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ร่างกฎหมาย ห้ามใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว 
การลงประชามติ67

ภูมิหลัง
การใช้งานถุงหิ้ว ตามธรรมดาร้านค้าจะให้ถุงแก่ลูกค้าของพวกเขาเพื่อใส่ของ
ที่พวกเขาซื้อ ถุงประเภทหนึ่งที่มีให้กันทั่วไปคือ "ถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้ง
เดียว" ซึ่งหมายถึงถุงพลาสติกบาง ๆ ที่ใช้ที่จุดช�าระเงินที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อน�ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม "ถุงพลาสติกน�ามาใช้ใหม่ได"้ 

มีความหนาและแข็งแรงเพื่อให้พวกเขาสามารถน�ากลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง 
ร้านค้าจ�านวนมากยังให้ถุงกระดาษแบบใช้ครั้งเดียว ร้านค้ามักจะให้กระดาษ
และถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวกับลูกค้าฟร ีและร้านค้าบางร้านมีถุงน�า
มาใช้ใหม่ส�าหรับขาย ในแต่ละป ีถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวประมาณ
คร่าว ๆ 15 พันล้านถุงได้ให้แก่ลูกค้าในรัฐ California (เฉลี่ยประมาณ 400 

ถุงต่อชาว Californian)

รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งจ�ากัดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว หลาย
เมืองและหลายมณฑลในรัฐ California ได้น�ากฎหมายท้องถิ่นในไม่กี่ปีที่
ผ่านมาจ�ากัดหรือห้ามถุงหิ้วที่ใช้ได้ครั้งเดียวกฎหมายท้องถิ่นเหล่านี้ได้น�าไป
ใช้ปฏิบัติ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิธีการใช้ถุงดังกล่าวสามารถส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติกน�าไปสู่การทิ้งขยะ และ
สามารถจบลงในทางน�้า นอกจากนี ้ถุงพลาสติกยากที่จะรีไซเคิล เพราะมัน
สามารถพันกับเครื่องรีไซเคิล กฎหมายท้องถิ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่ห้ามใช้ถุงหิ้ว
พลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวที่ร้านขายของช�า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยาและ
ร้านเหล้า พวกเขายังจะต้องการให้ร้านค้าเรียกเก็บค่าบริการอย่างน้อย 10 

เซ็นต์ส�าหรับการขายถุงหิ้วใด ๆ ร้านค้าได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้อันเป็นผล
ที่เกิดขึ้น ณ เดือนมิถุนายน 2016 มีการด�าเนินการตามกฎหมายถุงหิ้วท้อง
ถิ่นประมาณ 150 เมือง และมณฑลต่าง ๆ - ครอบคลุมประมาณร้อยละ 40 

ของประชากรของรัฐ California - ส่วนใหญ่ในพื้นที่ในมณฑลชายฝั่งทะเล

เนื้อหาของกฎหมายถุงหิ้วทั่วทั้งรัฐ ในป ี2014 สภานิติบัญญัติได้ผ่านและผู้
ว่าการรัฐได้ลงนามในกฎหมายถุงหิ้วทั่วทั้งรัฐ ร่างกฎหมายที่วุฒิสภาเป็นผู้
เสนอ (SB) 270 ตามที่อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง กฎหมายห้าม
ร้านค้าบางร้านจากการให้บริการถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว นอกจากนี้
ยังต้องการให้ร้านค้าเหล่านี้คิดค่าบริการจากลูกค้าส�าหรับถุงหิ้วอื่น ๆ ที่ให้
บริการที่จุดช�าระเงิน

ร่างกฎหมาย
ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว สามารถน�ากฎหมายใหม่
ของรัฐที่ตราขึ้นไปให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนท�าการลงประชามติเพื่อตัดสินว่า
กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ได้หรือไม ่ข้อเสนอนี้เป็นการลงประชามติต่อ SB 

270 ด้านล่างนี ้เราจะอธิบายการออกเสียงลงคะแนน "ใช"่ และ "ไม"่ จะ
หมายถึงส�าหรับมาตรการนี้ บทบัญญัติที่ส�าคัญ และวิธีที่มาตรการนี้อาจได้
รับผลกระทบจากบทบัญญัติอื่นในบัตรลงคะแนนนี้

การออกเสียงลงคะแนน "ใช่" และ "ไม"่ จะหมายถึง

การออกเสียงลงคะแนน "ใช่" จะหนุน SB 270 ร้านค้าบางร้านจะถูกห้ามการ
ให้ถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว และโดยทั่วไปต้องเรียกเก็บอย่างน้อย 10 

เซนต ์ส�าหรับถุงหิ้วอื่น ๆ ข้อก�าหนดเหล่านี้จะน�ามาใช้เฉพาะกับเมืองและ
มณฑลที่ไม่ได้มีกฎหมายถุงหิ้วที่ใช้ได้ครั้งเดียวของตัวเอง ณ ฤดูใบไม้ร่วง
ของปี 2014

การออกเสียงลงคะแนน "ไม"่ จะปฏิเสธ SB 270 ร้านค้าจะยังคงให้ใช้ถุงหิ้ว
พลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวและถุงหิ้วอื่น ๆ ฟรีต่อไป หากไม่ครอบคลุมโดย
กฎหมายท้องถิ่นที่จ�ากัดการใช้ถุงดังกล่าว

บทบัญญัติหลักของมาตรการ

ห้ามใช้ถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว มาตรการนี้ห้ามร้านค้าส่วนใหญ่ที่
เป็นร้านขายของช�า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยาขนาดใหญ ่และร้านเหล้าใน
รัฐ ในการให้ถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว บทบัญญัตินี้ไม่ได้น�ามาใช้กับ
ถุงพลาสติกที่ใช้ส�าหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง - เช่น ถุงส�าหรับสินค้าที่ไม่ได้
ห่อไว้

สร้างมาตรฐานใหม่ส�าหรับถุงหิ้วพลาสติกที่น�ามาใช้ใหม่ได ้มาตรการนี้ยัง
สร้างมาตรฐานใหม่ส�าหรับเนื้อวัสดุและความทนทานของถุงหิ้วพลาสติกที่น�า
มาใช้ใหม่ได ้กรมการคืนสภาพและการรีไซเคิลทรัพยากรแห่งรัฐ California 

(CalRecycle) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าผู้ผลิตถุงท�าได้
ตรงตามข้อก�าหนดเหล่านี้ มาตรการยังก�าหนดมาตรฐานส�าหรับถุงหิ้ว
ประเภทอื่น

การลงคะแนนเสียง “เห็นชอบ” เป็นการอนุมัต ิและการโหวต “ไม่เห็นชอบ” 

เป็นการปฏิเสธบทกฎหมายที่

• ห้ามร้านขายของช�าและร้านขายปลีกบางประเภทไม่ให้ให้ถุงพลาสติก
ชนิดใช้ครั้งเดียวหรือถุงหิ้วกระดาษแก่ลูกค้าที่จุดขาย

• อนุญาตให้ขายถุงกระดาษชนิดรีไซเคิลได ้และถุงที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ให้
แก่ลูกค้าในราคาขั้นต�่า 10 เซ็นต์ต่อถุง

บทสรุปของนักวิเคราะห์กฎหมายในการประมาณการผลกระทบ
ด้านงบประมาณสุทธิของรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น

• ค่อนข้างจะมีผลกระทบทางงบประมาณน้อยต่อรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น  
การการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในจ�านวนที่น้อยกว่าหนึ่งล้านเหรียญต่อปีส�าหรับ
ในค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของรัฐซึ่งหักลบออกจากค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และอาจช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นออมเงินได้เล็กน้อยจากจ�านวนขยะ
ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเสีย
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จ�าเป็นต้องจ่ายส�าหรับถุงหิ้วอย่างอื่น โดยทั่วไปมาตรการนี้จ�าเป็นต้องให้
ร้านค้าเก็บอย่างน้อย 10 เซ็นต์ส�าหรับถุงหิ้วใด ๆ ที่จะให้กับผู้บริโภคที่จุด
ช�าระเงิน การเก็บเงินนี้จะไม่น�าไปใช้กับถุงที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง - 
เช่น ถุงที่ใช้ส�าหรับยาตามใบสั่งแพทย ์นอกจากนี ้ลูกค้าบางรายที่มีรายได้
ต�่าจะไม่ต้องจ่ายเงินนี้ ภายใต้มาตรการ ร้านค้าจะเก็บรายได้จากการขายถุง
ไว้ร้านค้าอาจใช้รายได้นี้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการให้ถุงหิ้ว โดยการ
ปฏิบัติตามมาตรการและความพยายามในการศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงที่
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อเสนออื่นในบัตรลงคะแนนนี้อาจมีผลกระทบต่อการน�ามาตรการ
นี้ไปใช้ปฏิบัติ

บัตรลงคะแนนนี้รวมอีกมาตรการหนึ่ง - ข้อเสนอที ่65 - ที่อาจเป็นรายได้
ตรงจากการขายถุงหิ้วให้กับรัฐ หากได้รับอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน 

โดยเฉพาะข้อเสนอ 65 ต้องการว่ารายได้ที่เก็บได้จากกฎหมายของรัฐที่จะ
ห้ามใช้ถุงบางอย่างและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บส�าหรับถุงอื่น ๆ (เช่น SB 

270 ท�า) จะต้องถูกส่งไปยังกองทุนใหม่ของรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมมากมาย

หากมาตรการทั้งสองผ่าน การใช้งานของรายได้จากการขายถุงหิ้วจะขึ้นอยู่
กับมาตรการที่ได้รับการออกเสียงลงคะแนนมากขึ้น รูป 1 แสดงให้เห็นว่า
บทบัญญัติที่ส�าคัญของ SB 270 จะน�าไปใช้ปฏิบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ออกเสียงลงคะแนนที่แตกต่างกันต่อสองมาตรการ โดยเฉพาะ
หากข้อเสนอ 67 (การลงประชามตินี้
ต่อ SB 270) ได้รับการออกเสียงลง
คะแนน "ใช"่ มากกว่า รายได้จะถูก
เก็บไว้โดยร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม หากข้อเสนอ 

65 (โครงการริเริ่ม) ได้รับการออก
เสียงลงคะแนน "ใช"่ มากกว่า รายได้
จะถูกน�ามาใช้ส�าหรับโครงการด้านสิ่ง
แวดล้อม เราสังเกตว่าข้อเสนอ 65 

รวมถึงบทบัญญัติที่อาจถูกตีความโดยศาลเป็นการป้องกัน SB 270 จากการ
มีผลบังคับใช ้มาตรการทั้งสองควรผ่านและข้อเสนอ 65 ได้รับการออกเสียง
ลงคะแนน "ใช"่ มากกว่า อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์นี้อนุมานว่าบทบัญญัติ
อื่น ๆ ของ SB 270 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ของรายได้ดังกล่าว - เป็นข้อ
ก�าหนดที่จะห้ามใช้ถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถุง - 
จะยังคงน�ามาใช้ปฏิบัติ

ผลของงบประมาณ
ผลของงบประมาณของรัฐเล็กและท้องถิ่น มาตรการนี้จะมีผลต่องบประมาณ
ของรัฐเล็กและท้องถิ่นค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะมาตรการที่จะส่งผลในการ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของค่าใช้จ่ายของรัฐ น้อยกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อปีใน
ส�าหรับการ CalRecycle เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตถุงปฏิบัติตามข้อก�าหนดถุง
พลาสติกน�ามาใช้ซ�้าใหม่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกชดเชยโดยค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผู้ผลิตของถุงเหล่านี้ มาตรการยังอาจส่งผลให้เกิดผลของ 
งบประมาณอื่น – เช่น เงินฝากออมทรัพย์เล็กน้อยต่อรัฐบาลท้องถิ่นที่ลดลง
จากการท�าความสะอาดถังขยะและค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย

ดูเว็บไซต ์http://www.sos.ca.gov/measure-contributions ส�าหรับราย
ชื่อคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านร่าง

กฎหมายนี้   เยี่ยมชมเว็บไซต ์http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-16-gen-v2.html เพื่อดูรายชื่อผู้สนับสนุน 10 อันดับ

แรกของคณะกรรมการ

.

ร่างกฎหมาย65
(ความคิดริเริ่ม)

ผ่าน

กฎหมายถุงหิ้วทั่วทั้งรัฐมีผลบังคับใช้ การใช้ของรายได้
จากการขายถุงหิ้วขึ้นอยู่กับข้อเสนอใดที่ได้รับการออก
เสียงลงคะแนนมากกว่า :

• หากการออกเสียงลงคะแนน “ใช่” มากกว่า
ส�าหรับการลงประชามติ รายได้จะถูกเก็บไว้
โดยร้านค้า

• หากการออกเสียงลงคะแนน “ใช่” มากกว่า
โครงการริเริ่ม รายได้จะไปที่รัฐส�าหรับโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมa

ไม่มีกฎหมายถุงหิ้วทั่วทั้งรัฐ รายได้จากบรรดากฎหมาย
ทั่วทั้งรัฐใด ๆ ในอนาคตที่คล้ายกับ SB 270 จะใช้
ส�าหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ร่างกฎหมาย65
(ความคิดริเริ่ม)

ไม่ผ่าน

กฎหมายถุงหิ้วทั่วทั้งรัฐมีผลบังคับใช้ และรายได้จากการ
ขายถุงด�าเนินการจะถูกเก็บไว้โดยร้านค้า

ไม่มีกฎหมายถุงหิ้วทั่วทั้งรัฐ

ร่างกฎหมาย67
(การลงประชามติSB270)

ผ่าน

ร่างกฎหมาย67
(การลงประชามติSB270)

ไม่ผ่าน

รูป1

การน�าไปปฏิบัติของการลงประชามติจะได้รับผลกระทบจากผลของข้อเสนอ65

a อีกทางเลือกหนึ่ง บทบัญญัติส�าคัญของข้อเสนอ 65 อาจถูกตีความโดยศาลเป็นการป้องกันร่างกฎหมายที่วุฒิสภาเป็นผู้เสนอ (SB) 270 จากการมีผลบังคับ 

 ใช้




