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หัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ จัดเตรียมโดยอัยการสูงสุด

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของฝ่ายนิติบัญญัติ

ร่างกฎหมาย อาวุธปืน การขายอาวุธยุทธภัณฑ ์ 
บทกฎหมายใหม่63

ภูมิหลัง

การจ�ากัดขอบเขตของการครอบครองอาวุธปืนและ  
เครื่องกระสุนปืน

ภายใต้กฎหมายของสหพนัธรฐัและกฎหมายของรฐั บคุคลบางคนไม่ได้ 

รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน "บุคคลต้องห้าม" เหล่านี ้รวมถึงบุคคล  

(1) ที่มีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์และความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง 

บางอย่าง (เช่น การลงมือท�าร้ายร่างกาย) (2) ศาลเห็นว่าเป็น

อันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นเนื่องจากการเจ็บป่วยทางจิตและ  

(3) ด้วยค�าสั่งให้พวกเขางดเว้นกระท�าการ ในรัฐ California บุคคลที่

ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีเครื่องกระสุนปืน

กฎข้อบังคับของการขายปืน 

ทั้งกฎหมายของสหพันธรัฐและกฎหมายของรัฐ รวมถึงกฎข้อบังคับ

ต่าง ๆ กันที่เกี่ยวกับการขายอาวุธปืน รวมถึงการออกใบอนุญาตของ

ตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืน กฎข้อบังคับดังกล่าวรวมถึง : 

• การตรวจสอบภูมิหลัง ภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐ ตัวแทน

จ�าหน่ายอาวุธปืนต้องร้องขอการตรวจสอบภูมิหลังบุคคลที่

ก�าลังหาทางที่จะซื้ออาวุธปืนจากระบบตรวจสอบภูมิหลังทาง

อาชญากรรมในทันทีแห่งชาติ (NICS) ค้นหาฐานข้อมูลกลาง

ของสหพันธรัฐจ�านวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะไม่ได้เป็น

บุคคลต้องห้าม เนื่องจากได้รับอนุญาตตามกฎหมายของ
สหพนัธรฐั รฐั California ประมวลผลการร้องขอการตรวจสอบ 

ภูมิหลังทั้งหมดจากตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนในรัฐโดยตรงโดย
การใช ้NICS และฐานข้อมูลของรัฐต่าง ๆ กัน 

• การถอดถอนอาวุธปืนจากบุคคลต้องห้าม กระทรวงยุติธรรม
ของรัฐ California (DOJ) รักษาฐานข้อมูลของบุคคลที่ได้
ซื้ออาวุธปืนหรือจดทะเบียนกับรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ตัวแทน DOJ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดถอนอาวุธปืนจากบุคคลที ่
ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนอีกต่อไป

• กฎข้อบังคับอื่น ๆ  กฎข้อบังคับอื่นของรัฐที่เกี่ยวกับอาวุธปืน
รวมถึง ขีดจ�ากัดประเภทของอาวุธปืนที่สามารถซื้อ ระยะเวลา
รอคอย สิบวัน ก่อนที่ตัวแทนจ�าหน่ายอาจจะให้อาวุธปืนแก่
ผู้ซื้อ และข้อก�าหนดส�าหรับการบันทึกและรายงานยอดขาย
อาวุธปืน

โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บที่ตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนและ
ผู้ซื้อ จะชดเชยค่าใช้จ่ายของรัฐในการควบคุมการขายอาวุธปืน

กฎข้อบังคับของการขายเครื่องกระสุนปืน

ก่อนหน้าปีนี ้รัฐไม่ได้ควบคุมการขายเครื่องกระสุนปืนในลักษณะเดียว
กับอาวุธปืน ในเดือนกรกฎาคมป ี2016 รัฐได้ออกกฎหมายเพื่อเพิ่ม
กฎข้อบังคับการขายเครื่องกระสุนปืน กฎข้อบังคับดังกล่าวรวมถึง :

• ก�าหนดให้บุคคลต้องผ่านการตรวจสอบประวัต ิและได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมในการซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์

• ห้ามการครอบครองซองลูกปืนที่มีความจุขนาดใหญ ่และ
ก�าหนดให้ก�าจัดทิ้งตามที่ระบุ

• ก�าหนดให้การขายอาวุธยุทธภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องกระท�าผ่านผู้
ขายอาวุธที่ได้รับอนุญาต และรายงานต่อกระทรวงยุติธรรม

• ก�าหนดให้รายงานอาวุธปืน หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ที่สูญหาย หรือ
ถูกขโมย ต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย

• ห้ามมิให้บุคคลที่มีความผิดฐานขโมยอาวุธปืนครอบครองอาวุธ
ปืน

• จัดตั้งกระบวนการใหม่ส�าหรับการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการ
ครอบครองอาวุธปืน

• ก�าหนดให้กระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต้องห้าม
แก่หน่วยงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแห่งชาติของ
รัฐบาลกลาง

บทสรุปของนักวิเคราะห์กฎหมายในการประมาณการผล 

กระทบด้านงบประมาณสุทธิของรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น

• ค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้กฎหมายและในด้านศาลของรัฐและ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นจ�านวนเงินหลายสิบล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อป ีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลใหม ่ๆ 

ในการถอดถอนอาวุธปืนจากบุคคลต้องห้ามภายหลังที่พวกเขา
ได้รับการตัดสินว่ามีความผิด 

• มีความเป็นไปได้ที่จะมีค่าใช้จ่ายของรัฐเพิ่มขึ้นซึ่งไม่น่าจะเกิน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับด้าน
การขายอาวุธ โดยเป็นไปได้ว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกหักลบ
จากรายได้ของค่าธรรมเนียม

• มีความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายสุทธิในด้านราชทัณฑ์ของรัฐและ
ท้องถิ่นซึ่งเพิ่มขึ้นไม่น่าเกินหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ ต้น ๆ ต่อ
ปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการลงโทษเรื่อง
อาวุธปืนและอาวุธยุทธภัณฑ์
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• ใบอนุญาตให้ขายเครื่องกระสุนปืน เริ่มเดือนมกราคม 2018 

บุคคลและธุรกิจจ�าเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตอายุหนึ่งปีจาก 

DOJ ในการขายเครื่องกระสุนปืน บุคคลบางคนและธุรกิจ 

บางอย่างจะไม่จ�าเป็นต้องได้รับใบอนุญาต เช่น การล่าสัตว์ทีไ่ด้รับ
ใบอนุญาตการขายเครื่องกระสุนปืนน้อยกว่า 50 นัดต่อเดือน 

ต่อการล่าอื่นที่ได้รับใบอนุญาตในขณะที่การเดินทางไปล่าสัตว ์ 
เพื่อที่จะได้รับใบอนุญาต ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุนปืน
จ�าเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่าตัวแทนจ�าหน่ายไม่ใช่บคุคลต้องห้าม  

นอกจากนี ้หน่วยงานบางอย่างจะสามารถที่จะได้รับใบอนุญาต
เครื่องกระสุนปืนโดยอัตโนมัติ เช่น ผู้ค้าอาวุธปืนที่ได้รับใบ
อนุญาตจากทั้งของรัฐและรัฐบาลกลาง และผู้ค้าส่งอาวุธปืน  

ผู้ขายที่ไม่สามารถท�าตามข้อก�าหนดการขายเครื่องกระสุนปืน  

สามครั้ง จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนจ�าหน่ายเครื่อง
กระสุนปืนอย่างถาวร DOJ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับ
บุคคลและธุรกิจต่าง ๆ ที่ก�าลังหาทางที่จะได้ใบอนุญาตเพื่อ
ขายเครื่องกระสุนปืนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
การบังคับใช้

• การอนุมัติของ DOJ ให้ซื้อเครื่องกระสุนปืน เริ่มเดือนกรกฎาคม 

2019 ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุนปืนจ�าเป็นจะต้อง
ตรวจสอบกับ DOJ ในเวลาที่ซื้อว่าบุคคลที่ก�าลังหาทางที่จะซื้อ
เคร่ืองกระสนุปืนไม่ใช่บุคคลต้องห้าม ข้อก�าหนดนีจ้ะไม่น�าไปใช้
กับบุคคลบางคน เช่น บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธ
ปกปิด นอกจากนี ้โดยทั่วไปผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุนปืน
จ�าเป็นจะต้องรวบรวมและรายงานข้อมูล – เช่น วันที่ขาย 

ข้อมูลบัตรประจ�าตัวของผู้ซื้อ และประเภทของเครื่องกระสุน
ปืนที่ซื้อ - ไปยัง DOJ ส�าหรับการจัดเก็บในฐานข้อมูลเป็นเวลา
สองปี การไม่สามารถท�าตามข้อก�าหนดเหล่านี ้เป็นความผิด
ทางอาญาที่ไม่ร้ายแรง (โทษปรับและ/หรือจ�าคุกในเรือนจ�าของ
มณฑล) โดยทั่วไป DOJ อาจเรียกเก็บเงินต่อบุคคลที่ก�าลัง
หาทางที่จะซื้อเครื่องกระสุนปืนเป็นค่าธรรมเนียมถึง $1 ต่อ
การท�าธุรกรรม เพื่อที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
การบังคับใช้ DOJ อาจปรับค่าธรรมเนียมนี้เป็นประจ�าทุกปี
ส�าหรับอัตราเงินเฟ้อ 

• กฎข้อบังคับอื่น ๆ เริ่มเดือนมกราคม 2018 โดยทั่วไป
กฎหมายของรัฐจะต้องการว่าขายเครื่องกระสุนปืนส่วนใหญ ่

(รวมทั้งอินเทอร์เน็ตและการขายออกรัฐ) จะเกิดขึ้นผ่าน
ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุนปืนที่ได้รับใบอนุญาต นอกจากนี ้
เริ่มเดือนกรกฎาคม 2019 ผู้อาศัยส่วนใหญ่ในรัฐ California 

จะถูกห้ามน�าเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในรัฐโดยไม่มีการส่งมอบ
เครื่องกระสุนปืนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุนปืนที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสียก่อน การไม่สามารถท�าตามข้อก�าหนดเหล่านี ้
เป็นความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง

สถานะของการออกกฎหมายเมื่อไม่นานมานี้

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อไม่นานมานี ้รัฐได้ออกกฎหมายเพื่อเพิ่ม
กฎข้อบังคับการขายเครื่องกระสุนปืน เมื่อไม่นานมานี ้รัฐยังได้ออก
กฎหมายเพื่อจ�ากัดต่อไปอีกต่อการเป็นเจ้าของซองกระสุนที่มีความจุ
มาก และการสร้างบทลงโทษส�าหรับการยื่นรายงานอาวุธปืนสูญหาย
หรือถูกขโมยอันเป็นเท็จ เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายเหล่านี้
จะมีผล จนกว่าจะจัดกฎหมายต่อผู้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นการลง
ประชามติ หากเกิดขึ้น ผู้ออกเสียงลงคะแนนจะก�าหนดได้ว่ากฎหมาย
จะมีผลบังคับใช้หรือไม่

ร่างกฎหมาย
ข้อเสนอ 63 (1) เปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับของรัฐของการขายเครื่อง
กระสุนปืน (2) สร้างกระบวนการทางศาลใหม่เพื่อให้แน่ใจในการ
ถอดถอนอาวุธปืนจากบุคคลต้องห้ามหลังจากที่พวกเขาได้รับการ
ตัดสินในความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง
บางอย่าง และ (3) น�าบทบญัญตัอิืน่ต่าง ๆ กนัไปใช้ปฏบิตั ินอกจากนี ้
ข้อเสนอ 63 ระบุว่าสภานิติบัญญัติสามารถเปลี่ยนบทบัญญัติของ
ข้อเสนอได ้หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น "สอดคล้องกับและต่อ
เจตนา" ของการมาตรการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถท�าได้
เฉพาะถ้าร้อยละ 55 ของสมาชิกในแต่ละสภาของสภานิติบัญญัติผ่าน
การเปลี่ยนแปลงและออกร่างกฎหมายเป็นกฎหมาย

อาวุธปืน การขายอาวุธยุทธภัณฑ ์ 

บทกฎหมายใหม่

ร่างกฎหมาย
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การเปลี่ยนแปลงต่อกฎข้อบังคับของรัฐในการขาย 
เครื่องกระสุนปืน

ข้อเสนอ 63 รวมถึงกฎข้อบังคับต่าง ๆ กันที่เกี่ยวกับการขายเครื่อง
กระสุนปืน กฎข้อบังคับบางส่วนจะแทนกฎหมายที่มีอยู่เดิมด้วย
บทบัญญัติที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม กฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่เสนอโดย 

ข้อเสนอ 63 จะแตกต่างกัน ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง 

ข้อก�าหนดในการซื้อเครื่องกระสุนปืน ข้อเสนอ 63 รวมถึงข้อก�าหนด
ต่าง ๆ กันส�าหรับบุคคลที่ก�าลังหาทางที่จะซื้อเครื่องกระสุนปืนและ
ส�าหรับ DOJ เพื่อวางระเบียบการซื้อดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มาตรการ :

• ต้องการให้บุคคลที่จะได้รับใบอนุญาตสี่ปีจาก DOJ ในการซื้อ
เครื่องกระสุนปืนและส�าหรับตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุนปืน 

ตรวจสอบกับ DOJ ว่าบุคคลที่จะซื้อเครื่องกระสุนปืน  

มีใบอนุญาตดังกล่าว

• ต้องการให ้DOJ เพิกถอนใบอนุญาตจากบุคคลที่กลายเป็น
บุคคลต้องห้าม

• อนุญาตให ้DOJ เรียกเก็บเงินจากแต่ละคนที่ขอใบอนุญาตสี่ปี
ด้วยค่าธรรมเนียมสูงถึง $50 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารและการบังคับใช้ต่าง ๆ กันที่เกี่ยวกับการขายเครื่อง
กระสุนปืน

อย่างไรก็ตาม รัฐได้ออกกฎหมายเมื่อ กรกฎาคม 2016 เพื่อแทน
บทบัญญัติต่าง ๆ ข้างต้นกับทางเลือกต่าง ๆ หากข้อเสนอ 63 ได้รับ
อนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน (การออกกฎหมายตามที่บทบัญญัติ
ของข้อเสนอ 63 ช่วยให้ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที ่"สอดคล้องกับและ
ต่อเจตนา" ของข้อเสนอตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี)้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ภายใต้การออกกฎหมายนี ้: (1) ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุน
ปืนจ�าเป็นจะต้องตรวจสอบกับ DOJ ว่าบุคคลที่ก�าลังหาทางที่จะซื้อ
เครื่องกระสุนปืนไม่ใช่บุคคลต้องห้ามในเวลาที่ซื้อ และ (2) โดยทั่วไป 

DOJ อาจเรียกเก็บเงินจากบุคคลดังกล่าวได้ถึง $1 ต่อการท�าธุรกรรม 

บทบัญญัติเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 

บุคคลไม่มากนักจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบกว่านี้ภายใต้
กฎหมายปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธ
ปกปิดจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบนี้

ใบอนุญาตให้ขายเครื่องกระสุนปืน คล้ายกับกฎหมายปัจจุบัน ข้อ
เสนอ 63 ต้องการให้บุคคลและธุรกิจต่าง ๆ ได้รับใบอนุญาตหนึ่ง
ปีจาก DOJ ในการขายเครื่องกระสุนปืน อย่างไรก็ตาม มาตรการ
เปลี่ยนแปลงประเภทบุคคลและธุรกิจต่าง ๆ ที่จะได้รับการยกเว้นจาก
การได้รับใบอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปมาตรการยกเว้นให้
บุคคลและธุรกิจต่าง ๆ ที่ขายเครื่องกระสุนปืนจ�านวนเล็กน้อยจากข้อ
ก�าหนดที่จะได้รับใบอนุญาต มาตรการนี้ยังท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ กันในบทลงโทษส�าหรับการไม่สามารถท�าตามข้อก�าหนด

การขายเครื่องกระสุนปืน ยกตัวอย่างเช่น มาตรการก�าหนดบทลงโทษ

ความผดิอาญาใหม่ – โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความผดิอาญาท่ีไม่ร้ายแรง – 

ส�าหรับการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดของใบอนุญาตของผู้ขาย

ข้อก�าหนดอืน่ ๆ ของเครือ่งกระสุนปืน มาตรการนีห้้ามไม่ให้ผู้พกัอาศยั

ส่วนใหญ่ในรัฐ California จากการน�าเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในรัฐโดย

ไม่มีการส่งมอบเครื่องกระสุนปืนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุน

ปืนที่ได้รับใบอนุญาตเสียก่อน ซึ่งเริ่มในเดือนมกราคม 2018 - หนึ่ง

ปีครึ่งก่อนหน้านี้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน นอกจากนี ้การไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้จะเปลี่ยนจากความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง 

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (โทษปรับ) ส�าหรับความผิดครั้งแรกและทั้ง

การฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงส�าหรับการกระท�า

ผิดกฎหมายเพิ่มเติมใด ๆ มาตรการยังต้องการให ้DOJ จัดเก็บข้อมูล

การขายเครื่องกระสุนปืนบางอย่างในฐานข้อมูลอย่างไม่มีก�าหนด 

แทนที่จะเป็นสองปี

สร้างกระบวนการทางศาลใหม ่ 
การถอดถอนอาวุธปืน 

มาตรการนี้สร้างกระบวนการทางศาลใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ถูก

ตัดสินว่ามีความผิดในการกระท�าความผิดที่ห้ามพวกเขาจากการ

เป็นเจ้าของอาวุธปืน จะยังคงไม่มีอาวุธปืนต่อไป เริ่มในป ี2018 

มาตรการต้องการให้ศาลแจ้งให้ผู้กระท�าผิดได้ถูกพิพากษาลงโทษว่า

พวกเขาต้อง (1) คืนอาวุธปืนของพวกเขาตามการบังคับใช้กฎหมาย

ของท้องถิ่น (2) ขายอาวุธปืนให้ตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนที่ได้รับ

ใบอนุญาต หรือ (3) ให้อาวุธปืนต่อตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนที่ได้รับ

ใบอนุญาตส�าหรับการจัดเก็บ มาตรการยังต้องการให้ศาลมอบหมาย

ให้พนักงานคุมประพฤติที่จะรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้กระท�าผิดที่ได้ท�า

กับอาวุธปืนของพวกเขา หากศาลพบว่ามีสาเหตุน่าจะเป็น ที่ผู้กระท�า

ความผิดยังคงมีอาวุธปืนนั้น จะต้องสั่งให้ถอดถอนอาวุธปืนนั้น  

ในท้ายที่สุด รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินให้แก่พวกเขาส�าหรับค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินการบางอย่างในการน�ามาตรการไปใช้ปฏิบัต ิ 

(เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถอดถอนหรือการเก็บรักษาอาวุธปืน)

น�าบทบัญญัติอื่น ๆ ไปใช้ปฏิบัติ

ข้อก�าหนดในการรายงาน มาตรการรวมถึงข้อก�าหนดจ�านวนมาก

ในการรายงานที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ยกตัวอย่าง

เช่น มาตรการต้องการว่าตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องกระสุนปืนรายงาน

เครื่องกระสุนปืนที่สูญหายหรือถูกขโมยภายใน 48 ชั่วโมง มาตรการ

ยังต้องการว่าบุคคลส่วนใหญ่รายงานอาวุธปืนที่สูญหายหรือถูกขโมย

ภายในห้าวันต่อการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น บุคคลที่ไม่ได้ท�า
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รายงานดังกล่าวภายในห้าวันจะมีความผิดฐานการฝ่าฝืนกฎหมาย
ของการละเมิดสองครั้งแรก การละเมิดมากกว่านั้นจะเป็นความผิด
อาญาที่ไม่ร้ายแรง มาตรการนี้ยังช่วยลดบทลงโทษส�าหรับบุคคลที่มี
เจตนาส่งรายงานเท็จต่อการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่นจาก 

ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงถึงการฝ่าฝืนกฎหมายและห้ามการเป็น
เจ้าของอาวุธปืนเป็นเวลาสิบปีส�าหรับบุคคลดังกล่าว มาตรการนี้ยัง
ต้องการให ้DOJ จะส่งชื่อ วันเดือนปีเกิด และลักษณะทางกายภาพ
ของบุคคลต้องห้ามรายใหม่ใด ๆ ต่อ NICS

ซองกระสุนที่มีความจุมาก ตั้งแต่ป ี2000 โดยทั่วไปกฎหมายของ
รัฐได้ห้ามบุคคลจากการได้มาซึ่งซองกระสุนที่มีความจุมาก (ก�าหนด
เป็นซองกระสุนที่บรรจุเครื่องกระสุนปืนได้มากกว่าสิบนัด) อย่างไร
ก็ตาม กฎหมายได้อนุญาตบุคคลที่ม ีซองกระสุนที่มีความจุมาก ก่อน
ปี 2000 ให้เก็บไว้ได้ส�าหรับการใช้ของตนเอง เริ่มเดือนกรกฎาคม 

2017 กฎหมายที่ได้ออกมาเมื่อไม่นานมานี้จะห้ามบุคคลเหล่านี้ส่วน
ใหญ่จากการเป็นเจ้าของซองกระสุนเหล่านี้ บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามเป็น
ความผิดในการฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีบุคคลต่าง ๆ กันที่จะ
ได้รับการยกเว้นจากข้อก�าหนดนี้ – เช่น บุคคลที่เป็นเจ้าของอาวุธปืน 

(ที่ได้มาก่อน 2000) ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะกับ ซองกระสุนที่ม ี

ความจุมาก ข้อเสนอ 63 ช่วยลดข้อยกเว้นหลายอย่างเหล่านี ้เช่น
เดียวกับเพิ่มบทลงโทษสูงสุดต่อการเป็นเจ้าของ - ซองกระสุนที่มี
ความจุมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่มีซองกระสุนดังกล่าวหลัง
เดือนกรกฎาคม 2017 จะมีความผิดในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความ
ผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง

บทลงโทษของการขโมยอาวุธปืน ภายใต้กฎหมายของรัฐในปัจจุบัน 

บทลงโทษส�าหรับการขโมยอาวุธปืนมีมูลค่า $950 หรือน้อยกว่า 
โดยทั่วไปเป็นความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง ที่สามารถมีโทษถึงหนึ่งปี
ในเรือนจ�าของมณฑล ภายใต้มาตรการนี ้อาชญากรรมดังกล่าวจะ
เป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ ์และสามารถมีโทษถึงสามปีในเรือนจ�า
ของรัฐ นอกจากนี ้บุคคลที่ถูกตัดสินก่อนหน้านี้ว่ามีความผิดอาญาที่
ไม่ร้ายแรงส�าหรับการขโมยอาวุธปืน จะถูกห้ามจากการเป็นเจ้าของ
อาวุธปืนเป็นเวลาสิบปี ปัจจุบันไม่มีการห้ามดังกล่าวส�าหรับการตัดสิน
ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงส�าหรับการขโมยอาวุธปืน

ผลของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของศาลและการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการ
ทางศาลใหม่ส�าหรับการถอดถอนอาวุธปืนจากบุคคลต้องห้าม  

หลังจากที่พวกเขาจะถูกตัดสินความผิด จะส่งผลให้ภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ส�าหรับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น ศาลของรัฐและกรมการ
ภาคทัณฑ์ของมณฑลจะมีภาระงานบางอย่างเพิ่มขึ้น เพื่อก�าหนดว่า

บคุคลต้องห้ามมีอาวธุปืนหรอืไม่ และพวกเขาได้ยอมให้อาวธุปืนหรอืไม่  

นอกจากนี ้การบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิน่ จะมภีาระงานใหม่ 

ที่เกี่ยวกับการถอดถอนอาวุธปืนจากผู้กระท�าผิดที่ไม่ยอมให้อาวุธปืน 

อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางศาลใหม ่พวกเขายังอาจมีค่า
ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บหรือการคืนอาวุธปืน ค่าใช้จ่าย
ในการบังคับใช้กฎหมายบางส่วนที่เกี่ยวกับการถอดถอน การจัดเก็บ 

หรอืการคนือาวธุปืน จะชดเชยในขอบเขตท่ีรัฐบาลท้องถิน่และหน่วยงาน 

ของรัฐเรียกเก็บเงินและเก็บค่าธรรมเนียมในการท�ากิจกรรมเหล่านี ้
ตามที่ได้รับอนุญาตจากมาตรการนี ้ขนาดรวมของค่าใช้จ่ายของรัฐ
และท้องถิ่นเหล่านี ้อาจเป็นหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อป ีค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีที่มาตรการนี้ถูกน�าไปใช้ปฏิบัติ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมบังคับของรัฐที่เพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้ เพื่อความ
สมดุล การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของมาตรการต่อกฎข้อบังคับในการ
ขายเครื่องกระสุนปืนอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐ ยกตัวอย่างเช่น บุคคล
หรือธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้นจะมีแนวโน้มว่าจะอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดเครื่อง
กระสุนปืนของรัฐภายใต้มาตรการ ผลกระทบของงบประมาณที่เกิด
ขึ้นจริงของการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ข้อก�าหนดจะถูกน�าไปใช้
ปฏิบัติและวิธีที่บุคคลตอบสนองต่อข้อก�าหนด เราค�านวณว่าการเพิ่ม
ขึ้นที่เป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายของรัฐจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกินหลายล้าน
ดอลลาร์ต่อป ีค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการชดเชยด้วย 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กันที่ได้รับอนุญาตตามมาตรการและกฎหมายของรัฐ
ที่มีอยู่เดิม 

ค่าใช้จ่ายทางราชทัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นสุทธิที่เป็นไปได ้มาตรการนี้ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กันต่อบทลงโทษที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างลดบทลงโทษส�าหรับ
ความผิดบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เพิ่มบทลงโทษส�าหรับ
ความผิดบางอย่าง โดยสุทธิแล้ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายทางราชทัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น เช่น การให้
บุคคลอยู่ในทัณฑสถานและเรือนจ�า ขนาดของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่จ�านวนของการละเมิดและวิธีที่มาตรการจะถูก
บังคับใช้ ค่าใช้จ่ายทางราชทัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นสุทธิที่เป็นไปได้จะ  
ไม่น่าเกินไม่กี่ล้านดอลลาร์ต่อป ี

ดูเว็บไซต ์http://www.sos.ca.gov/measure-contributions ส�าหรับราย
ชื่อคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มแรกเพื่อ สนับสนุน หรือคัดค้านร่าง

กฎหมายนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.fppc.ca.gov/transparency/ top-
contributors/nov-16-gen-v2.html เพื่อดู รายชื่อผู้สนับสนุน 10 อันดับแรก

ของคณะกรรมการ




