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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
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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



96 |  เนื้อหากฎหมายที่ เสนอ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 34 ต่อ

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 



เนื้อหากฎหมายที่ เสนอ  |  99

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

TEXT OF PROPOSED LAWS ข้อเสนอที่ 34 ต่อ

(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
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(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 



122 |  เนื้อหากฎหมายที่ เสนอ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ข้อเสนอที่ 38 ต่อ

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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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนียประจ�าเขตต่างๆ



132 |  เนื้อหาของกฎหมายที่ เสนอ

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 ข้อเสนอที่	40	ต่อ

 30 

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	1 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	2

สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	3 สมาชิกวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนีย	เขต	4

 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



เนื้อหาของกฎหมายที่ เสนอ  |  135

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



136 |  เนื้อหาของกฎหมายที่ เสนอ

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
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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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