
64

90 | หัวข้อและบทสรุป / บทวิเคราะห์

หัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ จัดเตรียมโดยอัยการสูงสุด

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของฝ่ายนิติบัญญัติ

ร่างกฎหมาย
ท�าให้กัญชาถูกกฎหมาย 
บทกฎหมายใหม่64

ภูมิหลัง

กฎหมายกัญชาแห่งรัฐ

กัญชาที่ผิดกฎหมายโดยทั่วไปภายใต้กฎหมายแห่งรัฐ ภายใต้
กฎหมายของรัฐในปัจจุบัน โดยทั่วไปเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่จะ
ครอบครองหรือใช้กัญชา (กรุณาดูกล่องใกล้เคียงส�าหรับข้อมูล
อย่างละเอียดส�าหรับวิธีใช้กัญชา) การลงโทษส�าหรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจะแตกต่างกันไปตามการกระท�าผิด ยก
ตัวอย่างเช่น การครอบครองกัญชาน้อยกว่าหนึ่งออนซ ์(ใกล้
เคียงกับบุหรี่กัญชาประมาณ 40 มวนหรือเรียกว่า "จอยต"์) จะ
สามารถลงโทษได้โดยการปรับในขณะที่การขายหรือการปลูก
กัญชาอาจมีผลให้ต้องจ�าคุกหรือตัดสินโทษจ�าคุก 

ข้อเสนอ 215 กัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนให้
ถูกกฎหมาย ในป ี1996 ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้ยอมรับข้อ
เสนอ 215 ซึ่งมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายแห่ง
รัฐส�าหรับบุคคลทุกวัยเพื่อที่จะใช้กัญชาใน California ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย ์แต่ละบุคคลต้องได้รับค�าแนะน�าจาก
แพทย์เพื่อใช้กัญชาทางการแพทย์ ในป ี2003 สภานิติบัญญัติ
สนับสนุนให้องค์กรส�าหรับกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย 

ซึ่งเป็นองค์ไม่แสวงหาผลก�าไรที่เติบโตและจัดหากัญชาให้แก่
สมาชิก ในขณะนี ้องค์กรทั้งหลายจะไม่ได้รับอนุญาตหรือถูก
ควบคุมโดยรัฐ แต่เมืองและมณฑลทั้งหลายสามารถควบคุม
สถานที่และวิธีที่จะมีการปลูกและจ�าหน่ายกัญชาทางการแพทย์
โดยบุคคลและองค์กร 

• ท�าให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐเพื่อ
การใช้ในผู้ใหญ่ที่อาย ุ21 ขึ้นไป

• แต่งตั้งหน่วยงานรัฐที่ท�าหน้าที่ในการอนุญาตและควบคุม
อุตสาหกรรมกัญชา

• การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐ 15% จากการขายปลีก
กัญชา และภาษีด้านการเพาะปลูกกัญชาของรัฐจ�านวน 9.25 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อดอกกัญชาหนึ่งออนซ ์และ 2.75 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อใบกัญชาหนึ่งออนซ์

• ยกเว้นภาษีบางชนิดในกัญชาเพื่อการแพทย์

• จัดตั้งมาตรฐานและข้อจ�ากัดในด้านการบรรจุหีบห่อ การ
ติดฉลาก การโฆษณา และการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์จาก
กัญชา

• ห้ามท�าการตลาดและโฆษณากัญชาโดยตรงต่อผู้เยาว์

• อนุญาตให้มีกฎข้อบังคับท้องถิ่นและการเก็บภาษีส�าหรับ
กัญชา

• อนุญาตให้มีการพิพากษาโทษใหม ่และท�าลายบันทึกต่าง ๆ 
ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับกัญชาก่อนหน้านี้

บทสรุปของนักวิเคราะห์กฎหมายในการประมาณการผลกระทบ
ด้านงบประมาณสุทธิของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น

• ขนาดของผลกระทบด้านงบประมาณของร่างกฎหมายนี้อาจ
แตกต่างกันไปอย่างมีนัยส�าคัญโดยขึ้นกับ

(1) วิธีการที่รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นเลือกที่จะควบคุมและ
เก็บภาษีกัญชา 

(2) รัฐบาลกลางจะบังคับกฎหมายรัฐบาลกลางในการห้าม
กัญชาหรือไม่ และ 

(3) ราคาของกัญชาและการบริโภคกัญชามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรภายใต้ร่างกฎหมายนี้

• รายได้ภาษีเพิ่มเติมสุทธิของรัฐและท้องถิ่นที่ในที่สุดอาจอยู่
ในช่วงสูงจากหลายร้อยล้านถึงมากกว่า 1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อป ีจ�านวนเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจจะบังคับให้
ใช้ส�าหรับเป้าหมายเฉพาะ เช่นโครงการเพื่อเยาวชน การ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย 

• ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ลดลงของรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นอาจเป็น
ไปได้ถึงหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อป ีในส่วนที่เกี่ยว
ข้องหลักๆ กับจ�านวนที่ลดลงของผู้กระท�าผิดจากกัญชาที่ถูก
กักขังในเรือนจ�าของรัฐ หรือคุกของเคาน์ตี
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ในปัจจุบัน รัฐได้น�ากฎข้อบังคับใหม่ส�าหรับกัญชาทางการแพทย์

มาใช ้เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการน�ากฎหมายแห่งรัฐใหม่มาใช้เพื่อเริ่ม

ควบคุมกัญชาทางการแพทย ์ดังที่แสดงในภาพที ่1 ส�านักงาน

กฎข้อบังคับกัญชาทางการแพทย์ใหม่และหน่วยงานของรัฐ

ต่างๆ มีความรับผิดชอบส�าหรับกฎข้อบังคับนี ้กฎหมายใหม่นี้

บังคับให้รัฐก�าหนดมาตรฐานส�าหรับการท�าฉลาก การทดสอบ 

และการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย ์และ

เพื่อพัฒนาระบบในการติดตามผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่การ

ผลิตไปจนถึงการขาย ในปัจจุบัน ก�าลังมีการพัฒนากฎข้อบังคับ

เหล่านี้โดยหน่วยงานทางกฎหมายต่างๆ ภายใต้กฎหมายใหม่

นี้ หน่วยงานส�าหรับกัญชาทางการแพทย์ต้องปิดภายในระยะ

เวลา 2-3 ปีและแทนที่โดยหน่วยงานธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจาก

รัฐ รัฐบาลท้องถิ่นจะยังคงสามารถควบคุมสถานที่และวิธีที่ธุรกิจ

กัญชาทางการแพทย์จะด�าเนินการ 

ภาษีส�าหรับกัญชาทางการแพทย ์ในขณะนี ้รัฐบาลของรัฐและ

ท้องถิ่นได้เก็บภาษีส�าหรับกัญชาทางการแพทย ์นอกจากนี ้มีไม่

กี่เมืองที่บังคับใช้ภาษีเพิ่มเติมโดยเฉพาะส�าหรับกัญชาทางการ

แพทย ์จ�านวนภาษีของรัฐและท้องถิ่นทั้งหมดที่เรียกเก็บส�าหรับ

กัญชาทางการแพทย์มีประมาณหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐใน

แต่ละปี

รูป 1

อุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ที่จะได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานรัฐทั้งหลาย

หน่วยงานด้านกฎระเบียบ ความรับผิดชอบเบื้องต้น

ส�านักงานกฎข้อบังคับกัญชาทางการแพทย์ อนุญาตผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ขนส่ง ทรัพยากรกายภาพในการทดสอบ และผู้ค้าปลีกกัญชา
ทางการแพทย์

กรมอาหารและการเกษตร อนุญาตและควบคุมผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตและควบคุมผู้ผลิตส�าหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่สามารถรับประทานได้

คณะกรรมการควบคุมแหล่งน�้าของรัฐ ควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกกัญชาส�าหรับคุณภาพของน�้า

กรมประมงและสัตว์ป่า ควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกกัญชา

กรมการบังคับยาปราบศัตรูพืช ควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงส�าหรับการปลูกกัญชา

แต่ละบุคคลจะใช้กัญชาได้อย่างไร

การสูบ วิธีทั่วไปส่วนมากที่แต่ละบุคคลจะใช้กัญชาคือการสูบ โดยทั่วไป ผู้ใช้จะสูบดอกไม้แห้งของต้นกัญชา นอกจากนี ้ใบกัญชา
แห้งสามารถสูบได้แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากใบกัญชามีสารเตตราไฮโดรแคนนานอล (THC) เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ในกัญชาที่ก่อให้เกิดอาการ "เมา" นอกจากนี ้ใบ ดอก และล�าต้นของกัญชาสามารถน�าเข้าสู่กระบวนการกัญชาสกัดและสูบได ้

ตัวอย่างของกัญชาสกัด ได้แก ่กัญชาสับและน�้ามันกัญชาสับ กัญชาสกัดมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาแห้ง ซึ่งบ่อยครั้งจะพบสารเตตราไฮ
โดรแคนนานอล (THC) มากกว่าห้าถึงสิบเท่ากว่าดอกกัญชาแห้ง

การระเหยเป็นไป ผู้ใช้บางคนบริโภคกัญชาด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องระเหย เครื่องระเหยจะสร้างความร้อนแก่กัญชาแห่งหรือ
กัญชาสกัด แต่จะไม่เผาไหม ้กระบวนการสร้างความร้อนนี้จะสร้างแก็สที่มีสารเตตราไฮโดรแคนนานอล (THC) เมื่อสูดดม

การรับประทาน นอกจากนี ้กัญชายังสามารถเพิ่มลงไปในอาหารได ้โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์กัญชาที่สามารถรับประทานได้ท�ามา
จากการเพิ่มสารเตตราไฮโดรแคนนานอล (THC) จากต้นกัญชาลงไปในส่วนผสม (เช่น เนยหรือน�้ามัน) ที่ใช้เพื่อจัดเตรียมอาหาร 
เช่น บราวน ีคุกกี ้หรือแท่งช็อคโกแลต

วิธีอื่นๆ วิธีทั่วไปอื่นๆ ของการใช้กัญชา
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กฎหมายกัญชาของรัฐบาลกลาง

ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง เป็นสิ่งผิดกฎหมายที่จะครอบ

ครองและใช้กัญชา รวมถึงการใช้ทางการแพทย ์ศาลฎีกาของ

สหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ในป ี2005 ที่หน่วยงาน

ของรัฐบาลกลางสามารถด�าเนินการต่อภายใต้กฎหมายของ

สหพันธรัฐเพื่อด�าเนินคดีกับบุคคลที่ครอบครองหรือใช้กัญชา

ส�าหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์แม้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

ภายใต้กฎหมายของรัฐ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกระทรวง

ยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เลือกที่จะไม่ด�าเนินคดีกับผู้

ใช้กัญชาและธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายกัญชาของรัฐและท้อง

ถิ่นส่วนมาก หากกฎหมายเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับความ

ส�าคัญของรัฐบาลกลาง ความส�าคัญเหล่านี ้ได้แก ่การป้องกันผู้

เยาว์จากการใช้กัญชาและการป้องกันการน�ากัญชาไปยังรัฐอื่น

ร่างกฎหมาย
มาตรการนี ้(1) จะท�าให้การใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์

ของผู้ใหญ่ถูกกฎหมาย (2) สร้างระบบส�าหรับการควบคุม

องค์กรธุรกิจส�าหรับกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย ์(3) บังคับ

ใช้ภาษีส�าหรับกัญชาและ (4) เปลี่ยนแปลงการลงโทษส�าหรับ

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ได้มีการอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ด้านล่าง

การท�าให้การใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ส�าหรับผู้ใหญ่ถูก

กฎหมาย

การใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ส่วนบุคคล มาตรการนี้จะ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัฐเพื่อท�าให้การใช้กัญชาถูกกฎหมาย

ส�าหรับจุดมุ่งหมายที่ไม่ใช่ทางการแพทย์โดยผู้ใหญ่ที่มีอาย ุ21 

ปีขึ้นไป ภาพที ่2 ได้สรุปกิจกรรมที่จะสามารถกระท�าได้ภายใต้

มาตรการนี ้กิจกรรมเหล่านี้จะยังคงผิดกฎหมายส�าหรับบุคคลที่

อายุต�่ากว่า 21 ปี

การซื้อกัญชา ภายใต้มาตรการนี้ ผู้ใหญ่ที่มีอาย ุ21 ปีขึ้นไปจะ

สามารถซื้อกัญชาที่ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตโดยรัฐหรือผ่านบริการ

จัดส่ง โดยทั่วไป ธุรกิจทั้งหลายจะไม่สามารถตั้งอยู่ภายใน 600 

ฟุตจากโรงเรียน ศูนย์ดูแลตอนกลางวัน หรือศูนย์เยาวชน นอก

เสียจากว่าจะได้รับอนุญาตโดยรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากนี ้ธุรกิจ

ที่จ�าหน่ายกัญชาจะไม่สามารถขายยาสูบหรือแอลกอฮอล์ได ้

ภายใต้มาตรการนี้ รัฐบาลท้องถิ่นจะสามารถให้อ�านาจแก่ธุรกิจ

ที่ได้รับอนุญาตในการอนุญาตการบริโภคกัญชาภายในสถาน

ที่ได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวจะไม่สามารถอนุญาตให้มี

การบริโภคภายในพื้นที่ที่มีการปรากฏตัวของบุคคลที่มีอายุต�่า

กว่า 21 ปีหรือพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้จากสถานที่ส่วนบุคคล 

นอกจากนี ้ธุรกิจที่อนุญาตให้มีการบริโภคกัญชาภายในสถานที่

จะไม่สามารถอนุญาตให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์หรือยาสูบได้ 

รูป 2

ข้อเสนอ 64 ส�าหรับกิจกรรมที่สนับสนุนให้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์พร้อมด้วยการจ�ากัดขอบเขต

กิจกรรม กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรการ กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรการ

การสูบกัญชา การสูบกัญชาในที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลหรือในสถานที่ธุรกิจ
ซึ่งได้รับอนุญาตส�าหรับการบริโภคกัญชาในพื้นที่

การสูบกัญชา (1) ขณะขับรถยนต ์(2) ในสถานที่สาธารณะใดๆ 

(นอกเหนือจากสถานที่ธุรกิจซึ่งได้รับอนุญาตส�าหรับการบริโภค
กัญชาในสถานที่) หรือ (3) สถานที่ใดๆ ที่มีการห้ามสูบยาสูบ

การครอบครองกัญชาส�าหรับ
การใช้ส่วนบุคคล

การครอบครองกัญชาไม่เกิน 28.5 กรัม (ประมาณหนึ่ง
ออนซ์) และไม่เกิน 8 กรัมส�าหรับกัญชาสกัด (เช่น ผง
กัญชาสับ)

การครอบครองกัญชาบนพื้นดินของโรงเรียน ศูนย์ดูแล
ตอนกลางวัน หรือศูนย์เยาวชนในขณะมีเด็กๆ

การปลูกกัญชา การปลูกต้นกัญชาไม่เกินหกต้น และการเก็บกัญชาที่ผลิต
จากต้นภายในที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล

การปลูกในพื้นที่เปิดกว้างหรือสามารถเห็นได้จากสถานที่
ส่วนบุคคล 

การแจกจ่ายกัญชา การมอบกัญชาแก่ผู้ใหญ่ในปริมาณไม่เกิน 28.5 กรัมและ
ไม่เกิน 8 กรัมส�าหรับกัญชาสกัด

การมอบกัญชาให้แก่ผู้เยาว์ต�่ากว่า 21 ปีส�าหรับการใช้งานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
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64

การควบคุมธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย ์

กฎข้อบังคับของรัฐส�าหรับธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย ์

มาตรการนี้จะเปลี่ยนชื่อกฎข้อบังคับของส�านักงานกัญชา

ทางการแพทย์เป็นส�านักงานควบคุมกัญชา และให้รับผิดชอบ

ในการควบคุมและอนุญาตธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์

อีกด้วย นอกจากนี ้มาตรการนี้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐอื่น

ควบคุมและอนุญาตส่วนต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมกัญชาที่

ไม่ใช่ทางการแพทย์ หน่วยงานของรัฐเหล่านี้จะมีหน้าที่รับผิด

ชอบที่เดียวกับหน้าที่รับผิดชอบส�าหรับกัญชาทางการแพทย์ที่

หน่วยงานเหล่านั้นต้องปฏิบัติในปัจจุบัน มาตรการนี้ก�าหนดให้

หน่วยงานที่อนุญาตแต่ละหน่วยงานเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของกฎข้อบังคับส�าหรับกัญชา ภายใต้

มาตรการนี ้ระบบส�าหรับการติดตามผลิตภัณฑ์กัญชาทางการ

แพทย์ที่ต้องได้รับการพัฒนาภายใต้กฎหมายปัจจุบัน จะได้

รับการขยายให้ครอบคลุมกัญชาส�าหรับการใช้ทางการแพทย ์

นอกจากนี ้มาตรการนี้จะก่อตั้งคณะอุทธรณ์ควบคุมกัญชาเพื่อ

ไต่สวนการอุทธรณ์จากบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยการตัดสิน

ใจของหน่วยงานด้านกฎหมายของรัฐ ค�าตัดสินของคณะลูกขุน

สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลได ้

กฎข้อบังคับท้องถิ่นของธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย ์ภาย

ใต้มาตรการนี ้เมืองและมณฑลสามารถควบคุมธุรกิจกัญชาที่

ไม่ใช่ทางการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น เมืองและมณฑลสามารถ

ก�าหนดให้ธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ได้รับใบอนุญาต

ท้องถิ่นและ ควบคุมสถานที่ตั้งของธุรกิจเหล่านั้น นอกจาก

นี ้เมืองและมณฑลสามารถสั่งห้ามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา 

อย่างไรก็ตาม เมืองและมณฑลเหล่านั้นไม่สามารถสั่งห้ามการ

ขนส่งกัญชาผ่านเขตอ�านาจศาลได้ 

ระบบการจัดเก็บภาษีของกัญชา 

มาตรการนี้จะบังคับใช้ภาษีของรัฐใหม่ในการปลูกและการ
ขายกัญชาทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย ์ดังที่แสดง
ในภาพ 3 ภาษีใหม่ส�าหรับการปลูกกัญชาจะยึดตามจ�านวน
ดอลลาร์ต่อออนซ์ของกัญชา และภาษีสรรพสามิตใหม่จะยึดตาม
ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์กัญชาที่จ�าหน่าย 

นอกจากนี ้มาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีการขาย
ส�าหรับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นในสองแนวทาง ส�าหรับ
แนวทางแรก การขายกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์จะส่งผลต่อ
รายได้ภาษีการขายใหม่ (สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัต ิเนื่องจาก
โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้ภาษีนี้ภายใต้กฎหมาย
ปัจจุบัน) ส�าหรับแนวทางที่สอง การขายกัญชาทางการแพทย์ซึ่ง
อยู่ภายใต้ภาษีการขายในปัจจุบัน จะได้รับการยกเว้นจากภาษี
ดังกล่าวโดยเฉพาะ มาตรการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงความสามารถ
ที่มีอยู่ของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อก�าหนดภาษีอื่นๆ ส�าหรับกัญชา
ทางการแพทย ์และไม่จ�ากัดความสามารถในการเก็บภาษีกัญชา
ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ 

ช่วงต้นป ี2020 ภาษีส�าหรับการปลูกกัญชาจะไม่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนประจ�าปีส�าหรับเงินเฟ้อ นอกจากนี ้มาตรการนี้ได้
อนุญาตให้กรรมาธิการภาษีของรัฐปรับเปลี่ยนอัตราภาษีประจ�า
ปีส�าหรับใบกัญชาเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
ดอกกัญชาที่สัมพันธ์กับใบ นอกจากนี ้มาตรการนี้จะอนุญาตให้
กรรมาธิการภาษีก�าหนดประเภทอื่นๆ ของกัญชา (อาท ิกัญชา
แช่แข็ง) ส�าหรับจุดมุ่งหมายด้านภาษีและระบุว่าประเภทเหล่านี้
จะได้รับการจัดเก็บภาษีในมูลค่าที่สัมพันธ์กับดอกกัญชา 

รูป 3

ระบบการจัดเก็บภาษีของกัญชาภายใต้ข้อเสนอ 64

ประเภทภาษี ประเภทกัญชาที่ถูกเก็บภาษี อัตรา

ภาษีรัฐใหม่ส�าหรับการปลูก ทั้งทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย ์ $9.25 ต่อออนซ์ส�าหรับดอกกัญชาแห้งและ $2.75 ต่อออนซ์ส�าหรับ 
ใบกัญชาแห้ง 

ภาษีสรรพสามิตในการค้าปลีกของรัฐที่มีผลบังคับใช้ ทั้งทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย์ 15	เปอร์เซ็นต์ของราคาขายปลีก
ภาษีการขายของรัฐและท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ ส�าหรับทีไม่ใช่ทางการแพทย์เท่านั้น อัตราอาจจะแตกต่างกันตามรัฐแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8 

เปอร์เซ็นต์

ภาษีท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้และในอนาคต สามารถบังคับใช้กับประเภททางการแพทย์และไม่ใช่
ทางการแพทย์

อยู่ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่น
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บทกฎหมายใหม่64

การจัดสรรรายได้ภาษีของรัฐ รายได้ที่จัดเก็บจากภาษีสรรพ
สามิตของการขายปลีกของรัฐใหม่และภาษีของรัฐส�าหรับการ
ปลูกกัญชาจะน�าฝากในบัญชีของรัฐใหม ่ซึ่งคือกองทุนภาษี
กัญชาแห่ง California การปรับองค์กรธุรกิจหรือบุคคลที่ละเมิด
กฎข้อบังคับซึ่งเกิดขึ้นโดยมาตรการนี้จะได้น�าฝากในบัญชีด้วย
เช่นกัน เงินในกองทุนดังกล่าวจะใช้เพื่อจ่ายคืนแก่หน่วยงาน
ของรัฐบางหน่วยงานส�าหรับค่าใช้จ่ายในกฎข้อบังคับของกัญชา
ใดๆ ซึ่งไม่ครอบคลุมโดยค่าธรรมเนียมของใบอนุญาต สัดส่วน
ของเงินจะได้รับการจัดสรรในจ�านวนดอลลาร์เฉพาะส�าหรับจุด
ประสงค์ต่างๆ ดังที่แสดงในภาพ 4 

รายได้คงเหลือทั้งหมด (มีการน�าฝากเงินส่วนใหญ่ไว้ในกองทุน
นี)้ จะได้รับการจัดสรรตามรายการต่อไปนี:้ 

• 60 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับโครงการเยาวชน ได้แก ่การศึกษา 
การป้องกัน และการรักษาความผิดปกติของการใช้สาร
เสพติด 

• 20 เปอร์เซ็นต์เพื่อขจัดและป้องกันความเสียหายด้านสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นผลมาจากการปลูกกัญชาที่ผิดกฎหมาย

• 20 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับ (1) โครงการที่ออกแบบมาเพื่อลด
การขับขี่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ กัญชา และยาเสพ
ติดอื่นๆ และ (2) โครงการทุนวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อลด
ผลกระทบเชิงลบใดๆ ต่อสาธารณสุขหรือความปลอดภัยที่
เป็นผลมาจากมาตรการนี้ 

การลงโทษส�าหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชา 

การเปลี่ยนแปลงการลงโทษส�าหรับอาชญากรรมของกัญชาใน
อนาคต มาตรการนี้จะเปลี่ยนแปลงการลงโทษส�าหรับกัญชา
ของรัฐ ยกตัวอย่างเช่น การครอบครองกัญชาหนึ่งออนซ์หรือ
น้อยกว่าจะสามารถถูกลงโทษด้วยการปรับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ
ในปัจจุบัน ภายใต้มาตรการนี้ การก่ออาชญากรรมดังกล่าวโดย
บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีจะสามารถลงโทษโดยข้อก�าหนด
ส�าหรับการศึกษายาเสพติดหรือโครงการปรึกษา และเข้าร่วม
การบริการชุมชนอย่างสมบูรณ ์นอกจากนี ้การขายกัญชา
ส�าหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์จะสามารถลงโทษโดย
การจ�าคุกของรัฐหรือมณฑลสูงสุดสี่ป ีภายใต้มาตรการนี้ การ
ขายกัญชาโดยปราศจากใบอนุญาต จะเป็นอาชญากรรมซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะสามารถลงโทษโดยการจ�าคุกของมณฑลและ/
หรือการปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี ้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจกัญชาใดๆ โดยปราศจากใบอนุญาต
จะอยู่ภายใต้บทลงโทษทางแพ่งสูงสุดสามครั้งของจ�านวน
ค่าปรับส�าหรับการละเมิดแต่ละครั้ง ในขณะที่มาตรการนี้จะ

รูป 4

ข้อเสนอ 64 จัดสรรสัดส่วนรายได้ของรัฐส�าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

วัตถุประสงค์ การจัดหาเงินทุนประจ�าปี ระยะเวลา

ให้การบริการบางประเภท (เช่น ความช่วยเหลือในการจัดหางานและการรักษา
ความผิดปกติของการใช้สารเสพติด) ในชุมชมที่ได้รับผลกระทบโดยนโยบาย 

ยาเสพติดในอดีต

$10 ล้าน - $50 ล้านa 2018–19 และที่ก�าลังด�าเนินการอยู่

ประเมินผลกระทบของมาตรการ $10 ล้าน 2018–19 ถึง 2028–29

สร้างและน�าวิธีทั้งหลายมาปรับใช้เพื่อตรวจสอบบุคคลที่ไม่ว่าจะก�าลังขับรถ 

ในขณะบกพร่องรวมถึงโดยกัญชาหรือไม่
$3 ล้าน 2018–19 ถึง 2022–23

ศึกษาความเสี่ยงและข้อดีของกัญชาทางการแพทย์ $2 ล้าน 2017–18 และที่ก�าลังด�าเนินการอยู่

 a10  ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 2018–19 ซึ่งเพิ่มขึ้น 10  ล้านดอลลาร์สหรัฐประจ�าปีจนกระทั่งถึงป ี2022–23 และ 50	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหลังจากนั้น
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เปลี่ยนแปลงการลงโทษส�าหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กัญชาจ�านวนมาก การลงโทษส�าหรับการขับขี่รถยนต์ขณะ
มีความบกพร่องจากกัญชาจะยังคงเหมือนเดิม นอกจากนี ้
มาตรการนี้ก�าหนดมีการท�าลายทะเบียนอาชญากรส�าหรับบุคคล
ที่ถูกจับกุมหรือตัดสินว่าผิดส�าหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
ภายในสองป ี

บุคคลที่ถูกตัดสินว่าผิดส�าหรับอาชญากรรมของกัญชาก่อนหน้า
นี้ ภายใต้มาตรการนี้ บุคคลที่ได้รับการตัดสินส�าหรับกิจกรรม
ที่ท�าให้ถูกกฎหมายหรืออยู่ภายใต้การลงโทษน้อยลงภายใต้
มาตรการนี้จะมีสิทธิได้รับการตัดสินอีกครั้ง ยกตัวอย่างเช่น ผู้
ละเมิดที่ต้องจ�าคุกหรือโทษจ�าคุกส�าหรับการปลูกหรือการขาย
กัญชาสามารถได้รับการตัดสินโทษลดลง (ศาลจะต้องไม่ตัดสิน
โทษบุคคลหากมีการก�าหนดว่าบุคคลดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ
ก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงบางอย่าง) บุคคลที่มีคุณสมบัติจะ
ได้ถูกตัดสินโทษส�าหรับการลงโทษใดๆ อีกครั้งที่พวกเขาได้รับ
ภายใต้มาตรการนี ้บุคคลที่ถูกตัดสินโทษในคุกหรือเรือนจ�าอีก
ครั้งในปัจจุบันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชน (อาท ิการ
ภาคทัณฑ)์ สูงสุดหนึ่งปีตามด้วยการปล่อยตัว นอกเสียจาก
ว่าศาลได้ถอดถอนข้อก�าหนดดังกล่าว นอกจากนี ้บุคคลที่ได้
รับการตัดสินโทษอย่างสมบูรณ์ส�าหรับอาชญากรรมที่ลดลง
โดยมาตรการนี ้อาจจะร้องขอให้ศาลได้เปลี่ยนแปลงทะเบียน
อาชญากรรมได้ 

ผลที่มีต่องบประมาณ

ผลของงบประมาณที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญ 

มาตรการนี้จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและรายได้ส�าหรับรัฐบาลของรัฐ
และท้องถิ่น ขนาดของผลเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปอย่างมีนัย
ส�าคัญโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสามเป็นหลัก

• ประการแรก จะขึ้นอยู่กับวิธีที่รัฐบาลของรัฐและทิ้งถิ่น
เลือกที่จะควบคุมและเก็บภาษีกัญชา ยกตัวอย่างเช่น 
หากเมืองและมณฑลทั้งหลายสั่งห้ามธุรกิจกัญชา มูลค่า
รายได้จากภาษีกัญชาก็จะน้อยกว่าเมืองและมณฑลที่ไม่มี
การสั่งห้ามดังกล่าว 

• ประการที่สอง ขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงยุติธรรมของ
สหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้กฎหมายของสหพันธรัฐใน
การสั่งห้ามกัญชาหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากกระทรวง
ยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะด�าเนินคดีกับธุรกิจ
กัญชาที่ได้รับอนุญาตโดยรัฐ รายได้ก็อาจจะลดลงจาก
ภาษีกัญชา การวิเคราะห์นี้จะตั้งสมมติฐานว่ากระทรง
ยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาจะปฏิบัติตามนโยบายปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกัญชา

• ประการที่สาม ผลของงบประมาณจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ราคา
และการบริโภคกัญชาจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายภาย
ใต้มาตรการนี้ การวิเคราะห์นี้จะตั้งสมมติฐานว่าราคา
ของกัญชาจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
เนื่องจาก (1) ธุรกิจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส�าหรับการ
ผลิตและการจัดจ�าหน่ายกัญชาและ (2) ราคาของกัญชา
จะไม่เฟ้ออีกต่อไปในการชดเชยความเสี่ยงของการขาย
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี ้การวิเคราะห์นี้จะตั้ง
สมมติฐานว่าการบริโภคกัญชาจะเพิ่มขึ้นภายใต้มาตรการ
นี ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (1) ราคาที่ลดลง (2) ความ
เสี่ยงทางกฎหมายที่ลดลงส�าหรับผู้ใช้กัญชา 

ผลอันแท้จริงส�าหรับราคาและการบริโภคกัญชายังไม่ทราบ 

เนื่องจากการกระท�าด้านกฎหมายและการบังคับใช้ของรัฐบาล
ของรัฐ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ผลกระทบของค่าใช้จ่าย
และรายได้ที่อาจเกิดขึ้นของมาตรการนี้ที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง
ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญ
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ผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐและรายได้ท้องถิ่น

การลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่างๆ 

มาตรการนี้จะท�าให้ค่าใช้จ่ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ลดลงส�าหรับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น โดยพื้นฐานจะสัมพันธ์

กับการลดลงของจ�านวนผู้กระท�าผิดในเรือนจ�าของรัฐและคุก

ของมณฑลส�าหรับการปลูกและการขายกัญชา นอกจากนี ้

มาตรการนี้จะลดจ�านวนผู้กระท�าผิดดังกล่ายภายใต้การควบคุม

ชุมชน (อาท ิการภาคทัณฑ์ของมณฑล) นอกจากนี ้มาตรการ

นี้มีแนวโน้มจะลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อื่นๆ อาท ิค่าใช้จ่ายของศาลของรัฐส�าหรับการจัดการกรณีทาง

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง 

การลดลงของค่าใช้จ่ายด้านบนจะได้รับการชดเชยบางส่วนโดย

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาล

จะมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการใบสมัครจากบุคคลที่เสาะหา

การตัดสินอีกครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนอาชญากร 

นอกจากนี ้จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อควบคุมผู้กระท�าผิดที่ถูกตัดสิน

โทษอีกครั้งในชุมชน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นในมูลค่า

ที่สูงภายในสองปีแรกภายหลังการอนุมัติมาตรการนี ้นอกจาก

นี ้จะมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการในสองถึงสามด้าน 

ยกตัวอย่างเช่น จะมีค่าใช้จ่ายของศาลเพื่อท�าลายบันทึกการ

จับกุมและการตัดสินส�าหรับบุคคลที่กระท�าความผิดที่เกี่ยวกับ

กัญชา นอกจากนี ้จะมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการเพื่อ

ด�าเนินการการศึกษายาเสพติดและโครงการปรึกษาตามที่จ�าเป็น

โดยมาตรการนี ้นอกจากนี ้จะมีค่าใช้จ่ายของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา (อาท ิค่าใช้จ่ายของการจ�าคุกของมณฑล

และศาลของรัฐ) ส�าหรับขอบเขตที่การใช้กัญชาเพิ่มขึ้นซึ่งน�าไป

สู่อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่เพิ่มขึ้น (อาท ิการขับขี่ใน

ขณะมีความบกพร่องโดยกัญชา)

โดยรวม การลดลงของค่าใช้จ่ายของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของรัฐและท้องถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงด้านบนสามารถมี

มูลค่าถึงหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี ในหลายกรณ ีมี

แนวโน้มที่จะน�าแหล่งทรัพยากรเหล่านี้ไปสู่กิจกรรมกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาอื่นๆ

ผลต่อโครงการสุขภาพของรัฐและท้องถิ่น นอกจากนี ้มาตรการ
นี้มีผลของงบประมาณต่างๆ ส�าหรับโครงการสุขภาพของรัฐและ
ท้องถิ่นอันเป็นผลมาจากการใช้กัญชาที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 

มาตรการนี้อาจจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ�านวนบุคคลที่มอง
หาการรักษาการใช้สารเสพติดซึ่งได้รับเงินทุนจากรัฐ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมส�าหรับบริการดังกล่าวสามารถได้รับการชดเชยเป็นบาง
ส่วนหรือทั้งหมดโดยการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้
ส�าหรับการรักษาการใช้สารเสพติดภายใต้มาตรการนี ้แม้ว่ามี
การจ�ากัดการวิจัยในผลกระทบทางสุขภาพของการใช้กัญชา 
แต่มีหลักฐานบางประการที่การสูบกัญชามีผลกระทบที่เป็น
อันตราย ยกตัวอย่างเช่น ควันของกัญชาอยู่ในรายการของสารที่
ระบุว่าก่อให้เกิดมะเร็งโดยรัฐ ส�าหรับขอบเขตที่การเพิ่มขึ้นของ
การใช้กัญชามีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ในทางลบ จะเป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายด้านโครงการสุขภาพของรัฐและท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในกฎข้อบังคับของรัฐที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี ้มาตรการ
นี้จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายส�าหรับรัฐในการควบคุมธุรกิจกัญชาที่ไม่
เกี่ยวข้องทางการแพทย ์ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตาม
วิธีที่รัฐจะเลือกควบคุมกัญชา แต่สามารถมีมูลค่าหลายสิบล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี ท้ายที่สุด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีแนวโน้ม
ได้รับการชดเชยโดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรายได้ภาษ ี

ผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐและรายได้ท้องถิ่น

รายได้ภาษีสามารถมีมูลค่าถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละ
ป ีแต่ไม่ใช่ในขณะนี ้รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นจะได้รับรายได้
มากขึ้น เช่น ภาษีการขาย ภาษีสรรพสามิต และภาษีรายได้
จากการขายกัญชาที่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรการนี้ โดยเบื้อง
ต้น การเพิ่มนี้ในรายได้ภาษีจะผลมาจาก (1) ภาษีสรรพสามิต
ของรัฐใหม่ส�าหรับการปลูกและการขายกัญชา (2) บุคคลที่
เปลี่ยนแปลงจากการซื้อกัญชาที่ผิดกฎหมาย (จากบุคคลที่ไม่ได้
จ่ายภาษีทั้งหมดที่พวกเขาเป็นหนี)้ ส�าหรับการซื้อที่ถูกกฎหมาย 

(ที่ธุรกิจที่เก็บและจ่ายภาษีที่พวกเขาเป็นหนี้และ (3) การ
เพิ่มขึ้นของการบริโภคกัญชา นอกจากนี ้ราคากัญชาที่ต�่ากว่า
เนื่องจากมาตรการนี้อาจจะมอบการออมแก่บุคคลที่ใช้กัญชา
ในขณะนี ้สิ่งนี้อาจจะอนุญาตพวกเขาให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎ
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หมายอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดภาษีรายได ้อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้น
ของรายได้เหล่านี้จะได้รับการชดเชยเป็นบางส่วนโดยการสูญ
เสียภาษีการขายในขณะนี้ ซึ่งจัดเก็บในการขายกัญชาทางการ
แพทย์เนื่องจากมาตรการนี้จะยกเว้นการขายดังกล่าวจากภาษี
เหล่านี้

โดยรวม การประเมินที่ดีที่สุดของเราคือรัฐบาลของรัฐและท้อง
ถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมสุทธิในที่สุดตั้งแต่มูลค่าหลาย
พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึงมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน
แต่ละป ีอย่างไรก็ตาม รายได้มีแนวโน้มที่จะต�่ากว่าในหลายปี
แรกอย่างมีนัยส�าคัญภายหลังการอนุมัติมาตรการนี ้สิ่งนี้จะ
เกิดขึ้นเนื่องจากจะใช้ระยะเวลาสองปีส�าหรับรัฐในการออกใบ
อนุญาตแก่ธุรกิจกัญชา นอกจากนี ้มีแนวโน้มจะใช้เวลาส�าหรับ
ธุรกิจใหม่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อก�าหนดระบบการผลิตและการจัด
จ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ราคาในตลาดที่ถูกกฎหมายมีแนวโน้ม
ที่จะลดลง เนื่องจากมีการอนุญาตธุรกิจที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
และธุรกิจเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่เกิดสิ่งนี ้ผู้
บริโภคจ�านวนมากขึ้นจะเริ่มซื้อกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะ
ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดถึงระยะเวลาส�าหรับกระบวนการ
นี ้แต่อาจใช้เวลาถึงหลายปีหลังจากที่มีการอนุมัติมาตรการ
นี้ก่อนที่รายได้จะถึงช่วงที่ได้ระบุไว้ด้านบน ดังที่ได้อภิปราย
ก่อนหน้านี ้มาตรการนี้จะก�าหนดว่าจะมีการใช้เงินทุนส่วนมาก
ส�าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

รายได้เพิ่มเติมของรัฐบาลท้องถิ่น มาตรการนี้สามารถส่งผลต่อ
รายได้เพิ่มเติมหากรัฐบาลท้องถิ่นบังคับใช้ภาษีส�าหรับกัญชา 
มูลค่าของรายได้สามารถแตกต่างกันไปอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งขึ้น
อยู่กับจ�านวนรัฐบาลท้องถิ่นที่บังคับใช้ภาษีกัญชาและอัตราการ
เก็บภาษ ีรายได้เหล่านี้สามารถมีมูลค่าถึงหลายสิบล้านดอลลาร์
สหรัฐอย่างง่ายดายในแต่ละปี 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่การผลิต
กัญชา ในปัจจุบัน การส่งออกกัญชาจะสนับสนุนเศรษฐกิจ
ในส่วนของตอนเหนือของ California อย่างมีนัยส�าคัญ อาท ิ

Humboldt, Mendocino และ Trinity Counties ซึ่งไม่ทราบ
ถึงวิธีที่มาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่าง
แน่ชัด ราคากัญชาที่ถูกลงและโอกาสที่มากขึ้นส�าหรับการปลูก
ที่ถูกกฎหมายในสถานที่อื่นๆ สามารถท�าลายเศรษฐกิจในพื้นที่
เหล่านี้ ซึ่งจะลดภาษีรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 

หากผู้ปลูกและธุรกิจในท้องถิ่นได้ท�าการตลาดผลิตภัณฑ์กัญชา
ได้อย่างประสบความส�าเร็จในฐานะสินค้าพรีเมียม ผู้บริโภคอาจ
จะต้องเต็มใจจ่ายราคาเฉลี่ยด้านบนส�าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น จะสามารถชดเชยผลกระทบใน
เชิงลบทางเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านั้นได้
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กรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มแรกเพื่อ สนับสนุน หรือคัดค้านร่างกฎหมายนี้  เยี่ยมชม
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