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หัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ จัดเตรียมโดยอัยการสูงสุด

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของฝ่ายนิติบัญญัติ

ร่างกฎหมาย ภาษีบุหรี่เพื่อน�าไปเป็นทุนสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

การป้องกันการใช้ยาสูบ การวิจัยและการบังคับใช้กฎหมาย 

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่56

ภูมิหลัง

ผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาสูบ 

ปัจจุบันนี้ผู้คนบริโภคบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างชนิดกัน:

• บุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นวิธีการใช้ยาสูบที่พบบ่อยที่สุด 

• ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบบริโภคได้โดยการสูบหรือ
การน�าเข้าร่างกายในรูปแบบอื่น เหล่านี้รวมถึงซิการ ์ยาสูบแบบ

เคี้ยว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท�าจากยาสูบหรือมียาสูบอย่างน้อย 

50 เปอร์เซ็นต ์

• บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (อี-ซิกาแรต) อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยน
ของเหลวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งอาจมีนิโคตินผสมอยู่ให ้

กลายเป็นไอ ไอจะถูกสูดดมโดยผู้ใช ้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด

จะขายพร้อมของเหลว ขณะที่แบบอื่นจะขาย

แยกต่างหากจากของเหลว 

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจต้องช�าระภาษีสรรพสามิต (ซึ่ง

จะเรียกเก็บจากสินค้าเฉพาะ) และภาษีการขาย (ซึ่งจะ

เรียกเก็บจากสินค้าหลากหลายชนิด) ภาษีสรรพสามิต

จะเรียกเก็บจากผู้จัดจ�าหน่าย (เช่น ผู้ค้าส่ง) ในขณะที่

ภาษีการขายจะเรียกเก็บ ณ ช่วงเวลาในการซื้อ ดังที่

แสดงในรปูที ่1 บุหรีแ่ละผลติภัณฑ์ยาสูบอืน่ ๆ ในขณะนี ้ 

อยู่ภายใต้ภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลระดับและรัฐบาล

กลางเช่นเดียวกับภาษีการขายและการใช ้(ภาษีขาย) 

ของรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ช�าระเฉพาะภาษีการขายเท่านั้น 

ภาษีสรรพสามิตของรัฐที่มีอยู่แล้วส�าหรับบุหรี ่ภาษี

สรรพสามิตบุหรี่ของรัฐเท่ากับ 87 เซนต์ต่อบุหรี่หนึ่ง

ซอง รูปที ่2 แสดงให้เห็นว่าภาษีได้เพิ่มขึ้นเพียงใดเมื่อ

เวลาผ่านไป และแสดงให้เห็นว่ารายได้เหล่านี้ได้รับการ

จัดสรรอย่างไรบ้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ภาษีสรรพสามิตที่มีอยู่
คาดว่าจะเพิ่มมากกว่า $800 ล้านในป ี2015-16 

ภาษีสรรพสามิตของรัฐที่มีอยู่แล้วส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ขณะที่ภาษี
สรรพสามิตของผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับภาษีสรรพสามิตของ
บุหรี่หนึ่งซอง ภาษีเหล่านี้จะค่อนข้างสูงเนื่องจากบทบัญญัติของข้อเสนอ
ที่ 10 ขณะนี้ภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เทียบเท่ากับ 

$1.37 ต่อบุหรี่หนึ่งซอง รายได้จากภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่น ๆ ได้รับการจัดสรรแต่เฉพาะกองทุนข้อเสนอที ่99 (1988) และ
ข้อเสนอที ่10 (1998) เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่อธิบายไว้ในรูป
ที ่2 ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน การขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่จะท�าให้ภาษี
สรรพสามิตของผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในอัตราเทียบเท่ากันโดย
อัตโนมัติ

ภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางที่มีอยู่แล้วส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

• เพิ่มภาษีบุหรี่เป็น 2.00 เหรียญสหรัฐฯ/ซองพร้อมการเพิ่มภาษีที ่
เท่าเทียมกันในผลิตภัณฑ์จากยาสูบอื่น ๆ และบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน

• จัดสรรรายได้เพื่อเพิ่มกองทนุส�าหรบัโครงการดแูลสุขภาพที่มีอยู่เป็นหลัก 

และส�าหรับโครงการป้องกัน/ควบคุมการใช้ยาสูบ การวิจัยโรคที่เกี่ยวข้อง
กับยาสูบ/การบังคับใช้กฎหมาย การฝึกอบรมแพทย์ของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย โครงการป้องกันโรคทางทันตกรรม และการบริหารจัดการ 
ทั้งนี ้ให้ยกเว้นรายได้เหล่านี้ออกจากข้อก�าหนดว่าด้วยการค�านวณการให้
ทุนด้านการศึกษาของร่างกฎหมาย 98

• หากภาษีท�าให้การบริโภคยาสูบที่ลดลง ให้โอนรายได้ภาษีไปชดเชยกับ
การลดลงของโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ได้รับทุนสนับสนุนจากยาสูบ 

และรายได้จากภาษีขาย

• ก�าหนดให้มีการตรวจสอบทุกสองปี

บทสรุปของนักวิเคราะห์กฎหมายในการประมาณการผลกระทบ
ด้านงบประมาณสุทธิของรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น

• รายได้รัฐสุทธิที่เพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึง 1.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในป ี2017 18 พร้อมด้วยรายได้ประจ�าปีที่มีแนวโน้มลด
ลงตามเวลา กองทุนเหล่านี้จะได้รับการจัดสรรไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ต่าง ๆ โดยเงินส่วนใหญ่จะถูกน�าไปใช้ในส่วนของการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใน
ด้านการดูแลสุขภาพส�าหรับชาวแคลิฟอร์เนียที่มีรายได้น้อย 

รูปที ่1

ภาษีปัจจุบันส�าหรับผลิตภัณฑ์
บุหรี่และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายสรรพสามิต 

ของรัฐบาลกลาง

บุหรี่

ผลิตภัณฑ ์

บุหรี่อื่น ๆa

บุหรี ่

อิเล็กทรอนิกสb์

a รวมถึงซิการ ์ยาสูบแบบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท�าจากยาสูบหรือมียาสูบอย่างน้อย  
50 เปอร์เซ็นต์

b อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนของเหลวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งอาจมีนิโคตินผสมอยู่ให้กลายเป็นไอ

กฎหมายสรรพสามิต 

ของรัฐ

ภาษีการขาย 

ของรัฐและในท้องถิ่น
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การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของฝ่ายนิติบัญญัต ิ ต่อ

ภาษีบุหรี่เพื่อน�าไปเป็นทุนสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

การป้องกันการใช้ยาสูบ การวิจัยและการบังคับใช้กฎหมาย  

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่

ร่างกฎหมาย

56

รัฐบาลกลางยังเรียกเก็บนภาษีสรรพสามิตบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ 

ด้วย ซึ่งขณะนี้ภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางอยู่ที ่$1.01 ต่อบุหรี่หนึ่ง
ซองและอัตราภาษีแตกต่างกันไปส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ 

ภาษีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้ว ภาษีการ
ขายใช้กับการขายบุหรี ่ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ และ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์

ภาษีขายจะขึ้นอยู่กับราคาขายปลีกของสินค้าซึ่งรวมถึงผลกระทบของ
ภาษีสรรพสามิต ราคาขายปลีกเฉลี่ยส�าหรับบุหรี่หนึ่งซองใน California 

ราคาเกือบ $6 ปัจจุบันภาษีการขายมีช่วงอัตราจาก 7.5 เปอร์เซ็นต ์ถึง 
10 เปอร์เซ็นต์ของราคาขายปลีก (ขึ้นอยู่กับเมืองหรือมณฑล) โดยมีค่า
เฉลี่ยในระดับรัฐประมาณ 8 เปอร์เซ็นต ์ดังนั้นภาษีการขายเพิ่มราคา
ต้นทุนไปอีกประมาณ 50 เซนต์ถึง 60 เซนต ์ส�าหรับบุหรี่หนึ่งซอง ภาษี
การขายของบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ประมาณ $400 ล้านต่อป ีโดยรายได้ส่งให้ทั้งรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น 

แนวโน้มการสูบบุหรี่และ  
การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์
ของผู้ใหญ่ใน California

ผู้ใช้ยาสูบส่วนใหญ่ใน California ใช้วิธีสูบบุหรี ่ตามข้อมูลของกรม
สาธารณสุขของ California (DPH) รัฐ California มีอัตราการสูบบุหรี่ใน
ผู้ใหญ่ต�่าที่สุดรัฐหนึ่งของประเทศ DPH รายงานว่าในป ี2013 มีผู้ใหญ่
สูบบุหรี ่12 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 24 เปอร์เซ็นต์ในป ี1988 ในขณะที่
อัตราการสูบบุหรี่ใน California ลดลงอย่างต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษที่
ผ่านด้วยเหตุผลที่ความหลากหลาย แนวโน้มนี้ดูเหมือนจะหยุดลงในไม่กี่
ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของ DPH ขณะที่จ�านวนของบุคคลที่สูบบุหรี ่ 
ใน California ลดลง จ�านวนการซื้อบุหรี่ทั้งหมดของผู้บริโภค

ชาว California ก็ลดลงเช่นกัน เป็นผลให้รายได้จากภาษีในการซื้อสินค้า 
เหล่านี้ได้ลดลงด้วย 

DPH รายงานว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในหมู่ผู้ใหญ่ใน California มี
ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ในป ี2013 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน เนื่องจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม ่จึงมี
ข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่จะพิจารณาการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว

โปรแกรมสุขภาพระดับรัฐและท้องถิ่น

Medi-Cal กรมบริการการดูแลสุขภาพบริหารจัดการโปรแกรม Medi-Cal  

ของรฐั California ซึง่ให้การคุม้ครองบรกิารการดแูลสุขภาพให้ประชาชน 

กว่า 13 ล้านคน ซึ่งมีรายได้น้อยหรือเกือบหนึ่งในสามของประชากร 
California ด้วยงบประมาณทั้งหมดประมาณเกือบ $95 พันล้าน 

(กองทุนทั่วไปประมาณ $23 พันล้าน) ส�าหรับป ี2015-16 โดย Medi-

Cal จ่ายค่าบริการดูแลสุขภาพ เช่น การดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ของ
โรงพยาบาล การดูแลของพยาบาลที่มีทักษะ ยาตามใบสั่งแพทย ์การดูแล
ทันตกรรมและการเข้าพบแพทย์ บางส่วนของบริการในโครงการ Medi-

Cal มีการป้องกันและการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 

โปรแกรมสาธารณะ DPH บริหารจัดการและก�ากับดูแลโปรแกรมที่
หลากหลายซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของชาว California โปรแกรมของกรมแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่หลากหลาย รวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ สุขภาพมารดาและ
เด็ก โรคมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่น ๆ การควบคุมโรคติดเชื้อและการตรวจ
สอบของสถานบริการสาธารณสุข โปรแกรมสุขภาพของประชาชนและ
การบริการหลายอย่างมีให้บริการในระดับท้องถิ่น ในขณะที่รัฐให้เงินทุน
สนับสนุน ให้การก�ากับดูแล และความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์โดยรวมเพื่อให้

รูป 2

การแบ่งส่วนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของรัฐที่มีอยู่

(หลักล้านดอลลาร์)

รายละเอียดของกองทุน

ภาษี
ต่อซองบุหรี่
ในปัจจุบัน

รายได้สุทธิ
โดยประมาณปี 

2015–16a

กองทุนทั่วไปของรัฐ : สนับสนุนงบประมาณของรัฐ ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่แบ่งส่วนรายได้ให้กองทุนทั่วไปของรัฐ 

ถูกก�าหนดโดยสภานิติบัญญัติในป ี1959
10¢ $84

กองทุนต่าง ๆ ของข้อเสนอ 99 : ที่ก�าหนดโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนในป ี1988 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน

การศึกษายาสูบและความพยายามในการป้องกัน โปรแกรมวิจัยโรคที่เกี่ยวกับยาสูบ บริการการดูแลสุขภาพส�าหรับ

ผู้ที่มีรายได้ต�่า และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนันทนาการ 

25 259b

กองทุนมะเร็งเต้านม : ที่ก�าหนดโดยสภานิติบัญญัติในป ี1993 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโปรแกรมตรวจคัด

กรองมะเร็งเต้านมส�าหรับผู้หญิงที่ไม่มีประกัน และการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม
2 20

กองทุนต่าง ๆ ของข้อเสนอ 10 : ที่ก�าหนดโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนในป ี1998 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน

โปรแกรมการพัฒนาเด็กในวัยเริ่มแรก
50 447b

  รวมทั้งสิ้น 87¢ $810
a บัญชีส�าหรับการช�าระเงินจากข้อเสนอ 10 ให้กองทุนอื่น ๆ เพื่อรักษาระดับรายได้ก่อนข้อเสนอ 10
b รวมทั้งสิ้นรวมถึงรายได้จากภาษีสรรพสามิตจากผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ๆ เช่น ซิการ์และยาสูบแบบเคี้ยว
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ร่างกฎหมาย
ภาษีบุหรี่เพื่อน�าไปเป็นทุนสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

การป้องกันการใช้ยาสูบ การวิจัยและการบังคับใช้กฎหมาย 

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่56

ประชากรมีสุขภาพที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น DPH บริหารจัดการโปรแกรม

ควบคุมยาสูบ California โปรแกรมข้อเสนอ 99 ซึ่งสนับสนุนทุนใน

กิจกรรมเพื่อลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบซึ่ง

มีงบประมาณราว $45 ล้านในป ี2015-16

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาสูบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้สมาชิกสภานิติบัญญัติผ่านร่างกฎหมาย และผู้ว่าการรัฐ 

ได้ลงนามในเดือนพฤษภาคม 2016 ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ยาสูบฉบับใหม่ที่ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญต่อกฎหมาย

ของรัฐ รูปที ่3 อธิบายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้นอกจากนี้ในเดือน

พฤษภาคม 2016 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้

ออกกฎระเบียบใหม่ที่ขยายอ�านาจการก�ากับดูแลของ FDA เพื่อรวม 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์ซิการ์และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เข้าไว้ด้วย การ

เปลี่ยนแปลงล่าสุดเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อภาษีของรัฐส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้หรือโปรแกรมที่ได้รับเงินทุนจากภาษีเหล่านี้

วงเงินค่าใช้จ่ายของรัฐและ 

ระดับกองทุนขั้นต�่าส�าหรับการศึกา

รัฐธรรมนูญของรัฐมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลต่องบประมาณของรัฐ  

ข้อเสนอที ่4 ผ่านไปได้โดยผู้ลงคะแนนออกเสียงในป ี1979 ก�าหนด

วงเงินค่าใช้จ่ายของรัฐ ข้อเสนอที ่98 ผ่านในป ี1988 ก�าหนดการระดม

ทุนประจ�าปีระดับต�่าสุดส�าหรับการศึกษา K-12 และวิทยาลัยชุมชน 

California

ร่างกฎหมาย
มาตรการนี้มีการเพิ่มภาษีสรรพสามิตของรัฐอย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับบุหรี่
และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ และน�าภาษีนี้ไปใช้กับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์ 

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะน�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ บทบัญญัติ
ที่ส�าคัญของมาตรการนี้อธิบายไว้ด้านล่าง

ภาษีใหม่ที่ก�าหนดโดยมาตรการนี้

เพิ่มภาษีบุหรี่อีก $2 ดอลลาร์ต่อซอง  มีผลบังคับใช ้1 เมษายน 2017 

ภาษีสรรพสามิตของรัฐของบุหรี่หนึ่งซองจะเพิ่มขึ้นอีก $2—จาก  

87 เซนต์เป็น $2.87 

ขึ้นภาษีอย่างเท่าเทียมกันส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้
ก่อนหน้านี ้กฎหมายทีม่อียูร่ะบใุห้ภาษขีองผลติภณัฑ์ยาสบูอืน่ ๆ เพิม่ขึน้  

เมื่อภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายของรัฐก�าหนดให้ขึ้นภาษี
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ให้เทียบเท่ากับการขึ้นภาษีบุหรี ่ดังนั้นมาตรการ
ที่จะขึ้นภาษีของผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ อีก $2 จาก $1.37 (ภาษีระดับ
ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้) เพื่อให้ภาษีเท่ากับ $3.37 ต่อบุหรี ่
หนึ่งซอง 

การจัดเก็บภาษีใหม่ของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ใน
ปัจจุบันรัฐไม่ได้รวมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับค�าจ�ากัดความของ
ผลติภัณฑ์ยาสบูอืน่ ๆ เพือ่วตัถปุระสงค์ในการเกบ็ภาษ ีมาตรการนี ้
เปลีย่นแปลงค�าจ�ากดัความของ “ผลติภัณฑ์ยาสบูอืน่ ๆ ” เพือ่วตัถปุระสงค์ 

ในการจัดเก็บภาษีเพื่อให้รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิโคตินหรือ
ของเหลวที่มีสารนิโคติน (ที่เรียกว่าของเหลวอิเล็กทรอนิกส)์ การเปลี่ยน

รูปที ่3

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วไม่นานนี้ของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาสูบa

นิติบัญญัติ เรื่อง ค�าอธิบาย

บทที ่4 ของป ี2016 (AB2X 7, Stone) การสูบบุหรี่ในที่ท�างาน ขยายข้อห้ามการสูบบุหรี่ในสถานที่จ้างงานและยกเลิกข้อยกเว้นเฉพาะ

ต่าง ๆ ส�าหรับการสูบบุหรี่ในที่ท�างาน

บทที ่5 ของป ี2016 (AB2X 9, Thurmond) โปรแกรมการใช้ยาสูบ ขยายข้อคุณสมบัติและข้อก�าหนดของการจัดหากองทุนเพื่อการป้องกัน

การใช้ยาสูบไปถึงโรงเรียนในก�ากับของรัฐ (Charter)

บทที ่6 ของป ี2016 (AB2X 11, Nazarian) การออกใบอนุญาต: ค่าธรรมเนียม

และการจัดหาทุน

เพิม่ค่าขอใบอนุญาตจ�าหน่ายบหุร่ีและยาสบูส�าหรับผูค้้าปลกี ผูจ้ดัจ�าหน่าย 

และผู้ค้าส่ง มีผลบังคับใช้วันที ่1 มกราคม 2017

บทที ่7 ของป ี2016 (SB2X 5, Leno) บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ขยายค�าจ�ากัดความของผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยให้รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์

และก�าหนดนิยามการสูบบุหรี่ตามที่ระบุไวb้

บทที ่8 ของป ี2016 (SB2X 7, Hernandez) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ: อายุขั้นต�่า เพิ่มอายุขั้นต�่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจาก 18 ป ีเป็น 21 ปี

a นอกจากที่ระบุไว้ในค�าอธิบาย กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที ่9 มิถุนายน 2016

b ค�าจ�ากัดความของผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยที่ขยายให้รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นี ้ไม่ใช้ส�าหรับจุดประสงค์ในการเก็บภาษี
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ภาษีบุหรี่เพื่อน�าไปเป็นทุนสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

การป้องกันการใช้ยาสูบ การวิจัยและการบังคับใช้กฎหมาย  

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่

ร่างกฎหมาย

56

ค�าจ�ากัดความในลักษณะนี้ท�าให้ภาษีที่เทียบเท่ากับ $3.37 น�ามาใช้กับ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เช่นกัน 

รายได้จากภาษียาสูบและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะม ี

การน�าไปใช้อย่างไร

รายได้จากบุหรี ่ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ และภาษีสรรพสามิตบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการนี้จะน�าฝากเข้ากองทุนพิเศษใหม่
โดยตรง รายได้ที่น�าฝากไว้ในกองทุนนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
ไว้ในมาตรการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง (รายได้จากการใช้อัตรา $1.37 

ต่อซองกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์ทั้งนี้ทั้งนั้นจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของข้อ
เสนอที่ 99 และ 10 นี่จะเป็นรายได้ใหม่ส�าหรับกองทุนเหล่านี)้

ดังที่แสดงในรูปที ่4 รายได้จะได้รับการจัดสรรดังนี:้ 

รูป 4

วิธีที่รายได้จากภาษีใหม่จะถูกน�าไปใช้

โปรแกรมหรือองค์กร จ�านวน วัตถุประสงค์

ขั้นตอน 1 : แทนที่การสูญเสียรายได้

กองทุนภาษียาสูบที่มีอยู่เดิม ที่ก�าหนดโดย BOE แทนที่การสูญเสียรายได้เนื่องจากการบริโภคยาสูบที่ลดลงอันเป็นผลจากการปรับ

ขึ้นภาษีสรรพสามิต
ภาษีการขายและการใช้สินค้าของรัฐและ

ท้องถิ่น
ที่ก�าหนดโดย BOE แทนที่การสูญเสียรายได้เนื่องจากการบริโภคยาสูบที่ลดลงอันเป็นผลจากการปรับ

ขึ้นภาษีสรรพสามิต

ขั้นตอน 2 : การบริหารจัดการด้านภาษี

BOE - การจัดเก็บ ร้อยละ 5 ของกองทุน
ที่เหลืออยู่

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี

ขั้นตอน 3 : จ�านวนเงินเฉพาะส�าหรับองค์กรของรัฐต่าง ๆ กันa,b

องค์กรของรัฐต่าง ๆ กัน – การบังคับใชc้ $48 ล้าน กิจกรรมต่าง ๆ กันของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับยาสูบ

UC - การฝึกอบรมแพทย์ $40 ล้าน การฝึกอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มจ�านวนแพทย์ประจ�าครอบครัวและแพทย์ฉุกเฉินใน

รัฐ California

กระทรวงสาธารณสุข - 
โปรแกรมทางทันตกรรมของรัฐ

$30 ล้าน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคทางทันตกรรม 

ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ California $400,000 การตรวจสอบหน่วยงานที่ได้รับกองทุนจากภาษีใหม ่อย่างน้อยทุกปีเว้นปี

ขั้นตอน 4 : เงินทุนที่เหลือส�าหรับโปรแกรมสุขภาพของรัฐa

Medi-Cal—DHCS ร้อยละ 82 ของกองทุน
ที่เหลืออยู่

การเพิ่มระดับของการช�าระเงินส�าหรับการดูแลสุขภาพ บริการต่าง ๆ และการ
รักษาที่ให้ต่อผู้ได้รับผลประโยชน์ของ Medi-Cal DHCS ไม่สามารถแทนที่
กองทุนของรัฐที่มีอยู่เดิมเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้กับรายได้ใหม ่ๆ เหล่านี้

โปรแกรมควบคุมยาสูบของรัฐ 
California - กระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละ 11 ของกองทุน
ที่เหลืออยู่

โปรแกรมการป้องกันและการควบคุมยาสูบมุ่งที่การลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

จากโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยาสูบ
โปรแกรมโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยาสูบ - 
UC

ร้อยละ 5 ของกองทุน
ที่เหลืออยู่

การวิจัยทางการแพทย์ในการป้องกัน การตรวจสอบแต่เนิ่น ๆ การรักษา และการ
รักษาที่มีศักยภาพต่อทุกประเภทของโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดและ
โรคปอด และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยาสูบอื่น ๆ UC ไม่สามารถแทนที่กองทุน
ของรัฐและท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมเพื่อการนี้โดยมีรายได้ใหม ่ๆ เหล่านี้

โปรแกรมต่าง ๆ ของโรงเรียน -
กระทรวงศึกษาธิการของรัฐ California

ร้อยละ 2 ของกองทุนที่
เหลืออยู่

โปรแกรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อป้องกันและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยคน
หนุ่มสาว

a มาตรการจะจ�ากัดจ�านวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยมาตรการ ที่อาจน�ามาใช้ในการช�าระค่าใช้จ่ายจากการบริหาร ที่จะก�าหนดโดยผู้สอบบัญชีของรัฐผ่านกฎข้อบังคับ ไม่เกินร้อยละ 5
b จ�านวนเงินที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจะได้รับการปรับตามสัดส่วนโดย BOE ทุกป ีเริ่มสองปีหลังจากที่มาตรการมีผลบังคับใช ้ในกรณีที ่BOE ก�าหนดว่าได้มีการลดลงของรายได้ที่เกิดจากการลดการบริโภค

ผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาสูบที่เกิดจากมาตรการ

c กองทุนกระจายไปยังกระทรวงยุติธรรม/ส�านักงานอัยการสูงสุด ($30		ล้าน) ส�านักงานอัยการสูงสุด ($6		ล้าน) กระทรวงสาธารณสุข ($6 ล้าน) และ BOE ($6	ล้าน) 

 BOE = กรรมาธิการภาษ;ี UC = มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย; และ DHCS = กรมบริการดูแลสุขภาพ
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ร่างกฎหมาย
ภาษีบุหรี่เพื่อน�าไปเป็นทุนสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

การป้องกันการใช้ยาสูบ การวิจัยและการบังคับใช้กฎหมาย 

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่56

• ขั้นที่หนึ่ง มาตรการก�าหนดว่ารายได้ใหม่เพิม่ขึน้จากมาตรการน้ี
จะน�ามาทดแทนการสูญเสียรายได้ให้กับบางแหล่งเป็นขั้นแรก 

(กองทุนยาสูบรัฐที่มีอยู่แล้วและภาษีการขาย) ที่เกิดขึ้นอันเป็นผล

มาจากมาตรการนี ้การสูญเสียรายได้เหล่านี้จะเกิดขึ้นเนื่องจาก

การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลงเนื่องจากภาษีสรรพสามิตสูงขึ้น 

• ขั้นที่สอง จากนั้นกรรมาธิการภาษีของรัฐจะได้รับสูงสุดร้อยละ 
5 ของกองทุนส่วนที่เหลือ เพื่อเป็นจ่ายส�าหรับค่าใช้จ่ายจากการ

บริหารในการน�ามาตรการนี้ไปใช้ปฏิบัติ

• ขั้นที่สาม มาตรการนี้จัดสรรเงินคงที่จ�านวนหนึ่งให้แก่หน่วย
งานของรัฐที่ก�าหนดไว้เป็นรายปีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามที่

อธิบายไว้ในรูปที ่4 

• ขั้นที่สี่ เงินส่วนที่เหลือจะได้รับการจัดสรร โดยใช้เป็นเปอร์เซ็นต์
เฉพาะเจาะจงส�าหรับโปรแกรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพส�าหรับบุคคล

และครอบครัวที่มีรายได้ต�่าที่อยู่ในโปรแกรม Medi-Cal

บทบัญญัติอื่น ๆ

การตรวจสอบที่จ�าเป็น ผู้ตรวจการรัฐ California จะด�าเนินการตรวจสอบ

หน่วยงานที่ได้รับเงินจากภาษีใหม่อย่างน้อยปีเว้นป ีผู้ตรวจสอบที่ให ้

การประเมินที่เป็นอิสระจากกิจกรรมทางการเงินและการด�าเนินงานของ

รัฐบาลของรัฐ California จะได้รับถึง $400,000 เป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการตรวจสอบเหล่านี้

รายได้ที่รับการยกเว้นจากวงเงินการใช้จ่ายของรัฐและระดับเงินทุนการ

ศึกษาขั้นต�่า ข้อเสนอ 56 แก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐให้ยกเว้นรายได้

จากมาตรการ และค่าใช้จ่ายจากวงเงินการใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญของ

รัฐ (การยกเว้นตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะคล้ายกับกรณีที่มีอยู่แล้วใน

การขึ้นภาษียาสูบที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนก่อนหน้า) 

มาตรการนี้ยังยกเว้นรายได้จากข้อก�าหนดการจัดหาเงินทุนขั้นต�่าเพื่อการ

ศึกษาที่ก�าหนดภายใต้ข้อเสนอที ่98 

ผลของงบประมาณ
มาตรการนี้จะมีผลกระทบทางการคลังต่อรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น

จ�านวนหนึ่ง ผลกระทบหลักของมาตรการนี้กล่าวถึงที่ด้านล่างนี ้

ผลกระทบต่อรายได้รัฐและรายได้ท้องถิ่น

ภาษีสรรพสามิตใหม่จะเพิ่มรายได้รัฐกว่า $1 พันล้านในปี 2017-18 
มาตรการนี้จะเพิ่มรายได้ให้รัฐระหว่าง $1.3 พันล้านและ $1.6 ล้าน 

ในป ี2017-18 ในปีเต็มปีแรกของการด�าเนินการตามมาตรการ การเพิ่ม

รูปที ่5

รายได้โดยประมาณของป 2017–18 จะมีการจัดสรรอย่างไร

(ในหลักล้ำน)

2017-18

ช่วงต�่าa ช่วงสูงa

รายได้โดยประมาณจากภาษีสรรพสามิต $1,270 $1,610
ทดแทนการสูญเสียรายไดb้ 230 200
 รายได้โดยประมาณสุทธิที่จะได้รับการจัดสรร $1,040 $1,410
การบริหารจัดการด้านภาษี

กรรมาธิการภาษ—ีค่าใช้จ่ายในการบริหาร $50 $70

จ�านวนเงินเฉพาะที่จัดสรรให้กับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานต่างๆของรัฐ—การบังคับใช้ $48 $48
มหาวิทยาลัย California—การฝึกอบรมแพทย์ 40 40
กระทรวงสาธารณสุข—โปรแกรมทางทันตกรรมของรัฐ 30 30
ผู้ตรวจสอบรัฐ California—การตรวจสอบ —c —c

กองทุนที่เหลือที่จัดสรรให้โปรแกรมสุขภาพของรัฐ
Medi-Cal $710 $1,000
โปรแกรมการควบคุมยาสูบ 100 130
โปรแกรมโรคที่เกี่ยวกับยาสูบ—มหาวิทยาลัย California 40 60
โครงการโรงเรียน 20 20
a การตอบสนองของผู้บริโภคต่อการขึ้นภาษีที่น�าเสนอนั้นไม่แน่นอน ดังนั้นเราจึงแสดงช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได ้การประมาณรายได้ในช่วงต�่าหมายถึงการตอบสนองที่แข็งแกร่งของผู้บริโภค 

ขณะที่รายได้ในช่วงสูงหมายถึงการตอบสนองที่อ่อนก�าลังกว่าของผู้บริโภค

b ประมาณการ LAO จ�านวนเงินทดแทนการสูญเสียรายได้จะได้รับการก�าหนดโดยกรรมาธิการภาษี
c $400,000
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ขึ้นของภาษีสรรพสามิตจะส่งผลให้ราคาสูงขึ้นส�าหรับผู้บริโภค  

เป็นผลให้ผู้บริโภคลดการบริโภคบุหรี ่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ  

รวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้บริโภคจ�านวนมากยังอาจเปลี่ยนแปลงวิธี
ที่พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษ)ี ช่วงของรายได้ใหม่ที่
อาจสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนว่าผู้บริโภคมากจะลด 

การซื้อของพวกตนมากน้อยเพียงใดในการตอบสนองต่อราคาที่สูงขึ้น 

ประมาณการช่วงต�่า ($1.3 พันล้าน) ถือว่าผู้บริโภคมีการตอบสนอง
ที่แข็งแกร่งต่อภาษีมากกว่าประมาณการช่วงสูง ($1.6 พันล้าน)  

ในอนาคตรายได้อาจลดลงเมื่อเทียบกับป ี2017-18 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของผู้บริโภค

การใช้ภาษสีรรพสามติกับบหุรีอ่เิลก็ทรอนิกส์ยงัจะสร้างรายได้เพิม่เตมิ  
ส�าหรับกองทุนยาสูบที่มีอยู่แล้วอีกด้วย ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี ้
มาตรการขยายค�าจ�ากัดความของผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เพื่อรวมถึงบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส ์การเปลี่ยนแปลงนี้จะท�าให้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ต้องเสีย
ภาษีที่ผ่านร่างโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนในข้อเสนอ 99 และข้อเสนอ 10 

เป็นผลให้เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อเสนอทั้งสองข้อจะได้รับ 

รายได้เพิ่มเติมจากมาตรการนี ้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้มีแนวโน้มที่จะอยู่ใน
หลักหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี

เงินทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า $1 พันล้านในปี 2017-18 ส่วนใหญ่ส�าหรับ
โปรแกรมสุขภาพของรัฐ รูปที ่5 ประมาณการจ�านวนเงินทุนของแต่ละ
โปรแกรมและหน่วยงานรัฐบาลที่จะได้รับจากรายได้จากภาษีใหม่ป ี

2017-18 หลงัจากทีท่ดแทนการสูญเสียรายได้ทีเ่กดิจากการมาตรการนี ้
รายได้ที่มีอยู่ส�าหรับกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ได้รับทุนจากมาตรการ  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมสุขภาพจะอยู่ระหว่าง $1 พันล้านและ  
$1.4 พันล้าน ถ้าการใช้บุหรี่ยังคงลดลงต่อไป จ�านวนเงินเหล่านี้จะค่อน
ข้างน้อยในอนาคต นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในโปรแกรม
สุขภาพจะสร้างชาติทุนเพิ่มเติมให้กับรัฐ เป็นผลให้รัฐบาลระดับรัฐและ
ท้องถิ่นจะเก็บรายได้จากภาษีทั่วไปเพิ่มเติมบางส่วน

ผลกระทบเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้ภาษีการขายของรัฐและของ
ท้องถิ่น ราคาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ที่สูงขึ้นจะเพิ่มรายได้ภาษี
การขายของรัฐและท้องถิ่น หากผู้บริโภคยังคงซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงปริมาณเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์
เหล่านี้น้อยลงเพราะราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้มาตรการภาษ ีผลที่
ตามมาก็คือผลลัพธ์ของมาตรการนี้ต่อรายได้ภาษีการขายอาจจะเป็นบวก 

ตดิลบหรอืไม่เปลีย่นแปลงโดยรวม ซึง่ข้ึนอยูกั่บว่าผูบ้รโิภคมีการตอบสนอง
อย่างไร ภายใต้มาตรนี ้ถ้ารัฐบาลระดับรัฐหรือท้องถิ่นได้รับรายได้จาก
ภาษีการขายน้อยลงอันเป็นผลมาจากมาตรการภาษ ีการสูญเสีย 

รายได้เหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นจากมาตรการนี ้

ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามที่อธิบายไว้ในรูปที ่4 

มาตรการนี้จะให้เงินทุนเพิ่มเติมกับหน่วยงานต่างๆของรัฐเพื่อสนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมายของรัฐ เงินทุนเหล่านี้จะถูกน�ามาใช้เพื่อสนับสนุน
ความพยายามในการบังคับใช้เพิ่มเติมเพื่อลดการหลีกเลี่ยงภาษีของบุหรี่
และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ รวมถึงสินค้าปลอม การลักลอบน�าเข้า และ
การขายโดยไม่มีใบอนุญาต ความพยายามในการบังคับใช้ดังกล่าวจะเพิ่ม

จ�านวนรายได้จากภาษี เงินทุนจะถูกน�ามาใช้เพื่อสนับสนุนความพยายาม
ที่จะลดยอดขายของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้เยาว์ ซึ่งจะลดการจัดเก็บ 

รายได ้ซึ่งเป็นผลให้ผลสุทธิของรายได้ภาษีสรรพสามิตจากกิจกรรม  

การบังคับใช้เหล่านี้ไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ในขณะที่บุหรี่และ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ตามที่ให้ค�าจ�ากัดความไว ้ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นไม่
ครอบคลุมในส่วนของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์เป็นผลให้การบังคับใช้ภาษี
สรรพสามิตของรัฐส�าหรับเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจมีความท้าทาย
มากขึ้นหากผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อหลีก
เลี่ยงภาษีใหม่ 

ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบริการดูแลสุขภาพของรัฐบาล
ในระดับรัฐ และท้องถิ่น

รัฐบาลในระดับรัฐและท้องถิ่นในรัฐ California มีค่าใช้จ่ายส�าหรับการ
จดัสรร (1) การดูแลสขุภาพบุคคลทีม่รีายได้ต�า่และบคุคลทีไ่ม่มปีระกันภัย
และ (2) การคุ้มครองจากประกันสุขภาพส�าหรับพนักงานของรัฐบาลใน
ระดับรัฐและท้องถิ่นรวมทั้งผู้เกษียณอาย ุด้วยเหตุนั้นการเปลี่ยนแปลง
ในกฎหมายของรัฐดังเช่นที่กระท�าโดยมาตรการนี ้ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ
ของประชากรทั่วไปยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่ได้มาจาก
สาธารณะอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น มาตรการนี้จะส่งผลให้การบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลงเป็นผลมาจากราคาที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

นอกจากนี้มาตรการนี้ยังให้เงินทุนส�าหรับโปรแกรมการป้องกันและการ
เลิกยาสูบ และในกรณีที่โปรแกรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพนี ้มาตรการนี้จะ
ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบเชื่อมโยงกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ของรัฐบาลกลาง และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายโครงการ ดังนั้น
มาตรการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นในด้าน
บริการดูแลสุขภาพส�าหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบในระยะยาว 

มาตรการนี้จะมีผลกระทบต่องบประมาณอื่นซึ่งชดเชยการประหยัดค่าใช้
จ่ายเหล่านี ้ตัวอย่างเช่น รัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นจะพบกับค่าใช้จ่าย
ด้านบริการดูแลสุขภาพและบริการสังคมในอนาคตที่คงไม่เกิดขึ้น โดย
เป็นผลจากการที่บุคคลหลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากยาสูบมีอายุยืนขึ้น  

ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบของภาษีที่มีต่อบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในระยะยาวนั้นยังไม่อาจทราบได ้

เนื่องจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใหม่และผลกระทบต่อ
สุขภาพของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับการศึกษาค้นคว้าอยู่ในปัจจุบัน  

ดังนั้นจึงยังไม่ทราบผลกระทบสุทธิในระยะยาวของมาตรการนี้ที่มีต่อ 

งบประมาณ ในเรื่องค่าใช้จ่ายของรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นนั้น

ดูเว็บไซต ์http://www.sos.ca.gov/measure-contributions ส�าหรับรายชื่อ
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มแรกเพื่อ สนับสนุน หรือคัดค้านร่างกฎหมายนี้    เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ http://www.fppc.ca.gov/transparency/ top-contributors/

nov-16-gen-v2.html เพื่อดู รายชื่อผู้สนับสนุน 10 อันดับแรกของคณะ
กรรมการ




