นของเงนิไดส้ทุธทิีม่ากกวา่สีห่มืน่แปดพนัดอลลา
ร ์ ($408,000) แตไ่มเ่กนิหกแสนแปดหมืน่ดอลลาร ์ ($680,000) 
อตัราภาษีจะเป น็รอ้ยละ 11.3 ของสว่นทีเ่กนิสีแ่สนแปดพนั
ดอลลาร ์ ($408,000)

(iii) ส�าหรับส่วนของเงินได้สุทธิที่มากกว่าหกแสนแปดหมื่น 
ดอลลาร์ ($680,000) อัตราภาษีจะเป็นร้อยละ 12.3 ของส่วนที่เกิน 
หกแสนแปดหมื่นดอลลาร์ ($680,000)

(B) ฐานภาษเีงนิไดท้ีก่�าหนดในขอ้ยอ่ย (i), (ii) และ (iii) ของ
วรรคยอ่ย (A) จะถกูค�านวนใหม่ ตามทีร่ะบใุนในอนมุาตรา (h) ของ
มาตรา 17041 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบ
การจดัเกบ็ภาษี เฉพาะป ทีีพ่งึช�าระภาษทีีเ่ริ่ม ณ วนัที่ หรอืหลงัวนั
ที่ 1 มกราคม 2013

(C) (i) เพือ่วตัถปุระสงคต์ามอนมุาตรา (g) ของมาตรา 19136 
ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงินรายไดแ้ละระบบการจัดเกบ็ภาษี 
จะถอืวา่วรรคนีเ้ป น็สว่นหนึง่ ณ วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

(ii) เพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 10 (เริ่มที่มาตรา 17001) และ
ส่วนที่ 10.2 (เริ่มที่มาตรา 18401) ของหมวด 2 ของประมวล
กฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี การ
เปลี่ยนแปลงฐานภาษีและอัตราภาษีที่บัญญัติและก�าหนดให้
เรียกเก็บตามวรรคนี้จะถือว่าได้บัญญัติและก�าหนดให้เรียกเก็บ
ภายใต้มาตรา 17041 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และ
ระบบการจัดเก็บภาษี

(D) วรรคนี้จะไม่มีผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2019
(g) (1) ผูต้รวจสอบการเงนิ ด�าเนนิการตามอ�านาจในกฎหมาย

ของเขาหรือเธอ อาจด�าเนนิการตรวจสอบบญัชคีา่ใชจ้า่ยจาก
กองทนุรายไดท้อ้งถิน่ 2011 และกองทนุรายไดท้อ้งถิน่เทศมณฑล 
2011 รวมทัง้ตรวจสอบบญัชคีุม้ครองการศกึษาเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
กองทนุเหลา่นัน้ถกูใช ไ้ปและเป น็เหตเุป น็ผลตรงตามมาตรานี้

(2) อยัการสูงสดุหรืออยัการทอ้งถิน่จะด�าเนนิการสอบสวนทนัที 
และอาจสบืหาบทลงโทษทางแพง่หรอืทางอาญาส�าหรับการใชเ้งิน
จากกองทนุรายไดท้อ้งถิน่เทศมณฑล 2011 หรอืบญัชคีุม้ครองการ
ศกึษาในทางทีผ่ดิ

มาตรา 5 วนัทีม่ผีลบงัคบั

อนุมาตรา (b) ของมาตรา 36 ของข้อ XIII ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเพิ่มเข้ามาตามร่างกฎหมายนี้ จะมีผล ณ วันที่ 
1 กรกฎาคม 2011 วรรค (2) และ (3) ของอนุมาตรา (f ) ของมาตรา 
36 ของข้อ XIII ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเพิ่ม
เข้ามาตามร่างกฎหมายนี้ จะมีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2012 บท
บัญญัติอื่นๆ ของร่างกฎหมายนี้จะมีผลในวันหลังจากการเลือกตั้ง

ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ออกเสียง
ลงคะแนนที่ลงคะแนนให้กับร่างกฎหมายที่จัดเตรียมไว้ 

มาตรา 6 ขอ้ขดัแยง้รา่งกฎหมาย

ในกรณีที่ร ่างกฎหมายนี้หรือร ่างกฎหมายอื่นที่ก�าหนดให เ้รียก
เก็บภาษใีนอัตราที่สูงขึ้นส�าหรับเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะปรากฎขึ้น
ในบตัรเลอืกตั้งเดยีวกนัทั่วรัฐ บทบัญญัตใินรา่งกฎหมายอืน่จะถอืวา่
ขดัแยง้กบัรา่งกฎหมายนี้ ในกรณทีี่ร า่งกฎหมายนีไ้ดร้ับการออก
เสียงลงคะแนนยืนยันในจ�านวนที่มากกวา่ร า่งกฎหมายที่ขัดแยง้กัน 
บทบัญญัตใินรา่งกฎหมายนีจ้ะมอี�านาจเหนอืกวา่ทั้งหมด และถอืวา่
รา่งกฎหมายอ่ืนเป น็โมฆะ

มาตรา 7 ร า่งกฎหมายนี้จัดหาเงินทุนใหแ้ก่โรงเรียนรัฐบาล
และวทิยาลยัชมุชนในจ�านวนทีเ่ทา่กนัหรอืมากกวา่ ซึง่จะจดัหา
ใหห้ากรายไดท้ีส่ะสมไวต้ามมาตรา 6051.15 และ 6201.15 ของ
ประมวลกฎหมายว ่าด ว้ยเงินรายได แ้ละระบบการจัดเก็บภาษี 
สอดคลอ้งตามบทที่ 43 ของกฎหมายป ี 2011 ไดถ้กูพจิารณาเป น็ 
“รายไดก้องทนุทัว่ไป” หรอื “กองทนุทัว่ไปจากการจดัเกบ็ภาษ”ี 
เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรา 8 ของขอ้ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยี

ข้อเสนอที่ 31
มาตรการการริเริ่มกฎหมายนี้ไดถู้กส ง่ไปยังชาวแคลิฟอร เ์นีย

ตามบทบญัญตัขิองมาตรา 8 ในรฐัธรรมนญูขอ้ทีI่I สองของรฐั
แคลฟิอรเ์นยี

มาตรการการริเริ่มกฎหมายนี้มีการแก ้ไขและเพ่ิมมาตราใน
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี และเพิม่มาตราเกีย่วกบัประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา รวมทัง้ประมวลกฎหมายการปกครอง ดงั
นั้นบทบัญญัติที่มีอยู ซ่ึ่งถูกเสนอใหต้ัดทอนจึงไดแ้สดงไว เ้ป น็ตัว
พมิพ ์ ทีม่กีารขดีเสน้พาดทบัตวัอกัษร และบทบญัญตัใิหมท่ีเ่สนอให ้
เพิม่เตมิจงึไดแ้สดงไวเ้ป น็ตวัพมิพ ์ ตวัเอียงเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่เพิม่
เขา้มาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบญัญตัผิลการด�าเนนิงานและการตรวจสอบรฐับาล

มาตรา 1 ขอ้สรุปและการประกาศ

ประชาชนแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีไดข้อ้สรุปและประกาศ ณ ทีน่ีว้า่ 
รฐับาลจะตอ้ง:

1. เชือ่ถอืได ้ รฐับาลแคลฟิอรเ์นยีไดส้ญูเสยีความเชือ่มัน่
จากประชาชนและไม ่ได ส้นองตอบต ่อความต อ้งการของชาว
แคลฟิอรเ์นยี ผูเ้สยีภาษีมสีทิธไิดร้ับผลตอบแทนการลงทนุทีส่งูขึน้
และประชาชนสมควรไดร้ับการบรกิารจากหนว่ยงานภาครัฐบาลที่ดี
กวา่เดิม

2. ผลงานตรวจสอบได ้ หากตอ้งการไดร้ับความไวว้างใจกลบัคนื 
หนว่ยงานภาครฐัในทกุระดบัจะตอ้งตรวจสอบได ้ ประชาชนมสีทิธิ
รับทราบวา่มกีารใชจ้า่ยภาษีของพวกเขาอยา่งไร และรฐับาลมผีล
การด�าเนนิงานทีด่หีรอืไม่ หนว่ยงานของรฐัและทอ้งถิน่ ตอ้งก�าหนด
ผลลพัธท์ีส่ามารถวดัไดส้�าหรับคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด และรายงานความ
คบืหนา้ของผลเหลา่นัน้ตอ่สาธารณชนอยา่งสม�า่เสมอ

3. ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ แคลฟิอรเ์นยีตอ้งลงทนุเกีย่วกบั
ทรัพยากรที่มไีมเ่พยีงพออยา่งชาญฉลาดเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักบั
เศรษฐกจิโลกได ้ ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารใหบ้รกิารสาธารณะทีส่�าคญั
เพิม่ขึน้อยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ

4. โปรง่ใส จ�าเป น็ทีก่จิการเพือ่ประชาชนตอ้งแสดงตอ่
สาธารณชน มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ สง่เสริมการเป ดิกวา้งและยดึถอื
หลกัคณุธรรมของประชาธปิไตย และรกัษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประชาชนและรฐับาล
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5. มุง่เน้นผลลพัธ์ เพือ่ปรบัปรงุผลการด�าเนนิงาน หน่วยงานภาครฐั
จ�าต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์ร่วมกันกับประชาชน 
ด้วยมาตรการนี ้ ประชาชนก�าหนดว่าวตัถปุระสงค์ของรฐับาลมลรฐัและ
ท้องถิน่คอื การส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิและสภาพ
แวดล้อมทีม่คีณุภาพและความเสมอภาคในชมุชน วตัถปุระสงค์เหล่านี้
จะประสบความส�าเร็จก้าวหน้าได้ก็โดยการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เป็น
อย่างน้อยคอื: เพิม่การจ้างงาน, ปรบัปรงุคณุภาพการศกึษา, ลดความ
ยากจน, ลดอาชญากรรม และพฒันาด้านสขุภาพ

6. ความรว่มมอื เพือ่ใหคุ้ม้คา่กบัเมด็เงนิทกุดอลลาร ์ หนว่ยงานภาค
รฐัตอ้งท�างานรว่มกนัเพือ่ลดระบบบริหารทีม่พีธิรีตีองมากเกนิไป ขจดั
ความซ�้าซอ้น และแกป้ญัหาความขดัแยง้ พวกเขาจะตอ้งบรูณาการ 
การใหบ้รกิารดา้นตา่งๆ และน�ากลยทุธท์ีพ่สิจูนแ์ลว้วา่ไดผ้ลในการ
ท�างานมาใชแ้ละสรา้งความแตกตา่งใหก้บัชีวติของชาวแคลฟิอรเ์นยี

7. ใกลช้ดิกบัประชาชนมากขึน้ หนว่ยงานบรกิารภาครฐัหลายแหง่
ใหบ้รกิารดทีีส่ดุในระดบัทอ้งถิน่ เมือ่เจา้หนา้ทีร่ฐัทราบวา่ชมุชนและผู ้
อยูอ่าศยัเหลา่น้ันสามารถเขา้ถงึเจา้หนา้ทีไ่ด ้ หนว่ยงานการปกครอง
ส ว่นทอ้งถิ่นตอ้งมีความยืดหยุ น่ในการปรับระบบใหเ้หมาะแกค่วาม
ตอ้งการของชมุชน

8. สนบัสนนุการสรา้งงานในภมูภิาค แคลฟิอรเ์นยีประกอบดว้ย
เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค องคป์ระกอบหลายประการของพลงัทาง
เศรษฐกจิดทีีส่ดุในระดบัภมูภิาค รฐัมหีนา้ทีต่อ้งสง่เสริมและท�าให ้
หน ่วยงานการปกครองส ่วนทอ้งถิ่นสามารถร ่วมมือในระดับภูมิภาค 
เพื่อเสริมสร า้งความสามารถในการดึงดูดการลงทุนเข า้สู ่ระบบ
เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาคเพือ่การสรา้งงานทีส่รา้งรายไดท้ีด่ี

9. ยินดีรับฟัง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการ 
กระตุ้นและตอบสนองของประชาธิปไตย รวมทั้งการตอบสนองและ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อหน่วย
งานปกครองรับฟังก็จะเพิ่มจ�านวนประชาชนที่ยินดีที่จะมีบทบาทเชิง
รุกในชุมชนและหน่วยงานปกครองของพวกเขา

10. ประหยดัและรอบคอบ ป จัจบุนั รฐัและหนว่ยงานการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใช จ้า่ยเงินหลายรอ้ยลา้นดอลลาร ์ในงบประมาณด�าเนิน
การทีไ่ม ่ไดแ้จง้แกป่ระชาชนวา่มกีารด�าเนนิการใดบา้งที่ส�าเร็จลลุว่ง 
บรรดากองทนุเหลา่นัน้ นา่จะน�าไปใช ใ้นงบเพือ่การพฒันาทีด่กีวา่ทีเ่งนิ
ทุนเหลา่น้ันสามารถท�าใหบ้รรลเุปา้หมายและสรา้งความกา้วหนา้ใหแ้ก่
เปา้หมายนัน้ ซึง่เป น็วตัถปุระสงคห์ลกัของการใชง้บประมาณของรฐั

มาตรา 2 วตัถปุระสงคแ์ละเจตจ�านง

ในการออกกฎหมายนี ้ประชาชนแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยีมุง่หมายทีจ่ะ:
1. ปรับปรงุผลงานและความรับผดิชอบตอ่ผูเ้สยีภาษแีละประชาชน

โดยการปรับปรุงกระบวนการจัดท�างบประมาณส�าหรับรัฐบาลมลรัฐ
และหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่โดยใชท้รัพยากรทีม่อียู ่

2. ท�าใหร้ัฐบาลมลรัฐท�างานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 
รวมทัง้มคีวามโปรง่ใสโดยผา่นกระบวนการงบประมาณของรัฐทีป่ฏบิตัิ
ดงัตอ่ไปนี:้

a. เนน้การตดัสนิใจเกีย่วกบังบประมาณวา่โครงการใดทีพ่ยายามจะ
บรรลคุวามส�าเร็จและมคีวามกา้วหนา้หรอืไม่ 

b. ก�าหนดใหม้รีายงานการพฒันาจากชว่งป งีบประมาณสองป แีละ
มกีารทบทวนทกุโครงการอยา่งนอ้ยทกุหา้ป คีรัง้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีาร 
ใชจ้า่ยท่ีเหมาะสมในชว่งดงักลา่ว

c. ก�าหนดโครงการใหม่ๆหลักๆ และการลดภาษี เพื่อให้สามารถ
ก�าหนดแหล่งเงินทุนได้อย่างชัดเจนก่อนมีการประกาศใช้

d. ก�าหนดใหม้กีารเผยแพรก่ฎหมาย - รวมทัง้พระราชบญัญตังิบ
ประมาณ – ออกสูส่าธารณะเป น็เวลาสามวนักอ่นทีจ่ะมกีารลงคะแนน
ของสมาชกิสภานติบิญัญตัิ

3. ท�าใหห้นว่ยงานการปกครองใกลช้ิดกับประชาชนมากขึ้นโดย
การสง่เสริมและท�าใหห้นว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ตา่งๆ ท�างานรว่ม
กนัในการประหยดัคา่ใชจ้า่ย, ปรับปรงุผลงานและเรยีกคนืความรับผดิ
ชอบตอ่สาธารณะผา่นกระบวนการตอ่ไปนี:้

a. เนน้การตัดสินใจเกี่ยวกบังบประมาณวา่โครงการใดที่พยายาม 
จะบรรลคุวามส�าเร็จและมคีวามกา้วหนา้หรอืไม่ 

b. อนุญาตให้เทศมณฑล, เมือง และโรงเรียนต่างๆ มีอ�านาจ
ที่จะพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ส�าหรับชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการสาธารณะ เพื่อสร้างความก้าวหน้าแก่ชุมชนที่พวกเขา
ไม่อาจบรรลุได้เอง

c. อนุญาตใหห้น ่วยงานการปกครองส ่วนทอ้งถิ่นที่อนุมัติแผน 
ปฏบิตักิาร มคีวามยดืหยุน่ในการใชจ้า่ยงบประมาณของรฐัเพือ่ปรบัปรงุ
ผลงานของโครงการสาธารณะ

d. อนุญาตใหห้น ่วยงานการปกครองส ่วนทอ้งถิ่นที่อนุมัติแผน 
ปฏบิตักิาร สามารถระบกุฎเกณฑข์องรฐัหรอืกฎระเบยีบทีเ่ป น็อปุสรรค
ตอ่ความกา้วหนา้และกระบวนการ เพ่ิอก�าหนดกฎเกณฑท์อ้งถิน่ทีจ่ะ
ท�าใหบ้รรลขุอ้ก�าหนดรฐั

e. สนับสนุนหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท�างานร่วมกันเ
พื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับภูมิภาค

f. จดัหากองทุนรัฐเพือ่เป น็แรงจูงใจใหก้บัหนว่ยงานการปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ในการพัฒนาแผนปฏิบติัการ

g. ก�าหนดใหห้น ่วยงานการปกครองส ่วนทอ้งถิ่นรายงานความ 
กา้วหนา้ประจ�าทกุป แีละประเมนิความพยายามของตนทกุสีป่  ี ซึง่เป น็ 
เงือ่นไขความยดืหยุน่ตอ่เนือ่ง - จากนัน้จงึเรยีกคนืความรับผดิชอบ
ของเจา้หนา้ทอ้งถิน่ทีไ่ดร้ับการเลอืกตั้งตอ่ผูท้ีเ่ลอืกพวกเขาเขา้มา
และผูเ้สยีภาษี

4. ดงึประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดล�าดบัความส�าคญั, 
การก�าหนดเป้าหมาย, การสร้างมาตรการประเมนิผลงาน, การจดัสรร
ทรพัยากรในงบประมาณ และการตรวจสอบความก้าวหน้า

5. ด�าเนนิการปฏริปูงบประมาณโดยใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
ซึง่อทุศิให้กบักระบวนการงบประมาณของรฐัและหน่วยงานย่อยด้าน
การเมอืงโดยไม่มกีารเพ่ิมเงนิทนุทีส่�าคัญ นอกจากนี ้ ด�าเนนิงานจดั
ต้ังกองทนุทรสัต์เพ่ือการด�าเนนิงานและการตรวจสอบ (Performance 
and Accountability Trust Fund) จากฐานภาษแีละรายได้ทีม่อียู ่ไม่มี
ข้อก�าหนดใดในเอกสารฉบับนี้จะก�าหนดการเพ่ิมการจัดเก็บภาษี 
หรอืปรบัเปลีย่นอัตราภาษ ีหรอืฐานภาษใีดๆ 

มาตรา 3 มาตรา 8 ในรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีขอ้ที่ IV 
ไดร้ับการแก ไ้ขดงันี:้

มาตรา 8 (a) ในสมยัสามญั ไมม่รีา่งกฎหมายใดนอกจากรา่งงบ
ประมาณทีอ่าจไดร้บัการพจิารณาหรอืด�าเนนิการโดยคณะกรรมการหรอื
สภา จนถงึวนัที ่ 31 หลงัจากทีม่กีารเสนอรา่งกฎหมาย เวน้เสยีแตว่า่
สภาไดจ้ดัการตามขอ้ก�าหนดนีโ้ดยการบนัทกึการออกเสียงโดยการขาน
ชือ่จ�านวนสามในสีข่องสมาชกิทีใ่หก้ารสนบัสนนุ

(b) สภานิติบญัญัติไม่อาจออกกฎหมายได้เว้นเสียแต่มบีทบัญญตัิ 
และไม่อาจออกบทบัญญัติได้เว้นเสียแต่มีร่างกฎหมาย ไม่มีการ 
ผ่านร่างกฎหมายใด เว้นเสียแต่ว่ามีการอ่านญัตติเป็นเวลา 3 วันใน
แต่ละสภา ยกเว้นว่าสภาอาจได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดนี้โดยการ
บันทึกการออกเสียงโดยการขานชื่อจ�านวนสองในสามของสมาชิก
ที่ให้การสนับสนุน ไม่มีการผ่านร่างกฎหมายใด นอกเหนือไปจาก
ร่างกฎหมายที่มีวาระเร่งด่วนที่จะผ่านในวาระพิเศษซึ่งผู้ว่าการเป็น
ผู้เรียกประชุมเพื่อแจ้งภาวะฉุกเฉินที่ประกาศโดยผู้ว่าการรัฐเกี่ยว
กับภัยธรรมชาติหรือภัยจากการก่อการร้ายจนกว่าร่างกฎหมายฉบับ
แก้ไขได้มีการพิมพ์ อยู่ในรูปแบบฉบับพิมพแ์ละแจกจ่ายให้กับ
สมาชิกและมีให้แก่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ไม่มีการผ่าน
ร่างกฎหมายใด เว้นเสียแต่มีการบันทึกการออกเสียงโดยการขาน
ชื่อของสมาชิกส่วนใหญ่ที่ให้การสนับสนุน

(c) (1) ยกเวน้ ทีบ่ญัญตัไิว ใ้นวรรค (2) และ (3) ของหมวดยอ่ยน้ี 
บทบญัญตัทิีป่ระกาศใชเ้ป น็กฎหมายในวาระสามญัจะมผีลบังคบัใช ้
ในวนัที่ 1 มกราคม ถดัจากระยะเวลา 90 วนัทีม่กีารตรากฎหมาย และ
บทบัญญัตทิี่ประกาศใช เ้ป น็กฎหมายในวาระวิสามัญจะมีผลบังคบั
ใช ใ้นวนัที่ 91 หลงัจากมกีารป ดิสมยัประชมุวสิามญัซึ่งมกีารผา่นรา่ง
กฎหมาย
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(2) บทบญัญตักิฎหมาย นอกเหนอืไปจากทีบ่ญัญตัไิวห้รอืการ
เปลีย่นแปลงขอบเขตของเขตนติบิญัญตั ิ เขตรฐัสภา หรอืเขตเลอืก
ตัง้ใดๆ ซึง่ตราขึน้โดยการผา่นรา่งกฎหมายโดยสภานติบิญัญตัใิน
วนัทีห่รอืกอ่นวนัทีส่ภานติบิญัญตัเิลือ่นสมยัการป ดิประชุมเพือ่เป ดิ
ประชุมใหม่ในป ปีฏทินิทีส่องของระยะเวลาสองป ขีองสมยัประชุม
สภานติบิญัญตั ิ และอยูใ่นความครอบครองของผูว้า่การรฐัหลงัวนัดงั
กลา่ว จะมผีลบงัคบัใช ใ้นวนัที ่ 1 มกราคมถดัไปหลงัจากวนัประกาศ
ใชเ้ป น็กฎหมาย เวน้แตว่า่กอ่นวนัที ่ 1 มกราคม มีการยืน่ส�าเนา
ค�ารอ้งการลงประชามตทิีม่ผีลตอ่บทบญัญตักิฎหมายสง่ไปยงัอยัการ
สงูสดุตามหมวดยอ่ย (d) ของมาตรา 10 ของขอ้ที ่II ซึง่บญัญตัไิวว้า่
กฎหมายมผีลบงัคบัใช ใ้นวนัที ่91 หลงัจากวนัประกาศใชย้กเวน้กรณี
ทีม่กีารยืน่ค�ารอ้งตอ่เลขาธกิารรฐั ตามหมวด (b) มาตรา 9 ในขอ้ II

(3) กฎหมายเลอืกตัง้ กฎหมายบญัญตัเิกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษี 
หรอืการจดัสรรงบประมาณคา่ใชจ้า่ยรฐั และกฎหมายเรง่ดว่น จะมี
ผลบงัคบัใชท้นัททีีป่ระกาศใชเ้ป น็กฎหมาย

(d) กฎหมายเรง่ดว่นคอืกฎหมายท่ีจ�าเป น็ตอ่การด�ารงรกัษาไว ้
ซึง่ความสงบ สขุภาพ และความปลอดภยัของประชาชนโดยทนัที 
ขอ้เทจ็จรงิตา่งๆ อนัประกอบเป น็ความจ�าเป น็ทีจ่ะตอ้งก�าหนดไว ้
เป น็ในสว่นหนึง่ของรา่งกฎหมาย ในแตล่ะสภา การผา่นมาตรา
และรา่งกฎหมายจะแยกจากกนั โดยการลงบันทึกการออกเสยีง
สนบัสนุนของสมาชกิสองในสามของแตล่ะสภา กฎหมายเรง่ดว่น
ไมอ่าจตัง้หรอืยกเลกิหนว่ยงานใดๆ หรอืเปลีย่นแปลงเงนิเดอืน 
เงือ่นไขหรอืหนา้ทีข่องหนว่ยงานใดๆ หรอืใหส้ทิธพิเิศษหรอื 
เอกสทิธิใ์ดๆ หรอืสรา้งสทิธิก์ารครอบครองหรอืผลประโยชน ์ใดๆ

มาตรา 4 เพิม่มาตรา 9.5 ในขอ้ IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยี ดงันี:้

มาตรา 9.5. ร่างกฎหมายที่ผ่านโดยสภานิติบัญญัติซึ่ง (1) จัด
ตั้งโครงการรัฐใหม่ ซึ่งรวมเอาโครงการท้องถิ่นที่เป็นข้อบัญญัติ
รัฐดังที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ของข้อ XIII B หรือหน่วยงานใหม่ หรือ
ขยายขอบข่ายของโครงการรัฐหรือหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ หากมีการ
สนับสนุนเงินทุนผลกระทบก็คือจ�านวนเพิ่มข้ึนสุทธิของค่าใช้จ่าย
รัฐในจ�านวนที่สูงเกินกว่ายี่สิบห้าล้านดอลลาร์ ($25,000,000) ใน
ปีงบประมาณนั้นหรือในปีงบประมาณถัดมา หรือ (2) ลดภาษีรัฐ
หรือแหล่งการจัดเก็บภาษีรัฐอื่นๆ ซึ่งผลกระทบจะเป็นจ�านวนลด
ลงสุทธิของรายได้รัฐในจ�านวนที่สูงเกินกว่ายี่สิบห้าล้านดอลลาร์ 
($25,000,000) ในปีงบประมาณนั้นหรือในปีงบประมาณถัดมา จะ
ถูกยกเลิก เว้นแต่มีการชดเชยด้วยการลดหรือเพิ่มการจัดเก็บ
ภาษีรัฐหรือผสมรวมกันซึ่งได้บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายฉบับนั้น
หรือฉบับอื่นในจ�านวนที่เท่ากันกับ หรือสูงเกินกว่าจ�านวนเพิ่มขึ้น
สุทธิของรายได้รัฐหรือจ�านวนลดลงสุทธิของ รายได้รัฐ จ�านวน
ยี่สิบห้าล้านดอลลาร์ ($25,000,000) ซึ่งระบุไว้ในมาตรานี้ จะ
มีการปรับปรุงทุกปีให้เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อต่อดัชนีราคาผู้
บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย

มาตรา 5 มาตรา 10 ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีขอ้ที่ 
IV ไดร้ับการแก ไ้ขดงันี:้

มาตรา 10 (a) ร่างกฎหมายแต่ละร่างท่ีผ่านโดยสภานิติ 
บัญญัติจะถูกเสนอแก่ผู้ว่าการรัฐ ซึ่งจะกลายเป็นกฎหมายหากผู้ 
ว่าการรัฐลงนาม ผู้ว่าการรัฐอาจยับยั้งร่างกฎหมายดังกล่าวโดย
การส่งร่างดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลคัดค้านใดๆ คืนสภา โดย
จะแสดงเหตุคัดค้านลงในบันทึกและส่งต่อให้สภาพิจารณาใหม่ 
หากแต่ละสภาผ่านร่างโดยการบันทึกการออกเสียงโดยการขาน
ชื่อจ�านวนสองในสามของสมาชิก ร่างนั้นก็จะตราเป็นกฎหมายได้

(b) (1) รา่งกฎหมายใดๆ นอกเหนอืไปจากรา่งซึง่จะจดัตัง้หรอื
เปลีย่นแปลงอาณาเขตของเขตนติบิญัญตัิ รฐัสภา หรอืเขตเลอืกตัง้

ใดๆ ซึง่ผา่นโดยสภานติบิญัญตัใินวนัทีห่รอืกอ่นวนัทีส่ภานติบิญัญตัิ
เลือ่นการป ดิประชุมรว่มเพือ่เป ดิประชุมใหม่ในป ปีฏทินิทีส่องของ
ระยะเวลาสองป แีหง่สมยันติบิญัญตัิ และอยูใ่นความครอบครอง
ของผูว้า่การรฐัหลงัจากวนัดงักลา่วโดยไมไ่ดส้ง่คนืภายใน 30 วนั 
ใหต้ราเป น็กฎหมายได ้

(2) ร่างกฎหมายใดๆ ที่ผ่านโดยสภานิติบัญญัติก่อนวันที่ 
30 มิถุนายนของปีปฏิทินปีที่สองของระยะเวลาสองปีของสมัย
นิติบัญญัติและอยู่ในความครอบครองของผู้ว่าการรัฐในวันที่หรือ
ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน และไม่ถูกส่งคืนในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 
กรกฏาคมของปีนั้น ให้ตราเป็นกฎหมายได้ นอกจากนั้น ร่างใดๆ
ที่ผ่านโดยสภานิติบัญญัติก่อนวันที่ 1 กันยายนของปีปฏิทินที่สอง
ของระยะเวลาสองปีของสมัยนิติบัญญัติและอยู่ในความครอบ
ครองของผู้ว่าการรัฐ ในวันที่หรือก่อนวันที่ 1 กันยายนและไม่ถูก
ส่งคืนในวันที่หรือก่อนวันที3่0 กันยายนของปีดังกล่าว ให้ตราเป็น
กฎหมายได้

(3) รา่งกฎหมายอืน่ๆ ทีน่�าเสนอตอ่ผูว้า่การรฐัและไมถ่กูสง่กลบั
คนืภายใน 12 วนั ใหต้ราเป น็กฎหมายได ้

(4) หากสภานติบิญัญตัิ โดยการป ดิประชมุวสิามญัซึง่ขดัขวาง
การสง่คนืรา่งกฎหมายทีม่ขีอ้ความยบัยัง้ รา่งกฎหมายนัน้ตราเป น็
กฎหมายได ้ ถา้หากวา่ผูว้า่การไมไ่ดย้บัยัง้รา่งดงักลา่วภายใน 
12 วนัหลงัจากรา่งดงักลา่วไดถ้กูน�าเสนอและยืน่ตอ่ส�านกังาน
เลขาธกิารรฐั

(5) หากวนัที่ 12 ของระยะเวลาทีก่�าหนดใหผู้ว้า่การรฐัตอ้ง
ด�าเนนิการตามวรรค (3) หรอื (4) ของหมวดยอ่ย ตรงกบัวนัเสาร ์ 
วนัอาทติย ์ หรอื วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ระยะเวลาดงักลา่วจะเลือ่น
ขยายไปเป น็วนัถดัไปทีม่ใิชว่นัเสาร ์ วนัอาทติย ์ หรอื วนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์

(c) (1) รา่งกฎหมายใดๆ ทีเ่สนอขึน้มาระหวา่งป แีรกของระยะ
เวลาสองป ขีองสมัยนิตบิัญญัตทิีไ่มผ่า่นสภาในครั้งแรกภายในวัน
ที ่ 31 มกราคมของป ปีฏทิินป ทีีส่องของระยะเวลาสองป  ี อาจไม่
ไดรั้บการพจิารณาตอ่ไปในสภา อาจไมม่กีารผา่นรา่งกฎหมายใด
โดยสภาใดในวนัทีห่รอืหลงั วนัที ่ 1 กนัยายนของป ทีีเ่ป น็เลขคู ่ วนั
ที ่ 30 มถินุายนของป ทีีส่องของระยะเวลาสองป  ี ยกเวน้ กฎหมาย
ก�าหนดการเลอืกตัง้ กฎหมายเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษแีละการจดัสรร
คา่ใชจ้า่ยรฐั และกฎหมายเรง่ดว่น รา่งกฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัทนัที 
และรา่งกฎหมายทีผ่า่นหลงัจากการใชอ้�านาจยบัยัง้โดยผูว้า่การรฐั

(2) ไมม่กีารน�าเสนอหรือพจิารณารา่งกฎหมายในป ทีีส่องของ
ระยะเวลาสองป ี ซึง่มสีาระส�าคญัเหมอืนกนัหรอืมผีลเหมอืนกนักบั
ฉบับที่น�าเสนอหรือแก ้ไขของกฎหมายทีไ่มผ่ า่นสภาในครั้งแรก 
ภายในวนัที่ 31 มกราคมของป ปีฏทินิป ทีีส่องของระยะเวลาสองป ี
ทีก่�าหนดไวใ้นวรรค (1)

(d) (1) สภานติบิญัญตัอิาจไม่เสนอร่างกฎหมายใดๆ แก่ผู้ว่าการ
รฐั หลงัวนัที ่ 15 พฤศจกิายนของปีปฏทินิที ่ ของระยะเวลาสอง
ปีของสมยันติบิญัญตั ิ ในวนัจนัทร์แรกหลงัจากวนัที ่ 4 กรกฎาคม
ของปีทีส่องของระยะเวลาสองปี สภานติบิญัญตัจิะเรยีกประชุม 
อันเป็นส่วนหนึ่งของสมัยประชุมสามัญเพื่อด�าเนินการควบคุม
ดแูลและทบทวนโครงการ สภานติบิญัญตัจิะก�าหนดกระบวนการ
ควบคุมดูแลเพื่อการประเมินผลและปรับปรุงผลการด�าเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ทีร่บัผดิชอบโดยรฐัและหน่วยงานท้องถิน่ใน
การด�าเนนิการโครงการต่างๆ ทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุจากรฐัในนาม
ของรฐั โดยยดึมาตรฐานการด�าเนนิงานทีก่�าหนดในกฎหมาย
และในพระราชบัญญัติงบประมาณส�าหรับปีงบประมาณสองปีเป็น
หลกั ภายในหนึง่ปีจากวนัทีต่วับทกฎหมายบงัคบัใช้ การพิจารณา
ระเบยีบวาระจะถกูก�าหนดขึน้เพือ่โครงการต่างๆ ของรฐัไม่ว่าจะ
บริหารโดยรัฐหรือโดยหน่วยงานท้องถิ่นที่รัฐให้การอุดหนุนใน
นามของรฐั ระเบยีบวาระจะแสดงล�าดบัการพจิารณาของโครงการ
ที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้สามารถระบุและพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างวตัถปุระสงค์ของโครงการต่างๆ ได้ กระบวนการพิจารณา
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จะมีผลต่อการให้ค�าแนะน�าในรูปแบบของข้อเสนอทางกฎหมาย
เพ่ือปรบัปรงุหรอืยกเลกิโครงการ โดยแต่ละโครงการควรจะได้รบั
การพจิารณาทบทวนอย่างน้อยทกุๆ ห้าปี

(2) กระบวนการที่สร า้งขึ้นมาเพื่อการก�ากับดูแลโครงการภาย
ใตว้รรค (1) ควรจะประกอบดว้ยการพจิารณาแผนการด�าเนนิงาน
ยทุธศาสตรช์ุมชนทีป่รับตามขอ้ XI A เพือ่วตัถปุระสงค์ในการ
ตดัสินใจวา่กฎหมายประจ�ารัฐ หรือระเบยีบประจ�ารัฐใดทีถ่กูระบโุดย
หน ่วยงานปกครองทอ้งถิ่นที่เข า้ร ่วมว ่าเป น็อุปสรรคตอ่รัฐในการ
ปรับปรุงผลการด�าเนนิงาน ควรจะไดร้ับการปรับเปลีย่นแก ้ไข หรือ 
ยกเลิกไปตามข อ้เรียกร อ้งของหน ่วยงานปกครองทอ้งถิ่นที่เข า้
รว่ม โดยยึดผลการพจิารณาประสบการณแ์ละแผนการด�าเนนิงาน
ยทุธศาสตรช์ุมชนอยา่งนอ้ยสามป เีป น็หลกั การพจิารณาทบทวน
จะประเมินวา่แผนการด�าเนินงานไดก้อ่ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการ
ใหบ้รกิารและประสทิธภิาพของการบรกิารในทกุๆ สว่นของชุมชน
ดังทีไ่ดร้ะบไุว ใ้นแผนหรือไม ่

(e) ผู ว้า่การรัฐอาจตัดทอนหรือตัดทิ้งส ว่นหนึ่งหรือมากกวา่ของ 
มาตราอืน่ๆ ในรา่งกฎหมายระหวา่งอนมุตัสิว่นอืน่ๆ ของรา่งกฎหมาย  
ผู ว้า่การรัฐอาจผนวกรายการที่ถูกตัดทอนหรือตัดทิ้งออกไปพรอ้ม
เหตผุลเขา้กบัรา่งกฎหมายเพือ่การด�าเนนิการ ผูว้า่การรฐัจะสง่ตอ่
รา่งตน้ฉบบัและส�าเนารายงานและเหตผุลใหก้บัสภา รายการทีถ่กูตดั
ทอนหรอืตดัทิง้จะไดร้ับการพจิารณาแยกตา่งหากอกีครัง้ และอาจ
ผา่นโดยขา้มผา่นการยับยั้งของผู ว้า่การรัฐในลักษณะเดียวกบัร า่ง
กฎหมายตา่งๆ

(f ) (1) หลังจากการประกาศใช พ้ระราชบัญญัติงบประมาณ 
ส�าหรับป งีบประมาณ 2004-05 หรอื ป งีบประมาณอืน่ๆ ทีต่ามมาแลว้ 
ถา้หากผูว้า่การรฐัตดัสนิใจวา่ในป งีบประมาณดงักลา่ว รายไดส้�าหรับ
งบประมาณแผ ่นดินทั่วไปจะลดลงเป น็อย ่างมากต�่ากว ่าประมาณ
การของงบประมาณแผน่ดินทั่วไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
ส�าหรับป งีบประมาณนัน้ทีไ่ดป้ระกาศไวแ้ละยดึตาม หรอื คา่ใชจ้า่ย
ส�าหรับงบประมาณแผน่ดนิทัว่ไปจะเพิม่ขึน้เป น็อยา่งมาก หรอืทัง้
สองประการ ผูว้า่การรฐัอาจออกแถลงการณเ์พือ่แจง้ภาวะฉกุเฉนิ
ทางการเงินและเพื่อว ่าจากนั้นสภานิติบัญญัติจะได เ้รียกประชุม
วสิามญัเพือ่พจิารณาวาระนี้ แถลงการณด์งักลา่วจะระบถุงึลกัษณะ
ของภาวะฉุกเฉนิทางการเงินและจะยื่นเสนอโดยผู ว้า่การรัฐตอ่สภา
นติบิญัญตัิ พรอ้มดว้ยขอ้เสนอดา้นกฎหมายเพือ่จดัการปญัหา
ภาวะฉกุเฉนิทางการเงนิ เพือ่ตอบสนองตอ่ค�าแถลงการณด์งักลา่ว
ของผูว้า่การรฐั สภานติบิญัญตัอิาจน�าเสนอรา่งกฎหมายฉบบัเดยีว
หรอืหลายฉบบัทีจ่ะออกมาเพือ่จดัการปญัหาภาวะฉกุเฉนิทางการเงนิ

(2) ถ า้หากสภานิติบัญญัติมิได เ้สนอหรือส ่งร ่างกฎหมาย
ฉบับเดียวหรือหลายฉบับให แ้กผู่ ว้ ่าการรัฐเพื่อจัดการกับป ญัหา
ภาวะฉกุเฉนิทางการเงนิภายในวนัที่ 45 หลงัจากมแีถลงการณอ์อก
มา สภานติบิญัญตัไิมอ่าจด�าเนนิการเกีย่วกบัรา่งกฎหมายอืน่ๆ ได ้ 
หรือไมอ่าจเลื่อนเพื่อพักการประชุมร ่วมจนกว ่าจะมีการผ ่านร ่าง
กฎหมายดงักลา่วนัน้และสง่ใหก้บัผูว้า่การรัฐ

(3) ร ่างกฎหมายเพื่อจัดการป ญัหาภาวะฉุกเฉินทางการเงิน
ทีป่ระกาศตามมาตรานีจ้ะประกอบดว้ยรายงานผลกระทบ เพือ่
วตัถปุระสงคต์ามวรรค (2) และ (4) สิ่งทีผ่นวกกบัรายงานนีจ้ะ
ถือวา่มีความส�าคัญตอ่ร า่งกฎหมายเพื่อจัดการป ญัหาภาวะฉุกเฉิน
ทางการเงินอยา่งแนน่อน รา่งกฎหมายเพือ่จดัการป ญัหา
ภาวะฉุกเฉินทางการเงินซึ่งประกาศตามมาตรานี้ซึ่งประกอบดว้ย
รายงานผลกระทบและไดผ้ ่านและสง่ตอ่แกผู่ ว้ ่าการรัฐภายในวัน
ที่ 45 หลังการแถลงภาวะฉกุเฉนิทางการเงินแลว้ จะมผีลบังคบัใช ้
ทันททีีป่ระกาศใช ้ 

(4) (A) หากสภานิตบิัญญัติมไิดผ้า่นรา่งกฎหมาย และสง่ร า่ง
กฎหมายเพื่อจัดการป ญัหาภาวะฉุกเฉินทางการเงินใหแ้กผู่ ว้า่การ
รัฐภายในวันที่ 45 หลังจากการแถลงภาวะฉุกเฉนิทางการเงิน 
โดยการออกหนังสือค�าสั่งซึ่งผู ว้ ่าการอาจจะลดหรือตัดทิ้งส ่วน

ใดส ่วนหนึ่งของงบประมาณแผ ่นดินประจ�าป ทีั่วไปทีไ่ดจ้ัดสรร
ไว ้ในส ่วนทีไ่ม ่ไดก้�าหนดไวต้ามรัฐธรรรมนูญหรือตามกฎหมาย
รัฐบาลกลาง ยอดรวมงบทีจ่ัดสรรไวท้ี่ถกูลดลงหรือตดัทิ้งโดย
ผู ว้ ่าการรัฐจ�ากัดอยู ่ที่ยอดที่จ�าเป น็ตอ่การท�าใหง้บค ่าใช จ้ ่าย
ทั่วไปประจ�าป งีบประมาณไมสู่งกว ่างบรายไดท้ั่วไปที่ประเมิน
ลา่สุดตามวรรค (1)

(B) หากสภานติบิญัญตัอิยูใ่นสมยัประชมุ อาจจะลบลา้งค�าสัง่
ทั้งหมดหรือบางสว่นโดยการออกเสยีงโดยการขานชือ่จ�านวนสอง
ในสามของสมาชกิทีส่นบัสนนุ ภายใน 20 วันหลงัจากการออก
หนงัสอืค�าสัง่ตามวรรคยอ่ย (A) หากสภานติบิญัญตัไิมไ่ดอ้ยูใ่น
สมยัประชมุขณะทีผู่ว้า่การรฐัออกหนงัสอืค�าสัง่ สภานติบิญัญตัมิี
เวลา 30 วนัทีจ่ะเรยีกประชมุและลบลา้งค�าสัง่ทัง้หมดหรอืบางสว่น
ดว้ยการลงมตโิดยการออกเสยีงสนบัสนนุดงักลา่วขา้งตน้ หนงัสอื
ค�าสั่งทั้งฉบบัหรือบางสว่นทีไ่ม ่ไดถ้กูลบลา้งโดยสภานติบิัญญัตมิี
ผลทนัทหีลงัหมดระยะเวลาในการลม้เลกิค�าสัง่ ภายหลงัจากวนัที่ 
45 หลงัจากการประกาศภาวะฉกุเฉนิทางการเงนิ ขอ้หา้มทีร่ะบไุว ้
ในวรรค (2) จะหยดุใชเ้มือ่ (i) การออกหนงัสอืค�าสัง่หนึง่ฉบบัหรอื
มากกวา่ตามวรรคนีม้ผีลบงัคบั หรอื (ii) สภานติบิญัญตัไิดผ้า่นรา่ง
และสง่ตอ่รา่งกฎหมายเพื่อจัดการกบัป ญัหาภาวะฉุกเฉนิทางการ
เงนิแกผู่ว้า่การรฐั

(C) ร า่งกฎหมายที่ออกเพื่อฟ ื ้ นฟูงบดุลของงบประมาณตาม 
วรรคยอ่ย (B) อาจผา่นโดยการออกเสยีงสนบัสนนุโดยการขานชือ่ 
ของสมาชกิสว่นใหญ่ เพือ่ใหผ้ลบงัคบัใชท้นัททีีผู่ ว้า่การรฐัลงนาม 
หรอืทนัททีีม่กีารก�าหนดวนัตามกฎหมาย อยา่งไรกต็ามรา่งใดๆ ที่
เกีย่วกบัภาษใีหม่ๆ  หรอืการเพิม่อตัราภาษีของภาษเีดมิทีม่อียูจ่ะ
ตอ้งไดร้ับเสียงสนบัสนนุอยา่งนอ้ยจ�านวนสองในสามของสมาชิก
ในแตล่ะสภานติบิญัญตัิ

มาตรา 6 มาตรา 12 ของขอ้ IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยีไดร้ับการแก ไ้ข ดงันี:้

มาตรา 12 (a) (1) ภายใน 10 วนัแรกของแตล่ะป ปีฏทินิ ที่
เป น็เลขคี่ ผู ว้า่การรัฐจะยื่นตอ่สภานติบิญัญตัิงบประมาณแผน่
ดนิพรอ้มดว้ยค�าอธิบายส�าหรับงบประมาณสองป ี ป ี อนัประกอบ
ดว้ยรายงานทีแ่จกแจงรายการตา่งๆ ส�าหรับคา่ใชจ้า่ยรัฐและ
ประมาณการ ตวัเลขรวม รายได ้ รัฐ รวมทั้งแหลง่รายไดเ้พือ่ให ้
ไดด้ลุกบัรายจา่ยเหลา่นัน้ รายงานทีแ่จกแจงรายการตา่งๆ ของ
ประมาณการรวมแหลง่รายไดท้ี่มีเพื่อดุลกับรายจ ่ายที่เสนอไป
ตามหมวดยอ่ยนี้ จะตอ้งระบจุ�านวน (หากม)ี ของแหลง่รายได ้
ประเภทท่ีคาดวา่จะเป น็แหลง่รายไดเ้พยีงคร้ังเดยีว งบประมาณ
ประจ�าสองป ี ประกอบดว้ยงบประมาณประจ�าป งีบประมาณ
และงบประมาณป ถัีดไป รู จ้กักันในนามงบประมาณส�าหรับสอง
ป งีบประมาณ ภายใน 10 วนัแรกของแตล่ะป ทีีเ่ป น็เลขคู ่ ผู ้
ว ่าการรัฐอาจเสนองบเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มงบประมาณ
ส�าหรับสองป งีบประมาณ

(b) งบประมาณส�าหรับสองป งีบประมาณประกอบด ว้ย 
องคป์ระกอบทัง้หมดตอ่ไปนี ้ เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานและหนา้ทีร่บัผดิ 
ชอบ:

(1) การประเมินยอดรวมแหลง่รายไดท้ี่มีส�าหรับค ่าใช จ้ ่ายที่
เสนอไวส้�าหรับป งีบประมาณป จัจบุนัและป ถีดัไป

(2) การวางแผนการคาดการณก์ารใชจ้า่ยและการคาดการณร์าย
ไดส้�าหรับป งีบประมาณสามป หีลังจากป ทีี่ถัดจากป งีบประมาณ
ถัดไป

(3) รายงานวธิกีารใชง้บประมาณทีส่ง่เสริมวตัถปุระสงค์ในการที่
จะบรรลสุภาวะเศรษฐกจิทีรุ่ง่เรอืง คณุภาพสิง่แวดลอ้ม และความ
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88 |  เนื้อหากฎหมายที่ เสนอ

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 31 ต่อ

เสมอภาคในชมุชน โดยการท�างานใหบ้รรลเุปา้หมายตอ่ไปนีเ้ป น็
อยา่งนอ้ย: เพิม่การจา้งงาน; พฒันาการศกึษา; ลดความยากจน; 
ลดอาชญากรรม; และพฒันาดา้นสขุภาพ

(4) ค�าอธิบายการวัดผลที่จะใช ้ในการประเมินความกา้วหนา้
และรายงานผลตอ่สาธารณชน รวมทัง้มาตรฐานการด�าเนนิงาน
ส�าหรับหนว่ยงานรัฐบาลและโครงการตา่งๆ

(5) รายงานการวดัผลส�าหรับการใชจ้า่ยหลกัๆ ของรฐับาล
มลรฐัซึง่ใชท้รัพยากรสาธาณะในการจดัสรรงบประมาณ และความ
สมัพนัธต์อ่วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทัง้หมดทีร่ะบไุว ใ้นวรรค (3)

(6) รายงานวา่รัฐจะปรับใหก้ารใชจ้า่ยและการลงทุนของแหลง่
ทุนสาธารณะอยู ่ในแนวเดียวกันกับองคก์รที่เกี่ยวขอ้งกับหน ่วย
งานการปกครองทีส่รา้งภารกจิหนา้ทีแ่ละโครงการตา่งๆ ของรฐัใน
นามของรฐั เพือ่ใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายดงัระบุ
ในวรรค (3) ไดอ้ยา่งไร

(7) รายงานสาธารณะเกี่ยวกบัความคบืหนา้ในการท�าใหบ้รรลุ
ผลตามวตัปุระสงคแ์ละเปา้หมายดงัวรรค (3) และการประเมนิ
ประสิทธิภาพในการท�าใหบ้รรลุผลตามวัตปุระสงคแ์ละเป า้หมาย
ตามการวดัผลในป งีบประมาณกอ่นหนา้

(c) หากส�าหรับป งีบประมาณและป งีบประมาณถัดไปดว้ยกัน คา่
ใชจ้า่ยทีเ่สนอสูงเกนิกวา่ประมาณการรรายได ้ ผูว้า่การรัฐจะเสนอ
แนะ ใหล้ดคา่ใชจ้า่ย หรอืทรัพยากรจากแหลง่รายไดเ้พิม่เตมิทีจ่ะ
จัดให ้ หรอืทัง้สองกรณี หากเป น็ไปได ้ ขอ้เสนอแนะจะครอบคลมุ
ถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบระยะยาววา่การลดคา่ใช จ้า่ยหรือการ
จดัเกบ็รายไดเ้พิม่ขึน้จะมผีลอยา่งไรตอ่เศรษฐกจิรฐั พรอ้มกบั
งบประมาณประจ�าสองป งีบประมาณ ผูว้า่การรัฐจะยืน่เสนอตอ่
สภานิติบัญญัติว ่ามีกฎหมายใดที่ควรตราเพื่อการจัดสรรใหเ้ป น็
ไปตามงบประมาณส�าหรับสองป ี พรอ้มกบัโครงสรา้งทนุพืน้ฐาน
หา้ป แีละการวางแผนกลยทุธเ์พือ่ความเตบิโต ดงัระบไุว ใ้นตวับท
กฎหมาย

(d) รา่งกฎหมายทีผ่า่นโดยสภานติบิญัญตัซิึง่ (1) จดัตัง้โครงการ
รฐัใหม่ ซึง่รวมเอาโครงการทอ้งถิน่ทีเ่ป น็ขอ้บญัญตัริฐัดงัทีร่ะบไุว ้
ในมาตรา 6 ของขอ้ XIII B หรอืหนว่ยงานใหม่ หรอืขยายขอบขา่ย
ของโครงการรฐัหรอืหนว่ยงานรฐัทีม่อียู ่ หากมกีารสนบัสนนุเงนิทนุ 
ผลกระทบกค็อืจ�านวนเพิ่มขึ้นสทุธิของคา่ใชจ้า่ยรัฐในจ�านวนทีสู่ง
เกนิกวา่ย่ีสิบหา้ลา้นดอลลาร ์ ($25,000,000) ในป งีบประมาณนัน้
หรอืในป งีบประมาณถดัมา หรอื (2) ลดภาษีรฐัหรอืแหลง่การจดั
เกบ็ภาษีรฐัอืน่ๆ ซึง่ผลกระทบจะเป น็จ�านวนลดลงสทุธขิองรายได ้
รฐัในจ�านวนทีส่งูเกนิกวา่ยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($25,000,000) ใน
ป งีบประมาณน้ันหรือในป งีบประมาณถัดมา จะถูกยกเลกิ เวน้แต่
มีการชดเชยดว้ยการลดหรือเพิ่มการจัดเก็บภาษีรัฐหรือผสมรวม
กันซึ่งไดบ้ัญญัตไิว ้ในร า่งกฎหมายฉบับนั้นหรือฉบับอื่นในจ�านวน
ทีเ่ทา่กนักบั หรอืสงูเกนิกวา่จ�านวนเพิม่ขึน้สทุธขิองรายไดร้ฐั
หรอืจ�านวนลดลงสทุธขิองรายไดร้ฐั จ�านวนยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร ์ 
($25,000,000) ซึง่ระบไุว ใ้นหมวดยอ่ยนี้ จะมกีารปรับทกุป เีพือ่ให ้
เป น็ไปตามอตัราเงนิเฟอ้ตอ่ดชันรีาคาผูบ้รโิภคของรฐัแคลฟิอรเ์นยี

(b) (e) ผู ว้า่การรัฐและผู ว้า่การรัฐรับเลอืกอาจขอใหห้นว่ยงาน
รฐั เจา้หนา้ที่ หรอื ลกูจา้งใหจ้ดัหาขอ้มลูทีจ่�าเป น็ในการเตรยีมงบ
ประมาณส�าหรับสองป งีบประมาณ และงบเพิม่เตมิอืน่

(c) (f ) (1) งบประมาณ ส�าหรบัสองปี งบประมาณ และงบเพิม่
เตมิอืน่ จะประกอบด้วยร่างกฎหมายงบประมาณท่ีแสดงรายการการ
เสนอค่าใช้จ่าย ส�าหรบัปีงบประมาณและปีงบประมาณถดัไป ร่าง
กฎหมายงบเพิม่เตมิจะประกอบด้วยร่างกฎหมายท่ีเสนองบเพิม่เตมิ

(2) รา่งกฎหมายงบประมาณ และรา่งกฎหมายอืน่ๆ ทีม่บีทบญัญตัิ
ส�าหรับการจดัสรรการใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่งกฎหมายงบประมาณ

หรอืรา่งกฎหมายงบเพิม่เตมิทีเ่สนอโดยผูว้า่การรฐั จะน�าเขา้สูแ่ตล่ะ
สภาทนัทโีดยผูท้ีเ่ป น็ประธานคณะกรรมการทีพ่จิารณางบประมาณ

(3) ในวนัทีห่รอืก่อนวนัที ่ 1 พฤษภาคมของแต่ละปี หลังจากที่
คณะกรรมทีจ่ดัสรรของแต่ละสภาของสภานติบิญัญตัไิด้พิจารณาร่าง
กฎหมายงบประมาณ แต่ละสภาจะเสนอเร่างกฎหมายงบประมาณดงั
กล่าวให้แก่คณะกรรมการร่วมของสภานิตบิญัญัต ิ ซึง่อาจประกอบ
ด้วยคณะกรรมการจดัการประชุม ทีจ่ะพิจารณาทบทวนร่างกฎหมาย
งบประมาณและร่างกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติส�าหรับการจัดสรร
การใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับร่างกฎหมายงบประมาณและรายงานข้อ
เสนอแนะต่อแต่ละสภาภายในวนัที ่ 1 มิถนุายนของแต่ละปี โดย
จะไม่เป็นการขัดขวางการอ้างอิงร่างกฎหมายใดๆ เหล่านี ้ แก่คณะ
กรรมการนโยบายในคณะกรรมการร่วม

(3) (4) สภานติบิญัญตัจิะผา่นรา่งกฎหมายงบประมาณ และรา่ง
กฎหมายอืน่ที่มีบทบัญญัตสิ�าหรับการจัดสรรการใชจ้า่ยที่เกีย่วขอ้ง
กับรา่งกฎหมายงบประมาณ ภายในเทีย่งคนืของวนัที่ 15 มถินุายน
ของแตล่ะป ี การจดัสรรการใชจ้า่ยตา่งๆ ในรา่งกฎหมายงบประมาณ 
หรือร า่งกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติส�าหรับการจัดสรรการใช จ้า่ยที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งกฎหมายส�าหรับป งีบประมาณถัดไปไมค่วรจะบาน
ปลายในป งีบประมาณ

(4 )  (5 )  จนกว ่ า จ ะมี ก า รป ร ะกาศ ใช ้ ร ่ า ง กฎหมายงบ 
ประมาณประจ�าปี สภานติิบญัญติัจะไม่ส่งร่างกฎหมายอืน่ให้แก่ผูว่้าการ 
รัฐเพ่ือพิจารณาที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรกองทุนส�าหรับค่าใช้จ่าย
ระหว่างปี งบประมาณ หรือปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะต้องมีการ
ประกาศใช้ร่างกฎหมายงบประมาณยกเว้นร่างกฎหมายฉุกเฉินที่
เสนอโดยผู้ว่าการรัฐหรือการจัดสรรค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ
สภานิติบัญญัติ

(d) (g) ไม่มร่ีางกฎหมายใด นอกจากร่างกฎหมายงบประมาณ
ประจ�าปี หรอืงบเพ่ิมเติมของ ร่างกฎหมายงบประมาณประจ�าปี ที่
ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งรายการของการจัดสรรค่าใช้จ่ายและ
รายการนัน้จะต้องแสดงวตัถปุระสงค์ การจดัสรรค่าใช้จ่ายจาก
กองทนุทัว่ไปของรฐั ทีน่อกเหนอืไปจากทีไ่ด้จดัสรรเพือ่โรงเรยีน
รฐับาลและการจดัสรรตามร่างกฎหมายงบประมาณประจ�าปี, ร่าง
กฎหมายงบประมาณเพ่ิมเตมิ และร่างกฎหมายอ่ืนทีม่บีทบญัญตัิ
ส�าหรบัการจดัสรรการใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัร่างกฎหมายงบประมาณ 
จะตกไปเว้นเสียแต่ว่าจะผ่านโดยการออกเสียงด้วยการขานชื่อ
สนบัสนนุในแต่ละสภาด้วยเสียงจ�านวนสองในสามของสมาชกิ

(e) (h) (1) โดยไมค่�านกึถงึบทบญัญติักฎหมายอ่ืนๆ ในกฎหมาย 
หรอืในรฐัธรรมนญูรา่งกฎหมายงบประมาณเพ่ิมเตมิ และรา่งกฎหมาย 
อืน่ๆ ทีม่บีทบญัญตัสิ�าหรบัการจดัสรรคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่ง 
กฎหมายงบประมาณประจ�าป อีาจผา่นในแตล่ะสภาโดยการออกเสยีง
ดว้ยการขานชื่อในแตล่ะสภาเพื่อสนับสนุนดว้ยเสียงส ว่นใหญข่อง
สมาชกิ เพือ่ใหผ้ลบงัคบัใชท้นัททีีผู่ว้า่การลงนาม หรอื ในวนัทีร่ะบใุน
กฎหมาย ไมม่อีะไรในหมวดยอ่ยนีท้ีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ขอ้ก�าหนดเรือ่ง
การออกเสยีง ส�าหรบัการจดัสรรคา่ใชจ้า่ยเพือ่โรงเรยีนรฐัทีก่�าหนดไวใ้น
หมวดยอ่ย (d) (g) ของมาตรานี ้และหมวดยอ่ย(b)ในมาตรา 8 ของขอ้นี้

(2) เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ “ร่างกฎหมายอื่นๆ ที่มี
บทบัญญัติส�าหรับการจัดสรรค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับร่างกฎหมาย
งบประมาณประจ�าปี หรือร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม” จะ
ประกอบด้วยร่างกฎหมายที่ระบุไว้ว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในร่าง
กฎหมายงบประมาณประจ�าปี หรือร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม
เท่านั้นซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติ

(3) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี้ “รา่งกฎหมายงบประมาณ
ประจ�าป ”ี จะหมายถงึรา่งกฎหมายฉบบัเดยีวหรอืหลายๆ ฉบบัทีบ่รรจุ
งบประมาณส�าหรับป งีบประมาณและป งีบประมาณถดัไป

(f) (i) สภานติบิญัญตัอิาจควบคมุการน�าเสนอ การอนมุตัิ และ
การบงัคบัใชง้บประมาณ และการฟอ้งรอ้งส�าหรับหนว่ยงานรฐั
ทัง้หมด
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(g) (j) ส�าหรับป งีบประมาณ 2004-05 หรอื ป งีบประมาณถดัๆ 
ไป สภานติบิญัญตัิ อาจ จะไมส่ง่ใหแ้กผู่ว้า่การรฐัเพือ่พจิารณา หรอื
ผูว้า่การรฐัอาจ จะไม่ ลงนามเป น็กฎหมายส�าหรับรา่งกฎหมายงบ
ประมาณประจ�าป ี ส�าหรับป งีบประมาณหรอืส�าหรับป งีบประมาณ
ถดัไปซึง่จดัสรรจากกองทนุทัว่ไป ซึง่ แตล่ะ ป งีบประมาณ ของ
สองป งีบประมาณ จ�านวนรวม เมือ่รวมเขา้กบัการจดัสรรคา่ใชจ้า่ย
ทั้งหมดจากกองทุนทั่วไปส�าหรับป งีบประมาณทีจ่ัดท�าขึ้นในวันที่
ผา่นร า่งกฎหมายงบประมาณและจ�านวนเงินที่กองทุนทั่วไปโอน
ใหก้ับบัญชีเพื่อเสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส�าหรับป งีบประมาณตามมาตรา 20 ในขอ้ XVI สงูเกนิกวา่ราย
ไดข้องกองทนุทัว่ไป, เงนิโอนและเงนิคงเหลอืจากป งีบประมาณที่
ผา่นมา ส�าหรับป งีบประมาณทีป่ระเมนิ ณ วนัทีผ่า่นรา่งกฎหมาย 
การ การประเมนิรายไดข้องกองทนุทัว่ไป, เงนิโอน และเงนิคง
เหลือจะแสดงไว ้ในร า่งกฎหมายงบประมาณที่ผ า่นร า่งโดยสภา
นติบิญัญตัิ รา่งกฎหมายงบประมาณทีผ่า่นโดยสภานติบิญัญตัจิะ
ประกอบดว้ยรายงานหนี้ผกูพันทั้งหมดของกองทุนทั่วไปที่ระบไุว ้
ในหมวดยอ่ยส�าหรับแตล่ะป งีบประมาณของสองป งีบประมาณ 
รวมทั้งค�าอธิบายหลักพื้นฐานในการประเมินรายไดข้องกองทุน
ทัว่ไป ซึง่มกีารอธบิายจ�านวนทีส่ภานติบิญัญตัเิสนอส�าหรับรายได ้
กองทุนทั่วไปของป งีบประมาณนัน้ซึ่งแตกตา่งจากรายไดก้องทุน
ทัว่ไปของป ทีีเ่พิง่ผา่นมา

(h) (k) โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญตักิฎหมายอืน่ๆ ของกฎหมาย
หรอืในรฐัธรรรมนญู รวมทัง้หมวดยอ่ย (c) (f) ของมาตรานี้ มาตรา 
4 ในขอ้นีแ้ละ มาตรา 4 และ 8 ในขอ้ III ในป ใีดกต็ามทีร่า่งกฎ
หมายงประมาณประจ�าป ไีมผ่า่นโดยสภานติบิญัญตัภิายในเทีย่งคนื
ของวนัที่ 15 มถินุายน จะไมม่กีารจดัสรรคา่ใชจ้า่ยจากงบประมาณ
ป จัจุบันหรืออนาคตเพื่อจา่ยเป น็คา่ตอบแทนเงินเดือนหรือช�าระ
คนืคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางหรอืคา่ยงัชีพแกส่มาชกิสภานติบิญัญตัิ
ระหวา่งสมยัประชมุสามญัและวสิามญันบัแตเ่ทีย่งคนืวนัที่ 15 
มถินุายน ถงึวนัทีน่�าเสนอรา่งกฎหมายงบประมาณประจ�าป แีกผู่ ้
วา่การรฐั ไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนเงนิเดอืนหรอืการเบกิคนืคา่ใช ้
จา่ยการเดนิทางหรอืคา่ยงัชพีตามหมวดยอ่ยนีย้อ้นหลงั

มาตรา 7 เพิม่เตมิ ขอ้ XI A ในรฐัธรรมนญูแหง่ รฐัแคลฟิอรเ์นยี 
ดงันี:้

มาตรา XI A  
แผนการด�าเนนิงานเชงิกลยทุธส์�าหรับชุมชน

มาตรา 1 (a) ชาวแคลฟิอรเ์นยี คาดหวงัและเรยีกรอ้งให ้
หนว่ยงานการปกครองสว่นทอ้งถิน่อธบิายถึงวตัถปุระสงคข์องการ
ใชจ้า่ยและวา่มคีวามกา้วหนา้ในการด�าเนนิการเพือ่บรรลเุปา้หมาย
หรอืไม่ ดงันัน้ นอกเหนอืไปจากขอ้ก�าหนดในบทบญัญตัใิดๆ ใน
รฐัธรรมนญูฉบบันี้ งบประมาณทีไ่ดร้ับอนมุตัขิองหนว่ยงานการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่จะประกอบดว้ยทกุขอ้ตอ่ไปนี้เมื่อ
ใชภ้ายใตอ้�านาจและหนา้ทีข่องหนว่ยงาน:

(1) รายงานที่แสดงวิธีการใช จ้ ่ายงบประมาณภายใตห้น า้ที่ 
บทบาท และล�าดบัความส�าคญัทีต่ดัสนิโดยหนว่ยงานการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ทีจ่ะสง่เสริมความเจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ คณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม และความเสมอภาคในชมุชน โดยสะทอ้นใหเ้หน็ใน
เปา้หมายตอ่ไปนี:้ เพิม่การจา้งงาน, พฒันาการศกึษา, ลดความ
ยากจน, ลดอาชญากรรม, พฒันาดา้นสขุภาพและอืน่ๆ ทีส่�าคญัตอ่
ชมุชน

(2) อธิบายการวัดผลโดยรวมที่จะใช ้ในการประเมินความ
ก า้วหน า้ทุกส ่วนในชุมชนตอ่เป า้หมายที่ก�าหนดไว ้โดยหน ่วย
งานการปกครองสว่นทอ้งถ่ินดงัวรรค (1)

(3) รายงานการวัดผลของการใช จ้า่ยหลักของหนว่ยงานการ
ปกครองที่มีการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะส�าหรับงบประมาณ 
และความสัมพันธต์อ่เป า้หมายทั้งหมดที่ตั้งขึ้นโดยหนว่ยงานการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามวรรค (1)

(4) รายงานแสดงว ่าหน ่วยงานการปกครองส ่วนทอ้งถิ่นจะ
ด�าเนินการใหก้ารใช จ้า่ยและการลงทุนดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
เป น็ไปในแนวทางเดียวกันไดอ้ย ่างไรเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป า้
หมายทีห่นว่ยงานการปกครองสว่นทอ้งถิน่ก�าหนดไวต้ามวรรค (1)

(5) รายงานสาธารณะเร่ืองความคืบหน า้ในการด�าเนินการให ้
บรรลุผลตามเป า้หมายที่หน ่วยงานการปกครองส ่วนท อ้งถิ่น
ก�าหนดไวต้ามวรรค (1) และการประเมนิประสทิธภิาพในการบรรลุ
ผลตามมาตรการทีก่�าหนดในงบประมาณป กีอ่นหนา้

(b) แตล่ะหนว่ยงานการปกครองสว่นทอ้งถิน่จะพฒันาและด�าเนนิ 
การดว้ยกระบวนการทีเ่ป ดิเผยและโปรง่ใสเพือ่สนบัสนนุความรว่ม 
มอืจากชมุชนในทกุดา้นในการพฒันางบประมาณทีเ่สนอ รวมทัง้การ
ระบหุาความจ�าเป น็ทีส่�าคญัตา่งๆ ของชมุชน ตามวรรค (1) ของ
หมวดยอ่ย (a)

(c) มาตรานีจ้ะมผีลในป งีบประมาณของหนว่ยงานการปกครองส ่
วนทอ้งถิน่ทีเ่ริ่มตน้ในป ี 2014

(d) บทบญัญตักิฎหมายตา่งๆ ในมาตรานี้ มสีภาพบงัคบัอตัโนมตัิ
และจะตีความเพื่อน�าไปใช เ้ฉพาะกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช ้ 
อ�านาจการปกครองทอ้งถิน่

มาตรา 2 (a) เทศมณฑลโดยการด�าเนนิการของคณะกรรมก
ารผูค้วบคมุดแูล อาจรเิริ่มการพฒันาแผนการด�าเนนิงานกลยทุธ ์
ชมุชน ซึง่ตอ่จากนีจ้ะเรยีกวา่แผนการด�าเนนิงาน เทศมณฑลจะ
เชิญใหม้ีการเข า้ร ว่มจากหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิ่นทั้งหมด
ภายในเทศมณฑลซึ่งมบีทบาทหนา้ทีห่รือบรกิารในขอบเขตทีค่าด
ไว ใ้นแผนการด�าเนนิงาน หนว่ยงานปกครองทอ้งถิน่ใดๆ ภายใน
เทศมณฑลอาจรอ้งตอ่คณะกรรมการผูค้วบคมุดแูลใหร้เิริ่มแผนการ
ด�าเนนิงาน เพือ่ใหร้วมเป น็สว่นหนึง่ของกระบวนการ หรอืเพือ่ให ้
ปรับปรงุแก ไ้ขแผนการด�าเนนิงาน

(b) หนว่ยงานการปกครองทอ้งถิ่นที่ร ว่มมือกันจะร า่งแผนการ 
ด�าเนนิงานผา่นกระบวนการทีเ่ป ดิเผยและโปรง่ใสเพือ่กระตุน้การ
รว่มมอืกนัจากทกุภาคสว่นของชมุชน รวมทัง้ผูน้�ายา่นใกลเ้คยีง 
แผนการด�าเนนิงานจะประกอบดว้ยทัง้หมดตอ่ไปนี:้

(1) แถลงการณเ์กี่ยวกับ (A) เคา้โครงของแผนการด�าเนิน
งานว ่าท�าอย ่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค ์และเป า้หมายดัง
ก�าหนดในวรรค (1) ถึง (5) รวมถึงหมวดยอ่ย (a) ของมาตรา 1 
ในขอ้นี้ (B) อธิบายถึงบริการสาธารณะที่น�าเสนอตามแผนการ
ด�าเนินงานและบทบาทและความรับผิดชอบของหน ่วยงาน
ปกครองทอ้งถิ่นที่เข า้ร ว่ม (C) อธิบายวา่ เหตใุดบริการเหลา่
นั้นจึงจะถูกสง่มอบอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ในการด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงาน (D) จัดหาทรัพยากร
เพื่อการจัดสรรที่จะช ว่ยสนับสนุนโครงการ รวมถึงเงินทุนที่อาจ
ไดร้ับจากกองทุนสง่เสริมการด�าเนินงานและการตรวจสอบ (E) 
พิจารณาความแตกต ่างภายในชุมชนท่ีให บ้ริการตามแผนการ
ด�าเนินงาน และ (F) อธิบายวา่แผนการด�าเนินงานมีความ
สอดคลอ้งกับงบประมาณที่น�ามาใช ้โดยหนว่ยงานการปกครอง
ทอ้งถิ่นที่เข า้ร ว่มอยา่งไร 

(2) ผลลพัธท์ีต่อ้งการโดยหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่และวธิี
การวดัผลลพัธด์งักลา่ว

(3) วิธีการเพื่อการรายงานผลลัพธ์เป็นประจ�าแก่สาธารณะ 
และรัฐ 

(c) (1) น�าเสนอแแผนการด�าเนินงานแกค่ณะบุคคลที่มีอ�านาจ 
ของแตล่ะหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ขา้รว่มภายในเทศมณฑล 
เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึความรว่มมอืในระดบัต�า่สดุ แผนการด�าเนนิงานตอ้ง
ไดร้ับความเหน็ชอบจากเทศมณฑล หนว่ยงานการปกครองทอ้ง
ถิ่นทีใ่หบ้ริการเกี่ยวกบัเทศบาลซึ่งสอดคลอ้งตามแผนการด�าเนิน
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งานส�าหรับประชากรสว่นใหญใ่นเทศมณฑลเป น็อยา่งนอ้ย และ
โรงเรียนในเขตการศกึษาหนึ่งแหง่ขึ้นไปใหบ้รกิารตอ่นกัเรียนสว่น
ใหญใ่นเทศมณฑลเป น็อยา่งนอ้ย

(2) การอนุมติัแผนการด�าเนนิงานหรือการแก ้ไขแผนการด�าเนนิ
งาน โดยหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ รวมทัง้เทศมณฑล จะ
ก�าหนดใหม้กีารออกเสยีงสว่นใหญข่องสมาชกิของคณะบคุคลทีม่ี
อ�านาจสงูสดุของหนว่ยงานนัน้ ไมใ่ชแ้ผนการด�าเนนิงานกบัหนว่ย
งานการปกครองทอ้งถิน่ทีไ่มเ่ห็นชอบกบัแผนการด�าเนินงานตาม
วรรคนี้

(d) เมือ่แผนการด�าเนนิงานไดร้ับอนุมตัิ เทศมณฑลอาจท�า
สัญญาที่ระบุและก�าหนดหน า้ที่และความรับผิดชอบของแตล่ะ
หนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ทีร่ว่มมอื โดยทีก่ารจดัท�าสญัญาดงั
กลา่วจ�าเป น็ส�าหรับการด�าเนนิการตามแผนการด�าเนนิงานและได ้
รับการอนุมัติดว้ยเสียงส ว่นใหญข่องคณะบุคคลที่มีอ�านาจสูงสุด
ของแตล่ะหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ซึ่งเป น็คูส่ญัญา

(e) หน ่วยงานการปกครองทอ้งถ่ินที่เห็นชอบกับแผนการด�าเ
นนิงานตามมาตรานีแ้ละไดท้�าตามขอ้ก�าหนดของมาตรา 3 ของ
ขอ้นี้ หากมี อาจรวมกองทนุรัฐหรือทอ้งถิน่ซึ่งไดร้ับจดัสรรเพือ่
ใหบ้ริการตามแผนการด�าเนินงานเขา้ดว้ยกันในรูปแบบทีจ่ะสร า้ง
ความกา้วหนา้ใหแ้กเ่ป า้หมายของแผนการด�าเนนิงาน

มาตรา 3 (a) หากคูส่ญัญาของแผนการด�าเนนิงานทีไ่ดร้ับการ
เหน็ชอบตาม มาตรา 2 ของขอ้นีล้งมตวิา่ กฎหมายหรอืระเบยีบ 
รฐั รวมถงึกฎหมายหรอืระเบยีบทีจ่�ากดัการใชจ้า่ยกองทนุ ขดั
ขวางความกา้วหนา้ตามเปา้หมายของแผนการด�าเนนิงาน หรอื
พวกเขาตอ้งการอ�านาจทางกฎหมายเพิ่มขึน้เพือ่ใหส้ามารถด�าเนนิ
การตามแผนการด�าเนนิงานได ้ หนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่อาจ
รวมบทบัญญัตใินแผนการด�าเนินงานซึ่งเทียบเทา่กันในดา้นการ
ท�าหนา้ทีต่ามวตัถปุระสงค์ หรอืวตัถปุระสงคข์องกฎหมายหรอืกฏ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง บทบญัญตัจิะรวมค�าอธบิายถงึวตัถปุระสงคท์ี่
มุง่หมายของรฐั, กฎกลายเป น็อปุสรรคตอ่ผลลพัธท์ีด่กีวา่อยา่งไร, 
กฎระเบียบชมุชนท่ีเสนอ, และกฎของชุมชนจะชว่ยให ไ้ดผ้ลลพัธ ์
ที่ดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็ช ว่ยสร า้งความเจริญดา้นเศรษฐกิจ 
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม และความเสมอภาคในชมุชนไดอ้ยา่งไร 
ส�าหรับจดุประสงค์ในสว่นนี้ ขอ้ก�าหนดหนึง่มบีทบาทเทยีบเทา่กบั
วตัถปุระสงค์ หรอืวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบั 
หากวตัถปุระสงคด์ังกลา่วเป น็ไปตามนโยบายและจดุประสงคข์อง
กฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัอยา่งชดัเจน

(b) คูส่ัญญาจะน�าเสนอแผนการด�าเนนิงานซึ่งประกอบดว้ยบท
บัญญัติที่เทา่เทียมกันในแงข่องการท�าหนา้ที่ดังอธิบายในหมวด
ยอ่ย (a) โดยยดึตามบทบญัญตัริฐั ใหแ้กส่ภานติบิญัญตัริะหวา่ง
สมยัประชมุสามญัหรอืวสิามญั หากภายใน 60 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้ับ
แผนการด�าเนนิงาน สภานติบิญัญตัมิไิดด้�าเนนิการใดทีแ่สดงความ
เหน็พอ้งโดยการลงมตหิรอืไมอ่นมุตัิ เพือ่ไมอ่นมุตับิทบญัญตันิัน้ 
ใหถ้อืวา่บทบญัญตันิัน้ด�าเนนิการไดพ้รอ้มกบัมผีลทางกฎหมายซึ่ง
เป น็ไปตามบทบญัญตัทิีถ่อืวา่เป น็ไปตามกฎหมายรฐั

(c) หากคูส่ัญญาของแผนการด�าเนินงานได ร้ับการเห็นชอบ 
ตามมาตรา 2 ของขอ้นีล้งมตวิา่กฎเกณฑขั์ดขวางเปา้หมายของ
แผนการด�าเนินงาน พวกเขาอาจท�าตามกระบวนการทีร่ะบไุว ใ้น
หมวดยอ่ย (a) ของมาตรานีโ้ดยการยืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานหรอื
กรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกาศใช ห้รือด�าเนินการเกี่ยวกับ
กฎระเบยีบ ใหพ้จิารณาขอ้เสนอภายใน 60 วนั หากภายใน 60 วนั
หลงัจากวนัทีไ่ดร้ับแผนการด�าเนนิงาน หนว่ยงานหรอืกรมนัน้ไม่
ด�าเนนิการใดทีจ่ะแสดงความไมเ่หน็ดว้ยตอ่บทบญัญตัิ ใหถ้อืวา่
บทบัญญัตนิัน้มีผลทางกฎหมายซึ่งเป น็ไปตามบทบัญญัตทิี่ถอืวา่
เป น็ไปตามกฎหมายรฐั การด�าเนนิการใดๆ ทีแ่สดงความไมเ่หน็

ดว้ยตอ่บทบัญญัติควรจะมีรายงานแสดงเหตุผลในการด�าเนินการ
ดงักลา่ว

(d) มาตรานีใ้ช ้ไดเ้ฉพาะกบักฎหมายหรือกฎระเบียบที่ควบคุม 
การบรหิารจดัการโครงการรฐัทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุเงนิทนุบางสว่นหรอื
ทัง้หมดจากรฐัโดยตรง

(e) อ�านาจทีไ่ด ร้ับตามมาตรานี้หมดอายโุดยอัตโนมัตใินสี่ป ี 
ภายหลังวนัทีบ่ังคบัใช ้ เวน้เสยีแตจ่ะมกีารตอ่อายตุามมาตรานี้

มาตรา 4 (a) โดยนัยนี้ กองทุนเพื่อการด�าเนินการและการ
ตรวจสอบถูกตั้งขึ้นในหน่วยงานคลังของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การจัดหาทรัพยากรรัฐเพื่อด�าเนินการบูรณาการส่งมอบบริการ
ตามแผนการด�าเนินงานกลยุทธ์ชุมชนที่เตรียมการตามมาตรานี้ 
โดยไม่ค�านึงถึงมาตรา 13340 ในประมวลกฎหมายปกครอง เงิน
ในกองทุนจะถูกจัดสรรต่อเนื่องเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในมาตรา
นี้ ส�าหรับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 ในข้อ XVI รายได้ที่โอนเข้า
กองทุนเพื่อการด�าเนินการและการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ
นี้ที่เพิ่มเข้ามาในมาตรานี้จะถูกพิจารณาในกองทุนทั่วไปในการ
จัดเก็บภาษีซึ่งอาจจัดสรรตามข้อXIII B

(b) เงินในกองทนุเพือ่การด�าเนนิการและการตรวจสอบจะไดร้ับก
ารจดัสรรตามกฎหมายแกเ่ทศมณฑลตา่งๆ ซึง่แผนการด�าเนนิงาน
ประกอบดว้ยงบประมาณส�าหรับคา่ใชจ้า่ยของกองทนุตามมาตรา 1 
และ 2 ในหมวดนี้

(c) กองทุนใดๆ ที่จัดสรรให้แก่โรงเรียนเขตตามแผนการด�าเนิน
งานจะต้องจ่ายออกจากแหล่งรายได้ท่ีนอกเหนือไปจากกองทุน
เพื่อการด�าเนินงานและการตรวจสอบ และอาจจ่ายจากแหล่งอื่น
ตามการตัดสินใจของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่เข้าร่วมกับ
แผนการด�าเนินงาน การจัดสรรปันส่วนส�าหรับโรงเรียนเขตใด ที่
ด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานจะไม่ได้รับการพิจารณาใน
กองทุนทั่วไปในการจัดเก็บภาษี หรือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่
จัดสรร เพื่อจุดประสงค์ตามมาตรา 8 ในหมวด XVI

มาตรา 5 เทศมณฑลที่เห็นชอบกับแผนการด�าเนินงานตาม
มาตรา 2 ในขอ้นี้ จะประเมนิประสทิธภิาพของแผนการด�าเนนิ
งานอยา่งนอ้ยทกุสีป่ ี ขัน้ตอนการประเมนิจะประกอบดว้ยความ
เหน็สาธารณะ และความเหน็ดังกลา่วจะถกูรวมเขา้ไว ใ้นรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ หนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ขา้รว่มจะใชก้าร
ประเมนินีเ้พือ่ปรับปรงุแผนการด�าเนนิงาน และสาธารณชนกจ็ะใช ้
การประเมินนี้เพื่อประเมินการท�างานของหนว่ยงานปกครองทอ้ง
ถิน่ การประเมนิจะประกอบดว้ยการพจิารณาทบทวนถึงแผนการ
ด�าเนนิงานวา่ไดม้กีารบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายดังวรรค (1) 
ถึง (5) และหมวดยอ่ย (a) ของมาตรา 1 รวมทั้ง การพฒันาผล
งานของหน ่วยงานปกครองทอ้งถิ่นที่ร ่วมมือในการสง่มอบและ
ประสทิธผิลของการใหบ้รกิารภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง ความกา้วหนา้
ในการลดความแตกตา่งกันในชุมชน และแตล่ะบคุคลหรือสมาชิก
ชุมชนไดร้ับบริการตามการพัฒนาและด�าเนินการของแผนการ
ด�าเนนิงานหรือไม่

มาตรา 6 (a) รัฐจะพิจารณาวา่จะช ว่ยใหห้นว่ยงานปกครอง 
ทอ้งถิ่นให บ้ริการอย ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
ในระหวา่งแผนการด�าเนนิงานตาม มาตรา 2 อยา่งไร สอดคลอ้ง
กบัเป า้หมาย รัฐหรือกรมหรือหนว่ยงานจะท�าสัญญากบัหนว่ย
งานการปกครองท อ้งถิ่นรายหนึ่งหรือมากกว ่าที่เข า้ร ่วมใน
แผนการด�าเนินงานเพื่อการด�าเนินการตามหนา้ที่ที่คูส่ัญญาเห็น
ว ่าสามารถท�าให ม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นได ้ใน
ระดบัทอ้งถิน่ สัญญาใดๆ ทีท่�าขึ้นตามมาตรานีจ้ะเป น็ไปตาม
แผนการด�าเนนิงานตามขอ้ก�าหนดของมาตรา 2
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(b) รัฐจะพิจารณาและตัดสินว ่าจะสนับสนุนความพยายาม 
ของหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิ่นและตัวแทนของประชาชนใน
การท�างานร ่วมกันเพื่อจัดการป ญัหาท า้ทายและแก ้ไขป ญัหา
ที่หนว่ยงานการปกครองทอ้งถิ่นตัดสินใจดว้ยความสมัครใจและ
รว่มมอืรว่มใจวา่เป น็การแกป้ ญัหาทีด่ทีีส่ดุในระดบัภมูภิาคเพือ่ให ้
เกดิความกา้วหนา้ในดา้นความรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ คณุภาพสิง่
แวดลอ้ม และความเสมอภาคในชมุชน โดยการกระตุน้ทางการเงนิ
และกฎระเบียบ รฐัจะสง่เสริมความสามารถและการแขง่ขนัโดยรวม
ของเศรษฐกจิภมูภิาค และสนบัสนนุความรว่มมอืเป น็อนัดรีะหวา่ง
หนว่ยงานการปกครรองทอ้งถิ่นในภูมิภาคโดยการพิจารณาสิทธิ
พิเศษในกองทุนที่รัฐควบคุมส�าหรับงานบริการดา้นโครงสร า้งพื้น
ฐานและประชาชน ถา้หากมี แกห่นว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ที่
รว่มมอื ซึง่ไดพ้ฒันาแผนความรว่มมอืดว้ยความตัง้ใจและท�าให ้
เกดิความกา้วหนา้ตามวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายดงั วรรค (1) ถงึ 
(5) และ หมวดยอ่ย (a) ในมาตรา 1

มาตรา 7 ไม ่มีอะไรในมาตรานี้ที่มุ ง่จะยกเลิกเพิกถอนหรือ
ลม้ลา้งอ�านาจใดๆ ทีม่อียขูองหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ 
หรือเพือ่ขดัขวาง หรือหา้มหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ในการ
พัฒนาและร ว่มมือในโครงการภูมิภาคและแผนการท่ีไดอ้อกแบบ
ไว เ้พื่อปรับปรุงการส ง่มอบและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ
ของรัฐ

มาตรา 8 ส�าหรับวตัถปุระสงคข์องมาตรานี้ ค�าวา่ “หนว่ย
งานการปกครองสว่นทอ้งถิน่’’ หมายถงึ เทศมณฑล, เมอืง, เมอืง
และเทศมณฑล, และหนว่ยงานการปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ๆ รวม
ทัง้โรงเรยีนเขต ส�านกังานการศกึษาตา่งๆ ของเทศมณฑล และ
วทิยาลยัเขตชมุชน

มาตรา 8 มาตรา 29 ในหมวด XIII ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยีไดร้ับการแก ไ้ขดงันี:้

มาตรา 29 (a) สภานิติบัญญัติอาจใหอ้�านาจแกเ่ทศมณฑล 
เมอืงและเทศมณฑล และเมอืง ในการท�าสญัญาเพือ่การจดัสรร
รายไดจ้ากภาษีขายหรือภาษโีภคภัณฑท์ี่พวกเขาก�าหนดและจัด
เกบ็โดยรัฐระหวา่งกนั กอ่นสญัญาจะมผีล จะตอ้งมกีารอนุมตัดิว้ย
เสยีงสว่นใหญข่องผูอ้อกเสยีงในแตล่ะขอบเขตอ�านาจปกครองใน
การเลอืกตั้งทัว่ไปหรือการเลอืกตั้งโดยตรงรอบแรก

(b)  โดยไมค่�านงึถงึหมวดยอ่ย (a) ในวนัทีห่รอืหลงัวนัทีม่ผีล
ของหมวดยอ่ยนี้ เทศมณฑล เมอืงและเทศมณฑล และเมอืงตา่งๆ , 
อาจท�าสญัญาเพือ่จดัสรรรายไดจ้ากภาษีขายหรอืภาษโีภคภณัฑท์ี่
พวกเขาก�าหนดตามกฎหมาย Bradley-Burns Uniform Local Sales 
and Use Tax Law และบทบญัญตัใิดๆ ทีส่บืเนือ่ง ซึง่จดัเกบ็โดยรฐั
ระหวา่งกนั หากกฎหมายและการลงมตเิสนอใหแ้ตล่ะสญัญาตอ้ง
ไดร้ับความเหน็ชอบจากเสยีงสองในสามของคณะผูม้อี�านาจสูงสดุ
ของแตล่ะเขตอ�านาจปกครองของหนว่ยงานท่ีเป น็คูสั่ญญา

(c) โดยไมค่�านึงถึงหมวดยอ่ย (a) เทศมณฑล เมอืงและเทศ
มณฑล และเมอืงตา่งๆ และหนว่ยงานการปกครองทอ้งถิน่อืน่ๆ 
รวมทั้งโรงเรียนเขต ส�านกังานการศกึษาตา่งๆ ของเทศมณฑล 
และวทิยาลยัเขตชุมชน ซึ่งเป น็คูส่ญัญาในแผนการด�าเนนิการ
กลยทุธช์ุมชนตามขอ้ XI A อาจเขา้ท�าสัญญาเพือ่จดัสรรราย
ไดจ้ากภาษีทีป่ระเมินตามมลูคา่หรือราคาโรงเรือนและทีด่นิ ที่
ส�ารองไวร้ะหวา่งกนั หากกฎหมายและการลงมตเิสนอใหแ้ตล่ะ
สัญญาตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากเสียงสองในสามของคณะผู ม้ี
อ�านาจสูงสุดของแตล่ะเขตอ�านาจปกครองของหนว่ยงานทีเ่ป น็คู ่
สญัญา สญัญาทีท่�าขึ้นตามมาตรานี้ จะสอดคลอ้งกบัความรว่มมอื

ดา้นงบประมาณของหนว่ยงานปกครองสว่นทอ้งถ่ินตาม มาตรา 
1 ขอ้ XI A

มาตรา 9 เพิ่มตอนที่ 6 (เริ่มจากมาตราที่ 55750) ในสว่นที่ 2 
หมวด 2 ของหมวดที่ 5 ประมวลกฎหมายปกครอง ดังนี:้

ตอนที ่ 6 แผนการด�าเนนิงานกลยทุธช์มุชน

55750. (a) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 7101 ของกฎหมายจดั
เกบ็รายไดแ้ละภาษี หรอืบทบญัญตัอิืน่ของกฎหมาย ซึง่เริ่มตน้ใน
ป งีบประมาณ 2013–14 จ�านวนรายได ้ เงนิคนืสทุธิ ทีจ่ดัเกบ็ตาม
มาตรา 6051 ของกฎหมายจดัเกบ็รายไดแ้ละภาษี ในอตัรารอ้ย
ละ 0.035 จะถกูสะสมไวใ้นคลงัรฐัส�าหรับกองทนุเพือ่การด�าเนนิ
งานและการตรวจสอบซึง่ตัง้ขึน้ตามมาตรา 4 ของขอ้ XI A ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี และจะใชเ้ฉพาะเพือ่วตัถปุระสงค์
ทีก่อ่ตัง้กองทนุเทา่นัน้

(b) เมือ่สภานติบิญัญตัลิดฐานภาษีขายและการลดดังกลา่วสง่ผ
ลตอ่รายไดท้ีล่ดลงในกองทนุเพือ่การด�าเนนิงานและการตรวจสอบ
นอ้ยกวา่กองทนุทีไ่ดร้ับในป งีบประมาณ 2013–14 ผูต้รวจสอบจะ
โอนเงนิจากกองทนุทัว่ไปไปยังกองทนุเพือ่การด�าเนนิงานและการ
ตรวจสอบในจ�านวนที่เมื่อไดร้ับแลว้จะท�าใหย้อดเงินของกองทุน
เพื่อการด�าเนินงานและการตรวจสอบเทา่กนักบักองทุนทีไ่ดร้ับใน
ป งีบประมาณ 2013–14

55751. (a) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 7101 ของกฎหมายจดัเก็บ
รายไดแ้ละภาษี หรอืบทบญัญตัอิืน่ๆของกฎหมายซึง่เริ่มตน้ใน
ป งีบประมาณ 2013–14 จ�านวนรายได ้ เงนิคนืสทุธิ ทีจ่ดัเกบ็ตาม
มาตรา 6201 ของกฎหมายจดัเกบ็รายไดแ้ละภาษี ในอตัรารอ้ยละ 
0.035 จะถกูเกบ็สะสมไวใ้นคลงัรฐัส�าหรับกองทนุเพือ่การด�าเนนิ
งานและการตรวจสอบซึง่ตัง้ขึน้ตามมาตรา 4 ของขอ้ XI A ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี และจะใชเ้ฉพาะเพือ่วตัถปุระสงค์
ทีก่อ่ตัง้กองทนุเทา่นัน้

(b) เมื่อสภานิตบิัญญัติลดฐานภาษีขายและการลดดังกลา่วสง่ 
ผลตอ่รายไดท้ีล่ดลงในกองทนุเพือ่การด�าเนนิงานและการตรวจสอบ 
นอ้ยกวา่กองทนุทีไ่ดร้ับในป งีบประมาณ 2013–14 ผูต้รวจสอบ
จะโอนเงินจากกองทุนทั่วไปไปยังกองทุนเพื่อการด�าเนินงานและ
ตรวจสอบในจ�านวนที่เมื่อไดร้ับแลว้จะท�าใหย้อดเงินของกองทุน
เพื่อการด�าเนินการและการตรวจสอบเทา่กนักบักองทุนทีไ่ดร้ับใน
ป งีบประมาณ 2013–14

55752. (a) ในป งีบประมาณ 2014–15 และทกุๆ 
ป งีบประมาณถัดไป ผูต้รวจสอบจะจัดสรรเงินทุนของกองทุน
เพื่อการด�าเนนิงานและการตรวจสอบซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา 4 ของ
ขอ้ XI A ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นีย ใหแ้กแ่ตล่ะเทศ
มณฑลที่เห็นชอบในแผนการด�าเนินงานกลยุทธช์ุมชนซึ่งมีผลใน
วันที่หรือกอ่นวันที่ 30 มิถนุายนของป งีบประมาณกอ่นหนา้ และ
ไดย้ื่นเสนอแผนการด�าเนินงานของตนตอ่ผู ต้รรวจสอบเพื่อขอ
ทุนสนบัสนนุภายใตม้าตรานี้ การจัดสรรดังกลา่วจะกระท�าภายใน
สามเดอืนแรกของป งีบประมาณ จากยอดเงินรวมที่มไีวส้�าหรับ
การจัดสรรจากกองทุนเพื่อการด�าเนินงานและการตรวจสอบใน
แตล่ะป งีบประมาณ ซึ่งกอ่ตั้งขึ้นโดยนัยนี้ เพื่อชว่ยสนบัสนนุเงิน
ทุนแกแ่ผนการด�าเนนิงาน สัดสว่นจะตอ้งเทา่กบัสัดสว่นทีบ่ันทกึ
ไวส้�าหรับเทศมณฑลภายใตห้มวดยอ่ย (c)
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(b) ตามทีใ่ช ใ้นมาตรานี้ ประชากรทีไ่ดร้ับบรกิารตามแผนการ
ด�าเนนิงานยทุธศาสตรช์ุมชนคอืประชากรตามพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์
ซ่ึงเป น็จ�านวนประชากรของทุกหนว่ยงานของการปกครองส ว่น
ทอ้งถิน่ทีร่ว่มมอื โดยถอืวา่ประชากรรายหนึง่ทีไ่ดร้ับบรกิารจาก
หนว่ยงานการปกครองทอ้งถิ่นหนึ่งหนว่ยงานหรือมากกวา่ใหน้ับ
ครัง้เดยีว แผนการด�าเนนิงานจะประกอบดว้ยการค�านวนประชากร
ตอ่พืน้ทีภ่มูศิาสตรท์ีใ่หบ้รกิารตามแผนการด�าเนนิงาน ตามขอ้มลู
เกีย่วกบัสถติปิระชากรลา่สดุของกรมการเงนิ

(c) ผูต้รวจสอบจะตดัสนิจ�านวนประชากรที่รับบรกิารจากแตล่ะเ
ทศมณฑลตามแผนการด�าเนินงานตามสัดสว่นรอ้ยละของจ�านวน
ประชากรทั้งหมดทีบ่นัทกึส�าหรับแผนการด�าเนนิงานทั้งหมดทีเ่ขา้
เกณฑก์ารใหท้นุสนบัสนนุตามหมวดยอ่ย (a)

(d) กองทนุทีจ่ดัใหต้ามมาตรา 4 ของขอ้ XI A ของรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีและในบทนี้ แสดงในสว่นของเงนิออมสะสม
ของรฐัอนัเนือ่งมาจากแผนปรับงบประมาณประจ�าป ี 2011 และ
มาตรการทีเ่พิม่เขา้มาในมาตรานี้ สีป่ หีลงัจากทีม่กีารจดัสรรเงนิ
ทนุตามมาตรานี้ ส�านกัวเิคราะหท์างกฎหมาย (Legislative Analyst’s 
Office) จะประเมนิผลกระทบทางการเงนิของแผนการด�าเนนิ
งาน วา่มแีผนใดบา้งทีไ่ดพ้ฒันาดว้ยความมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลตอ่การใหบ้รกิาร หรอื มกีารลดลงของความตอ้งการ
บรกิารทีร่ฐัอดุหนนุ

มาตรา 10 เพิม่มาตรา 42246 ในประมวลกฎหมายการศกึษา 
ดงันี:้ 

42246. กองทนุทีอ่ดุหนนุหรอืไดร้ับโดยโรงเรยีนเขตการศกึษา
ภาครัฐตามความรว่มมือในแผนการด�าเนนิงานกลยทุธชุ์มชน ทีไ่ด ้
รับอ�านาจจาก ขอ้ XI A ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี จะ
ไมถ่กูพจิารณาในการค�านวนสดัสว่นของรฐัส�าหรับรายไดเ้ขตจ�ากดั
ภายใตม้าตรา 42238 หรอื กฎหมายสบืเนือ่งใด

มาตรา 11 เพิม่มาตรา 9145 ในประมวลกฎหมายปกครอง ดงันี:้

9145. เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรา 9.5 และ 12 ขอ้ IV ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี จะใชค้�าจ�ากดัความตอ่ไปนี:้

(a) “ขยายขอบเขตของโครงการรฐัและหนว่ยงานทีม่อียู”่ ไม่
รวมถงึขอ้ตอ่ไปนี:้

(1) การฟ ื ้ นฟกูารสนบัสนนุเงนิทนุแกห่นว่ยงานหรือโครงการที่
ถกูลดหรอืตดัทิง้ในป งีบประมาณถดัจากป ี 2008-09 เพือ่ใหเ้กดิ
สมดุลส�าหรับงบประมาณหรือเพื่อจัดการป ญัหาการประมาณการ
ขาดดลุ

(2) เพิ่มการสนับสนุนเงินทุนแก ่โครงการหรือหน ่วยงานเพื่อ
จดัหาทนุใหส้�าหรับความรับผดิทางกฎหมายทีม่อียู ่ รวมถงึเพิม่คา่
ครองชพี หรอื ปริมาณงานทีท่�าไดใ้นชว่งระยะเวลาหนึง่ และการ
เพิม่ใดๆ ทีไ่ดร้ับอ�านาจโดยบนัทกึขอ้ตกลงความเขา้ใจซึง่อนมุตัิ
โดยสภานติบิญัญตัิ

(3) การเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนรัฐส�าหรับโครงการหรือหนว่ย
งานตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายที่มีผล
บงัคบัในวนัทีเ่พิม่มาตรการในมาตรานี้

(4) การใหเ้งินทนุเพือ่ครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยครั้งเดยีวของโครงการ
รฐัหรอืหนว่ยงาน ทีร่ะบใุนกฎหมายทีส่�ารองไวเ้พือ่กองทนุ

(5) การใหเ้งนิทนุส�าหรับขอ้ก�าหนดในวรรค (5) ของหมวดยอ่ย 
(b) มาตรา 6 ในขอ้ XIII B ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี

(b) “คา่ใชจ้า่ยรฐั” ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยส�าหรับการช�าระเงนิตน้หรอื
ดอกเบีย้ส�าหรับพนัธบตัรภาษีรฐั

(c) “เพิม่รายได”้ รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั รายไดร้ฐัทีม่าจากการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะที่ออกโดยกฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมาย

รฐั และทีห่นว่ยงานรฐัรับผดิชอบตอ่การจดัเกบ็รายไดท้ีแ่สดงจ�านวน
เพิม่ขึน้อยา่งมาก

มาตรา 12 เพิม่มาตรา 11802 ในประมวลกฎหมายปกครอง 
ดงันี:้

11802. ภายใน 30 มถินุายน 2013 หลังการปรกึษากบัลกูจา้งรัฐ
และผูส้นใจอืน่ ผู ว้า่การรัฐจะยืน่เสนอแผนในการจดัท�าบทบญัญตัิ
รา่งงบประมาณแบบมุง่เนน้ความส�าเร็จของผลงานของมาตรา 12 
ในขอ้ IV ของรัฐธรรมนญูแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ่สภานติบิญัญตัิ 
การจดัท�าแผนนีจ้ะเกดิขึน้เตม็รูปแบบในป งีบประมาณ 2015–16 
และในแตล่ะป งีบประมาณถดัไป

มาตรา 13 เพิม่มาตรา 13308.03 ในประมวลกฎหมายปกครอง 
ดงันี:้

13308.03. เพิม่เตมิจากขอ้ก�าหนดในมาตรา 13308 ผูอ้�านวยการ
การเงนิจะ:

(a) ภายในวนัที่ 15 พฤษภาคมของแตล่ะป ี ยืน่เสนอตอ่สภา
นิติบัญญัติและจัดให ม้ีการปรับปรุงการประเมินผลของรายได ้
และรายจ ่ายรัฐส�าหรับป งีบประมาณและป งีบประมาณถัดไปแก ่
สาธารณะ ไมว่า่จะในการเสนอในรา่งกฎหมายงบประมาณทีอ่ยู ่
ในระหว ่างการพิจารณาโดยสภาหนึ่งหรือทั้งสองสภาของสภา
นติบิญัญตัิ หรอื ในการส�ารองไว ใ้นรา่งกฎหมายงบประมาณทีบ่งัคบั
ใช ้ ตามทีเ่หมาะสม

(b) ทนัทกีอ่นการผา่นงบประมาณสองป หีรอืงบเพิม่เตมิโดยสภานิ
ตบิญัญตัิ ใหย้ืน่รายงานแสดงผลรวมของรายไดท้ัง้หมดหรอืรายจา่ย
ทั้งหมดส�าหรับป งีบประมาณและป งีบประมาณถัดไปซึ่งจะถูกรวม
เขา้ไว ใ้นรา่งกฎหมายงบประมาณแกส่ภานติบิญัญตัิ

(c) ภายในวนัที่ 30 พฤศจกิายนของแตล่ะป ี ยืน่เสนองบการเงนิ
ปรับปรงุซึ่งประกอบดว้ย รายไดแ้ละรายจา่ยจากระยะเวลาเริ่มตน้
ของป จีนถงึวนัทีป่ จัจบุนั (year-to-date) เปรยีบเทยีบกบัรายไดแ้ละ
รายจา่ยทีก่�าหนดในงบประมาณทีไ่ดร้ับการลงมตยิอมรับ แกส่ภา
นติบิญัญตัิ ขอ้ก�าหนดนีอ้าจไดร้ับการตอบสนองโดยการตพีมิพ ์ใน
จลุสาร Fiscal Outlook Report โดยส�านกัวเิคราะหก์ฎหมาย (Legislative 
Analyst’s Office)

มาตรา 14 การแก ไ้ข

บทบงัคบัแหง่กฎหมายของมาตรการนี้ อาจแก ไ้ขเพยีงเพือ่
สนับสนุนวัตถปุระสงคข์องมาตรการนีโ้ดยการที่ร า่งกฎหมายไดร้ับ
ความเห็นชอบโดยการออกเสียงจ�านวนสองในสามของสมาชิกของ
แตล่ะสภาของสภานิตบิญัญัตแิละลงนามโดยผูว้า่การรัฐ

มาตรา 15 การแยกสว่นของบทบญัญตัิ

หากพบวา่บทบญัญตัใิดๆ ของรา่งกฎหมายนี้ หรอืการบงัคบัใช ้
ของบทบญัญตัใิดๆ ของรา่งกฎหมายนี้ ตอ่บคุคลใดๆ หรอืสภาพ
การณต์า่งๆ ไมเ่ป น็ไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูหรอืเป น็โมฆะ 
การคน้พบดงักลา่วจะไมม่ผีลตอ่บทบญัญตัสิว่นทีเ่หลอื หรอืการ
บงัคบัใชร้า่งกฎหมายนีต้อ่บคุลอืน่หรอืกรณอีืน่ๆ และในขอบเขตดงั
กลา่ว บทบญัญตัขิองรา่งกฎหมายนีส้ามารถแยกออกจากกนัได ้

มาตรา 16 วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
มาตรา 4, 5, และ 6 แหง่พระราชบญัญตันิีจ้ะมผีลในวนัจนัทรแ์รก

ของเดอืนธนัวาคม 2014 หากมไิดร้ะบเุป น็อยา่งอืน่ในพระราชบญัญตัิ 
บทบญัญตัอิืน่ๆ แหง่พระราชบญัญตัจิะมผีลหลงัวนัเลอืกตัง้ซึ่งเป น็
วนัทีพ่ระราชบญัตัไิดร้ับการลงมตยิอมรับ

มาตรา 17 คณะกรรมการทีป่รกึษาฝา่ยนติบิญัญตัิ
(a) ประชาชนเหน็ว่าและประกาศว่าการแก้ไขทีเ่สนอตามมาตรการนี้

ในกฎหมายมาตรา 12 ของข้อ IV ของรฐัธรรมนญูแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยี
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สอดคล้องกนักบัการแก้ไขในมาตรา 12 ของข้อ IV ของรฐัธรรมนญู
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเสนอโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดย
สภาร่างรฐัธรรมนญูฉบบัท่ี 4 ปี 2009-10 สมัยประชมุสามัญ (Res. Ch. 
174, Stats. 2010) (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรียกว่า ACA 4) ซึง่จะปรากฎในการ
หย่อนบตัรเลอืกตัง้ทัว่ไปท่ัวท้ังรัฐในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2014

(b) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมการของคณะกรรมการที ่
ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติและการตรวจทานเนื้อหาการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 (ACA 4) ด�าเนิน
การตามมาตรา 9086 และ 9091 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
และมาตรา 88002 และ 88005.5 ของประมวลกฎหมายปกครอง 
บทบัญญัติที่มีอยู่ในมาตรา 12 ของข้อ IV ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนียจะถือว่าเป็นบทบัญญัติแห่งมาตรานั้นที่แก้ไขโดย
มาตรการนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติจะเตรียมการ
และตรวจทานเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ (ACA 4) นั้น เพื่อจ�าแนกความแตกต่างของการ
เปลี่ยนแปลงที่เสนอโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ (ACA 4) ในมาตรา 12 ข้อ IV ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย จากบทบัญญัติของมาตรา 12 ในข้อ IV ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่แก้ไขโดยมาตรการนี้ เลขาธิการ
แห่งรัฐจะวางเนื้อหาสมบูรณ์ของ ACA 4 ที่เตรียมและผ่านการตรวจ
ทานโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติของมาตรานี้ ลงใน
แผ่นพับบัตรลงคะแนนส�าหรับการหย่อนบัตรเลือกตั้งทั่วไปทั่วทั้งรัฐ
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014

ข้อเสนอที่ 32
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้น�าเสนอต่อประชาชนตามบทบัญญัติ

แห่งมาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้เพิ่มมาตราต่างๆ ในประมวลกฎหมาย

ปกครอง โดยที่บทบัญญัติใหม่ที่เสนอเข้ามาเพิ่มเติมจะได้แสดงไว้
เป็นตัวพิมพต์ัวเอียง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ 

กฎหมายที่เสนอ

มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย ข้อสรุป และการประกาศวัตถุประสงค์
A. ผลประโยชนพ์เิศษมอีทิธพิลมากเกนิเหนอืรฐับาล ทกุๆ ป ี 

องคก์รตา่งๆ และสหภาพตา่งๆ จะบริจาคเงนิหลายลา้นดอลลาร ์ให ้
กบันกัการเมอืงและท�าใหผ้ลประโยชนส์าธารณะถกูฝ งัจมอยู ่ใตก้อง
ภูเขาแหง่การใชจ้า่ยผลประโยชนพ์เิศษ 

B. กระนั้นก็ตาม เป็นเวลาหลายปีที่รัฐบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
ได้แสดงความล้มเหลวต่อประชาชนของรัฐ รัฐเรามีหนี้นับพันๆ ล้าน
ดอลาร์และหน่วยงานปกครองท้องถิ่นมากมายอยู่ในสภาพใกล้
ล้มละลาย บ่อยครั้งเกินไปที่นักการเมืองเมินเฉยต่อความต้องการ
ของประชาชนและเห็นแก่ผลประโยชน์พิเศษแคบๆ ของบริษัท
ต่างๆ สหภาพแรงงานต่างๆ และผู้รับเหมางานรัฐบาลที่บริจาคเงิน
สนับสนุนการหาเสียงของพวกเขา

C. เงินบริจาคเหลา่นีท้�าใหเ้กิดการลดหยอ่นภาษีพิเศษและงาน 
รบัเหมาสาธารณะเพือ่บรษิทัใหญ่ๆ  โครงการรฐัมลูคา่มหาศาลทีส่รา้ง
ความร�่ารวยแกส่หภาพแรงงานเอกชนตา่งๆ และกองทนุบ�านาญทีไ่ม่
ยัง่ยนื ผลประโยชน ์เงนิเดอืนส�าหรบัพนกังานรฐัทีเ่ป น็สมาชกิสหภาพ 
ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป น็คา่ใชจ้า่ยทีม่าจากภาษขีองผูเ้สยีภาษีรฐัแคลฟิอรเ์นยี

D. แม จ้ะมีการจ�ากัดตัวเลขการบริจาคในบางเขตอ�านาจปกคร
อง กไ็มไ่ดท้�าเมด็เงนิของเอกชนและสหภาพทีส่นบัสนนุการเมอืง 
ไหลเขา้สูก่ระบวนการทางการเมอืงชา้ลง เงนิจ�านวนมากทีค่รอบง�า
การเมืองรัฐแคลิฟอร เ์นียเริ่มตน้โดยการหักอัตโนมัติออกจากเงิน
เดอืนคนงาน นายจา้งบริษทัตา่งๆ และสหภาพตา่งๆ มกัจะกดดนั
ลกูจา้ง ซึ่งบางทกีเ็ป น็ไปโดยลบัๆ บางทกีเ็ป น็ไปโดยเป ดิเผย ให ้
สนบัสนนุวตัถปุระสงคท์างการเมอืงของบริษทัหรอืสหภาพ โดยจดุ
ประสงคก์ค็อืรวบรวมเงนิหลายลา้นดอลลารเ์พือ่ให ้ไดม้าซึ่งอทิธิพล
กับผู น้�าของเราที่ถูกเลือกเข า้ไปโดยไมค่�านึงถึงความเห็นทางการ
เมอืงของพนกังานซึ่งเป น็ผูจ้า่ยเงนิเหลา่นัน้

E. ด้วยเหตผุลเหล่าน้ี และเพ่ือจะควบคมุการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ในปัจจบุนั และส่ิงทีป่รากฎเป็นการทจุรติของรฐับาลของเราจากเงนิ
บรจิาคของบรษิทัและสหภาพแรงงาน ประชาชนแห่งรฐัแคลิฟอร์เนยี
จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหยุดผลประโยชน์พิเศษ
ทนัท ี(Stop Special Interest Money Now Act) เพ่ือทีจ่ะ:

1. ประกาศหา้มทั้งบริษัทและสหภาพแรงงานบริจาคเงินใหแ้ก ่
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้

2. หา้มผู ร้ับเหมางานรัฐบาลบริจาคเงินใหแ้กเ่จา้หนา้ที่รัฐบาลที่
เป น็ผูอ้นมุตังิานให ้

3. หา้มบริษทัตา่งๆ และสหภาพแรงงานตา่งๆ รวบรวมเงนิทนุทาง
กฎหมายจากพนักงานหรือสมาชิกสหภาพโดยการใช ว้ิธีการบังคับ
ประจ�าดว้ยการหกัจากเงนิเดอืน; และ

4. ท�าใหก้ารบริจาคเพื่อวัตถปุระสงคท์างการเมืองของพนักงาน
ทัง้หมดเป น็ไปดว้ยความสมคัรใจเทา่นัน้ 

มาตรา 2 พระราชบญัญตัหิยดุผลประโยชนพ์เิศษทนัที

เพิม่ ขอ้ 1.5 (เริ่มตน้จากมาตรา 85150) เขา้ไปในบทที่ 5 เรือ่งที่ 9 
ของประมวลกฎหมายรฐับาล ดงันี:้

ขอ้ 1.5. พระราชบญัญตัหิยดุผลประโยชนพ์เิศษทนัที

85150. (a) โดยไม่ค�านงึถงึบทบญัญตัอิืน่ใดของกฎหมายหรอืชื่
อน้ี ห้ามบรษิทัใด สหภาพแรงงานใด หรอื สหภาพแรงงานพนกังาน
รฐัใด บรจิาคเงนิให้แก่ผู้สมัครรบัเลอืกต้ังรายใด คณะกรรมการ
ควบคมุผู้สมัครรบัเลอืกตัง้ใด หรอืคณะกรรมการอ่ืนใดรวมทัง้คณะ
กรรมการพรรคการเมือง หากว่ากองทนุน้ันจะใช้เพ่ือการบริจาคให้แก่
ผู้สมัครรายใด หรอืคณะกรรมการควบคมุการเลอืกต้ังใด

(b) โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญตัอิืน่ใดของกฎหมายหรอืชือ่นี้ หา้ม
ผูร้ับเหมางานรฐับาล หรอื คณะกรรมการทีไ่ดร้ับการอปุถมัภ์โดย
ผูร้ับเหมางานรฐับาล บริจาคเงนิใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้ับการเลอืกตัง้
รายใด หรอื คณะกรรมการทีค่วบคมุโดยเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้ับการเลอืก
ตัง้คณะใด หากวา่เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้ับการเลอืกตัง้นัน้ ด�าเนนิการ รว่ม
ด�าเนนิการ หรอืพยายามในทางหนึง่ทางใดทีจ่ะใชต้�าแหนง่เจา้หนา้ที่
ของเขาหรอืเธอ ชกัจงูใหเ้กดิการยนิยอม อนญุาต หรอื มอบให ้ ซึ่ง
โครงการสาธารณะ แกผู่ร้ับเหมางานรฐับาล ระหวา่งชว่งระยะเวลา
ของการตดัสนิใจทีจ่ะยนิยอม อนญุาต หรอืมอบใหซ้ึ่งสญัญาทีจ่ะท�า
ขึน้และระหวา่งระยะเวลาของสญัญา

85151. (a) โดยไมค่�านึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายหรือ 
ชือ่นี้ หา้มบริษทัใด สหภาพแรงงานใด สหภาพแรงงานพนกังาน 
รฐัใด ผูร้ับเหมางานรฐับาลใด หรอืนายจา้งหนว่ยงานรฐับาลใด หกั
เงนิเดอืนพนกังาน รายได ้ หรอืคา่ชดเชยใด ไมว่า่จะเป น็จ�านวนเงนิ
เทา่ใด เพือ่วตัถปุระสงคท์างการเมอืง 

(b) มาตรานี้มิได ห้ า้มลูกจ า้งหนักงานบริจาคเงินโดยสมัครใจ
ส�าหรับคณะกรรมการอุปถมัภข์องนายจา้ง สหภาพแรงงาน หรอื
สหภาพแรงงานพนกังานรฐั ในรูปแบบใดๆ นอกเหนอืไปจากทีห่า้ม
ไว ใ้นหมวดยอ่ย (a) ตราบเทา่ทีก่ารบริจาคทัง้หมดเกดิขึน้ดว้ยความ
ยนิยอมพรอ้มใจของพนกังานเป น็ลายลกัษณอ์กัษร โดยทีค่วาม
ยนิยอมนัน้จะมผีลไมเ่กนิหนึง่ป ี

(c) มาตรานี้มิได้ใช้กับการหักเงินจากผลประโยชน์เมื่อเกษียณ 
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันการเสียชีวิต หรือ พิการ หรือ
ผลประโยชน์อื่นที่คล้ายคลึงกัน และไม่ใช้กับพนักงานที่ยินยอมให้
หักเงินด้วยความยินยอมส�าหรับผลประโยชน์เพื่อองค์กรการกุศล
ที่ด�าเนินการภายใต้มาตรา 501(c)(3) ของเรื่องที่ 26 ของกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

85152. เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี้ จะใชค้�าจ�ากดัความ 
ตอ่ไปนี:้
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(a) “บริษทั” หมายถงึ ทกุบริษทั ทีด่�าเนนิการภายใตก้ฎหมายของ
รฐันี้ รฐัอืน่ๆ ของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื เขตการปกครองพเิศษ
โคลมัเบยี หรอื ภายใตร้ฐับญัญตัแิหง่สหรฐัอเมรกิา 

(b) “ผู้รับเหมางานรัฐบาล” หมายถึง บุคคลใดที่มิใช่พนักงาน
ลูกจ้างของนายจ้างหน่วยงานรัฐบาล ผู้ซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งของสัญญา 
ระหว่างบุคคลและนายจ้างหน่วยงานรัฐบาลที่จัดหาสินค้า ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง หรือ บริการ ให้แก่นายจ้างหน่วยงานรัฐบาล ผู้รับเหมา
งานรัฐบาลรวมถึง สหภาพแรงงานพนักงานรัฐที่เป็นฝ่ายหนึ่งใน
สัญญาที่ท�าขึ้นกับนายจ้างหน่วยงานรัฐบาล

(c) “นายจ้างหน่วยงานรัฐบาล” หมายถงึ รัฐแคลิฟอร์เนีย หรอื หน่วย
งานย่อยทางการเมอืงของรัฐ รวมถงึแต่ไม่จ�ากดัอยู่ท่ี เทศมณฑล
ต่างๆ เมอืงต่างๆ เทศมณฑลต่างๆท่ีมีกฎบตัร เมืองต่างๆทีม่กีฎบตัร 
เทศมณฑลและเมอืงต่างๆท่ีมีกฎบัตร มหาวทิยาลัยแคลิฟอร์เนยี เขต
ปกครองพเิศษต่างๆ คณะกรรมการต่างๆ คณะกรรมาธิการต่างๆ และ
หน่วยงานต่างๆ แต่ไม่รวมถงึรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

(d) “สหภาพแรงงาน” หมายถงึ องคก์รใดๆ ประเภทใดๆ หรอื
หนว่ยงานใดๆ หรอื คณะกรรมการหรอืแผนงานผูแ้ทนพนกังาน ซึ่ง
พนกังานเขา้รว่ม และซึ่งวตัถปุระสงคท์ัง้หมดหรอืบางสว่น เพือ่การ
ตดิตอ่เจรจากบันายจา้งเกีย่วกบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ ขอ้พพิาทแรงงาน 
คา่แรง อตัราคา่จา้ง ชั่วโมงการจา้งงาน สภาพการจา้ง

(e) “วตัถปุระสงค์ทางการเมอืง” หมายถงึการจ่ายเงนิเพือ่ชักจงู หรอื 
พยายามทีจ่ะชกัจงูการกระท�าของผูม้สีทิธิอ์อกเสยีงเลอืกตัง้ เพ่ือหรอื
ต่อต้าน การเสนอชือ่หรอืการเลอืกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้รายหน่ึงหรอื
หลายราย หรอืคณุสมบตั ิ หรอืการผ่านมาตรการใดๆ; หรอืการรบัเงนิ
โดย หรอืกระท�าขึน้ตามค�าร้องของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
ควบคมุ คณะกรรมการพรรคการเมอืง รวมทัง้คณะกรรมการกลางของรฐั 
และคณะกรรมการกลางของเทศมณฑล, หรอื องค์กรทีจ่ดัตัง้ข้ึน หรอื 
ทีม่อียูแ่รกเริม่เพือ่วตัถปุระสงค์ ทางการเมอืง แต่ไม่ได้จ�ากัดอยู่ทีค่ณะ
กรรมการเพือ่การด�าเนนิการทางการเมอืงทีต่ัง้ขึน้โดยสมาชิกองค์กร 
สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานพนกังานรฐั หรอืบรษิทัใด

(f) “สหภาพแรงงานพนกังานรฐั” หมายถงึ สหภาพแรงงานที่
พนักงานลูกจ า้งที่เข า้ร ่วมในสหภาพแรงงานนั้นเป น็ลูกจ า้งของ
หนว่ยงานรฐับาล

(g) ขอ้ตกลงทัง้หมดอืน่ๆ ในมาตรานีก้�าหนดขึน้  
โดยพระราชบญัญตัปิฏริูปการเมอืง 1974 ซึ่งแก ไ้ข (ขอ้ 9 (เริ่มตน้
จากมาตรา 81000)) หรอืโดยกฎระเบยีบทีป่ระกาศใช ้ โดยคณะ
กรรมาธกิารเพือ่ความเป น็ธรรมทางการเมอืง จะมคีวามหมายเหมอืน
กนัตามทีป่รากฎในวนัที่ 1 มกราคม 2011

มาตรา 3. การน�าไปใชป้ฏบิตัิ

(a) หากบทบัญญัติใดของร่างกฎหมายนี้ หรือบางส่วนของร่าง 
หรือการใช้บทบัญญัติใดหรือส่วนใด ต่อบุคคลใด องค์กรใด หรือ
เหตุการณ์ใด เป็นโมฆะ หรือไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ, 
ส่วน และการน�าไปใช้ในส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับโดยไม่ถือว่า
บทบัญญัติ ส่วน หรือการน�าไปใช้นั้นเป็นโมฆะ 

(b) มาตรการนี้มิไดม้ีจุดมุ ง่หมายใดที่จะแทรกแซงสัญญาหรือ 
สญัญารว่มเจราจาตอ่รองทีม่อียู ่ ยกเวน้ทีบ่งัคบัโดยพระราชบญัญตัิ
แรงงานสมัพนัธแ์หง่ชาติ (National Labor Relations Act) จะไมม่ี
สญัญาหรอืสญัญารว่มเจราจาตอ่รองใดทีแ่ก ไ้ขหรอืท�าใหมท่ีจ่ะมผีล
ใชก้ารได ้ หากวา่ฝา่ฝ นืรา่งกฎหมายนี้

(c) ร่างกฎหมายนี้ตีความเสรีตามวัตถุประสงค์ของร่าง หากมี
การน�าคดีขึ้นสู ่ศาลโดยพนักงานลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพเพื่อ
บังคับใช้บทบัญญัติตามมาตรานี้ ภาระจะตกเป็นของนายจ้าง

หรือสหภาพแรงงานเพ่ือพิสูจน์การปฏิบัติตามบทบัญญัติตามร่าง
กฎหมายนี้

(d) โดยไม่ค�านึงถึงมาตรา 81012 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล 
บทบัญญัติในร่างกฎหมายนี้ไม่อาจแก้ไขโดยสภานิติบัญญัติได้ 
ร่างกฎหมายนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกเพียงด้วยการตรา
ร่างกฎหมายอื่นในภายหลัง หรือ ด�าเนินการตามหมวดย่อย (c) ใน
มาตรา 10 ของข้อ II ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อเสนอที่ 33
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้น�าเสนอต่อประชาชนตามบทบัญญัติ

แห่งมาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
การรเิริ่มรา่งกฎหมายนีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ ในประมวลกฎหมาย

การประกนัภยั โดยทีบ่ทบญัญตัใิหมท่ีเ่สนอเขา้มาเพิม่เตมิจะได ้
แสดงไวเ้ป น็ตัวพิมพต์วัเอียง เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่เพิม่เตมิเขา้มาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

มาตรา 1 ชือ่กฎหมาย
ร่างกฎหมายนี้จะทราบกันในนาม พระราชบัญญัติส่วนลดการท�า

ประกันภัยรถยนต์ 2012 (2012 Automobile Insurance Discount Act) 

มาตรา 2 ประชาชนแห ่งรัฐแคลิฟอร ์เนียได ข้ อ้สรุปและ
ประกาศวา่:

(a) ภายใตก้ฎหมายแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี คณะกรรมการก�ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยัก�าหนดอตัราการท�าประกนัภยัและ
ก�าหนดอตัราสว่นลดทีบ่รษิทัรบัประกนัภยัรถยนตส์ามารถใหแ้กผู่ข้บัขี่

(b) ถอืเป น็ผลประโยชนส์ูงสดุของผูซ้ือ้ประกนัภยัรัฐแคลฟิอรเ์นยี
ทีจ่ะไดร้ับอตัราสว่นลดหากไดป้ฏบิตัติามกฎหมายการท�าประกนัภยั 
ของรัฐอยา่งตอ่เนื่องโดยไมค่�านึงวา่ไดซ้ื้อความคุม้ครองจากบริษัท
ประกนัภยัรายใด

(c) ส่วนลดส�าหรบัผูบ้รโิภคส�าหรบัความคุ้มครองประกนัภยัต่อเนือ่ง 
เป็นรางวัลตอบแทนส�าหรับความเป็นผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบ 
ส่วนลดดังกล่าวเป็นของผู้บริโภคไม่ใช่บริษัทประกันภัย

(d) ส ว่นลดส ว่นบุคคลส�าหรับการรักษาความคุม้ครองตอ่เนื่อง 
ท�าใหเ้กดิการแขง่ขนัระหวา่งบริษทัประกนัภยัและเป น็การสง่เสริมให ้
มีผู บ้ริโภคมากขึ้นที่จะซื้อความคุม้ครองประกันภัยและรักษาความ
คุม้ครองจากประกนัภยัรถยนต์

มาตรา 3 จดุมุง่หมาย
จุดมุง่หมายของร า่งกฎหมายฉบับนี้คือเพื่อใหผู้ ท้�าประกันภัยรัฐ

แคลิฟอร เ์นียไดร้ับอัตราส ว่นลดประกันภัยหากพวกเขาปฏิบัติตาม
กฎหมายประกนัภยัอยา่งตอ่เนือ่ง

มาตรา 4 เพิม่มาตรา 1861.023 ในประมวลกฎหมายประกนัภยั 
ดงันี:้

1861.023. (a) โดยไมค่�านงึถงึวรรค (4) ของหมวดยอ่ย (a) ของ
มาตรา 1861.02 บริษทัประกนัภยัอาจใชค้วามคุม้ครองตอ่เนือ่งเป น็
ป จัจยัดา้นอตัราประกนัภยัรถยนตแ์บบเลอืกไดส้�าหรับความคุม้ครอง
ประกนัภยัตามมาตรา 1861.02.

(b) ส�าหรับวตัถปุระสงคต์ามมาตรานี้ “ความคุม้ครองตอ่เนือ่ง” จะ
หมายถึงความคุม้ครองตอ่เนือ่งของประกนัภยัรถยนตต์อ่ผูร้ับประกนั
ภยัทีไ่ดร้ับอนญุาต รวมถงึความคุม้ครองตามแผนประกนัภยัรถยนต์
รับโดยบงัคบัของรฐัแคลฟิอรเ์นยี (California Automobile Assigned 
Risk Plan) หรอื แผนประกนัภยัรถยนตด์ว้ยเบีย้ประกนัต�า่ของรฐั
แคลฟิอรเ์นยี

(1) ความคุ้มครองต่อเนือ่งถอืว่ายงัมอียู ่ หากว่าการสิน้สดุความ
คุ้มครองประกันภัยเกิดจากการทีผู่เ้อาประกันภัยเข้ารบัราชการทหาร

(2) ความคุม้ครองต่อเนือ่งถอืว่ายงัมอียู ่ แม้ว่าการสิน้สดุความ
คุม้ครองประกนัภยัจะนานถงึ 18 เดอืนในช่วงห้าปีล่าสดุอนัเน่ืองมา
จากการสญูเสยีต�าแหน่งงานซึง่เป็นผลมาจากการเลกิจ้าง หรือการพัก
งาน
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(3) ความคุม้ครองตอ่เนือ่งถอืวา่ยงัมอียู ่ ถงึแมว้า่จะมกีารขาด
อายคุวามคุม้ครองไมเ่กิน 90 วนัในชว่งหา้ป กีอ่นหนา้ ไมว่า่จะดว้ย
เหตผุลใด

(4) บุตรที่อาศัยอยู ก่ับผู ป้กครองจะได ร้ับส ่วนลดตามความ
คุ ม้ครองตอ่เนื่องขึ้นอยูก่ับวา่ผู ป้กครองมีสิทธิไดร้ับส ว่นลดความ
คุม้ครองตอ่เนือ่งหรอืไม่

(c) ผู้บริโภคซึ่งไม่สามารถพิสูจน์แสดงความคุ้มครองต่อเนื่องได้
จะได้รับส่วนลดตามสัดส่วน ส่วนลดจะเป็นสัดส่วนตามจ�านวนของ
อัตราการลดลงที่จะยินยอมให้หากผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ความ
คุ้มครองต่อเนื่อง สัดส่วนจะสะท้อนถึงจ�านวนปีทั้งหมดในห้าปีก่อน
หน้าล่าสุดที่ผู้บริโภคได้ท�าประกันภัยไว้

มาตรา 5 ขอ้ขดัแยง้รา่งกฎหมายการลงคะแนนเลอืกตัง้

ในกรณีที่ร่างกฎหมายนี้ และร่างกฎหมายอื่น หรือร่างกฎหมาย 
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับความคุ้มครองต่อเนื่องจะปรากฎขึ้นในบัตรลง 
คะแนนเลือกตั้งเดียวกันทั่วทั้งรัฐ บทบัญญัติของร่างกฎหมายอื่น
จะถือว่าขัดแย้งกับร่างกฎหมายนี้ ในกรณีที่ร่างกฎหมายนี้ได้รับ
คะแนนเสียงสนับสนุนมากกว่า บทบัญญัติของร่างกฎหมายนี้จะมี
อ�านาจเหนือกว่าทั้งหมด และบทบัญญัติของร่างกหมายอื่น จะไม่มี
ผลตามกฎหมาย

มาตรา 6 การปรับปรงุแก ไ้ข

บทบัญญัติของร ่างกฎหมายนี้จะไม ่ได ร้ับการแก ้ไขโดยสภา
นติบิญัญตัิ ยกเวน้เพือ่เสริมวตัถปุระสงคข์องรา่งนีโ้ดยกฎหมายที่
ผา่นในแตล่ะสภาโดยมีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดว้ยการ
ขานชือ่จ�านวนสองในสามของสมาชกิทีส่นบัสนนุ

มาตรา 7 การแยกสว่นของบทบญัญตัิ

เป น็เจตจ�านงของประชาชนวา่บทบัญญัติของกฎหมายนี้สามารถ
แยกออกจากกนัได ้ และหากมบีทบญัญตัใิดของกฎหมายนี้ หรอืการ
บงัคบัใชต้อ่บคุคลหรอืสถานการณ์ใดเป น็โมฆะ การไมม่ผีลบงัคบัใช ้
นัน้ไมม่ผีลตอ่บทบญัญตัสิว่นอืน่ หรอืการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตันิี้
ซึ่งอาจมผีลบังคบัได โ้ดยปราศจากบทบญัญตัหิรือการบังคบัใชส้ว่น
ทีเ่ป น็โมฆะ

ข้อเสนอที่ 34
การริเริ่มร า่งกฎหมายนีไ้ดน้�าเสนอตอ่ประชาชนตามบทบัญญัติ

แหง่มาตรา 8 ของขอ้ II ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี
การริเริ่มร ่างกฎหมายนี้ได แ้ก ้ไขและยกเลิกบางมาตราของ

ประมวลกฎหมายอาญา และเพิม่บางมาตราของประมวลกฎหมาย
รฐับาล ดงันัน้บทบญัญตัทิีม่อียูซ่ึ่งถกูเสนอใหต้ดัทอนจงึไดแ้สดงไว ้
เป น็ตวัพมิพ ์ ทีม่กีารขดีเสน้พาดทบัตวัอกัษร และบทบญัญตัใิหมท่ี่
เสนอใหเ้พิม่เตมิจงึไดแ้สดงไวเ้ป น็ตวัพมิพ ์ ตวัเอยีงเพือ่แสดงใหเ้หน็
วา่เพิม่เขา้มาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบญัญตัเิพือ่การประหยดั ความรับผดิชอบและการบงัคบั
ใชส้มบรูณแ์หง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี  

(The SAFE California Act)

มาตรา 1 ชือ่กฎหมาย

รา่งกฎหมายนีจ้ะเป น็ทีรู่ จ้กัหรอือา้งองิในชือ่ “พระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการประหยดั ความรับผดิชอบ และการบงัคบัใชส้มบรูณแ์หง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยี” หรอื “The SAFE California Act”

มาตรา 2 ขอ้สรุปและการประกาศ

ประชาชนแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีไดข้อ้สรุปและประกาศ ณ ทีน่ี้ ดงั
ตอ่ไปนี:้

1. ต้องหยดุพวกฆาตกรและนกัข่มขนื พร้อมทัง้น�าเข้าสู่
กระบวนการยตุธิรรมและลงโทษ จนถงึทกุวนันี ้คดิโดยเฉลีย่เป็นร้อย

ละ 46 ของคดฆีาตกรรมสะเทอืนขวญัและร้อยละ 56 ของคดข่ีมขนื
ทารณุทียั่งไม่ได้แก้ไขในแต่ละปี ควรใช้หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย
ทีมี่อยู่อย่างจ�ากัดของเราเพ่ือแก้ปัญหาอาชญากรรม กวาดล้าง
ฆาตกรออกไปจากถนน และปกป้องครอบครวัพวกเรามากขึน้

2. ปัจจุบันบรรดาต�ารวจ นายอ�าเภอ อัยการเขต ต่างก็ขาดเงิน
ทุนที่จ�าเป็นในการด�าเนินขั้นตอนการพิสูจน์หลักฐานในคดีข่มขืน
หรือคดีฆาตกรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว, การใช้วิธีทันสมัยของ
นิติวิทยาศาสตร์ เช่นการพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) หรือแม้แต่การจ้าง
พนักงานสืบสวนสอบสวนด้านฆาตกรรมและการกระท�าผิดทางเพศ
ให้เพียงพอ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรมีทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การท�างานที่จ�าเป็นเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ 
การไขคดีข่มขืนและคดีฆาตกรรมได้มากขึ้น และน�าอาชญากรเหล่า
นั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะช่วยให้ครอบครัวและชุมชนของ
พวกเราปลอดภัยมากขึ้น 

3. หลายคนคิดว่าโทษประหารชีวิตท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
โทษจ�าคุกตลอดชีวติทีไ่ม่มโีอกาสได้รบัทณัฑ์บน แต่นัน่ไม่จรงิ รฐั
แคลฟิอร์เนยีใช้เงนิไป $4 พันล้านส�าหรบัโทษประหารชวิีตตัง้แต่ปี 
1978 และ การพิจารณาคดีโทษประหารชีวติมค่ีาใช้จ่ายสงูกว่าโทษจ�า
คุกตลอดชีวติทีไ่ม่มโีอกาสได้รบัทณัฑ์บนถงึ 20 เท่า สอดคล้องตาม
การศกึษาค้นคว้าโดยอดตีพนกังานอยัการโจทก์ด้านโทษประหารชีวิต
และผูพิ้พากษา Arthur Alarcon และศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย Paula 
Mitchell การแทนทีโ่ทษประหารชีวติด้วยโทษจ�าคกุตลอดชวิีตทีไ่ม่มี
โอกาสได้รบัทณัฑ์บน จะช่วยให้ผูเ้สียภาษชีาวแคลฟิอร์เนยีประหยดั
เงนิได้มากกว่า $100 ล้านในแต่ละปี เงนิดงักล่าวนัน้สามารถน�าไปใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการป้องกันอาชญากรรมและการด�าเนนิคดไีด้

4. พวกฆาตกรและนกัขม่ขนืเพน่พา่นอยูต่ามทอ้งถนนและคกุคาม
ความปลอดภัยของพวกเรา ในขณะทีเ่ราตอ้งจา่ยเงนิหลายรอ้ยลา้น
ดอลลาร ์ในฐานะผู จ้า่ยภาษีเพื่อการเลือกคนไมก่ี่คนที่ตอ้งอยูห่ลัง
ลกูกรงตลอดชีวติอยูแ่ลว้ไปสูแ่ดนประหาร เรานา่จะใชท้รัพยากรไป
เพือ่การปอ้งกนัความรุนแรงและการใหก้ารศกึษาเพือ่ท�าใหค้รอบครัว
ปลอดภยัดกีวา่

5. การแทนที่โทษประหารชีวิตด้วยการจ�าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มี
โอกาสได้รับทัณฑ์บน จะช่วยให้รัฐประหยัดได้ถึง $1 พันล้านในห้า
ปี โดยไม่ต้องปล่อยนักโทษสักคนเดียว จ�านวนที่ลดลง a  
พันล้านจะได้ใช้ไปในการลงทุนเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายที่จะช่วย
ให้ชุมชนต่างๆ ของเราปลอดภัยขึ้น รวมทั้งช่วยในโรงเรียนเด็ก และ
สวัสดิการแก่ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ การจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มี
โอกาสได้รับทัณฑ์บน ท�าให้เรามั่นใจว่าอาชญากรที่ร้ายที่สุดจะอยู่
ในคุกตลอดไปและยังช่วยประหยัดเงินด้วย 

6. ในประเทศนี ้ ประชาชนผูบ้รสิทุธิก์ว่า 100 คนถกูตัดสนิโทษ
ประหารชวีติ และคนบรสิทุธิจ์�านวนหนึง่ได้ถกูประหารชวิีต ผูเ้ช่ียวชาญ
ลงความเหน็ว่า Cameron Todd Willingham ถกูประหารชีวิตอย่างผดิ
พลาดในเหตกุารณ์ไฟไหม้ทีค่ร่าชวีติลกูของเขาสามคน ด้วยโทษ
ประหารชวีติจะท�าให้เราเสีย่งอยูเ่สมอทีจ่ะต้องประหารชีวิตคนบริสทุธิ์ 

7. ผูเ้ช่ียวชาญลงความเหน็ว่า รฐัแคลฟิอร์เนยียงัมคีวามเสีย่งที่
จะลงโทษประหารชีวติผูบ้รสุิทธิ ์ ผูบ้รสุิทธิท์ีถ่กูตดัสนิประหารชวีติ
อย่างผดิพลาดเพราะการช้ีตวัทีผ่ดิพลาดของพยาน นติวิทิยาศาสตร์
ทีล้่าสมยั และการด�าเนนิคดทีีก่ระตือรอืร้นมากเกินไป เราไม่ได้ท�า
ในส่ิงทีเ่ราควรท�าเพ่ือปกป้องคนบรสุิทธิ ์ กฎหมายรฐักลบัปกป้อง
อัยการถ้าหากเขาหรอืเธอเจตนาทีจ่ะส่งคนบรสุิทธิเ์ข้าคกุ ขดัขวาง
ความรบัผดิชอบต่อผูเ้สียภาษแีละผูเ้สียหาย การแทนทีโ่ทษประหาร
ชีวติด้วยโทษจ�าคกุตลอดชีวติทีไ่ม่มโีอกาสรบัทณัฑ์บน อย่างน้อยก็
จะท�าให้มัน่ใจได้ว่าเราไม่ได้ลงโทษประหารชีวติคนบรสิทุธิ์

8. ฆาตกรที่ถูกตัดสินแล้วจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ความผิด
ของพวกเขา ปัจจุบัน มีจ�านวนของนักโทษรอการประหารชีวิตน้อย
กว่าร้อยละ 1 ที่ท�างาน จึงท�าให้การชดใช้ต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมี
เพียงน้อยนิด ทุกคนที่ถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมควร
ได้รับการก�าหนดให้ท�างานในเรือนจ�าที่มีความเข้มงวดสูงและเงิน
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รายได้ของพวกเขาควรน�าไปใช้ช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโดย
ผ่านกองทุนเงินทดแทนเพื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้เคราะห์ร้าย
ควรได้รับตามกฎหมาย Marsy’s Law

9. โทษประหารชีวิตของรัฐแคลิฟอร เ์นียเป น็เพียงสัญญาที่ว ่าง
เปลา่ คดปีระหารชีวติถกูเลือ่นไปเป น็ทศวรรษ โทษจ�าคกุตลอดชีวติ
โดยไมม่โีอกาสไดร้ับทณัฑบ์นตดัสนิไดร้วดเร็วกวา่ส�าหรับครอบครัวที่
โศกเศรา้และเป น็การลงโทษทีแ่นน่อนกวา่

10. การท�าใหพ้ระราชบญัญตันิีม้ผีลยอ้นหลงั จะชว่ยใหค้ดทีีม่คีา่
ใชจ้า่ยสงูและไมค่บืหนา้จบลง ชว่ยใหท้รัพยากรหนว่ยงานบงัคบั
กฎหมายเป น็อิสระมากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการไขคดีคดีฆาตกรรมและ
ขม่ขนื และเพือ่บรรลผุลของความยตุธิรรม ความเสมอภาค และความ
เป น็หนึง่เดยีวกนัในการพพิากษาคดี

มาตรา 3 จดุมุง่หมายและเจตจ�านง

ประชาชนแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีแถลงจดุมุง่หมายและเจตจ�านงในการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตันิี้ ดงันี:้

1. เพือ่กวาดลา้งฆาตกรและนกัขม่ขืนออกไปจากทอ้งถนนมากขึ้น
และเพือ่ปกปอ้งครอบครัวของพวกเรา

2. เพือ่ประหยดัเงนิของผูเ้สยีภาษไีดถ้งึ $1 พนัลา้นในเวลาหา้ป ี 
โดยที่เงินจ�านวนนี้สามารถน�าไปใช ้ในหน ่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย
ทอ้งถิน่ โรงเรยีนของลกูๆ หลานๆ เรา และบรกิารสวสัดกิารตา่งๆ 
ส�าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร

3. เพื่อใช บ้างสว่นของเงินที่ประหยัดไดจ้ากการเลิกโทษประหาร
เพือ่สรา้งกองทนุเพือ่การประหยดั ความรับผดิชอบ และการบงัคบัใช ้
สมบรูณแ์หง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี (SAFE California Fund) เพือ่จดัหาทนุ
ส�าหรับหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรม
ต�ารวจ นายอ�าเภอ และส�านกังานอยัการเขต เพือ่เพิม่อตัราการแก ้
ปญัหาคดฆีาตกรรมและขม่ขนื

4. เพือ่ก�าจดัความเสีย่งในการตดัสนิลงโทษประหารชีวติผูบ้รสิทุธิ์
5. เพื่อก�าหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีฆาตกรรมด้วยกรณี

แวดล้อมพิเศษต้องถูกคุมขังไปตลอดชีวิต โดยต้องท�างานในเรือน
จ�าที่เข้มงวดสูง และรายได้ที่ได้รับจะน�าไปช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์
ร้ายผ่านกองทุนเงินทดแทนเพื่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

6. เพื่อยุติกระบวนการในการพิจารณาทบทวนคดีโทษประหาร
ชีวิตที่ยาวนานกว่า 25 ปีจากการนัดศาลและการเลื่อนศาลหลายสิบ
ครั้งกว่า อันท�าให้ครอบครัวที่เศร้าโศกต้องจมอยู่กับความทรงจ�า
เกี่ยวกับคดีของผู้เป็นที่รัก 

7. เพื่อท�าให้การพิจารณาคดีที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่ได้ผล
สิ้นสุดลง และเพื่อท�าให้หน่วยงานบังคับคดีมีอิสระจากคดีเหล่านั้น
เพื่อมาดูแลความปลอดภัยให้แก่ครอบครัวของพวกเรา

8. เพือ่บรรลผุลของความยตุธิรรม ความเสมอภาค และความเป น็
หนึง่เดยีวกนัในการพพิากษาคดี โดยการน�าพระราชบญัญตัไิปใช โ้ดย
มีผลบังคับยอ้นหลังและการแทนทีโ่ทษประหารชีวิตดว้ยโทษจ�าคุก
ตลอดชีวติโดยไมม่โีอกาสไดร้ับทณัฑบ์น

มาตรา 4 มาตรา 190 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับการแก ไ้ข 
ดงันี:้

190. (a) ทกุคนทีถ่กูตดัสนิว่ามคีวามผดิฐานฆาตกรรมทีม่กีารวางแ
ผนไตร่ตรองล่วงหน้า (first degree) จะได้รบัโทษ ประหารชีวิต จ�าคกุ
ในเรอืนจ�ารฐัตลอดชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบัทณัฑ์บน หรอืจ�าคกุใน
เรอืนจ�ารฐัเป็นเวลา 25 ปีถงึตลอดชวีติ วธิกีารลงโทษจะถกูก�าหนด
ตามบทบญัญตัใินมาตรา190.1, 190.2, 190.3, 190.4 และ 190.5

ยกเวน้ ตามทีบ่ญัญตัใินอนมุาตรา (b), (c) หรอื (d) ทกุคนที่
ถูกตัดสินว ่ามีความผิดฐานฆาตกรรมที่มิได ม้ีการเตรียมการหรือ
ไตรต่รองลว่งหนา้ (second degree) จะไดร้ับโทษโดยการจ�าคุกใน
เรอืนจ�ารฐัเป น็เวลา 15 ป ถีงึตลอดชีวติ

(b) ยกเว้น ตามทีบั่ญญัตใินอนุมาตรา (c) ทุกคนท่ีถกูตดัสินว่ามี
ความผดิฐานฆาตกรรมทีม่ไิด้มกีารเตรยีมการหรอืไตร่ตรองล่วงหน้าจะ
ได้รบัการลงโทษโดยการจ�าคกุในเรือนจ�ารัฐเป็นเวลา 25 ปี ถงึตลอด

ชีวติ หากเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายเป็นผูพิ้ทกัษ์สันตริาษฎร์ ตามทีก่�าหนด
ในอนมุาตรา (a) ของมาตรา 830.1, อนมุาตรา (a), (b) หรอื (c) ของ
มาตรา 830.2, อนมุาตรา (a) ของมาตรา 830.33 หรอืมาตรา 830.5 ซึง่
ถกูฆาตกรรมขณะก�าลงัปฏิบติัหน้าทีข่องเขาหรอืเธอ และจ�าเลยเองก็
ทราบหรอืสมควรทราบตามเหตุตามผลว่าเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายซึง่เป็นผู้
พิทกัษ์สันตริาษฎร์อยูใ่นระหว่างก�าลงัปฏิบติัหน้าทีข่องเขาหรอืเธอ

(c) ทุกคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมที่มิได้มีการ 
เตรียมการหรือไตร่ตรองล่วงหน้าจะได้รับการลงโทษโดยการจ�าคุก 
ในเรือนจ�ารัฐตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บนหากเหยื่อผู้
เคราะห์ร้ายเป็นผูพิ้ทกัษ์สันติราษฎร์ ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา (a) 
ของมาตรา 830.1 อนมุาตรา (a), (b), หรอื (c) ของมาตรา 830.2, 
อนมุาตรา (a) ของมาตรา 830.33, หรอืมาตรา 830.5 ซึง่ถกูฆาตกรรม
ขณะก�าลงัปฏิบตัหิน้าทีข่องเขาหรอืเธอ และจ�าเลยเองกท็ราบหรอื
สมควรทราบตามเหตตุามผล ว่าเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายซึง่เป็นผูพ้ทิกัษ์
สันติราษฎร์ อยูใ่นระหว่างก�าลงัปฏิบตัหิน้าทีข่องเขาหรอืเธอ และมี
การตัง้ข้อหาตามข้อเทจ็จรงิต่อไปนีซ่ึ้งพบว่าเป็นจรงิ: 

(1) จ�าเลยมเีจตนาฆา่ผูพ้ทิกัษส์นัตริาษฎรเ์ป น็การเฉพาะ
(2) จ�าเลยมีเจตนาท�าร า้ยรา่งกายผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร ์ให ้ไดร้ับ

บาดเจบ็ ตามมาตรา 12022.7
(3) จ�าเลยใช อ้าวุธอันตรายหรือที่เป น็อันตรายถึงตายในการ 

กระท�าความผดิ ในการฝา่ฝ นือนมุาตรา (b) ของมาตรา 12022
(4) จ�าเลยใช้อาวุธปืนในการกระท�าความผิด ในการฝ่าฝืนมาตรา 

12022.5
(d) ทุกคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมที่มิได้มีการ 

เตรียมการหรือไตร่ตรองล่วงหน้าจะได้รับการลงโทษโดยการจ�า
คุกในเรือนจ�ารัฐเป็นเวลา 20 ปี ถึงตลอดชีวิต หากการฆาตกรรม
เกิดจากการกระท�าผิดโดยการใช้อาวุธปืนยิงจากรถยนต์โดยเจตนา 
ไปยังผู้อื่นที่อยู่ภายนอกยานพาหนะด้วยจุดประสงค์ในการท�าร้าย
ร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

(e) ข้อ 2.5 (เริ่มต้นจากมาตรา 2930) ของบทที่ 7 ของเรื่อง
ที่ 1 ของส่วนที่ 3 จะไม่ใช้เพื่อลดโทษจ�าคุกขั้นต�่าของการตัดสิน
ลงโทษที่ก�าหนดตามมาตรานี้ บุคคลที่ได้รับการตัดสินลงโทษตาม
มาตรานี้ จะไม่ได้รับการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บนก่อนการรับโทษจ�า
คุกขั้นต�่า ตามมาตรานี้

(f ) ทุกคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและถูกตัดสินลง 
โทษตามมาตรานี ้จะถกูก�าหนดให้ท�างานภายในเรอืนจ�าทีม่คีวามเข้ม 
งวดสงู ในจ�านวนชัว่ทีม่ากเท่าทีแ่รงงานทีซ่ือ่สตัย์จะท�าในแต่ละวนั
และทุกวันในระหว่างระยะเวลาที่ถูกจ�าคุกอยู่ตามที่จะได้ก�าหนดใน
กฎและระเบยีบของกรมราชทณัฑ์และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ตามมาตรา 
2700 ในกรณทีีน่กัโทษตดิหนีค่้าปรบัเพือ่ชดใช้ความเสยีหายหรอืค�า
สัง่ชดใช้ค่าเสยีหาย เลขานกุารกรมราชทณัฑ์และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
จะหักเงินออกจากค่าจ้างและฝากเป็นเงินออมของนักโทษเพื่อ
โอนไปยังกองทุนชดเชยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่งแคลิฟอร์เนียและ
คณะกรรมการเรยีกร้องความเสยีหายต่อรฐั (The California Victim 
Compensation and Government Claims Board) ตามกฎและระเบยีบของ
กรมราชทณัฑ์และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ตามมาตรา 2085.5 และ 2717.8

มาตรา 5 ยกเลกิมาตรา 190.1 ของประมวลกฎหมายอาญา

190.1. คดซีึ่งโทษประหารชีวติอาจถกูก�าหนดตามบทนี้ จะถกู
พจิารณาในขัน้ตอนแยกจากกนั ดงันี:้

(a) เรื่องที่น�ามาพิจารณาว่าจ�าเลยมีความผิดหรือไม่จะถูกตัดสิน
ก่อนเป็นอันดับแรก หากผู้ท�าหน้าที่ชี้ขาดข้อเท็จจริงพบว่าจ�าเลย
มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อน จะ
มีการตัดสินข้อเท็จจริงของกรณีแวดล้อมพิเศษทั้งหมดที่ฟ้องร้อง
ตามที่ระบุในมาตรา 190.2 ยกเว้นกับกรณีแวดล้อมพิเศษในข้อหา
ตามวรรค (2) ของอนุมาตรา (a) ของมาตรา 190.2 ซึ่งจ�าเลยถูกตั้ง
ข้อกล่าวหาในการพิจารณาคดีก่อนหน้าว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตาย
โดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อน หรือไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน
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(b) หากจ�าเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยมีการไต
ร่ตรองไว้ก่อน และถกูด�าเนินคดด้ีวยหน่ึงในกรณแีวดล้อมพเิศษตาม
วรรค (2) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 190.2 ซึง่ฟ้องว่าจ�าเลยถกู
ตดัสนิว่ามีความผดิในการพจิารณาคดก่ีอนหน้านีฐ้านฆ่าคนตายโดยมี
การไตร่ตรองไว้ก่อน หรือไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน จะมีการพจิารณาคดี
หลงัจากนัน้ทนัทเีพือ่พจิารณาข้อเท็จจริงของกรณแีวดล้อมพเิศษนัน้

(c) หากจ�าเลยถกูตดัสินวา่มีความผิดฐานฆา่คนตายโดยมีการไต
รต่รองไวก้อ่น และถกูด�าเนนิคดดีว้ยหนึง่หรอืมากกวา่กรณแีวดลอ้ม
พเิศษตามมาตรา 190.2 ซึ่งถกูฟอ้งและพบวา่เป น็จรงิ การมสีขุภาพ
จิตปกติของจ�าเลยในค�าฟ อ้งใดว ่าไม ่มีความผิดเนื่องจากเป น็ผู ้
วกิลจรติภายใตม้าตรา 1026 จะถกูตดัสนิตามมาตรา 190.4 หาก
พบวา่จ�าเลยมสีภุาพจติปกติ จะมกีารพจิารณาคดหีลงัจากนัน้ทนัที
เพือ่พจิารณาบทลงโทษ การพจิารณาคดดีงักลา่วจะด�าเนนิการตาม
บทบญัญตัขิองมาตรา 190.3 และ 190.4

มาตรา 6 มาตรา 190.2 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับการ
แก ไ้ข ดงันี:้

190.2. (a) การลงโทษจ�าเลยซึ่งถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิฐานฆา่ 
คนตายโดยมกีารไตรต่รองไวก้อ่นคอื ประหารชีวติ หรอืการจ�าคุกใน 
เรอืนจ�ารฐัตลอดชีวติโดยไมม่โีอกาสไดร้ับทณัฑบ์น หากพบวา่กรณี
แวดลอ้มพเิศษหนึง่กรณขีึน้ไปดงัตอ่ไปนี้ ภายใตม้าตรา 190.4 เป น็
จรงิ:

(1) ฆาตกรลงมือไปโดยเจตนาและเพือ่ผลตอบแทนทางการเงนิ
(2) จ�าเลยเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดมาก่อนฐานฆ่าคนตายโดย

การไตรตรองไว้ก่อน หรอืไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน เพือ่วตัถปุระสงค์
ของวรรคนี ้ ความผดิทีไ่ด้กระท�าในเขตอ�านาจศาลอืน่ ซึง่หากการก
ระท�าผิดดังกล่าวในรัฐแคลิฟอร์เนียจะถูกลงโทษในฐานฆ่าคนตาย
โดยการไตร่ตรองไว้ก่อน หรอืไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน จะถอืว่าเป็น
ความผดิฐานฆ่าคนตายโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน หรอืไม่ได้ไตร่ตรอง
ไว้ก่อน

(3) จ�าเลยในการพจิารณาคดนีี้ ไดถ้กูตดัสนิวา่มคีวามผดิมากกวา่
หนึง่ครัง้ในความผดิฐานฆา่คนตายโดยการไตรต่รองไวก้อ่น หรอืไม่
ได ไ้ตรต่รองไวก้อ่น

(4) ฆาตกรไดก้ระท�าการโดยการใชอ้ปุกรณท์�าลายลา้ง ระเบดิ 
หรอืสิง่ทีท่�าใหเ้กดิระเบดิ โดยการฝงั ซอ่น หรอืซกุไว ใ้นสถานที่ 
พืน้ที่ ทีพ่กัอาศยั อาคาร หรอืสิง่กอ่สรา้งใด และจ�าเลยทราบหรอื
สมควรทราบตามเหตตุามผลวา่การกระท�าดังกลา่วของเขาหรือเธอ
จะท�าใหเ้กดิความเสี่ยงมหาศาลตอ่การเสียชีวติของคนคนหนึ่งหรือ
มากกวา่นัน้

(5) ฆาตกรไดก้ระท�าการไปเพื่อจุดประสงคท์ี่จะหลีกเลี่ยงหรือ
ขดัขวางการจบักมุตามกฎหมาย หรอืความพยายามทีจ่ะหลบหนใีห ้
ส�าเร็จจากการควบคมุตวัตามกฎหมาย

(6) ฆาตกรไดก้ระท�าการโดยการใชอ้ปุกรณท์�าลายลา้ง ระเบดิ 
หรอืสิง่ทีท่�าใหเ้กดิระเบดิ ทีจ่�าเลยไดส้ง่ใหท้างไปรษณยีห์รอืน�าสง่ 
พยายามทีจ่ะจดัสง่ทางไปรษณยีห์รอืน�าสง่ หรอืจดัการใหม้กีารสง่
ทางไปรษณยีห์รอืน�าสง่ และจ�าเลยทราบหรอืสมควรทราบตามเหตุ
ตามผลวา่การกระท�าดงักลา่วของเขาหรอืเธอจะท�าใหเ้กดิความเสีย่ง
มหาศาลตอ่การเสยีชีวติของคนคนหนึง่หรอืมากกวา่นัน้

(7) เหยื่อผู เ้คาะห ร์ า้ยเป น็ผู พ้ิทักษส์ันติราษฎร ต์ามที่ระบุใน
มาตรา 830.1, 830.2, 830.3, 830.31, 830.32, 830.33, 830.34, 
830.35, 830.36, 830.37, 830.4, 830.5, 830.6, 830.10, 830.11 หรอื 
830.12 ซึ่งเป น็ผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งการปฏบิตัหินา้ทีข่องเขาหรอืเธอซึ่งถกู
ฆา่โดยเจตนา โดยท่ีจ�าเลยทราบหรอืสมควรทราบตามเหตตุามผล
วา่เหยือ่ผู เ้คราะหร์ า้ยดังกลา่วเป น็เจา้หนา้ที่ของรัฐที่มีหนา้ทีต่รวจ
ตรา, รกัษาความสงบ, จบักมุ และปราบปรามผูก้ระท�าผดิ (Peace 
Officer) ซึ่งอยูร่ะหวา่งการปฏบิตัหินา้ทีข่องเขาหรอืเธอ หรอืเหยือ่ผู ้
เคราะหร์ า้ยดังกลา่วเป น็ผูพ้ทิกัษส์นัตริาษฎรต์ามทีร่ะบใุนมาตราดัง
กลา่วขา้งตน้ หรอืเป น็อดตีผูพ้ทิกัษส์นัตริาษฎรภ์ายใตม้าตราใดใน

มาตราเหลา่นัน้และถกูฆา่โดยเจตนาเพื่อเป น็การตอบโตก้ารกระท�า
ตามหนา้ทีร่าชการของเขาหรอืเธอ 

(8) เหย่ือผู้เคราะห์ร้ายเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่มีหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของ
เขาหรือเธอและถูกฆ่าโดยเจตนา โดยที่จ�าเลยทราบหรือสมควร
ทราบตามเหตุตามผลว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่
หรือตัวแทนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งอยู่
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเขาหรือเธอ หรือเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
เป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล
กลางและถูกฆ่าโดยเจตนาเพ่ือเป็นการตอบโต้การกระท�าตาม
หน้าที่ราชการของเขาหรือเธอ

(9) เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยเป น็เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ดงัระบใุนมาตรา 
245.1 ซึ่งอยูร่ะหวา่งการปฏบิตัหินา้ทีข่องเขาหรอืเธอและถกูฆา่โดย
เจตนา โดยทีจ่�าเลยทราบหรอืสมควรทราบตามเหตตุามผลวา่เหยือ่ผู ้
เคราะหร์า้ยดงักลา่วเป น็เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ซึ่งอยูร่ะหวา่งการปฏบิตัิ
หนา้ทีข่องเขาหรอืเธอ

(10) เหย่ือผู้เคราะห์ร้ายเป็นพยานในคดีอาชญากรรมซึ่งถูกฆ่า
โดยเจตนาเพื่อจุดประสงค์ในการขัดขวางไม่ให้เขาหรือเธอให้การ
ในศาลในการพิจารณาคดีอาชญากรรมหรือคดีเก่ียวกับเด็กและ
เยาวชน และการฆาตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการลงมือหรือ
พยายามลงมือในอาชญากรรมที่เขาหรือเธอเป็นพยาน หรือเหยื่อ
ผู ้เคระห์ร้ายเป็นพยานและถูกฆ่าเพื่อตอบโต้การให้การในศาล
ของเขาหรือเธอในการพิจารณาคดีอาญาหรือคดีเก่ียวกับเด็กและ
เยาวชน ตามที่ใช้ในมาตรานี้ “การพิจารณาคดีเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน” หมายถึงการพิจารณาคดีที่น�าขึ้นสู่ศาลตามมาตรา 602 
หรือ 707 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการสังคมสงเคราะห์และ
สถาบัน

(11) เหยือ่เป น็อยัการ หรอืผูช้ว่ยอยัการ หรอือดตีอยัการ ประจ�า
เขตทอ้งถิน่ใด หรอืส�านกังานอยัการประจ�ารฐันี้ หรอืรฐัอืน่ หรอื
ส�านกังานอัยการกลาง และการฆาตกรรมเกิดข้ึนโดยเจตนาเพือ่
โตต้อบหรือเพื่อขัดขวางการท�าหนา้ที่ราชการของเหยื่อผู เ้คราะห ์
รา้ย

(12) เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยเป น็ผูพ้พิากษา หรอือดตีผูพ้พิากษาของ
ศาลใดในทอ้งที่ รฐั หรอืระบบศาลยตุธิรรมกลางในรฐันี้ หรอืในรฐัอืน่ 
และการลงมือฆาตกรรมเกิดขึ้นเพื่อตอบโตต้อ่หรือขัดขวางการท�า
หนา้ทีร่าชการของเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ย

(13) เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเป็นเจ้าหน้าที่ หรืออดีตเจ้าหน้าที่ ที่ได้
รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง ของรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลบาลท้อง
ถิ่น หรือรัฐบาลประจ�ารัฐ และถูกฆ่าโดยเจตนาเพื่อเป็นการตอบโต้ 
หรือขัดขวางการกระท�าตามหน้าที่ราชการของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย 

(14) ฆาตกรเป น็ผูท้ีม่คีวามทารณุ โหดเหีย้ม หรอืโหดรา้ยเป น็
พเิศษ มคีวามชั่วรา้ยอยา่งยิง่อยา่งเหน็ไดช้ดั วลทีีใ่ช ใ้นมาตรา
นี้ วา่ “มคีวามทารณุ โหดเหีย้ม หรอืโหดรา้ยเป น็พเิศษ มคีวาม
ชั่วรา้ยอยา่งยิง่อยา่งเหน็ไดช้ดั” หมายถงึวา่ เป น็อาชญากรทีข่าด
สามญัส�านกึและไรซ้ึ่งความปราณี ทีก่ระท�าทารณุกรรมโดยใชเ่หตุ
ตอ่เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ย

(15) จ�าเลยฆา่เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยโดยเจตนาโดยการดักซุม่
(16) เหยือ่ผู เ้คราะหร์ า้ยถกูฆา่โดยเจตนาเพราะเชื้อชาตเิผา่พันธุ ์ 

สผีวิ ศาสนา สญัชาติ หรอืประเทศถิน่ก�าเนดิ
(17) ฆาตกรรมเกิดขึ้นขณะที่จ�าเลยเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สมรู้ร่วม

คิด หรือด�าเนินการ หรือพยายามด�าเนินการ หรือ หลบหนีทันทีหลัง
การลงมือ หรือพยายามลงมือในอาชญากรรมต่อไปนี้:

(A) การปลน้ซ่ึงเป น็การฝา่ฝ นืมาตรา 211 หรอื 212.5
(B) การลักพาตัว ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 207, 209 หรือ 209.5
(C) การขม่ขนื ซ่ึงเป น็การฝา่ฝืนมาตรา 261
(D) การบงัคบัรว่มเพศทางทวารหนกั ซึง่เป น็การฝา่ฝืนมาตรา 

มาตรา 286
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(E) การลว่งประเวณหีรือการมเีพศสมัพนัธก์บับคุคลซึ่งเป น็เดก็
อายตุ�า่กวา่ 14 ป ี ซึง่เป น็การฝา่ฝ นืมาตรา 288

(F) การกระท�าโอษฐก์าม ซึง่เป น็การฝา่ฝ นืมาตรา 288
(G) การบกุรกุเขา้ไปในเคหสถานในเวลากลางคนืในขัน้ความผดิ

ระดบัหนึง่ หรอืสอง ซึง่เป น็การฝา่ฝ นืมาตรา 460 
(H) การลอบวางเพลงิ ซึง่เป น็การฝา่ฝืนอนมุาตรา (b) ของ

มาตรา 451
(I) การท�าใหเ้กดิรถไฟตกราง ซึง่เป น็การฝา่ฝ นืมาตรา 219
(J) การประทษุรา้ย ซึง่เป น็การฝา่ฝืนนมาตรา 203
(K) การขม่ขนืโดยใชอ้ปุกรณ์ ซึง่เป น็การฝา่ฝ นืมาตรา 289 
(L) การจีร้ถยนต์ ตามทีก่�าหนดในมาตรา 215
(M) การพสิจูนก์รณแีวดลอ้มของการลกัพาตวัในวรรคยอ่ย (B) 

หรอื การลอบวางเพลงิในวรรคยอ่ย (H) หากมเีจตนาเฉพาะเจาะจง
ในการฆา่ กเ็พยีงพสิจูนอ์งคป์ระกอบความผดิเหลา่นัน้ หากกรณี
แวดลอ้มพิเศษทั้งสองนีไ้ดร้ับการพิสูจนว์า่การกระท�าความผิดใน
การลกัพาตวั หรอืการวางเพลงิ ไดม้กีารลงมอืแรกเริ่มหรอืเพยีง
เพือ่ท�าใหก้ารฆาตกรรมสะดวกขึน้

(18) ฆาตกรจงใจสรา้งความเจบ็ปวดทรมาน
(19) จ�าเลยฆา่เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยโดยเจตนาโดยการวางยาพษิ
(20) เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยเป น็ลกูขนุในคดใีนศาลทอ้งถิน่, รฐั 

หรอืในระบบศาลของรฐับาลกลางในรฐันีห้รอืรฐัอืน่ และฆาตกร
จงใจกระท�าไปเพื่อแกแ้คน้หรือขัดขวางการท�างานราชการของ
เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ย

(21) ฆาตกรกระท�าความผิดโดยเจตนาโดยการยิงป นืออกจาก
รถยนต์ไปยังบุคคลหรือหลายคนทีอ่ยูภ่ายนอกรถดว้ยเจตนาถึงแก่
ชีวติ เพือ่วตัถปุระสงคต์ามวรรคนี้ “รถยนต”์ หมายถงึยานพาหนะ
ตามทีร่ะบใุน มาตรา 415 ของประมวลกฎหมายจราจร (Vehicle 
Code)

(22) จ�าเลยฆา่เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยโดยเจตนา ในขณะทีจ่�าเลย
รว่มอยูใ่นกลุม่อาชญากรขา้งถนน ตามระบใุนอนมุาตรา (f) 
ของมาตรา 186.22 และฆาตกรรมเกดิขึน้จากกจิกรรมของกลุม่
อาชญากรขา้งถนน

(b) นอกจากเจตนาในการฆา่เป น็ไปตามขอ้ก�าหนดเฉพาะภาย 
ใตอ้นมุาตรา (a) ส�าหรับกรณแีวดลอ้มพเิศษ ทีแ่จกแจงไว ้ ฆาตกร
ตวัจรงิ ซึง่เป น็ผูท้ีก่รณแีวดลอ้มพเิศษพบวา่เป น็จรงิภายใต ้
มาตรา190.4 ไมจ่�าเป น็ตอ้งมเีจตนาในการฆา่ขณะลงมอืกระท�า
ความผดิซึ่งเป น็หลกัพืน้ฐานของกรณแีวดลอ้มพเิศษทีจ่ะสง่ใหร้ับ
โทษ ประหารชีวติ หรอื จ�าคกุตลอดชีวติในเรอืนจ�ารฐัโดยปราศจาก
โอกาสทีจ่ะไดร้ับทณัฑบ์น

(c) ทกุคนซึง่ไมใ่ชฆ่าตกรตวัจรงิ ซึง่มเีจตนาฆา่ ชว่ยเหลอื 
สนบัสนนุ แนะน�า สัง่การ ชกัจงู เรยีกรอ้ง ขอรอ้ง หรอืชว่ยในการ 
กระท�าใดๆ ในความผดิฐานฆา่คนตายโดยไตรต่รองไวก้อ่น จะไดร้ับ 
โทษ ประหารชีวติ หรอืจ�าคกุตลอดชีวติในเรอืนจ�ารฐัโดยปราศจาก
โอกาสทีจ่ะไดร้ับทณัฑบ์น หากพบวา่กรณแีวดลอ้มพเิศษหนึง่หรอื
มากกวา่ดงัระบใุนอนมุาตรา (a) เป น็จรงิภายใตม้าตรา 190.4

(d) โดยไมค่�านงึถงึอนมุาตรา (c) ทกุคนซึ่งไมใ่ชฆ่าตกรตวัจรงิ 
ซึ่งไมแ่ยแสไมใ่สใ่จตอ่ชีวติมนษุย ์ และเป น็ผูร้ว่มหลกัทีช่ว่ยเหลอื 
สนบัสนนุ แนะน�า สัง่การ ชกัจงู เรยีกรอ้ง ขอรอ้ง หรอืชว่ยในการ 
กระท�าความผดิตามระบใุนวรรค (17) ของอนมุาตรา (a) อนักอ่ใหเ้กดิ 
ความตายของบคุคลหนึง่หรอืมากกวา่ ดงันัน้ผูซ้ึ่งถกูพบวา่มคีวาม
ผดิฐานฆา่คนตายโดยไตรต่รองไวก้อ่น จะไดร้ับโทษ ประหารชีวติ 
หรอื จ�าคกุตลอดชีวติในเรอืนจ�ารฐัโดยปราศจากโอกาสทีจ่ะไดร้ับ

ทณัฑบ์น หากพบวา่กรณแีวดลอ้มพเิศษดงัระบใุนวรรค (17) ของ
อนมุาตรา (a) เป น็จรงิภายใตม้าตรา 190.4

บทลงโทษจะก�าหนดตามบทบญัญตัใินมาตรานี้ และมาตรา 190.1, 
190.3, 190.4, และ 190.5.

มาตรา 7 ยกเลกิมาตรา 190.3 ของประมวลกฎหมายอาญา

190.3. หากจ�าเลยมีความผิดฐานฆา่คนตายโดยไตต่รองไว ้
กอ่น และพบวา่ขอ้กลา่วหากรณีแวดลอ้มพิเศษเป น็จริง หรือถา้
จ�าเลยไดร้ับโทษประหารชีวิตจากความผิดฐานฝ า่ฝ นือนุมาตรา 
(a) ของมาตรา 1672 ของประมวลกฎหมายทางการทหารและ
ทหารผา่นศึก (Military and Veterans Code) หรือมาตรา 37, 128, 
219 หรือ 4500 ของประมวลกฎหมายนี้ ผู ท้�าหนา้ที่ชี้ขาดขอ้เท็จ
จริงจะตัดสินวา่ บทลงโทษจะเป น็การประหารชีวิต หรือการจ�าคุก
ตลอดชีวิตโดยไมม่โีอกาสไดร้ับทัณฑบ์น ในการพิจารณาคดีเกี่ยว
กบับทลงโทษ อาจน�าหลักฐานมาแสดงไดท้ั้งสองฝา่ย และจ�าเลย 
ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการเพิ่มโทษ บรรเทาโทษ และการตัดสิน รวมถึง
แต่ไมจ่�ากัดอยู เ่ฉพาะ สภาพและเหตุแวดลอ้มของการกระท�าผิด
ป จัจุบัน การเคยตอ้งโทษมากอ่นใดๆ หรือการกระท�าผิดตา่งๆ ที่
ถูกตัดสินไป ไมว่า่จะเกี่ยวหรือไมก่บัอาชญากรรมความรุนแรง 
การมีหรือไม ่มีของการกอ่อาชญากรรมอื่นโดยจ�าเลยที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการใช ห้รือพยายามใชก้�าลัง หรือความรุนแรง และนิสัย ภูมิ
หลัง ประวัติ สภาพจิต และสภาพรา่งกายของจ�าเลย 

อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการยอมรับหลักฐานจากการก่อ
อาชญากรรมอ่ืนของจ�าเลยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ หรือ
พยายามใช้ก�าลังหรือความรุนแรง หรือซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องกับการ
แสดงเป็นค�าพูด หรือแสดงนัยถึงการคุกคามเพ่ือใช้ก�าลังหรือ
ความรุนแรง ตามที่ใช้ในมาตรานี้ กิจกรรมทางอาชญากรรมไม่
จ�าเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่ากระท�าผิด

อยา่งไรก็ตาม จะไมม่กีารยอมรับหลกัฐานจากการกอ่อาชญากรรม
กอ่นหนา้ส�าหรับการกระท�าความผิดที่จ�าเลยถูกฟอ้งและพน้ผิดไป
แลว้ การจ�ากดัการใชห้ลกัฐานนีม้ขีึน้เพือ่วตัถปุระสงค์ในการใชเ้พือ่
พจิารณาคดตีามมาตรานีเ้ทา่นัน้ และไมม่วีตัถปุระสงค์ใดเพือ่ใหม้ี
ผลกระทบตอ่ตัวบทกฎหมายหรือการตัดสินทางกฎหมายที่ยอมให ้
หลกัฐานดงักลา่วใช ไ้ด ใ้นการพจิารณาคดอีืน่ๆ

ยกเวน้หลักฐานที่พิสูจนก์ารท�าความผิดหรือกรณีแวดลอ้มพิเศษ
ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการลงโทษจ�าเลยดว้ยการประหารชีวติ จะไมม่หีลกั
ฐานใดที่น�ามาแสดงในการฟอ้งคดีเพื่อเพิ่มโทษเวน้แตจ่ะไดม้ีการ
แจง้ใหฝ้า่ยจ�าเลยทราบกอ่นในระยะเวลาอนัสมควรตามทีก่�าหนดโดย
ศาลกอ่นการพิจารณาคดี อาจมกีารใชห้ลกัฐานโดยมติอ้งมกีารแจง้
ใหท้ราบกอ่นในการคดัคา้นการบรรเทาโทษทีเ่สนอโดยฝา่ยจ�าเลย

ผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิ จะไดร้ับค�าชีแ้นะวา่การตดัสนิจ�าคกุ
ในเรอืนจ�ารฐัตลอดชีวติโดยปราศจากโอกาสไดร้ับทณัฑบ์นอาจมกีาร
แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป น็การตัดสินใหม้ีการใหอ้อกจากคกุ
โดยมทีณัฑบ์นโดยผูว้า่การรฐัแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี ในอนาคตหลงัมี
การตดัสนิไปแลว้

ในการตดัสนิบทลงโทษ ผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิจะพจิารณา
ไตรต่รองป จัจยัตา่งๆ ตอ่ไปนีท้ีอ่าจเกีย่วขอ้ง:

(a) กรณแีวดลอ้มของอาชญากรรมซึ่งจ�าเลยถกูตดัสนิวา่มคีวามผิ
ดในการพจิารณาคดปี จัจบุนั และกรณแีวดลอ้มอืน่ๆ ทีพ่บวา่เป น็จรงิ
ตามมาตรา 190.1

(b) การมอียูห่รือไมม่อียูข่องการกอ่อาชญากรรมอืน่ของจ�าเลย
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืพยายามใชก้�าลงั หรอืความรุนแรง โดย
การแสดงออกดว้ยค�าพดู หรอืแสดงเป น็นยัถงึการคกุคามเพือ่ใช ้
ก�าลงัหรอืความรุนแรง 
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(c) การมอียูห่รอืไมม่อียูข่องความผดิทีถ่กูตดัสนิไปกอ่นหนา้
(d) การท�าความผิดไดก้ระท�าไปในขณะที่จ�าเลยอยูภ่ายใตก้า

รครอบง�าของสภาพจิตหรืออารมณ์ไมป่กติขั้นรุนแรงหรือไม ่ 
(e) เหยือ่เป น็ผูร้ว่มการกอ่อาชญากรรมหรอืเหน็ชอบกบัการกอ่อ

าชญากรรมของจ�าเลยหรอืไม่
(f ) การลงมอืกระท�าความผิดอยูภ่ายใตก้รณแีวดลอ้มซึ่งจ�าเลย

มีเหตุผลใหเ้ชื่อวา่เป น็การท�าไปดว้ยเหตุผลสนบัสนนุทางศาสนา 
หรอื การลดโทษตอ่ความประพฤตขิองเขาหรอืไม่

(g) จ�าเลยกระท�าไปภายใตก้ารบบีบงัคบัทีรุ่นแรงหรอืภายใตก้าร
บงการอยา่งชดัเจนของบคุคลอืน่หรอืไม่

(h) ในเวลาทีก่ระท�าความผดิ จ�าเลยชืน่ชมการประพฤตทิีผ่ดิ
กฎหมายของตนเอง หรอืมองวา่การประพฎตติามกฎหมายจะท�าให ้
ตนเองแยห่รอืออ่นแอลง อนัเป น็ผลของความผดิปกติ หรอืขอ้
บกพรอ่งทางจติ หรอืผลของความมนึเมาหรอืไม่

(i) อายขุองจ�าเลยขณะประกอบอาชญากรรม
(j) จ�าเลยเป น็ผูส้มรู ร้ ว่มคิดในการกระท�าความผิด และการ

ร ว่มมือในการกระท�าความผิดนั้นเป น็ความผิดลหโุทษหรือไม ่
(k) มกีรณแีวดลอ้มอืน่ๆ ลดหยอ่นความรา้ยแรงของอาชญากรรม

แมว้า่จะไมใ่ชก่ารแกต้า่งทางกฎหมายส�าหรับอาชญากรรมหรอืไม่ 
หลังจากไดร้ับฟ งัและไดร้ับหลกัฐานทั้งหมด และหลังจากได ้

รับฟ งัและพจิารณาการโตแ้ยง้ของทนายความ ผูท้�าหนา้ทีช่ี้ขาด
ขอ้เทจ็จรงิจะพจิารณา ไตรต่รอง เหตเุพิม่โทษและเหตบุรรเทา
โทษอา้งอิงตามมาตรานี้ และจะก�าหนดโทษประหารชีวติหากผู ้
ท�าหน า้ที่ชี้ขาดขอ้เท็จจริงลงความเห็นว ่าเหตุอันควรเพิ่มโทษ
หนกักวา่เหตอุนัควรบรรเทาโทษ หากผูท้�าหนา้ทีช่ี้ขาดขอ้เทจ็
จริงลงความเห็นวา่เหตุอันควรบรรเทาโทษโทษหนักกวา่เหตุอัน
ควรเพิม่โทษ ผูท้�าหนา้ทีช่ี้ขาดขอ้เทจ็จรงิจะก�าหนดบทลงโทษ
ใหถ้กูจ�าคกุตลอดชีวติในเรือนจ�ารัฐโดยปราศจากโอกาสทีจ่ะไดร้ับ
ทณัฑบ์น

มาตรา 8 มาตรา 190.4 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับการ
แก ไ้ข ดงันี:้

190.4. (a) เมื่อใดก็ตามที่มีการกล ่าวหาเรื่องกรณีแวดลอ้ม 
พเิศษดงัระบใุนมาตรา 190.2 และผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิพบ 
วา่จ�าเลยมคีวามผดิฐานฆา่ตนตายโดยไตต่รองไวก้อ่น ผูท้�าหนา้ที่
ชี้ขาดขอ้เท็จจริงจะท�าการวินจิฉัยพิเศษในขอ้เท็จจริงของแตล่ะ
กรณแีวดลอ้มพเิศษทีถ่กูกลา่วหา การตดัสนิขอ้เทจ็จรงิใดหรอืกรณี
แวดลอ้มพิเศษทั้งหมดจะกระท�าโดยผูท้�าหนา้ทีช่ี้ขาดขอ้เทจ็จริง
จากหลกัฐานทีน่�ามาแสดงในการพจิารณาคดี หรอืในการสบืพยาน
ตามอนมุาตรา (b) ของมาตรา 190.1

ในกรณีที่มีข อ้สงสัยที่สมเหตุสมผลว ่ากรณีแวดล อ้มพิเศษ
เป น็จริงหรือไม ่ จ�าเลยมีสิทธิ์อ า้งวา่การคน้พบนั้นไมเ่ป น็
จริง ผู ท้�าหนา้ที่ชี้ขาดขอ้เท็จจริงจะเป น็ผู ท้�าการตัดสินพิเศษ
ว ่าแตล่ะข อ้กล ่าวหากรณีแวดลอ้มพิเศษเป น็จริงหรือไม ่เป น็
จริง เมื่อใดก็ตามที่กรณีแวดลอ้มพิเศษเรียกร อ้งการพิสูจนแ์หง่
การลงมือประกอบอาชญากรรม หรือพยายามลงมือประกอบ
อาชญากรรม อาชญากรรมนั้นจะถูกตั้งขอ้กลา่วหาและพิสูจน ์
ตามกฎหมายทั่วไปซึ่งใช ก้ับการพิจารณาคดีและการตัดสินคดี
อาชญากรรม

หากจ�าเลยถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิโดยการเป ดิศาลโดยไมม่คีณะ
ลกูขนุ ผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิคอืคณะลกูขนุ เวน้เสยีแตว่า่จ�าเลย
หรอืประชาชนขอสละสทิธิก์ารมคีณะลกูขนุ ในกรณนีัน้ผูท้�าหนา้ที่
ชีข้าดขอ้เทจ็จรงิคอืศาล หากจ�าเลยถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิจากการ

รบัสารภาพวา่กระท�าความผดิ ผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิคอืคณะ
ลกูขนุ เวน้เสยีแตว่า่จ�าเลยหรอืประชาชนขอสละสทิธิก์ารมคีณะลกูขนุ 

หากผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิวา่กรณแีวดลอ้มพเิศษหนึง่หรอื
มากกวา่ตามทีก่�าหนดในมาตรา 190.2 เป น็จรงิ จะมกีารแยกการ
การสบืพยานส�าหรับบทลงโทษ จ�าเลยจะถกูลงโทษโดยการจ�าคกุ
ตลอดชีวิตในเรือนจ�ารัฐโดยปราศจากโอกาสที่จะไดร้ับทัณฑบ์น
และจะไมม่ีกรณใีดดังตอ่ไปนี้ที่จะขัดขวางการแยกการสืบพยาน
ส�าหรับบทลงโทษ อนัไดแ้ก่ การพบวา่กรณแีวดลอ้มพเิศษทีเ่หลอื
ซึง่ถกูกลา่วหาไมเ่ป น็จรงิ หรอืการทีผู่ท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิ
คอืคณะลกูขนุหรอืไม่ การทีค่ณะลกูขนุไมส่ามารถตดัสนิประเดน็วา่
เป น็จรงิหรอืไมเ่ป น็จรงิของขอ้กลา่วหากรณแีวดลอ้มพเิศษทีเ่หลอื

ในกรณใีดก็ตามที่จ�าเลยถูกตัดสินวา่มีความผิดโดยคณะลูกขุน 
และค�าตัดสินของคณะลกูขุนไมเ่ป น็เอกฉนัทว์า่ขอ้กลา่วหากรณี
แวดลอ้มพเิศษหนึง่หรอืมากกวา่เป น็จรงิ และค�าตดัสนิของคณะ
ลกูขนุไมเ่ป น็เอกฉนัทว์า่ขอ้กลา่วหากรณแีวดลอ้มพเิศษหนึง่หรือ
มากกวา่ไมเ่ป น็จรงิ ศาลจะยกเลกิคณะลกูขนุและเลอืกคณะลกูขนุ
ใหมเ่พือ่พจิารณากรณี แตก่รณแีหง่ความผดิจะไมถ่กูพจิารณา
โดยคณะลกูขนุดงักลา่ว หรอืคณะลกูขนุดงักลา่วจะไมพ่จิารณา
ซ�้าในขอ้เท็จจริงของกรณีแวดลอ้มพิเศษใดที่คณะลูกขุนกอ่นได ้
ตดัสนิเป น็เอกฉนัทแ์ลว้วา่ไมเ่ป น็จรงิ หากคณะลกูขนุคณะใหมไ่ม่
สามารถใหค้�าตดัสนิทีเ่ป น็เอกฉนัท ์ไดว้า่กรณแีวดลอ้มพเิศษหนึ่ง
หรอืมากวา่ทีพ่จิารณาเป น็จรงิ ศาลจะยกเลกิคณะลกูขนุ และโดย
ดลุพนิจิของศาล ศาลจะเลอืกคณะลกูขนุใหมข่ึน้มาเพือ่พจิารณา
กรณทีีค่ณะลกูขุนกอ่นหนา้ไมส่ามารถใหค้�าตดัสินทีเ่ป น็เอกฉนัท ์
ได ้ หรอืศาลอาจก�าหนดโทษใหจ้�าคกุในเรอืนจ�ารฐัเป น็เวลา 25 ป ี

(b) หากจ�าเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยการเปิดศาลโดยไ
ม่มีคณะลูกขุน ผู้ท�าหน้าที่ชี้ขาดข้อเท็จจริงในการสืบพยานบท
ลงโทษคือคณะลูกขุน ยกเว้นจ�าเลยหรือประชาชนขอสละสิทธิ์
การมีคณะลูกขุน ในกรณีดังกล่าวผู้ท�าหน้าที่ชี้ขาดข้อเท็จจริง
คือศาล หากจ�าเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดจาการรับสารภาพว่า
กระท�าความผิด ผู้ท�าหน้าที่ชี้ขาดข้อเท็จจริงคือคณะลูกขุน เว้น
เสียแต่ว่าจ�าเลยหรือประชาชนขอสละสิทธิ์การมีคณะลูกขุน 

หากผู ท้�าหนา้ที่ชี้ขาดขอ้เท็จจริงคือคณะลูกขุนซึ่งไมส่ามารถ
ตดัสนิชีข้าดเป น็เอกฉนัท์ไดว้า่บทลงโทษควรเป น็อยา่งไร ศาลจะ
ยกเลกิคณะลกูขนุและเลอืกคณะลกูขนุใหมเ่พือ่พจิารณากรณขีอง
บทลงโทษ หากคณะลกูขนุคณะใหมไ่มส่ามารถตดัสนิเป น็เอกฉนัท์
ไดเ้กีย่วกบับทลงโทษ โดยดลุพนิจิของศาล ศาลจะเลอืกคณะ
ลกูขนุใหมห่รอืก�าหนดโทษจ�าคกุตลอดชีวติโดยปราศจากโอกาสได ้
รับทณัฑบ์น

(c) (b) หากผู้ท�าหน้าที่ชี้ขาดข้อเท็จจริงซึ่งตัดสินว่าจ�าเลย
ในคดีอาชญากรรมมีความผิดโดยมีโทษ จ�าคุกตลอดชีวิตโดย
ปราศจากโอกาสได้รับทัณฑ์บน ประหารชีวิต คือคณะลูกขุน คณะ
ลูกขุนคณะเดียวกันจะเป็นผู้พิจารณาการฟ้องแก้ว่าไม่มีความผิด
ด้วยเหตุผลว่าวิกลจริต ตามมาตรา 1026, และ ข้อเท็จจริงแห่ง
กรณีแวดล้อมพิเศษที่อาจถูกกล่าวหาและบทลงโทษที่ใช้ เว้น
เสียแต่ว่ามีเหตุอันสมควรให้ศาลปลดคณะลูกขุนดังกล่าวและตั้ง
คณะลูกขุนใหม่ ศาลจะแถลงข้อเท็จจริงที่สนับสนุนการตัดสิน
เหตุอันควรในการบันทึกรายงานการพิจารณาคดีของศาล

(d) ในกรณใีดๆ ทีจ่�าเลยอาจไดร้ับการลงโทษประหารชีวติ หลกั
ฐานทีแ่สดงในขัน้ตอนการพจิาณาคดกีอ่นหนา้ใดๆ รวมทัง้ในการ
พจิารณาคดทีีม่กีารฟอ้งแกว้า่ไมม่คีวามผดิดว้ยเหตผุลวา่วกิลจรติ
ตามมาตรา 1026 จะถกูน�ามาพจิารณาในขัน้ตอนตอ่ไปในการพิ
จาณาคดี หากผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิในขัน้ตอนกอ่นหนา้เป น็
ผูเ้ดยีวกบัผูท้�าหนา้ทีช่ีข้าดขอ้เทจ็จรงิในขัน้ตอ่มา
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(e) ในทุกรณทีี่ผู ท้�าหนา้ที่ชี้ขาดขอ้เท็จจริงไดส้ง่คืนค�าตัดสิน 
หรอืค�าวนิจิฉยัทีก่�าหนดบทลงโทษประหารชีวติ จะถอืวา่จ�าเลยได ้
ยื่นค�าขอเพือ่แก ้ไขค�าตดัสนิหรือค�าวนิจิฉยัดังกลา่วตามอนุมาตรา 
7 ของมาตรา 11 ในกฏเกณฑก์ารยืน่ค�าขอ ศาลจะทบทวนหลกัฐาน 
พจิารณา ไตรต่รอง และดถูงึแนวทางเหตเุพิม่โทษหรอืบรรเทาโทษ 
อา้งองิตามมาตรา 190.3 และจะตดัสนิวา่ค�าวนิจิฉยัหรอืค�าตดัสนิ
ของคณะลกูขนุนัน้ เหตเุพิม่โทษทีม่นี�า้หนกักวา่เหตบุรรเทาโทษ
ขดัแยง้กบักฎหมายหรอืหลกัฐานทีน่�ามาแสดงหรอืไม่ ศาลจะแถลง
เหตผุลในการบนัทกึค�าวนิจิฉยัของศาล 

ผูพ้พิากษาจะก�าหนดมลูเหตขุองการค�าวนิจิฉยัค�าขอ และสัง่การ
ใหบ้นัทกึลงในบนัทกึรายงานทีเ่สมยีนศาลจดัท�า การปฏเิสธการ
แก ไ้ขค�าตดัสนิบทลงโทษประหารชีวติ ตามอนมุาตรา (7) ของ
มาตรา1181 จะถกูพจิารณาในการอทุธรณ์โดยอตัโนมตัขิองจ�าเลย
ตาม อนุมาตรา (b) ของมาตรา 1239 การอนุมตัิ ค�าขอจะถกู
พจิารณาจากการอทุธรณข์องประชาชน ตามวรรค(6)

มาตรา 9 เพิม่บทที่ 33 (เริ่มตน้จากมาตรา 7599) ในหมวดที่ 7 
ของเรือ่งที่ 1 ของประมวลกฎหมายรฐับาล ดงันี:้

Chapter 33. กองทนุ SaFe CaliFornia Fund เพือ่การ
สอบสวนคดี ขม่ขนืและฆาตกรรมทีย่งัไขไมอ่อก 

ขอ้ 1 การกอ่ตัง้กองทนุ SAFE California Fund

7599. กองทนุพเิศษทีจ่ะรู จ้กักนัในชือ่ “SAFE California 
Fund” ตัง้ขึน้ในกองคลงัรฐัและไดร้ับการจดัสรรตอ่เนือ่งเพือ่ใหก้าร
ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องมาตรานีล้ลุว่ง

ขอ้ 2 การจดัสรรและการแบง่สว่นกองทนุ

7599.1. การจดัสรรกองทนุ
วนัที่ 1 มกราคม 2013 เงนิสิบลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะ

ถกูโอนจากกองทนุทัว่ไปไปยงั กองทนุ SAFE California Fund 
ส�าหรับป งีบประมาณ 2012-13 และจะไดร้ับการจดัสรรอยา่งตอ่
เนื่องเพื่อวัตถุประสงคข์องพระราชบัญญัติทีไ่ด เ้พิ่มเติมเข า้มา
ในบทนี้ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม ของแตล่ะป งีบประมาณ 2013-
14 และ 2014-15 และ2015–16ยอดเงนิทีเ่พิม่ขึน้จ�านวนสามสบิ
ลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) จะถกูโอนจากกองทนุทัว่ไปไปยงั 
กองทนุ SAFE California Fund และจะไดร้ับการจดัสรร อยา่งตอ่
เนื่องเพื่อวัตถุประสงคข์องพระราชบัญญัติทีไ่ดเ้พิ่มเติมเข า้มาใน
บทนี้ กองทนุทีโ่อนเขา้ไปยงักองทนุ SAFE California Fund จะใช ้
เฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตทิีไ่ดเ้พิ่มเตมิเขา้มาใน
บทนีแ้ละจะไมถ่กูใช ใ้นการจดัสรรหรือโอนโดยสภานติบิญัญตัเิพือ่
วตัถปุระสงคอ์ืน่ใด เงนิทนุจากกองทนุ SAFE California Fund อาจ
ใช โ้ดยไมต่อ้งอา้งองิป งีบประมาณ

7599.2. การแบง่สรรเงนิจากกองทนุ SAFE California Fund
(a) โดยค�าสัง่ของอยัการสงูสดุ ผูค้วบคมุการเงนิจะจา่ยเงนิที่

สะสมไวใ้นกองทนุ SAFE California Fund ใหแ้กห่นว่ยงานกรม
ต�ารวจ นายอ�าเภอ และส�านกังานอยัการตา่งๆ เพือ่จดุประสงค์ในการ
เพิม่อตัราการสะสางคดฆีาตกรรมและขม่ขืน โครงการและกิจกรรม
ตา่งๆ ทีอ่าจไดร้ับทนุสนบัสนนุ รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะการท�าให ้
ขัน้ตอนในการเกบ็หลกัฐานทางกายภาพในคดขีม่ขนืเร็วขึน้, พฒันา
ความสามารถทางนติวิทิยาศาสตร  ์ รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละการ
ตรวจขอ้มลูทีต่รงกนัของดเีอน็เอ (DNA), เพิม่จ�านวนเจา้หนา้ทีใ่น
หนว่ยสบืสวนสอบสวน หรอืด�าเนนิคดตีามกฎหมาย และคุม้ครอง
พยาน และการยา้ยพยาน ส�าหรับคดฆีาตกรรมและอาชญากรรม
ทางเพศ เงนิจากกองทนุ SAFE California Fund จะแบง่สรรใหแ้ก่

หนว่ยงานกรมต�ารวจ นายอ�าเภอ และส�านกังานอยัการตา่งๆ ดว้ย
สตูรการแบง่สรรทีย่ตุธิรรมทีก่�าหนดโดยอยัการสงูสดุ

(b) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแบง่สรรและแจกจา่ยเงนิทนุเหลา่ 
นีจ้ะถกูหกัออกจากกองทนุ SAFE California Fund อยัการสงูสดุ
และผูค้วบคุมการเงินจะพยายามอยา่งเต็มที่ที่จะท�าใหค้า่ใช จ้า่ยที่
เกีย่วขอ้งกบัการแบง่สรรและแจกจา่ยเป น็จ�านวนศนูยห์รือใกลเ้คยีง
ทีส่ดุ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จ�านวนทีส่งูทีส่ดุของกองทนุจะไดจ้ดัสรรใหแ้ก่
โครงการและกจิกรรมที่จะช ว่ยเพิ่มอัตราการคลี่คลายคดีฆาตกรรม
และขม่ขนืใหม้ากขึน้

มาตรา 10 การน�าพระราชบัญญัตินี้ไปใช้โดยมีผลย้อนหลัง

(a) เพิ่อใหบ้รรลุผลสูงสุดตามวัตถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตนิี้
ตามทีก่�าหนดในมาตรา 3 และเพือ่บรรลผุลของความยตุธิรรม ความ
เสมอภาค และความเป น็หนึง่เดยีวกนัในการพพิากษาคดี พระราช
บญัญตันิีจ้ะมผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงั

(b) ในกรณใีดทีจ่�าเลย หรอืนกัโทษถกูตดัสนิประหารชวีติกอ่นวนัที่
พระราชบญัญตันิีจ้ะมผีล การลงโทษจะเปลีย่นโดยอตัโนมตัเิป น็การ
จ�าคกุในเรอืนจ�ารฐัตลอดชีวติโดยไมม่โีอกาสไดร้ับทณัฑบ์นภายใตข้อ้
ตกลงและเงือ่นไขของพระราชบญัญตันิี ้ รฐัแคลฟิอรเ์นยีจะไมท่�าการ
ลงโทษประหารชวีติใดหลงัวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีม้ผีลบงัคบัใช ้ 

(c) หลงัวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีม้ผีลบงัคบัใช ้ ศาลสงูอาจโอนการ
อทุธรณค์ดทีี่มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตและหมายศาลที่เรียก
ตัวบุคคลใหม้าปรากฏตอ่หนา้ศาลสูงที่ยังคงคา้งทั้งหมดไปยังศาล
อทุธรณเ์ขต ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของศาลสงู

มาตรา 11 วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

พระราชบัญญัตินี้จะมีผลในวันหลังการเลือกตั้งตามอนุมาตรา (a) 
ของมาตรา 10 ของข้อที่ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

มาตรา 12 การแยกสว่นของบทบญัญตัิ

บทบญัญตัติา่งๆ ในรา่งพระราชบญัญตันิีส้ามารถแยกออกจากกนั
ได ้ หากมบีทบญัญตัใิดๆ หรอืการบงัคบัใชข้องกฎหมายเป น็โมฆะ 
รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัทีม่าตรา 10 การไมม่ผีลบงัคบัใชด้งักลา่วจะไมม่ี
ผลตอ่บทบญัญตัอิืน่ๆ หรอืการบงัคบัใชอ้ืน่ๆ ทีม่ผีลบงัคบัใช ไ้ด ้ โดย
ปราศจากบทบญัญตัิ หรอืการบงัคบัใชท้ีเ่ป น็โมฆะนัน้

ข้อเสนอที่ 35
การริเริ่มกฎหมายนี้ยื่นเสนอตอ่ประชาชนชาวแคลิฟอร เ์นียตาม

บทบญัญตัแิหง่มาตรา 8 ของขอ้ที่ II ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยี

การรเิริ่มกฎหมายนีเ้พิม่เตมิมาตราในประมวลกฎหมายวา่ดว้ยหลกั
ฐาน และแก ไ้ขและเพิม่เตมิชือ่บทและมาตราในประมวลกฎหมาย
อาญา ดงันัน้บทบญัญตัทิีม่อียูซ่ึ่งถกูเสนอใหต้ดัทอนจงึไดแ้สดงไว ้
เป น็ตวัพิมพท์ีม่กีารขดีเสน้พาดทบัตวัอกัษรและบทบญัญตัใิหมซ่ึ่ง
เสนอใหเ้พิ่มเตมิจึงไดแ้สดงไวเ้ป น็ตวัพิมพต์วัเอยีงเพือ่แสดงใหเ้หน็
วา่เพิม่เขา้มาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบญัญตัติอ่ตา้นการแสวงหาประโยชนท์างเพศ 
(CALIFORNIANS AGAINST SEXUAL EXPLOITATION  

ACT (“CASE ACT”))

มาตรา 1 ชือ่กฎหมาย

รา่งกฎหมายนีเ้ป น็ทีรู่ จ้กัและอา้งองิในชือ่ “พระราชบญัญตัติอ่
ตา้นการแสวงหาประโยชนท์างเพศ (Californians Against Sexual 
Exploitation act (“Case Act”))

มาตรา 2 ขอ้สรุปและการประกาศ

ประชาชนแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีไดข้อ้สรุปและประกาศดงันี:้
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 35 ต่อ

1. การคุม้ครองทกุคนในรัฐของเราโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเดก็จากการ
แสวงหาประโยชนท์างเพศในทกุรูปแบบเป น็สิง่ส�าคญัสงูสดุ

2. การค า้มนุษย เ์ป น็อาชญากรรมอันขัดตอ่ศักดิศรีความเป น็
มนุษย แ์ละเป น็การละเมิดสิทธิพื้นฐานของการเป น็มนุษย แ์ละ
การเป น็พลเมอืงอนัท�าใหเ้กดิความทกุขท์รมาน การคา้มนษุยถ์อื
เป น็การคา้ทาสยุคใหมซ่ึ่งปรากฏในรูปแบบการแสวงหาประโยชน ์
จากความเปราะบางของผูอ้ืน่

3. จากการศึกษาของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ (United States 
Department of Justice) คาดว่าเด็กอเมริกันกว่า 300,000 คนก�าลัง
เสี่ยงที่จะถูกแสวงประโยชน์ทางเพศเพื่อการค้า โดยส่วนใหญ่ถูก
ล่อลวงเข้าสู่ธุรกิจทางเพศเมื่ออายุ 12 ถึง 14 ปี แต่บางส่วนถูก
ค้าเมื่ออายุน้อยตั้งแต่สี่ปี เนื่องจากผู้เยาว์นั้นในทางกฎหมายไม่
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยสมัครใจ ผู้เยาว์เหล่านี้ได้กลายเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะด้วยการใช้ก�าลังหรือไม่ก็ตาม

4. ในขณะทีก่ารใช้อินเตอร์เน็ตมากข้ึนได้น�าประโยชน์มากมายมา
สูร่ฐัแคลฟิอร์เนยี แต่การล่าโดยใช้เทคโนโลยขีองผูค้้ามนุษย์และผู้
กระท�าความผดิทางเพศกไ็ด้ท�าให้ผูแ้สวงหาประโยชน์ดงักล่าวน�าวธิี
การใหม่ๆ มาเพือ่ใช้ล่อลวงและล่าผูเ้ปราะบางในรฐัของเรา

5. เราจ�าเป น็ตอ้งมีกฎหมายที่เข ม้งวดมากขึ้นเพื่อตอ้สู ก้ับภัย
คุกคามอันเกิดจากนักค า้มนุษยแ์ละนักล ่าออนไลนท์ี่มุ ง่แสวงหา
ประโยชนจ์ากสตรแีละเดก็เพือ่เปา้หมายทางเพศ 

6. เราจ�าเป็นต้องบังคับใช้ข้อก�าหนดการข้ึนทะเบียนผู้กระท�าผิด
ทางเพศให้มากขึ้นเพื่อขัดขวางนักล่าจากการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
อ�านวยความสะดวกในการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

มาตรา 3 วตัถปุระสงคแ์ละเจตจ�านง
ประชาชนแห ่งรัฐแคลิฟอร ์เนียได ป้ระกาศวัตถุประสงค ์และ

เจตจ�านงในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัCิASEดงัตอ่ไปนี:้
1. เพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์และท�าให้มั่นใจว่า มีการลงโทษ

อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพต่อผู ้ส ่งเสริมหรือมีส ่วนใน
อาชญากรรมค้ามนุษย์

2. เพือ่ใหต้ระหนกัวา่ผูถ้กูคา้เป น็เหยือ่และไมใ่ชอ่าชญากร และ
เพือ่ปอ้งกนัสทิธขิองเหยือ่ซึ่งถกูคา้

3. เพื่อสร ้างความเข้มแข็งให้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมถึงข้อก�าหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
ผู้กระท�าผิดทางเพศ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการติดตาม
และป้องกันการกระท�าผิดทางเพศออนไลน์และการค้ามนุษย์

มาตรา 4 เพิม่เตมิมาตราที่ 1161 ในประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัฐาน (Evidence Code) ดงันี:้

1161. (a) ตามทีก่�าหนดไว ใ้นมาตรา 236.1 แหง่ประมวล
กฎหมายอาญา (Penal Code) หลกัฐานทีว่า่เหยือ่จากการคา้มนษุย ์
ไดเ้กีย่วขอ้งในการกระท�าอนัเป น็การขายบรกิารทางเพศ อนัเป น็
ผลท�าใหต้กเป น็เหยือ่ของการคา้มนษุยน์ัน้ไมส่ามารถยอมรับได ใ้น
การน�ามาพิสจูนถ์ึงการมีสว่นผิดทางอาชญากรรมของเหยื่อในการก
ระท�าใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมนัน้

(b) หลักฐานว่าด้วยประวัติทางเพศหรือประวัติของการกระท�าอัน 
เป็นการขายบรกิารทางเพศของผูเ้ป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ ตามที่
ก�าหนดไว้ในมาตราที ่236.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไม่สามารถ
ยอมรับได้ในการท�าลายความน่าเชื่อถือหรือลดทอนลักษณะแห่ง
การเป็นเหยือ่ในการพจิารณาคดทีางแพ่งและทางอาญา 

มาตรา 5 ชือ่ของบทที ่8 (เริม่ต้นจากมาตราที ่236) ของเรือ่งที่ 
8 ของส่วนท่ี 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้รบัการแก้ไข ดงันี:้

บทที ่ 8 การจ�าคกุอนัมชิอบ และการคา้มนษุย ์ (FalSe impriS 
onment and human traFFiCking)

มาตรา 6 มาตรา 236.1 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา ไดร้ับการ
แก ไ้ข ดงันี:้

236.1. (a) ผู ใ้ดกต็ามทีล่ดิรอนหรือละเมดิเสรภีาพสว่นบคุคล
ของผูอ้ืน่โดยเจตนาเพือ่ใหม้ผีลหรือคงการกระท�าผดิอจุฉกรรจต์า

มมาตรา 266, 266h, 266i, 267, 311.4, หรอื 518, หรอื เพือ่บงัคบั
ใชแ้รงงานหรอืการบรกิาร ถอืเป น็ความผดิฐานการคา้มนษุยแ์ละจะ
ตอ้งไดร้ับโทษโดยการจ�าคกุในเรอืนจ�ารฐัเป น็เวลา 5, 8, หรอื 12 ป ี
และปรับไมเ่กนิหา้แสนเหรยีญ ($500,000)

(b) เวน้แตไ่ดก้�าหนดไวใ้นอนมุาตรา (c) การละเมดิมาตรานีถ้อื
เป น็ความผดิมโีทษจ�าคกุในเรอืนจ�ารฐัเป น็เวลาสามป ี สีป่ ี หรอืหา้
ป ี

(c) การละเมดิมาตรานีซ้ึ่งผู เ้ป น็เหยือ่การคา้เป น็ผูม้อีายตุ�า่กวา่ 
18 ป ี ณ วนัทีไ่ดก้ระท�าการละเมดิ ถอืเป น็ความผดิมโีทษจ�าคกุใน
เรอืนจ�ารฐัเป น็เวลาสีป่ ี หกป ี หรอืแปดป ี

(d) (1) ตามวตัถปุระสงคข์องมาตรานี้ การลดิรอนอนัขดัตอ่
กฎหมายหรอืการละเมดิเสรภีาพสว่นบคุคลอืน่ รวมถงึการจ�ากดั
อยา่งมีนัยส�าคัญหรือคงไวซ้ึ่งการจ�ากัดเสรีภาพของผูอ้ื่นโดยการ
ฉอ้ฉล การหลอกลวง การบงัคบั การใชค้วามรุนแรง การขม่ขู ่ การ
คกุคาม หรอืการขูใ่ห ไ้ดร้ับบาดเจบ็อนัไมช่อบดว้ยกฎหมายแก่
เหยือ่หรอืบคุคลอืน่ ภายใตส้ถานการณซ์ึง่บคุคลนัน้ไดถ้กูขม่ขูห่รอื
ถกูจบันัน้มเีหตใุหเ้ชือ่วา่ ผูก้ระท�าการขม่ขูน่ัน้จะไดด้�าเนนิการเชน่
นัน้จรงิ 

(2) การบีบบังคบั หมายถึง การท�าลาย การปกป ดิ การเคลือ่น
ยา้ย การยึดหรือการผลิตหนังสือเดนิทางหรือเอกสารเขา้เมือง
ที่แทจ้ริงหรือในลกัษณะเดยีวกนัของเหยื่อโดยเจตนา 

(e) ตามวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ “แรงงานบังคับหรือการ
บริการบังคับ” หมายถึงแรงงานหรือการบริการที่กระท�าหรือให้
โดยบุคคลและได้รับหรือด�ารงไว้โดยการบังคับ การฉ้อฉล การ
บังคับหรือการกระท�าในลักษณะเดียวกันซึ่งขัดต่อความต้องการ
ของบุคคลโดยเจตนา

(b) ผู ใ้ดกต็ามทีไ่ดล้ดิรอนหรอืละเมดิซึ่งเสรภีาพสว่นบคุคลของ 
ผูอ้ืน่โดยมเีจตนาเพือ่ใหม้ผีลหรือด�ารงอยูข่องการละเมดิในมาตรา
ที่ 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 
311.6, หรอืมาตรา 518 ถอืวา่มคีวามผดิฐานคา้มนษุยแ์ละมโีทษจ�า
คกุในเรอืนจ�ารฐัเป น็เวลา 8, 14, หรอื 20 ป แีละปรับไมเ่กนิหา้แสน
เหรยีญ ($500,000)

(c) ผู ใ้ดกต็ามทีเ่ป น็เหตุ ลอ่ลวง ชกัชวน มเีจตนาเป น็เหตใุห ้ 
ลอ่ลวงหรอืชกัชวนบคุคลซึง่เป น็ผูเ้ยาว ์ ณ วนัทีก่ระท�าความผดิ
ใหเ้กีย่วขอ้งกบัการกระท�าอนัเป น็การคา้ประเวณี โดยมเีจตนาเพือ่
ใหม้ผีลหรอืด�ารงอยูข่องการละเมดิในมาตราที่ 266, 266h, 266i, 
266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 311.6, หรอืมาตราที่ 
518 ถอืวา่มคีวามผดิฐานคา้มนษุย ์ การละเมดิอนมุาตรานีม้ผีลใหม้ี
โทษจ�าคกุในเรอืนจ�ารฐัเป น็เวลาดงันี้

(1) ห้า, 8 หรือ 12 ปีและปรับไม่เกินห้าแสนเหรียญ ($500,000)
(2) สบิหา้ป ถีึงจ�าคกุตลอดชีวิตและปรับไมเ่กนิหา้แสนเหรียญ 

($500,000) เมือ่การกกระท�าผดิรวมถงึ การบงัคบั การท�าใหก้ลวั 
การฉอ้ฉล การหลอกลวง การบงัคบั การใชค้วามรุนแรง การบบี
บงัคบั การคกุคาม หรอืการขูใ่ห ไ้ดร้ับบาดเจบ็อนัไมช่อบดว้ย
กฎหมายตอ่เหยือ่หรอืบคุคลอืน่

(d) ในการตดัสนิวา่ ผู เ้ยาวน์ัน้ไดถ้กูท�าใหม้เีหตุ ถกูลอ่ลวง 
หรือถกูชกัจูงใหม้สี ว่นในการคา้ประเวณี สถานการณ์โดยรวม รวม
ถึงอายุของเหยือ่ ความสัมพันธร์ะหวา่งผู เ้ยาวก์บัผูค้า้มนษุยห์รือ
ตวัแทนของผูค้า้มนษุย ์ และสภาพความพกิารหรือทพุลภาพของ
เหยือ่เป น็สิ่งทีต่อ้งพจิารณารว่มดว้ย

(e) การยนิยอมของเหยือ่การคา้มนษุยซ์ึง่เป น็ผูเ้ยาว ์ ณ วนัทีไ่ด ้
มกีารกระท�าการละเมดิไมถ่อืเป น็สิ่งทีน่�ามาแยง้ได ใ้นการพจิารณา
คดอีาญาตามความในมาตรานี้
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(f) ความผดิพลาดของขอ้เทจ็จรงิวา่ดว้ยอายขุองผูเ้ป น็เหยือ่การ 
คา้มนษุยซ์ึง่เป น็ผูเ้ยาว ์ ณ วนัทีไ่ดก้ระท�าความผดิไมถ่อืเป น็สิง่ที่
น�ามาแยง้ไดใ้นการพิจารณาคดอีาญาตามความในมาตรานี้

(f ) (g) สภานติบิญัญตัพิบวา่ ความหมายของการคา้มนษุย ์ใน
มาตรานี้เทา่เทยีมกนักบัค�าจ�ากดัความของรัฐบาลกลางวา่ดว้ยรูป
แบบทีเ่ลวรา้ยของการคา้มนษุยท์ีพ่บในมาตรา 7102(8) ของบทที่ 
22 ของประมวลกฎหมายสหรัฐ (United States Code)

(g) (l) นอกเหนือจากบทลงโทษตามที่ก�าหนดไว ้ในอนุมาต
รา (c) บคุคลใดๆ ทีก่ระท�าการคา้มนษุยร์วมถึงการกระท�าอนั
เป น็การค า้ประเวณีซึ่งเหยื่อของการค า้มนุษย เ์ป น็ผู ม้ีอายุต�่า
กวา่ 18 ป ี ณ วนัทีล่ะเมดิ ตอ้งโทษปรับไมเ่กนิหนึ่งแสนเหรียญ 
($100,000)

(2) ตามทีน่�ามาใช ใ้นอนมุาตรานี้ “การกระท�าอนัเป น็การคา้
ประเวณ”ี หมายถงึการกระท�าการทางเพศเพือ่ให ไ้ดม้กีารใหห้รอื
รับสิง่มคีา่โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่

(h) คา่ปรับใดๆ ทีก่�าหนดและเกบ็ตามมาตรานีจ้ะน�าไปเขา้
กองทนุชว่ยเหลอืเหยือ่-พยาน (Victim-Witness Assistance Fund) 
เพือ่น�าไปจดัสรรเป น็ทนุในการชว่ยเหลอืแกผู่ต้กเป น็เหยือ่ของการ
คา้มนษุย ์ คา่ปรับอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ทีเ่กบ็ไดแ้ละน�าเขา้ตาม
ความในมาตรานี้ จะใหแ้กอ่งคก์รในชมุชนซึง่ชว่ยเหลอืเหยือ่การคา้
มนษุย ์

(h) ตามวตัถปุระสงคข์องบทนี้ ให ใ้ชค้�าจ�ากดัความดังตอ่ไปนี:้
(1) “การบงัคบั” หมายถงึระบบ การวางแผนหรอืรูปแบบใดๆ ที่

มเีจตนาใหบ้คุคลเชือ่วา่ การไมป่ฏบิตัติามจะสง่ผลใหเ้กดิอนัตราย
รา้ยแรงหรอืมกีารจ�ากดัทางรา่งกายตอ่บคุคลใดๆ การละเมดิหรอื
ขูว่า่จะละเมดิกระบวนการทางกฎหมาย การผกูพนัดว้ยหนีส้นิ การ
จัดหาหรืออ�านวยความสะดวกในการครอบครองสารตอ้งหา้มแก่
บุคคลหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อบั่นทอนการควบคุมการตัดสินใจของ
บคุคล

(2) “การกระท�าอนัเป น็การคา้ประเวณ”ี หมายถึงการกระท�า
ทางเพศซึ่งกระท�าเพื่อใหม้ีการมอบหรือรับสิ่งมีคา่โดยบุคคล

(3) “ลิดรอนหรือละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น” หมาย
ถึงการห้ามอย่างมีนัยส�าคัญและต่อเนื่องต่อเสรีภาพของผู้อื่น
ด้วยการใช้ก�าลัง การท�าให้กลัว การฉ้อฉล การหลอกลวง การ
บังคับ ความรุนแรง การบีบบังคับ การคุกคามหรือท�าให้ได้รับ
บาดเจ็บโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อเหยื่อหรือบุคคลอื่น ภายใต้
สถานการณ์ซึ่งบุคคลที่ก�าลังถูกข่มขู่หรือถูกจับนั้นมีเหตุให้เชื่อว่า 
ผู้กระท�าการข่มขู่นั้นจะได้ด�าเนินการเช่นนั้นจริง

(4) “การบีบบังคบั” หมายถึงการขู ่ใชก้�าลัง ความรุนแรง 
อนัตราย ความยากล�าบาก หรือการแกแ้คน้โดยตรงหรือโดยออ้ม
ที่มากพอที่จะท�าใหบุ้คคลผู ม้ีสติสัมปชัญญะตอ้งยอมท�าตามใน
การกระท�าทีโ่ดยปกติเขา หรือเธอจะไมก่ระท�า; การขม่ขูท่าง
ตรงหรือทางออ้มวา่จะท�าลาย ปกป ดิ เคลือ่นยา้ย ริบหรือยึด
ซึ่งหนังสือเดนิทางหรือเอกสารเขา้เมืองของผู เ้ป น็เหยื่อ; หรือมี
เจตนาท�าลาย ปกป ดิ เคลือ่นยา้ย ริบหรือยึดซึ่งหนังสือเดนิทาง
หรือเอกสารเขา้เมืองของผู เ้ป น็เหยื่อ

(5) “แรงงานบงัคบัหรอืการบรกิารบงัคบั” หมายถงึแรงงานหรอื
การบริการที่กระท�าหรือให ้โดยบุคคลหรือไดร้ับเนื่องจากการใช ้
ก�าลงั การฉอ้ฉล การขม่ขู ่ การบงัคบัหรอืการกระท�าอืน่ทีเ่สมอกนั
ซึง่ขดัตอ่เจตจ�านงของบคุคล

(6) “การไดรั้บบาดเจบ็สาหสั” หมายถึงการบาดเจบ็ทางกาย
อยา่งมากหรอืส�าคญั 

(7) “ผูเ้ยาว”์ หมายถงึบคุคลทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 18 ป ี

(8) “อนัตรายอยา่งรา้ยแรง” หมายถงึอนัตรายใดๆ ไมว่า่ทาง
กายหรอืไมก่ต็าม รวมถงึทางจติใจ ทางการเงนิ หรอือนัตรายตอ่ชือ่
เสยีงซึ่งร า้ยแรงอยา่งเพยีงพอภายใตพ้ฤตกิารณแ์วดลอ้มนัน้ เพือ่
บงัคบับคุคลผูม้สีตสิมัปชญัญะจากทีม่าเดยีวกนัและในสถานการณ์
เดยีวกนัใหก้ระท�า หรอืใชแ้รงงานอยา่งตอ่เนือ่ง บรกิาร หรอืคา้
ประเวณี เพือ่หลกีเลีย่งการไดร้ับอนัตรายนัน้

(i) พฤตกิารณแ์วดลอ้มโดยรวมซึ่งรวมถงึ อายขุองผูเ้ป น็เหยือ่ 
ความสัมพันธร์ะหวา่งเหยื่อกบัผูค้ า้มนุษยห์รือนายหนา้ของผูค้ า้
มนษุย ์ และความพกิารหรอืทพุพลภาพของเหยือ่จะเป น็ป จัจยัที่
น�ามาพจิารณาวา่มี ”การลดิรอนหรอืละเมดิเสรภีาพสว่นบคุคลของ
ผูอ้ืน่” “การขม่ขู”่ หรอื “การบงัคบั” ตามทีก่�าหนดไว ใ้นมาตรานี้
หรือไม่

มาตรา 7. มาตรา 236.2 แหง่ประมวลกฎหมายอาญไดร้ับการ
แก ไ้ข ดงันี:้

236.2. หนว่ยงานบังคบัใชก้ฎหมายพึงปฏบิัติหนา้ที่อยา่งสุด
ความสามารถในการระบตุวัผูเ้ป น็เหยือ่การคา้มนษุย ์ โดยไมค่�านงึ
ถงึสญัชาตขิองบคุคลนัน้ เมือ่เจา้หนา้ทีร่กัษาความสงบไดต้ดิตอ่
กบับคุคลนัน้ ซึง่ถกูลดิรอนเสรภีาพของตนผูเ้ยาวซ์ึง่เกีย่วขอ้งกบั
การคา้ประเวณี บคุคลผูต้อ้งสงสยัวา่ละเมดิความในอนมุาตรา (a) 
หรอื(b) มาตราที่ 647หรอืเหยือ่ของความรุนแรงในครอบครัว หรอื
การกระท�า ช�าเราเจา้หนา้ทีผู่ร้กัษาความสงบพงึพจิารณาวา่ สิง่ตอ่
ไปนีเ้ป น็สิง่บง่ชีถ้งึการคา้มนษุยห์รอืไม:่

(a) สญัญานของการชอกช�้า ความเหนือ่ยลา้ การบาดเจบ็หรอื
หลกัฐานอืน่ทีแ่สดงถงึการดแูลทีไ่มด่ี

(b) บคุคลผูล้ม้เลกิ เกรงกลวัทีจ่ะพดู หรอืถกูกลัน่กรองสิง่ที่
ตนเองพดูโดยบคุคลอืน่

(c) บคุคลทีไ่มส่ามารถเดนิทางเคลือ่นยา้ยไดโ้ดยอสิระ
(d) บคุคลผูอ้าศยัและท�างานในสถานทีเ่ดยีวกนั
(e) บคุคลผูเ้ป น็หนีน้ายจา้งของตน
(f ) มกีารน�ามาตรการทางความมัน่คงมาใชเ้พือ่ควบคมุผูต้ดิตอ่กบั 

บคุคลนัน้
(g) บคุคลไมม่อี�านาจควบคมุเอกสารประจ�าตวัที่รัฐบาลออกให ้ 

หรอืเอกสารเขา้เมอืงของตน 

มาตรา 8 เพิม่เตมิมาตรา 236.4 เขา้ในประมวลกฎหมายอาญา 
ดงันี:้ 

236.4. (a) เมื่อมีการพิจารณาโทษของผู ล้ะเมิดตามมาตรา 
236.1 ศาลอาจสั่งปรับจ�าเลยหรือชดใช ้ หรือใหจ้�าเลยจา่ยคา่
ปรับสูงสดุไมเ่กนิหนึง่ลา้นเหรยีญ ($1,000,000) เพิม่เตมิจากการ
ลงโทษอืน่ ในจ�านวนเงนิคา่ปรับเดยีวกนั ศาลอาจพจิารณาป จัจยั
แวดลอ้ม รวมถึงแตไ่มจ่�ากดัเพยีง ความรา้ยแรงและระดบัของ
การละเมดิ พฤตกิรรมแวดลอ้มและระยะเวลาของการด�าเนนิการ 
จ�านวนทีไ่ดร้ับในรูปแบบผลทางเศรษฐกจิซึ่งจ�าเลยไดร้ับอนัเป น็
ผลจากอาชญากรรมและขอบเขตที่เหยื่อตอ้งสูญเสียอันเป น็ผล
จากอาชญากรรมนัน้ 

(b) ผู ใ้ดกต็ามไดท้�าใหเ้กดิการบาดเจบ็สาหสัทางกายแกเ่หยือ่ 
ในการกระท�าหรือพยายามกระท�าการละเมิดมาตรา 236.1 จะได ้
รับโทษจ�าคกุเพิ่มเติมและตอ่เนื่องในเรือนจ�ารัฐเป น็เวลา 5, 7, 
หรือ 10 ป ี

(c) ผู ใ้ดกต็ามซึ่งเคยถกูพจิารณาโทษในการละเมดิอนัเนือ่งมาจา
กอาชญากรรมในมาตรา 236.1 จะไดร้ับโทษจ�าคกุเพิม่เตมิและตอ่
เนือ่งในเรอืนจ�าของรฐัเป น็เวลา 5 ป สี�าหรับการถกูพจิารณาโทษที่
ไดร้ับเพิม่ในขอ้หาซึง่แยกกนัไตส่วนและพจิารณา
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(d) โทษปรบัทัง้หมดทีก่�าหนดและเกบ็ตามมาตรา 236.1 และ
มาตรานีจ้ะน�าเข้าสมทบกองทนุช่วยเหลอืเหยือ่-พยาน ซึง่บรหิาร
โดยหน่วยงานจดัการเหตฉุกุเฉนิแห่งแคลฟิอร์เนยี (California 
Emergency Management Agency (Cal EMA)) เพือ่สนบัสนนุทนุให้เปล่า
เพือ่ให้บรกิารช่วยเหลอืแก่เหยือ่การค้ามนษุย์ ร้อยละ 70 ของค่าปรบั
ทีเ่กบ็และน�าเข้ากองทนุ จะมอบให้กบัหน่วยงานของรฐัและองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�าไรซึง่จดัหาทีพ่กั ให้ค�าปรกึษา และการบรกิารอืน่ๆ 
โดยตรงเพือ่ผูต้กเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ ร้อยละ 30 ของค่าปรบัทีไ่ด้
และน�าเข้ากองทุนจะเป็นทนุให้เปล่าแก่หน่วยงานด้านการบงัคบัใช้
กฎหมายและการด�าเนนิคด ี ในเขตอ�านาจซึง่ได้แจ้งด�าเนนิคดเีพือ่
ใช้ในการป้องกนัการค้ามนษุย์ การคุม้ครองพยาน และการปฏบิตักิาร
ช่วยเหลอื 

มาตรา 9 มาตรา 290 แหง่ประมวลกฎหมายอาญไดร้ับการ
แก ไ้ข ดงันี:้

290. (a) มาตราที่ 290 ถึง 290.023 290.024 รวมทั้งหมด จะ
เป็นที่รู้จักและอ้างอิงถึงในชื่อ พระราชบัญญัติการขึ้นทะเบียนผู้
กระท�าความผิดทางเพศ (Sex Offender Registration Act) การอ้างอิง
ทั้งหมดถึง ”พระราชบัญญัติ” ในมาตราต่างๆ เป็นการอ้างอิงถึงพระ
ราชบัญญัติการขึ้นทะเบียนผู้กระท�าความผิดทางเพศ

(b) ผูใ้ดกต็ามทีอ้่างองิถงึในอนุมาตรา (c) ส�าหรับตลอดชวีติ
ในขณะทีอ่าศยัอยูใ่นรฐัแคลิฟอร์เนีย หรือในขณะท่ีเข้าศกึษาหรอื
ท�างานในรฐัแคลฟิอร์เนยีตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 290.002 และ 
290.01 ถกูก�าหนดให้ข้ึนทะเบียนกบัผู้บญัชาการต�ารวจแห่งเมอืง
ทีต่นเองอาศยัอยู ่ หรือนายอ�าเภอของเทศมณฑลซึง่ตนอาศยัอยู่ 
หากอยู่ในพื้นที่หรือเมืองซึ่งไม่มีสถานีต�ารวจให้รายงานตัวต่อผู้
บญัชาการต�ารวจของทีต่ัง้มหาวทิยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (University 
of California) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State 
University) หรอืวทิยาลัยชมุชนท่ีตนอาศยัในพืน้ท่ี หรืออาคารสถาน
ทีน่ัน้ภายใน 5 วันท่ีเดนิทางถงึหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทีอ่ยู่ 
เมอืง เทศมณฑล หรอืท่ีตัง้มหาวทิยาลัยซึง่ตนอาศยัอยู่ชัว่คราวและ
ก�าหนดให้ต้องขึน้ทะเบียนตามท่ีก�าหนดโดยพระราชบญัญตันิี้ 

(c) บคุคลตอ่ไปนีต้อ้งขึน้ทะเบยีนรายงานตวั 
บคุคลใดกต็าม นบัตัง้แต่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 1944 ได้พิจารณา

รับโทษหรือก�าลังถูกพิจารณาโทษโดยศาลในรัฐน้ีหรือโดยศาล
แห่งรฐับาลกลางหรอืศาลทหารในการละเมดิมาตรา 187 ในข้อหา
กระท�าการผดิหรอืพยายามกระท�าผดิ ข่มขนืหรอืกระท�าการอันต้อง
โทษตามมาตรา 286, 288, 288a, หรอืมาตรา 289, มาตราที ่ 207 
หรอืมาตรา 209 กระท�าโดยเจตนาละเมดิมาตรา 261, 286, 288, 
288a, หรอืมาตรา 289, มาตรา 220, ยกเว้นการข่มขูเ่พือ่ประทษุร้าย
อนมุาตรา (b) และ(c) ของมาตรา 236.1 มาตรา 243.4, วรรค (1), (2), 
(3), (4), or (6) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 261, วรรค (1) ของ
อนมุาตรา (a) ของมาตรา 262 ว่าด้วยการใช้ก�าลงัหรอืความรนุแรง
ซึง่บคุคลนัน้ถกูตดัสนิโทษให้จ�าคกุในเรอืนจ�าของรฐั มาตรา 264.1, 
266, หรอืมาตรา 266c, อนมุาตรา (b) ของมาตรา 266h, อนมุาตรา (b) 
ของมาตรา 266i, มาตรา 266j, 267, 269, 285, 286, 288, 288a, 288.3, 
288.4, 288.5, 288.7, 289, หรอืมาตรา 311.1, อนมุาตรา (b), (c), or (d) 
ของมาตรา 311.2, มาตรา 311.3, 311.4, 311.10, 311.11, หรอืมาตรา 
647.6, มาตรา 647a เดมิ, อนมุาตรา (c) ของมาตรา 653f, อนุมาตรา 1 
หรอื 2 ของมาตรา 314, การกระท�าผดิใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�า
อนัลามกอนาจารตามมาตรา 272 หรอืการละเมดิอนัเป็นการกระท�า
ผดิอาญาอจุฉกรรจ์ตามมาตรา 288.2; ความตามบทบญัญตัซ่ึิงรวมถงึ
องค์ประกอบของการกระท�าผิดประการใดประการหนึ่งตามที่อ้างถึง
ก่อนหน้า หรอืบคุคลใดซึง่นบัแต่วนัทีไ่ด้ระบไุด้รบัโทษหรอืภายหลงั
ได้รบัโทษเนือ่งจากพยายามหรอืสมคบในการกระท�าความผดิตามที่
ระบไุว้ก่อนหน้า

มาตรา 10 มาตรา 290.012 แหง่ประมวลกฎหมายอาญไดร้ับ
การแก ไ้ข ดงันี:้

290.012. (a) นบัตั้งแตก่ารครบรอบวนัเกดิครัง้แรกหลังการขึน้ 
ทะเบยีนหรอืการเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่ ก�าหนดใหบ้คุคลตอ้งรายงาน
ตวัเป น็ประจ�าทกุป ภีายในหา้วนัท�าการนบัจากวนัทีค่รบรอบวนัเกดิ
เพื่อปรับปรุงขอ้มูลการขึ้นทะเบียนกับบุคคลหรือองคก์รที่ระบไุว ้
ในอนมุาตรา (b) ของมาตรา 290 เมือ่รายงานตวัประจ�าป ี บคุคล
จะตอ้งใหข้อ้มลูลา่สดุตามทีก่�าหนดไวใ้นวรรค (1) ถงึวรรค (3) (5)
รวมถงึอนมุาตรา (a) ของมาตรา 290.015 ทัง้นี้ หนว่ยงานซึง่รับ
ขึน้ทะเบยีน ตอ้งใหส้�าเนาขอ้ก�าหนดการขึน้ทะเบยีนจากกระทรวง
ยตุธิรรมแกผู่ข้ึน้ทะเบยีน

(b) นอกจากนี้ บคุคลใดๆ กต็ามทีไ่ดเ้คยรับการวนิจิฉยัวา่เป น็ผู ้
กระท�าการรุนแรงทางเพศ ตามทีก่�าหนดไวใ้น มาตรา 6600 แหง่
ประมวลกฎหมายการสงัคมสงเคราะหแ์ละสถาบนั จะตอ้ง, หลงัได ้
รับการปลอ่ยตวั, ตรวจสอบยนืยนัทีอ่ยูข่องตนไมต่�า่กวา่หนึง่ครัง้
ทกุ 90 วนั และระบสุถานทีท่�างาน รวมถงึชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง 
ตามแนวทางซึง่กระทรวงยตุธิรรมก�าหนด ผู ใ้ดกต็ามทีเ่ป น็ผู ้
กระท�าการรุนแรงทางเพศก�าหนดใหต้รวจสอบยืนยันที่อยูข่องตน
ทกุ 90 วนั ซึง่จะไดร้ับการแจง้ทีใ่ดกต็ามทีใ่หข้ึน้ทะเบยีนครัง้ตอ่ไป
หรอืขอ้ก�าหนดเพิม่ขึน้ในการขึน้ทะเบยีนรายงานตวั หนงัสอืบอก
กลา่วนี้สง่ให ้ในลักษณะเป น็ลายลัษณอ์ักษรโดยหนว่ยงานหรือ
บคุคลซึง่รับขึน้ทะเบยีน การไมร่ับหนงัสอืบอกกลา่วฉบบันีจ้ะถอื
เป น็ขอ้แกต้วัซึง่มบีทลงโทษตามทีก่�าหนดไวใ้นอนมุาตรา (f) ของ
มาตรา 290.018

(c) นอกจากนี้ ทกุคนทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญตัิ 
ขณะที่อาศัยในรัฐแคลฟิอร เ์นียเป น็การชั่วคราว,ก�าหนดใหแ้ก ้ไข
ปรับปรงุขอ้มลูการรายงานตวัขึน้ทะเบยีนของตนอยา่งนอ้ยทกุ 30 
วนัตามมาตรา 290.011

(d) ไมม่บีคุคลหรือองคก์รใดก�าหนดใหผู้ร้ายงานตวัตอ้งช�าระคา่
ธรรมเนยีมในการขึน้ทะเบยีนตามมาตรานี้ ก�าหนดใหห้นว่ยงานซึง่
รับขึ้นทะเบียนสง่เอกสารการขึ้นทะเบียนรวมทั้งขอ้มูลที่ปรับปรุง
เป น็รายป หีรือประวตักิารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่ไปยังเครือขา่ยขอ้มลู
อาชญากรรมอนัรุนแรงแหง่กระทรวงยตุธิรรม (Department of 
Justice Violent Crime Information Network (VCIN))

มาตรา 11 มาตรา 290.014 แหง่ประมวลกฎหมายอาญไดร้ับ
การแก ไ้ข ดงันี:้

290.014. (a) ในกรณทีี่บุคคลซึ่งก�าหนดใหข้ึ้นทะเบียนราย 
งานตวัตามพระราชบญัญตันิีไ้ดเ้ปลีย่นชือ่ของตน ก�าหนดใหบ้คุคล 
นั้นตอ้งแจง้ดว้ยตนเองตอ่หนว่ยงานผู ร้ักษากฎหมายหรือหนว่ย
งานซึ่งตนไดข้ึน้ทะเบยีนรายงานตวั ภายในหา้วนัท�าการ ก�าหนด
ใหห้นว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหนว่ยงานอืน่ๆ สง่ส�าเนาขอ้มลู
นีไ้ปยงักระทรวงยตุธิรรมภายในสามวนัท�าการ หลงัไดร้ับการ
รายงาน

(b) ในกรณทีี่บุคคลซึ่งก�าหนดใหข้ึ้นทะเบียนรายงานตัวตาม
พระราชบญัญตันิีไ้ดเ้ปลีย่นบญัชผีู ใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็ ก�าหนดให ้
บุคคลนั้นแจง้ข อ้มูลสิ่งทีไ่ด เ้พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป น็ลาย
ลกัษณอ์กัษรไปยังหนว่ยงานบังคบัใชก้ฎหมายหรือหนว่ยงานอืน่
ซึ่งตนเองไดร้ายงานตวัภายใน 24 ชั่วโมง ก�าหนดใหห้นว่ยงาน
บังคับใชก้ฎหมายหรือหนว่ยงานอื่นตอ้งใหข้อ้มูลนี้แกก่ระทรวง
ยตุธิรรม ก�าหนดใหบ้คุคลซึ่งตอ้งปฎบิตัติามความในอนุมาตรานี้ ณ 
เวลาทีอ่นุมาตรานีไ้ดม้ผีลบงัคบัใช ้ ตอ้งใหข้อ้มลูตามทีก่�าหนดใน
อนุมาตรานีท้นัที 

มาตรา 12 มาตรา 290.015 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับ
การแก ไ้ข ดงันี:้

290.015. (a) บคุคลซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตามพระราชบญัญตั ิ จะ
ตอ้งขึน้ทะเบยีน หรอืขึน้ทะเบยีนใหม่ หากไดเ้คยขึน้ทะเบยีน 
มากอ่น เมือ่ไดร้ับการปลอ่ยตวัจากการกกัขงั สถานทีอ่ยู ่ สถานที่
เฉพาะ หรอืการพน้ทณัฑบ์นตามอนมุาตรา (b) ของมาตรา 290 
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มาตรานีจ้ะไมม่ผีลตอ่บคุคลซึง่ไดถ้กูกกัขงัตวันอ้ยกวา่ 30 วนั หาก
บคุคลนัน้ไดข้ึน้ทะเบยีนตามทีก่�าหนดโดยพระราชบญัญตั,ิ บคุคล
นัน้ไดก้ลบัไปยังทีอ่ยูเ่ดมิทีเ่คยขึน้ทะเบยีนทีอ่ยู ไ่วห้ลังจากพน้การ
กกัขงั และการแก ไ้ขปรับปรงุขอ้มลูประจ�าป ซีึง่ก�าหนดใหร้ายงาน
ภายในหา้วนัท�าการ นบัจากวนัครบรอบวนัเกดิของผูร้ายงานตวั 
ตามอนมุาตรา (a) ของมาตรา 290.012 ไมไ่ดอ้ยูใ่นระหวา่งชว่ง
เวลาของการกกัขงันัน้ การขึน้ทะเบยีนรายงานตวัจะประกอบดว้ย
ขอ้มลูทกุขอ้ตอ่ไปนี:้

(1) เอกสารแถลงการณล์งรายมอืชือ่โดยบคุคลผูร้ายงานตวัโดย
มีขอ้มูลตามที่ก�าหนดไว ้โดยกระทรวงยุติธรรมพร อ้มทั้งแจง้ชื่อ
และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ทีอ่ยูข่องสถานทีท่�างานในกรณทีีไ่มใ่ชท่ีอ่ยู ่
เดยีวกนั 

(2) ลายนิ้วมือและรูปถา่ยป จัจุบันของบุคคลซึ่งไปรายงานตัว 
เกบ็โดยเจา้หนา้ทีผู่ร้ับขึน้ทะเบยีน 

(3) แผน่ป า้ยทะเบียนของพาหนะซึ่งผู ร้ายงานตัวครอบครอง 
ขบัขีอ่ยา่งสม�า่เสมอ หรอืขึน้ทะเบยีนภายในชือ่ของตน

(4) บัญชีรายชื่อการจดทะเบียนใชง้านอินเตอร เ์น็ตทั้งหมดที่
กระท�าหรอืใช โ้ดยบคุคลผูร้ายงานตวันัน้ 

(5) บญัชีรายชือ่ผู ใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์นต็ทั้งหมดทีใ่ช โ้ดยบคุคล
ผูร้ายงานตวันัน้

(6) เอกสารแถลงการณเ์ป น็ลายลักษณอ์ักษรพร อ้มลงนาม
โดยบุคคลผู ร้ายงานตัวโดยรับรองวา่ตนจะตอ้งมารายงานตัวและ
แจง้ปรับปรงุแก ไ้ขขอ้มลูตามวรรค (4) และ (5) ตามทีก่�าหนดไว ้
ในบทนี้

(4) (7) หนังสอืบอกกลา่วตอ่บคุคลผูม้ารายงานตวัวา่, เพิ่ม
เตมิจากขอ้ก�าหนดตามพระราชบญัญตั,ิ เขาหรือเธอนัน้มีหนา้ที่
ในการขึน้ทะเบยีนรายงานในรัฐอืน่ๆ ทีไ่ดย้า้ยไปพ�านกั

(5) (8) ส�าเนาเอกสารยืนยันอย ่างเพียงพอถึงที่พักอาศัยซึ่ง
ไดแ้ก่ ใบอนุญาตขบัขี่ บัตรประจ�าตัวรัฐแคลฟิอรเ์นีย ใบเสร็จ
รับเงินแสดงการเชา่หรือใชส้าธารณปูโภค เช็คที่พิมพส์ ว่นตัว
หรือเอกสารธนาคารลา่สุดซึ่งแสดงวา่ ชื่อและที่อยูห่รือขอ้มูล
อืน่ๆ ซึ่งรายงานนัน้เชื่อถอืได ้ ในกรณทีีบุ่คคลผู ร้ายงานตัวไมม่ีที่
อยู เ่ป น็หลักแหลง่และไมม่ีความคาดหวังอันมีเหตุผลในการมีที่
พ�านักในอนาคตอนัคาดการณ์ได ้ ใหบุ้คคลนัน้แจง้แกเ่จา้หนา้ที่
ผู ร้ับขึ้นทะเบียนและลงนามในเอกสารซึ่งมีรายละเอียดขอ้มูลนั้น
ซึ่งจัดให โ้ดยเจา้หนา้ที่ เมื่อไดแ้สดงเอกสารยืนยันถึงถิน่ที่อยูต่อ่
เจ า้หน า้ที่หรือเอกสารที่ลงนามรับรองว ่าบุคคลนั้นไมม่ีถิ่นที่อยู ่
แลว้ บุคคลนัน้สามารถขึ้นทะเบียนรายงานตัวได ้ ในกรณทีีบุ่คคล
นัน้อา้งวา่ ตนเองมีถิน่ที่อยูถ่าวรแต่ไมส่ามารถแสดงเอกสาร
ยืนยันถิน่ที่อยู ่ได ้ ใหบุ้คคลนัน้สามารถขึ้นทะเบียนไดแ้ตต่อ้ง
แสดงเอกสารยืนยันถิน่ที่อยูอ่กีครั้งภายใน 30 วันนบัตั้งแตว่ันที่
ไดร้ับอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียน

(b) ภายในสามวนัหลงัจากนัน้ ก�าหนดใหห้นว่ยงานบงัคบัใช ้
กฎหมายหรือหน ่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนสง่เอกสารแถลงการณ ์ 
ภาพพมิพร์อยนิว้มอื ภาพถา่ย และหมายเลขแผน่ปา้ยทะเบยีน
รถยนต,์ ถา้ม,ี ไปยงักระทรวงยตุธิรรม

(c) (1) ในกรณทีีบ่คุคลไมไ่ด ไ้ปรายงานตวัตามอนมุาตรา (a) 
หลงัการปลอ่ยตวั อยัการเขตในเขตอ�านาจศาลนัน้ซึง่บคุคลได ้
ถกูคมุประพฤติ อาจขอหมายซึง่ออกเพือ่จบักมุบคุคลผูน้ัน้และมี
อ�านาจในการด�าเนนิคดกีบับคุคลนัน้ตามมาตรา 290.018

(2) ในกรณทีีบ่คุคลนัน้ไมไ่ดถ้กูคมุประพฤตหิรอืทณัฑบ์น ณ 
เวลาทีถ่กูปลอ่ยตวั อยัการเขตในเขตอ�านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้งเป น็ผูม้ี
อ�านาจในการด�าเนนิคดกีบับคุคลนัน้ตามมาตรา 290.018:

(A) หากบคุคลนัน้ไดเ้คยรายงานตวัมากอ่น ในเขตอ�านาจศาล
ซึง่บคุคลนัน้ไดร้ายงานตวัครัง้ลา่สดุ 

(B) หากไม่มีการรายตัวก่อนหน้าในเขตอ�านาจศาลซึ่งคาดว่า 
บุคคลนั้นอาศัยอยู่ แต่บุคคลนั้นได้มีการระบุไว้ในเอกสารแบบ
ฟอร์มการเตือนว่าด้วยข้อก�าหนดในการขึ้นทะเบียนผู้กระท�าความ
ผิดทางเพศของกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับท่ีอยู่ท่ีคาดว่าจะอาศัย
อยู่ 

(C) หากทัง้วรรคยอ่ย (A) และ (B) ไมม่ผีลบงัคบัใช,้ ในเขต
อ�านาจศาลทีซ่ึ่งไดม้กีารกระท�าผดิซึ่งท�าใหบ้คุคลนัน้ตอ้งรายงาน
ตวัตามพระราชบญัญตันิี้

มาตรา 13 เพิม่เตมิมาตรา 290.024 เขา้ในประมวลกฎหมาย
อาญา ดงันี:้ 

290.024. เพือ่วตัถปุระสงคข์องบทนี ้ก�าหนดใหใ้ชค้�าตอ่ไปนี:้ 
(a) “ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต” หมายถึงธุรกิจ องค์กรหรือนิติ

บุคคลอื่นๆ ซึ่งให้บริการคอมพิวเตอร์ สิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน
การสื่อสารโดยตรงแก่ผู้บริโภคโดยอาจได้รับผ่านการเข้าถึงทาง
อินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไม่รวมถึงธุรกิจ องค์กรหรือ
นิติบุคคลอื่นซึ่งให้บริการเฉพาะโทรคมนาคม การบริการเคเบิล 
การบริการวิดิทัศน์ หรือระบบใดๆ ซึ่งท�างานหรือบริการเสนอให้
โดยห้องสมุดหรือสถานศึกษาเท่านั้น

(b) “ขอ้มลูระบตุวัผู ใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็” หมายถงึทีอ่ยูจ่ดหมาย 
อเิลคทรอนคิส ์ ชือ่ผู ใ้ช ้ ชือ่ตามหนา้จอหรอืขอ้มลูระบตุวัผู ใ้ช ้ 
ในท�านองเดยีวกนัซึ่งใชเ้พือ่วตัถปุระสงค์ในการสนทนาในเวททีาง
อนิเตอรเ์นต็ การพดูคยุในหอ้งสนทนาทางอนิเตอรเ์นต็ การสง่
ขอ้ความทนัที เครอืขา่ยสงัคม หรอืการสือ่สารทางอนิเตอรเ์นต็ที่
คลา้ยคลงึกัน

มาตรา 14 มาตรา 13519.14 ของประมวลกฎหมายอาญไดร้ับ
การแก ไ้ข ดงันี:้

13519.14.  (a) คณะกรรมาธิการจะได้ด�าเนินการภาย 
ในวันที่ 1 มกราคม 2007 เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมเพื่อฝึก
อบรมเจ ้าหน้าที่ ผู ้ รักษากฎหมายในรัฐแคลิฟอร ์เนียในการ
รับค�าร้องเรียนว่าด้วยการค้ามนุษย์และจัดท�าแนวทางในการ
บังคับใช้กฎหมายกับการค้ามนุษย์ด้วย หลักสูตรการสอนและ
แนวทางปฏิบัติจะเน้นหนักไปที่พลวัตและปรากฏการณ์ของ
การค้ามนุษย์ การระบุตัวและการสื่อสารกับเหยื่อ การจัดหา
เอกสารตามความต้องการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Agency 
(LEA)) (LEA) ซึ่งก�าหนดโดยกฎหมายแห่งรัฐบาลกลาง การ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากรัฐบาลกลาง เทคนิค
การสืบสวนที่เหมาะสมทางการบ�าบัด การมีมาตรการเยียวยา
ด้านพลเมืองและการเข้าเมืองและทรัพยากรในชุมชน และ
การคุ้มครองเหยื่อ ตามที่เหมาะสม ผู้เสนอการอบรมรวมถึงผู้
เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการ
โดยตรงแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ การด�าเนินการอบรมจนจบ
หลักสูตรอาจด�าเนินการโดยใช้การโทรคมนาคม เทปวิดิทัศน์การ
อบรม หรือการสอนรูปแบบอื่นๆ

(b) ตามทีใ่ช้ในมาตรานี,้ “เจ้าหน้าทีผู่ร้กัษากฎหมาย” หมายถงึ
เจ้าหน้าทีห่รอืลกูจ้างของส�านกังานต�ารวจในท้องถิน่ หรอืส�านกังาน
นายอ�าเภอ หรอืเจ้าหน้าทีส่นัตริาษฎร์ของแผนก ทางหลวงแห่ง
แคลฟิอร์เนยี (Department of the California Highway Patrol) ตามที่
ก�าหนดไว้โดยอนมุาตรา (a) ของมาตรา 830.2

(c) หลกัสตูรการสอน วตัถปุระสงคก์ารเรยีนและการปฏบิตัิ 
มาตรฐานการอบรมและแนวทางตา่งๆ จะจดัท�าโดยคณะ
กรรมาธกิารโดยการหารือกบักลุม่ทีเ่หมาะสมและบคุคลซึ่งมคีวาม
สนใจและความช�านาญในดา้นการคา้มนษุย ์

(d) คณะกรรมาธกิารโดยการหารอืกบักลุม่ตา่งๆ และบคุคล
ตา่งๆ จะไดท้บทวนโครงการอบรมทีม่ี เพือ่ตดัสนิวา่ การอบรม
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ดา้นการคา้มนุษยค์วรด�าเนนิการอยา่งไรในฐานะเป น็สว่นหนึง่ของ
โครงการตอ่เนือ่ง 

(e) การเข้าร่วมในหลักสูตรตามที่ก�าหนดในมาตรานี้โดยเจ้าหน้า
ที่สันติราษฎร์หรือหน่วยงานที่จ้างนั้นเป็นไปโดยความสมัครใจ เจ้า
หน้าที่ผู้รักษากฎหมายทุกคนทีได้รับมอบหมายพื้นที่หรือหน้าที่ด้าน
การสืบสวนจะต้องอบรมหลักสูตรนี้อย่างน้อยสองชั่วโมงที่เกี่ยวข้อง
กับค�าร้องเรียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ตามอนุมาตรา (a) ภายในวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2014 หรือภายในหกเดือนของการได้รับมอบหมาย
ต�าแหน่งนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกิดภายหลัง

มาตรา 15 การปรับปรงุแก ไ้ข

พระราชบัญญัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงแก ้ไขโดยกฎหมายตอ่ไปตาม
วตัถปุระสงคท์ีผ่า่นการรับรองในแตล่ะสภาฝา่ยนติบิญัญตัโิดยการขาน
ชื่อลงคะแนนเพื่อบันทึกในเอกสารโดยเสียงสว่นใหญข่องแตล่ะสภา
เหน็พอ้งตอ้งกนั

มาตรา 16 การแยกสว่นของบทบญัญตัิ

หากบทบัญญัติใดๆ ของร่างกฎหมายนี้ หรือการบังคับใช้ของบท
บัญญัติใดๆ ของร่างกฎหมายนี้ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆ พบ
ว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นโมฆะ การค้นพบดังกล่าวจะ
ไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นที่เหลือ หรือการบังคับใช้ร่างกฎหมายนี้
ต่อบุคคลหรือสถานการณ์อื่นๆ และในขอบเขตที่บทบัญญัติของร่าง
กฎหมายนี้เห็นว่าสามารถแยกส่วนได้

ข้อเสนอที่ 36
การริเริ่มรา่งกฎหมายนีไ้ดน้�าเสนอตอ่ประชาชนตามบทบญัญตัแิหง่

มาตรา 8 ของขอ้ II ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี
การริเริ่มร ่างกฎหมายนี้ไดแ้ก ้ไขและเพิ่มเติมมาตราในประมวล

กฎหมายอาญา ดงันัน้บทบญัญตัทิีม่อียูซ่ึ่งถกูเสนอใหต้ดัทอนจงึได ้
แสดงไวเ้ป น็ตวัพมิพท์ีม่กีารขดีเสน้พาดทบัตวัอกัษร และบทบญัญตัิ
ใหมท่ีเ่สนอใหเ้พิม่เตมิจงึไดแ้สดงไวเ้ป น็ตวัพมิพ ์ ตวัเอยีงเพือ่แสดง
ใหเ้หน็วา่เพิม่เขา้มาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบญัญตัปิฏริูปการให โ้อกาสสามครัง้ 2012 (THREE 
STRIKES REFORM ACT OF 2012)

มาตรา 1 ขอ้สรุปและการประกาศ:

ประชาชนได้ออกพระราชบัญญัติปฏิรูปการให้โอกาสสามครั้ง 
(Three Strikes Reform Act of 2012) เพื่อฟื้นฟูเจตนาเดิมของกฎหมาย
ว่าด้วยการให้โอกาสสามครั้ง (Three Strikes law) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
นั่นคือการก�าหนดโทษจ�าคุกตลอดชีวิตส�าหรับอาชญากรที่อันตราย 
เช่น ผู้ข่มขืน ฆาตรกร และผู้กระท�าช�าเราเด็ก

พระราชบญัญตันิี้ จะได:้
(1) ก�าหนดให้ผู้ฆ่า ผู้ข่มขืนและผู้กระท�าช�าเราเด็กจะต้องได้รับ

โทษเต็มอัตรา โดยจะได้รับโทษจ�าคุกตลอดชีวิต แม้ว่าจะได้รับโทษ
จากการกระท�าอาชญากรรมใหม่เป็นครั้งที่สามซึ่งไม่ร้ายแรง

(2) ฝืนฟูกฎหมายให ้โอกาสสามครั้งตามความเข า้ใจเดิมของ
ประชาชนโดยก�าหนดใหม้โีทษจ�าคุกตลอดชีวิตเฉพาะเมื่อการตอ้ง
โทษของผู ต้ อ้งหาในป จัจุบันเป น็การตอ้งโทษในการกระท�าผิดที่
รุนแรงหรอืรา้ยแรงเทา่นัน้

(3) คงโทษในกรณทีีผู่ก้ระท�าผดิซ�้าในอาชญากรรมทีไ่มรุ่นแรงและ
ไมร่า้ยแรง เชน่ การขโมยของในรา้นคา้ และการครอบครองยาเสพ
ตดิธรรมดา จะรับโทษเป น็สองเทา่ของกรณปีกตแิทนทีจ่ะตอ้งจ�าคกุ
ตลอดชีวติ

(4) ประหยดัเงนิของผูเ้สยีภาษหีลายรอ้ยลา้นดอลลารท์กุป เีป น็เวลา
อยา่งนอ้ย 10 ป  ีท�าใหร้ฐัจะไมต่อ้งจา่ยคา่ทีพ่กัอาศยัหรอืคา่ใชจ้า่ยเพือ่
ดแูลสขุภาพระยะยาวส�าหรบัผูต้อ้งขงัทีส่งูอาย ุ มคีวามเสีย่งต�า่ ไมส่รา้ง
ความรุนแรงซึง่ตอ้งโทษจ�าคกุตลอดชวีติในกรณอีาชญากรรมไมร่า้ยแรง 

(5) ป้องกันการปล่อยตัวอาชญากรอันตรายก่อนเวลาอันควรซึ่ง
ปัจจุบันได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากคุกและเรือนจ�ามีผู้ต้องขังมาก

เกินการรองรับซ่ึงเกิดจากการมีผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต�่าและไม่
ร้ายแรงซึ่งต้องโทษจ�าคุกตลอดชีวิตในการกระท�าความผิดลหุโทษ

มาตรา 2 มาตรา 667 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับการ
แก ไ้ข ดงันี:้

667. (a) (1) ตามความในอนมุาตรา (b) ของมาตรา 1385 ผูใ้ด
ก็ตามที่กระท�าความผิดอาญาร้ายแรงซึ่งเคยต้องโทษด้วยความผิด
อาญาร้ายแรงในรฐันีม้าก่อนหรอืได้กระท�าความผดิในเขตอ�านาจศาล
อืน่ซึง่รวมถงึองค์ประกอบทัง้หมดของความผดิอาญาร้ายแรงใดๆ จะ
ต้องได้รบั, นอกเหนอืจากการตดัสนิโทษจากศาลเนือ่งจากการกระ
ท�าผดิในปัจจบุนั, โทษเพิม่เป็นห้าปีส�าหรบัการกระท�าผดิในแต่ละ
วาระก่อนหน้าตามข้อกล่าวหาและมีการพิจารณาคดีทีด่�าเนนิการแยก
จากกนั ระยะเวลาการต้องโทษของการกระท�าผดิในปัจจบุนัและโทษ
ทีไ่ด้รบัเพิม่ต่อการกระท�าผดิแต่ละครัง้จะด�าเนนิการต่อเนือ่งกนัไป

(2) อนุมาตรานี้จะไม่น�าไปใช้บังคับในกรณีการลงโทษตาม
บทบญัญติัอ่ืนในกฎหมายซ่ึงมผีลเป็นการจ�าคุกทีม่รีะยะเวลานานกว่า 
อนมุาตรานีไ้ม่มผีลต่อข้อก�าหนดของการคมุขงัหรอืข้อผูกพันก่อนหน้า 

(3) สภานิติบัญญัติอาจขยายระยะเวลาการลงโทษตามที่ระบุไว้
ในอนุมาตรานี้ตามรัฐบัญญัติที่ผ่านการรับรองโดยเสียงข้างมากใน
แต่ละสภา

(4) ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรานี,้ “ความผดิอาญาอกุฉกรรจร์า้ย
แรง” หมายถงึการกระผดิทางอาญารา้ยแรงดงัไดร้ะบไุว ใ้นอนมุาตรา 
(c) ของมาตรา 1192.7

(5) อนุมาตรานี้จะไม ่ใช บ้ังคับกับบุคคลที่ต อ้งโทษเนื่องจาก
การจ�าหนา่ย การจดัท�า การอ�านวยการ หรอืการให ้ หรอืการเสนอ
จ�าหนา่ย การจดัหรอืใหย้าเสพตดิกลุม่เมทแอมฟ ติามนีหรอืสารตัง้
ตน้แกผู่เ้ยาว ์ นอกจากในกรณทีีก่ารตอ้งโทษกอ่นหนา้นัน้เป น็ความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจร์า้ยแรงตามทีไ่ดร้ะบไุว ใ้นวรรคยอ่ย (24) ของ
อนมุาตรา (c) ในมาตรา 1192.7

(b) ถอืเป็นเจตนารมณ์ของสภานติบิญัญตัใินการตราอนมุาตรา (b) ถงึ 
(i) อย่างครอบคลมุทัง้หมด เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่ามกีารพพิากษาลงโทษ
จ�าคกุทีย่าวนานขึน้และการลงโทษทีห่นกัขึน้ส�าหรบัผูก้ระท�าความผดิ
อาญาอจุฉกรรจ์และผูท้ีเ่คยต้องโทษมาก่อนเนือ่งจากการกระท�าผดิ
อาญาอจุฉกรรจ์ ร้ายแรงและ/หรอืรนุแรงตัง้แต่หนึง่ครัง้หรอืมากกว่า

(c) โดยไมค่�านงึถงึกฎหมายอืน่ใด หากจ�าเลยไดร้ับโทษเนือ่งจาก
การกระท�าผิดอาญาอุจฉกรรจแ์ละได ้ใหก้ารและพิสูจน แ์ล ว้ว ่า 
จ�าเลยเคยไดก้ระท�าผดิอาญาอจุฉกรรจร์ า้ยแรงและ/หรือรุนแรงหนึง่
ครัง้หรอืมากกวา่มากอ่นหนา้ ดงัทีน่ยิามไว ใ้นอนมุาตรา (d) ศาลจะ
พจิารณาตามหลกัการดงัตอ่ไปนีค้อื:

(1) ไมม่ีการจ�ากัดระยะเวลารวมเพื่อวัตถุประสงค ์ในการลงโทษ
ตามล�าดับส�าหรับการพิจารณาลงโทษในการกระท�าผิดอาญาอุจ
ฉกรรจท์ีเ่กดิตอ่เนือ่ง

(2) ไมม่กีารใหท้ณัฑบ์นกรณกีารกระท�าผดิในป จัจบุนั หรอืไมม่ี
การชะลอการด�าเนนิการหรอืการก�าหนดโทษส�าหรับการกระท�าความ
ผดิใดๆ กอ่นหนา้

(3) ระยะเวลาระหวา่งความผดิอาญาอุกฉกรรจก์อ่นหนา้ทีร่ า้ยแรง
และ/หรือรุนแรงและความผดิอาญาอกุฉกรรจป์ จัจบุันจะไมม่ผีลกระ
ทบตอ่การก�าหนดโทษ

(4) ไมม่ีขอ้ผูกพันตอ่ทัณฑสถานอื่นนอกเหนือจากเรือนจ�าของ
รฐั ไมอ่นญุาตใหเ้ปลีย่นสถานทีค่มุขงัและจ�าเลยไมส่ามารถเขา้รับ
โทษในศนูยท์ณัฑบ์นแหง่แคลฟิอรเ์นยี (California Rehabilitation 
Center) ดงัทีร่ะบไุว ใ้นขอ้ 2 (เริ่มตน้ในมาตรา 3050) ของบท 1 
ของหมวด 3 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการสังคมสงเคราะหแ์ละ
สถาบนั (Welfare and Institutions Code)

(5) จ�านวนการลดหย่อนโทษสูงสุดตามข้อ 2.5 (เริ่มต้นในหมวด
ที่ 2930) ของบทที่ 7 ของเรื่องที่ 1 ของส่วนที่ 3 จะต้องไม่เกินหนึ่ง
ในห้าของระยะเวลาการต้องโทษทั้งหมดและจะไม่เพ่ิมข้ึนจนกว่า
จ�าเลยจะได้เข้าสู่เรือนจ�าของรัฐ

(6) ในกรณทีีก่ารพจิารณาลงโทษตอ่การกระท�าผดิในป จัจบุันนัน้
เป น็การลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดอาญาร า้ยแรงที่กระท�าต ่าง
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วาระกันมากกว ่าหนึ่งครั้งและไม ่ได เ้กิดขึ้นจากขอ้เท็จจริงที่มีผล
ชดุเดยีวกนั ศาลจะพพิากษาโทษแกจ่�าเลยตามล�าดบัการกระผดิใน
แตล่ะวาระตามอนมุาตรา (e)

(7) ในกรณีท่ีการพิจารณาลงโทษต่อการกระท�าผิดในปัจจุบันนั้น
เป็นการลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดอาญาอุจฉกรรจ์ที่ร้ายแรงหรือ
รนุแรงมากกว่าหนึง่ครัง้ดงัอธบิายไว้ในวรรค (6) ศาลจะพพิากษาโทษ
ต่อการกระท�าผิดแต่ละข้อหาตามล�าดับการพิพากษาโทษอื่นใดซ่ึง
จ�าเลยอาจได้รบัการตดัสนิตามล�าดบัดงัทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย

(8) การพพิากษาโทษใดๆ ทีพ่จิารณาตามอนมุาตรา (e) จะด�าเนนิ
การตอ่เนือ่งจากการพพิากษาโทษอืน่ใดซึ่งจ�าเลยก�าลงัชดใชค้วามผดิ 
เวน้แตว่า่กฎหมายจะระบไุวเ้ป น็อยา่งอืน่

(d) โดยไม่ค�านึงถึงกฎหมายอื่นใด และเพื่อวัตถุประสงค์ของ
อนุมาตรา (b) ถึง (i) ที่ครอบคลุมทั้งหมด การต้องโทษมาก่อน
ส�าหรับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ร้ายแรงและ/หรือรุนแรง จะถูก
จ�ากัดความ ดังนี้:

(1) การกระท�าผิดใดๆ ตามที่ก�าหนดในอนุมาตรา (c) ของมาตรา 
667.5 ว่าเป็นการกระท�าผิดอาญาอุจฉกรรจ์หรือการกระท�าผิดใดๆ ดัง
ที่ก�าหนดไว้ในอนุมาตรา (c) ของมาตรา 1192.7 ว่าเป็นการกระท�า
ผิดอาญาอุจฉกรรจ์ร้ายแรงในรัฐนี้ การตัดสินว่า การต้องโทษก่อน
หน้าเป็นการต้องโทษคดีอาญาอุกฉกรรจ์ก่อนหน้าตามวัตถุประสงค์
ของที่ครอบคลุมทั้งหมดของอนุมาตรา (b) ถึง (i) หรือไม่ จะได้
พิจารณาตามวันที่มีการพิจารณาลงโทษก่อนหน้าและไม่ได้รับผล 
กระทบจากค�าพิพากษาโทษที่ก�าหนด เว้นแต่ว่าค�าพิพากษาโทษ 
ได้เปลี่ยนจากความผิดอาญาอุกฉกรรจ์เป็นความผิดลหุโทษโดย
อัตโนมัติโดยขึ้นกับการพิพากษาโทษครั้งแรก การด�าเนินการตาม
กรณีต่อไปนี้จะไม่มีผลต่อการตัดสินว่าการต้องโทษก่อนหน้านั้นเป็น
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ก่อนหน้าตามวัตถุประสงค์ของอนุมาตรา (b) 
ถึง (i) โดยครอบคลุมทั้งหมด:

(A) การยืดระยะเวลาในการก�าหนดให้มีการตัดสินหรือการ 
พิพากษาโทษ 

(B) การทเุลาการบงัคบัคดี
(C)  การสง่ใหก้รมสขุภาพแหง่รฐั (State Department of Health 

Services) พจิารณาในฐานะเป น็ผูก้ระท�าความผดิทางเพศซึ่งมคีวาม
ผดิปกตทิางจติใจหลงัจากไดร้ับการพจิารณาลงโทษเนือ่งจากความผดิ
อาญาอุกฉกรรจ์

(D) การส่งตัวไปที่ศูนย์ทัณฑ์บนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือศูนย์
อื่นๆ ซึ่งให้บริการรองรับการรับโทษจ�าคุกจากเรือนจ�าของรัฐ

(2) การพพิากษาลงโทษก่อนหน้า ในเขตอ�านาจศาลอืน่ส�าหรบัการก
ระท�าผดิซึง่หากกระท�าในรฐัแคลฟิอร์เนยี สามารถถกูลงโทษได้โดย
การจ�าคกุในเรอืนจ�าของรฐั การ จะถอืเป็น การพพิากษาลงโทษก่อน
หน้าส�าหรบัความผดิอาญาอกุฉกรรจ์โดยเฉพาะที ่ ร้ายแรงและ/หรอื
รนุแรงจะรวมถงึ หาก การพพิากษาลงโทษ ก่อนหน้าใน เขตอ�านาจศาล
อื่นเป็นการพิพากษาลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบทัง้หมดของการ กระท�าผดิอนัอจุฉกรรจ์รนุแรง ตามทีก่�าหนดไว้
ในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 667.5 หรอื การกระท�าผดิอาญาอจุฉกรรจ์
ร้ายแรง ตามทีก่�าหนดไว้ในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 1192.7

(3) การวนิจิฉยัชี้โทษกอ่นหนา้แกผู่ท้ีเ่คยกระท�าผดิในฐานะเดก็จะ
กอ่ใหเ้กดิเป น็การพพิากษาลงโทษความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีร่ า้ยแรง
และ/หรอืรุนแรงกอ่นหนา้ ตามวตัถปุระสงคข์องการพจิารณาเพิม่โทษ 
ถา้หาก:

(A) เดก็มอีายคุรบ 16 ป ขีึน้ไป ณ เวลาทีบ่คุคลนัน้ไดก้ระท�าความ
ผดิครัง้กอ่นหนา้ 

(B) ลักษณะของกระท�าความผิดครั้งก ่อนหน า้เป น็ไปตามที่ 
ระบไุว ใ้นอนมุาตรา (b) ของมาตรา 707 แหง่ประมวลกฎหมายการ 
สงัคมสงเคราะหแ์ละสถาบนั หรอืตามทีร่ะบไุว ใ้นวรรค (1) หรอื (2) วา่ 
เป น็ความผดิอาญาอจุฉกกรจท์ี่ ร า้ยแรงและ/หรอืรุนแรง 

(C) เดก็และเยาวชนมคีวามพรอ้มและเหมาะสมทีจ่ะน�าขึน้พจิารณา
คดตีามกฎหมายศาลคดีเดก็และเยาวชน

(D) เด็กหรือเยาวชนไดร้ับการวินิจฉัยใหอ้ยู ่ในความคุม้ครองข
องศาลคดเีดก็และเยาวชนตามความท่ีระบไุว ใ้นมาตรา 602 ของ
ประมวลกฎหมายการสงัคมสงเคราะหแ์ละสถาบนั เนือ่งจากบคุคลนัน้
ไดก้ระท�าความผดิทีไ่ดร้ะบไุว ใ้นอนมุาตรา (b) ของมาตรา 707 แหง่
ประมวลกฎหมายการสงัคมสงเคราะหแ์ละสถาบนั

(e) ตามวตัถปุระสงคข์องอนมุาตรา (b) ถงึ (i) โดยครอบคลุม
ทัง้หมด และนอกเหนอืจากบทบญัญตัโิทษเพิม่เตมิหรอืบทบญัญตัิ
การลงโทษซึ่งอาจมผีล สิง่ตอ่ไปนีจ้ะมผีลในกรณทีีจ่�าเลยไดเ้คยมี
ความผดิความผดิ ทางอาญาอุฉกรรจร์า้ยแรงและ/หรอืรุนแรงหนึง่
ครัง้หรอืมากกวา่กอ่นหนา้:

(1) หากจ�าเลยเคยได้มคีวามผดิอาญาอจุฉกรรจ์ ร้ายแรงและ/หรอื
รนุแรงก่อนหน้าตามทีก่�าหนดไว้ในอนมุาตรา (d) ซึง่ได้มใีห้การและ
พสิจูน์แล้ว การก�าหนดระยะเวลาการรบัโทษทีแ่น่นอนหรอืระยะเวลา
ขัน้ต�า่ส�าหรบัระยะเวลาการรบัโทษทีไ่ม่แน่นอน จะต้องเป็นระยะเวลา
สองเท่าเพือ่เป็นการลงโทษส�าหรบัความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ปัจจบุนั

(2) (A) หาก ยกเว้นในกรณีที่ได้ระบุไว้ในวรรคย่อย(C), หาก
จ�าเลยมีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรง/และรุนแรงตั้งแต่สอง
ครั้งขึ้นไป ดังที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุมาตรา (d) ซึ่งได้มีการให้การ
และพิสูจน์แล้ว ระยะเวลาลงโทษส�าหรับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
ปัจจุบันจะเป็นการจ�าคุกโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับก�าหนดเวลาของ
การจ�าคุกตลอดชีวิต โดยระยะเวลาขั้นต�่าของการจ�าคุกที่มีเงื่อนไข
เกี่ยวกับก�าหนดเวลาค�านวณเป็นโทษสูงกว่า สูงสุดคือ:

(i) ระยะเวลาสามเท่าเพือ่เป็นการลงโทษส�าหรบัความผดิอาญาอุ
กฉกรรจ์ในปัจจุบันแต่ละครั้งที่ต่อเนื่องกับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
ทีร่้ายแรงและ/หรือรุนแรงก่อนหน้าตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

(ii) จ�าคกุในเรอืนจ�าของรฐัเป น็เวลา 25 ป ี
(iii) ระยะเวลาจ�าคุกทีก่�าหนดโดยศาลตามมาตรา 1170 ส�าหรบัการ

พพิากษาลงโทษตอ่การกระท�าผดิทีเ่ป น็พืน้ฐาน รวมถงึการเพิม่โทษ
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายใตบ้ทที ่4.5 (เริม่ตน้จากมาตรา 1170) ของเรือ่งที่ 
7 ของสว่นที ่2 หรอืระยะเวลาใดๆ ทีอ่ธบิายไวใ้นมาตรา 190 หรือ 3046

(B) การให้จ�าคุกโดยไม่มีการก�าหนดระยะเวลาตามที่ได้อธิบาย 
ไว้ในวรรคย่อย (A) จะด�าเนนิการต่อเนือ่งจากระยะเวลาการจ�าคกุอืน่ 
ใดซ่ึงเป็นระยะเวลาต่อเนือ่งทีก่�าหนดโดยกฎหมาย ระยะเวลาการ
จ�าคุกอ่ืนใดที่ก�าหนดไว้ต่อจากการจ�าคุกประเภทที่ไม่มีการก�าหนด
ระยะเวลา ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ในวรรคย่อย (A) จะไม่น�ามารวมกบั
กรณีนีแ้ต่จะเริม่เมือ่บคุคลผูก้ระท�าผดิได้รบัการปล่อยตวัจากเรอืนจ�า

(C) หากจ�าเลยถูกตัดสินให้รับโทษจากความผิดอาญาอุกฉกรร
จ์ร้ายแรงและ/หรือรุนแรงสองครั้งขึ้นไปก่อนหน้าตามที่ก�าหนดใน
อนมุาตรา (c) ของมาตรา 667.5 หรอือนมุาตรา (c) ของมาตรา 1192.7 
ซึง่ได้มกีารให้การและพสิจูน์แล้ว และการกระท�าผดิในปัจจบัุนไม่ใช่
ความผดิอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรอืรนุแรงตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา 
(d) จ�าเลยจะได้รบัการพพิากษาโทษตามวรรค (1) ของอนุมาตรา (e) 
เว้นแต่ว่า การฟ้องร้องนัน้ได้มกีารให้การและพสิจูน์ดงัข้อใดๆ ต่อไปน้ี:

(i) การกระท�าความผิดปัจจุบันเป็นข้อหาการใช้สารควบคุม ซึ่ง
เป็นข้อกล่าวหาภายใต้มาตรา 11370.4 หรือ 11379.8 ของประมวล
กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety 
Code) นั้นได้มีการยอมรับผิดหรือพบว่ากระท�าความผิดจริง

(ii) การกระท�าผิดในปัจจุบันที่เป็นการกระท�าผิดทางเพศอันเป็
นความผิดอาญาอุจฉกรรจ์ ตามที่ก�าหนดไว้ในอนุมาตรา (d) ของ
มาตรา 261.5 หรือ 262 หรือการกระท�าผิดอาญาร้ายแรงใดๆ ที่ปราก
ฎในทะเบียนบังคับว่าเป็นผู้ละเมิดทางเพศตามอนุมาตรา (c) ของ
มาตรา 290 ยกเว้นส�าหรับการฝ่าฝืนมาตรา 266 และมาตรา 285, 
วรรค (1) ของอนุมาตรา (b) และอนุมาตรา (e) ของมาตรา 286, วรรค 
(1) ของอนุมาตรา (b) และอนุมาตรา (e) ของมาตรา 288a, มาตรา 
311.11, และมาตรา 314

(iii) ในการกระท�าผดิในป จัจบุนันัน้ จ�าเลยไดใ้ชอ้าวธุป นื มอีาวธุ
ป นืหรอือาวธุทีท่�าใหเ้กดิอนัตรายถงึแกช่ีวติ หรอืมเีจตนาทีจ่ะท�าให ้
เกดิการบาดเจบ็รา้ยแรงตอ่บคุคลอืน่

(iv) จ�าเลยได้รับโทษเนื่องจากความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรง
และ/หรือรุนแรงก่อนหน้า ตามที่ก�าหนดไว้ในอนุมาตรา (d) ของ
มาตรานี้ ด้วยความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงใดๆ ต่อไปนี้:

(I) การ “กระท�าผิดทางเพศอย่างรุนแรง” ตามที่ก�าหนด
ในอนุมาตรา (b) ของมาตรา 6600 ของประมวลกฎหมายการ
สังคมสงเคราะห์และสถาบัน
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(II) การกระท�าโอษฐ์กามกับเด็กผู้มีอายุต�า่กว่า 14 ปี หรือผู้ที่
มีอายุน้อยกว่าตนเกินกว่า 10 ปีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 288a, การมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับบุคคลอื่นที่มีอายุต�่ากว่า 14 ปี หรือผู้
ที่มีอายุน้อยกว่าตนเกินกว่า 10 ปีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 286 หรือ
การล่วงล�้าทางเพศต่อบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 14 ปีผู้ที่มีอายุน้อยกว่า
ตนเกินกว่า 10 ปีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 289

(III) การกระท�าอนัลามกหรืออนาจารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ซึ่งมอีายุ
ต�า่กวา่ 14 ป ี เป น็การละเมดิมาตรา 288 

(IV) การกระท�าความผดิท่ีเป น็การฆาตรกรรมใดๆ รวมถงึการ
พยายามกระท�าฆาตรกรรม, ตามทีก่�าหนดในมาตรา 187 ถงึ 191.5 
โดยครอบคลมุทัง้หมด

(V) การชกัชวนให้กระท�าฆาตรกรรม ตามทีก่�าหนดในมาตรา 653f
(VI) การขม่ขูด่ว้ยป นืกลตอ่เจา้หนา้ที่รักษาความสงบหรือพนัก 

งานดบัเพลงิ ตามทีก่�าหนดในวรรค (3) ของอนมุาตรา (d) ของมาตรา 
245 

(VII) การครอบครองอาวธุทีม่อีานุภาพท�าลายลา้งสงู ตามที่
ก�าหนดในวรรค (1) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 11418

(VIII) การกระท�าผดิอาญาอกุฉกรรจร์ า้ยแรงและ/หรือรุนแรงใดๆ 
ทีส่ามารถลงโทษไดใ้นรัฐแคลฟิอรเ์นยีดว้ยโทษการจ�าคกุตลอดชีวติ
หรอืการประหารชีวติ

(f) (1) โดยไม่ค�านงึถงึกฎหมายอืน่ใดๆ อนุมาตรา (b) ถงึ (i) โดย
ครอบคลมุทัง้หมด จะใช้บังคบัในทุกกรณท่ีีจ�าเลยได้ถกูพพิากษา
ลงโทษพิพากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงและ/หรือ
รนุแรงก่อนหน้ามากกว่าหน่ึงคร้ัง ข้ึนไป ตามท่ีก�าหนดในอนมุาตรา (d) 
พนกังานอยัการจะให้การและพสิจูน์ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ทีร้่ายแรง
และ/หรอืรนุแรงแต่ละคดก่ีอนหน้า ยกเว้นตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในวรรค (2)

(2) พนกังานอยัการอาจพจิารณาไม่ส่งฟ้องหรอืยกฟ้องข้อการกล่า
วหาความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ทีร้่ายแรงและ/หรอืรนุแรงก่อนหน้าเพ่ือ
เป็นไปตามกระบวนการยตุธิรรมตามมาตรา 1385 หากไม่มหีลกัฐาน
เพยีงพอทีจ่ะพสิจูน์ความผิดอาญาอกุฉกรรจ์ร้ายแรงและ/หรอืรนุแรง
ก่อนหน้า หากศาลได้มดีลุพนิจิว่าไม่มหีลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะพสิจูน์
ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ทีร้่ายแรงและ/หรอืรนุแรงทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้า 
ศาลอาจพจิารณาไม่ส่งฟ้องหรอืยกฟ้องข้อกล่าวหา ไม่มข้ีอความใด
ในมาตรานีท้ีจ่ะถกูตคีวามเพือ่เปลีย่นอ�านาจศาลภายใต้มาตรา 1385

(g) ค�าพิพิากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ท่ีร้ายแรงและ/
หรือรุนแรงก่อนหน้าจะไม่น�ามาใช้ในการต่อรองค�ารับสารภาพ ตาม
ที่ก�าหนดในอนุมาตรา (b) ของมาตรา 1192.7 พนักงานอัยการ
จะให้การและพิสูจน์ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ร้ายแรงและ/หรือ
รุนแรงทั้งหมดที่รู้ก่อนหน้า และจะไม่ด�าเนินการเพื่อท�าการตกลง
ใดๆ ที่จะสั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องที่เกี่ยวกับการข้อกล่าวหาความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ ร้ายแรงและ/หรือรุนแรงก่อนหน้าใดๆ ยกเว้นตามที่
ก�าหนดไว้ในวรรค (2) ของอนุมาตรา (f )

(h) ขอ้อา้งองิทัง้หมดตอ่กฎหมายทีม่อียู ใ่นอนมุาตรา (c) ถงึ (g) 
โดยครอบคลมุทัง้หมด เป น็การอา้งองิตอ่กฎหมายตามทีป่รากฏ ณ 
วนัที่ 30 มถินุายน 1993 วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2012

(i) หากบทบญัญตัขิองอนมุาตรา (b) ถงึ (h) โดยครอบคลมุ
ทัง้หมด หรอืการน�าบทบญัญตัดิงักลา่วไปใชต้อ่บคุคลหรอื
สถานการณ์ใดกลายเป น็โมฆะหรอืไมม่ผีล ซึ่งความเป น็โมฆะนัน้
จะไมม่ีผลตอ่บทบัญญัติอื่นหรือการน�าอนุมาตราเหลา่นั้นไปใชซ้ึ่ง
สามารถมีผลบังคบัได โ้ดยปราศจากบทบัญญัตหิรือการน�าไปใชอ้นั
เป น็โมฆะ และโดยความหมายนี้ บทบญัญตัขิองอนมุาตราเหลา่นัน้
สามารถแยกสว่นได ้

(j) บทบัญญัติต่างๆ ในมาตรานี้จะไม่มีการแก้ไขโดยสภา
นิติบัญญัติยกเว้นกฎหมายซึ่งได้ผ่านการพิจารณาในแต่ละสภา
โดยการบันทึกการออกเสียงโดยการขานชื่อจ�านวนสองในสามของ
สมาชิก หรือโดยกฎหมายซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะเมื่อได้รับการ
เห็นชอบจากผู้ลงคะแนนแล้วเท่านั้น

มาตรา 3 มาตรา 667.1 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับการ
แก ไ้ขดงันี:้

667.1. โดยไม่ค�านึงถึงอนุมาตรา (h) ของมาตรา 667 ส�าหรับ
การกระท�าความผิดทั้งหมดที่กระท�าในวันหรือหลังจากวันที่พระ
ราชบัญญัตินี้มีผลคือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2012 การอ้างอิงทั้งหมด
ต่อกฎหมายที่มีในอนุมาตรา (c) ถึง (g) โดยรวมทั้งหมด, ของมาตรา 
667, เป็นการอ้างอิงต่อกฎหมายเหล่านั้นตามที่ได้ปรากฏใน วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผล รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขต่อกฎหมายเหล่า
นั้นโดยกฎหมายที่ตราไว้ระหว่างสมัยประชุมสามัญปี 2005–06 ซึ่งมี
การปรับปรุงแก้ไขมาตรานี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2012

มาตรา 4 มาตรา 1170.12 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับ
การแก ไ้ขดงันี:้

1170.12. (a) ระยะเวลารับโทษทีเ่พิ่มขึ้นหรือตอ่เนือ่งกนัส�าหรับ 
ความผดิหลายขอ้หา; ความผดิกอ่นหนา้ซึ่งเป น็ความผดิอาญา 
อกุฉกรรจท์ีก่ระท�ากอ่นหนา้; การสง่ไปรับโทษในสถานทีอ่ืน่หรอืการ
เพิม่อืน่หรอืการลงโทษ

(a) โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญตัอิืน่ใดๆ กฎหมาย ถา้หากจ�าเลยได ้
เคยตอ้งโทษเนือ่งจากความผดิอาญาอกุฉกรรจแ์ละไดม้กีารสารภาพ
และพสิจูนว์า่ จ�าเลยไดม้คีวามผดิอาญาอกุฉกรรจอ์นั รา้ยแรงและ/
หรอืรุนแรงหนึง่ครัง้ขึน้ไปกอ่นหนา้ ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา (b) 
ศาลจะยดึหลกัแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี:้

(1) ไม่มีการจ�ากัดระยะเวลาเพ่ิมเติมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ลงโทษตามล�าดับส�าหรับความผิดอาญาอุจฉกรรจ์ที่เกิดต่อเนื่อง
ใดๆ

(2) ไมม่กีารใหท้ณัฑบ์นกรณกีารกระท�าผดิในป จัจบุนั หรอืไมม่ี
การชะลอการด�าเนนิการหรอืการก�าหนดโทษส�าหรับการกระท�าความ
ผดิใดๆ กอ่นหนา้

(3) ระยะเวลาระหวา่งความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีร่ า้ยแรงและ/หรือ
รุนแรงกอ่นหนา้ และความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ในป จัจบุนัจะไมม่ผีล 
กระทบตอ่การก�าหนดโทษ

(4) ไม่มข้ีอผกูพันต่อทณัฑสถานอ่ืนใดนอกเหนอืจากเรอืนจ�าของ
รฐั ไม่อนุญาตให้เปลีย่นสถานทีคุ่มขังและจ�าเลยไม่สามารถเข้ารับ
โทษในศนูย์ทณัฑ์บนแห่งแคลฟิอร์เนีย ( California Rehabilitation 
Center) ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 2 (เริม่ด้วยมาตรา 3050) ของบทที ่1 
ของหมวดที ่3 แห่งประมวลกฎหมายการสังคมสงเคราะห์และสถาบัน

(5) จ�านวนการลดหยอ่นโทษสงูสดุตามขอ้ 2.5 (เริ่มดว้ยมาตรา 
2930) ของบทที่ 7 ของเรือ่งที่ 1 ของตอนที่ 3 จะตอ้งไมเ่กนิหนึง่ใน
หา้ของระยะเวลาการตอ้งโทษทัง้หมดและจะไมเ่พิม่ขึน้จนกวา่จ�าเลย
จะไดเ้ขา้สูเ่รอืนจ�าของรฐั

(6) กรณีที่มีการรับโทษในปัจจุบันอันเกิดจากการกระท�าผิด
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์มากกว่าหนึ่งข้อหาที่ไม่ได้กระท�าในวาระ
เดียวกัน และไม่ได้เกิดจากชุดข้อเท็จจริงเดียวกัน ศาลจะพิพากษา
โทษจ�าเลยต่อเนื่องแต่ละข้อหาตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรานี้

(7) กรณทีีม่กีารรบัโทษในปัจจบุนัอนัเกดิจากการกระท�าความผดิ
อาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรอืรนุแรงมากกว่าหนึง่ครัง้ ตามทีอ่ธบิาย
ไว้ในวรรค (6) ของอนมุาตรา(b), ศาลจะพิจารณาพพิากษาโทษ
ส�าหรับการรับโทษแต่ละข้อหาต่อเนื่องกับการพิจารณาลงโทษอื่น
ซ่ึงจ�าเลยจะได้รบัโทษต่อเนือ่งกันไปตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย

(8) การลงโทษใดๆ ตามมาตรานีจ้ะเป น็การลงโทษตอ่เนือ่งกบั
การลงโทษอืน่ใดทีจ่�าเลยก�าลงัชดใชค้วามผดิ เวน้แตว่า่กฎหมายจะ
ระบไุวเ้ป น็อยา่งอืน่

(b) โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายและเพื่อวัตถุ 
ประสงค์ของมาตรานี้ การพิพากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
ที่ ร้ายแรงและ/หรือรุนแรงจะมีความหมายดังนี้:

(1) การกระท�าผดิใดๆ ทีน่ยิามไว้ในในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 
667.5 ว่าเป็นความผดิอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรอืการกระท�าผดิใดๆ 
ทีน่ยิามไว้ในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 1192.7 ว่าเป็นการกระท�าผดิ
อาญาร้ายแรงในรฐันี ้ การตัดสินว่าความผดิก่อนหน้าเป็นความผดิ
อาญาอกุฉกรรจ์ทีร้่ายแรงและ/หรอืรนุแรงก่อนหน้าตามวตัถปุระสงค์
ของมาตรานีห้รอืไม่นัน้ จะพิจารณาตามวนัทีม่กีารพิจารณาลงโทษ
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ก่อนหน้าและไม่ได้รบัผลกระทบจากค�าพพิากษาโทษท่ีก�าหนด เว้น
แต่ว่าค�าพิพากษาโทษได้เปลี่ยนจากความผิดอาญาอุกฉกรรจ์เป็น
ความผดิลหโุทษโดยอัตโนมัตโิดยข้ึนกบัการพพิากษาโทษครัง้แรก 
การชีข้าดคดอีาญาต่อไปนีจ้ะไม่มีผลต่อการตดัสนิว่าความผดิอาญา
ทีร้่ายแรงและ/หรอืรนุแรงก่อนหน้า เป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที ่
ร้ายแรงและ/หรอืรนุแรงก่อนหน้า ตามวตัถปุระสงค์ของมาตรานี:้

(A) การยดืระยะเวลาในการก�าหนดใหมี้การตดัสนิหรอืการพิพากษา
โทษ 

(B) การทเุลาการบงัคบัคดี
(C) การสง่ใหก้รมสุขภาพแหง่รฐั (State Department of Health 

Services) พจิารณาในฐานะเป น็ผูก้ระท�าความผดิทางเพศซึ่งมคีวาม
ผดิปกตทิางจติใจหลงัจากไดร้ับการพจิารณาลงโทษเนือ่งจากความผดิ
อาญาอุกฉกรรจ์

(D) การส่งตัวไปที่ศูนย์ทัณฑ์บนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือศูนย์
อื่นๆ ซึ่งให้บริการรองรับการรับโทษจ�าคุกจากเรือนจ�าของรัฐ

(2) ค�าพพิากษาลงโทษ ก่อนหน้าในเขตอ�านาจศาลอืน่ส�าหรบั
การกระท�าผดิซึง่หากกระท�าในรฐัแคลฟิอร์เนยี สามารถถกูลงโทษได้
โดยการจ�าคกุในเรอืนจ�าของรฐัของรฐั การ จะก่อให้เกดิเป็นความผดิ
อาญาเฉพาะทีร้่ายแรงและ/หรอืรนุแรงก่อนหน้าจะประกอบด้วย a หาก
ความผดิก่อนหน้าในเขตอ�านาจ ศาล อืน่เป็นการกระท�าผดิทีป่ระกอบ
ด้วยองค์ประกอบทุกข้อของความผิดอาญาอุกฉกรรจ์เฉพาะที่รุนแรง
ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 667.5 หรอื ความผดิอาญา
อกุฉกรรจ์ร้ายแรง ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 1192.7

(3)  การวนิจิฉยัชี้โทษกอ่นหนา้แกผู่ท้ีเ่คยกระท�าผดิในฐานะเดก็
จะกอ่ใหเ้กดิเป น็การพพิากษาลงโทษความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ี่ ร า้ย
แรงและ/หรอืรุนแรงกอ่นหนา้เพือ่วตัถปุระสงค์ ของการพจิารณาเพิม่
โทษ ถา้หาก:

(A) เดก็มอีายคุรบ 16 ป ขีึน้ไป ณ เวลาทีบ่คุคลนัน้ไดก้ระท�าความ
ผดิครัง้กอ่นหนา้ และ

(B) การกระท�าความผดิครัง้กอ่นหนา้
(i) เป็นการกระท�าความผดิซึง่มกีารระบไุว้ในอนมุาตรา (b) ของ

มาตรา 707 ในประมวลกฎหมายการสงัคมสงเคราะห์และสถาบนั หรอื
(ii) มีการระบไุว ้ในอนุมาตราวา่เป น็ความผิดอาญาอุกฉกรรจอ์ัน 

รา้ยแรงและ/หรอืรุนแรง และ
(C) เดก็หรือเยาวชนผูน้ัน้มคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้รับการพจิารณาคดี 

ตามกฎหมายศาลคดเีดก็หรอืเยาวชนและ
(D) เด็กหรือเยาวชนได้ถูกวินิจฉัยให้อยู่ในความคุ้มครองของศาล

คดีเด็กหรือเยาวชนตามกรอบของความในมาตรา 602 ของประมวล
กฎหมายการสังคมสงเคราะห์และสถาบัน เนื่องจากบุคคลผู้นั้นได้
กระท�าความผิดตามที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (b) ของมาตรา 707 แห่ง
ประมวลกฎหมายการสังคมสงเคราะห์และสถาบัน

(c) ตามวัตถุประสงค์ของของมาตรานี้ และตามบทบัญญัติการเพิ่ม
โทษอื่นใดหรือการลงโทษที่อาจน�าไปใช้ ข้อต่อไปนี้จะน�าไปบังคับ
ใช้ในกรณีที่จ�าเลยได้มีความผิดมีความผิด อาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรง
และ/หรือรุนแรง ตั้งแต่หนึ่งข้อหาหรือ มากกว่า:

(1) หากจ�าเลยเคยไดม้คีวามผดิอาญาอจุฉกรรจ ์ รา้ยแรงและ/หรอื
รนุแรงกอ่นหนา้หน่ึงขอ้หา ตามทีน่ยิามไวใ้นอนมุาตรา (b) ซึง่ไดม้กีาร
ใหก้ารและพสิจูนแ์ลว้ การก�าหนดระยะเวลาการรบัโทษทีแ่นน่อนหรอื
ระยะเวลาขัน้ต�า่ส�าหรบัระยะเวลาการรบัโทษทีไ่มแ่นน่อน จะตอ้งเป น็ระยะ
เวลาสองเทา่เพือ่เป น็การลงโทษส�าหรบัความผดิอาญาอกุฉกรรจป์ จัจบุนั

(2) (A) หาก ยกเว้นในกรณทีีร่ะบไุว้ในวรรคย่อย (C),หากจ�าเลยมคีวาม 
ผดิอาญาอกุฉกรรจ์ ร้ายแรงและ/หรอืรนุแรงตัง้แต่สองข้อหรอืมากกว่า 
ตามทีน่ยิามไว้ในวรรค (1) ของอนมุาตรา (b), ซึง่ได้มกีารให้การและ
พสิจูน์ ระยะเวลาลงโทษส�าหรบัความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ปัจจบุนัจะ
เป็นการพพิากษาให้จ�าคกุโดยมีเงือ่นไขเกีย่วกบัก�าหนดเวลาของการ
จ�าคุกตลอดชีวิตโดยระยะเวลาขั้นต�่าของการพิพากษาให้จ�าคุกโดยมี
เงือ่นไขเกีย่วกบัก�าหนดเวลาค�านวณเป็น สงูกว่า โทษสงูสดุของ:

(i) ระยะเวลาสามเท่าเพือ่เป็นการลงโทษส�าหรบัความผดิอาญาอุ
กฉกรรจ์ในปัจจุบันแต่ละครั้งท่ีต่อเน่ืองกับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
ที ่ร้ายแรงและ/หรอืรนุแรง ก่อนหน้าต้ังแต่สองคร้ังข้ึนไป หรอื

(ii) จ�าคกุเป น็เวลายีส่บิหา้ป ี หรอื

(iii) ระยะเวลาจ�าคุกทีก่�าหนดโดยศาลตามมาตรา 1170 ส�าหรบัการ
พิพากษาลงโทษต่อการกระท�าผิดทีเ่ป็นพ้ืนฐาน รวมถงึการเพิม่โทษ
ใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องภายใต้บทที ่4.5 (เริม่ต้นจากมาตรา 1170) ของเรือ่งที่ 
7 ของตอนที ่2 หรอืระยะเวลาใดๆ ทีอ่ธิบายไว้ในมาตรา 190 หรอื 3046

(B) การพิพากษาใหจ้�าคุกโดยไมม่ีการก�าหนดระยะเวลาตามที่
อธิบายไว ใ้นวรรคยอ่ย (A) ของวรรค (2) ของอนมุาตรานีจ้ะมผีล
ตอ่เนื่องกับระยะเวลาก�าหนดจ�าคุกอื่นซึ่งเป น็ระยะเวลาตอ่เนื่องที่
อาจก�าหนดโดยกฎหมาย ระยะวลาการจ�าคกุอืน่ๆ ทีต่อ่เนือ่งกบัการ
พิพากษาใหจ้�าคกุโดยไมม่ีการก�าหนดระยะเวลาตามที่อธิบายไว ใ้น
วรรคยอ่ย (A) ของวรรค (2) ของอนมุาตรานีจ้ะไมม่กีารน�าไปรวมกนั
แตจ่ะเริ่มด�าเนนิการ ณ เวลาทีผู่ ไ้ดร้ับโทษไดร้ับการปลอ่ยตวัจาก
เรอืนจ�า

(C) หากจ�าเลยได้มคีวามผดิอาญาอกุฉกรรจ์ร้ายแรงและ/หรอืรนุแรง
ต้ังแต่สองครัง้ข้ึนไปตามทีนิ่ยามไว้ในอนุมาตรา (c) ของมาตรา 667.5 
หรอื อนุมาตรา (c) ของมาตรา 1192.7 ซ่ึงได้มีการให้การและพสิจูน์ข้อ
เทจ็จรงิแล้ว และการกระท�าผิดในปัจจบุนัไม่ใช่ความผิดอาญาอกุฉกรรจ์
ตามทีอ่ธิบายไว้ในวรรค (1) ของอนุมาตรา (b) ในมาตรานี ้จ�าเลยจะได้
รบัการพิพากษาโทษตามสาระในวรรค (1) ของอนุมาตรา (c) ในมาตรานี้ 
การด�าเนินคดมีีการให้การและพิสูจน์ตามข้อใดๆ ต่อไปนี:้

(i) การกระท�าความผิดปัจจุบันเป็นข้อหาการใช้สารควบคุม ซึ่ง
เป็นข้อกล่าวหาภายใต้มาตรา 11370.4 หรือ 11379.8 ของประมวล
กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety 
Code) นั้นได้มีการยอมรับผิดหรือพบว่ากระท�าความผิดจริง

(ii) การกระท�าผิดในปัจจุบันที่เป็นการกระท�าผิดทางเพศอันเป็น 
ความผิดอาญาอุจฉกรรจ์ ตามที่ก�าหนดไว้ในอนุมาตรา (d) ของ
มาตรา 261.5 หรือ 262 หรือการกระท�าผิดอาญาร้ายแรงใดๆ ที่ปราก
ฎในทะเบียนบังคับว่าเป็นผู้ละเมิดทางเพศตามอนุมาตรา (c) ของ
มาตรา 290 ยกเว้นส�าหรับการฝ่าฝืนมาตรา 266 และมาตรา 285, 
วรรค (1) ของอนุมาตรา (b) และอนุมาตรา (e) ของมาตรา 286, วรรค 
(1) ของอนุมาตรา (b) และอนุมาตรา (e) ของมาตรา 288a, มาตรา 
314 และมาตรา 311.11

(iii) ในการกระท�าผดิในป จัจบุนันัน้ จ�าเลยไดใ้ชอ้าวธุป นื มอีาวธุ
ป นืหรอือาวธุทีท่�าใหเ้กดิอนัตรายถงึแกช่ีวติ หรอืมเีจตนาทีจ่ะท�าให ้
เกดิการบาดเจบ็รา้ยแรงตอ่บคุคลอืน่

(iv) จ�าเลยไดร้ับโทษจากความผดิกอ่นหนา้ ตามทีน่ยิามไว ใ้น
อนมุาตรา (b) ของมาตรานี้ เนือ่งจากการกระท�าความผดิอจุฉกรรจ์
อนัรา้ยแรงและ/หรอืรุนแรงดงันี:้

(I) การ “กระท�าผิดทางเพศอย่างรนุแรง” ดังทีนิ่ยามไว้ในอนมุาตรา 
(b) ของมาตรา 6600 แห่งประมวลกฎหมายการสังคมสงเคราะห์และ
สถาบนั

(II) การกระท�าโอษฐ์กามกับเด็กผู้มีอายุต�า่กว่า 14 ปี หรือผู้ที่
มีอายุน้อยกว่าตนเกินกว่า 10 ปีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 288a, การมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับบุคคลอื่นที่มีอายุต�า่กว่า 14 ปี หรือผู้
ที่มีอายุน้อยกว่าตนเกินกว่า 10 ปีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 286 หรือ
การล่วงล�้าทางเพศต่อบุคคลที่มีอายุต�า่กว่า 14 ปีผู้ที่มีอายุน้อยกว่า
ตนเกินกว่า 10 ปีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 289

(III) การกระท�าอนัลามกหรืออนาจารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ซึ่งมอีายุ
ต�า่กวา่ 14 ป ี เป น็การละเมดิมาตรา 288

(IV) การกระท�าผิดที่เป็นการฆาตรกรรมใดๆ รวมถึงการพยายาม
กระท�าฆาตรกรรม ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 187 ถึง 191.5 โดย
ครอบคลุมทั้งหมด

(V) การชกัชวนให้กระท�าฆาตรกรรม ตามทีน่ยิามไว้ในมาตรา 653f 
(VI) การข่มขูด้่วยปืนกลต่อเจ้าหน้าทีร่กัษาความสงบหรอืพนกังาน 

ดบัเพลงิ ตามทีน่ยิามไว้ในวรรค (3) ของอนมุาตรา (d) ของมาตรา  
245 

(VII) การครอบครองอาวธุท�าลายลา้งสงู ตามทีน่ยิามไว ใ้นวรรค 
(1) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 11418
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(VIII) การการกระท�าผดิอาญาอกุฉกรรจร์ า้ยแรงและ/หรือรุนแรง
ใดๆ ทีส่ามารถลงโทษไดใ้นรฐัแคลฟิอรเ์นยีดว้ยโทษการจ�าคกุตลอด
ชีวติหรอืการประหารชีวติ

(d) (1) โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญตัอิืน่ใดของฎหมาย มาตรานีจ้ะ
มผีลในทกุคดทีีจ่�าเลยไดร้ับการพพิากษาลงโทษ พพิากษาลงโทษ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจอ์นัรา้ยแรงและ/หรอืรุนแรง หนึง่ครัง้ หรอื
มากกวา่ ตามทีก่�าหนดในมาตรานี้ พนกังานอยัการจะไดม้กีารใหก้าร
และพิสูจนค์วามผิดอาญาอุกฉกรรจร์ า้ยแรงและ/หรือรุนแรงแตล่ะ
ครัง้ ยกเวน้ทีไ่ดก้�าหนดไว ใ้นวรรค (2)

(2) พนักงานอัยการอาจพิจารณาไม่ฟ้องหรือยกฟ้องข้อกล่าวหา
ในความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ ร้ายแรงและ/หรือรุนแรง ก่อนหน้าเพ่ือ
เป็นการให้ความยตุธิรรมตามอ�านาจของกฎหมาย มาตรา 1385 หรอื
หากพบว่าไม่มหีลกัฐานเพยีงพอในการพสิจูน์ความผดิอนัร้ายแรงและ/
หรอืรนุแรงก่อนหน้า หากศาลได้มีดลุพนิิจว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่
จะพสิจูน์ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ที่ร้ายแรงและ/หรอืรนุแรงทีเ่กดิขึน้
ก่อนหน้า ศาลอาจพจิารณาไม่ส่งฟ้องหรือยกฟ้องข้อกล่าวหา ไม่มี
ข้อความใดในมาตรานี้ที่จะถูกตีความเพื่อเปลี่ยนอ�านาจศาลภายใต้
มาตรา 1385

(e) ค�าพิพิากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ร้ายแรงและ/
หรือรุนแรงก่อนหน้าจะไม่น�ามาใช้ในการต่อรองค�ารับสารภาพ ตาม
ที่ก�าหนดในอนุมาตรา (b) ของมาตรา 1192.7 การด�าเนินคดีจะมี
การให้การและพิสูจน์ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ ร้ายแรงและ/หรือ
รุนแรง ทั้งหมดที่รู้ก่อนหน้า และจะไม่ด�าเนินการเพื่อท�าการตกลง
ใดๆ ที่จะสั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องที่เกี่ยวกับการข้อกล่าวหาความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงและ/หรือรุนแรงก่อนหน้าใดๆ ยกเว้นตามที่
ก�าหนดไว้ในวรรค (2) ของอนุมาตรา (d)

(f) หากบทบญัญตัขิองอนมุาตรา (a) ถงึ (e) โดยครอบคลมุ
ทัง้หมด หรอืของมาตรา 1170.126 หรอืการน�าบทบญัญตัดิงักลา่ว
ไปใชต้อ่บคุคลหรอืสถานการณ์ใดกลายเป น็โมฆะหรอืไมม่ผีล ซึ่ง
ความเป น็โมฆะนัน้จะไมม่ีผลตอ่บทบัญญัตอิืน่หรือการน�าอนุมาตรา
เหลา่นัน้ไปใชซ้ึ่งสามารถมผีลบงัคบัไดโ้ดยปราศจากบทบญัญตัหิรอื
การน�าไปใชอ้นัเป น็โมฆะ และโดยความหมายนี้ บทบญัญตัขิอง
อนมุาตราเหลา่นัน้สามารถแยกสว่นได ้

(g) บทบัญญัติต่างๆ ในมาตรานี้จะไม่มีการแก้ไขโดยสภา
นิติบัญญัติยกเว้นกฎหมายซึ่งได้ผ่านการพิจารณาในแต่ละสภา
โดยการบันทึกการออกเสียงโดยการขานชื่อจ�านวนสองในสามของ
สมาชิก หรือโดยกฎหมายซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะเมื่อได้รับการ
เห็นชอบจากผู้ลงคะแนนแล้วเท่านั้น

มาตรา 5 มาตรา 1170.125 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับ
การแก ไ้ขดงันี:้

1170.125. โดยไม่ค�านึงถึงมาตรา 2 ของร่างกฎหมายข้อ 184 
ตามที่ผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 1994 การเลือก
ตั้งทั่วไป การเลือกตั้งทั่วไป, กรณีการกระท�าความผิดทั้งหมด
ที่ได้กระท�าในวันที่ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีผล หรือหลังจากวันที่ 
พฤศจิกายน 7, 2012 การอ้างอิงทั้งหมดต่อกฎหมายที่ปรากฏใน
มาตรา มาตรา 1170.12 และ 1170.126เป็นการอ้างอิงต่อกฎหมาย 
มาตราต่างๆเหล่านั้นที่ปรากฏอยู่ ณวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
บังคับใช้ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขที่ได้ท�าในกฎหมายตามอ�านาจ
ของพระราชบัญญัติที่ตราระหว่างสมัยประชุมสามัญประจ�าปี 2005–
06 ซ่ึงมีการแก้ไขความในมาตรานี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2012

มาตรา 6 เพิม่เตมิ มาตรา 1170.126 ในประมวลกฎหมายอาญา 
ดงันี:้

1170.126. (a) บทบญัญตัติา่งๆ เกีย่วกบัการพจิารณาลงโทษ
ใหมภ่ายใตม้าตรานีแ้ละในกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมจีดุมุง่หมาย
เพื่อใช บ้ังคับเฉพาะตอ่บุคคลซึ่งก�าลังรับโทษในป จัจุบันตามการ
พิพากษาใหจ้�าคกุโดยมีเงือ่นไขเกีย่วกบัก�าหนดเวลาตามโทษจ�าคกุ
ในวรรค (2) ของอนมุาตรา (e) ของมาตรา 667 หรอืวรรค (2) ของ
อนมุาตรา (c) ของมาตรา 1170.12 ผูซ้ึ่งการพพิากษาโทษของเขา

ภายใตพ้ระราชบญัญตันิีจ้ะไม ่ใช ่โทษจ�าคกุตลอดชีวติโดยมเีงือ่นไข
เกีย่วกบัก�าหนดเวลา

(b) ผู ใ้ดกต็ามทีไ่ดร้บัการพพิากษาใหจ้�าคกุตลอดชวีติโดยมเีงือ่นไขเกี่
ยวกบัก�าหนดเวลา ตามวรรค (2) ของอนมุาตรา (e) ของมาตรา 667 หรอื
วรรค (2) ของอนมุาตรา (c) ของมาตรา 1170.12 เนือ่งจากการพพิากษา
ลงโทษ ไมว่า่เป น็การตอ่สู ใ้นศาลหรอืการสารภาพตอ่ความผดิอาญา
อกุฉกรรจห์รอืความผดิอาญาอกุฉกรรจอ์ืน่ๆ ซึง่ไมไ่ดม้กีารก�าหนดไวว้า่
เป น็การกระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจอ์นัรา้ยแรงและ/หรือรุนแรงตาม
ความในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 667.5 หรอือนมุาตรา (c) ของมาตรา 
1192.7 อาจยืน่ค�ารอ้งเพือ่ใหพ้พิากษาโทษใหมภ่ายในสองป หีลงัจากวนั
ทีพ่ระราชบญัญตันิีม้ผีลซึง่ไดเ้พิม่เตมิไวใ้นมาตรานีห้รอืภายหลงัโดยการ
แสดงเหตผุลอนัชอบตอ่ศาลทีพ่จิารณาคดซีึง่เป น็ผูพ้จิารณาลงโทษใน
คดขีองตน เพือ่ขอใหม้กีารตดัสนิโทษใหมต่ามบทบญัญตัขิองอนมุาตรา 
(e) ของมาตรา 667 และอนมุาตรา (c) ของมาตรา 1170.12 เนือ่งจาก
กฎหมายเหลา่นัน้ไดร้บัการแกไ้ขโดยพระราชบญัญตัทิีเ่พิม่มาตรานี้

(c) บคุคลผูต้อ้งโทษจ�าคกุอยูใ่นป จัจบุนัเนือ่งจากการกระท�าความ
ผดิในลกัษณะเป น็ “การกระท�าผดิครัง้ทีส่อง” ตามความในวรรค (1) 
ของอนมุาตรา (e) ของมาตรา 667 หรอืวรรค (1) ของอนมุาตรา (c) 
ของมาตรา 1170.12 จะไมม่สีทิธไิดร้ับการตดัสนิลงโทษใหมภ่ายใต ้
บทบญัญตัติา่งๆ ในมาตรานี้

(d) การร้องขอเพ่ือให้มีการทบทวนค�าพิพากษาโทษตามที่อธิบา
ยไว้ในอนุมาตรา (b) จะต้องระบคุวามผิดอาญาอุกฉกรรจ์ทีถ่กูด�าเนนิ
คดใีนปัจจบุนัทัง้หมด ซ่ึงส่งผลให้ถกูลงโทษตามวรรค (2) ของ
อนุมาตรา (e) ของมาตรา 667 หรอืวรรค (2) ของอนุมาตรา (c) ของ
มาตรา 1170.12 หรอืทัง้สองมาตรา และยังจะต้องระบุการต้องโทษ
ก่อนหน้าทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาและได้รับการพิสูจน์ภายใต้อนุมาตรา 
(d) ของมาตรา 667 และอนุมาตรา (b) ของมาตรา 1170.12

(e) ผูต้อ้งขงัมสีทิธสิ�าหรับการตดัสนิโทษใหม่ ถา้หาก:
(1) ผู้ต้องขังนั้นก�าลังรับโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยมีเงื่อนไขเกี่ยว

กบัก�าหนดเวลา ตามวรรค (2) ของอนมุาตรา (e) ของมาตรา 667 
หรอือนมุาตรา (c) ของมาตรา 1170.12 ส�าหรบัการต้องโทษความผดิ
อาญาอุกฉกรรจ์เดยีวหรอืความผดิอาญาอุกฉกรรจ์หลายครัง้ซึง่ไม่ได้
นยิามว่าเป็นความผดิอาญาอกุฉกรรจ์อนัร้ายแรงและ/หรอืรุนแรง ตาม
อนมุาตรา (c) ของมาตรา 667.5 หรอือนมุาตรา (c) ของมาตรา 1192.7

(2) โทษในป จัจบุันของผูต้อ้งขังไม ่ไดเ้ป น็การลงโทษเนื่องจาก
การกระท�าความผดิตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ยอ่ย (i) ถงึ (iii) โดยรวม
ทัง้หมด ของวรรคยอ่ย (C) ของวรรค (2) ของอนมุาตรา (e) ของ
มาตรา 667 หรอืขอ้ยอ่ย (i) ถงึ (iii) โดยรวมทัง้หมด, ของวรรคยอ่ย 
(C) ของวรรค (2) ของอนมุาตรา (c) ของมาตรา 1170.12

(3) ผูต้อ้งขังนัน้ไม ่ไดร้ับโทษมากอ่นส�าหรับการกระท�าความผิด
ใดๆ ทีป่รากฏในขอ้ยอ่ย (iv) ของวรรคยอ่ย (C) ของวรรค (2) ของ
อนมุาตรา (e) ของมาตรา 667 หรอืขอ้ยอ่ย (iv) ของวรรคยอ่ย (C) 
ของวรรค (2) ของอนมุาตรา (c) ของมาตรา 1170.12

(f) เมื่อไดร้ับค�ารอ้งขอเพื่อใหพ้จิารณาทบทวนค�าพิพากษาโทษ 
ภายใตม้าตรานี ้ศาลจะพจิารณาวา่ ค�ารอ้งขอนัน้เป น็ไปตามเกณฑใ์น
อนมุาตรา (e) หรอืไม ่ หากค�ารอ้งขอเป น็ไปตามเกณฑใ์นอนมุาตรา 
(e) ค�ารอ้งขอดงักลา่วจะไดร้ับการพจิารณาส�าหรับการตดัสนิโทษใหม่ 
ตามวรรค (1) ของอนมุาตรา (e) ของมาตรา 667 และวรรค (1) ของ
อนมุาตรา (c) ของมาตรา 1170.12 เวน้แตว่า่ ศาลพจิารณาดว้ยดลุพนิจิ
วา่ การตดัสนิโทษใหมน่ัน้จะท�าใหเ้กดิความเสีย่งอนัตรายอยา่งไมส่ม
เหตผุลตอ่ความปลอดภยัของสงัคม

(g) ในการใชด้ลุพนิจินีต้ามอนมุาตรา (f ) ศาลอาจพจิารณา:
(1) ประวตักิารลงโทษทางอาญาของผูร้อ้งขอ รวมถงึประเภทของ

อาชญากรรมทีไ่ดก้ระท�า ระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ทีเ่หยือ่
ไดร้ับ ระยะเวลาตอ้งโทษในเรอืนจ�ากอ่นหนา้ และความหา่งไกลของ
การกระท�าอาชญากรรม;

(2) ประวตัคิวามประพฤตขิองผูร้อ้งขอและประวติัการคมุประพฤติ
ในขณะทีอ่ยู ใ่นการคมุขงัและ



110 |  เนื้อหากฎหมายที่ เสนอ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 36 ต่อ

(3) หลักฐานอื่นๆ ที่ศาลตัดสินด้วยดุลพินิจว่ามีความเกี่ยวข้อง
ในการตัดสินว่า ค�าพิพากษาโทษใหม่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
อันตรายที่ไม่สมควรต่อความปลอดภัยของสังคมหรือไม่ 

(h) ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ การตัดสินโทษใหม่ภายใต้พระ
ราชบัญญัตินี้ไม่อาจส่งผลให้ก�าหนดระยะเวลารับโทษนานกว่าค�า
พิพากษาเดิม

(i) โดยไม่ค�านงึถงึอนมุาตรา (b) ของมาตรา 977 การย่ืนค�าร้อง
ของจ�าเลยเพื่อขอรับค�าพิพากษาโทษใหม่อาจยกเว้นให้จ�าเลย
ไม่ต้องมาปรากฏตวัในศาลเพือ่รบัฟังค�าพพิากษาโทษใหม่ โดยมี
เงือ่นไขว่าข้อกล่าวหานัน้ไม่ได้รบัการแก้ไข ณ เวลาทีมี่การตดัสิน
โทษใหม่ และว่าไม่มกีารพจิารณาคดใีหม่ หรอืการสอบสวนบคุคล
อกี การยกเว้นจะต้องท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยจ�าเลย

(j) หากศาลซึ่งเป น็ผู พ้ิพากษาโทษแก่จ�าเลยเดิมไมส่ามารถ 
ท�าการพพิากษาโทษใหมแ่กจ่�าเลยได ้ ผูพ้พิากษาผูร้บัผดิชอบโดย
ต�าแหนง่จะเป น็ผู ม้อบหมายใหผู้ พ้ิพากษารายอื่นเป น็ผู ว้ินิจฉัย
ค�ารอ้งของจ�าเลย

(k) ความใดๆ ในหมวดนีไ้มไ่ดม้เีจตนาเพือ่ลบลา้งหรอืยกเลกิสทิธิ
หรอืการเยยีวยาทีม่ใีหแ้กจ่�าเลย

(l) ความใดๆ ในมาตรานีแ้ละมาตราอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไมม่เีจตนา
เพือ่ลบลา้งหรอืยกเลกิความสิน้สดุของการพพิากษาในกรณใีดๆ ที่
ไมอ่ยูใ่นขอบเขตของบทพระราชบญัญตันิี้ 

(m) การพิจารณาเพื่อพิพากษาโทษใหม่ตามอ�านาจของพระราช 
บัญญัตินี้จะก่อให้เกิด “การด�าเนินการปล่อยตัวหลังการพิพากษา
ลงโทษ” ภายใต้วรรค (7) ของอนุมาตรา (b) ของมาตรา 28 ของข้อ 
I ในธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (Marsy’s Law)

มาตรา 7 การตีความกฎหมายใหก้วา้ง:
พระราชบัญญัตินี้เป ็นการใช้อ�านาจของสาธารณชนอันเป็น

ประชาชนแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยีในการคุม้ครองสขุภาพ ความปลอดภัย
และสวสัดภิาพของประชาชนในรฐัแคลฟิอร์เนยี และจะได้มีการ
ตคีวามอย่างกว้างขวางเพือ่ให้บงัเกดิผลตามเจตนารมณ์เหล่าน้ัน

มาตรา 8 การแยกสว่นของบทบญัญตั:ิ
หากบทบัญญัติใดๆ ของพระราชบัญญัตินี้ หรือการน�าบทบัญญัติ

ดังกล่าวไปใช้ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆ กลายเป็นโมฆะหรือ
ไม่มีผล ซึ่งความเป็นโมฆะนั้นจะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นหรือ
การน�าไปใช้เพื่อให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ บทบัญญัติต่างๆ ในพระราชบัญญัตินี้
เป็นสามารถแยกส่วนได้

มาตรา 9 ขอ้ขดัแยง้รา่งกฎหมาย:
หากร่างกฎหมายนี้ได้รับการเห็นชอบจากผู้ลงคะแนนเสียงแต่

ถูกทดแทนโดยร่างกฎหมายอื่นใดที่มีลงคะแนนอันขัดแย้งกัน
เน่ืองจากได้รับการลงคะแนนสูงกว่าในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน 
และร่างกฎหมายที่ได้ลงคะแนนเสียงที่ขัดแย้งนั้นภายหลังพบว่า
เป็นโมฆะ ให้ถือเป็นเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนเสียงที่จะให้พระ
ราชบัญญัตินี้มีอ�านาจบังคับใช้ตามกฎหมายได้

มาตรา 10 วนัทีม่ผีลบงัคบัใช:้
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ้ในวันแรกหลังจากที่มีการออก

กฎหมายโดยผูล้งคะแนนเสยีง
มาตรา 11 การปรับปรงุแก ไ้ข:
เวน้แตไ่ดม้กีารระบเุป น็ในขอ้ความของกฎหมาย บทบญัญตัขิอง

พระราชบญัญตันิีจ้ะไมม่กีารปรับหรอืแก ไ้ขยกเวน้ในกรณใีดกรณหีนึง่
ตอ่ไปนี:้ 

(a) โดยกฎหมายที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากแต่ละสภาของสภา
นิติบัญญัติ, โดยการบันทึกด้วยการขานชื่อสนับสนุนด้วยคะแนน
เสียงสองในสามของสมาชิกและผู้ว่าการรัฐเห็นพ้องร่วมกัน หรือ 

(b) โดยกฎหมายที่ได้รับการเห็นชอบจากแต่ละสภาของสภา
นิติบัญญัติ, โดยวิธีโดยการขานชื่อสนับสนุนด้วยเสียงจากสมาชิก
ส่วนใหญ่เห็นพ้องร่วมกัน, จะได้บรรจุไว้ในวาระการลงคะแนนเสียง

ทั่วไปครั้งต่อไป และได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของ
ผู้เลือก หรือ 

(c) โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการอนุมัติโดยคะแนน
เสียงสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่

ข้อเสนอที่ 37
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้ยื่นเสนอต่อประชาชนตามบทบัญญัติ

ของข้อ II ในมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งแคลิฟอร์เนีย
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้มีการแก้ไขและเพ่ิมมาตราในประมวล

กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety 
Code) โดยที่บทบัญญัติใหม่ที่เสนอเข้ามาเพิ่มเติมจะได้แสดงไว้
เป็นตัวพิมพ์ตัวเอียง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพิ่มเติมเข้ามาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

ประชาชนแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีไดต้รากฎหมายดงัตอ่ไปนี:้
พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธขิองประชาชนแคลฟิอรเ์นยีทีจ่ะไดร้ับ
รู เ้กีย่วกบัอาหารทีผ่า่นกระบวนการพนัธวุศิวกรรม (CaliFornia 

right to know genetiCally engineered Food aCt)

มาตรา 1 ขอ้สรุปและการประกาศ
(a) ผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนียมีสิทธิในการรับรู้ว่าอาหารที่ตนเ

องซื้อหานั้นมีการผลิตโดยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมหรือไม่ 
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว์มักเป็นเหตุให้เกิด
ผลตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ การปรับแต่งยีนส์และการน�าสารยีนส์ไป
ใส่ในสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการอันคลุมเครือ ไม่สามารถคาดผลที่
เกิดได้ตลอดหรือไม่อาจควบคุมได้ และการกระท�าดังกล่าวสามารถ
น�าไปสู่ผลตามมาในทางลบต่อสุขภาพหรือสภาพแวดล้อม

(b) นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลได้ระบุว่าการน�าสารพันธุกรรมเที
ยมไปใส่ไว้ในพืชอันเป็นเทคนิคเฉพาะของกระบวนการทางพันธุวิศ
วกรรม สามารถเป็นเหตุให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญต่างๆ หลายประการ
ต่ออาหารที่เป็นพืช การด�าเนินการทางพันธุวิศวกรรมดังกล่าว
สามารถเพ่ิมระดับการเกิดสารอันก่อให้เกิดพิษที่รับรู้ในอาหารและ
ท�าให้เกิดสารก่อให้เกิดพิษใหม่และข้อกังวลในด้านสุขภาพ 

(c) การระบุที่เป น็ขอ้บังคบัวา่ดว้ยอาหารที่ผลิตโดยกระบวนการ 
ทางพันธุวิศวกรรมสามารถท�าให เ้กิดวิธีการอันมีนัยส�าคัญตอ่การ
ติดตามผลกระทบตอ่สุขภาพอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภค
อาหารทีผ่า่นกระบวนการทางพนัธวุศิวกรรม

(d) ยงัไม่มกีฎหมายของรฐับาลกลางหรอืกฎหมายของรฐัแคลฟิอ
ร์เนยีฉบบัใดก�าหนดให้ผูผ้ลติอาหารต้องระบวุ่าอาหารทีผ่ลิตน้ันผลิต
ด้วยกระบวนการทางพันธุวศิวกรรมหรอืไม่ ในขณะเดียวกนั องค์การ
อาหารและยาแห่งสหรฐั (U.S. Food and Drug Administration) 
ไม่ได้ก�าหนดให้มีการศึกษาถึงความปลอดภัยของอาหารดังกล่าว 
ยกเว้นในกรณีทีอ่าหารเหล่าน้ีมีสารก่อภูมิแพ้ ทัง้องค์การอาหาร
และยาไม่ได้ก�าหนดให้ผู้พัฒนาพันธุ์พืชที่ผ่านกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรมต้องท�าการปรกึษาหารอืกับองค์กรด้วย 

(e) ผลการส�ารวจไดแ้สดงผลอยา่งตอ่เนือ่งวา่ กวา่รอ้ยละ 90 
ของสาธารณชนตอ้งการรับรู ว้า่อาหารของตนนั้นผา่นการผลิตโดย
กระบวนการทางพนัธวุศิวกรรมหรอืไม่

(f) หา้สิบประเทศ รวมถงึประเทศตา่งๆ ในกลุม่สหภาพยโุรป 
ญีปุ่น่และคูค่า้ของสหรฐัอเมรกิาทีส่�าคญัอืน่ๆ ไดม้กีฎหมายบงัคบัให ้
เป ดิเผยอาหารทีไ่ดจ้ากกระบวนการทางพนัธวุศิวกรรม ขอ้ตกลงใน
ระดบัสากลกไ็ม ่ไดม้กีารหา้มการบังคบัแสดงที่มาของอาหารทีผ่ลติ
จากกระบวนการทางพนัธวุศิวกรรม

(g) หากไมม่กีารเป ดิเผย ผูบ้รโิภคอาหารทีผ่า่นกระบวนการทาง
พันธุวิศวกรรมกจ็ะบริโภคสิ่งตอ้งหา้มตามหลกัการอาหารหรือหลกั
ศาสนาของตนโดยไมรู่ต้วัได ้

(h) การเพาะปลูกพืชที่ผ ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม 
ยงัเป็นเหตใุห้เกิดผลกระทบร้ายแรงอีกหลายประการต่อสภาพแวดล้อม 
ตวัอย่างเช่น พชืตัดแต่งพันธุกรรมส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้ 
ทนทานต่อยาก�าจัดวัชพืชหรือเป็นที่รู ้จักกันในชื่อยาปราบวัชพืช 
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เป็นผลให้มีการใช้ยาปราบวัชพืชหลายร้อยล้านปอนด์ในฟาร์มของ
สหรัฐ เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง วัชพืช
ซึ่งมีความทนทานต่อยาปราบวัชพืชดังกล่าวมีการเติบโตงอกงาม
อันเป็นปัญหาที่เกิดจากผลการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งในทางกลับกัน 
ส่งผลให้มีการใช้ยาปราบวัชพืชมากขึ้นเรื่อยๆ ยาปราบวัชพืชที่มี
พิษเหล่านี้ได้ท�าลายพื้นที่ท�าการเกษตรของเรา ปนเปื้อนในน�้าดื่ม 
ท�าให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพแก่ผู้ท�าเกษตรและผู้บริโภค ผู้
บริโภคในแคลิฟอร์เนียควรมีทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ืออาหาร
ซึ่งกระบวนการผลิตท�าให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเช่นนั้น 

(i) การท�าเกษตรอนิทรียเ์ป น็สิ่งส�าคญัและก�าลังเป น็สว่นส�าคญั
ของภาคการเกษตรแหง่แคลฟิอรเ์นยีมากขึน้เรือ่ยๆ แคลฟิอรเ์นยีมี
พืน้ทีท่�าการเกษตรอนิทรยีม์ากกวา่รฐัอืน่ๆ และเกอืบหนึง่ในสีส่ว่น
ทีไ่ดร้ับใบรับรองการท�าการเกษตรแบบอนิทรยีข์องประเทศ ภาค
การเกษตรอนิทรยีข์องแคลฟิอรเ์นยีมกีารเตบิโตอยา่งรวดเร็วเกนิกวา่
รอ้ยละ 20 ตอ่ป ี

(j) ผู้การท�าเกษตรอินทรีย์ได้ถูกห้ามไม่ให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้จ
ากพืชตัดแต่งพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม พืชผลของเกษตรเหล่านี้
มักถูกคุกคามโดยการปนเปื้อนโดยไม่เจตนาจากพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม ความเสี่ยงในการปนเปื้อน
สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ของแคลิฟอร์เนียได้ ซึ่งเป็นการบ่อนท�าลายภาคธุรกิจนี้อย่างมี
นัยส�าคัญ ชาวแคลิฟอร์เนียควรมีทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อ
อาหารซึ่งกระบวนการผลิตอาจเป็นอันตรายต่อผู้ท�าเกษตรอินทรีย์
ของรัฐและอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์

(k) การแสดงฉลาก การโฆษณาและการท�าการตลาดอาหารทีไ่ด้
จากกระบวนการทางพนัธวุศิวกรรมโดยใช้ถ้อยค�า “ธรรมชาต”ิ “ผลติ
โดยวธิธีรรมชาต”ิ “ปลกูโดยวธิธีรรมชาต”ิ หรอื “ธรรมชาตทิัง้หมด” 
เป็นการสร้างความเข้าใจผดิให้กบัผูบ้รโิภคชาวแคลฟิอร์เนยี

มาตรา 2 แถลงการณเ์จตนารมณ์
เจตนารมณข์องรา่งกฎหมายนีค้อื การสรา้งและบงัคบัใชส้ทิธขิัน้

พืน้ฐานของประชาชนแหง่แคลฟิอรเ์นยีในการไดร้ับขา่วสารอยา่งครบ
ถว้นเกี่ยวกบัอาหารที่ตนเองซื้อหาและบริโภคนั้นเป น็อาหารที่เกิด
จากกระบวนการทางพนัธุวศิวกรรมหรือไมแ่ละอาหารนัน้ไมไ่ดม้กีาร
ปลอมตราสนิคา้วา่เป น็อาหารธรรมชาตเิพือ่ใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืก
ไดด้ว้ยตนเองวา่ตอ้งการซือ้หรอืบรโิภคอาหารนัน้หรอืไม ่ และควรได ้
มกีารวเิคราะหอ์ยา่งกวา้งขวางเพือ่ใหเ้ป น็ไปตามเจตนารมณน์ี้

หมวดที ่ 3 มาตราที ่6.6 (เริม่ต้นจากมาตราที ่110808) เพิม่เตมิ
ในบทที ่5 ของส่วนที ่5 ในหมวด 104 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย
สขุอนามยัและความปลอดภยั (Health and Safety Code) ดงันี:้

มาตราที ่ 6.6. 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธขิองประชาชนแคลฟิอรเ์นยีทีจ่ะไดร้ับรู ้
เกีย่วกบัอาหารทีผ่า่นกระบวนการพนัธวุศิวกรรม (California Right 

to Know Genetically Engineered Food Act)

110808. ค�าจ�ากดัความ
ค�าจ�ากดัความตอ่ไปนีใ้ชต้ามเจตนารมณข์องขอ้นีเ้ทา่นัน้:
(a) การเพาะปลกูเชงิพาณชิย์ “การเพาะปลกูเชงิพาณชิย์” หมายถงึ

การปลกูหรอืเลีย้งเชงิธรุกจิหรอืการค้าและจ�าหน่ายในสหรฐัอเมรกิา
(b) เอน็ไซม ์ “เอน็ไซม”์ หมายถงึโปรตนีทีก่ระตุน้การท�าปฏกิริยิา

ทางเคมีของสารอื่นโดยที่ตนเองไม ่ไดถู้กท�าลายหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปหลงัปฏกิริยิานัน้สมบรูณ์

(c) ผา่นกระบวนการทางพนัธุวศิวกรรม (1) “ผา่นกระบวนการทาง
พนัธวุศิวกรรม” หมายถงึอาหารใดๆ กต็ามทีไ่ดผ้ลติจากสิง่มชีีวติชนดิ
เดียวหรือหลายชนิดซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมไดถู้กเปลี่ยนแปลง
โดยการใชก้ระบวนการตอ่ไปนี:้

(A) เทคนคิการใชก้รดนวิคลอีกินอกสิง่มชีีวติ (In vitro nucleic acid) 
รวมถงึการใชก้รดดอีอกซิไรโบนวิคลอีกิรวมกนัใหม่ (recombinant 
deoxyribonucleic acid (DNA)) และการฉดีกรดนวิคลอีคิโดยตรงเขา้สู ่
เซลลห์รอืออรก์าเนลส ์ หรอื

(B) การฟ วิชัน่เซลล์ รวมถงึโปรโตพลาสท์ หรอืเทคนคิการจบัคู ่
เบสอยา่งจ�าเพาะของดเีอน็เอ (hybridization) ซึ่งขา้มขอบเขตการ
สบืพนัธุท์างสรีระวทิยาตามธรรมชาติ หรอืการรวมตวักนั (ซึ่งเซลล์
ผู ใ้ห/้โปรโตพลาสท์ไมไ่ดอ้ยู ่ในตระกูลเดียวกันตามหลกัการจ�าแนก
หมวดหมู)่ ในลกัษณะซึ่งไมไ่ดเ้กดิขึน้โดยวธิกีารเพิม่ทวคีณูตาม
ธรรมชาตหิรอืการรวมตวักนัตามธรรมชาติ

(2) เพือ่วตัถปุระสงคข์องอนมุาตรานี:้
(A) “ออร์กานิซึ่ม” หมายถึงสิ่งมีตัวตนทางชีวภาพใดๆ ก็ตาม

ที่สามารถถอดแบบ สืบพันธุ์ หรือถ่ายโอนสารแสดงลักษณะทาง
พันธุกรรมได้

(B) “เทคนิคการใช้กรดนิวคลีอิกนอกสิ่งมีชีวิต” หมายถึงแต่
ไม่จ�ากัดเพียงเทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) หรือ
เทคนิค RNA ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ระบบเวคเตอร์และเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับการน�าสารแสดงลักษณะทางกรรมพันธุ ์ที่เตรียมไว้
ภายนอกเข้าสู่ออร์กานิซึ่ม ออร์กานิซึ่มต่างๆ เช่น กระบวนการฉีด
เข้าสู่เซลล์โดยใช้เข็มฉีดขนาดเล็ก (micro-injection), เทคนิคไมโคร
อินเจ็คชั่น (macro-injection), เทคนิค chemoporation, เทคนิคการ
ใช้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเซลล์ (electroporation), เทคโนโลยีไมโคร
แคปซูล (micro-encapsulation), และไลโปโซม ฟิวชั่น (liposome 
fusion)

(d) อาหารแปรรูป “อาหารแปรรูป” หมายถงึอาหารตา่งๆ นอก
เหนอืจากผลผลติทางการเกษตรทีด่บิ และรวมถงึอาหารทีผ่ลติจาก
สนิคา้เกษตรทีด่บิซึ่งตอ้งผา่นการแปรรูป เชน่ การบรรจกุระปอ๋ง การ
รมควนั การอดั การปรงุ การแชแ่ขง็ การท�าใหส้ญูเสยีน�า้ การหมกั 
หรอืการโม่

(e) สารชว่ยในการแปรรูป “สารชว่ยในการแปรรูป” หมายถงึ:
(1) สารทีเ่ตมิลงไปในอาหารในระหวา่งกระบวนการแปรรูปอาหาร 

แต่ไดม้กีารน�าออกจากอาหารกอ่นทีจ่ะมกีารบรรจหุบีหอ่ในลกัษณะ
ส�าเร็จรูป

(2) สารซึ่งเติมลงไปในอาหารระหว่างการแปรรูปได้เปล่ียนเป็น
ส่วนประกอบซึ่งพบในอาหารตามปกติ และไม่ได้มีผลท�าให้จ�านวน
ของส่วนประกอบตามธรรมชาติที่พบในอาหารเพิ่มขึ้น หรือ

(3) สารที่เพ่ิมเติมลงไปในอาหารเพ่ือผลทางเทคนิคหรือทาง
หน้าที่ในการแปรรูป แต่ปรากฏในอาหารส�าเร็จรูปในระดับที่เล็ก
น้อยและไม่ได้มีผลทางเทคนิคหรือหน้าที่ต่ออาหารส�าเร็จรูปนั้น

(f) ส่ิงอ�านวยความสะดวกดา้นอาหาร “ส่ิงอ�านวยความสะดวกดา้น
อาหาร” มคีวามหมายดงัทีไ่ดก้�าหนดไว ใ้นมาตรา 113789

110809. การเป ดิเผยเกี่ยวกับกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
ของอาหาร

(a) เริ่มตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2014 อาหารใดๆ ทีม่กีารจ�าหนา่ย
ในสนิคา้ปลกีในรฐัแคลฟิอรเ์นยี เป น็อาหารแสดงเทจ็ หากเป น็
อาหารทีไ่ดผ้ลติจากกระบวนการทางพนัธุวศิวกรรมทั้งหมดหรือบาง
สว่นและไมไ่ดม้กีารเป ดิเผยขอ้มลู:

(1) ในกรณีของสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้ปรุงในหีบห่อที่เสนอ
เพื่อการค้าปลีก โดยมีการแสดงถ้อยค�า “ผ่านกระบวนการพันธุ
วิศวกรรม” อย่างโดดเด่นชัดเจนไว้บนด้านหน้าของหีบห่อที่บรรจุ
สินค้านั้น หรือในกรณีที่สินค้าดังกล่าวใดๆ ไม่ได้มีการแยกบรรจุ
หีบห่อหรือแยกฉลาก ถ้อยค�าดังกล่าวแสดงบนฉลากที่ปรากฏใน
ชั้นสินค้าในร้านค้าปลีกหรือในถังที่ได้แสดงเพื่อจ�าหน่ายสินค้านั้น;

(2) ในกรณีของอาหารแปรรูปใดๆ มีภาษาอันชัดเจนและเด่นชัด
ที่ระบุไว้บนด้านหน้าหรือด้านหลังของหีบห่อที่บรรจุอาหารนั้นด้วย
ข้อความ “ผลิตด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมบางส่วน” หรือ 
“อาจผลิตด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมบางส่วน”

(b) อนมุาตรา (a) ของมาตรานีแ้ละอนมุาตรา (e) ของมาตรา 
110809.2 จะไม่ถกูตคีวามเพือ่ก�าหนดให้มกีารแสดงรายการหรอืการ
ระบสุ่วนผสมใดๆ หรอืส่วนผสมต่างๆ ซึง่ได้ผ่านกระบวนการทางพนัธุ
วศิวกรรม หรอืก�าหนดให้แสดงค�าว่า “ผ่านกระบวนการพนัธวุศิวกรรม” 
หน้าชือ่สามญัหรอืรายละเอยีดเบือ้งต้นของผลติภณัฑ์อาหาร
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110809.1. การแสดงขอ้ความเท็จวา่อาหารท่ีผา่นกระบวนการ
ทางพนัธวุศิวกรรมเป น็อาหาร “ธรรมชาต”ิ

นอกเหนอืจากการเป ดิเผยขอ้มลูใดๆ ทีก่�าหนดโดยมาตรา 110809 
ในกรณทีีอ่าหารนัน้มคีณุสมบตัติามค�าจ�ากดัความในอนมุาตรา (c) 
หรอื (d) ของมาตรา 110808 และไมไ่ดร้ับการยกเวน้จากการแสดง
ฉลากภายใตม้าตรา 110809.2 อาหารนัน้ไมส่ามารถปรากฏในรฐั
แคลฟิอรเ์นียบนฉลากของอาหารนัน้ร ว่มกบัป า้ยแสดงรว่มในสถาน
คา้ปลกี หรอืในการโฆษณาหรอืสือ่สง่เสริมการขายใดๆ ทีร่ะบหุรอื
บง่ชี้วา่อาหารนัน้เป น็ ”ธรรมชาต”ิ “ผลติโดยวธิธีรรมชาต”ิ “ปลกูโดย
วธิธีรรมชาต”ิ “สว่นผสมทัง้หมดเป น็ธรรมชาต”ิ หรอืถอ้ยค�าใดๆ ที่
คลา้ยคลงึกนัอนัอาจมแีนวโนม้ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิแกผู่บ้รโิภค

110809.2. การแสดงฉลากอาหารท่ีผา่นกระบวนการทางพันธุ
วศิวกรรม—ขอ้ยกเวน้

ข้อก�าหนดของมาตรา 110809 จะไม่มีผลบังคับใช้กับสิ่งต่อไปนี้:
(a) อาหารซึ่งประกอบด้วยหรือได้จากสัตว์ทั้งหมดซึ่งไม่ได้ 

ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม โดยไม่ค�านึงว่าสัตว์นั้นได้ถูก
เลี้ยงหรือฉีดด้วยอาหารที่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมใดๆ 
หรือยาใดๆ ที่ผลิตโดยวิธีการของกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
หรือไม่

(b) สนิคา้เกษตรหรอือาหารทีย่ังไมผ่า่นการปรงุทีไ่ดจ้ากการปลกู 
เลีย้ง ผลติโดยไมไ่ดม้คีวามรูห้รอืเจตนาทีจ่ะใชเ้มลด็พนัธุห์รอือาหาร
ทีผ่า่นกระบวนการทางพนัธวุศิวกรรม อาหารนัน้เป น็ทีเ่ขา้ใจวา่ตอ้ง
แสดงรายละเอยีดในประโยคกอ่นหนา้เฉพาะถา้หากบคุคลทีร่บัผดิชอบ
ในการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 110809 ใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้เกษตรหรอือาหารทีย่งัไมผ่า่นการปรงุ ได ้
รบั (จากผู ใ้ดกต็ามทีจ่�าหนา่ยสนิคา้หรอือาหารนัน้ใหแ้กบ่คุคลนัน้) 
เอกสารแสดงค�าสาบานวา่ สนิคา้หรอือาหารนัน้: (1) ไมเ่ป น็ทีท่ราบ
หรือมเีจตนา ผา่นกระบวนการทางพนัธุวศิวกรรม; และ (2) ไดแ้บง่แยก
ออกจาก และไมไ่ดเ้ป น็ทีท่ราบหรอืมเีจตนาทีจ่ะผสมกบัอาหารทีผ่า่น
กระบวนการทางพนัธวุศิวกรรมในเวลาใดๆ ในการใหถ้อ้ยค�าสาบานดัง
กลา่ว บคุคลใดๆ ตอ้งอาศยัถอ้ยค�าสาบานจากซพัพลายเออรข์องตน
ซึง่มกีารยนืยนัดงัทีไ่ดร้ะบไุวใ้นประโยคกอ่นหนา้

(c) อาหารแปรรูปใดๆ ทีจ่ะอยูภ่ายใตม้าตรา 110809 ทัง้หมด 
เนือ่งจากอาหารนัน้มสีารชว่ยแปรรูปหรือเอน็ไซมท์ีผ่า่นกระบวนการ
ทางพนัธวุศิวกรรมหนึง่ชนดิขึน้ไป

(d) เครือ่งดืม่ทีผ่สมอลักออฮอล์ใดๆ ทีอ่ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัิ
วา่ดว้ยการควบคมุเครือ่งดืม่อลักอฮอล์ (Alcoholic Beverage Control 
Act) ตามทีก่�าหนดไว ใ้นหมวด 9 (เริ่มตน้จากมาตรา 23000) แหง่ประ
มวลกฏหมายวา่ดว้ยธรุกจิและวชิาชพี (Business and Professions Code)

(e) จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 อาหารแปรรูปใดๆ ที่จะอยู่ภาย
ใต้มาตรา 110809 ทั้งหมด เนื่องจากอาหารแปรรูปนั้นมีส่วนผสม
ที่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป โดยมี
เงื่อนไขว่า: (1) ไม่มีส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งมีสัดส่วนเกินครึ่ง
หนึ่งของร้อยละหนึ่งของน�้าหนักรวมของอาหารแปรรูปนั้น และ(2) 
อาหารแปรรูปนั้นไม่ได้มีส่วนผสมนั้นเกิน 10 ส่วน

(f) อาหารซึง่องค์กรอสิระได้ตดัสนิว่าท�าการผลิตโดยไม่มคีวามรูห้รื
อไม่ได้มีเจตนาผลติหรอืปนเมลด็พนัธ์ุหรอือาหารทีไ่ด้จากกระบวนกา
รทางพนัธวุศิวกรรม โดยมเีงือ่นไขว่าการตดัสนิดงักล่าวได้กระท�าตาม
ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างและการทดลองทีไ่ด้รบัการอนมุตัติามระเบยีบ
ทีร่บัรองโดยกระทรวง จะไม่มกีารอนมุตัขิัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างใดๆ
โดยกระทรวงนอกจากว่าการสุม่ตวัอย่างนัน้ได้ด�าเนนิการตามแผนการ
สุ่มตัวอย่างที่มีผลใช้ได้ทางสถิติสอดคล้องกับหลักการที่ได้รับการ
แนะน�าจากแหล่งทีไ่ด้รบัการยอมรบัระดบัสากล เช่น องค์กรมาตรฐาน
สากล (International Standards Organization (ISO)) และ สมาคมการค้า

อาหารและเมลด็พนัธุพ์ชื (Grain and Feed Trade Association (GAFTA)) 
จะไม่มกีารอนมุตัขิัน้ตอนการทดลองใดๆ โดยกระทรวง ยกเว้นในกรณี
ต่อไปนี:้ (1) การทดลองนัน้สอดคล้องกบั “Guidelines on Performance 
Criteria and Validation of M ethods for D etection, Identification and 
Quantification of Specific DNA Sequences and Specific Proteins in Foods,” 
(CAC/GL 74 (2010))  ล่าสดุทีไ่ด้ตพีมิพ์โดย Codex Alimentarius 
Commission; และ (2) การทดลองนัน้ไม่ได้อาศยัการทดสอบอาหาร
แปรรปูซึง่ไม่สามารถตรวจหาดเีอน็เอได้

(g) อาหารที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้สามารถแสดง 
ฉลาก ท�าการตลาดและเสนอขายว่าเป็น ”อาหารอินทรีย์” ตามพระ
ราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (Organic Food Products Act) ปี 
1990 ของรัฐบาลกลางและระเบียบที่ประกาศโดยกระทรวงเกษตร
แห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture)

(h) อาหารซึ่งไม ่ได บ้รรจุหีบห ่อเพื่อการค า้ปลีกและไม ่ได ม้ี 
ลกัษณะดงันี:้ (1) เป น็อาหารแปรรูปทีเ่ตรยีมและมเีพือ่การบรโิภค
ทนัทขีองมนษุย ์ หรอื (2) อาหารทีเ่สริฟ์ ขาย หรอืมฉิะนัน้จดัใหม้ี
ไว ใ้นร า้นอาหารหรืออาคารสถานทีจ่�าหนา่ยอาหารอืน่ๆ ซึ่งด�าเนนิ
การเป น็หลักเพื่อการจ�าหน ่ายอาหารที่จัดเตรียมหรือมีไว เ้พื่อการ
บรโิภคทนัทขีองมนษุย ์

(i) อาหารเชิงการแพทย ์
110809.3. การน�าระเบยีบบงัคบัไปใช ้
กระทรวงอาจน�าระเบยีบตา่งๆ ไปใชห้ากพิจารณาวา่มคีวามจ�าเป น็

ในการบงัคบัใชแ้ละการตขีอ้นี้ โดยมเีงือ่นไขวา่ กระทรวงจะไมม่ี
อ�านาจในการสรา้งขอ้ยกเวน้ใดๆ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบไุว ใ้นมาตรา 
110809.2

110809.4. การบงัคับใช ้
นอกจากการด�าเนนิการตามข้อ 4 (เริม่ต้นจากมาตรา 111900) ของ

บทที ่ 8, การละเมดิต่อมาตรา 110809 หรอื 110890.1 จะเข้าใจว่า
เป็นการละเมดิความในวรรค (5) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 1770 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและจะต้องถกูด�าเนนิคดภีายใต้เรือ่งที ่ 1.5 
(เริม่ต้นจากมาตรา 1750) ของส่วนที ่ 4 ของหมวด 3 ของประมวล
กฎหมายแพ่ง แต่ผูบ้รโิภคทีฟ้่องร้องไม่จ�าเป็นต้องแสดงความเสยี
หายจ�าเพาะใดๆ หรอืพสิจูน์ความเชือ่ถอืใดๆ จากการละเมดิทีก่ล่าว
หา หากไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูใๆ ตามทีก่�าหนดโดยมาตรา 110809 
หรอืแสดงข้อความอนัต้องห้ามโดยมาตรา 110809.1 ในแต่ละข้อให้
ถือว่าเป็นเหตุให้เสียหายอย่างน้อยเท่ากับราคาขายปลีกจริงหรือที่
เสนอส�าหรบัแต่ละหบีห่อหรอืแต่ละผลติภณัฑ์ทีถ่กูกล่าวหาว่าละเมดิ 

มาตรา 4 การบงัคบัใช ้

หมวดที่ 111910 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสุขอนามยัและความ
ปลอดภยั ไดร้ับการแก ไ้ข ดงันี:้

111910. (a) โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติต่างๆ ของมาตรา 
111900 หรือบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย บุคคลใดๆ สามารถน�า
เรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นสูงตามอ�านาจในมาตราน้ีและ
ศาลมีอ�านาจในการไต่สวนและตามเหตุที่แสดงเพื่อออกค�าสั่งห้าม
เป็นการชั่วคราวหรือถาวรไม่ให้บุคคลนั้นละเมิดบทบัญญัติใดๆ ใน 
ข้อ 6.6 (เริ่มต้นจากมาตรา 110808) หรือ ข้อ 7 (เริ่มต้นจากมาตรา 
110810) ของบทที ่ 5 การด�าเนินการใดๆ ภายใต้มาตรานี้จะเป็น
ไปตามข้อก�าหนดของบทที่ 3 (เริ่มต้นจากมาตรา 525) ของเรื่อง
ที่ 7 ของส่วนที่ 2 แห่งประมวลกฎหมายกระบวนการพิจารณาคดี
ทางแพ่ง (Code of Civil Procedure) ยกเว้นว่า บุคคลนั้นไม่จ�าเป็น
ต้องยืนยันข้อเท็จจริงที่จ�าเป็นเพื่อแสดง หรือมุ่งที่จะแสดงถึงการ
ขาดการเยียวยาที่เพียงพอตามกฎหมาย หรือเพื่อแสดงหรือมุ่งที่จะ
แสดงถึงความเสียหายหรือการสูญเสียที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือเพื่อ
แสดงหรือมุ่งที่จะแสดงความเสียหายหรือการบาดเจ็บของบุคคล
เป็นการเฉพาะหรือพิเศษ

(b) นอกเหนือจากมาตรการคุ ม้ครองชั่วคราวที่ก�าหนดไว ้ใน 
อนมุาตรา (a) ศาลอาจใหค้า่ทนายแกบ่คุคล องคห์รอืนติบิคุคลนัน้และคา่
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 37 ต่อ

ใชจ้า่ยทั้งหมดทีส่มควรอนัเกดิจากการสบืสวนและการด�าเนนิคดตีอ่
การกระท�าตามดลุพนิจิของศาล

(c) มาตรานีไ้มค่วรถกูตคีวามเพือ่จ�ากดั หรอืปรับเปลีย่นอ�านาจ
ของกระทรวงและผูแ้ทนทีไ่ดร้ับมอบหมายในการด�าเนนิการเพือ่การ
บงัคบัใช ใ้นบทนีต้ามอ�านาจของมาตรา 111900 หรอืบทบญัญตัอิืน่ใด
ของกฎหมาย

มาตรา 5 การแสดงขอ้ความเทจ็

หมวดที่ 110663 เพิม่เตมิในประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุอนามยั
และความปลอดภยั ดงันี:้

110663. อาหารใดๆ ถือเป็นสินค้าแสดงเท็จ ถ้าหากฉลากที่ติด
ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรา 110809 หรือ 110809.1

มาตรา 6 การแยกสว่นของบทบญัญตัิ

หากบทบัญญัตใิดของร า่งกฎหมายนี้หรือการน�าไปบังคับใช เ้พื่อ
เหตผุลใดๆ กลายเป น็โมฆะหรอืขดัตอ่รฐัธรรมนญู บทบญัญตันิัน้
จะไมม่ผีลตอ่บทบญัญตัอิืน่ๆ หรอืการบงัคบัใชข้องรา่งกฎหมายซึ่ง
สามารถมผีลบงัคบัใช ไ้ดโ้ดยไมต่อ้งอาศยับทบญัญตัิ หรอืการบงัคบั
ใชท้ีเ่ป น็โมฆะ หรอืขดัตอ่รฐัธรรมนญู และเพือ่ใหบ้รรลตุามเจตจ�านง 
บทบญัญตัขิองรา่งกฎหมายนีส้ามารถแยกสว่นได ้

มาตรา 7 การจดัท�ากฎหมายอืน่ๆ

รา่งกฎหมายนีจ้ะถกูตคีวามเพือ่เพิม่เตมิ มใิชเ่พือ่การแทนที่ ตอ่ขอ้
ก�าหนดของกฎหมายใดๆ ของรฐับาลกลางหรอืรฐัแคลฟิอรเ์นยี หรอื
ระเบยีบซึ่งเขม้งวดนอ้ยกวา่หรอืมกีารแสดงฉลากของสนิคา้เกษตรที่
ยังไมผ่า่นการปรงุหรืออาหารแปรรูปทีส่มบูรณน์อ้ยกวา่ทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตามบทบญัญตัติา่งๆ ของรา่งกฎหมายนี้

มาตรา 8 วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

รา่งกฎหมายนีจ้ะเริ่มมผีลบังคบัใชเ้มือ่มกีารประกาศเป น็กฎหมาย
ตามอ�านาจในอนมุาตรา (a) ของมาตรา 10 ของขอ้ II ของรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี

มาตรา 9 ขอ้ขดัแยง้รา่งกฎหมาย

ในกรณทีีร่า่งกฎหมายอืน่หรอืรา่งกฎหมายตา่งๆ ทีป่รากฎในบตัร
ลงคะแนนเสยีงเดยีวกนัทัว่รฐั ไดว้างขอ้ก�าหนดเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการผลติ การจ�าหนา่ย และ/หรอืการแสดงฉลากของอาหารที่
ผา่นกระบวนการทางพนัธวุศิวกรรม ดงันัน้แลว้ บทบญัญตัติา่งๆ ของ
รา่งกฎหมายอืน่หรอืรา่งกฎหมายตา่งๆ หากไดร้ับการอนมุตัโิดยผู ้
ลงคะแนนเสยีง ควรจะเขา้กนัไดก้บับทบญัญตัติา่งๆ ของพระราช
บญัญตันิี้ โดยมเีงือ่นไขวา่บทบญัญตัติา่งๆ ของรา่งกฎหมายอืน่หรอื
รา่งกฎหมายตา่งๆ ไมไ่ดก้ดีกนัหรอืยกเวน้การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด
ของพระราชบญัญตันิี้

ในนกรณทีีบ่ทบัญญัติของรา่งกฎหมายอืน่หรือรา่งกฎหมายตา่งๆ 
กีดกันหรือยกเวน้การปฏิบัติตามขอ้ก�าหนดของพระราชบัญญัตินี้ 
และพระราชบญัญตันิีไ้ดร้ับคะแนนเสยีงยนืยนัทีส่งูกวา่ ดงันัน้แลว้ 
บทบญัญตัติา่งๆ ในพระราชบญัญตันิีจ้ะมผีลบงัคบัใชท้ัง้หมด และ
รา่งกฎหมายอืน่หรอืรา่งกฎหมายตา่งๆ จะเป น็โมฆะ

หมวดที ่ 10 การปรับปรงุแก ไ้ข

รา่งกฎหมายนีอ้าจไดร้ับการปรับปรงุแก ไ้ขโดยสภานติบิญัญตัิ แต่
เฉพาะเพือ่ขยายเจตนารมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องรา่งกฎหมาย ดว้ย
การผา่นกฎหมายโดยการลงคะแนนเสยีงสองในสามในแตล่ะสภา

ข้อเสนอที่ 38 
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้น�าเสนอต่อประชาชนตามบทบัญญัติ

แห่งมาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้แก้ไขและเพิ่มมาตราต่างๆ ในประมวล

กฎหมายการศึกษา ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี ดังนั้นบทบัญญัติที่มี

อยู่ซึ่งถูกเสนอให้ตัดทอนจึงได้แสดงไว้เป็นตัวพิมพ์ที่มีการขีดเส้น
พาดทับตัวอักษรและบทบัญญัติใหม่ที่เสนอให้เพ่ิมเติมจึงได้แสดง
ไว้เป็นตัวเอียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเพิ่มเติมเข้ามาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยลกูหลานคอือนาคตของเรา: การลงทนุใน
โรงเรยีนทอ้งถิน่และการศกึษาปฐมวยัและการลดหนีพ้นัธบตัร

มาตรา 1. ชือ่กฎหมาย
รา่งกฎหมายนีจ้ะเป น็ทีรู่ จ้กัและอาจอา้งองิในชือ่ “พระราชบญัญตัิ

วา่ดว้ยลกูหลานคอือนาคตของเรา: การลงทนุในโรงเรยีนทอ้งถิน่
และการศกึษาปฐมวยัและการลดหนีพ้นัธบตัร (Our Children, Our 
Future: Local Schools and Early Education Investment and Bond 
Debt Reduction Act)” 

มาตรา 2 ขอ้สรุป และการประกาศจดุมุง่หมาย
(a) รัฐแคลิฟอร เ์นียได ป้ระสบกับภาวะการบั่นทอนตอ่อนาคต 

ของลกูหลานและรฐัของเรา ป จัจบุนั รฐัของเราอยูใ่นอนัดบัที่ 46 
จากสิง่ทีเ่ราไดล้งทนุในการใหก้ารศกึษาแกน่กัเรยีนของเรา นอกจาก
นี้ แคลฟิอรเ์นยียงัอยูใ่นอนัดบัทา้ยสดุของรฐัทัง้ 50 รฐัดว้ยขนาด
ของชัน้เรยีนทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ 

(b) การตดังบประมาณเมือ่เร็วๆ นีท้�าให โ้รงเรยีนของเรายิง่ตกต�า่
ลงไปมาก ตลอดสามป ทีีผ่า่นมา งบประมาณกวา่ $20 พนัลา้นได ้
ถกูตดัจากงบโรงเรยีนในรฐัแคลฟิอรเ์นยี โครงการและการบรกิาร
ตา่งๆ ทีจ่�าเป น็ซึ่งเดก็ๆ ตอ้งการเพือ่ใหป้ระสบความความส�าเร็จใน
การศกึษานัน้กถ็กูยกเลกิหรอืตดัออกไป ในขณะทีผู่ ใ้หก้ารศกึษากวา่ 
40,000 คนตอ้งตกงาน

(c) นอกจากนี้ เรายังล้มเหลวในด้านโครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอีกด้วยซึ่งการศึกษาหลายชิ้นยืนยันว่าเป็นหนึ่งในการ
ลงทุนทางการศึกษาที่ดีที่สุดที่เราสามารถท�าได้ โครงการปฐมวัย
ของรัฐที่ได้รับงบต�่ากว่าความเป็นจริงนั้นสามารถดูแลเด็กได้
เพียงร้อยละ 40 ของเด็กที่มีอายุสามถึงส่ีปีที่สมควรได้รับ มีเพียง
ร้อยละ 5 ของทารกและเด็กเล็กจากครอบครัวรายได้น้อยมาก
ซ่ึงต้องการการสนับสนุนมากที่สุดที่สามารถเข้าถึงโครงการการ
ศึกษาปฐมวัย 

(d) เราสามารถท�าได้ดกีว่านีแ้ละจะต้องท�าให้ได้ เดก็คอือนาคตของ
เรา การลงทนุในโรงเรยีนและโครงการการศกึษาปฐมวยัเพือ่เตรยีมลกู
หลานให้ประสบความส�าเรจ็เป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีเ่ราจะท�าได้เพ่ือลูกหลาน
และอนาคตเศรษฐกิจของเราและของรฐั หากปราศจากการศกึษาที่
มคุีณภาพ ลกูหลานของเราจะไม่สามารถแข่งขนัในเศรษฐกจิโลกได้ 
หากไม่มแีรงงานอันมทีกัษะ รฐัของเราก็จะไม่สามารถแข่งขนัในเรือ่ง
งานได้ เราเป็นหนีใ้นการให้การศึกษาแก่ลกูหลานของเราและตนเอง
ในการปรบัปรงุการศึกษาของลกูหลานของเรา

(e) ถงึเวลาแล้วทีจ่ะต้องสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง: เราไม่มี
เวลาทีจ่ะท�าอะไรครึง่ๆ กลางๆ เราต้องท�าอย่างจรงิจงั การลงทนุเพือ่
การเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนซ่ึงเป็นอนาคตของรฐัและครอบครวัของ
เรา พระราชบญัญัติน้ีจะท�าให้โรงเรยีนต่างๆ สามารถให้การศกึษาที่
ครบถ้วนซึ่งสนับสนุนวิทยาลัยและความพร้อมทางอาชีพแก่นักเรียน
ทกุคน รวมถงึการมีหลกัสูตรทีมี่คุณภาพสูงในด้านศลิปะ ดนตรี 
พละศึกษา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณติศาสตร์ และ
หลกัสูตรทางอาชีวะและเทคนิค การมีขนาดห้องเรยีนท่ีเล็กลง มห้ีอง
สมุดโรงเรยีน ห้องพยาบาล และอาจารย์แนะแนว

(f ) พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดว่าการตัดสินใจต่างๆ ในการที่จะใช้
งบประมาณใหม่ให้ดีที่สุดเพ่ือปรับปรุงโรงเรียนของเรานั้นต้องไม่
ด�าเนินการในเมืองซาคราเมนโต (Sacramento) แต่ต้องกระท�าใน
ท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงเสียงของผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียน
อื่น และสมาชิกของชุมชน พระราชบัญญัติก�าหนดให้คณะกรรมการ
โรงเรียนในท้องถิ่นต้องท�างานร่วมกับผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่
โรงเรียนอื่น และสมาชิกของชุมชนเพื่อตัดสินใจว่าแต่ละโรงเรียนมี
ความจ�าเป็นใดมากที่สุด

(g) ในการที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งหมดของเราเพื่อให ้
ลกูหลานของเราทกุคนได้รบัประโยชน์ พระราชบญัญติันีท้�าให้มัน่ใจว่า  
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เงนิทนุก้อนใหม่ไปถงึมอืโรงเรียนในท้องถิน่ทุกแห่ง ได้แก่ โรงเรยีน
ทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุ โรงเรียนในเทศมณฑล และโรงเรยีนส�าหรบั
เดก็ทีม่คีวามจ�าเป็นพเิศษ และต้องได้รับการจัดสรรอย่างยตุธิรรม
และโปร่งใส เงนิทนุก้อนใหม่จะต้องถกูจัดสรรให้กบัโรงเรยีนใน
ท้องถิ่นทุกแห่งตามจ�านวนนักเรียนโดยเงินนั้นต้องก�าหนดให้ใช้ใน
โรงเรยีนในท้องทีไ่ม่ใช่ท่ีส�านักงานการศึกษาของเขต

(h) ร ่างกฎหมายนีใ้หค้ณะกรรมการโรงเรียนในทอ้งถิ่นเป น็ผู ้ 
รับผดิชอบวา่จะใชเ้งนิผูเ้สยีภาษใีหมอ่ยา่งไร คณะกรรมการจะตอ้ง
อธิบายว ่าค ่าใช จ้ ่ายจะสามารถปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ไดอ้ยา่งไร และจะตดัสนิวา่การใชจ้า่ยนัน้เหมาะสมอยา่งไร คณะ
กรรมการตอ้งรายงานผลการด�าเนินการเพือ่ใหผู้ป้กครอง ครู และ
ชมุชนไดร้ับทราบวา่ เงนิของตนเองนัน้ไดถ้กูใชจ้า่ยอยา่งชาญฉลาด
หรอืไม่

(i) พระราชบัญญัตินี้ได้จ�ากัดงบประมาณที่โรงเรียนสามารถใช ้
ได้จากเงนิทนุใหม่ในด้านค่าใช้จ่ายเพือ่การบรหิารงานโดยไม่ให้มาก 
กว่าร้อยละ 1 และเพื่อสร้างความมั่นใจว่า โรงเรียนต่างๆ ไม่ได้ใช้
เงินทุนก้อนใหม่นี้เพื่อเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ

(j) พระราชบัญญัตินี้จะช ่วยใหก้ารเตรียมความพร อ้มแกเ่ด็กผู ้ 
ดอ้ยโอกาสใหส้ามารถประสบความส�าเรจ็ในโรงเรยีนและในการใชช้วีติ
โดยการยกมาตรฐานโครงการการศกึษาปฐมวยัและเพิม่จ�านวนเดก็ที่
สามารถเขา้รว่มได ้

(k) ในฐานะชาวแคลิฟอร์เนีย เราควรร่วมแบ่งปันต้นทุนในการ
ปรับปรุงโรงเรียนและโครงการการศึกษาปฐมวัยของเราเน่ืองจาก
เราทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันจากสิ่งท่ีโรงเรียนที่ดีกว่าและ
แรงงานที่มีการศึกษาดีจะน�าไปสู ่ระบบเศรษฐกิจของเราและ
คุณภาพชีวิตในรัฐของเรา 

(l) โรงเรียนและโครงการการศึกษาปฐมวัยของเราได้รับผลก 
ระทบทางลบเป็นเวลาหลายปีจากการถกูบัน่ทอน แทนท่ีจะปล่อยให้มี
การตัดงบต่อไป เราจ�าเป็นต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เด็กทุกคนได้
มีโอกาสประสบความส�าเร็จ หากเราทุกคนร่วมมือกันส่งทรัพยากร
มากขึ้นไปยังเด็กและชั้นเรียนทั้งหมดของเราแล้ว และเราทุกคน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ดีในวิธีการที่จะใช้เงินทุนเหล่านี้ให้มี
ประสิทธิภาพ เราก็จะสามารถท�าให้โรงเรียนต่างๆ ในแคลิฟอร์เนีย
เป็นโรงเรียนที่ดีและท�าให้เศรษฐกิจของเราเติบโตได้อีกครั้ง

(m) ร่างกฎหมายนี้ระดมเงินทุนที่จ�าเป็นในการลงทุนในเด็กขอ 
งเราผ่านการเพิม่อตัราการเกบ็ภาษเีงนิได้แบบข้ันบนัไดซึง่แตกต่างกนั
ไปตามความสามารถของผูเ้สยีภาษ ีโดยผูม้รีายได้สงูสดุจ่ายมากทีส่ดุ

(n) ระหว่างสีปี่แรกของการริเร่ิมน้ี ตามท่ีจะอธิบายต่อไป ร้อยละ 60 
ของเงนิทนุจะน�าไปให้แก่โรงเรยีนทีส่อนตัง้แต่ระดบัอนบุาลถงึระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย (K–12) อกีร้อยละ 10 จะจัดให้กบังานการศกึษา
ปฐมวยั และอกีร้อยละ 30 จะน�ามาลดภาระหน้ีสนิของรัฐและป้องกนั
การตดังบประมาณอนัเป็นอนัตรายต่อไปซึง่อาจบ่อนท�าลายการลงทนุ
ทางการศกึษาใหม่เหล่าน้ี ส่วนแปดปีท่ีเหลือส�าหรับการรเิริม่นีน้บั
จากปี 2017 เป็นต้นไปเงนิกองทุนท้ังหมด 100 เปอร์เซน็ต์จะน�าไปใช้
เพือ่เพิม่จ�านวนโรงเรยีนท่ีสอนตัง้แต่ระดบัชัน้ K–12 และกองทนุการ
ศกึษาปฐมวยั เพือ่หลกีเล่ียงการผันผวนทางด้านรายได้และสร้างความ
มัน่ใจว่ามีการลงทนุอย่างต่อเนือ่งในโรงเรยีนและสถานศกึษาปฐมวยัที่
จ�าเป็น รายได้ใดๆ ทีเ่กนิอตัราการเตบิโตของรายได้บคุคลต่อหวัของ
ชาวแคลฟิอร์เนยีจะถกูน�าไปใช้เพือ่ช่วยในการบรกิารและช�าระหนีอ้นั
เกดิจากการออกพนัธบตัรเพือ่การศกึษาของรัฐ เพือ่สร้างความมัน่ใจใน
ความสามารถของรฐัแคลิฟอร์เนียในการออกพนัธบตัรใหม่ ตามความ
จ�าเป็นเพือ่สร้างและปรบัปรุงโรงเรียนและสถานศกึษาปฐมวยัให้ทนัสมยั

(o) เงินกอ้นใหม ่ทั้งหมดทีไ่ด จ้ากการริเริ่มนี้จะน�าเข า้กองทุน 
ทรสัตท์ีแ่ยกออกไปตา่งหากซึง่สามารถใชก้บั โรงเรยีนในทอ้งถิน่และการ 
ดแูลเดก็ปฐมวยัและการศกึษาเทา่นัน้ และเพือ่ชว่ยในการบรกิารและ
ปลดหนีพ้นัธบตัรโรงเรยีนตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี้ สภา
นติบิญัญตัแิละผู ว้า่การรัฐไมส่ามารถน�าเงนินีไ้ปใชเ้พือ่สิ่งอืน่ไดแ้ละ

ไมส่ามารถเปลีย่นระบบการจัดสรรงบตอ่หัวนกัเรียนไดเ้พื่อใหม้ั่นใจ
วา่เงนิไดจ้ดัสรรไปสู โ่รงเรยีนในทอ้งถิน่ทกุแหง่อยา่งยตุธิรรม

(p) การริเริ่มนี้ประกอบดว้ยบทบัญญัติว ่าด ว้ยความรับผิดชอบ 
อนัเขม้งวดและมปีระสทิธภิาพซึ่งก�าหนดใหม้กีารก�ากบั ตรวจสอบ
แลเป ดิเผยตอ่สาธารณชน นบัเป น็ครัง้แรกทีเ่ราจะมงีบประมาณ
โรงเรยีนทีโ่ปรง่ใส และทราบอยา่งแนช่ดัวา่เงนิของเราถกูใชจ้า่ย
อยา่งไรในทกุโรงเรยีน ผู ใ้ดกต็ามทีฝ่า่ฝ นืการจดัสรรหรอืการกระ
จายทนุตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิีถ้อืเป น็การกระท�าความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจ์

(q) การรเิริม่นีย้งัจะเพิม่มาตรการสร้างความรบัผดิชอบ เพ่ิมเติมโดย
การยกเลกิภาษหีลงัครบ 12 ปี เว้นแต่ว่าจะมกีารอนมุตัใิหม่อกีคร้ังโดย
ผูล้งคะแนนเสยีง ซึง่จะท�าให้โรงเรยีนต่างๆ ของเรามเีวลาเพียงพอที่
จะแสดงว่าเงินกองทุนก้อนใหม่นี้ได้ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศกึษาอย่างไร ในขณะเดยีวกนักป้็องกนัผูเ้สยีภาษจีากการสญูเสยีเงนิ
หากผูล้งคะแนนเสยีงตดัสนิใจว่าไม่ต้องการรกัษาร่างกฎหมายน้ีต่อไป

(r) ร่างกฎหมายนี้จะเริ่มด�าเนินการเนื่องจากรัฐแคลิฟอร์เนียได ้
ประสบวกิฤติเศรษฐกิจครัง้เลวร้ายทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์ หากร่างกฎหมาย 
นีไ้ด้น�าไปปฏบิตัอิย่างเตม็ทีโ่ดยทนัทแีละไม่ได้มกีารด�าเนนิการใดๆ 
เพ่ือยติุการขาดดลุของรฐั ร่วมกับการตัดงบประมาณอย่างสงูอาจ
ท�าให้โรงเรยีนและลกูหลานของเราไม่ได้รบัการสนบัสนุนทีจ่�าเป็นเพ่ือ
ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการลงทุนทางการศึกษาตามพระ
ราชบญัญติันี ้ ด้วยเหตนุี ้ ร่างกฎหมายนีจ้งึจะด�าเนนิการโดยแบ่งเป็น
สองระยะ ส�าหรบัส่ีปีแรก จนถงึปลายปี 2016–17 เงนิร้อยละ 30 ของ
เงนิกองทนุราว$3 พันล้านจะน�าไปใช้เพ่ือการบรกิารและเพือ่พนัธบตัร
ส�าหรบัโรงเรยีนของรฐัทีค่รบก�าหนด และหนีจ้ากพันธบตัรอืน่ๆ ดงันัน้
จงึท�าให้มเีงนิในจ�านวนทีเ่ท่าเทยีมกนัสนองตอบต่อความจ�าเป็นทาง
งบประมาณอืน่อนัส�าคญัต่อความเป็นอยูอ่นัดโีดยทัว่ไปของเดก็และ
ครอบครวัตลอดจนชุมชนทีพ่วกเขาอาศยัอยู ่ โดยเริม่ในปีงบประมาณ 
2017–18 ร่างกฎหมายนีจ้ะได้ด�าเนนิการอย่างเตม็รปูแบบ และเงนิทนุ 
100 เปอร์เซ็นต์จะเป็นเงนิใหม่ซ่ึงไม่สามารถน�าไปใช้แทนข้อเสนอที ่98 
หรอืเงนิทนุปัจจบุนัอ่ืนใดส�าหรบัการศึกษาระดบั K–12 หรอืโครงการ
การศึกษาปฐมวยั ผลจากการใช้แนวทางอันแบ่งเป็นระยะนีจ้ะได้แก่ 
จ�านวนเงนิทีส่ามารถเริม่ใช้ได้ทนัทโีดย ร้อยละ70 ของเงนิกองทนุจะ
น�าไปใช้เพือ่เพิม่กองทนุให้กบัโรงเรยีนและโครงการการศึกษาปฐมวัย
ตามทีก่�าหนดโดยพระราชบญัญตันิี ้ และหลงัจากครบสีปี่แล้ว เงนิ
กองทนุทัง้หมดหรอืร้อยละ 100 จะต้องน�าไปใช้ตามวัตถปุระสงค์ดงั
กล่าวเพ่ือให้บรรลพัุนธะผกูพันทีเ่รามต่ีอลกูหลานและอนาคตของเรา

มาตรา 3 วตัถปุระสงคแ์ละเจตจ�านง
ประชาชนแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีประกาศวา่ พระราชบญัญตันิีม้ี

เจตจ�านงทีจ่ะด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี:้
(a) เพือ่สรา้งความเขม้แขง็และสนบัสนนุโรงเรยีนรฐัในแคลฟิอรเ์นยี 

รวมทั้งโรงเรียนทีไ่ด ร้ับการสนับสนุนด ว้ยการเพิ่มงบสนับสนุนตอ่ 
หวันกัเรยีนเพือ่ปรับปรงุผลลพัธท์างการศกึษา อตัราผูจ้บการศกึษา
และความพรอ้มทางอาชีวะ การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา อาชพีและ
ความพรอ้มในการใชชี้วติ

(b) เพื่อสร า้งความเข ม้แข็งและสนับสนุนในดา้นการศึกษาแก่ 
เดก็ๆ ของรฐัแคลฟิอรเ์นยีดว้ยการฝืนฟกูองทนุ ปรับปรงุคณุภาพ และ
ขยายโอกาสในการเขา้ถงึโครงการการศกึษาและการดแูลเดก็ปฐมวยั
แกเ่ดก็ผูด้อ้ยโอกาสและมคีวามเสีย่ง 

(c) เพือ่สร้างความรบัผดิชอบทีส่งูขึน้ ความโปร่งใส และการมส่ีวน
ร่วมของชมุชนในการใช้จ่ายเงนิกองทนุเพือ่การศกึษาในโรงเรยีนรฐั

(d) เพ่ือท�าให้มั่นใจว่าเงินรายได้ที่เป็นผลจากพระราชบัญญัติ
นี้จะถูกน�าไปใช้เพื่อกิจกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ K–12 ใน
พื้นที่โรงเรียน; เพื่อขยายและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงการดูแล
เด็กปฐมวันและการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส; และตามขอบเขตที่
จ�ากัด และตามสถานการณ์อันจ�ากัดเฉพาะที่ก�าหนดไว้โดยพระราช
บัญญัตินี้ สร้างความเข้มแข็งแก่สถานะทางงบประมาณของรัฐและ
สนับสนุนให้มีการลงทุนในอนาคตอย่างเพียงพอในด้านสิ่งอ�านวย
ความสะดวกทางการศึกษาโดยการลดภาระที่เกิดจากหนี้สินจาก
พันธบัตรเพื่อการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน
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(e) เพื่อท�าให้มั่นใจว่ารายได้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ 
สามารถน�าไปใช้แทนทีเ่งนิกองทนุของรฐัทีม่อียูใ่นปัจจบุนัส�าหรบัการ
ศึกษาระดับ K–12 หรือโครงการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษา

(f) เพือ่ท�าให้มัน่ใจ สภานติบิญัญตัไิม่สามารถยมืหรอืหมนุรายได้ที่
เกดิจากพระราชบญัญตันิีไ้ปใช้เพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ หรอืไม่สามารถ
ควบคมุชมุชนของโรงเรยีนในท้องถิน่ในวธิกีารทีจ่ะใช้เงนิกองทนุ

มาตรา 4. เพิ่มส่วนที่ 9.7 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 14800) เข้า
ในหมวดที่ 1 ของเรื่องที่ 1 แห่งประมวลกฎหมายการศึกษา 
(Education Code) ดังนี้:

ส่วนที ่ 9.7. ลูกหลานคืออนาคตของเรา: พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการลงทุนในโรงเรียนท้องถิ่นและการศึกษาปฐมวัยและการ
ลดหนี้พันธบัตร (OUR CHILDREN, OUR FUTURE: LOCAL 

SCHOOLS, EARLY EDUCATION INVESTMENT AND BOND 
DEBT REDUCTION ACT)

14800. สว่นนีจ้ะเป น็ทีรู่ จ้กัและอา้งถงึในชือ่ พระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยลกูหลานคอือนาคตของเรา: การลงทนุในโรงเรยีนทอ้งถิน่และ
การศกึษาปฐมวยัและการลดหนีพ้นัธบตัร

14800.5. เพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ และของบทที่ 1.8 (เริ่ม
ต้นจากมาตราที่ 8160) ของส่วนที่ 6 ของหมวดที่ 1 แห่ง เรื่องที่ 1 
ก�าหนดให้มีค�าจ�ากัดความดังต่อไปนี้:

(a) “หน่วยงานทางการศกึษาในท้องถิน่ (Local education agency) ” 
หรอื “LEA” ได้แก่ เขตการศกึษา ส�านกังานการศกึษาเทศมณฑล 
คณะกรรมการก�ากบัดแูลโรงเรยีนรฐัอสิระทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ และ
องค์กรบรหิารการให้บรกิารการสอนโดยตรงซึง่ก�าหนดโดยรฐั รวมถงึ
โรงเรยีนผูพ้กิารทางการได้ยนิแห่งแคลฟิอร์เนยี (California Schools for  
the Deaf ) และโรงเรยีนผูพ้กิารทางสายตาแห่งแคลฟิอร์เนยี (California 
School for the Blind)

(b) “โรงเรียนระดับ K-12” หรือ “โรงเรียน” หมายถึงโรงเรียน
ใดๆ ของรัฐรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 
โรงเรียนในเทศมณฑล หรือโรงเรียนาส�าหรับเด็กที่มีความจ�าเป็น
พิเศษซึ่งมีการรับเข้าเรียนเป็นรายปีและให้บริการการศึกษา
โดยตรงแก่นักเรียนไม่ว่าในระดับใดหรือให้การศึกษาในทุกระดับ
ชั้นนับตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้น 12 และอยู่ภายใต้อ�านาจ การบริหาร
ของ LEA ใดๆ ค�าว่า “โรงเรียนอนุบาล” ในส่วนนี้ให้รวมถึงโรงเรียน
อนุบาลพิเศษส�าหรับเด็กที่เกิดในภาคฤดูใบไม้ร่วง

(c) “โครงการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษา (Early care and 
education)” หรือ “ECE” หมายถึงโรงเรียนส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียน
และโครงการอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลและให้การศึกษา
แก่เด็กนับตั้งแต่เกิดจนสามารถเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ รวมทั้ง
โครงการที่ให้ทั้งการดูแลเด็กปฐมวัยและให้การศึกษาแก่เด็ก และ
โครงการที่สร้างศักยภาพด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย
ของพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ดียิ่งขึ้น

(d) ส�าหรบัปีการศกึษา 2013–14 “ยอดลงทะเบียนเรยีน” ของ
โรงเรยีนหมายถงึ ตวัเลขรายงานการลงทะเบียนเรียนเดอืนตลุาคม
ส�าหรบัปีการศกึษา 2012–13 ท่ีลดหรือเพิม่โดยเปอร์เซน็ต์การเติบโต
หรอืลดลงโดยเฉลีย่ในยอดลงทะเบยีนเรียน ณ เดอืนตลุาคมในช่วง
สามปีการศกึษาทีผ่่านมา ส�าหรับปีการศกึษาต่อไปทุกปี “ยอดลง
ทะเบยีนเรยีน” ของโรงเรียนหมายถงึ ยอดการลงทะเบยีนเรยีนราย
เดอืนโดยเฉลีย่ส�าหรบัปีการศกึษาก่อนหน้าค�านวณตามมาตรา 46305 
หรอืยอดการลงทะเบยีนเรียน ณ เดอืนตลุาคมส�าหรับปีการศึกษา
ก่อน หากตวัเลขตามมาตรา 46305 ไม่มี ลดหรือเพิม่โดยเปอร์เซ็นต์
การเตบิโตหรอืลดลงโดยเฉลีย่ในยอดลงทะเบยีนเรยีนเหล่านีใ้นช่วง
สามปีการศกึษาทีผ่่านมา ยอดการลงทะเบยีนเรียนในแต่ละ LEA จะ
น�ามารวมเป็นยอดการลงทะเบยีนเรยีนของโรงเรยีนทัง้หมดภายใต้เขต
ปกครองของ LEA นัน้ ตวัเลขการลงทะเบียนเรียนท่ัวรัฐจะรวมจากยอด
การลงทะเบยีนเรยีนทัง้หมดของ LEA

(e) “โครงการด้านการศกึษา” หมายถงึค่าใช้จ่ายตามวตัถปุระสงค์
ต่อไปนีท้ีด่�าเนนิการ ณ โรงเรียนระดบั K-12 ท่ีผ่านการอนมุตัโิดยการ
ท�าประชาพจิารณ์โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลของ LEA ซึง่มอี�านาจ
บริหารโรงเรียนเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในโรงเรียนรัฐ 
อตัราการจบการศกึษา และอาชวีะ, การอาชพี, วทิยาลัย, และความ
พร้อมในด้านการใช้ชวีติ:

(1) การสอนในวชิาศลิปะ พละศกึษา วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี 
วศิวกรรม คณติศาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ หนา้ทีพ่ลเมอืง การเงนิ ภาษา
องักฤษและภาษาตา่งประเทศและการศกึษาในเชิงเทคนคิ อาชีวะ 
หรอืดา้นอาชพี

(2) ขนาดหอ้งเรยีนทีเ่ลก็ลง
(3) มอีาจารยแ์นะแนว บรรณารกัษ ์ พยาบาลและเจา้หนา้ทีส่นบั

สนนุอืน่ๆ ในโรงเรยีนมากขึน้
(4) ขยายเวลาเรียนโดยใหม้ีชั่วโมงเรียนยาวขึ้นหรือป กีารศึกษา

ยาวขึน้ มโีรงเรยีนภาคฤดรูอ้น โรงเรยีนเดก็เลก็ โครงการเสริม
ศกัยภาพหลงัเลกิเรยีน และการกวดวชิา

(5) ใหก้ารสนับสนุนทางสังคมและทางวิชาการเพิ่มเติมส�าหรับ
ผูเ้รยีนภาษาองักฤษ นกัเรยีนจากครอบครัวทีม่รีายไดน้อ้ย และ
นกัเรยีนทีม่คีวามจ�าเป น็พเิศษ

(6) จัดรูปแบบการศึกษาทางเลือกซึ่งสร า้งเสริมศักยภาพของ
นกัเรยีนในการคดิเชิงวเิคราะหแ์ละการสรา้งสรรค์

(7) ใหม้กีารสือ่สารกบัผูป้กครองและใหผู้ป้กครองมีสว่นรว่มมาก
ขึน้ในฐานะพนัธมติรทีแ่ทจ้รงิกบัโรงเรยีนในการชว่ยใหเ้ดก็ทกุคนได ้
ประสบความส�าเร็จ

(f) “เงนิกองทนุ CETF (CETF funds)  ” หมายถงึรายได้ทีน่�าเข้าสู่
กองทนุทรสัต์การศึกษาแห่งแคลฟิอร์เนีย (California Education Trust 
Fund) ตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 17041.1 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย
เงนิรายได้และระบบการจดัเก็บภาษ ี ร่วมกับดอกเบีย้ทัง้หมดทีไ่ด้จาก
เงนิกองทนุเหล่าน้ันทีค้่างจากการจดัสรรก่อนหน้า และดอกเบีย้ทัง้หมด
ทีไ่ด้จากเงนิกองทนุใดๆ ทียั่งคงค้างรอการจดัสรรใหม่

(g) “ผู้อ�านวยการโรงเรียน” หมายถึงผู้ก�ากับดูแลการเรียนการ
สอนในโรงเรียนของรัฐ

14801. (a) กองทุนทรัสต์การศึกษาแห่งแคลิฟอร์เนีย (CETF) 
ได้จัดตั้งขึ้นในคลังของรัฐ กองทุน CETF อยู่ในรูปแบบกองทุน และ
โดยไม่ค�านึงถึงมาตรา 13340 ของประมวลกฎหมายการปกครอง 
จะได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่องโดยไม่ค�านึงถึงปีงบประมาณ เพื่อ
วัตถุประสงค์จ�าเพาะที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(b) เงินกองทุน CETF ซึ่งจะถูกโอนหรือจัดสรรไปยังหรือจาก 
กองทุนทรัสต์การศึกษาแห่งแคลิฟอร์เนีย จะไม่ก่อให้เกิดการ
จัดสรรภายใต้บังคับแห่งการจ�ากัดเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ XIII B 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เงินกองทุน CETF จะถูกเก็บ
ไว้ในลักษณะกองทุนทรัสต์ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
นี้เท่านั้นและจะไม่ถือเป็นรายได้ของกองทุนทั่วๆป (General Fund) 
หรือจากการจัดเก็บภาษี และดังนั้นจะไม่น�ามาค�านวณรวมตามที่
ก�าหนดไว้โดยมาตรา 8 ของข้อ XVI และไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
บทบัญญัติต่างๆ ของมาตรา 12 ของข้อ IV หรือมาตรา 20 ของข้อ 
XVI ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

(c) เงนิกองทนุ CETF จะถกูจดัสรรและใช้เฉพาะกิจตามทีก่�าหนด
ไว้ในพระราชบญัญตันิีเ้ท่านัน้ และจะไม่ถกูน�าไปใช้เพือ่ช�าระค่าใช้
จ่ายทางการบริหารยกเว้นกรณีที่พระราบบัญญัตินี้ให้อ�านาจเท่านั้น 
โดยไม่ค�านงึถงึบทบญัญติัอ่ืนใดของกฎหมาย เงนิกองทนุ CETF 
จะไม่สามารถโอนหรอืให้กู้แก่กองทนุทัว่ไป (General Fund) หรอื
กองทนุอ่ืนใด บคุคล หรอืนติบิคุคล ไม่ว่าด้วยวตัถปุระสงค์ใดๆ หรอื 
ณ เวลาใดๆ ยกเว้นแต่ได้ระบอุนญุาตไว้ในมาตรา 14813

(d) เงินกองทุน CETF ที่จัดสรรให้แก่ LEA ต่างๆ และผู้อ�านวย
การโรงเรียนจากกองทุน CETF จะน�าไปเสริมเงินกองทุนของ
รัฐ ท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง เพื่อโรงเรียนระดับ K-12 ของรัฐและ
โครงการดูแลเด็กและการศึกษาปฐมวัย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2012 และจะไม่น�าไปใช้เพื่อแทนที่หรือทดแทนระดับการให้ทุนแก่
รัฐที่ค�านวณต่อหัว หรือทุนที่ให้แก่ท้องถิ่น หรือทุนรัฐบาลกลางที่
มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ณ วันที่ดังกล่าว อีกทั้งจะไม่ถูกแก้ไข
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีพและตามที่
เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง หรือเพื่อตอบสนองต่อ
การลดลงของเงินทุนจากรัฐบาลกลางที่มีให้ จ�านวนเงินที่จัดสรร
จากเงินกองทุนอื่นนอกเหนือจาก CETF ส�าหรับการสนับสนุนระบบ
การศึกษาระดับ K–12 และโครงการการศึกษาและการดูแลเด็ก
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ปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นการบังคับตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตาม จะไม่มี
การลดลงเนื่องจากการจัดสรรเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

14802. (a) คณะกรรมการก�ากับงบประมาณ (Fiscal Oversight 
Board) ดังต่อไปได้จัดตั้งขึ้นเพื่อก�ากับดูแลและเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการกระจายและใช้เงินกองทุน CETF ทั้งหมด สมาชิกของคณะ
กรรมการได้แก่ ผู้ควบคุมการเงิน (Controller) ผู้ตรวจสอบแห่งรัฐ 
(State Auditor) เหรัญญิก (Treasurer) อัยการสูงสุด (Attorney General) 
และผู้อ�านวยการด้านการเงิน (Director of Finance) คณะกรรมการ
ก�ากับงบประมาณนี้จะมีความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า
เงินกองทุน CETF นั้นได้น�าไปกระจายตรงตามที่ก�าหนดไว้ในส่วน
นี้และน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้เท่านั้น

(b) โดยไม่ค�านงึถงึบทบญัญตัอิืน่ใดของกฎหมาย ค่าใช้จ่ายทีแ่ท้
จรงิอนัเกดิขึน้จากคณะกรรมการก�ากบังบประมาณ ผูค้วบคมุการเงนิ 
และผูอ้�านวยการโรงเรยีนในการบรหิารจดัการกองทนุทรสัต์การศกึษา
แห่งแคลฟิอร์เนยี ควรจะช�าระด้วยเงนิจากเงนิกองทนุ CETF อย่างไร
กต็าม ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะต้องไม่เกนิสามในสบิส่วนของร้อยละ 1 
ของรายได้ทัง้หมดทีเ่กบ็ไว้ในกองทนุในช่วงสามปี เฉลีย่แล้วคอืหนึง่
ในสบิของร้อยละ 1 ต่อปี จนกว่าจะสิน้สดุปีงบปรมาณ 2016–17 ร้อย
ละ 30 ของค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รบัอนญุาตในมาตรานีจ้ะหกัจากเงนิกองทนุ
สนบัสนนุชัว่คราวตามมาตรา 14802.1, ร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายที่
ได้รับอนุญาตในมาตราจะหักจากเงินกองทุนที่จัดไว้เพื่อโรงเรียน
ระดบั K–12 ตามมาตรา 14803 และอกีร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทีไ่ด้
รบัอนญุาตตามมาตรานีจ้ะหกัจากเงนิกองทนุทีจ่ดัไว้เพือ่ ECE ตาม
มาตรา 14803 หลงัจากนัน้ เงนิอกีร้อยละ 85 ของค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รบั
อนุญาตในมาตรานี้จะหักจากเงินกองทุนท่ีจัดไว้เพื่อโรงเรียนระดับ 
K–12 และอกีร้อยละ 15 จะหกัจากเงนิกองทนุทีจ่ดัไว้เพือ่ ECE ตาม
มาตรา 14803

(c) คณะกรรมการก�ากบังบประมาณจะน�าระเบยีบดงักลา่วไปปฏบิตัิ 
รวมทัง้ระเบยีบฉกุเฉนิ เนือ่งจากจ�าเป น็ตอ้งกระท�าใหบ้รรลขุอ้ 
ผกูพนัตามพระราชบญัญตันิี้

14802.1. (a) จนกว่าจะสิน้ปีงบประมาณ 2016–17 ผู้ควบคมุการ
เงนิจะจดัสรรเงนิกองทนุ CETF ร้อยละ 30 ตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา
นีแ้ละส่วนทีเ่หลอืโดยสอดคล้องกบัมาตรา 14803, 14804, 14805,  
14806 และ 14807 หลงัจากนัน้เงนิกองทนุ CETF ท้ังหมดจะถกู
จดัสรรตามมาตรา 14803, 14804, 14805, 14806, และ 14807

(b) จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ 2016–17 ค�าว่า “เงินกองทุน 
CETF” ดังที่ใช้ในมาตรา 14803 จะหมายถึงเงินร้อยละ 70 ของเงิน
กองทุน CETF ที่จัดสรรตามมาตรา 14803, 14804, 14805, 14806  
และ 14808 และค�าว่า “เงินกองทุนสนับสนุนชั่วคราว” จะหมายถึง
เงินร้อยละ30 ของเงินกองทุน CETF ที่จัดสรรตามมาตรานี้

(c) จนกว่าจะสิน้ปีงบประมาณ 2016–17 โดยแยกเป็นรายไตรมาส 
ผู้ควบคุมการเงินจะถอนใบส�าคัญแสดงสิทธิ์จากกองทุนสนับสนุน
ชั่วคราวและแจกจ่ายให้แก่กองทุนบริการเพื่อหนี้ทางการศึกษา 
(Education Debt Service Fund) ทีจ่ดัตัง้ตามมาตรา 14813 เพ่ือการกระ
จายทนุตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรานัน้

14803. (a) ระหวา่งป งีบประมาณสองป แีรกเต็มหลังจากวันที่ 
พระราชบญัญตันิีม้ผีลบงัคบัใช ้ ผูค้วบคมุการเงนิจะไดจ้ดัแบง่เงนิรอ้ย 
ละ 85 จากเงนิกองทนุ CETF เพือ่จดัสรรใหแ้กห่นว่ยงานทางการ
ศกึษาในทอ้งถิน่ส�าหรับโรงเรยีนระดบั K-12 และรอ้ยละ 15 ของ
เงนิกองทนุ CETF เพือ่จดัสรรใหแ้กผู่อ้�านวยการโรงเรยีนเพือ่ใช ใ้น
โครงการการศกึษาและการดแูลเดก็ปฐมวยัในจ�านวนและวธีิทกี�าหนด
ไว ใ้นพระราชบญัญตันิี้ เงนิกองทนุเหลา่นีเ้มือ่หกัคา่ใชจ้า่ยทีแ่ทจ้รงิ
แลว้ตามอนมุาตรา (b) ของมาตรา 14802 จะถอืเป น็ “รายไดท้ีม่อียู”่ 
ภายใตม้าตรา 14804

(b) ในการที่จะสร า้งเสถียรภาพและหลีกเลี่ยงความผันผวนใน 
ระดบักวา้งในการใหท้นุ เงนิกองทนุCETF จะถกูจดัสรรดงัตอ่ไปนีใ้น
แตล่ะป งีบประมาณหลังจากครบสองป งีบประมาณแรกแลว้นบัจาก
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องพระราชบญัญตันิี:้

(1) (A) เริ่มตน้จากป งีบประมาณ 2015–16 และส�าหรับป งีบ
ประมาณทกุๆ ป ี นอกจากป งีบประมาณ 2017–18 เมือ่เริ่มตน้
ป งีบประมาณ คณะกรรมการก�ากับงบประมาณจะตดัสนิใจวา่ราย
ไดต้อ่หัวของประชาชนแคลิฟอร เ์นียไดเ้ตบิโตในอัตราเฉลี่ยเทา่ใด
ในระยะหา้ป ทีี่ผ า่นมาและจะน�าคา่เฉลี่ยการเติบโตเป น็ร อ้ยละมา
ประเมนิเงนิกองทนุ CETF ทีไ่ดก้ระจายไปสู ่ LEAs และผูอ้�านวย
การโรงเรียนจากกองทุนทรัสตก์ารศึกษาแห ่งแคลิฟอร ์เนียใน
ป งีบประมาณทีเ่พิง่สิน้สดุ

(B) ส�าหรับป งีบประมาณ 2017–18 เทา่นัน้ เพือ่ใหม้กีารปรับ
เปลีย่นจากเงนิกองทนุสนบัสนนุชั่วคราวทีจ่ดัไวต้ามอนมุาตรา (a) 
ของมาตรา 14802.1 ใหเ้ป น็เงนิกองทนุเตม็รูปแบบของโรงเรยีนระดบั 
K-12 และโครงการ ECE เมือ่เริ่มป งีบประมาณ คณะกรรมการก�ากบั
งบประมาณจะตัดสินใจวา่รายไดต้อ่หัวของประชาชนแคลิฟอร เ์นีย
ไดเ้ติบโตในอัตราเฉลี่ยเท ่าใดในระยะหา้ป ทีี่ผ ่านมาและจะน�าค ่า
เฉลีย่การเตบิโตไปค�านวณโดยคดิเป น็ 1.429 เทา่ของจ�านวนเงนิ
กองทนุ CETF ซึ่งไดก้ระจายใหแ้ก่ LEA และผูอ้�านวยการโรงเรยีน
จากกองทนุทรสัตก์ารศกึษาแหง่แคลฟิอรเ์นยีในป งีบประมาณทีเ่พิ่ง
สิน้สดุไป

(2) จ�านวนเงินที่ก�าหนดตามวรรค (1) เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
แล้วตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 14802 จะถือเป็น ”รายได้ที่มีอยู่” 
ตามมาตรา 14804 และมีไว้เพื่อการจัดสรรเป็นรายไตรมาสให้แก่ 
LEAs และผู้อ�านวยการโรงเรียนเมื่อเริ่มปีงบประมาณ

(c) เงนิกองทนุ CETF ทีเ่กนิรายไดท้ีม่จีะถกูน�าไปแจกจา่ยเมือ่สิน้
ป งีบประมาณตามมาตรา 14813

(d) เงนิกองทนุ CETF ทัง้หมดทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ LEA จะตอ้งน�า
ไปใชจ้า่ยโดย LEA ภายในหนึง่ป ทีีไ่ดร้ับเงนิ โดยก�าหนดวา่ LEA 
สามารถน�าเงนินีไ้ปใชเ้พือ่เป น็คา่ใชจ้า่ยได ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 10 ในป ี
การศึกษาตอ่ไป คณะกรรมการก�ากับงบประมาณจะสง่คนืเงนิจาก
กองทนุสว่นใดๆ ก็ตามทีไ่มไ่ดม้กีารน�าไปใชภ้ายในก�าหนดเวลาหนึง่
ป ทีีก่�าหนดและเงนิกองทนุใดๆ ทีโ่อนไปยงัป กีารศกึษาตอ่ไปซึ่ง
ไมไ่ดน้�าไปใชจ้า่ย เงนิกองทนุทัง้หมดทีส่ง่คนืจะถอืเป น็รายไดท้ีม่ี 
และจะถกูน�าไปรวมกบัเงนิรายไดอ้ืน่ๆ อกีทัง้จะถกูจดัสรรอกีครัง้ตาม
มาตรา 14804

14804. (a) โดยแบง่เป น็รายไตรมาส ผูค้วบคมุการเงนิ 
(Controller) จะถอนใบส�าคญัแสดงสทิธิจ์ากรายไดท้ีม่แีละแจกจา่ย
รอ้ยละ 15 ของรายไดท้ีม่ใีหแ้กผู่อ้�านวยการโรงเรยีนเพือ่ใชจ้า่ย
ในโครงการการศกึษาและการดแูลเดก็ปฐมวยั และสนบัสนนุตาม
ลกัษณะและจ�านวนตามทีก่�าหนดไวโ้ดยบทที่ 1.8 (เริ่มตน้จากมาตรา 
8160) ของสว่นที่ 6

(b) โดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ผู้ควบคุมการเงินจะถอนใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ์จากรายได้ที่มีและแจกจ่ายร้อยละ 85 ของรายได้ที่มี
ให้แก่ LEA แยกไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายแก่แต่ละโรงเรียนระดับ K-12 
ที่อยู่ภายในเขตการบริหารของ LEA ในจ�านวนที่ได้ค�านวณโดยผู้
ควบคุมการเงิน ตามมาตรา 14805 ถึงมาตรา 14807 รวมทั้งหมด

(c) มาตรานีแ้ละมาตรา 14802.1, 14803, 14805, 14806 และ14807 
มีอ�านาจด�าเนินการดว้ยตนเองและไมจ่�าเป น็ตอ้งมีการด�าเนินการ
ทางนติบิญัญตัริองรับเพือ่ใหม้ผีล การแจกจา่ยเงนิกองทนุ CETF 
และเงินกองทุนสนบัสนุนชั่วคราวจะตอ้งไมล่า่ช า้หรือมิฉะนั้นไดร้ับ
ผลกระทบจากความลม้เหลวของสภานิติบัญญัติและผู ว้า่การรัฐใน
การประกาศใชร้า่งงบประมาณประจ�าป ี (Budget Bill) ตามมาตรา 12 
ของขอ้ IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี หรอืมกีารกระท�าอืน่
หรอืการไมก่ระท�าอืน่ในสว่นของผูว้า่การรฐัหรอืสภานติบิญัญตัิ

14805. จากรายได้ทีม่ซีึง่จดัสรรเพือ่การกระจายเป็นรายไตรมาส 
แก่ LEA ตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 14804 ผู้ควบคมุการเงนิจะ
แจกจ่ายเงนิร้อยละ 70 เป็นเงนิให้เปล่าส�าหรบัโครงการการศกึษาแก่
นักเรยีนรายบคุคล จ�านวนและขนาดของเงนิให้เปล่าเพือ่การศกึษา
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จะถกูกระจายไปสูแ่ต่ละเขต LEA และจ�านวนและขนาดของเงนิให้
เปล่าเพือ่การศกึษาจะถกูจดัให้แก่โรงเรยีนระดบั K-12 แต่ละแห่ง
ตามเขตการบรหิารของ LEA โดยเป็นไปตามเกณฑ์ดงันี:้

(a) ผู ้ควบคุมการเงินจะก�าหนดเงินให้เปล่าคิดต่อหัวนักเรียน 
เป็นรูปแบบเดียวส�าหรับทั้งรัฐโดยแบ่งเป็นกลุ่มสามระดับดังนี้คือ 
ชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่ 3 รวมทั้งหมด (“เงินให้เปล่า K–3”), ชั้น
ประถมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมที่ 8 รวมทั้งหมด (“เงินให้เปล่า 4–8”) และ
ชั้นมัธยามที่ 9 ถึง 12 รวมทั้งหมด (“เงินให้เปล่า 9–12”)

(b) เงนิใหเ้ปลา่ในรปูแบบเดยีวกนัเหลา่นีจ้ะอยูบ่นพืน้ฐานจ�านวนการ
ลงทะเบยีนเรยีนรวมทัว่รฐัในแตล่ะกลุม่ทีจ่ดัเป น็กลุม่สามระดบั จ�านวน
ของเงนิใหเ้ปลา่ส�าหรบัชัน้ 4–8 ตอ่หวันกัเรยีนคอืรอ้ยละ 120 ของ
จ�านวนเงนิใหเ้ปลา่ชัน้ K–3 ตอ่หวันกัเรยีนและเงนิใหเ้ปลา่ชัน้ 9–12 ตอ่
หวันกัเรยีนเป น็ รอ้ยละ 140 ของจ�านวนเงนิใหเ้ปลา่ชัน้ K–3 ตอ่หวั

(c) แตล่ะเขต LEA จะไดร้ับจ�านวนเงนิใหเ้ปลา่ K–3 ในจ�านวน
ทีเ่ทา่กนักบัจ�านวนผูเ้ขา้เรยีนในชัน้อนบุาลถงึประถมป ทีี่ 3 รวม
กนั จ�านวนเงนิใหเ้ปลา่ 4–8 ในจ�านวนทีเ่ทา่กนักบัจ�านวนผูเ้ขา้เรยีน
ในชัน้ประถมป ทีี่ 4 ถงึชัน้ป ทีี่ 8 รวมกนั และจ�านวนเงนิใหเ้ปลา่ชัน้ 
9–12 ในจ�านวนทีเ่ทา่กนักบัจ�านวนผูเ้ขา้เรยีนในชัน้มธัยมศกึษาที่ 9 
ถงึมธัยมศกึษาป ทีี่ 12 รวมกนั

(d) เงนิใหเ้ปลา่ทีค่ดิตอ่หวันกัเรยีนแตล่ะกลุม่จะมกีารน�าไปใชเ้พือ่
โรงเรยีนระดบั K-12 เฉพาะแหง่ซึ่งมยีอดการลงทะเบยีนเรยีนทีท่�าให ้ 
LEA มคีณุสมบตัใินการไดร้ับเงนิดงักลา่ว

(e) การปรับระดบัชัน้ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา (a) และ (b) จะ
เป น็สิ่งเดียวที่ยอมใหท้�าได ้ในการกระจายเงินตอ่หัวนักเรียนที่เทา่
เทียมกันของเงินกองทุนเพื่อโครงการศึกษาทีใ่หแ้ก่โรงเรียนระดับ 
K-12 ตามจ�านวนการลงทะเบยีนเรยีน

14806. จากรายได้ท่ีมีเพื่อจัดสรรเป็นการกระจายเป็นราย
ไตรมาสแก่ LEA ตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 14804 ผู้ควบคุมการ
เงินจะกระจายเงินร้อยละ 18 ในฐานะเงินให้เปล่าต่อหัวแก่นักเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต�่า จ�านวนและขนาดของเงินให้เปล่า
ต่อหัวแก่นักเรียนที่มาจากครอบครัวท่ีมีรายได้ต�่าจะกระจายให้แก่
เขต LEA แต่ละเขตที่มีสิทธิได้รับ และจ�านวนและขนาดของเงิน
ให้เปล่าต่อหัวแก่นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต�่าจะได้แยก
ไว้ให้แต่ละโรงเรียนที่สอนตั้งแต่ระดับ K-12 ภายในเขตการบริหาร
ของ LEA ตามเกณฑ์ต่อไปนี้คือ:

(a) ตามยอดจ�านวนลงทะเบียนเข้าเรยีนของนกัเรยีนท้ังรฐัในทกุโร
งเรยีนทีส่อนตัง้แต่ระดบั K-12 ซึง่ได้ระบุว่ามีคณุสมบัตไิด้รบัอาหารฟรี
ภายใต้แนวทางการมคุีณสมบตัติามเกณฑ์รายได้ (Income Eligibility 
Guidelines) ซึง่ก�าหนดโดยกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมรกิาในการ
ด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยอาหารกลางวนั ริชาร์ด บ.ี รสั
เซล (Richard B. Russell National School Lunch Act) ของรฐับาลกลาง
และพระราชบญัญัตโิภชนาการเดก็ (Child Nutrition Act) ประจ�าปี 
1966 ของรฐับาลกลาง (“นักเรียนผู้มีสทิธิได้รับอาหารฟรี”), ผูค้วบคมุ
การเงนิจะจดัตัง้เงนิให้เปล่าต่อหวันกัเรยีนทีม่รีปูแบบเหมอืนกันทัง้รฐั
เพือ่ให้การสนับสนุนทางการศกึษาเพิม่เตมิส�าหรบันกัเรยีนผูม้รีายได้
น้อย (“เงนิให้เปล่าต่อหวันักเรียนผู้มีรายได้น้อย”)

(b) แต่ละเขต LEA จะได้รับจ�านวนเงินให้เปล่าต่อหัวนักเรียนผู้
มีรายได้น้อยเท่าๆ กันเช่นเดียวกับจ�านวนนักเรียนผู้ได้รับอาหารฟรี

(c) จ�านวนเงินใหเ้ปลา่ตอ่หัวนกัเรียนผูม้ีรายไดน้อ้ยแตล่ะกอ้นจะ
แยกไวเ้พือ่โรงเรยีนระดบั K-12 โดยเฉพาะซึ่งจ�านวนการลงทะเบยีน
เรยีนของนกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัไิดร้ับอาหารฟรีนัน้ไดท้�าใหเ้ขต LEA 
นัน้ๆ มคีณุสมบตัไิดร้ับเงนิใหเ้ปลา่นัน้

14807. จากเงินรายได้ท่ีน�ามาจัดสรรเพื่อการกระจายเป็นราย
ไตรมาสให้แก่ LEA ตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 14804, ผูค้วบคมุการ
เงนิจะกระจายเงนิร้อยละ 12 เพือ่เป็นเงนิให้เปล่าด้านค่าใช้จ่ายจดัการ
อบรม เทคโนโลยแีละสือ่การสอนโดยคดิตามจ�านวนหวันักเรยีน จ�านวน
และขนาดของเงนิให้เปล่าท่ีจะถกูกระจายไปยังแต่ละเขต LEA จ�านวน
และขนาดของเงินให้เปล่าท่ีจะถูกกระจายไปยังแต่ละโรงเรียนระดับ 
K-12 ทีอ่ยูใ่นเขตการบริหารของ LEA จะเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี:้

(a) ขึ้นอยูก่บัจ�านวนลงทะเบียนเรียนทั้งรัฐส�าหรับโรงเรียนระดบั 
K-12 ทกุแหง่ ผูค้วบคมุการเงนิจะจดัตัง้เงนิใหเ้ปลา่ตอ่หวันกัเรยีนใน
รูปแบบเดยีวส�าหรับทั้งรัฐเพือ่สนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ทีใ่นโรงเรยีนระดบั 
K-12 ไดม้ทีกัษะการสอนและเทคโนโลยอีนัทนัสมยัและสือ่การสอน 
(“ทนุใหเ้ปลา่เพือ่การอบรม เทคโนโลยี และสือ่การสอน" หรอื เงนิ
ใหเ้ปลา่ 3T” )

(b) แตล่ะเขต LEA จะไดร้ับเงนิใหเ้ปลา่ 3T จ�านวนเทา่ๆ กบั
จ�านวนนกัเรยีนตามยอดผูล้งทะเบยีนเขา้ศกึษาของ LEA

(c) เงนิใหเ้ปลา่ 3T แตล่ะกอ้นจะถกูแยกเป น็สว่นเพือ่ใหแ้ก่
โรงเรยีนระดบั K-12 เฉพาะแหง่ซึ่งยอดการลงทะเบยีนเรยีนนัน้ท�าให ้
เขต LEA นัน้มคีณุสมบตัไิดร้ับเงนิใหเ้ปลา่นัน้

14808. (a) ด้วยข้อยกเว้นที่จ�ากัดในวรรค (2) ของอนุมาตรา (c) 
เงินกองทุนซึ่ง LEA ได้รับตามมาตรา 14805, 14806 และ 14807 
จะถูกน�าไปใช้หรือเป็นภาระส�าหรับโรงเรียนระดับ K-12 เฉพาะ
บางแห่งเท่านั้นเนื่องจากโรงเรียนเหล่านั้นได้ถูกแยกตามความใน
อนุมาตรา (d) ของมาตรา 14805 อนุมาตรา (c) ของมาตรา 14806 
และอนุมาตรา (c) ของมาตรา 14807 ตามล�าดับและจะถูกน�าไปใช้
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้รับอ�านาจตามมาตรานี้

(b) โครงการการศึกษาและเงินให้เปล่าแก่นักเรียนผู้มีรายได้ 
ต�่าอาจน�าไปใช้เพ่ือโครงการด้านการศึกษาหรือรวมแล้วไม่เกินร้อ 
ยละ 200 ของเงินให้เปล่า 3T ของโรงเรียนใดๆ และเพื่อวัตถุประ
สงค์ใดๆ ตามที่ได้รับอนุญาตส�าหรับเงินให้เปล่า 3T เงินให้เปล่า 
3T จะน�าไปใช้เพื่อการจัดหาสื่อการสอนให้ทันสมัยและเทคโนโลยี
ตลอดจนสร้างทักษะให้เข้มแข็ง แก่เจ้าหน้าที่โรงเรียนในทิศทางที่
จะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน อัตราการจบการศึกษา 
และวิชาชีพ อาชีพ สถานอุดมศึกษา และความพร้อมในการใช้ชีวิต

(c) (1) นอกจากทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในวรรค (2) เงนิกองทนุทัง้หมดซึง่ได้
รบัตามมาตรา 14805 ถงึ 14807 รวมกันทัง้หมด จะถกูน�าไปใช้จ่ายเพือ่
การจดัหาการบรกิารหรอืส่ือการเรยีนการสอนโดยตรงให้แก่โรงเรยีน
ระดบั K–12 เท่าน้ันและจะไม่น�าไปใช้เพ่ือการบรกิารหรอืสือ่การเรยีน
การสอนใดทีไ่ม่ได้ใช้ในโรงเรยีนหรอืให้แก่นักเรยีนในโรงเรยีนนัน้ หรอื
ไม่จดัให้แก่เจ้าหน้าทีป่ระจ�าคนใดทีไ่ม่ได้ใช้เวลาอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของเวลาทีช่ดเชยให้ในโรงเรยีนหรอืให้แก่นักเรยีนในโรงเรยีน หรอื
ไม่ได้จดัให้แก่เจ้าหน้าทีค่นใดๆ ยกเว้นเพ่ือชดเชยเวลาทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้
ใช้ในโรงเรยีนหรอืใช้กับนักเรยีนของโรงเรยีน หรอืไม่ใช้เพือ่ค่าใช้จ่าย
ทางการบรหิารไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมของเขต LEA

(2) (A) คณะกรรมการก�ากับดูแลของแต่ละเขต LEA อาจหักเงิน
ในอัตราส่วนที่เท่าๆ กันจากเงินให้เปล่าที่ให้ตามจ�านวนหัวนักเรียน
แต่ละก้อนที่ได้รับ เป็นจ�านวนเงินที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามจริง
ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส่วนนี้อันได้แก่ การจัดท�าประชา
พิจารณ์ การตรวจสอบ งบประมาณและการรายงาน เงินกองทุนที่
ถูกหักไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของเงิน
ให้เปล่าที่ได้รับในทุกๆ ระยะ 2 ปี และเฉลี่ยเป็นร้อยละ 1 ต่อปี

(B) ค่าใช้จ่ายของโครงการปรบัปรงุทกัษะทีจ่ดัให้นอกพืน้ทีแ่ก่สมา
ชิกผูเ้ป็นเจ้าหน้าทีโ่รงเรยีนเป็นการเฉพาะหรอืให้แก่นกัเรยีนของโรงเรี
ยนน้ันอาจได้จากเงนิให้เปล่าต่อจ�านวนหวันักเรยีน เม่ือการบรกิารนอก
พ้ืนทีน้ั่นเป็นการใช้เงนิอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ภายในพืน้ที่

(d) จะไมม่เีงนิกองทนุ CETF ใดๆ ทีจ่ะถกูน�าไปใชเ้พือ่เพิม่เงนิ
เดอืนส�าหรับบคุลากรคนใดๆ หรอืบคุลากรประเภทใดๆ นอกเหนอืจาก
เงินเดือนและสวัสดิการซึ่งมีอยูแ่ลว้ส�าหรับเจา้หนา้ที่เหลา่นั้นหรือ
บคุลากรประเภทนัน้จนถงึวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2012 อยา่งไรกต็ามมี 
เงือ่นไขวา่ ต�าแนง่งานบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุตามพระ 
ราชบัญญัตินี้อาจไดร้ับจากการขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการจากเงิน
กองทนุ CETF ทีร่ับรองโดยคณะกรรมการก�ากบัดแูล และมจี�านวน
เทยีบเทา่กบัจ�านวนเพิม่ทีบ่คุคลอืน่ไดร้ับ เชน่ ลกูจา้งในโรงเรยีนบน
พืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบัสถานะการเป น็เจา้หนา้ทีป่ระจ�าหรอืชั่วคราว

14809. หลังจากการจัดสรรเงินกองทุน CETF ให้แก่ LEA ใน
แต่ละไตรมาสไม่เกิน 30 วัน คณะกรรมการก�ากับงบประมาณจะจัด
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ท�ารายชื่อเขต LEA แต่ละแห่งที่ได้รับเงินกองทุนและจ�านวนเงินที่
ได้แบ่งให้แต่ละโรงเรียนในเขต LEA นั้นตามประเภทของทุนตาม
ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 14805, 14806 และ 14807 คณะกรรมการจะ
ตีพิมพ์รายการนี้ทางอินเตอร์เน็ตในจุดที่เหมาะสม และผู้อ�านวย
การโรงเรียนจะเผยแพร่ลิงค์รายชื่อทางออนไลน์ในจุดที่เห็นได้
ง่ายบนหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ของผู้อ�านวยการโรงเรียน

14810. ทัง้สภานติบิญัญตัหิรอืผูว้า่การรฐั รวมทัง้หนว่ยงานของ
รฐัและทอ้งถิน่ใดๆ ยกเวน้คณะกรรมการก�ากบัดแูลของ LEA ซึ่งมี
อ�านาจในการบริหารเหนอืโรงเรยีน ไมส่ามารถชีน้�าแนวทางการใช ้
เงนิกองทนุ CETF ทีใ่ช ใ้นโรงเรยีนนัน้ คณะกรรมการก�ากบัดแูล
ของเขต LEA แตล่ะชดุมอี�านาจเตม็ในการตดัสนิใจดงักลา่ว อยา่งไร
กต็ามขึน้อยูก่บัเกณฑต์อ่ไปนี:้ 

(a) ในแต่ละปี คณะกรรมการก�ากับดูแลโดยกระท�าการด้วย
ตนเองหรือผ่านตัวแทนท่ีเหมาะสมจะขอความคิดเห็นในการประชุม
ที่เปิดแก่สาธาณชนร่วมกับกลุ่มผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
โรงเรียนอื่นๆ และนักเรียนของโรงเรียน ตามที่เหมาะสม (“ชุมชน
โรงเรียน”) ณ โรงเรียนหรือใกล้พื้นที่โรงเรียนว่าจะน�าเงินกองทุน 
CETF ไปใช้อย่างไรในโรงเรียนและเหตุผลในการใช้เงิน 

(b) หลงัจากการประชมุนัน้ เขต LEA หรอืตวัแทนทีเ่หมาะสมจะยืน่
ขอ้เสนอเป น็ลายลกัษณอ์กัษรถงึวธิกีารใชเ้งนิกองทนุ CETF ในการ
ประชมุเป ดิครัง้ทีส่อง ณ โรงเรยีนหรอืพืน้ทีใ่กลโ้รงเรยีน ซึ่งชมุชน
โรงเรยีนไดร้ับโอกาสใหก้ารตอบโตก้บัค�าแนะน�าของ LEA 

(c) คณะกรรมการก�ากับดูแลจะท�าให ม้ั่นใจว ่าระหว ่างกระบวน
การตดัสนิใจวา่ดว้ยการใชเ้งนิกองทนุ CETF นัน้ สมาชกิทกุคน
ของชุมชนโรงเรียนไดร้ับโอกาสในการใหข้อ้เสนอแนะไมว่า่จะเป น็
ทางเอกสารหรอืทางออนไลน ์ 

(d) ณ เวลาในการตดัสนิเกีย่วกบัการใชเ้งนิกองทนุแตล่ะป ี คณะ
กรรมการก�ากบัดแูลจะอธบิายทัง้ตอ่สาธารณชนและทางอนิเตอรเ์นต็
วา่ รายจา่ยของเงนิกองทนุ CETF จะท�าใหผ้ลสมัฤทธทิางการศกึษา
ดขีึน้อยา่งไร และคณะกรรมการจะตดัสนิวา่ผลลพัธเ์หลา่นัน้ไดบ้รรลุ
ผลส�าเร็จหรอืไมอ่ยา่งไร

14811. (a) ตามเงือ่นไขในการรับเงนิกองทุน CETF แต่ละ
เขต LEA จะต้องแยกบญัชรัีบและจ่ายเงนิเหล่าน้ี ซึง่บญัชีนัน้ต้อง
มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นบัญชีกองทุนทรัสต์การศึกษาแห่ง
แคลฟิอร์เนยี แต่ละเขต LEA จะจัดสรรและใช้เงนิกองทนุในบญัชี
นัน้ตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 14805 ถงึมาตรา 14808 รวมกันเท่านัน้

(b) การตรวจสอบทางการเงนิจากภายนอกและการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ก�าหนดใหเ้ขตการศกึษาของโรงเรยีนจะตอ้ง, 
นอกจากขอ้ก�าหนดอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด, สบืคน้และตรวจ
สอบวา่ เงนิกองทนุ CETF ไดม้กีารเบกิและใชจ้า่ยตามทีก่�าหนดโดย
สว่นนีห้รอืไม่ ขอ้ก�าหนดนีจ้ะเพิม่เตมิโดยขอ้ก�าหนดวา่ดว้ยแนวทาง
การตรวจสอบส�าหรับเขตการศกึษาและจะเป น็สว่นหนึง่ของรายงาน
การตรวจสอบประจ�าป ทีี่ทบทวนและติดตามโดยผูค้วบคุมการเงิน
ตามมาตรา 14504

(c) เขต LEA จะเตรียมและแสดงรายงานอนัชัดเจนโปรง่ใสทาง
เว็บไซตภ์ายใน 60 วนัหลังจากจบป กีารศกึษาของแตล่ะโรงเรียน
ในเขตการบริหารวา่ เงินกองทุน CETF ไดถ้กูใชจ้า่ยอยา่งไร เป า้
หมายในการใชจ้า่ยนีค้อือะไร ตามทีไ่ดแ้จง้แกชุ่มชนโรงเรียน
ตามมาตรา 14810 และไดบ้รรลตุามเป า้หมายทีก่�าหนดมากนอ้ย
เพยีงใด ผูอ้�านวยการโรงเรียนจะจดัหาลิงคข์อ้มลูดังกลา่วบนหนา้
เว็บไซตข์องตนเพื่อใหส้มาชิกชุมชนและนักวิจัยสามารถเข า้ถึง
รายงานดังกลา่วไดท้ั่วรัฐภายในระยเวลา 2 สปัดาหห์ลังจากที่มกีาร
โพสต์โดย LEA

14812. (a) เริ่มจากปีการศึกษา 2012–13, ตามเงื่อนไขของ
การได้รับเงินกองทุน CETF คณะกรรมการก�ากับดูแลของแต่ละ
เขต LEA ที่ได้รับเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องจัดท�า

และตีพิมพ์งบประมาณที่ให้แก่แต่ละโรงเรียนในเขตการบริหาร
ของ LEA ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมีการเปรียบเทียบงบที่แท้จริงกับ
รายจ่ายของโรงเรียนจากปีงบประมาณก่อนกับงบที่แท้จริงกับราย
จ่ายของโรงเรียนจากปีงบประมาณปัจจุบัน เว็บไซต์ของผู้อ�านวย
การโรงเรียนจะจัดหาลิงค์ข้อมูลที่สมาชิกชุมชนสามารถเข้าไปดู
งบประมาณดังกล่าวทั้งหมดจากทุกแห่งของรัฐส�าหรับปีปัจจุบัน
และปีก่อนหน้าย้อนหลังถึงปีการศึกษา 2012–13 งบประมาณดัง
กล่าวจะแสดงแหล่งที่มาและจ�านวนที่ถูกใช้ไปที่โรงเรียน รวมถึง
แต่ไม่จ�ากัดเพียง เงินกองทุนที่จัดให้ตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เงินกองทุนแยกตามประเภทของแหล่งที่มานั้นได้ถูกใช้ไปอย่างไร 
งบประมาณจะได้ออกแบบในรูปแบบเดียวและอนุมัติโดยผู้อ�านวย
การโรงเรียน รายจ่ายต่างๆ จะต้องรายงานเป็นภาพรวมต่อจ�านวน
หัวนักเรียนและตามเงินเดือนเฉลี่ยของครู ตลอดจนแยกตาม
ประเภทได้แก่ การสอน การสนับสนุนการสอน การบริหารจัดการ 
การบ�ารุงรักษาและหมวดอื่นๆ ที่ส�าคัญ กรมการศึกษาของรัฐ จะ
ก�าหนดและท�าให้มั่นใจว่า เขตการศึกษาและโรงเรียนได้รายงาน
ค่าใช้จ่ายในรูปแบบเดียวกันตามหมวดหมู่ที่เหมาะสม และมีการ
แบ่งแยกในรูปแบบเดียวกันระหว่างค่าใช้จ่ายของโรงเรียนกับของ
เขตการศึกษา นอกจากนี้ งบประมาณจะรวมถึง ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรโดยอธิบายเป็นตัวเลข ประเภทและล�าดับอาวุโสของ
บุคลากร และใช้ตัวเลขเงินเดือนและสวัสดิการจริงส�าหรับลูกจ้าง
ในโรงเรียนโดยไม่มีการให้ข้อมูลส่วนตัวรายบุคคล โรงเรียน
ระดับ K-12 แต่ละแห่งที่รับเงินจากกองทุนทรัสต์การศึกษาแห่ง
แคลิฟอร์เนีย จะต้องแสดงเงินนี้รวมไว้ด้วยโดยแยกเงินกองทุนไว้
เป็นประเภทเฉพาะในแผนของโรงเรียนแต่ละแผนซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์อย่างชัดเจนของอนุมาตรา (d) อนุมาตรา (f ) และอนุมาตรา 
(h) ของมาตรา 64001 

(b) การจัดสรรงบจากกองทุนทรัสตก์ารศึกษาแหง่แคลิฟอร ์ 
เนยี มจีดุมุง่หมายเพือ่สนบัสนนุนกัเรยีนเพิม่เตมิและจดัหาโครงการ
เพิม่ใหเ้กนิกวา่ทีไ่ดร้ับในป จัจบุนัจากแหลง่ทนุอืน่ๆ ของรฐั ทอ้ง
ถิน่และรฐับาลกลาง เริ่มจากป งีบประมาณ 2013–14 เขต LEA จะ
พยายามด�าเนนิการอยา่งเตม็ความสามารถในการรกัษาคา่ใชจ้า่ยตอ่
หวันกัเรยีนในแตล่ะโรงเรยีนใหอ้ยา่งนอ้ยเทา่กบั (จากเงนิกองทนุ 
อืน่ๆ นอกเหนอืจากทีก่�าหนดไวต้ามพระราชบญัญตันิี)้ คา่ใชจ้า่ยตอ่
หวันกัเรยีนประจ�า 2012–13 และปรับเปลีย่นในดา้นคา่ใชจ้า่ยเพือ่
การด�ารงชพี โดยจะเป น็ทีรู่ จ้กักนัในชือ่ “การรกัษาเปา้หมายทีว่าง
ไว ้ (maintenance of effort target)" ส�าหรับโรงเรยีนนัน้ๆ งบประมาณที่
ใหแ้กโ่รงเรยีนทีม่กีารก�าหนดรูปแบบนัน้ไดก้�าหนดตามอนมุาตรา (a) 
จะรวมถงึการแสดงรายงานอนัชดัเจนวา่ รายจา่ยตอ่หวันกัเรยีนเป น็
เทา่ใดส�าหรับโรงเรยีนนัน้ในป งีบประมาณ 2012–13 จากทกุแหลง่
ทุนนอกเหนือจากทีไ่ด ร้ับตามพระราชบัญญัตินี้และการประมาณ
การณว์า่รายจา่ยใดที่เป น็ไปเพื่อป กีารศึกษาป จัจุบันหากโรงเรียน
สามารถด�าเนนิการตามเปา้หมายทีว่างไวเ้ป น็รายป ี หากในป ใีด 
LEA ไมส่ามารถรกัษาระดบัเปา้หมายทีว่างไวส้�าหรับโรงเรยีนใดๆ ใน
เขต LEA จะตอ้งอธบิายเหตผุลวา่ เหตใุดงบประมาณส�าหรับโรงเรยีน
ในเขตส�าหรับโรงเรยีนนัน้จงึเป น็เชน่นัน้และ อภปิรายค�าอธบิายนัน้
ในการประชมุตอ่สาธารณชนทีจ่ดั ณ หรอืใกลก้บัพืน้ทีโ่รงเรยีนตาม
มาตรา 14810 ณ ทีป่ระชมุนัน้ เจา้หนา้ทีข่อง LEA จะตอ้งแสดง
เหตผุลวา่เหตใุดจึงไมส่ามารถด�าเนนิการในการรกัษางบตามทีต่ั้งไว ้
ส�าหรับโรงเรยีนนัน้ได ้ และหนว่ยงานเสนอใหม้กีารแก ไ้ขเพือ่ใหเ้ป น็
ไปตามเปา้หมายจากการมผีลอันไมน่า่พอใจอยา่งไรตอ่นกัเรยีนและ
ครอบครัวของนกัเรยีน 

14813. (a) กรณทีีเ่งนิกองทนุซึ่งจดัสรรตามอนมุาตรา (a) ของ
มาตรา 14802.1 และเงนิกองทนุ CETF ซ่ึงก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากับงบประมาณนั้นมีจ�านวนเกินกว ่าเงินรายไดท้ี่มีทั้งสองแหลง่
และเกินจากคา่ใช จ้า่ยที่เบิกไดจ้ริงของผูค้วบคุมการเงินและคณะ
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กรรมตามมาตรา 14803 จะถกูโอนกลบัไปยงักองทนุการบรกิารหนี้
สนิทางการศกึษา (Education Debt Service Fund) เป น็รายไตรมาส
โดยผู ค้วบคุมการเงินซึ่งกองทุนดังกล ่าวไดจ้ัดตั้งขึ้นในคลังของ
รฐั เงนิในกองทนุการบรกิารหนีส้นิทางการศกึษาจะถกูเกบ็ไว ใ้นรูป
ทรสัต์ และโดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 ของประมวลกฎหมายการ
ปกครอง จะไดร้ับการจดัสรรอยา่งตอ่นือ่งโดยไมต่อ้งพจิารณาเกณฑ์
ป งีบประมาณประกอบ ตามเจตจ�านงสงูสดุดงัทีก่�าหนดไวม้าตรานี้

(b) เงินในกองทุนการบริการหน้ีสินทางการศึกษาจะถูกน�า 
ไปใช้เพื่อการช�าระหนี้พันธบัตรเท่านั้น หรือเพื่อคืนเงิน หรือเพื่อ
ไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก�าหนดในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งพันธบัตร
นี้อาจ (1) ถูกออกหรือออกโดยรัฐเพื่อการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง หรือทดแทนโรงเรียนอนุบาลตลอดจนอาคารสถานที่
ของโรงเรียนประจ�ามหาวิทยาลัย รวมถึงการตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องมือในอาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือการจัดการหรือ
เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสถานที่ของโรงเรียน (เรียก
ว่า “พันธบัตรโรงเรียน”); หรือ (2) เป็นไปตามขอบเขตอันจ�ากัด
ที่อนุญาตไว้ตามอนุมาตรา (c) ถูกออกหรือออกโดยรัฐเพื่อโรง
พยาบาลเด็ก หรือเพื่อพันธบัตรอันเป็นพันธะทั่วไปอื่นๆ

(c) ด้วยเงนิทีโ่อนไปสูก่องทุนการบริการหน้ีสนิทางการศึกษา ผู้
ควบคุมการเงินจะด�าเนินการโอนในฐานะเป็นการหักค่าใช้จ่ายต่อ
กองทนุทัว่ไป ในจ�านวนท่ีจ�าเป็นต่อการหกัค่าใช้จ่ายส�าหรบัหนี้
สินในปีปัจจุบันที่จ่ายจากกองทุนทั่วไปซึ่งใช้ไปส�าหรับพันธบัตร
โรงเรยีน โรงพยาบาลเดก็หรือพนัธบัตรพนัธะท่ัวไปอืน่ๆ หรอืเพ่ือ
คนืเงนิ หรอืเพือ่ไถ่ถอนพนัธบตัรโรงเรียน พนัธบตัรเพือ่โรงพยาบาล
เดก็ หรอืพนัธบตัรอนัเป็นพนัธะท่ัวไปอืน่ๆ ดงัท่ีก�าหนดโดยผูอ้�านวย
การฝ่ายการเงนิ (Director of Finance) อย่างไรกต็ามมีเงือ่นไขว่า จะ
ไม่มีเงินใดจากกองทุนการบริการหนี้สินทางการศึกษาจะถูกน�าไป
ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อการช�าระหนี้การบริการในปีปัจจุบันส�าหรับ
โรงพยาบาลเดก็ หรอืพนัธบัตรอนัเป็นพนัธะท่ัวไปอืน่ๆ หรอืเพ่ือคืน
เงนิ หรอืเพือ่ไถ่ถอนพนัธบตัร เพือ่โรงพยาบาลเดก็ หรอืพันธบตัร
อนัเป็นพนัธะทัว่ไปอืน่ๆ จนกว่าหรือนอกจากผู้ควบคุมการเงนิ ภาย
ใต้การชีแ้นะจากผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ ได้เบกิค่าใช้จ่ายของกอง
ทุนทั่วไปเต็มจ�านวนเพื่อการช�าระหนี้การบริการในปีปัจจุบันส�าหรับ
พนัธบตัรโรงเรยีนทีย่งัคงค้างอยู่ ดงัน้ัน เงนิกองทุนท่ีถูกโอนไปจะ
ไม่ท�าให้เกดิการจัดสรรรายได้ภาษขีองกองทุนท่ัวไป ตามข้อ XIII 
B ของรฐัธรรมนญูแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เพือ่วตัถปุระสงค์ของมาตรา 
8 ของข้อ XVI ของรฐัธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

14814. (a) ภายในหกเดอืนหลังสิน้สดุปีงบประมาณแต่ละปี คณะ
กรรมการก�ากบังบประมาณจะคดัเลอืกผูต้รวจสอบอสิระเพือ่ตรวจสอบ
กองทนุทรสัต์เพือ่การศกึษาของรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะส่งรายงาน
ไปยงัสภานติบิญัญัตแิละผู้ว่าการรัฐ ท้ังยังประกาศอย่างชดัเจนไว้บน
เวบ็ไซต์อนิเตอร์เนต็ของคณะกรรมการก�ากบังบประมาณ โดยมลีงิค์
เชื่อมโยงไปยังรายงานท่ีแสดงชัดเจนบนโฮมเพจของผู้อ�านวยการ
โรงเรยีน โดยมทีัง้รายงานฉบับเตม็ และบทสรุปของผลการตรวจสอบ
ซึง่เข้าใจง่าย รายงานจะมีสาระรวมถงึ การท�าบญัชขีองรายได้ทัง้หมด
จากการเพิม่ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 17041.1 แห่ง
ประมวลกฎหมายรายได้และการจัดเกบ็ภาษ ี การโอนรายได้ทัง้หมด
เหล่านัน้ไปยงักองทนุทรัสต์เพือ่การศกึษาแห่งแคลิฟอร์เนยี รายการ
ว่าด้วยจ�านวนเงนิที ่ LEA แต่ละเขตและแต่ละโรงเรียนในเขตบรหิาร
ของ LEAได้รบัจากกองทุนทรัสต์เพือ่การศกึษาแห่งแคลิฟอร์เนยีในปี
งบประมาณนัน้ และบทสรุปอ้างองิจากรายงานท่ีก�าหนดส�าหรบั LEA 
ทกุเขตโดยอ�านาจในอนุมาตรา (c) ของมาตรา 14811 ท่ีแสดงวธิกีาร
ใช้จ่ายงนิกองทนุของแต่ละเขต LEA ท่ีให้แก่แต่ละโรงเรยีนในเขต 
ตลอดจนผลทีค่าดหวงัและผลท่ีเกดิข้ึนจริง

(b) ผูอ้�านวยการโรงเรยีน โดยการปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมการ
ก�ากบังบประมาณ จะออกแบบและใหแ้บบฟอรม์หรอืรูปแบบในการ
รายงานอนัเป น็สากลแกแ่ตล่ะเขต LEA และผู ใ้หบ้รกิาร ECE เพือ่
รายงานขอ้มูลทีก่�าหนดไวส้�าหรับรายงานการตรวจสอบ

(c) คา่ใชจ้า่ยในการด�าเนนิการตรวจสอบประจ�าป ี และการสรา้ง 
แจกจา่ยและรวบรวมรายงานทีก่�าหนด จะก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากบังบประมาณ เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจการใชท้นุนัน้เป น็ไปอยา่งประหยดั
ถี่ถ ว้นในขณะเดียวกันก็สร า้งความมั่นใจวา่เป น็ไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญตันิี้ คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะถกูน�าไปไว ใ้นรายการ
ตา่งๆ ทีม่กีารใชจ้า่ยจรงิจากเงนิกองทนุ CETF ตามอนมุาตรา (b) 
ของมาตรา 14802

(d) ในการจดัท�าและรายงานผลการตรวจสอบประจ�าป ี ผูต้รวจ
สอบอสิระจะรายงานทนัทีต่อ่อยัการสงูสดุ และตอ่สาธารณชน
ส�าหรับการจดัสรรเงนิใดๆ ทีน่า่สงสยัหรอืการใชจ้า่ยเงนิกองทนุอนั
ไมส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตันิี้ ไมว่า่จะกระท�าโดยคณะกรรมการ
ก�ากบังบประมาณ หรอืตวัแทน หรอืโดยเขต LEA ใดๆ

(e) เจ้าหน้าทีท่กุคนทีถ่กูด�าเนนิคดีในข้อหาเก่ียวกับการจดัสรร หรอื
การกระจายเงนิกองทนุตามมาตรา 14803, 14804, 14805, 14806 และ
มาตรา 14807 ซ่ึงรูดี้ว่าบกพร่องในการทีจ่ะจดัสรรหรอืกระจายเงนิ
กองทนุให้แก่ LEA แต่ละเขตและโรงเรยีนในท้องถิน่แต่ละแห่งตาม
หลกัการจ่ายต่อหวันกัเรยีนตามทีก่�าหนดไว้ในหมวดต่างๆ ถอืว่ามี
ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ร้ายแรงอนัท�าให้ต้องถกูด�าเนนิคดีโดยอยัการ
สูงสุด หรอืหากไม่ได้มกีารด�าเนนิการโดยทนัท ี อัยการเขตของเทศ
มณฑลใดๆ สามารถด�าเนนิการได้ตามอนมุาตรา (b) ของมาตรา 425 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา อัยการสูงสุด หรอืหากอยัการสงูสดุไม่
สามารถด�าเนนิการได้ อัยการเขตของเทศมณฑลใดๆ สามารถด�าเนนิ
การสอบสวนและด�าเนนิการลงโทษทางอาญาและหาแนวทางบรรเทา
ร่วมส�าหรบัการจดัสรรหรอืการกระจายเงนิกองทนุทีไ่ม่สอดคล้องกบั
มาตรา 14803, 14804, 14805, 14806 และมาตรา 14807

มาตรา 5 มาตรา 46305 ของประมวลกฎหมายการศึกษาไดรั้บ
การแก ไ้ขดงันี:้

46305. โรงเรยีนประถม โรงเรยีนมธัยมและเขตการศกึษาทีม่ี
โรงเรียนทั้งสองระบบแต่ละแห่งและโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
อนัเป็นอสิระแต่ละแห่ง ส�านกังานการศกึษาประจ�าเทศมณฑล และ
โรงเรยีนทีด่�าเนนิงานโดยรฐั จะต้องรายงานต่อผูอ้�านวยการโรงเรยีน
เก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐในแบบฟอร์มซึ่งจัดท�า
โดยกระทรวงศกึษาธกิารเพิม่เตมิจากข้อมลูการเข้าเรยีนอืน่ๆ ทัง้หมด
ตามทีก่�าหนดไว้ ข้อมลูการลงทะเบยีนเรยีนจรงิ ณ วนัพธุทีส่ามของ
แต่ละเดอืนทีส่อน และข้อมลูการเข้าเรยีนในชัน้จรงิ ณ วนัพธุทีส่าม
ของแต่ละเดอืนทีส่อน ยกเว้นว่าหากวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุ ข้อมลู
การลงทะเบียนเรียนจริงและการเข้าเรียนในชั้นจริงของวันที่มีการ
เรยีนการสอนวนัต่อไปจะต้องมกีารรายงานทนัท ี “การลงทะเบยีน
เรยีนจรงิ (Active enrollment)” ณ วนัทีม่กีารนบัจ�านวนนัน้หมายถงึ 
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวันเรียนตามปกติของเขตการศึกษาใน
วนัแรกของปีการศกึษาซึง่โรงเรยีนได้ท�าการสอน บวกกบันกัเรยีนที่
ลงทะเบยีนเรยีนในภายหลงัทัง้หมด หกัด้วยจ�านวนนกัเรยีนทัง้หมด
ทีถ่อนตวัตัง้แต่วนัดงักล่าว จ�านวนนกัเรยีนทีข่าดเรยีนอย่างน้อยหนึง่
วันระหว่างวันแรกของปีการศึกษาหรือวันแรกที่มีการเรียนการสอน
หลงัจากวนัก่อนหน้าทีม่กีารนบัจ�านวน ตามมาตรานี ้ หรอือย่างใด
อย่างหนึง่ทีเ่กดิขึน้หลงัสดุ และในวนัทีม่กีารตรวจนบัรวมทัง้หมด 
หากจ�าเป็น ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอาจปรบัเปลีย่นวนัทีเ่กบ็ข้อมลู หรอื
วธิกีารเก็บข้อมลูเพ่ือลดภาระด้านการบรหิารจดัการของหน่วยงานใน
การด�าเนนิการตามมาตรานี้

มาตรา 6 เพิม่เตมิบทที่ 1.8 (เริ่มตน้จากมาตรา 8160) เขา้ใน
สว่นที่ 6 ของหมวดที่ 1 ของกฎหมายเรือ่งที่ 1 วา่ดว้ยประมวล
กฎหมายการศกึษา ดงันี:้

บทท ี 1.8. โครงการปรับปรุงและขยายคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย (Early Childhood Quality improvEmEnt  

and Expansion program)

ขอ้ที่ 1. บทบญัญตัทิัว่ไป

8160. ค�าจ�ากัดความต่อไปนีจ้ะน�าไปใช้ตลอดเนือ้หาในบทนี:้
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(a) ค�าว่า “โครงการการศกึษาและการดแูลเดก็ปฐมวัย” หรือ 
“โครงการ ECE” หมายถงึโรงเรยีนส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีนซ่ึงได้รบั
ทนุหรอืเงนิอดุหนนุจากรฐั ศนูย์เดก็เลก็หรอืโครงการการศกึษาและ
การดูแลเด็กปฐมวัยส�าหรับเด็กนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าเรียน
อนบุาลซึง่ได้รบัทนุหรอืเงนิอดุหนนุจากรฐั ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ากดั
เพียงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากเงิน
กองทนุทรสัต์เพือ่เดก็และครอบครวัแห่งแคลฟิอร์เนยี (California 
Children and Families Trust Fund) ในกรณทีีโ่ครงการ ECE ไม่ได้รับ
การสนบัสนนุจากเงนิทนุของรฐัเท่านัน้ ค�าว่า “โครงการ ECE” หมาย
ถงึส่วนของโครงการซึง่ได้รบัการสนบัสนนุทนุจากรฐั

(b) ค�าวา่ “ผู ใ้หบ้รกิารโครงการ ECE” หรอื “ผู ใ้หบ้รกิาร” หมาย
ถึงบุคคลหรือหน ่วยงานทีไ่ด ร้ับอ�านาจตามกฎหมายในการสง่มอบ
โครงการ ECE

(c) ค�าวา่ “อตัราการอนมุตั”ิ หมายถงึระดบัจ�านวนซึ่งผู ใ้หบ้รกิาร
โครงการ ECE ไดส้มคัรขอและไดร้ับการอนมุตัทินุส�าหรับโครงการ
ภายใตบ้ทบญัญตัขิองบทนี้

(d) ค�าว่า “อัตราการเบิกจ่าย” หมายถึงจ�านวนเงินต่อหัวนักเรียน
ซึ่งผู้ให้บริการโครงการ ECE ได้รับในนามของครอบครัวที่มีสิทธิได้
รับจากเงินกองทุนรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการงาน ECE

(e) ค�าว่า “เงินกองทุน ECE ” หมายถึงเงินกองทุนที่จัดสรรเพื่อ
งานด้านการดูแลและการศึกษาปฐมวัยตามมาตรา 14803 และมาตรา 
14804

(f) ค�าวา่ “เงนิกองทนุ SAE” หมายถงึเงนิกองทนุทีจ่ดัไวเ้พือ่สรา้ง
ความเขม้แขง็และขยายงานโครงการ ECE ตามอนมุาตรา (b) ของ
มาตรา 8161

(g) ค�าว่า “เด็กซึ่งมีความเสี่ยงสูง” หมายถึงเด็กซึ่งเกิดจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ต�่า หรือมาจากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งมีรายได้
ต�่า หรือครอบครัวกลุ่มที่มีรายได้ต�่าและรวมทั้งผู้ซึ่ง (1) อยู่ในการ
ดูแลอุปถัมภ์หรือได้รับการส่งตัวไปยังศูนย์การบริการเพื่อพิทักษ์เด็ก; 
(2) เด็กซึ่งมีพ่อแม่ผู้ปกครองอายุน้อยซึ่งตนเองยังอยู่ในระบบดูแล
อุปถัมภ์ หรือ (3) มิฉะนั้นถูกทารุณ ทอดทิ้ง เอารัดเอาเปรียบ หรือ
อาจอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกทารุณ ทอดทิ้ง เอารัดเอาเปรียบ ดังที่
จะนิยามเพิ่มเติมต่อไปโดยผู้อ�านวยการโรงเรียน

8161. เงนิกองทนุ ECE จะตอ้งมกีารจดัสรรเป น็รายป เีพือ่ใหผู้ ้
อ�านวยการโรงเรยีนน�าไปใชเ้พือ่สิง่ตอ่ไปนี:้

(a) ไม่เกินร้อยละ 23 ของเงินกองทุน ECE จะถูกน�าไปใช้เพื่อสิ่ง
ต่อไปนี้:

(1) สามร้อยล้านเหรยีญ ($300,000,000) ส�าหรบัโครงการ ECE ทีม่ี
อยูเ่พือ่ฟ้ืนฟเูงนิทนุส�าหรบัปีงบประมาณ 2008–09ในระดบัทีเ่หมาะสม
ต่อสัดส่วนทีล่ดลงในแต่ละโครงการ ECE ระหว่างปีงบประมาณ 2009–
10 ถงึ 2012–13 รวมทัง้หมด ตามเกณฑ์ต่อไปนี:้

(A) การฟ้ืนฟอูาจกระท�าอย่างเท่าเทยีมกนัส�าหรบัการลดเงนิอดุหนนุ 
ทุกประเภท ไม่ว่าจะถูกลดเนื่องจากจ�านวนเด็กที่มีสิทธิได้รับลดลง 
การลดลงของอัตรการเบิกจ่าย การลดลงของจ�านวนที่ท�าสัญญา 
การลดลงเนื่องจากจ�านวนการท�าสัญญาที่อนุญาต หรืออื่นๆ

(B) ในขอบเขตทีผู่อ้�านวยการโรงเรยีนถกูก�าหนดให้จดัสรรเงนิกอง
ทนุให้แก่กรมการบรกิารสงัคมของรฐั หรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบเพ่ือ
ด�าเนนิการฟ้ืนฟเูงนิกองทนุ ซึง่เขาหรอืเธอมหีน้าทีด่�าเนนิการดงักล่าว

(C) หากผูอ้�านวยการโรงเรยีน และกรมการบรกิารสงัคมของรฐัพบ
รว่มกนัวา่มเีงนิกองทนุใดๆ ทีไ่มส่ามารถฟ ื ้ นฟไูดเ้นือ่งจากไมเ่พยีง
พอกบัอตัราทีเ่สนอไว ้ เงนิกองทนุเหลา่นัน้จะถกูน�าไปใชเ้พือ่เพิม่อตัรา
การเบกิจา่ยในดา้นคณุภาพพืน้ฐาน ตามทีต่ัง้ไว โ้ดยอนมุาตรา (b) ของ
มาตรา 8168

(2) จา่ยเงินหา้ลา้นเหรยีญ ($5,000,000) ใหแ้กแ่ผนกออกใบ
อนญุาตการดแูลชมุชน (Community Care Licensing Division) ของ
กรมการบรกิารสงัคมของรฐั หรอืหนว่ยงานทีไ่ดร้ับมอบหมายเพือ่เพิม่
ความถีใ่นการตรวจสอบการออกใบอนญุาตของผู ใ้หบ้รกิาร ECE ที่
เกนิระดบัของป งีบประมาณ 2011–12 ตามเงือ่นไขทีไ่ดเ้หน็พอ้งกนั

ระหวา่งผูอ้�านวยการโรงเรยีน และกรมการบรกิารสงัคมของรฐั หรอื
หนว่ยงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย ภายในไมเ่กนิวนัที่ 1 กรกฎาคม 2013 

(3) เงนิไมเ่กนิสบิลา้นเหรยีญ ($10,000,000) ใชเ้พือ่การพัฒนาและ
ด�าเนนิการงานฐานขอ้มลูทีจั่ดท�าตามมาตรา 8171 เพือ่ตดิตามความคบื
หนา้ทางการศกึษาของเดก็ทีไ่ดเ้ขา้รว่มในโครงการ ECE ของรัฐ

(4) เงนิสีส่บิลา้นเหรยีญ ($40,000,000) ใชเ้พือ่การพฒันา ด�าเนนิ
การและรักษาระบบการจัดอันดับและการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
รูป้ฐมวยั (Early Learning Quality Rating and Improvement System) 
(“ระบบ QRIS (QRIS system”)) ทีจ่ดัท�าตามมาตรา 4 (เริ่มตน้จาก
มาตรา 8167) เงนิกองทนุทีจ่ดัใหต้ามมาตรานีจ้ะไมถ่กูน�าไปใชเ้พือ่
สว่นทีเ่พิม่เนือ่งจากอตัราการเบกิจา่ย หรอืการชดเชยของผู ใ้หบ้รกิาร
อืน่ แตใ่หเ้พือ่การออกแบบ การน�าไปด�าเนนิการและการประเมนิผล
ของระบบ ส�าหรับการประเมนิผู ใ้หบ้รกิาร ECE และการพฒันาทกัษะ 
เพือ่การปรับปรงุและเพิม่โครงการพฒันาทกัษะของ ECE ทีเ่สนอให ้
โดยวทิยาลยัชมุชนและวทิยากรผูท้รงคณุวฒุอิืน่ๆ เพือ่การเกบ็ขอ้
และวเิคราะหข์อ้มลู และเพือ่การสือ่สารกบัสาธารณชนเกีย่วกบัระดบั
คณุภาพทีบ่รรลผุลโดยผู ใ้หบ้รกิาร ECE 

(5) จ�านวนเงนิทีก่�าหนดไว ใ้นวรรค (1) ถงึ (4) รวมทัง้หมด จะได ้
มีการปรับเปลี่ยนเป น็รายป โีดยการปรับตามอัตราเงินเฟอ้ที่ค�านวณ
ตามอนมุาตรา (b) ของมาตรา 42238.1 ตามทีร่ะบไุว ้ ณ วนัทีท่ีม่กีาร
ประกาศใชม้าตรานี้

(6) ในป ใีดทีเ่งนิกองทนุ ECE ไมเ่พยีงพอทีจ่ะใชจ้า่ยตามขอ้
ก�าหนดทีร่ะบใุนวรรค (1), (3) และ(4) จ�านวนทีก่�าหนดโดยความใน
วรรคเหลา่นัน้จะมกีารลดลงตามสดัสว่น

(b) หลังจากที่ได้จัดสรรส่วนเงินกองทุนเพื่อการฟื ้นฟูและ 
พัฒนาระบบตามที่ก�าหนดไว้ในอนุมาตรา (a) แล้ว ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนจะน�าเงินจากเงินกองทุน ECE ที่เหลือซึ่งรู้จักกันในชื่อ 
“เงินกองทุน SAE” ตามอนุมาตรา (f ) ของมาตรา 8160 เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและขยายโครงการ ECE ตามที่ก�าหนดไว้ในบทนี้

(c) เงินกองทุน ECE ที่จัดสรรให้ผู้อ�านวยการโรงเรียนจะถูกน�า
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดในบทนี้ภายในเวลาหนึ่งปีนับจาก
วันที่ผู้อ�านวยการโรงเรียนได้รับ คณะกรรมการก�ากับงบประมาณ
ที่จัดตั้งตามมาตรา 14802 จะฟื้นฟูเงินกองทุนที่ไม่ได้มีการน�าไป
ใช้เป็นรายปีและเงินเหล่านี้จะได้ถูกน�ากลับไปเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินกองทุน ECE อีก หรือเพื่อจัดสรรอีกตามความในบทนี้

8162. (a) ยกเว้นในกรณีที่ก�าหนดไว้โดยกฎหมายแห่งรัฐบาลก
ลาง คุณสมบัติของเด็กคนใดก็ตามที่เหมาะสมในการเข้าโครงการ 
ECE ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงโครงการ ECE ใดๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้น 
ได้ปรับปรุง หรือได้ขยายออกไปด้วยเงินที่จัดสรรตามความในบท
นี้จะได้มีการก�าหนดปีละครั้งเมื่อเด็กลงทะเบียนเข้าโครงการ หลัง
จากการสมัครเข้าโครงการแล้ว เด็กจะถือว่ามีคุณสมบัติในการเข้า
ร่วมโครงการส�าหรับส่วนที่เหลือตลอดปีปฏิทินโครงการ และหลัง
จากนั้นอาจมีคุณสมบัติส�าหรับปีต่อไปๆ เป็นรายปี 

(b) เริ่มจากป งีบประมาณ 2013–14 สว่นงบทีจ่ดัสรรไวเ้ป น็ราย
ป สี�าหรับโครงการ ECE ซึ่งคดิเป น็รอ้ยละของกองทนุทัว่ไป จะ
ไม ่มีการลดลงเนื่องจากเป น็ผลของเงินกองทุนที่จัดสรรตามพระ
ราชบญัญตันิี้มสีดัสว่นรอ้ยละต�า่กวา่รายไดจ้ากกองทนุทัว่ไปทีจ่ดัไว ้
ส�าหรับโครงการ ECE ในป งีบประมาณ 2012–13

8163. ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะจดัสรรเงนิกองทนุ SAE ดังต่อ 
ไปนี:้

(a) รอ้ยละยีส่บิหา้ของเงนิกองทนุ SAE จะน�าไปจดัสรรเพือ่ประโยชน์
ของเดก็แรกเกดิถงึอาย ุ3 ป  ีตามอนมุาตรานีด้งัตอ่ไปนี:้

(1) ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของเงนิกองทนุ SAE จะน�าไปจดัสรรเพือ่
เพิม่อตัราการเบกิจา่ยส�าหรับโครงการดแูลกลุม่ทีไ่ดท้�าสญัญาซึ่งให ้
บรกิารดแูลเดก็อายตุ�า่กวา่ 18 เดอืนลงไปจนถงึอตัราการเบกิจา่ยเพือ่
งานคณุภาพพืน้ฐานทีก่�าหนดตามอนมุาตรา (b) ของมาตรา 8168

(2) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2½ ของเงินกองทุน SAE ในฐานะอัตรา
ที่ยอมรับได้ซึ่งอนุญาตให้ จะต้องน�าไปจัดสรรเพื่อเพิ่มอัตราการ
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เบิกจ่ายที่เกินอัตราของปีงบประมาณ 2012–13 ผ่านส่วนเพิ่มเติมที่
จัดให้ภายใต้ระบบ QRIS ส�าหรับโครงการ ECE และผู้ให้บริการซึ่ง
ดูแลเด็กแรกเกิดถึงสามปีซึ่งปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของตนตาม
ระบบ QRIS หรือแสดงให้เห็นว่าได้ผ่านมาตรฐานทางคุณภาพของ 
QRIS ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้
ตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 8168

(3) เงนิกองทนุ SAE รอ้ยละยีส่บิเอด็จดุหา้จะถกูน�าไปจดัสรร
ใหก้บัโครงการเริ่มตน้ตัง้แตเ่ยาวว์ยัแหง่แคลฟิอรเ์นยี (California 
Early Head Start program) ทีจ่ดัตัง้ตามขอ้ที่ 2 (เริ่มตน้จากมาตรา 
8164) เงนิไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของเงนิกองทนุ SAE จะถกูจดัสรรให ้
กบัโครงการเริ่มตน้ตัง้แตเ่ยาวว์ยัแหง่แคลฟิอรเ์นยี ตามความในวรรค
นีโ้ดยจะถกูน�าไปใช เ้พือ่การสร า้งความเขม้แข็งแกผู่ ป้กครองและผู ้
ดแูลเป น็การเฉพาะตามอนมุาตรา (d) ของมาตรา 8164

(b) รอ้ยละเจบ็สบิหา้ของเงนิกองทนุ SAE จะถกูน�าไปใชเ้พือ่
ขยายและสร า้งความเขม้แข็งใหก้บัโครงการการศกึษากอ่นวยัเรียน
ส�าหรับเดก็อายรุะหวา่ง 3- 5 ป ตีามทีก่�าหนดไว ใ้นขอ้ที่ 3 (เริ่มตน้
จากมาตรา 8165)

(c) เงนิจากเงนิกองทนุ SAE ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 จะถกูน�าไปใชเ้พือ่
เป น็คา่ใชจ้า่ยทางการบริหารอนัเกดิขึน้ในระดบัรฐั

(d) ไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิทนุซึง่ผูใ้ห้บรกิาร ECE ได้รบัจาก
เงนิกองทนุ SAE จะถกูน�าไปใช้เพือ่การเปลีย่นวตัถปุระสงค์ใหม่ การ
ปรบัปรงุ การพฒันา การบ�ารงุรกัษาหรอืการให้เช่า และค่าใช้จ่ายเพ่ือ
เช่าซือ้อาคารสถานทีข่องโครงการทีเ่หมาะสม ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
จะประกาศระเบยีบทีเ่หมาะสมในการตดิตามและก�าหนดโครงสร้างที่
เหมาะสมในการใช้เงนิกองทนุ SAE เพือ่งานอาคารสถานที่

ขอ้ 2 โครงการเริ่มตน้ตัง้แตเ่ยาวว์ยัแหง่แคลฟิอรเ์นยี 
(California Early Head Start program)

8164. ในการใชเ้งนิกองทนุทีจ่ดัสรรตามวรรค (3) ของอนมุาตรา 
(a) ของมาตรา 8163 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะจดัท�าและด�าเนนิการ
โครงการเริ่มตน้ตั้งแตเ่ยาวว์ัยแหง่แคลิฟอร เ์นียเพื่อขยายการดูแล
ส�าหรับเดก็แรกเกดิถงึสามป ดีงัตอ่ไปนี:้

(a) โครงการจะด�าเนินการตามระเบียบที่บังคับใช้อยู่และภายใต้
การควบคุมของผู้อ�านวยการโรงเรียน แต่จะมีรูปแบบตามโครงการ
เริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยของรัฐบาลกลางที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 9840a 
ของกฎหมายข้อที่ 42 ว่าด้วยประมวลกฎหมายสหรัฐ โดยการ
ปรึกษาหารือกับสภาที่ปรึกษาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (Early Learning 
Advisory Council (ELAC)) ตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 8167 ผู้อ�านวย
การโรงเรียนจะท�าให้มั่นใจว่า อย่างน้อย โครงการเริ่มต้นตั้งแต่
เยาว์วัยแห่งแคลิฟอร์เนียได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางสาระและ
คุณภาพตลอดจนข้อก�าหนดที่ปรากฏ ณ เดือนพฤศจิกายน 2011 
ส�าหรับโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยของรัฐบาลกลาง ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอาจน�ามาตรฐานของโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยของ
รัฐบาลกลาง และข้อก�าหนดมาใช้ได้ในภายหลังตามดุลพินิจของ
ตน 

(b) เงินกองทุนที่น�าไปใช เ้พื่อโครงการเริ่มตน้ตั้งแตเ่ยาวว์ัยแหง่ 
แคลฟิอรเ์นยี จะตอ้งไมถ่กูน�าไปใชท้ดแทนเงนิทีป่ จัจบุนัไดถ้กูน�าไป
ใช เ้พื่อโครงการของรัฐหรือของรัฐบาลกลางใดๆทีจ่ัดใหส้�าหรับเดก็
แรกเกดิถงึอายสุามป ี

(c) ผู ้อ�านวยการโรงเรียนจะน�ามาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัติชุด 
เดยีวกนักบัทีโ่ครงการเร่ิมต้นตัง้แต่เยาว์วยัของรัฐบาลกลางใช้อยู ่ ณ 
เดือนพฤศจิกายน 2011 มาใช้ อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขว่า ความ
ส�าคัญสูงสุดในการสมัครเข้าเรียนนั้นจะต้องจัดส�าหรับเด็กที่มีความ
เสี่ยงสูงเป็นอันดับแรกตามที่ก�าหนดในวรรค (1) ของอนุมาตรา (g) 
ของมาตรา 8160 หลังจากนั้นให้จัดให้แก่เด็กที่มีความเสี่ยงสูงตาม
ที่ก�าหนดในวรรค (2) ของอนุมาตรา (g) ของมาตรา 8160 และหลัง
จากนั้นให้จัดให้แก่เด็กที่มีความเสี่ยงสูงตามที่ก�าหนดในวรรค (3) 
ของอนุมาตรา (g) ของมาตรา 8160

(d) นอกเหนือจากการให้การบริการดูแลระดับกลุ่มด้วยคุณภาพสู
งในศูนย์และสถานดูแลเด็กและครอบครัวที่ได้รับอนุญาต โครงการ
เริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยแห่งแคลิฟอร์เนียจะต้องให้บริการแก่ครอบครัว
และผู้ดูแลเด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าในสถานดูแลระดับกลุ่มของ
โครงการเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยแห่งแคลิฟอร์เนียด้วย การบริการ
เหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศักยภาพ
ของพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดถึงอายุสามปีเพื่อปรับปรุง
การดูแล การศึกษา และสุขภาพของเด็กที่เล็กมากทั้งในสถาน
ดูแลแบบเป็นกลุ่มและการดูแลที่บ้าน การบริการอาจรวมถึง การ
บริการเหล่านั้นใดๆ ที่อาจเสนอให้แก่ครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
เข้าในการบริการดูแลแบบกลุ่มในโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยแห่ง
แคลิฟอร์เนียหรือของรัฐบาลกลาง รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง การ
อาสาเยี่ยมบ้าน การคัดกรองพัฒนาการปฐมวัยและการแทรกแซง 
โครงการครอบครัวและผู้ดูแล และการอบรมพ่อแม่และผู้ดูแล ใน
กลุ่มโครงการที่จัดให้แก่ผู้ดูแลตามอนุมาตรานี้ ให้ความส�าคัญกับ
โครงการที่จัดให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นครอบครัวซึ่งได้รับการยกเว้น
ใบอนุญาต เพื่อนหรือผู้ให้บริการในย่านใกล้เคียงเป็นอันดับแรก

(e) โดยการปรกึษาหารอืรว่มกับ ELAC ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
จะก�าหนดมาตรฐานทางคุณภาพส�าหรับการบริการที่จัดใหต้าม
อนมุาตรา (d) โดยน�ามาตรฐานและกฎเกณฑก์ารอบรมของโครงการ
เริ่มตน้ตัง้แตเ่ยาวว์ยัของรฐับาลกลาง มาประกอบ ผูอ้�านวยการจะได ้
ประสานงานกบัหนว่ยงานภาครฐัอืน่ๆ ซึ่งด�าเนนิโครงการในลกัษณะ
เดยีวกนัเพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่มมีาตรฐานเดยีวกนัส�าหรับโครงการเชน่นี้

(f ) เงนิกองทนุของโครงการเริม่ต้นตัง้แต่เยาว์วยัแห่งแคลิฟอร์เนยี 
อาจน�าไปใช้เพือ่การเพิม่จ�านวนของเดก็ทีโ่ครงการ ECE ในปัจจบุนั
ดแูลอยูส่�าหรบัเดก็แรกเกดิถงึอายสุามปี โดยมเีงือ่นไขว่า โครงการ
นัน้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่�าหนดไว้ในอนมุาตรา (a) และ
อนมุาตรา (e) และเดก็ทีด่แูลนัน้มคีณุสมบตัติามของอนมุาตรา (c)

(g) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของพืน้ทีซ่ึ่งใช ใ้นการใหบ้รกิารดแูลแบบ
กลุม่ซึ่งสรา้งขึน้ทัว่รัฐโดยเงนิกองทนุของโครงการเริ่มตน้ตัง้แตเ่ยาว ์
วยัแหง่แคลฟิอรเ์นยี จะตอ้งใหบ้รกิารเตม็วนัและตลอดป ี

ข้อ 3 โครงการสร้างความเข้มแขง็และขยายศนูย์เดก็ก่อนวยั
เรยีน

8165. (a) เงนิกองทนุ SAE ทีจ่ดัสรรเพือ่สร้างความเข้มแขง็และ
ขยายโครงการศนูย์เดก็ก่อนวยัเรยีนส�าหรบัเดก็อายสุามถงึห้าปี ตาม
อนมุาตรา (b) ของมาตรา 8163 จะต้องได้รบัการจดัสรรดงัต่อไปนี:้

(1) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 8 ของเงนิกองทนุ SAE, ตามอตัราทีย่อมให้, 
ให้น�าไปใช้เพ่ือเพ่ิมอัตราการเบกิจ่ายทีเ่กินอัตราปีงบประมาณ 2012–
13 ผ่านส่วนเพ่ิมเตมิทีจ่ดัให้ภายใต้ระบบ QRIS เพ่ือโครงการ ECE 
ต่างๆ และผูใ้ห้บรกิารดแูลเด็กอายสุามถงึห้าปีซ่ึงปรบัปรงุมาตรฐาน
ทางคุณภาพของตนตามระบบ QRIS หรอืได้แสดงให้เหน็ว่าตนได้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทางคุณภาพ QRIS โดยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้าน
คุณภาพขัน้ต�า่ตามทีก่�าหนดไว้ในอนมุาตรา (b) ของมาตรา 8168

(2) เงนิส่วนทีเ่หลอื ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของเงนิกองทนุ SAE จะ
ถกูน�าไปใช้เพือ่เพิม่จ�านวนเดก็ทีร่บับรกิารใน โครงการศนูย์เดก็ก่อน
วัยเรียนคุณภาพสูงส�าหรับเด็กอายุสามถึงห้าปีในโครงการที่ได้รับ
อนญุาตหรอืตัง้อยูใ่นโรงเรยีนระดบั K–12 ซึง่ผ่านเกณฑ์ด้านคณุภาพ
สงูสดุสองอนัดบัทีก่�าหนดภายใต้ระบบ QRIS จนกว่าจะได้มกีารจดั
ตัง้ระบบมาตรฐาน QRIS ทัง้รฐัและสามารถเข้าถงึเพือ่ประเมนิจ�านวน
โครงการทีส่�าคญัได้ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอาจออกระเบยีบชัว่คราว
เพื่ออนุญาตให้มีการใช้เงินกองทุนเพื่อการขยายงานตามที่ระบุไว้
ในอนมุาตรานีเ้พือ่โครงการต่างๆ ทีไ่ด้แสดงให้เหน็ว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคณุภาพด้วยคะแนนสงู รวมถงึแต่ไม่จ�ากดัเพยีงโครงการที่
มคีะแนนอยูใ่นอนัดบัสงูสดุสองอนัดบัของระบบ QRIS ในระดบัท้อง
ถิน่หรอืระดบัภมูภิาคทีป่รากฏอยูก่่อน หรอืโครงการอนัเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัประเทศทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุภาพ หรอืโครงการทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ส�าหรับโรงเรียนอนบุาลพเิศษมาตรฐาน
โครงการ QRIS จะก�าหนดและเผยแพร่สูส่าธารณชนไม่เกนิวนัที ่ 1 
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มกราคม 2014 ผูใ้ห้บรกิารทีม่คีณุสมบตัติามระเบยีบชัว่คราวของผู้
อ�านวยจะได้รบัสทิธสิ�าหรบัการประเมนิภายใต้ระบบใหม่ ระเบยีบ
ชัว่คราวนีจ้ะหมดอายใุนวนัที ่1 มกราคม 2015 และหลงัจากนัน้ผูใ้ห้
บริการทีไ่ด้รบัอนญุาตตามบทบัญญตัจิะได้รกัษาเงนิกองทนุไว้และ
ถอืเป็นผูม้คีณุสมบตัติามตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการ QRIS ไม่เกนิ
วนัที ่1 มกราคม 2017

(3) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 65 ของพืน้ทีใ่หมท่ีส่รา้งขึน้ทัว่รฐัตาม
วรรค (2) จะตอ้งเป ดิท�าการเตม็วนัและตลอดทัง้ป ซีึง่เป น็พืน้ทีซ่ึง่
สร า้งขึ้นตามอ�านาจของความในบทนีท้ั้งหมดหรือโดยการรวมเงิน
ทุนจากสองแหลง่ขึ้นไปเพื่อสร า้งโครงการเสริมวันเป ดิเรียนรวม 
หลงัเลกิเรยีนหรอื ภาคฤดรูอ้น

(b) เดก็จะถอืวา่ “มอีายสุามถงึหา้ป ”ี และดงันัน้ มคีณุสมบตัทิีจ่ะ
เขา้โครงการทีไ่ดร้ับทนุตามวรรค (2) ของอนมุาตรา (a) หากเดก็ผู ้
นัน้มอีายสุามถงึสีป่ ี ณ วนัที่ 1 กนัยายนของป กีารศกึษานัน้ซึง่เขา
ไดส้มคัรเขา้โครงการและยงัไมไ่ดม้คีณุสมบตัทิีจ่ะเขา้ชัน้อนบุาล

8166. (a) การใชข้อ้มูลจากส�านักงานส�ามะโนประชากรแหง่
สหรฐันัน้ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะเบกิจากเงนิกองทนุทีจ่ดัสรรตาม
วรรค (2) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 8165 (“เงนิกองทนุเพือ่
การขยายศนูยก์อ่นวนัเรยีน”) ตามรายการเงนิไดข้องยา่นพืน้ทีใ่กล ้
เคยีงตา่งๆ ในแคลฟิอรเ์นยีทัง้หมด เริ่มจากพืน้ทีซ่ึง่มรีายไดต้�า่
สดุและคอ่ยๆ เพิม่ขึน้ไปจนถงึยา่นพืน้ทีซ่ึง่มรีายไดต้ามทีเ่กณฑท์ี่
โครงการเงนิกองทนุเพือ่การขยายศนูยก์อ่นวยัเรยีน อนญุาตดงันี:้

(1) ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะจดัท�ารายการชือ่ยา่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
ตามคา่กลางของรายไดค้รัวเรือนและของยา่นพื้นทีใ่กลเ้คยีงตาม
รหสัไปรษณยี ์ หรอืหนว่ยทางภมูศิาสตรท์ีท่ดัเทยีมกนั ตลอดทัง้
มาตรานี้ “ยา่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง” หมายถงึหนว่ยตามรหสัไปรษณยี ์ 
หรือหนว่ยทางภูมิศาสตร ท์ี่ทัดเทียมกันซึ่งอยู ่ในบัญชีย า่นพื้นที่
ใกลเ้คยีง การใชข้อ้มลูของ ECE ทีม่อียูน่ัน้ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
จะไดร้ะบยุา่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและเขตการศกึษาเป น็รายป ซีึ่งเดก็ที่
มีคณุสมบตัอิาศยัอยูแ่ละมสีทิธิจะไดร้ับทุนเพือ่การขยายศนูยเ์ดก็
กอ่นวยัเรยีนและเป น็ผูท้ีไ่มไ่ดม้โีอกาสเขา้ถงึโครงการ ECE ใน
ป จัจบุนั หรอืไมไ่ดอ้ยูใ่นโครงการอนบุาลพเิศษ

(2) ส�าหรับแตล่ะเขตรหสัไปรษณยี ์ หรอืหนว่ยทางภมูศิาสตร ์
ทีเ่ทา่เทยีมกนั ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะก�าหนดจ�านวนของเดก็ที่
มคีณุสมบตัิ เดก็ทีย่งัไมม่กีารดแูล และแจง้ใหท้ราบแกเ่ขตการ
ศกึษา, เครอืขา่ยการศกึษาทีบ่า้นทีไ่ดร้ับอนญุาต (“เครอืขา่ยทีม่ี
ใบอนญุาต”), ผู ใ้หบ้รกิาร ECE ณ ศนูยท์ีไ่ดร้ับอนญุาต, และผู ใ้ห ้
บริการของ Head Start ของรฐับาลกลาง หรอืโครงการ ECE ของ
รฐับาลกลางอืน่ๆ (“ผู ใ้หบ้รกิารของรฐับาลกลาง”) ทีด่�าเนนิการให ้
บริการภายในเขต รหสัไปรษณยี ์ หรอืหนว่ยทางภมูศิาสตรท์ีเ่ทา่
เทยีมกนั วา่มคีณุสมบตัใินการขยายโครงการของตนเพือ่ดแูลเดก็
เหลา่นี้ และรวบรวมใบสมคัรจากกลุม่เหลา่นีเ้พือ่ขอทนุการขยาย
ศนูยเ์ดก็กอ่นวยัเรยีน เพือ่ใหม้คีณุสมบตัใินการรับทนุ ผูส้มคัรจะ
ตอ้งสามารถและพรอ้มที่จะดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติทีไ่ดส้มัครเข า้
เรยีนในป กีารศกึษาแรกหลกังจากทีไ่ดร้ับการแจง้วา่มคีณุสมบตัิ 

(3) เครอืข่ายทีม่ใีบอนญุาต โครงการศนูย์ ECE ทีไ่ด้รับอนญุาต 
และผูใ้ห้บรกิารของรฐับาลกลางซึง่เปิดด�าเนนิการภายในเขต รหัส
ไปรษณย์ี หรอืหน่วยทางภมูศิาสตร์ทีเ่ท่าเทยีมกนัจะได้รับการ
พิจารณาก่อนหากในกรณีมีใบสมัครซ�้าเนื่องจากการมีคุณสมบัติ
นัน้ โดยการให้อยูใ่นกลุม่ทีม่รีะดบัความส�าคญัสงูเนือ่งจากการ
ใช้ใบสมคัรร่วมกนั ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะสนบัสนนุให้เขตการ
ศึกษา เครอืข่ายทีม่ใีบอนญุาต ผูใ้ห้บรกิาร ECE ณ ศนูย์ท่ีได้รับ
อนญุาต และผูใ้ห้บรกิารของรฐับาลกลางในพืน้ทีท่ีม่สีทิธ ิ ได้ร่วม
กันส่งใบสมัครร่วมเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับทุกโครงการ
และลดข้อขดัแย้ง หากเขตการศกึษา เครอืข่ายทมีใีบอนญุาต ผู้
ให้บรกิาร ECE ณ ศนูย์ทีไ่ด้รบัอนญุาตและผูใ้ห้บรกิารของรัฐบาล
กลางท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นไม่สามารถให้บริการหรือ

ปฏเิสธในการดแูลเดก็ท่ีมคีณุสมบตัท่ีิจะได้รับบริการ ผูอ้�านวย
การโรงเรียนจะร้องขอใบเสนอโครงการจากหน่วยงานการศึกษา
ในท้องถ่ิน เครือข่ายท่ีมใีบอนญุาต ผู้ให้บริการ ECE ณ ศูนย์ที่
ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการของรัฐบาลกลางอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติ
ให้บริการเดก็ท่ีมคีณุสมบตั ิ ในการแสวงหาผู้ให้บรกิารรายอืน่ที่
คณุสมบตันิัน้ ผู้อ�านวยการโรงเรียนจะได้สือ่สารโดยชัดเจนแต่ไม่
จ�ากัดอยู่เพยีง ผู้ให้บริการท่ีมกีารจ่ายเงินอ่ืนซ่ึงท�างานอยูใ่นเทศ
มณฑลท่ีเดก็ท่ีมคีณุสมบตัอิาศยัอยู่ 

(4) การเขา้เรยีน ณ ศนูยเ์ดก็กอ่นวยัเรยีน รวมถงึโครงการเดก็
กอ่นวยัเรยีนทีก่อ่ตัง้หรอืขยายตามความในบทนี้ เป น็ไปโดยสมคัร
ใจ กรณมีพีืน้ทีซ่ึง่ไมไ่ด ใ้ชง้านซึง่ไดถ้กูเสนอในพืน้ทีเ่ขตรหสั
ไปรษณยีห์รือหนว่ยทางภมูศิาสตรท์ีเ่ทา่เทยีมกนัเป น็เวลาสามป ี
ตดิตอ่กนัโดยทีไ่ดม้กีารประชาสมัพนัธท์ัว่ชมุชนทีม่สีทิธิ แตก่ย็งั
คงไมม่กีารใชง้าน อาจจะถอืวา่หมดสทิธิ และอาจเสนอใหแ้กย่า่น
พื้นทีใ่กลเ้คียงซึ่งมีรายไดสู้งสุดอันดบัตอ่ไปในรายการบัญชียา่น
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง

(5) อยา่งนอ้ยทกุหา้ป ี ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะตอ้งทบทวนวา่
พืน้ทีใ่ดทีถ่อืวา่ขาดคณุสมบตัแิละจะตอ้งท�าใหก้ลบัมามคีณุสมบตัิ
ตามเงือ่นไขความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อนัชี้วา่พืน้ทีน่ัน้สามารถใช ้
งานได ้

(b) เดก็จะมคีณุสมบตัใินการเขา้รว่มโครงการทีไ่ดร้ับทนุกบัเงนิ 
กองทนุขยายศนูยเ์ดก็กอ่นวยัเรยีนตามทีจ่ดัให ไ้มว่า่เดก็นัน้อาศยัอ 
ยูใ่นพืน้ที่ รหสัไปรษณยีห์รอืหนว่ยทางภมูศิาสตรท์ีเ่ทา่เทยีมกนั
ที่มีคณุสมบัตหิรือครอบครัวมีรายไดต้ามเกณฑ์ในขอ้ก�าหนดของ
โครงการทดสอบคา่เฉลีย่ของ ECE ทีป่รากฏ อยา่งไรกต็าม มี
เงือ่นไขวา่ อนัดบัความส�าคญัสงูสดุในการเขา้โครงการจะเป น็ของ
เดก็ทีม่คีวามเสีย่งสงูตามทีก่�าหนดในวรรค (1) ของอนมุาตรา (g) 
ของมาตรา 8160 หรอืเดก็ทีม่คีวามเสีย่งสงูตามทีก่�าหนดในวรรค 
(2) ของอนมุาตรานัน้ และเดก็ทีม่คีวามเสีย่งสงูตามทีก่�าหนดใน
วรรค (3) ของอนมุาตรานัน้
ขอ้ที่ 4 ระบบการปรับปรงุและการจดัอนัดบัคณุภาพการเรยีนรู ้

ส�าหรับเดก็ปฐมวยัแหง่แคลฟิอรเ์นยี
8167. ตามทีไ่ดร้ะบใุนขอ้นี้ ค�าวา่ “สภาทีป่รกึษาดา้นการเรยีนรู ้

ปฐมวยั” (ELAC) หมายถงึสภาทีป่รกึษาดา้นการเรยีนรูป้ฐมวยั ซึง่
กอ่ตัง้ขึน้ตามอ�านาจของค�าสัง่บริหาร ที่ S-23-09 หรอืหนว่ยงานอืน่
ทีไ่ดร้ับอ�านาจ

8168. (a) โดยพจิารณาจากรายงานและค�าแนะน�าทีจ่ัดท�าโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู ข้อง 
เดก็ปฐมวยัแหง่แคลฟิอรเ์นยี (California Early Learning Quality 
Improvement System Advisory Committee) ในป ี 2010 ผูอ้�านวย
การโรงเรยีนโดยการปรกึษาหารอืกับสภา ELAC จะไดจ้ดัท�าและน�า
ระบบการปรับปรงุคณุภาพการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั (Early Learning 
Quality Rating and Improvement System (ระบบ QRIS)) มาใช ไ้มเ่กนิ
วนัที่ 1 มกราคม 2014 ซึ่งประกอบดว้ยทกุขอ้ตอ่ไปนี:้

(1) มาตรวัดคุณภาพแบบสมัครใจที่ปรากฏอยู่ในโครงการ ECE 
ทุกโครงการ รวมทั้งศูนย์ก่อนวัยเรียนที่ให้บริการแก่เด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึงอายุห้าปีโดยรวมทั้งหมด รวมทั้งเด็กที่มีอายุก่อนวัยเรียน 
เด็กทารก และเด็กวัยคลาน มาตรวัดคุณภาพควรจะให้ความส�าคัญ
สูงสุดต่อลักษณะต่างๆ เหล่านั้นของโครงการ ECE ที่ได้แสดงให้
เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ 
และความพร้อมของเด็กเล็กเพื่อความส�าเร็จในการเรียนในโรงเรียน 

(2) โครงการประเมินผลแบบสมัครใจและการพัฒนาทักษะเพื่อ
สนบัสนนุผู ใ้หบ้รกิาร ECE ในการเพ่ิมอัตราคะแนนทางคณุภาพของ
โครงการของตนภายใตร้ะบบ QRIS

(3) วิธีการในการเพิ่มอัตราการเบิกจ่ายที่เกินอัตราปีงบประมาณ 
2011–12 ผ่านการเพิ่มเติมตามที่จัดไว้ให้แก่โครงการ ECE และผู้
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ให้บริการที่ได้มีคะแนนคุณภาพสูงขึ้น หรือตรวจสอบแล้วว่า ได้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงกว่าภายใต้ระบบ QRIS

(4) วิธีการซึ่งพอ่แมแ่ละผู ป้กครองไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งเกี่ยว
กับคุณภาพและประเภทของโครงการซึ่งบุตรหลานของตนไดเ้ข า้
รว่มหรอือาจสมคัรเขา้รว่ม รวมถงึเอกสารทีม่อียูเ่กีย่วกบัเกณฑท์าง
คณุภาพของโครงการ และผู ใ้หบ้รกิารทีด่�าเนนิงานตามระบบ QRIS

(b)  ผู อ้� านวยการโรงเรียนโดยการปรึกษาหารือกับสภา 
ELAC จะตอ้งก�าหนดอตัราการเบกิจา่ยตามคณุภาพพืน้ฐานซึ่ง
เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการ ECE ใน
ระดบัมาตรฐานคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการนัน้ๆ ภายใต ้ 
กฎหมายและระเบยีบทีก่�าหนดไวส้�าหรับโครงการเหลา่นี้ ณ 
วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2012 (“อตัราการเบกิจา่ยตามคณุภาพขัน้พืน้
ฐาน”) หากอตัรการเบกิจา่ยใดๆ ในป จัจบุนันัน้ต�า่กวา่อตัราการเบกิ
จา่ยตามคณุภาพขัน้พืน้ฐาน ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอาจใชเ้งนิกองทนุ
ใดๆ ทีม่ภีายใตว้รรคยอ่ย (C) ของวรรค (1) ของอนมุาตรา (a) ของ
มาตรา 8161 หรอืเพือ่โครงการส�าหรับเดก็ทีม่อีายตุ�า่กวา่ 18 เดอืน 
เงนิกองทนุทีม่ภีายใตว้รรค (1) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 8163 
เพือ่เพิม่อตัราการเบกิจา่ยนัน้

8169. (a) สภา ELAC และผู้อ�านวยการโรงเรียนจะร่วมมือ
กับสภาการวางแผนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการ First 5 California 
Commission และคณะกรรมาธิการ First 5 California Commission 
ของแต่ละเทศมณฑล เพื่อพัฒนาและก�ากับดูแลงานระบบ QRIS 
โครงการเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยแห่งแคลิฟอร์เนีย และโครงการขยาย
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่ก่อตั้งตามข้อที่ 2 (เริ่มต้นจากมาตรา 8164), 
ข้อที่ 3 (เริ่มต้นจากมาตรา 8165), และข้อนี้ บุคคลและนิติบุคคล
เหล่านี้จะท�างานร่วมกันเพื่อใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น รัฐ รัฐบาล
กลางและเอกชน รวมทั้งทรัพยากรที่ปรากฏตามความในพระราช
บัญญัติว่าด้วยเด็กและครอบครัวแห่งแคลิฟอร์เนีย 1998 (หมวด 
108 (เริ่มต้นจากมาตรา 130100) แห่งประมวลกฎหมายสุขอนามัย
และความปลอดภัย ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมใน
การผลักดันประสิทธิผล ประสิทธิภาพทางการศึกษาและการพัฒนา 
และการตอบสนองจากชุมชนต่อระบบ ECE 

(b) สภา ELAC จะต้องจัดการประชุมร่วมที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
อย่างน้อยปีละครั้งในแต่ละภาคพื้นของรัฐร่วมกับสภาการวางแผน
ท้องถิ่นแห่งภาคพื้น แลคณะกรรมาธิการ First 5 ประจ�าเทศมณฑล
ของภูมิภาคนั้น (รู้จักในชื่อ คณะกรรมาธิการเด็กและครอบครัวแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากสังคม และรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

(c) เงนิกองทนุทีจ่ดัไวต้ามความในวรรค (4) อนมุาตรา(a) ของ
มาตรา 8161 อาจน�าไปใชเ้พือ่เป น็ทนุในการจดักจิกรรมความรวมมอื 
หรอืการประชมุ ตามทีก่�าหนดไว ใ้นมาตรานี้

8170. (a) ผู้อ�านวยการโรงเรียนจะด�าเนินการเพื่อท�าบัญชีเงินที่
ได้รบัตามบทนีโ้ดยแยกจากเงนิอืน่ๆ ท้ังหมดท่ีได้รับและใช้จ่าย และ
จะด�าเนนิการภายใน 90 วนัหลังจากสิน้ปีงบประมาณแต่ละปีในการ
จดัท�ารายงานประจ�าปีซึง่มีรายชือ่โครงการ ECE ท่ีได้รับเงนิทนุพร้อม
ทัง้อนัดบัคณุภาพของโครงการตามท่ีมี และระบุจ�านวนเงนิทีแ่ต่ละ
โครงการได้รบั อกีท้ังระบุจ�านวนเดก็ท่ีได้รับการบริการและประเภท
ของการบรกิารทีเ่ดก็ได้รับ และผลสมัฤทธ์ิท่ีเดก็ได้รับตามทีป่รากฏ ผู้
อ�านวยการโรงเรยีนจะต้องแสดงรายงานโดยเรว็ทีส่ดุตามทีไ่ด้จดัท�า
ทางเว็บไซต์ของผู้อ�านวยการพร้อมท้ังลิงค์เชื่อมไปยังหน้าโฮมเพจ
ของตน รายงานนีจ้ะรวมอยู่ในรายงานท่ีออกตามมาตรา 8236.1 คณะ
กรรมการก�ากับงบประมาณจะด�าเนินการตรวจสอบสาระของรายงาน
และรวมไว้ในรายงานผูต้รวจสอบประจ�าปีตามอนุมาตรา (a) ของมาตรา 
14814

(b) นอกจากนี้ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนยงัตอ้งด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี้
ดว้ย:

(1) ตดิตามการท�าสญัญาเพือ่ท�าใหม้ัน่ใจผู ใ้หบ้รกิาร ECE ผา่น
เกณฑม์าตรฐาน

(2) สรา้งความมัน่ใจวา่ รายงานการเงนิและรายงานการตรวจสอบ
อสิระประจ�าป สี�าหรับผู ใ้หบ้รกิาร ECE ทีไ่ดร้ับทนุภายใตบ้ทนีอ้ยู ใ่น
รูปแบบทีก่�าหนด

(3) รับ สบืสวน และด�าเนนิการตามทีไ่ดร้ับการรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
ดา้นตา่งๆ ของโครงการทีก่อ่ตัง้ตามบทนี้

8171. (a) ไมช่า้กวา่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2014 ผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนจะตอ้งท�าใหม้ัน่ใจวา่ เดก็ทกุคนตัง้แตแ่รกเกดิจนถงึอายหุา้
ป ซีึ่งเขา้รว่มในโครงการ ECE ไดม้เีอกสารแสดงตวัตนเฉพาะซึ่งมี
การบนัทกึและเกบ็รกัษาไว ใ้นฐานะเป น็สว่นหนึ่งของฐานขอ้มลูการ
ใหบ้รกิารการศกึษาปฐมวยัทัว่ทัง้รฐั

(b) ฐานข้อมูลการให้บริการการศึกษาปฐมวัย จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่บูรณาการเข้ากับระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในด้าน
พัฒนาการในช่วงเวลาหลายปีของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California 
Longitudinal Pupil Achievement Data System (CALPADS)) หรือระบบ
ข้อมูลว่าด้วยระดับนักเรียนอื่นๆ ที่น�ามาใช้ภายหลังเพื่อให้สามารถ
ติดตามเส้นทางการศึกษาของนักเรียนนับตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 18 
ปี ดังนั้นประวัติการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของเด็กใดๆ รวมถึง การเข้า
ร่วมในโครงการ ECE จะสามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติผ่านเครื่อง
ระบุตัวตนเฉพาะของเด็ก

(c) ส�าหรับเดก็แตล่ะคน ฐานขอ้มลูการใหบ้รกิารการศกึษาปฐมวยั
จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ป น็อยา่งนอ้ย:

(1) รหสัไปรษณยีท์ีเ่ดก็พกัอาศยัอยูใ่นแตล่ะป ี
(2) โครงการบรกิาร ECE ใดทีเ่ดก็ไดร้ับในแตล่ะป ี เชน่ เดก็ได ้

เขา้รว่มในโครงการเตม็วนัหรอืไมเ่ตม็วนั 
(3) สถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร ECE
(4) หนว่ยงานทีเ่ป น็ผู ใ้หบ้รกิาร ECE
(5) ล�าดบั QRIS และล�าดบัทางคณุภาพอืน่ๆ ทีม่ใีหแ้กผู่ ใ้หบ้รกิาร 

ECE นัน้ 
(6) ผลการประเมนิความพรอ้มของเดก็ในการเขา้ชัน้อนบุาล ถา้มี 

รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงภาษาซึ่งเดก็ใชเ้ป น็หลกัในครอบครัว ระดบั
ความสามารถทางภาษา และเดก็นัน้ไดผ้า่นการคดักรองเพือ่รับการ
ชว่ยเหลอืตัง้แตต่น้หรอืไม่

(d) ระบบ CALPADS จะได้รบัการเบกิจ่ายส�าหรบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิ
ขึน้จรงิในการด�าเนนิการตามมาตรานี ้โดยสงูสดุไม่เกนิจ�านวนทีไ่ด้รบั
การจดัสรรประจ�าปี ตามวรรค (3) ของอนมุาตรา (a) ของมาตรา 8161

8172. ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจะเป น็ผูอ้อกระเบยีบตา่งๆ รวมทัง้
ระเบยีบฉกุเฉนิในการด�าเนนิการตามความในบทนี้

มาตรา 7 มาตรา 425 ของประมวลกฎหมายอาญาไดร้ับการ
แก ไ้ข ดงันี:้

425. (a) เจา้หนา้ทีท่กุคนทีถ่กูด�าเนนิคดเีนือ่งจากการรับ เกบ็
รกัษา หรอืเบกิจา่ยเงนิของรฐั ซึ่งท�าการโดยประมาทหรอืไมส่ามารถ
เกบ็รกัษาหรือใชค้นืเงนิในจ�านวนทีเ่ทา่เทยีมกนัตามทีก่�าหนดไว โ้ดย
กฎหมาย ถือวา่ไดก้ระท�าความ ผิดอาญาอกุฉกรรจ์

(b) เจา้หนา้ทีท่กุคนทีถ่กูด�าเนนิคดเีนือ่งจากการจดัสรร หรอืการ
แจกจา่ยเงนิกองทนุ ตามมาตรา 14803, 14804, 14805, 14806 
และมาตรา 14807 แหง่ประมวลกฎหมายการศึกษา โดยรับรู ว้า่ไม่
ไดจ้ดัสรร หรอืแจกจา่ยเงนิกองทนุใหแ้กห่นว่ยงานการศกึษาทอ้ง
ถิน่ หรอืโรงเรยีนในทอ้งถิน่แตล่ะแหง่ตามหลกัตอ่หวันกัเรยีน ตามที่
ก�าหนดไวใ้นมาตราเหลา่นัน้ ถอืวา่มคีวามผดิอาญาอกุฉกรรจซ์ึง่จะ
ตอ้งถกูด�าเนนิคดโีดยอยัการสงูสดุ หรอืหากอยัการไมด่�าเนนิการโดย
ทนัท ีใหเ้ป น็หนา้ทีข่องอยัการเขตของมณฑลใดๆ อยัการสงูสดุ หรอื
หากอยัการสงูสดุไมส่ามารถด�าเนนิการ ใหอ้ยัการเขตของเทศมณฑล 
ใด  ๆ เปน็ผูด้�าเนนิการสบืสวนอยา่งจรงิจงั และอาจใหม้กีารลงโทษทาง 
อาญา และการชดใชเ้พือ่บรรเทาทนัท ีส�าหรับการจดัสรรใดๆ หรอืการ
แจกจา่ยเงนิกองทนุทีข่ดัตอ่มาตรา 14803, 14804, 14805, 14806, 
และมาตรา 14807 แหง่ประมวลกฎหมายการศกึษา ผู ใ้ดกต็ามทีม่ี
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ความผดิเนือ่งจากละเมดิอนมุาตรานีจ้ะตอ้งไดร้ับโทษ ตามมาตรา 18 
และขาดคณุสมบตัใินการเขา้รับต�าแหนง่ทางราชการใดๆ ในรฐันี้

มาตรา 8 เพิม่เตมิมาตรา 17041.1 เขา้ในประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี ดงันี:้

17041.1. (a) ส�าหรับแต่ละปีภาษีเริ่มต้นในวันที่ หรือหลังจาก
วันที่ 1 มกราคม 2013 เพิ่มเติมจากภาษีอื่นใดที่ใช้ในส่วนนี้ ภาษี
เพิ่มเติมต่อไปน้ีถูกน�ามาใช้กับรายได้ท่ีต้องค�านวณภาษีของผู้เสีย
ภาษีที่ค�านวณตามหลักในอนุมาตรา (a) ของมาตรา 17041 เพื่อ
สนับสนุนกองทุนทรัสต์การศึกษาแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาษีเพิ่มเติม
ส�าหรับปีที่พึงช�าระภาษีที่เริ่มต้นในวันที่ หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2013 และก่อนวันที่ 1มกราคม 2014 จะค�านวณตามตารางดังต่อไป
นี้ โดยมีขั้นภาษีที่ปรับตามที่ก�าหนดโดยอนุมาตรา (h) ของมาตรา 
17041 ตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย 
ระหว่างปี 2011 ถึงปี 2013:

หากมรีายไดท้ีต่อ้งเสยี
ภาษเีทา่กบั: 

ภาษทีีต่อ้งจา่ยเพิม่ส�าหรับ
รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษคีอื:

ไมเ่กนิ $7,316 0

เกนิ $7,316 แตไ่มเ่กนิ 
$17,346

0.4% ของรายไดท้ีเ่กนิ 
$7,316

เกนิ $17,346 แตไ่มเ่กนิ 
$27,377

$40 บวก 0.7% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $17,346

เกนิ $27,377 แตไ่มเ่กนิ 
$38,004

$110 บวก 1.1% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $27,377

เกนิ $38,004 แตไ่มเ่กนิ 
$48,029

$227 บวก 1.4% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $38,004

เกนิ $48,029 แตไ่มเ่กนิ 
$100,000

$368 บวก 1.6% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $48,029

เกนิ $100,000 แตไ่มเ่กนิ 
$250,000

$1,199 บวก 1.8% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $100,000

เกนิ $250,000 แตไ่มเ่กนิ 
$500,000

$3,899 บวก 1.9% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $250,000

เกนิ $500,000 แตไ่มเ่กนิ 
$1,000,000

$8,649 บวก 2.0% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $500,000

เกนิ $1,000,000 แตไ่มเ่กนิ 
$2,500,000

$18,649 บวก 2.1% ของ
รายไดท้ีเ่กนิ $1,000,000

เกนิ $2,500,000 $50,149 บวก 2.2% ของ
รายไดท้ีเ่กนิ $2,500,000

(b) ส�าหรับปีภาษีแต่ละปีเริ่มต้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 หรือ
หลังจากนั้น เพิ่มเติมจากภาษีใดที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้ ภาษีเพิ่มเติม
ต่อไปนี้ถูกน�ามาใช้กับรายได้ท่ีต้องค�านวณภาษีของผู้เสียภาษีที่
ค�านวณตามหลักในอนุมาตรา (c) ของ มาตรา 17041 เพื่อสนับสนุน
กองทุนทรัสต์การศึกษาแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาษีเพิ่มเติมส�าหรับปีที่
พึงช�าระภาษีที่เริ่มต้นที่เริ่มในวันที่ หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2013 
และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2014 จะค�านวณตามตารางดังต่อไปนี้ 
โดยมีขั้นภาษีที่ปรับตามที่ก�าหนดโดยอนุมาตรา (h) ของมาตรา 
17041 ตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย 
ระหว่างปี 2011 ถึงปี 2013

หากมรีายไดท้ีต่อ้งเสยี
ภาษเีทา่กบั: 

ภาษทีีต่อ้งจา่ยเพิม่ส�าหรับ
รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษคีอื:

ไมเ่กนิ $14,642 0%

เกนิ $14,642 แตไ่ม่ 
เกนิ $34,692

0.4% ของรายไดท้ีเ่กนิ 
$14,642

เกนิ $34,692 แตไ่ม ่
เกนิ $44,721

$80 บวก 0.7% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $34,692

เกนิ $44,721 แตไ่ม ่
เกนิ $55,348

$150 บวก 1.1% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $44,721

เกนิ $55,348 แตไ่ม ่
เกนิ $65,376

$267 บวก 1.4% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $55,348

เกนิ $65,376 แตไ่ม ่
เกนิ $136,118

$408 บวก 1.6% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $65,376

เกนิ $136,118 แตไ่ม ่
เกนิ $340,294

$1,540 บวก 1.8% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $136,118

เกนิ $340,294 แตไ่มเ่กนิ 
$680,589

$5,215 บวก 1.9% ของราย
ไดท้ีเ่กนิ $340,294

เกนิ $680,589 แตไ่มเ่กนิ 
$1,361,178

$11,680 บวก 2.0% ของ
รายไดท้ีเ่กนิ $680,589

เกนิ $1,361,178 แตไ่มเ่กนิ 
$3,402,944

$25,292 บวก 2.1% ของ
รายไดท้ีเ่กนิ $1,361,178

เกนิ $3,402,944 $68,169 บวก 2.2% ของ
รายไดท้ีเ่กนิ $3,402,944

(c) ส�าหรับป ทีีพ่งึช�าระภาษทีีเ่ริ่มตน้ในวนัที่ หรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2014 ภาษเีพิม่เตมิทีน่�ามาใชก้บัเงนิไดท้ีต่อ้งช�าระภาษีของ
ผูเ้สยีภาษใีดๆ ซึ่งภาษไีดค้�านวณตามอนมุาตรา (a)และ (b) ดว้ย
ขัน้ภาษทีีม่ผีลกบัป ทีีพ่งึช�าระภาษทีีเ่ริ่มตน้ในวนัที่ หรอืหลงัวนัที่ 
1 มกราคม 2013 และกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2014 ไดป้รับเป น็ราย
ป ตีามทีก่�าหนดไวโ้ดยอนมุาตรา (h) ของมาตรา 17041 ตามการ
เปลีย่นแปลงของดชันรีาคาผูบ้รโิภคแหง่แคลฟิอรเ์นยี

(d) นอกจากทีไ่ดก้�าหนดไว ใ้นอนมุาตรา (e) และอนมุาตรา (f) 
ภาษเีพิ่มเตมิทีไ่ดจ้ดัเกบ็ภายใตม้าตรานีจ้ะถอืวา่เป น็ภาษีทีน่�ามาจดั
เกบ็ตามมาตรา 17041 ตามวตัถปุระสงคข์องบทบญัญตัอิืน่ทัง้หมด
ของประมวลกฎหมายนี้ รวมถงึมาตรา 17045 หรอืบทบญัญตัอิืน่ทีไ่ด ้
บญัญตัภิายหลงั

(e) จ�านวนรายได ท้ี่คาดการณ ์ไว ห้ลังจากหักเงินที่ต อ้งคื
นอนัไดจ้ากภาษทีีเ่กบ็เพิม่เตมิตามมาตรานี้ จะน�าไปฝากทกุ
เดือนไว ก้ับกองทุนทรัสต ก์ารศึกษาแห ่งรัฐแคลิฟอร ์เนียที่จัด
ตัง้ตามอ�านาจของมาตรา 14801 แหง่ประมวลกฎหมายการ
ศึกษาในแนวทางที่สอดคล อ้งกับกระบวนการที่ก�าหนดไว ้ใน 
มาตรา 19602.5 แหง่ประมวลกฎหมายนี้ และทีก่�าหนดไวโ้ดย
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการภาษแีฟรนไชส ์ ก�าหนด อาศยัตามภาษเีพิม่
เตมิทีก่�าหนดภายใตม้าตรานี้ 1 ธนัวาคม 2012 ธันวาคม การรับรอง 
การปรับปรงุแก ไ้ข หรอืการยกเลกิระเบยีบทีอ่นญุาตามมาตรานีจ้ะ
ไดร้ับการยกเวน้จากการออกบทบัญญตัทิีเ่ป น็การก�าหนดกฎเกณฑ์
ของพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยกระบวนการการบริหาร (บทที่ 3.5 (เริ่มตน้
จาก มาตรา 11340) ของสว่นที่ 1 ของหมวดที่ 3 ของเรือ่งที่ 2 แหง่
ประมวลกฎหมายการปกครอง

(f) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 แหง่ประมวลกฎหมายการปกครอง 
กองทุนทรสัตก์ารศกึษาแหง่แคลฟิอรเ์นียนัน้ถอืวา่มีความชอบธรรม
เหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่งโดยไมต่อ้งค�านงึถงึป งีบประมาณ ส�าหรับการ
ใหท้นุแกพ่ระราชบญัญติัวา่ดว้ยลกูหลานคอือนาคตของเรา: การลงทนุ
ในโรงเรยีนทอ้งถิน่และการศกึษาปฐมวยัและการลดหนีพ้นัธบตัร

(g) ภาษีทีใ่หจ้ัดเก็บเพิ่มภายใตม้าตรานีไ้มม่ีผลกับป ทีี่ตอ้งเสีย
ภาษทีีเ่ริ่ม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2025 หรอืหลงัจากนัน้ ยกเวน้มกีาร
ก�าหนดไว ้ในกฎหมายที่ขยายอ�านาจแกพ่ระราชบัญญัติวา่ดว้ยลูก
หลานคืออนาคตของเรา: การลงทนุในโรงเรยีนทอ้งถิน่และการศกึษา
ปฐมวยัและการลดหนีพ้นัธบตัร และไดร้ับการอนมุตัโิดยระบบผูม้ี
เสยีงเลอืกตัง้ ณ การเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รฐัทีจ่ดัขึน้ ณ องัคารแรกหรอื
กอ่นหนา้หลงัจากวนัจนัทรแ์รกของเดอืนพฤศจกิายน 2024
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มาตรา 9 มาตรา 19602 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิราย
ไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี ไดร้ับการแก ไ้ข ดงันี:้

19602. ยกเว น้จ�านวนเงินที่เก็บหรือยกยอดมาภายใตม้าตรา 
17935, 17941, 17948, 19532, และมาตรา 19561 และ รายไดท้ีน่�า
ฝากตามมาตรา 19602.5 และรายไดท้ีเ่กบ็ตามมาตรา 17041.1 เงนิ
ทัง้หมดและทีไ่ดน้�าฝาก ซึ่งไดร้ับจากคณะกรรมการภาษแีฟรนไชส ์ 
ตามจ�านวนทีก่�าหนดไวต้ามสว่นที่ 10 (เริ่มตน้จากมาตรา 17001) และ
การลงโทษทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นเพิม่เตมิในภาษี และดอกเบีย้ทีก่�าหนด
ภายใตส้ว่นนี้ จะน�าไปฝากไวห้ลงัจากทีไ่ดม้กีารขจดัยอดการน�าฝาก
ในคลงัของรฐั และน�าตวัเลขเขา้กองทนุภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา

มาตรา 10 การแยกสว่นของบทบญัญตัิ

บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตันิีถ้อืวา่สามารถแยกสว่นได ้ หาก
มบีทบญัญตัใิดๆ ของกฎหมายนีห้รอืการน�าบทบญัญตัใิดๆ ของ
กฎหมายนีไ้ปใชต้อ่บคุคลหรอืสถานการณ์ใดๆ พบวา่ไมเ่ป น็ไป
ตามรฐัธรรมนญูหรอืเป น็โมฆะ ซึ่งการคน้พบดงักลา่วจะไมม่ผีลตอ่
บทบญัญตัทิีเ่หลอืของพระราชบญัญตัิ หรอืการบงัคบัใชร้า่งกฎหมาย
นีต้อ่บคุคลอืน่ หรอืสถานการณอ์ืน่ๆ

มาตรา 11 ขอ้ขดัแยง้รา่งกฎหมาย

(a) ในกรณทีีก่ฎหมายนีแ้ละกฎหมายอืน่ๆ ทีแ่ก ไ้ขอตัราภาษเีงนิ
ไดบ้คุคลธรรมดาแหง่แคลฟิอรเ์นยีเพือ่ผูเ้สยีภาษี หรอืกลุม่ผูเ้สยี
ภาษใีดๆ หรอืทีป่รับอตัราภาษทีีก่�าหนดไวจ้ดัเกบ็ผูค้า้ปลกีเพือ่แลก
เปลีย่นกบัสทิธิพเิศษในการจ�าหนา่ยทรัพยส์นิสว่นตวัทีจ่บัตอ้งได ใ้น
ราคาปลกีในรฐันี้ หรอืทีแ่ก ไ้ขอตัราภาษสีรรพสามติทีก่�าหนดไวเ้พือ่
การเกบ็ ใชห้รอืการบรโิภคอืน่ๆ ในรฐันี้ จะปรากฏอยูใ่นบตัรเลอืก
ตัง้เดยีวกนัทีใ่ชท้ัว่รฐั บทบญัญตัทิีก่�าหนกใหแ้ก ไ้ขอตัราภาษีของ
กฎหมายอืน่ และบทบญัญตัทิัง้หมดของกฎหมายนัน้ ซึ่งไดร้ับการ
สนบัสนนุจากบทบญัญตัแิก ้ไขอตัราของบทบญัญตันิัน้ จะถอืวา่ ขดั
แยง้กบักฎหมายนี้ ในกรณทีีร่า่งกฎหมายนีไ้ดร้ับคะแนนเสยีงรับรอง
ทีส่งูกวา่กฎหมายอืน่ บทบญัญตัวิา่ดว้ยการแก ไ้ขอตัราภาษีของรา่ง
กฎหมายอืน่ และบทบญัญตัทิัง้หมดของรา่งกฎหมายนัน้ซึ่งไดร้ับการ
สนบัสนนุโดยบทบญัญตัทิีใ่หแ้ก ไ้ขอตัราภาษี จะถอืเป น็โมฆะและ
ยกเลกิไป และบทบญัญตัแิหง่กฎหมายนีจ้ะมผีลแทน

(b) ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบทบญัญตัอิืน่ๆ ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัตาม
อนมุาตรา (a) จะไดร้ับลงมตติามอนมุาตรา (b) ของมาตรา 10 ของ
ขอ้ที่ II ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี

มาตรา 12 การปรับปรงุแก ไ้ข
พระราชบัญญัตินี้จะต้องไม่มีการแก้ไข เว้นแต่ประชาชนได้แสดง

เจตจ�านงผ่านเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปทั่วรัฐ
มาตรา 13 วนัทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ละวนัหมดอายุ
(a) กฎหมายนีจ้ะมผีล ณ วนัทีไ่ดป้ระกาศใชเ้ป น็กฎหมาย วนั

ทีด่�าเนนิการส�าหรับส�าหรับบทบญัญตัติา่งๆ ของรา่งกฎหมายนีจ้ะ
ก�าหนดไว ใ้นพระราชบญัญตัิ

(b) ภาษทีีเ่สนอใหจ้ดัเกบ็โดยอนมุาตรา (a) และ (b) ของมาตรา 
17041.1 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดั
เกบ็ภาษี เพิม่เตมิตามพระราชบญัญตันิี้ จะไมน่�าไปด�าเนนิการ และ
จะหมดอายุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2024 เวน้แตว่า่ผูล้งคะแนนเสยีง 
โดยเสยีงสว่นใหญไ่ดอ้นมุตัใิหข้ยายพระราขบญัญตันิีอ้อกไป ณ 
การเลอืกตัง้ทีจ่ดัขึน้ทัว่รฐั ณ วนัองัคารแรกหรอืกอ่นนัน้ หลงัจากวนั
จนัทรแ์รกของเดอืนพฤศจกิายน 2024

ข้อเสนอที่ 39
การริเริ่มร่างกฎหมายนี้ได้น�าเสนอต่อประชาชนตามบทบัญญัติ

แห่งมาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

การรเิริ่มรา่งกฎหมายนีไ้ดแ้ก ไ้ข ยกเลกิ และเพิม่เตมิบางมาตรา
ในประมวลกฎหมายทรัพยากรสาธารณะ และประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี ดงันัน้บทบญัญตัทิีม่อียูซ่ึ่ง
ถกูเสนอใหต้ดัทอนจงึไดแ้สดงไวเ้ป น็ตวัพมิพท์ีม่กีารขดีเสน้พาดทบั
ตวัอกัษรและบทบญัญตัใิหมท่ีเ่สนอใหเ้พิ่มเตมิจึงไดแ้สดงไวเ้ป น็ตวั
พมิพ ์ ตวัเอียงเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่เพิม่เขา้มาใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบญัญัตกิารจ้างงานในภาคพลังงานสะอาดแห่ง
แคลิฟอร์เนยี (THE CALIFORNIA CLEAN ENERGY JOBS 

ACT)

มาตรา 1 ประชาชนแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีไดส้รุปและประกาศดงั
ตอ่ไปนี:้ 

(1) แคลิฟอร์เนียได้รับผลกระทบทางลบจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่าอย่างร้ายแรงซึ่งท�าให้ชาวแคลิฟอร์เนียกว่าล้านคนตกงาน

(2) กฎหมายภาษีอากรในปัจจุบันไม่ได้สนับสนุนบริษัทข้ามรัฐ
ต่างๆ ในการสร้างงานในแคลิฟอร์เนีย ทั้งยังท�าให้บริษัทต่างๆ ใน
แคลิฟอร์เนียที่จ้างงานตกอยู่ในภาวะด้อยทางการแข่งขัน

(3) เพือ่แก ไ้ขปญัหาดงักลา่ว รฐัอืน่ๆ สว่นใหญไ่ดเ้ปลีย่นแปลง
กฎหมายของตนในการเกบ็ภาษีจากบริษัทขา้มรัฐในอัตราสว่นรอ้ย
ละของยอดขายในรฐันัน้ๆ แนวทางดา้นภาษีซึ่งเป น็ทีรู่ จ้กักนัในนาม 
“ป จัจยัดา้นยอดขายอยา่งเดยีว (single sales factor)”

(4) หากรฐัแคลฟิอรเ์นยีน�าแนวทางป จัจยัดา้นยอดขายอยา่งเดยีว
มาใช ้ ส�านกังานนกัวเิคราะหก์ฏหมายประมาณการวา่ รายไดข้องรฐั
จะเพิม่ขึน้มากถงึ $1.1 พนัลา้น ตอ่ป แีละสรา้งงานเพิม่ป ลีะ 40,000 
ต�าแหนง่ในแคลฟิอรเ์นยี

(5) นอกจากนี้ การน�าสว่นเพียงเลก็นอ้ยของรายได ไ้ปสรา้ง
งานในด า้นประสิทธิภาพทางพลังงานและภาคพลังงานสะอาด 
แคลฟิอรเ์นยีสามารถสรา้งงานเพิม่ไดห้ลายหมืน่ต�าแหนง่ทนัที ทัง้
ยงัลดการวา่งงาน ปรับปรงุเศรษฐกจิใหด้ขีึน้ และประหยดัเงนิของผู ้
เสียภาษไีดใ้นดา้นพลงังาน

(6) รายไดเ้พิ่มเติมกอ็าจน�าไปใชก้บัโรงเรียนของรัฐที่สอดคลอ้ง
กบักฎหมายแคลฟิอรเ์นยีป จัจบุนั

มาตรา 2 เพิ่มเติมหมวด 16.3 (เริ่มต้นจากมาตรา 26200) เข้า
ในประมวลกฎหมายทรัพยากรสาธารณะ (Public Resources Code) 
ดังนี้:

หมวดที ่ 16.3. การสรา้งงานในภาคพลงังานสะอาด (CLEAN 
ENERGY JOB CREATION)

บทที่ 1 บทบญัญตัทิัว่ไป
26200. หมวดน้ีเป็นที่รู ้จักและอ้างอิงถึงในช่ือพระราชบัญญัติ

การสร้างงานในภาคพลังงานสะอาดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California 
Clean Energy Jobs Act)

26201. หมวดนีม้วีตัถปุระสงคด์งันี:้
(a) เพ่ือสร า้งงานในภาคการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและ

พลงังานสะอาดซึ่งใหค้า่จา้งสงูในแคลฟิอรเ์นยี
(b) น�าแรงงานแคลิฟอร เ์นียท�างานในดา้นการซอ่มและปรับปรุง 

โรงเรยีนและอาคารสถานทีข่องรฐัเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพดา้นพลงั 
งานของตนและปรับปรงุดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานสะอาดอืน่ๆ ซึ่ง
สรา้งงาน ประหยดัพลงังานและเงนิ 

(c) เพ่ือส่งเสรมิการสร้างต�าแหน่งงานใหม่ๆ ในภาคเอกชนที่
ปรบัปรงุประสิทธภิาพด้านพลงังานในอาคารพาณิชย์และทีพ่กัอาศยั 

(d) เพื่อใหบ้รรลุเป า้หมายการสร า้งต�าแหนง่งานใหสู้งสุดและ 
ประโยชนท์างพลงังานดว้ยเงนิทนุทีม่ี

(e) การเพิม่ การเสรมิและการยกระดบัประสทิธภิาพพลงังงาน 
ทีม่อียู ่ และโครงการด้านพลงังานสะอาดเพือ่สร้างประโยชน์ด้าน
เศรษฐกจิและพลงังานให้มากขึน้ส�าหรบัรฐัแคลฟิอร์เนยีโดยประสาน
งานกบัคณะกรรมาธกิารพลงังงานแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยี (California 
Energy Commission) และคณะกรรมาธกิารการสาธารณปูโภคแห่งรฐั
แคลฟิอร์เนยี (California Public Utilities Commission) 
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(f) จดัท�าบญัชสีาธารณะทีส่มบรูณเ์กีย่วกบัการใชเ้งนิทัง้หมด และ
งานตลอดจนประโยชนท์ีไ่ดร้ับ เพือ่ใหส้ามารถทบทวนและประเมนิ
ผลโครงการและโครงงานทีไ่ดร้ับทนุตามหมวดนี้

บทที 2 กองทนุการสรา้งงานในภาคพลงังานสะอาด (ClEan 
EnErgy Job CrEation Fund)

26205. ในที่นี้ กองทุนการสร้างงานในภาคพลังงานสะอาดจัด
ตั้งขึ้นในกองคลังของรัฐ ยกเว้นแต่ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 26208 
เงินรวมทั้งสิ้นห้าร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐ ($550,000,000) จะ
ถูกโอนจากกองทุนทั่วไปในปีงบประมาณ 2013–14, 2014–15, 
2015–16, 2016–17, และปี 2017–18 เงินในกองทุนจะได้จัดสรร
ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ทุนแก่โครงการต่างๆ ที่สร้างงานใน
แคลิฟอร์เนีย ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน และขยายกิจกรรม
ด้านพลังงานสะอาด รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

(a) โรงเรยีนและอาคารสถานทีส่าธารณะ:
(1) โรงเรียนของรัฐ: การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานและ

การติดตั้งระบบพลังงานสะอาด ร่วมกับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและ
การซ่อมแซมที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและปรับปรุง
ปัจจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนของรัฐ

(2) มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย: การปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน การติดตั้งระบบพลังงานสะอาด และการปรับปรุงระบบ
พลังงานอื่นๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้บรรลุประโยชน์ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

(3) อาคารและสิง่อ�านวยความสะดวกของรฐัอืน่ๆ: ใหก้ารสนบัสนนุ
ดา้นการเงนิและเทคนคิ รวมทัง้เงนิทนุกูย้มืหมนุเวยีน การลดอตัรา
ดอกเบีย้ หรอืการใหค้วามชว่ยเหลอือืน่ๆ เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพดา้นพลังงานและการตดิตั้งระบบพลังงานสะอาดทีคุ่ม้
คา่ในอาคารสถานทีข่องรฐั

(b) การอบรมด้านงานและการพฒันาแรงงาน: การให้ทนุแก่
หน่วยอนรุกัษ์พลงังานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย หน่วยรับรองการอนรุกัษ์
ชมุชน กลุม่สร้างพลงัเยาวชน และโครงการพฒันาแรงงานทีม่เีพ่ือ
อบรมและจ้างงานเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทหารผ่านศกึ และบคุคล
อืน่ๆ ให้เข้าท�างานในโครงการด้านประสทิธิภาพพลงังานและ
พลงังานสะอาด

(c) ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน: การให้ความช่วย
เหลอืหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดตัง้และด�าเนนิการ
โครงการประเมนิพลงังานสะอาดในทรพัย์สนิ (Property Assessed Clean 
Energy (PACE)) หรอืการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืทาง
เทคนิคที่คล้ายคลึงกันเพื่อการปรับปรุงที่คุ้มค่าซึ่งรวมถึงข้อก�าหนด
ในการช�าระคนื ทนุจะให้ความส�าคญักบัการเพิม่การสร้างงาน การ
ประหยัดพลังงานและความเท่าเทียมทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ 
รายได้จากการช�าระคืนจะถูกน�าไปใช้เพื่อการสร้างกองทุนให้กู้ยืม
หมนุเวยีน หรอืโครงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิต่อเนือ่งที่
คล้ายคลงึกนัเพือ่สร้างประโยชน์ด้านการสร้างงาน ตามความเหมาะสม

26206. ต ่อไปนี้คือหลักเกณฑท์ีใ่ช บ้ังคับส�าหรับค ่าใช จ้ ่าย
ทัง้หมดจากกองทนุการสรา้งงาน:

(a) การคัดเลือกโครงการและการก�ากับดูแลมีหน่วยงานของรัฐ
และท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นผู้บริหารจัดการโดยหน่วยงานเหล่านี้มีความ 
เชี่ยวชาญในด้านการจัดการโครงการและโครงงานด้านพลังงาน

(b) โครงการทัง้หมดถกูคดัเลอืกจากเกณฑก์ารสรา้งงานในรฐัและ
ประโยชนท์างพลงังานส�าหรับแตล่ะประเภทโครงการ 

(c) โครงการทั้งหมดต้องใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ: โดยผลที่
ได้ต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายในการท�าโครงการเมื่อเวลาผ่านไป การ
คัดเลือกโครงการอาจรวมถึง การพิจารณาประโยชน์อื่นนอกเหนือ
จากด้านพลังงาน เช่น สุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติมจาก
ประโยชน์ทางพลังงาน

(d) โครงการทั้งหมดตอ้งมีสัญญาอันระบุรายละเอียดเฉพาะ 
โครงการ คา่ใชจ้า่ยและการประหยดัพลงังานทีค่าดการณ์

(e) โครงการทัง้หมดตอ้งมกีารตรวจสอบ
(f) คา่ใชจ้า่ยในดา้นการด�าเนนิการทัว่ไปจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 4 

ของเงนิทนุทัง้หมด
(g) เงนิทนุจะใหแ้กห่นว่ยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญซึ่งกอ่ตัง้มาเพือ่ก

ารบรกิารโครงการและโครงงานดา้นพลงังานเทา่นัน้
(h) โครงการทั้งหมดจะตอ้งมีการประสานงานกับคณะกรรมา

ธกิารพลงังานแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี และคณะกรรมการธกิารงาน
สาธารณปูโภคแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี เพือ่หลกีเลีย่งความซ�้าซอ้นและ
สง่เสริมความพยายามดา้นประสิทธิภาพดา้นพลังงานและพลังงาน
สะอาดทีม่อียู ใ่หม้ากทีส่ดุ

(i) คา่ใชจ้า่ยทีร่วมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชว่ยเหลอืทาง 
เทคนิคและดว้ยการลดคา่ใช จ้า่ยโครงการและความลา่ช า้เช น่การ 
พฒันาและการด�าเนนิการของโครงการซึง่ลดคา่ใชจ้า่ยในการออกแบบ 
การอนญุาตหรอืการเงนิหรอือปุสรรคตา่งๆ ในการท�าโครงการให ้
เสร็จสิน้และการสรา้งงาน

26208. ในกรณีทีก่ระทรวงการคลงั และนักวเิคราะห์กฎหมายได้
ร่วมกันพิจารณาว่า การเพ่ิมรายได้ประจ�าปีทีป่ระเมินดงัทีเ่ป็นผลจากการ
ปรบัปรงุแก้ไข การเพ่ิมหรอืยกเลกิมาตรา 25128, 25128.5, 25128.7, 
และ 25136 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยเงนิรายได้และระบบการจดัเกบ็
ภาษน้ัีนต�า่กว่าหน่ึงพันหน่ึงร้อยล้านเหรยีญ ($1,100,000,000) จ�านวน
ที่โอนไปยังกองทุนการสร้างงานจะลดลงตามจ�านวนที่เทียบเท่ากับ 
ครึง่หน่ึง ของการเพ่ิมรายได้ทีป่ระเมินเป็นรายปี

บทที่ 3 ความรับผดิชอบ ผูต้รวจสอบอสิระ  
การเป ดิเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชน

26210. (a) คณะกรรมการก�ากับดแูลภาคประชาชน (Citizens 
Oversight Board) จดัตัง้ขึน้ในทีน่ี้

(b) คณะกรรมการจะประกอบดว้ยกรรมการเกา้คน: โดยสามคนได ้
รับการแตง่ตัง้โดยเหรญัญกิ อกีสามคนตอ่ไปแตง่ตัง้โดยผูค้วบคมุการ
เงนิ และอกีสามคนสดุทา้ยแตง่ตัง้โดยอยัการสงูสดุ แตล่ะต�าแหนง่ที่
ไดแ้ตง่ตัง้จะแตง่ตัง้สมาชกิหนึง่คนทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑต์อ่ไปนี:้ 

(1) วศิวกร สถาปนกิหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีอืน่ทีม่คีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญในการสรา้งอาคารหรอืการออกแบบ

(2) นกับญัชี นกัเศรษฐศาสตรห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพีอืน่ทีม่คีวาม
รู ค้วามเชี่ยวชาญในการประเมินการท�าธุรกรรมทางการเงินและการ
ใชจ้า่ยโครงการอยา่งมปีระสิทธิภาพ

(3) ผู เ้ชี่ยวชาญทางเทคนิคด า้นประสิทธิภาพด า้นพลังงาน 
พลงังานสะอาดหรอืระบบและโครงการดา้นพลงังาน

(c) คณะกรรมาธิการงานสาธารณูปโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และ
คณะกรรมาธิการพลังงงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ละชุดจะก�าหนด
สมาชิกกรรมการหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ

(d) คณะกรรมการจะปฏบิตัหินา้ทีด่งัตอ่ไปนี:้
(1) ทบทวนรายจา่ยทัง้หมดจากกองทนุการสรา้งงานทกุป ี
(2) สั่งการและทบทวนการตรวจสอบรายงานประจ�าป ขีองกอง

ทนุการสรา้งงาน และการคดัเลอืกโครงการทีเ่สร็จสมบรูณเ์พือ่
ประเมนิประสทิธภิาพในการใชจ้า่ยวา่เป น็ไปตามวัตถปุระสงคข์อง
หมวดนีห้รอืไม่

(3) ตพีมิพ์รายงานการท�าบญัชฉีบบัสมบรูณ์ของรายจ่ายทัง้หมด
ในแต่ละปี แสดงข้อมลูไว้บทเวบ็ไซต์ซึง่สาธารณชนสามารถเข้าถงึ
ได้

(4) ยื่นผลการประเมินโครงการแก่สภานิติบัญญัติโดยระบุถึง
การเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหมวด
นี้

บทที ่ 4 ค�าจ�ากดัความ

26220. ค�าจ�ากดัความตอ่ไปนีไ้ดน้�ามาใช ใ้นหมวดนี:้
(a) “พลงังานสะอาด” หมายถงึเครือ่งมอืหรอืเทคโนโลยซีึง่เป็น

ไปตามค�าจ�ากดัความของค�าว่า “พลงังานหมนุเวยีน” ในมาตรา 
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26003 หรอืสิง่ทีม่ส่ีวนในการปรบัปรงุการจดัการหรอืประสทิธภิาพ
ด้านพลงังาน

(b) “คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการก�ากบัดแูลภาค
ประชาชน ทีก่�าหนดในมาตรา 26210

(c) “กองทุนการสรา้งงาน” หมายถึงกองทนุการสรา้งงานในภาค
พลงังานสะอาดทีก่�าหนดในมาตรา 26205

(d) “คา่ใชจ้า่ยทัว่ไปของโครงการ” ไดแ้กก่ารจา้งพนกังานเพือ่
การพฒันาหนว่ยงานรัฐและการจดัการโครงการทีไ่ดท้นุตามหมวด
นี้ แตไ่มร่วมการใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ การประเมนิ การวดั
และการประเมนิ หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
โครงการและการปฏบิตังิาน และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด�าเนนิการในทอ้งถิน่

มาตรา 3 มาตรา 23101 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิราย
ไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษไีดร้ับการแก ไ้ข ดงันี:้

23101. (a) “การประกอบธรุกจิ” หมายถงึการมสีว่นอยา่ง
จรงิจงัในการท�าธรุกรรมใดๆ โดยมเีปา้หมายในสรา้งก�าไรหรอื
ประโยชนด์า้นการเงนิหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิ

(b) ส�าหรับปีที่พึงช�าระภาษีที่เริ่มต้นในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 
1 มกราคม 2011 ผู้เสียภาษีก�าลังประกอบธุรกิจในรัฐนี้เป็นเวลา
หนึ่งปีที่พึงช�าระภาษี หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้เสียภาษีได้ก่อตั้งหรือที่ถิ่นพ�านักในทางธุรกิจในรัฐนี้
(2) ยอดขาย, ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา (e) หรอื (f) ของมาตรา 

25120 ซึง่จ�าเป น็ตอ้งน�ามาค�านวณภาษสี�าหรับป นีัน้, ของผูเ้สยี
ภาษใีนรฐันีเ้กนิยอดหา้แสนเหรยีญ ($500,000) หรอืรอ้ยละ 25 
ของยอดขายทัง้หมดของผูเ้สยีภาษี อยา่งใดอยา่งหนึง่ทีน่อ้ยกวา่ 
เพือ่วตัถปุระสงคข์องของวรรคนี้ ยอดขายของผูเ้สยีภาษไีดแ้ก่ 
การขายโดยตวัแทนหรอืผูท้�าสญัญาอสิระของผูเ้สยีภาษี เพือ่
วตัถปุระสงคข์องวรรคนี้ ยอดขายทีป่รากฏในรฐันีจ้ะถกูตดัสนิจากฏ
วา่ดว้ยการมอบหมายทางการขายตาม มาตรา มาตรา 25135 และ
อนมุาตรา(b) ของมาตรา 25136, และระเบยีบตา่งๆ ภายใตห้มวด
เหลา่นัน้ดังทีไ่ดแ้ก ไ้ข โดยระเบยีบในมาตรา 25137

(3) อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ของ
ผู้เสียภาษีในรัฐนี้เกินยอดห้าหมื่นเหรียญ ($50,000) หรือร้อย
ละ 25 ของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้
ของผู้เสียภาษีทั้งหมด อย่างใดอย่างหนึ่งที่น้อยกว่า มูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้และการ
ตัดสินว่าทรัพย์สินน้ันอยู่ในรัฐนี้หรือไม่จะได้รับการก�าหนดโดย
การใช้กฎในมาตรา 25129 ถึง 25131 รวมกันทั้งหมด และระเบียบ
ตามที่ได้แก้ไขโดยระเบียบในมาตรา 25137

(4) จ�านวนเงินที่จา่ยใหแ้กร่ัฐนีโ้ดยผู เ้สียภาษีเพื่อการชดเชย 
ตามทีก่�าหนดในอนมุาตรา (c) ของมาตรา 25120 เกนิยอดหา้หมืน่
เหรยีญ ($50,000) หรอื รอ้ยละ 25 ของเงนิชดเชยทีจ่า่ยโดยผูเ้สยี
ภาษี อยา่งใดอยา่งหนึง่ทีน่อ้ยกวา่ เงนิชดเชยในรฐันีต้ดัสนิโดยการ
ใชก้ฎซึง่ก�าหนดเพือ่บญัชเีงนิเดอืนทีก่�าหนดในมาตรา 25133 และ
ระเบยีบภายใตด้งัทีไ่ดแ้ก ไ้ขตามระเบยีบในมาตรา 25137

(c) (1) คณะกรรมการดา้นภาษแีฟรนไชส ์ (Franchise Tax 
Board) จะท�าการปรับจ�านวนทีร่ะบใุนวรรค (2), (3) และ (4) ของ
อนมุาตรา (b) ทุกป ตีามความในอนมุาตรา (h) ของมาตรา 17041 

(2) เพือ่วตัถปุระสงคข์องการปรับเปลีย่นทีก่�าหนดโดยวรรค (1), 
อนมุาตรา (h) ของมาตรา 17041 จะไดน้�าไปใช โ้ดยเปลีย่น “2012” 
แทน “1988”

(d) ยอดขาย ทรพัย์สนิและบญัชเีงนิเดอืนของผูเ้สยีภาษ ี รวม
ถงึหุน้ตามอตัรา หรอืทีไ่ด้ปันจากกจิการซึง่โอนภาษใีห้เจ้าของผู้

เสยีภาษ ี เพือ่วัตถุประสงค์ของอนมุาตรานี,้ “กิจการซึง่โอนภาษี
ให้เจ้าของ” หมายถึงการเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบรรษทัประเภท “S” 

มาตรา 4 มาตรา 25128 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิราย
ไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษไีดร้ับการแก ไ้ข ดงันี:้

25128. (a) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 38006,ส�าหรับป ทีีพ่งึช�าระ
ภาษทีีเ่ริ่มตน้กอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2013 รายไดท้ีเ่กดิจากการท�า
ธุรกจิทั้งหมดจะถกูแบง่ในรัฐนีโ้ดยการคณูรายไดอ้นัเกดิการธุรกจิ
ดว้ยเศษสว่นซึ่งเป น็เศษของตวัหารทางทรัพยส์นิและเศษตวัหาร
ทางเงนิเดอืนบวกตวัหารยอดขายยกก�าลงัสอง และตวัหารซึง่คอืสี่ 
ยกเวน้ทีก่�าหนดในอนมุาตรา (b) หรอือนมุาตรา (c)

(b)  ในกรณีที่ส ่วนของการค ้าหรือธุ รกิจที่ได ้มากกว ่า 
รอ้ยละ 50 ของ “รายรบัทางธรุกจิสทุธ”ิ จากการท�ากจิกรรมธรุกจิทีเ่ขา้ 
ขา่ยตัง้แตห่นึง่ธรุกจิขึน้ไป รายไดจ้ากธรุกจิทัง้หมดของการคา้หรอื
ธรุกจิทีต่อ้งแบง่ จะถกูแบง่ใหแ้กร่ฐันีโ้ดยการคณูรายไดด้ว้ยเศษสว่น
ซึง่เป น็เศษของตวัหารป จัจยัดา้นทรัพยส์นิ บวกตวัหารป จัจยัดา้น
เงนิเดอืน บวกตวัหารดา้นปจัจยัยอดขาย และตวัหารคอืสาม 

(c) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี้ “กจิกรรมทางธรุกจิทีเ่ขา้ขา่ย” 
ไดแ้ก:่

(1) กจิกรรมธรุกจิการเกษตร
(2) กจิกรรมธรุกจิการสกดั
(3) กจิการเงนิฝากและเงนิกู ้
(4) กจิกรรมธรุกจิการธนาคารและการเงนิ
(d) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี:้
(1) “รายรับทางธรุกจิสทุธ”ิ หมายถงึรายรับสทุธติามทีก่�าหนด

ไวใ้นอนมุาตรา (e) หรอือนมุาตรา (f) ของมาตรา 25120 (นอก
เหนอืจากรายรับสทุธอิืน่ๆ จากยอดขาย หรอืการท�าธรุกรรมอืน่ๆ 
ภายในกลุม่การคา้หรือธุรกจิทีต่อ้งแบง่ของกลุม่บรรษัทซึ่งรายได ้
และป จัจยัดา้นการแบง่จ�าเป น็ตอ้งน�ามารวมไว ใ้นรายงานรวม ตาม
มาตรา 25101 ซึง่จ�ากดั (หากเกีย่วขอ้ง) โดยมาตรา 25110) ไมว่า่
รายรับนั้นไดแ้ยกจากป จัจัยดา้นยอดขายโดยการด�าเนินการตาม
มาตรา 25137 หรอืไมก่ต็าม

(2) “กจิกรรมทางธรุกจิการเกษตร” หมายถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัปศสุตัว ์ นม สตัวป์ กี ผลไม ้ สตัวท์ีใ่หข้นหรอื ฟารม์บรรทกุ 
การเพาะปลกู ทุง่ปศสุตัว ์ สถานเพาะพนัธุ ์ หรอืพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว ์ 
“กจิกรรมทางธรุกจิการเกษตร” ยงัรวมถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเพาะ หรอืการเลีย้ง หรอืการเกบ็เกีย่วสนิคา้เกษตรหรอืไมด้อก 
รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง การเลีย้ง การตดัขน การใหอ้าหาร การ
ดแูล การอบรมหรอืการจดัการสตัว ์ในฟารม์ รวมทัง้การด�าเนนิการ 
การท�าใหแ้หง้ การบรรจหุบีหอ่ การคดั การเกบ็ไว ้ สนิคา้เกษตร
หรอืไมด้อกไว ้ ณ ฟารม์ ในขัน้ตอนทีย่งัไมผ่า่นการผลติ แตเ่ฉพาะ
ในกรณทีีเ่จา้ของ ผูเ้ชา่ ผูด้�าเนนิการฟารม์ไดผ้ลติอยา่งสม�า่เสมอ
เกนิกวา่ครึง่หนึง่ของสนิคา้ทีถ่กูด�าเนนิการดงักลา่ว

(3) “กจิกรรมธรุกจิการสกดั” หมายถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ผลติ การท�าใหบ้รสิทุธิ การแปรรูปน�า้มนั กา๊ซธรรมชาติ หรอืสนิแร ่
ธรรมชาติ

(4) “กจิการเงนิฝากและเงนิกู ”้ หมายถงึกจิกรรมใดๆ ทีด่�าเนนิ
การโดยเกีย่วขอ้งกบัการใหฝ้าก หรอืกู ้ หรอืธนาคารออมสนิซึง่ได ้
รับการสนบัสนนุจากกฎหมายรฐับาลหรอืกฎหมายของรฐั 

(5) “กจิกรรมการธนาคารและการเงนิ” หมายถงึกจิกรรมใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัเงนิ หรอืสิง่ทีเ่ป น็ผลจากการด�าเนนิการดว้ยเงนิหรอื
เงนิทนุโดยมกีารแขง่ขนัอยา่งจรงิจงักบัธรุกจิของธนาคารระดบัชาติ

(6) “การคา้หรอืธรุกจิทีต่อ้งแบง่” หมายถงึการคา้หรอืธรุกจิ
อนัชัดเจนซึ่งรายไดข้องธุรกจินั้นก�าหนดใหต้อ้งมีการแบง่ภายใต ้
มาตรา 25101 และมาตรา 25120 ซึง่จ�ากดั (หากเกีย่วขอ้ง) โดย
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มาตรา 25110 โดยใชต้วัหารเดยีวกนัส�าหรับป จัจยัดา้นเงนิเดอืน 
ทรัพยสิ์นและดา้นยอดขายแตล่ะตวั

(7) วรรค (4) ของอนมุาตรา (c) จะมผีลเฉพาะเมือ่คณะกรรม
การภาษีแฟรนไชส ์ไดร้ับรองสูตรการค�านวณภาษีกรณธีุรกจิขา้ม
รฐัส�าหรับการก�าหนดรูปแบบการแบง่สดัสว่นของรายไดส้ทุธิ จาก
สถาบนัการเงนิ หรอืองคก์รอืน่ทีเ่ทา่เทยีมกนั และจะมกีารด�าเนนิ
การ ณ วันด�าเนนิการเดยีวกนัตามสตูรทีไ่ดร้ับรอง

(8) ในกรณใีดๆ ทีร่ายไดแ้ละตวัประกอบดา้นการแบง่ของบญัชี
เงินฝากสองบัญชีขึ้นไปของสมาคมหรือบรรษัทถกูก�าหนดใหร้วม
อยูใ่นรายงานรวม ภายใตม้าตรา 25101 ซึง่จ�ากดั (หากเกีย่วขอ้ง) 
โดยมาตรา 25110 สิง่สองประการตอ่ไปนีจ้ะน�าไปบงัคบัใช:้

(A) การใชก้ารทดสอบมากกวา่รอ้ยละ 50 ของอนมุาตรา (b) จะ
ด�าเนนิการโดยพจิารณา “รายรับธรุกจิสทุธ”ิ ของการคา้ หรอืธรุกจิ
ของกลุม่ทัง้หมดทีต่อ้งมกีารจดัแบง่

(B) รายไดท้ัง้หมดของธรุกจิของกลุม่จะถกูแบง่สว่นตามอนมุาต
รา (a) หรอือนมุาตรา (b) หรอื อนมุาตรา (b) ของมาตรา 25128.5 
มาตรา 25128.5 หรอื25128.7 ตามทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรา 5 มาตรา 25128.5 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิราย
ไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษไีดร้ับการแก ไ้ข ดงันี:้

25128.5. (a) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 38006 ป ทีีพ่งึช�าระ
ภาษทีีเ่ริ่มตน้ในวนัที่ หรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2011 และกอ่น
วนัที่ 1 มกราคม2013, การคา้หรอืธรุกจิใดๆ ทีม่กีารแบง่สว่น นอก
เหนอืจากการคา้หรอืธรุกจิใดๆ ทีม่กีารแบง่สว่น ตามทีอ่ธบิายไว ้
ในอนมุาตรา (b) ของมาตรา 25128 อาจกระท�าการเลอืกเป น็ราย
ป ซีึ่งไมอ่าจเปลี่ยนแปลงไดว้า่ดว้ยก�าหนดเวลาการรายงานภาษี
เดมิ โดยใชว้ธิกีารและแบบฟอรม์ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการภาษี
แฟรนไชส ์ เพือ่การแบง่รายไดต้ามหมวดนี้ และไมใ่ชต่ามมาตรา 
25128

(b) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 38006 ส�าหรับป ทีีพ่งึช�าระภาษทีี่
เริ่มตน้ในวนั หรอืวนัหลงัจากวนัที่ 1 มกราคม 2011และกอ่นวนัที่ 1 
มกราคม 2013 รายไดจ้ากธรุกจิทัง้หมดของการคา้หรอืธรุกจิทีต่อ้ง
แบง่ทีด่�าเนนิการเลอืกตามทีก่�าหนดไวใ้นอนมุาตรา (a) จะถกูแบง่
ใหร้ฐันีโ้ดยการคณูรายไดข้องธรุกจิดว้ยป จัจยัดา้นยอดขาย

(c) คณะกรรมการภาษแีฟรนไชส ์ เป น็ผูม้อี�านาจในการออก
ระเบยีบทีจ่�าเป น็ หรอืเหมาะสมในเรือ่งการเลอืกภายใตม้าตรานี้ 
รวมถงึระเบยีบตา่งๆ อนัสอดคลอ้งกบักฎทีไ่ดก้�าหนดไวส้�าหรับการ
เลอืกภายใตม้าตรา 25113

(d) มาตรานีไ้มม่ผีลกบัป ทีีพ่งึช�าระภาษทีีเ่ริ่มตน้ในวนัที่ หรอื
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2013 และยกเลกิวนัที่ 1 ธนัวาคม 2013

มาตรา 6 เพิม่เตมิมาตรา 25128.7 เขา้ในประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี ดงันี:้

25128.7. โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 38006 ป ทีีพ่งึช�าระภาษทีี่
เริ่มตน้ในวนัที่ หรอืหลงัจากวนัที่ 1 มกราคม 2013 รายไดจ้าก
ธรุกจิทัง้หมดอนัเกดิจากการคา้หรอืธรุกจิทีต่อ้งแบง่ นอกเหนอืจาก
การคา้หรอืธรุกจิทีต่อ้งแบง่ตามทีอ่ธบิายไว ใ้นอนมุาตรา (b) ของ
มาตรา 25128 จะตอ้งน�าไปแบง่ใหร้ฐันีโ้ดยการคณูรายไดธ้รุกจิโดย
ใชป้ จัจยัดา้นยอดขาย

มาตรา 7 มาตรา 25136 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิราย
ไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษไีดร้ับการแก ไ้ข ดงันี:้

25136. (a) กรณปี ทีีพ่งึช�าระภาษีทีเ่ริ่มตน้กอ่นวนัที่ 1 
มกราคม 2011 และส�าหรับป ทีีพ่งึช�าระภาษีทีเ่ริ่มตน้ในวนัที่ หรอื
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2011และกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2013ซึ่งอยู ่
ภายใตบ้งัคบัของมาตรา 25128.5 และไมไ่ดม้กีารเลอืกภายใต ้

อนุมาตรา (a) ของมาตรา 25128.5 ยอดขาย นอกเหนอืจากขาย
ทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีจ่บัตอ้งได ้ ถอืวา่อยู ่ในรัฐนี้ ถา้หาก:

(1) กจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้ีก่ระท�าในรฐันี้ หรอื
(2) กิจกรรมที่ท�าให้เกิดรายได้ที่กระท�าทั้งในและนอกรัฐนี้

หรือมีสัดส่วนของกิจกรรมที่ท�าให้เกิดรายได้ที่กระท�าในรัฐนี้
สูงกว่ารัฐอื่นๆ โดยตั้งอยู่พื้นฐานจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
การ 

(3) อนมุาตรานีจ้ะมผีลน�าไปบงัคบัใช ้ และอนมุาตรา (b) จะไมม่ี
ผลน�าไปบงัคบัใช ้ ในกรณขีองป ภีาษีซึง่เริ่มตน้ในวนั หรอืหลงัจาก
วนัที่ 1 มกราคม 2011 และทีเ่ริ่มกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2013ซึง่ไม่
อยูภ่ายใตบ้งัคบัของมาตรา 25128.5 ส�าหรับผูเ้สยีภาษใีดๆ ทีต่อ้ง
จา่ยภาษภีายใตส้ว่นนี้

(b) ส�าหรับป ทีีพ่งึช�าระภาษทีีเ่ริ่มในวนัที่ หรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2011 และกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2013:

(1) ยอดขายที่เกิดจากการบริการในรัฐนี้ ในขอบเขตที่ผู้ซื้อการ
บริการนั้นได้รับประโยชน์ของการบริการนั้นในรัฐนี้ 

(2) ยอดขายทรัพยส์นิทีจ่บัตอ้งไมไ่ดอ้ยูใ่นรฐันี้ ในขอบเขต
ทีท่รัพยส์นินัน้ไดใ้ชอ้ยูใ่นรฐันี้ ในกรณขีองหลกัทรัพยท์ีม่กีาร
จ�าหนา่ย การขายถอืวา่เกดิในรฐันี้ หากลกูคา้อยูใ่นรฐันี้

(3) ยอดขายทีไ่ดจ้ากการขาย การเชา่ซือ้ การใหเ้ชา่ การให ใ้บ
อนญุาตแกอ่สงัหาริมทรัพย ์ ถอืวา่อยูใ่นรฐันี้ หากอสงัหาริมทรัพย ์
นัน้ตัง้อยูใ่นรฐันี้

(4) ยอดขายทีไ่ดจ้ากการใหเ้ชา่ การเชา่ซือ้ การให ใ้บอนญุาต
ส�าหรับทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีจ่บัตอ้งได ้ ถอืวา่อยูใ่นรฐันี้ หาก
ทรัพยส์นินัน้ตัง้อยูใ่นรฐันี้

(5) (A) กรณทีีม่าตรา 25128.5 น�าไปบงัคบัใช ้ ใหน้�าอนมุาตรานี้
ไปใชแ้ทนอนมุาตรา (a) ส�าหรับป ภีาษใีดๆ ทีไ่ดม้กีารเลอืกภายใต ้
อนมุาตรา (a) ของมาตรา 25128.5

(B) หากมาตรา 25128.5 ไม ่ไดม้ีการบังคบัใช ้ อนุมาตรานีจ้ะ
ไมม่ีผลบังคบัใช ้ และอนุมาตรา (a) จะมีผลบังคบัใชส้�าหรับผู ้
เสียภาษใีดๆ ที่จะตอ้งด�าเนินการทางภาษภีายใตส้ ว่นนี้

(C) โดยไมค่�านงึถงึวรรคยอ่ย (A) หรอื (B) อนมุาตรานีม้ผีล
บงัคบัใชต้ามวตัถปุระสงคข์องวรรค (2) ของอนมุาตรา (b) ของ
มาตรา 23101

(c) คณะกรรมการภาษแีฟรนไชส ์ อาจก�าหนดระเบยีบตา่งๆ ที่
จ�าเป น็ในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องอนมุาตรา (b)

(d) มาตรานีจ้ะไมม่ผีลตอ่ป ทีีพ่ึงช�าระภาษีทีเ่ริ่มในวนัที่ หรือ
หลังวนัที่ 1 มกราคม 2013 และยกเลกิวนัที่ 1 ธันวาคม 2013

มาตรา 8 เพิม่เตมิมาตรา 25136 เขา้ในประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี ดงันี:้

25136. (a) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 38006 ป ทีีพ่งึช�าระภาษทีี่
เริ่มในวนัที่ หรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2013 ยอดขายทีน่อกเหนอื
จากยอดขายของทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีจ่บัตอ้งได ้ ถอืวา่อยูใ่นรฐันี้ 
หาก:

(1) ยอดขายจากการให้บริการต่างๆ อยู่ในรัฐนี้ ในขอบเขตที่ผู้
ซื้อการบริการได้รับประโยชน์ของการบริการนั้นภายในรัฐนี้

(2) ยอดขายทรัพยส์ินที่จับตอ้งไม ่ไดอ้ยู ่ในรัฐนี้ในขอบเขตที่
ทรัพยส์นินัน้ได ใ้ชอ้ยูใ่นรฐันี้ ในกรณขีองหลกัทรัพยท์ีม่กีารจ�าหนา่ย 
การขายถอืวา่เกดิในรฐันี้ หากลกูคา้อยูใ่นรฐันี้

(3) ยอดขายทีไ่ดจ้ากการขาย การเชา่ซือ้ การใหเ้ชา่ การให ใ้บ
อนญุาตแกอ่สงัหาริมทรัพยอ์ยูใ่นรฐันี้ หากอสงัหาริมทรัพยน์ัน้ตัง้อยู ่
ในรฐันี้
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(4) ยอดขายทีไ่ดจ้ากการใหเ้ชา่ การเชา่ซือ้ การให ใ้บอนญุาต
ส�าหรับทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีจ่บัตอ้งไดอ้ยูใ่นรฐันี้ หากทรัพยส์นินัน้
ตัง้อยูใ่นรฐันี้

(b) คณะกรรมการภาษแีฟรนไชส ์ อาจก�าหนดระเบยีบอืน่ๆ เพิม่
เตมิตามทีจ่�าเป น็ หรอืเหมาะสมในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์
ของมาตรานี้

มาตรา 9 เพิม่เตมิมาตรา 25136.1 เขา้ในประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจดัเกบ็ภาษี ดงันี:้

25136.1. (a) ส�าหรับป ทีีพ่งึช�าระภาษทีีเ่ริ่มตน้ ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2013 หรอืหลงัจากนัน้ ผูเ้สยีภาษทีีม่คีณุสมบตัซิึ่งไดแ้บง่
รายไดข้องธรุกจิภายใตม้าตรา 25128.7 จะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัิ
ตอ่ไปนี:้

(1) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 25137 ยอดขายทีเ่ขา้ขา่ยซึ่งคดิใหก้บั
รฐันีจ้ะเทา่กบัรอ้ยละ 50 ของจ�านวนยอดขายทีเ่ขา้ขา่ยซึ่งคดิใหก้บั
รฐันีต้ามมาตรา 25136 แตเ่พือ่การปฎบิตัติามความในมาตรานี้ สว่น
อกีรอ้ยละ 50 ทีเ่หลอื จะไมน่�ามาคดิใหก้บัรฐันี้

(2) ยอดขายอืน่ๆ จะถกูก�าหนดภายใตม้าตรา 25136
(b) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี:้
(1) “ผูเ้สยีภาษทีีเ่ขา้ขา่ย” หมายถงึ สมาชกิหนึง่คนของกลุม่

รายงานรวมซึ่งเป น็กลุม่ผูเ้ขา้ขา่ยดว้ย ตามทีน่ยิามในวรรค (10) ของ
อนมุาตรา (b) ของมาตรา 25106.5 ของเรือ่งที่ 18 วา่ดว้ยประมวล
กฎหมายระเบียบแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นียโดยมีผลในวนัที่มีผลบังคบัใช ้
ของกฎหมายทีเ่พิม่มาตรานี้

(2) “กลุม่ผูเ้ขา้ขา่ย” หมายถงึ กลุม่รายงานรวม, ตามทีน่ยิามใน
วรรค (3) ของอนมุาตรา (b) ของมาตรา 25106.5 ของกฎหมายขอ้
ที่ 18 วา่ดว้ยประมวลกฎหมายระเบยีบแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี โดยมี
ผลในวนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องกฎหมายทีเ่พิม่มาตรานี้ ซึ่งเป น็ไปตาม
เงือ่นไขดงัตอ่ไปนี:้

(A) ไดผ้า่นเกณฑข์อ้ก�าหนดวา่ดว้ยการลงทนุขัน้ต�า่ส�าหรับป ภีาษี 
(B) ส�าหรับป ภีาษทีีเ่ริ่มตน้ในป ปีฏทินิ 2006 ส�าหรับกลุม่รายงาน

รวม กลุม่รายงานรวมมรีายรับมากกวา่รอ้ยละ 50 ของธรุกจิสทุธซิึ่ง
เป น็เครอืขา่ยในสหรฐัจากการด�าเนนิการระบบเคเบลิตัง้แตห่นึง่ระบบ
ขึน้ไป

(C) เพือ่วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของวรรคยอ่ย (B) 
ใหก้ฎตอ่ไปนีม้ผีลบงัคบัใช:้

(i) หากสมาชิกหนึ่งคนของกลุม่รายงานรวมส�าหรับป ภีาษีนัน้ไม ่
ไดเ้ป น็สมาชกิของกลุม่รายงานรวมส�าหรับป ภีาษีทีเ่ริ่มตน้ป ปีฏทินิ
ในป ี 2006 รายรับจากธรุกจิสทุธขิองสมาชกิทีไ่มไ่ดร้วมอยูจ่ะตอ้ง
ถกูน�าไปรวมในการค�านวณรายรับจากธรุกจิสทุธขิองกลุม่รายงานรวม
ส�าหรับป ภีาษทีีเ่ริ่มตน้ป ปีฏทินิในป ี 2006 ราวกบัวา่สมาชกิทีไ่มไ่ด ้
รวมในกลุม่นัน้เป น็สมาชิกของกลุม่รายงานรวมส�าหรับป ภีาษีที่เริ่ม
ตน้ป ปีฏทินิในป ี 2006 

(ii) รายรับจากธรุกจิสทุธจิะรวมรายไดจ้ากธรุกจิสทุธขิองหุน้สว่น
ทีม่คีณุสมบตัิ แตเ่ฉพาะในขอบเขตของผลประโยชนข์องสมาชกิใน
หุน้สว่นนัน้

(3) “ระบบเคเบลิ” และ ”เครอืขา่ย” จะมคีวามหมายเชน่
เดยีวกนั ตามทีก่�าหนดในมาตรา 5830 แหง่ประมวลกฎหมายการ
สาธารณปูโภค ตามทีม่ผีล ณ วนัทีก่ฎหมายมผีลจากการเพิม่มาตรานี้ 
“การบรกิารเครอืขา่ย” หมายถงึการบรกิารวดิทีศัน ์ เคเบลิ เสยีง หรอื
ขอ้มลู

(4) “รายรับธรุกจิสทุธ”ิ หมายถงึรายรับสทุธติามทีก่�าหนดในวรรค 
(2) ของอนมุาตรา (f) ของมาตรา 25120 (นอกเหนอืจากรายรับสทุธิ
จากยอดขายหรอืการท�าธรุกรรมอืน่ๆ ในหมูส่มาชกิของกลุม่รายงาน
รวมซึ่งจ�ากดั (หากเกีย่วขอ้ง) โดยมาตรา 25110)

(5) “ขอ้ก�าหนดวา่ดว้ยการลงทนุขัน้ต�า่” หมายถงึรายจา่ยทีเ่ขา้
ขา่ยทีไ่มต่�า่กวา่สองรอ้ยหา้สบิลา้นเหรยีญ ($250,000,000) โดย
กลุม่รายงานรวมระหวา่งป ปีฏทินิซึ่งรวมตน้ป ขีองป ภีาษี

(6) “รายจา่ยทีเ่ขา้ขา่ย” หมายถงึ ยอดรวมคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีจ่า่ย 
ใหก้บัรฐันีส้�าหรับทรัพยส์นิทีจ่บัตอ้งได ้ เงนิเดอืน การบรกิาร  
คา่ธรรมเนยีมแฟรนไชส ์ หรอืการกระจายทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้ หรอื
สทิธอิืน่ๆ ซึ่งจา่ยหรอืเกดิขึน้โดย หรอืในนามของสมาชกิของกลุม่
รายงานรวม 

(A) รายจา่ยทีน่อกเหนอืจากทรัพยส์นิทีจ่บัตอ้งไดท้ีน่�าเขา้รฐันี้ ถา้
หากสมาชกิของกลุม่รายงานรวมไดร้ับประโยชนจ์ากการซือ้หรอืจา่ย
ในรฐันี้

(B) การซือ้หรอืการจา่ยเพือ่ทรัพยส์นิทีจ่บัตอ้งไดจ้ะน�ามาพจิารณา 
เขา้รฐันีห้ากทรัพยส์นินัน้ได ใ้หบ้รกิารในรฐันี้

(C) รายจ ่ายที่เข า้ข ่ายจะรวมถึงรายจ ่ายของกลุ ่มรายงานรวม 
ส�าหรับทรัพยส์นิหรอืการบรกิารทีซ่ือ้ ใช ้ หรอืจดัใหม้โีดยผูท้�า
สญัญาอสิระในรฐันี้

(D) รายจา่ยทีเ่ขา้ขา่ยรวมถงึรายจา่ยโดยหุน้สว่นท่ีเขา้ขา่ย แต่
เฉพาะในขอบเขตของผลประโยชนข์องสมาชกิในการเป น็หุน้สว่นนัน้ 

(7) “หุน้สว่นทีเ่ขา้ขา่ย” หมายถงึ หุน้สว่นหนึง่ หากรายไดข้อง
หุ น้ส ว่นและตัวประกอบการแบง่ของหุ น้ส ว่นรวมอยู ่ในรายไดแ้ละ
ตวัประกอบการแบง่ของสมาชกิของกลุม่รายงานรวม แตเ่ฉพาะใน
ขอบเขตของผลประโยชนข์องสมาชกิในการเป น็หุน้สว่นนัน้

(8) “ยอดขายทีเ่ขา้ขา่ย” หมายถงึ รายรับจากธรุกจิสทุธจิากขอ้
ก�าหนดของการบรกิารเครอืขา่ย นอกเหนอืจากรายไดจ้ากธรุกจิสทุธิ
ทีไ่ดจ้ากการขาย หรอืการใหเ้ชา่อปุกรณ์ในพืน้ทีข่องลกูคา้ “ยอดขาย
ทีเ่ขา้ขา่ย” จะรวมถงึ ยอดขายทีเ่ขา้ขา่ยของหุน้สว่นทีเ่ขา้ขา่ย แต่
เฉพาะในขอบเขตของผลประโยชนข์องสมาชิกในการเป น็หุน้สว่นนัน้ 

(c) กฏตา่งๆ ในมาตรานีใ้นสว่นของยอดขายทีเ่ขา้ขา่ยของหุน้สว่น
ทีเ่ขา้ขา่ยเป น็ไปเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฏตา่งๆ ส�าหรับการเป น็หุน้
สว่น ภายใตว้รรค (3) ของอนุมาตรา (f) ของมาตรา 25137-1 ของ
เรือ่งที่ 18 วา่ดว้ยประมวลกฎหมายระเบยีบแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี 
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ข้อเสนอที	่40	
แผนทีเ่ขตเลอืกตั้งสมาชกิวฒุสิภาทั้งรัฐทีไ่ดร้ับการรับรอง

โดยคณะกรรมาธกิารแบง่เขตเลอืกตัง้ในวนัที ่15 สิงหาคม 2011 
ไดย้ืน่เสนอตอ่ประชาชนเพือ่การลงประชามตโิดยสอดคลอ้งกับ
อนุมาตรา (i) ของมาตรา 2 ของขอ้ XXI ของรฐัธรรมนญูแหง่
รฐัแคลฟิอรเ์นยี

กฎหมายที่เสนอ	
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สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนียประจ�าเขตต่างๆ
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 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	5 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	6

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	7 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	8

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40



134 |  เนื้อหาของกฎหมายที่ เสนอ

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	9 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	10

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	11 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	12

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	13 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	14

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	15 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	16

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	17 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	18

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	19 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	20

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	21 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต 22

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	23 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	24

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	25 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	26

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	27 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	28

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	29 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	30

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	31 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	32

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	33 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	34

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	35 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต		36

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40



เนื้อหาของกฎหมายที่ เสนอ  |  141

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	37 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	38

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	39 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	40

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40
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คู่มือแนะน�ำส�ำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบเสียงบันทึก
และตัวพิมพ์ขนำดใหญ่
เพื่อสั่งคู่มือแนะน�ำส�ำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบตัวพิมพ์ขนำดใหญ่เทปคำสเซ็ท หรือแผ่น
ซีดี ให้เข้ำไปที่เว็บไซต์ www.voterguide.sos.ca.gov/alt-versions หรือโทรสำยด่วนฟรีส�ำหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งของส�ำนักงำนเลขำธิกำรของรัฐที่หมำยเลข (855) 345-3933

เพ่ือดำวน์โหลดค�ำแนะน�ำส�ำหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แบบเป็นทำงกำรในแบบบนัทกึเสยีง MP3 ให้
ไปทีเ่วบ็ไซต์ www.voterguide.sos.ca.gov/audio

หำรำยได้และสร้ำงควำมแตกตำ่ง... 
ท�ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง!
นอกเหนือจำกกำรได้รับประสบกำรณ์โดยตรงกับวิธีกำรของระบบประชำธิปไตยของเรำ เจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั้ง
สำมำรถมี รำยได้พิเศษส�ำหรับกำรให้บริกำรอันมีคุณค่ำในวันเลือกตั้ง โปรดติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้งใน 
เทศมณฑลของท่ำน หรือโทร (855) 345-3933 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั้ง 

กำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท่ำนมีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรปรับปรุงข้อมูลกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของทำ่น ท่ำนควรปรับปรุงข้อมูลกำร
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของทำ่น หำกทำ่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้ำน ที่อยู่ทำงไปรษณีย์ เปลี่ยนชื่อ หรือต้องกำร
เปลี่ยนหรือเลือกพรรคกำรเมืองที่ชื่นชอบ

หมำยเหต:ุ หำกท่ำนได้ย้ำยไปท่ีอยู่ใหม่หลงัวันที ่22 ตลุำคม 2012 ท่ำนอำจลงคะแนนเสยีงทีห่น่วยเลอืกตัง้เดมิของท่ำนได้ 

กำรลงทะเบยีนเพือ่ออกเสยีงเลอืกตัง้สำมำรถท�ำได้โดยง่ำยและไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย มแีบบฟอร์มลงทะเบยีนไว้บรกิำรทัง้
ทำงเวบ็ไซต์ www.sos.ca.gov และทีท่�ำกำรไปรษณย์ี เกือบทุกแห่ง รวมท้ังห้องสมดุ หน่วยงำนรำชกำรของเมืองและ
เทศมณฑล และทีส่�ำนกังำนเลขำธกิำรแห่งรฐัแคลิฟอร์เนยี 

ในกำรลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งนั้น ท่ำนจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกำ มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
มีอำยุอย่ำงน้อย 18 ปีในวันเลือกตั้ง ไม่ได้ถูกจ�ำคุกหรืออยู่ในเรือนจ�ำของเทศมณฑล (ก�ำลังรับโทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำ 
รัฐ หรือก�ำลังรับโทษเป็นเวลำนำนกว่ำ หนึ่งปีโทษฐำนกระท�ำควำมผิดอำญำอุกฉกรรจ์ "ขั้นต�่ำ") หรือถูกท�ำ
ทัณฑ์บน ถูกควบคุมควำมประพฤติหลังกำรปล่อยตัว หรืออยู่ในทัณฑ์บนหลังถูกพิพำกษำลงโทษ และไม่ถูกศำล
ตัดสินว่ำเป็นผู้มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ

ข้อก�ำหนดของรัฐและรัฐบำลกลำงเรื่องบัตรประจ�ำตัวของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ส่วนใหญ่แล้วผูม้สิีทธิเลอืกตัง้ในรฐัแคลฟิอร์เนยีไม่จ�ำเป็นต้องแสดงบตัรประจ�ำตวัก่อนทีจ่ะหย่อนบตัรเลอืกตัง้ หำกท่ำน ลง 
คะแนนเสยีงเป็นครัง้แรกหลงัจำกลงทะเบยีนทำงไปรษณย์ีและไม่ได้ระบหุมำยเลขใบอนญุำตขบัขี ่หมำยเลขบตัรประจ�ำตวั 
รฐัแคลฟิอร์เนยี หรอืตวัเลขส่ีหลกัสุดท้ำยของหมำยเลขประกนัสงัคมลงใน บตัรลงทะเบยีน ท่ำนอำจถกูร้องขอให้แสดงบตัร
ประจ�ำตวัรปูแบบใดรปูแบบหนึง่เม่ือไปถงึหน่วยเลอืกตัง้ กรณุำตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ท่ำนน�ำบตัรประจ�ำตวัไปยงัหน่วยเลอืก
ตัง้ หรอืแนบส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัไปพร้อมกบับตัรเลอืกตัง้ ทำงไปรษณย์ี ต่อไปนีค้อื รำยชือ่บำงส่วนของบตัรประจ�ำตวั 
ทีท่่ำนสำมำรถใช้ได้ซึง่มีมำกกว่ำ 30 รำยกำร นอกจำกนี ้ท่ำนสำมำรถเข้ำไปยงัเวบ็ไซต์ของเลขำธกิำรแห่งรฐั และดขู้อมลู 
“Help America Vote Act Identification Standards (ข้อมลูบตัรประจ�ำตวัทีไ่ด้มำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรือ่ง กำรสนบัสนนุ
กำรเลอืกตัง้ในอเมรกิำ)” ได้ท่ี www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm

•   ใบอนุญำตขับขี่หรือบัตรประจ�ำตัวประชำชนที่รัฐ
ออกให้

•  หนังสือเดินทำง
•  บัตรประจ�ำตัวพนักงำน

•  บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
•  บัตรประจ�ำตัวทหำร
•  บัตรนักศึกษำ
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1. ท่านสามารถใช้สิทธิในการเลือกต้ังได้ ถ้าท่าน 
ได้ลงทะเบียนในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
ผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิต้อง
ถือสัญชาติอเมริกัน และต้องมีถิ่นฐานอยู่ใน
รัฐนั้นๆ และต้องมีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี และ
ต้องไม่เป็นผู้ถูกคุมขัง หรืออยู่ในระหว่าง
ทำาทัณฑ์บนเนื่องจากมีความผิดคดีอาญา
อุกฉกรรจ์ และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจด
ทะเบียนให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน เขตที่
ตนพักอาศัย

2. ท่านมีสิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้งเฉพาะกาล ถ้า
ชื่อของท่านไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง

3. ท่านมีสิทธิในการหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง
ถ้าท่าน อยู่ ณ หน่วยเลือกตั้งและกำาลังรออยู่
ในแถวเพื่อหย่อนบัตร ก่อนที่หน่วยจะปิด

4. ท่านมีสิทธิในการหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง
ลับโดยปราศจากการถูกข่มขู่

5. ก่อนการหย่อนบัตร ท่านมีสิทธิรับบัตรเลือก
ตั้งใบใหม่ถ้าท่านคิดว่าท่านเลือกผิด   
ไม่ว่าเวลาใดก่อนการหย่อนบัตร ถ้าท่านรู้สึก
ว่าได้เลือกผิด ท่านมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนบัตร
ใบใหม่  ผู้ที่ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
สามารถรับบัตรเลือกตั้งใบใหม่ได้เช่น
เดียวกันถ้าได้ส่งคืนบัตรเสียให้กับกรรมการ
เลือกตั้งก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนเสียงใน
วันเลือกตั้ง

6. ท่านมีสิทธิรับการช่วยเหลือ ในการลงคะแนน
เสียงหากท่านไม่สามารถ ลงคะแนนเสียงเอง
ได้

7. ท่านมีสิทธิส่งบัตรลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณีย์ที่สมบูรณ์ไปที่เขตเลือกตั้งใดก็ได้
ในเทศมณฑล

8. ท่านสามารถร้องขอเอกสารเกี่ยวกับการเลือก
ตั้งเป็นภาษาอื่นได้ ถ้าในเขตนั้นมีประชากร
เพียงพอที่จะให้มีการอนุมัติการตีพิมพ์เป็น
ภาษานั้น

9. ท่านมีสิทธิในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเลือกตั้ง และมีสิทธิในการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง   
ท่านมีสิทธิ์ในการสอบถามคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจำาเขตและเจ้าหน้าที่จัดการการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง และ
ท่านมีสิทธิในการได้รับคำาตอบต่อคำาถาม 
หรือได้รับการแนะนำาให้ไปหาผู้ที่จะตอบ
คำาถามนั้นได้  อย่างไรก็ตาม หากการถามคำา
ถามต่อๆ ไปเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดการการเลือก
ตั้งอาจยุติการตอบคำาถามได้

10. ท่านมีสิทธิรายงานการกระทำาท่ีผิดต่อ
กฎหมายหรือการกระทำาท่ีเป็นการฉ้อโกงต่อ
เจ้าหน้าท่ีเลือกต้ังประจำาเขตหรือสำานักงาน
เลขาธิการของรัฐ

ถ้าท่านคิดว่าท่านได้รับการปฏิเสธสิทธิใดๆ ที่กล่าวมา หรือทราบว่ามีการท�าผิดกฎการเลือกตั้ง
หรือการกระท�าผิดใด โปรดแจ้ง ส�านักงานเลขาธิการของรัฐ ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อย่างเป็นความลับที่หมายเลข (855) 345-3933

ข้อมูลที่ท่านให้ในเอกสารเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จัดการการเลือกตั้งจะนำาไปประมวล เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก
ตั้งไปให้ท่าน เช่น สถานที่ในการไปใช้สิทธิ รายละเอียดต่างๆ ตลอดจนถึงผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่จะปรากฏ
ในบ้ตรลงคะแนนเสียง การขายข้อมูลของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถือเป็นการกระทำาต้องห้ามโดยกฎหมายและเป็น
ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ ข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจถูกส่งไปให้สำานักงานของผู้สมัครเข้ารับการเลือก
ตั้ง คณะกรรมการร่างกฎหมาย หรือบุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ในด้านการเลือกตั้ง วิชาการ สื่อข่าว การเมือง หรือ
การปกครอง ตามที่กำาหนดโดยเลขาธิการของรัฐ  อย่างไรก็ดี ข้อมูลในใบขับขี่และหมายเลขประกันสังคม หรือ
ลายมือชื่อที่ปรากฎบนบัตรลงคะแนนเสียงของท่านจะไม่สามารถนำาไปเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ได้  ถ้าท่าน
มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการนำาข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้ หรือต้องการรายงานการใช้ข้อมูลของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในทางที่มิชอบ โปรดแจ้งสำานักงานเลขาธิการของรัฐที่หมายเลข (855) 345-3933

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกข่มขู่คุกคามชีวิตสามารถมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงลับได้ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำานักงาน
เลขาธิการของรัฐ ที่หมายเลข (877) 322-5227 หรือที่เว็บไซต์ www.sos.ca.gov

สิทธิและเสรีภาพของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
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To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

www.voterguide.sos.ca.gov
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For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

OFFICIAL VOTER INFORMATION GUIDE

Remember to vote! 
Tuesday, November 6, 2012 
Polls are open from 7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Monday, October 22, 2012 
Last day to register to vote
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คู่มือแนะนำ�ข้อมูลสำ�หรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังฉบับท�งก�ร

อย่าลืมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง! 
วันอังค�รที่ 6 พฤศจิก�ยน 2012  
การเปิดลงคะแนนเสียงมีข้ึนต้ังแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น.

วันจันทร์ที่ 22 ตุล�คม 2012  
วันสุดท้ายสำาหรับการลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รัฐจึงส่งคู่มือเพียงหนึ่งฉบับให้แต่ละครัวเรือนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

THAI

www.voterguide.sos.ca.gov
ทั่วไป
การเลือกตั้ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย

California Secretary of State 
Elections Division 
1500 11th Street 
Sacramento, CA 95814
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