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ดูแลการศึกษาท้องถิ่นและการควบคุมท้องถิ่นที่เสียหาย

(6)	 เป้าหมายด้านวิชาการไม่สามารถบรรลุได้โดยปราศจากสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในศตวรรษที่ 21 นี ้ที่ออกแบบมาเพื่อเทคโนโลยีของโรงเรียนและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการสอนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

(f)	 ดังนั้น ผู้คนจึงให้การสนับสนุนการออกพระราชบัญญัติพันธบัตรด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวกการศึกษาสาธารณะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึง
วิทยาลัยชุมชน ปี 2016 เพื่อให้ความรับผิดชอบด้านการศึกษาได้เข้าถึงส�าหรับ
ชาว California อย่างครอบคลุมทุกคน และใช้งบประมาณอย่างทั่วถึงเพื่อตอบ
สนองความต้องการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียน

มาตรา	 2. มาตรา 17070.41 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย 

การศึกษา : 

17070.41.  การสร้างกองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐ
ป ี2016

(a)  เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นในกรมคลังของรัฐ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อกองทุนเพื่อ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐป ี2016 เงินทั้งหมดในกองทุน รวมไป
ถึงเงินที่ได้จากการน�าฝากในกองทุนนั้นไม่ว่าจะจากแหล่งใดก็ตาม โดยไม่ค�านึง
ถึง มาตรา 13340 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล มีการด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเหมาะสมโดยไม่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินการปีงบประมาณส�าหรับการ
ใช้จ่ายในบทนี้

(b)  คณะผู้บริหารอาจจัดสรรกองทุนให้กับหน่วยงานดูแลการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อวัตถุประสงค์ของบทนี ้ตามที่ได้มีการอ่านเมื่อวันที ่1 มกราคม 2015 จาก
เงินกองทุนโอนไปยังกองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐปี 
2016

(c)  คณะผู้บริหารอาจจ�าแนกจัดสรรในจ�านวนที่ไม่เกินกว่าจ�านวนเงินที่มี
การน�าฝากในกองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐป ี2016 เป็น
จ�านวนหนึ่ง ๆ ของพันธบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมาธิการและยังไม่มีการขาย
โดยเหรัญญิก

(d)  คณะผู้บริหารอาจช�าระเงินตามการจ�าแนกจัดสรรจากกองทุนใด ๆ ใน
กองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐป ี2016 โดยไม่ค�านึง
ถึงว่าในช่วงเวลาอนุมัติการจ่ายเงินนั้นกองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของ
โรงเรียนในรัฐปี 2016 มีเงินเพียงพอหรือไม่ในจ�านวนเต็มของการจัดสรร
ทั้งหมดที่ได้มีการจัดสรรไปก่อนหน้านี ้อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการช�าระเงินจาก
กองทุนใด ๆ ก็ตามที่ต้องช�าระโดยกฎหมายเพื่อโอนไปยังกองทุนทั่วไป

มาตรา	 3.	 ส่วนที ่70 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 101110) น�าเข้าในหมวด 14 

ของหัวข้อ 3 ของประมวลกฎหมายการศึกษา เพื่ออ่าน : 

ส่วนที่ 70. พระราชบัญญัติพันธบัตรด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกการศึกษา
สาธารณะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึงวิทยาลัยชุมชน ปี 2016

บท  1.  ทั่วไป

101110.  ส่วนนี้ควรเป็นที่รู้จักและใช้ในการอ้างอิงเป็นพระราชบัญญัติ
พันธบัตรด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกการศึกษาสาธารณะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาล
ไปจนถึงวิทยาลัยชุมชน ป ี2016

101112.  พันธบัตรจ�านวนรวม เก้าพันล้าน ดอลล่าร ์($9,000,000,000) 

ไม่รวมจ�านวนที่มีการออกเพื่อคืนเงินพันธบัตรตามมาตรา 101140 และ 
101149.  และด้วยประการเหล่านั้นตามที่จ�าเป็น อาจมีการออกและขาย
เพื่อวัตถุประสงค์การเริ่มต้นในมาตรา 101130 และ 101144. พันธบัตร
เมื่อขายไปแล้วจะเป็นและท�าให้เกิดภาระผูกพันที่ถูกต้องและผูกพันของรัฐ 

California และรัฐ California ขอให้ค�ามั่นสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นใดต่อ
การช�าระเงินที่ตรงต่อเวลาของทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรเมื่อเงินต้น
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของมาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California 

กฎหมายริเริ่มนี้จะเพิ่มมาตราในประมวลกฎหมายการศึกษา ดังนั้นบทบัญญัติ
ใหม่ที่เสนอเพิ่มจะตีพิมพ์ด้วย ตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็นข้อก�าหนดใหม่

กฎหมายที่เสนอ

มาตรา 1.	 การค้นพบและการประกาศ

ผู้คนของรัฐ California ค้นพบและประกาศสิ่งต่อไปนี ้: 

(a)	 อ้างถึงรัฐธรรมนูญของรัฐ California การศึกษาสาธารณะเป็นความ 

รับผิดชอบของรัฐและในบรรดาความรับผิดชอบต่าง ๆ ความรับผิดชอบที่ต้อง
มีคือ โรงเรียนรัฐบาลต้องมีความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง และมีความสงบ
เรียบร้อย

(b)	 รัฐ California มีความต้องการพื้นฐานในการสนับสนุนด้านการเงินให้
กับการศึกษาสาธารณะและความต้องการนั้นได้ขยายผลเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่ง
อ�านวยความสะดวก K-14 นั้นได้รับการปลูกสร้างและบ�ารุงรักษาอยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย มีการคุ้มกัน และสงบเรียบร้อย

(c)	 ตั้งแต่ป ี1998 รัฐ California ประสบความส�าเร็จในการท�าหน้าที่รับผิด
ชอบสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย ได้รับการคุ้มกัน และมี
ความสงบเรียบร้อยผ่านกฎหมายด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียน Leroy F. 

Greene ของป ี1998 ซึ่งอยู่ในข้อ 1 (การเริ่มด้วย มาตรา 17070.10) ของ 
บท 12.5 ของส่วนที ่10 ของหมวด 1 ของ หัวข้อ 1 ของประมวลกฎหมายการ
ศึกษา

(d)	 คณะกรรมาธิการการจัดสรรของรัฐมีอ�านาจในการตรวจสอบรายงานค่าใช้
จ่ายและบันทึกของหน่วยงานดูแลการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนได้ถูก
ใช้ไปในทางที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ต้องมีในโปรแกรม ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าทุนนั้นไม่ได้
ถูกน�าไปใช้จ่ายเงินเดือนหรือค่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ

(e)	 ผู้คนของรัฐ California ยังค้นพบและประกาศสิ่งต่อไปนี้เพิ่มเติม : 

(1) California เป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับผลกระทบที่แรงที่สุดในช่วงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และในช่วงที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกิดขึ้น นักเศรษฐศาสตร์
เตือนว่าภาวะเศรษฐกิจของรัฐยังไม่ฟื้นดีนัก

(2)	 มีการลงทุนจ�านวนมากกับโรงเรียนอนุบาลผ่านพระราชบัญญัติพันธบัตร
ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกการศึกษาสาธารณะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึง
วิทยาลัยชุมชน ปี 2016 ซึ่งจะจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการศึกษา
เทคนิคอาชีพเพื่อให้มีการฝึกงานส�าหรับชาว California จ�านวนมากและ
ทหารผ่านศึกที่ต้องประสบปัญหาด้านการเรียนหนังสือและจ�าเป็นต้องเข้าสู่
ตลาดแรงงานอีกครั้ง

(3)	 จะมีการลงทุนจ�านวนมากกับการเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานดูแลการ
ศึกษาท้องถิ่นของรัฐเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เก่าแก่ให้มี
มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจุบัน รวมไปถึงการปรับปรุงให้
มีความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยภิบัติแผ่นดินไหวและการก�าจัดสีทาผนังที่มีสาร
ตะกั่ว แร่ใยหิน และวัสดุที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

(4)	 งานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานกว่า 13,000 ต�าแหน่ง มีการลงทุน
กว่า $1 พันล้าน ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ งานเหล่านี้รวมไปถึงการ
ก่อสร้างอาคารและงานการค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างไปทั่วรัฐ

(5)	 พระราชบัญญัติพันธบัตรด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกการศึกษาสาธารณะ
ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึงวิทยาลัยชุมชน ปี 2016 จัดให้ส�าหรับหน่วยงาน
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ตาม บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 17070.10) ของส่วน 10 ของหมวด 1 

ของหัวข้อ 1

(c)  กองทุนที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามย่อหน้าที ่(1) ของหมวดย่อย 

(a)  อาจน�ามาใช้เป็นทุนส�าหรับสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อคณะกรรมาธิการการ
ศึกษาเขตปกครองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต ้บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย 

มาตรา 17070.10) ของส่วน 10 ของหมวด 1 ของหัวข้อ 1 ส�าหรับให้เงินทุน
กับชั้นเรียนส�าหรับนักเรียนที่มีความพิการขั้นรุนแรง หรือเพื่อสนับสนุนเงินทุน
ให้กับชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชนของเขตปกครอง

(d) บทที ่4.9 (เริ่มต้นด้วย มาตรา  65995) ของหมวด 1 ของหัวข้อ 7 ของ
ประมวลกฎหมายรัฐบาล ตามที่บทบัญญัติเหล่านี้ที่ได้อ่านเมื่อ 1 มกราคม 

2015 ต้องมีการบังคับใช้จนกว่ามีการอนุมัติจ�านวนเต็มของพันธบัตรส�าหรับ
การก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตาม ย่อหน้าที ่
(1) ของหมวดย่อย (a) ไม่มีการจ่าย หรือ 31 ธันวาคม 2020 เมื่อใดก็ตามที่
เร็วกว่า หลังจากนั้น บทที ่4.9 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 65995) ของหมวด 1 ของ
หัวข้อ 7 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อ  2. บทบัญญัติโปรแกรมสิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนอนุบาล
ถึงเกรด 12

101130. (a)  จ�านวนรวมจากพันธบัตรที่ได้รับอนุมัติเพื่อออกและขายเพื่อ
ให้เป็นไปตามบทที ่1 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 101110) พันธบัตรเป็นเงินจ�านวน 

เจ็ดพันล้าน ดอลล่าร ์($7,000,000,000) ทั้งนี้ไม่รวมจ�านวนพันธบัตรที่มีออก
เพื่อการคืนเงินตาม มาตรา 101140 และด้วยประการเหล่านั้นตามที่จ�าเป็น 

อาจมีการออกและขายเพื่อให้มีเงินทุนที่น�ามาใช้ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์
ที่แสดงในบทนี ้และเพื่อจ่ายคืนให้กับกองทุนหมุนเวียนส�าหรับค่าใช้จ่ายด้าน
ตราสารหนี้ภาระผูกพันแบบทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 16724.5 ของ
ประมวลกฎหมายของรัฐบาล

(b)  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรานี ้เหรัญญิกต้องขายพันธบัตรที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมาธิการการเงินเพื่อการสร้างโรงเรียนของมลรัฐ เพื่อให้เป็นไปตาม 

มาตรา 15909 ในต่างเวลา ตามความจ�าเป็น เพื่อบริการการใช้จ่ายที่จ�าเป็น
ตามการจัดสรร.

101131.  คณะกรรมาธิการการเงินเพื่อการสร้างโรงเรียนของมลรัฐจัดตั้ง
โดย มาตรา 15909 ประกอบไปด้วยผู้ว่าการรัฐ ผู้ควบคุม เหรัญญิก ผู้อ�านวย
การฝ่ายการเงิน และผู้อ�านวยการ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคล
ดังกล่าว บุคคลเหล่านี้ท�างานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และบุคคลที่ได้รับเสียง
ส่วนใหญ่จากองค์ประชุม ให้อยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อวัตถุประสงค์ของบท
นี.้ เหรัญญิกจะต้องท�าหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา
สองคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมธิการวุฒิสภากฎ และสมาชิกสภาสอง
คนได้รับการแต่งตั้งจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องตอบสนองและให้ค�า
ปรึกษากับคณะกรรมาธิการในขอบเขตและให้เข้ากับฐานะของตนที่เป็นสมาชิก
สภานิติบัญญัต ิส�าหรับวัตถุประสงค์ของบทนี ้สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องแต่ง
ตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนระหว่างกาลให้เป็นไปตามหัวข้อในบทนี ้และคณะ
กรรมาธิการควรได้รับอ�านาจ และมีการก�าหนดหน้าที่ของกรรมการเหล่านั้นโดย
กฎร่วมของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินต้องให้ความ
ช่วยเหลือตามที่คณะกรรมาธิการต้องการ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของมลรัฐ
เป็นที่ปรึกษาตามกฎหมายของคณะกรรมาธิการ

101132. (a)  พันธบัตรที่ได้รับอนุมัติในบทนี้ต้องได้รับการจัดเตรียม  

ด�าเนินการ ออก ขาย จ่าย และไถ่ถอนตามที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน
ตราสารหนี้ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 16720) ของส่วน 3 

ของหมวด 4 ของหัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล) และการบังคับใช้พระ
ราชบัญญัติทั้งหมดด้วยประการนั้นและการใช้พระราชบัญญัติเสริม ซึ่งได้มีการ
รวมเข้าไว้ในบทนี้แล้วเพื่อให้มีการเริ่มใช้โดยสมบูรณ์ภายในบทนี้ ยกเว้นใน

และดอกเบี้ยถึงก�าหนดช�าระและที่ต้องจ่ายให้

บท  2.  โรงเรียนอนุบาลถึงเกรด 12

ข้อ  1. บทบัญญัติโปรแกรมสิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนอนุบาล  

ถึงเกรด 12

101120.  รายได้จากการออกและขายพันธบัตรตามบทนี้จะต้องน�าฝากใน
กองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐป ี2016 ที่ก่อตั้งในกรม
คลังของรัฐภายใต้ มาตรา 17070.41 และจะต้องมีการจัดสรรโดยคณะ
กรรมาธิการการจัดสรรของรัฐตามระบุในบทนี้

101121.  เงินทั้งหมดที่น�าฝากในกองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของ
โรงเรียนในรัฐป ี2016 เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบทนี ้ต้องน�ามาใช้
ช่วยเหลือหน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น ผู้อ�านวยการโรงเรียนในเขตปกครอง และ
คณะผู้บริหารการศึกษาในเขตปกครองของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สิ่งอ�านวยความสะดวกการศึกษาป ี1998 Leroy F. Greene (บท 12.5 (เริ่ม
ต้นด้วย มาตรา 17070.10) ของส่วน 10 ของหมวด 1 ของหัวข้อ 1) ตามที่
ได้อ่านเมื่อวันที ่1 มกราคม 2015 โดยเริ่มต้นใน มตรา 101122 เพื่อจัดให้มี
กองทุนจ่ายเงินคืนให้กับเงินที่มีการออกมาให้หรือเงินให้กู้ยืมให้กับกองทุนเพื่อ
สิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐปี 2016 ภายใต้กฎหมายใด ๆ ก็ตาม
ของสภานิติบัญญัต ิพร้อมทั้งจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ และเพื่อ
ใช้คืนกองทุนหมุนเวียนส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านตราสารหนี้ภาระผูกพันแบบทั่วไป
เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 16724.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล

101122. (a)  รายได้จากการขายพันธบัตร ออกและขายเพื่อวัตถุประสงค์
ของบทนี ้ควรมีการจัดสรรให้เป็นไปตามตารางก�าหนดดังต่อไปนี ้: 

(1)  จ�านวน สามพันล้าน ดอลล่าร ์($3,000,000,000) ส�าหรับการสร้าง
สิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ให้กับโรงเรียนตามการร้องขอของหน่วยงานดูแล
การศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นไปตาม บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 
17070.10) ของส่วน 10 ของหมวด 1 ของหัวข้อ 1

(2)  จ�านวนห้าพันล้านดอลล่าร ์($500,000,000) ต้องสามารถน�ามาใช้
ส�าหรับจัดสรรส่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนได้เพื่อให้บริการแต่โรงเรียน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 12 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 17078.52) ของ บทที ่12.5 

ของส่วน 10 ของหมวด 1 ของหัวข้อ 1

(3)  จ�านวน สามพันล้าน ดอลล่าร ์($3,000,000,000) for ส�าหรับการ
ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนให้ทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตาม บทที ่
12.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 17070.10) ของส่วน 10 of หมวด 1 ของหัวข้อ 1

(4)  จ�านวนห้าร้อยล้านดอลล่าร ์($500,000,000) ส�าหรับโปรแกรมการ
ศึกษาเทคนิคอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 13 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 17078.70) 

ของ บทที ่12.5 ของ ส่วนที ่10 ของหมวด 1 ของหัวข้อ 1

(b)  ก�าหนดให้หน่วยงานดูแลการศึกษาท้องถิ่นใช้กองทุนที่ได้รับการจัดสรร 
เพื่อให้เป็นไปตามย่อหน้าที ่(3) ของหมวดย่อย (a) ส�าหรับหนึ่งวัตถุประสงค์
หรือมากกว่า ดังต่อไปนี ้เพื่อให้เป็นไปตามก�าหนดใน บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย 

มาตรา 17070.10) ของส่วน 10 ของหมวด 1 ของหัวข้อ 1 : 

(1)  การสั่งซื้อและการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและวัสดุกันฉนวน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(2)  โครงการก่อสร้างหรือการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ซึ่งออกแบบมา
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของโรงเรียนและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น

(3)  การระบ ุประเมิน หรือการท�าให้แร่ใยหินที่เป็นอันตรายในสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของโรงเรียนลดลง

(4)  การให้เงินสนับสนุนโครงการส�าหรับโครงการที่ต้องเปลี่ยนหลังคาเร่งด่วน

(5)  การปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ทันสมัยใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้เป็นไป
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ก�าหนดหรือตามความต้องการของกฎหมายกลาง เพื่อให้ยังคงมีสถานะการ
ได้รับยกเว้นภาษีพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นภายใต้
กฎหมายกลาง

101138.  เพื่อวัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี ้ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
อาจอนุมัติการเบิกถอนจากกองทุนทั่วไปในจ�านวนที่ไม่เกินจ�านวนของพันธบัตร
ที่ยังไม่ได้ขาย (ไม่รวมพันธบัตรที่ต้องคืนเงิน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมาธิการการเงินเพื่อการสร้างโรงเรียนของมลรัฐ เพื่อขายและให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี ้จ�านวนที่เบิกถอนจะต้องน�าฝากเข้ากองทุน
เพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนในรัฐป ี2016 จ�านวนเงินที่ใช้ได้ภายใต้
มาตรานี้ ต้องน�าส่งคืนกองทุนทั่วไป รวมถึงจ�านวนเงินที่เท่ากับดอกเบี้ย ซึ่งเป็น
เงินที่ต้องได้รับในบัญชีของคณะกรรมาธิการกองทุนรวมเพื่อการลงทุน จากราย
ได้การขายพันธบัตรเพื่อวัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี้

101139.  เงินทั้งหมดที่น�าฝากในกองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของ
โรงเรียนในรัฐป ี2016 ซึ่งได้มาจาค่าธรรมเนียมพิเศษและดอกเบี้ยที่ได้มาจาก
การขายพันธบัตร ต้องได้รับการรักษาไว้ในกองทุนและต้องพร้อมที่จะถูกโอน
ไปยังกองทุนทั่วไปเพื่อเป็นเครดิตค่าใช้จ่ายส�าหรับดอกเบี้ยพันธบัตร ยกเว้นว่า
เงินจ�านวนนั้นได้รับจากค่าธรรมเนียมพิเศษ อาจเก็บรักษาไว้เพื่อช�าระต้นทุน
ประกันภัยของพันธบัตรก่อนมีการโอนไปยังกองทุนทั่วไป

101140.  พันธบัตรที่ออกและขายตามที่ได้ก�าหนดไว้ในบทนี้อาจคืนเงิน
ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 16780) ของบท 4 ของส่วน 3 

ของหมวด 4 ของหัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปแห่งรัฐ การอนุมัติโดยผู้ออกเสียง
ลงคะแนนของรัฐส�าหรับการออกพันธบัตรที่ได้อธิบายไว้ในมาตรานี ้รวมถึงการ
อนุมัติการออกพันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนเงินพันธบัตรที่ออกมาก่อนหน้านี้
ภายใต้บทนี ้หรือพันธบัตรเพื่อการคืนเงินใด ๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี ้การคืนเงิน
พันธบัตรใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามรายได้การคืนเงินพันธบัตรอนุมัติโดยมาตรานี ้อาจ
ถูกยกเลิกตามกฎหมายได้ซึ่งอยู่ในขอบเขตก�าหนดของกฎหมายด้วยขอบเขต
ที่มีการลงความเห็นชอบ ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ส�าหรับการอนุมัติการคืน
เงินพันธบัตรดังกล่าว

101141.  สภานิติบัญญัติพบและประกาศ ณ ที่นี้ว่ารายได้จากการขาย
พันธบัตรที่อนุมัติโดยมาตรานี้ไม่ใช ่"รายได้ของภาษ"ี ตามที่ค�าศัพท์นั้นถูกใช้ใน
มาตรา XIII B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California การเบิกจ่ายรายได้เหล่านี้จะ
ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตรานั้นเช่นกัน

บท  3.  สิ่งอ�านวยความสะดวกของวิทยาลัยชุมชนใน CALIFORNIA

ข้อ  1. ทั่วไป

101142. (a)  กองทุนพันธบัตรเพื่อค่าใช้จ่ายส�าหรับวิทยาลัยชุมชนใน 

California ปี 2016 ได้มีการจัดตั้งขึ้นในกรมคลังเพื่อใช้ในการน�าฝากเงินทุน
จากรายได้การออกและขายพันธบัตร ตามวัตถุประสงค์ของบทนี้

(b)  คณะกรรมาธิการการเงินเพื่อการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการ 
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของมลรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 67353 

ซึ่งได้รับอนุมัติในการสร้างภาระหนี้สินหรือหนี้สินของรัฐ California เพื่อให้เป็น
ไปตามบทนี้ส�าหรับวัตถุประสงค์การจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือวิทยาลัยชุมชน 

California

ข้อ  2. บทบัญญัติโปรแกรมส�าหรับวิทยาลัยชุมชน California

101143. (a)  รายได้จากการออกและขายพันธบัตรพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อ 3 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 101144) จ�านวนรวมคือ สองพันล้าน ดอลล่าร ์
($2,000,000,000) ต้องได้รับการน�าฝากในกองทุนพันธบัตรเพื่อค่าใช้จ่าย
ส�าหรับวิทยาลัยชุมชนใน California ปี 2016 ตามวัตถุประสงค์ของข้อนี ้เมื่อ
มีใดที่มีความเหมาะสม เงินทุนเหล่านี้จะสามารถน�ามาใช้ในค่าใช้จ่ายตาม

หมวดย่อย (a) และ (b) ของมาตรา 16727 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล 

จะไม่น�ามาใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้อนุมัติโดยบทนี้

(b)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยภาระผูกพันตราสารหนี้ทั่วไป
ของรัฐ คณะกรรมาธิการการจัดสรรของรัฐก�าหนด "คณะผู้บริหาร" ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ของการบริหารกองทุนเพื่อสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนใน
รัฐป ี2016

101133. (a)  เมื่อมีการร้องขอของคณะกรรมาธิการการจัดสรรของรัฐ 

คณะกรรมาธิการการเงินเพื่อการสร้างโรงเรียนของมลรัฐ ต้องก�าหนดว่ามีความ
จ�าเป็นหรือไม่ในการอนุมัติออกพันธบัตรและขายพันธบัตร เพื่อให้เงินสนับสนุน
การจัดสรรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามบทนี ้ดังนั้นต้องมีการก�าหนดให้ออก
และขายพันธบัตร การออกพันธบัตรในล�าดับต่อมาอาจมีการอนุมัติเพื่อขายและ
ให้มีเงินเข้าไปสนันสนุนการจัดสรรกองทุนอย่างต่อเนื่อง และไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
มีการอนุมัติให้ออกหรือขายพันธบัตรทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

(b)  การร้องขอจากคณะกรรมาธิการการจัดสรรของรัฐเพื่อให้เป็นไปตาม 

หมวดย่อย (a) ต้องได้รับการสนับสนุนโดยงบการเงินของการจัดสรรกองทุนและ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายในมาตรา 101121 และ 101122

101134.  นอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐแล้ว จะมีการเก็บเงินในจ�านวนที่
จ�าเป็นเพื่อใช้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรทุกป ีซึ่งจะเก็บทุกปีและใน
วิธีการเดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการเก็บรายได้ของรัฐอื่น ๆ เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายให้มีหน้าที่เก็บรายได ้ที่จะ
ต้องท�าและปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณีที่จ�าเป็นเพื่อเรียกเก็บเงินที่เพิ่มมานั้น

101135.  โดยไม่ค�านึงถึง มาตรา 13340 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ขอ
ให้มีการจัดสรรจากกองทุนทั่วไปในกรมการคลังของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ของบท
นี้ในจ�านวนที่จะเท่ากับจ�านวนทั้งหมดของรายการต่อไปนี ้: 

(a)  เงินก้อนรายปีที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่
ออกและขายตามบทนี้เมื่อถึงก�าหนดช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยและที่ต้องจ่ายให้

(b)  เงินก้อนที่จ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตาม มาตรา 101138, จะจัดสรรโดยไม่
ค�านึงถึงปีงบประมาณ

101136.  คณะกรรมาธิการการจัดสรรของรัฐอาจร้องขอคณะกรรมาธิการ
กองทุนรวมเพื่อการลงทุนเพื่อให้กู้ยืมเงินจากบัญชีของคณะกรรมาธิการกองทุน
รวมเพื่อการลงทุนหรือในรูปแบบการอนุมัติอื่นของงบการเงินระหว่างกาล  

ตามที่ก�าหนดใน มาตรา 16312 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล เพื่อ
วัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี ้จ�านวนที่ร้องขอต้องไม่เกินจ�านวนของ
พันธบัตรที่ยังไม่ได้ขาย (ไม่รวมพันธบัตรที่ต้องคืนเงิน) และต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นประชามติของคณะกรรมาธิการเพื่ออนุมัติการขายพันธบัตร เพื่อ
วัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี ้คณะกรรมาธิการการจัดสรรของรัฐต้อง
ด�าเนินการจัดเอกสารที่ทางคณะกรรมาธิการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนก�าหนด
เพื่อใช้ประกอบการรับเงินกู้ยืมและการคืนเงิน จ�านวนเงินกู้ยืมใด ๆ ก็ตามต้อง
น�าฝากเข้ากองทุนเพื่อให้คณะกรรมาธิการการจัดสรรของรัฐได้จัดสรรงบกองทุน 

เพื่อเป็นไปตามบทนี้

101137.  โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นของบทนี้หรือกฎหมายว่าด้วยภาระ
ผูกพันตราสารหนี้ทั่วไปของรัฐ หากเหรัญญิกขายพันธบัตรโดยเป็นไปตาม 

บทนี ้ซึ่งรวมถึงมีความเห็นของที่ปรึกษาพันธบัตรเพื่อให้มีผลบังคับว่าดอกเบี้ย
ของพันธบัตรจะแยกออกจากรายได้รวมเพื่อวัตถุประสงค์การช�าระภาษีส่วน
กลาง ทั้งนี ้ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก�าหนด เหรัญญิกอาจจะยังคงให้มีบัญชีแยก
ส�าหรับรายได้จากเงินลงทุนพันธบัตรและบัญชีส�าหรับเงินที่เป็นรายได้จากการ
ลงทุนจากรายได้เหล่านั้น เหรัญญิก ในนามของกองทุนต่าง ๆ ของรัฐนี ้อาจใช้
หรือจัดการรายได้หรือผลตอบแทนเหล่านั้น เพื่อช�าระภาษีที่ต้องจ่ายคืนใด ๆ 

ก็ตาม หรือค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายกลาง หรือด�าเนินการ
เป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุน และใช้รายได้จากพันธบัตรเหล่านั้นตาม

51
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ในการอนมุตักิารออกและขายพนัธบตัรเพือ่ให้เป็นไปตามบทนี ้เพือ่ด�าเนนิการ
ตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้อธบิายในบทนี ้ดงันัน้ต้องมกีารก�าหนดให้ออกและขาย
พนัธบตัร การออกพนัธบตัรต่อเนือ่งอาจได้รบัอนมุตัแิละขายเพือ่ด�าเนนิการต่างๆ 

อย่างต่อเนือ่ง และไม่จ�าเป็นว่าพนัธบตัรทัง้หมดทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ออกจะต้องน�ามา
ขายในเวลาเดยีวกนั

101145.5.  นอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐแล้ว จะมีการเก็บเงินใน
จ�านวนที่จ�าเป็นเพื่อใช้ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรทุกป ีซึ่งจะเก็บทุก
ปีและในวิธีการเดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการเก็บรายได้ของรัฐอื่น ๆ เป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายให้มีหน้าที่เก็บรายได ้

ที่จะต้องท�าและปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณีที่จ�าเป็นเพื่อเรียกเก็บเงินที่เพิ่มมานั้น

101146.  โดยไม่ค�านึงถึง มาตรา 13340 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ขอ
ให้มีการจัดสรรจากกองทุนทั่วไปในกรมการคลังของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ของบท
นี้ในจ�านวนที่จะเท่ากับจ�านวนทั้งหมดของรายการต่อไปนี ้: 

(a)  เงินก้อนรายปีที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่
ออกและขายตามบทนี้เมื่อถึงก�าหนดช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยและที่ต้องจ่ายให้

(b)  เงินก้อนที่จ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตาม หมวด 101147.5, จะจัดสรรโดย
ไม่ค�านึงถึงปีงบประมาณ

101146.5.  คณะบริหารตามที่ได้ให้ความหมายในหมวดย่อย (b) ของ 
มาตรา 101144.5.  อาจร้องขอคณะกรรมาธิการกองทุนรวมเพื่อการลงทุน
เพื่อให้กู้ยืมเงินจากบัญชีของคณะกรรมาธิการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนหรือ
ในรูปแบบการอนุมัติอื่นของงบการเงินระหว่างกาล ตามที่ก�าหนดใน มาตรา 
16312 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล เพื่อวัตถุประสงค์การด�าเนินการใน
บทนี้ จ�านวนที่ร้องขอต้องไม่เกินจ�านวนของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ขาย (ไม่รวม
พันธบัตรที่ต้องคืนเงิน) และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นประชามติของจ�านวน
ที่ร้องขอต้องไม่เกินจ�านวนของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ขาย (ไม่รวมพันธบัตรที่
ต้องคืนเงิน) และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นประชามติของคณะกรรมาธิการ
เพื่ออนุมัติการขายพันธบัตร เพื่อวัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี ้คณะบริหารตามที่ได้ให้ความหมายใน
หมวดย่อย (b) ของ มาตรา 101144.5. ต้องด�าเนินการจัดเอกสารที่ทางคณะ
กรรมาธิการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนก�าหนดเพื่อใช้ประกอบการรับเงินกู้ยืม
และการคืนเงิน. จ�านวนใด ๆ ที่กู้ยืมมาจะต้องน�าฝากในกองทุนเพื่อให้คณะ
กรรมาธิการจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรานี้

101147.  โดยไม่ค�านงึถงึบทบญัญตัอิืน่ของบทนีห้รอืกฎหมายว่าด้วยภาระ
ผกูพนัตราสารหนีท้ัว่ไปของรฐั หากเหรญัญกิขายพนัธบตัรโดยเป็นไปตาม 

บทนี ้ซึง่รวมถงึมคีวามเหน็ของท่ีปรกึษาพนัธบตัรเพือ่ให้มผีลบงัคบัว่าดอกเบีย้
ของพนัธบตัรจะแยกออกจากรายได้รวมเพือ่วตัถปุระสงค์การช�าระภาษส่ีวนกลาง 
ทัง้นี ้ให้ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีก่�าหนด เหรญัญกิอาจจะยงัคงให้มบีญัชแียกส�าหรบั
รายได้จากเงนิลงทนุพนัธบตัรและบญัชสี�าหรบัเงนิทีเ่ป็นรายได้จากการลงทนุจาก
รายได้เหล่านัน้ เหรญัญกิ ในนามของกองทนุต่าง ๆ ของรฐันี ้อาจใช้หรอืจดัการ
รายได้หรอืผลตอบแทนเหล่านัน้ เพือ่ช�าระภาษทีีต้่องจ่ายคนืใด ๆ กต็าม หรอื
ค่าปรบั หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ภายใต้กฎหมายกลาง หรอืด�าเนนิการเป็นอย่างอืน่
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเงนิลงทนุ และใช้รายได้จากพนัธบตัรเหล่านัน้ตามก�าหนดหรอื
ตามความต้องการของกฎหมายกลาง เพือ่ให้ยงัคงมสีถานะการได้รบัยกเว้นภาษี
พนัธบตัรดงักล่าว ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์อืน่ภายใต้กฎหมายกลาง

101147.5. (a)  เพื่อวัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี ้ผู้อ�านวยการฝ่าย
การเงินอาจอนุมัติการเบิกถอนจากกองทุนทั่วไปในจ�านวนที่ไม่เกินจ�านวนของ
พันธบัตรที่ยังไม่ได้ขาย (ไม่รวมพันธบัตรที่ต้องคืนเงิน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมาธิการการเงินเพื่อการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมลรัฐ เพื่อขายและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด�าเนิน
การในบทนี้ จ�านวนที่เบิกถอนจะต้องน�าฝากในกองทุนพันธบัตรเพื่อค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ของข้อนี้

(b)  วัตถุประสงค์ของข้อนี้รวมไปถึงการช่วยเหลือให้เป็นไปตามความต้องการ 
ของวิทยาลัยชุมชนใน California ด้านการสนับสนุนเงินทุน

(c)  รายได้จากการขายพันธบัตรที่ออกและขายออกไปด้วยวัตถุประสงค์ตาม 

ข้อนี้อาจใช้ในการสนับสนุนเงินทุนส�าหรับการก่อสร้างในวิทยาเขตที่มีอยู ่ 
รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต้องม ี 

การก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกที่อาจมีการใช้งานในมากกว่าหนึ่งภาค
ส่วนของการศึกษาสาธารณะระดับอุดมศึกษา (ร่วมกันระหว่างภาคส่วน) การ
ปรับปรุงใหม่ของสิ่งอ�านวยความสะดวกและการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง 
การจัดให้ได้มาซึ่งสถานที่ตั้ง การจัดให้มีการติดตั้ง ปรับปรุง สิ่งอ�านวยความ
สะดวกหรือให้มีการสร้างใหม่อีกครั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 

10 ป ีและเพื่อจัดให้มีงบทุนในการช�าระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขึ้นที่มีขึ้นก่อน 

รวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงแผนขั้นต้นและการออกแบบงานส�าหรับสิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้กับวิทยาลัยชุมชนใน California

ข้อ  3. บทบัญญัติงบการคลังของวิทยาลัยชุมชนใน California

101144. (a)  จ�านวนรวมจากพนัธบตัรทีไ่ด้รบัอนมุตัเิพือ่ออกและขายเพือ่
ให้เป็นไปตามบทที ่1 (เริม่ต้นด้วย มาตรา 101110) พนัธบตัรจ�านวนรวม  

สองพันล้าน ดอลล่าร์ ($2,000,000,000) ไม่รวมจ�านวนทีม่กีารออกเพือ่คนื
เงนิพนัธบตัรตาม มาตรา 101149 และด้วยประการเหล่านัน้ตามทีจ่�าเป็น อาจมี
การออกและขายเพือ่ให้มเีงนิทนุทีน่�ามาใช้ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ท่ีแสดงใน
บทนี ้และเพือ่จ่ายคนืให้กบักองทนุหมนุเวยีนส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านตราสาร
หนีภ้าระผกูพนัแบบทัว่ไป เพือ่ให้เป็นไปตาม มาตรา 16724.5 ของประมวล
กฎหมายรฐับาล

(b)  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรานี ้เหรัญญิกควรขายพันธบัตรอนุมัติโดยคณะ
กรรมาธิการการเงินเพื่อการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของมลรัฐ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 67353 ในเวลาต่างกันตาม
ความจ�าเป็นเพื่อบริการค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระโดยการจัดสรรงบกองทุน

101144.5. (a)  พันธบัตรที่ได้รับอนุมัติในบทนี้ต้องได้รับการจัดเตรียม  

ด�าเนินการ ออก ขาย จ่าย และไถ่ถอนตามที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยภาระผูกพัน
ตราสารหนี้ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 16720) ของส่วน 3 

ของหมวด 4 ของหัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล) และการบังคับใช้พระ
ราชบัญญัติทั้งหมดด้วยประการนั้นและการใช้พระราชบัญญัติเสริม ซึ่งได้มีการ
รวมเข้าไว้ในบทนี้แล้วเพื่อให้มีการเริ่มใช้โดยสมบูรณ์ภายในบทนี ้ยกเว้นใน
หมวดย่อย (a) และ (b) ของ มาตรา 16727 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล 

จะไม่น�ามาใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้อนุมัติโดยบทนี้

(b)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยภาระผูกพันตราสารหนี้ทั่วไป ของ
รัฐ แต่ละหน่วยงานราชการต้องบริหารกองทุนพันธบัตรเพื่อค่าใช้จ่ายส�าหรับ
วิทยาลัยชุมชน ปี 2016 ที่ทาง "คณะผู้บริหาร" ก�าหนดจัดสรรให้ส�าหรับ
โครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการให้เงินทุน อย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามบทนี้

(c)  การด�าเนินการออกและขายพันธบัตรให้เป็นไปตามบทนี้นั้น ต้องสามารถ
ใช้ได้กับวัตถุประสงค์การช่วยเหลือด้านการเงินให้กับวิทยาลัยชุมชน California 

ในการก่อสร้างในวิทยาเขตที่มีอยู่หรือวิทยาเขตใหม ่รวมไปถึงการก่อสร้างศูนย์
วิทยาเขตนอกวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่อง และให้มีการใช้งานร่วมกันรวมทั้งเป็น 

สิ่งอ�านวยความสะดวกร่วมกันระหว่างภาคส่วน ดังที่ได้เริ่มต้นใช้งานในบทนี้

101145.  คณะกรรมาธกิารการเงนิเพือ่การสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาของมลรัฐจัดตัง้ข้ึนเพือ่ให้เป็นไปตาม มาตรา 67353 

ต้องอนุมตักิารออกพนัธบตัรนีภ้ายใต้บทนีใ้ห้อยูใ่นขอบเขตตามความจ�าเป็นของ
การจดัสรรเงนิทนุ ตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้อธบิายในบทนี ้ซึง่มกีารอนมุตัอิย่างเปิด
เผยโดยสภานติบิญัญตัใินพระราชบญัญตังิบประมาณประจ�าปี เพือ่ให้เป็นไปตาม
การบรหิารอนัเกีย่วเนือ่งกบักฎหมาย คณะกรรมาธกิารต้องก�าหนดความจ�าเป็น
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดใน
มาตรา 8 ของหมวด II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการริเริ่มนี้จะเพิ่มมาตราในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐและแก้ไขมาตราในประมวล
กฎหมายสวัสดิการและสถาบัน ดังนั้นบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วซึ่งถูกเสนอให้ลบ
ออกจะพิมพ์ด้วย ตัวขีดฆ่า และบทบัญญัติใหม่ที่เสนอให้เพิ่มเข้าไปจะพิมพ์ด้วย  

ตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

มาตราที่	 1.	 แถลงการณ์ของข้อค้นพบ

A.	 รัฐบาลกลางได้จัดตั้งโปรแกรมประกันสุขภาพของรัฐบาลเพื่อช่วยจ่ายค่า 
บริการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้สูงอาย ุผู้ทุพพลภาพ
และเด็ก ใน California โปรแกรมนี้เรียกว่า Medi-Cal เพื่อให้รัฐใด ๆ ได้รับ
กองทุนประกันสุขภาพของรัฐบาลกลาง รัฐจะต้องมีส่วนร่วมในจ�านวนเงินที่ตรง
กันจากของรัฐเอง

B.	 ในป ี2009 มีการจัดตั้งโปรแกรมใหม่ขึ้นโดยที่โรงพยาบาลของรัฐ 

California เริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยให้รัฐได้รับกองทุนที่มีอยู่ในโครงการ
ประกันสุขภาพของรัฐบาลกลาง โดยที่ไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้เสียภาษีใน 

California โปรแกรมนี้ได้ช่วยค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพส�าหรับบุตรของผู้
มีรายได้น้อยและส่งผลให้โรงพยาบาลของรัฐ California ได้รับเงินจากรัฐบาล
กลางเพิ่มเติมประมาณ $2 พันล้านดอลลาร ์ต่อป ีเพื่อช่วยให้โรงพยาบาลตอบ
สนองความต้องการของผู้ป่วยในโปรแกรม Medi-Cal

มาตรา	 2.	 แถลงการณ์วัตถุประสงค์

เพื่อให้แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยโรงพยาบาลให้แก่รัฐเพื่อวัตถุประสงค์
ของการเพิ่มกองทุนให้ตรงกับของรัฐบาลกลางที่มีอยู ่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งใจไว ้ประชาชนจึงใคร่ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยก�าหนดว่าต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้ออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเก็บค่าธรรมเนียม
ในโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐใช้เงินเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ส�าหรับ
การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย Medi-Cal และเพื่อช่วยช�าระค่าใช้
จ่ายส�าหรับการดูแลสุขภาพส�าหรับบุตรของผู้มีรายได้น้อย

มาตรา	 3.	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มาตรา	 3.1. มาตรา 3.5 ได้ถูกเพิ่มเข้าในหมวด XVI ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รัฐ California โดยอ่านได้ความว่า :

มาตรา 3.5. (a)  ไม่มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายหรือการเพิ่มบทบัญญัติใด 

ของกฎหมายปรับปรุงการเบิกจ่ายในโรงพยาบาล Medi-Cal ป ี2013 จะมีผล
บังคับใช้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในลักษณะเดียวกับการแก้ไข
ตัวบทกฎหมายของกฎหมายริเริ่มตามข้อย่อย (c) ของมาตรา 10 ในหมวดที ่II 
ยกเว้นว่าในการผ่านร่างกฎหมายในแต่ละสภาโดยขานชื่อออกเสียงลงคะแนนใน
บันทึกการประชุมสภา สองในสามของสมาชิกยกมือ สมาชิกสภานิติบัญญัติอาจ
แก้ไขหรือเพิ่มบทบัญญัติที่ขยายวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

(b)  จุดประสงค์ของมาตรานี ้:

(1) "กฎหมาย" หมายถึงกฎหมายปรับปรุงการเบิกจ่ายในโรงพยาบาล 

Medi-Cal ปี 2013 (ตรากฎหมายโดยร่างวุฒิสภา 239 ของป ี2013–14 การ
ประชุมทั่วไปของสภานิติบัญญัติและการแก้ไขที่ไม่ส�าคัญใด ๆ ของกฎหมาย
นี้ซึ่งประกาศโดยร่างกฎหมายที่มีภายหลังในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้ง
เดียวกัน)

(2) "การแก้ไขที่ไม่ส�าคัญ" หมายถึงการแก้ไขเล็กน้อยด้านเทคนิค แก่ไข
แกรมมาหรือการชี้แจงการแก้ไข

ส�าหรับวิทยาลัยชุมชนใน California ปี 2016 ซึ่งสอดคล้องกับทบนี ้จ�านวนเงิน

ที่ใช้ได้ภายใต้มาตรานี ้ต้องน�าส่งคืนกองทุนทั่วไป รวมถึงจ�านวนเงินที่เท่ากับ

ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเงินที่ต้องได้รับในบัญชีของคณะกรรมาธิการกองทุนรวมเพื่อ

การลงทุน จากรายได้การขายพันธบัตรเพื่อวัตถุประสงค์การด�าเนินการในบทนี้

(b)  การร้องขอใด ๆ ที่ได้รับการส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติและกรมการคลัง

เพื่อของบทุนจากการออกพันธบัตรนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับวัตถุประสงค์ที่

ได้อธิบายในบทนี้แล้วโดยวิทยาลัยชุมชน California ต้องท�าไปพร้อมกันกับ

แผนระยะเวลาห้าปีของการใช้เงินทุนส�าหรับค่าใช้จ่าย และต้องสะท้อนความ

ต้องการของระบบวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งตอบสนองความจ�าเป็นเร่งด่วนและ

ให้มีการด�าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนครอบคลุมทั้งรัฐ การร้องขอต้องมีการยื่น

ก�าหนดการจ�าเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่เนื่องจากเหตุแผ่นดิน

ไหว และจ�าเป็นต้องสามารถลดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุแผ่น

ดินไหวซึ่งจะท�าลายอาคารต่าง ๆ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

แต่ละวิทยาลัย

101148.  เงินทั้งหมดที่น�าฝากในกองทุนพันธบัตรเพื่อค่าใช้จ่ายส�าหรับ

วิทยาลัยชุมชนใน California ปี 2016 ได้มาจาค่าธรรมเนียมพิเศษและ

ดอกเบี้ยที่ได้มาจากการขายพันธบัตร ต้องได้รับการรักษาไว้ในกองทุนและ

ต้องพร้อมที่จะถูกโอนไปยังกองทุนทั่วไปเป็นเครดิตค่าใช้จ่ายส�าหรับดอกเบี้ย

พันธบัตร ยกเว้นว่าเงินจ�านวนนั้นได้รับจากค่าธรรมเนียมพิเศษอาจเก็บรักษาไว้

เพื่อช�าระต้นทุนประกันภัยของพันธบัตรก่อนมีการโอนไปยังกองทุนทั่วไป

101149.  พันธบัตรที่ออกและขายตามที่ได้ก�าหนดไว้ในบทนี้อาจคืนเงิน

ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 16780) ของบท 4 ของส่วน 3 

ของหมวด 4 ของหัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปแห่งรัฐ การอนุมัติโดยผู้ออกเสียง

ลงคะแนนของรัฐส�าหรับการออกพันธบัตรที่ได้อธิบายไว้ในมาตรานี ้รวมถึงการ

อนุมัติการออกพันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนเงินพันธบัตรที่ออกมาก่อนหน้านี้

ภายใต้บทนี ้หรือพันธบัตรเพื่อการคืนเงินใด ๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี ้การคืนเงิน

พันธบัตรใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามรายได้การคืนเงินพันธบัตรอนุมัติโดยมาตรานี ้อาจ

ถูกยกเลิกตามกฎหมายได้ซึ่งอยู่ในขอบเขตก�าหนดของกฎหมายด้วยขอบเขต

ที่มีการลงความเห็นชอบ ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ส�าหรับการอนุมัติการคืน

เงินพันธบัตรดังกล่าว

101149.5.  สภานิติบัญญัติพบและประกาศ ณ ที่นี้ว่ารายได้จากการขาย

พันธบัตรที่อนุมัติโดยมาตรานี้ไม่ใช่ "รายได้ของภาษ"ี ตามที่ค�าศัพท์นั้นถูกใช้ใน

มาตรา XIII B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California การเบิกจ่ายรายได้เหล่านี้จะ 

ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตรานั้นเช่นกัน

มาตรา 4. ข้อก�าหนดทั่วไป

(a)	 หากข้อก�าหนดใด ๆ ของกฎหมายนี ้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎหมายนี้

ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ข้อก�าหนดที่

เหลือจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะยังคงใช้บังคับและมีผลเต็มที ่และเพื่อให้

บรรลุผลตามนั้นได ้ข้อก�าหนดของกฎหมายนี้สามารถแยกออกจากกันได้

(b)	 พระราชบัญญัตินี้มีความประสงค์ให้มีความครอบคลุม เป็นความตั้งใจของ

ประชาชนที่จะให้มีการลงคะแนนเสียงไปทั่วทั้งรัฐส�าหรับพระราชบัญญัติหรือ

กฎหมายนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อเดียวกันนี ้บทบัญญัติของกฎหมายอื่นถือเป็น 

ปฎิปักกับพระราชบัญญัตินี ้ในวาระที่พระราชบัญญัตินี้ได้รับเสียงยืนยันข้างมาก

จากการลงคะแนนเสียง บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้จะมีอ�านาจเหนือกว่า

เนื้อหาโดยบริบูรณ์ของบทบัญญัติของของกฎหมายอื่น และบทบัญญัติของของ

กฎหมายอื่นต้องเป็นโมฆะ
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ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้:

(1) "เงินกองทุนทั่วไปจากภาษีที่จัดสรรตามหมวด XIII B ของรัฐธรรมนูญ

แห่งรัฐ California" ตามที่ใช้ในข้อย่อย (b) ของมาตรา 8 ในหมวด XVI ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

(2) "เงินภาษีท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร" ตามที่ใช้ในข้อย่อย (b) ของมาตรา 8 

ในหมวด XVI ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

(d)	 กรมได้แสวงหาแต่ยงัคงไม่ได้รับการมส่ีวนร่วมทางการเงนิของรฐับาลกลาง  

ส�าหรับการช�าระเงินเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ก�าหนดโดยหมวดนี ้ซึ่งแสวง 

หาการมีส่วนร่วมทางการเงินของรัฐบาลกลาง

(e)	 คดีที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี้ฟ้องร้องรัฐและค�าสั่งศาลเบื้องต้น หรือค�าสั ่งอื่นๆ 

ที่ออกมาโดยเป็นผลให้เสียเปรียบทางการเงินให้กับรัฐ เพื่อจุดประสงค์ของข้อ

ย่อยนี้ "เสียเปรียบทางการเงินให้กับรัฐ" หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้:

(1)	 สูญเสียการเข้าร่วมทางการเงินของรัฐบาลกลาง

(2)	 ค่าใช้จ่าย สุทธ ิของ กองทุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย 

ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าหนึ่งในสี่ของ 1 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายกองทุนทั่วไป 

ซึ่งอนุมัติในรัฐบัญญัติงบประมาณประจ�าปีล่าสุด

(f)	 เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย และเงินปันผลที่ได้รับจากเงินฝาก 

ไม่ได้ฝากเข้ากองทุนหรือไม่ได้ใช้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14169.53

(g)	 เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม จ�านวนเงินที่ที่ตรงกันที่จัดสรรให้โดยรัฐบาล

กลางและดอกเบี้ย และเงินปันผลที่ได้รับจากเงินฝากในกองทุนไม่ได้ใช้ตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 14169.68

มาตรา	 4.2. มาตรา 14169.75 ของประมวลกฎหมายสวัสดิการและ

สถาบันได้รับการแก้ไขโดยอ่านได้ความว่า :

14169.75. แม้จะมีข้อย่อย (k) ของมาตรา 14167.35 ข้อย่อย (a), (i), 

และ (j) ของมาตรา 14167.35 การจัดตั้งกองทุนจะไม่ได้รับการยกเลิกและยัง

คงมีผลต่อไปตราบเท่าที่หมวดนี้ยังมีผลอยู่ แม้จะมีมาตรา 14169.72 หมวด

นี้จะถือเป็นโมฆะในวันที ่1 มกราคม 2018 โรงพยาบาลจะไม่ต้องจ่ายค่า

ธรรมเนียมหลังจากวันดังกล่าวเว้นแต่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นเป็นหนี้ในช่วง

ระยะเวลาที่กฎหมายหมวดนี้มีผล และการช�าระเงินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 

14169.53 จะกระท�ามิได้เว้นแต่การช�าระเงินดังกล่าวนั้นเป็นหนี้ในช่วงระยะ

เวลาในการที่กฎหมายหมวดนี้มีผล

มาตรา	 5.	 บทบัญญัติทั่วไป

(a)	 หากบทบัญญัติของมาตรการนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดดังกล่าว ด้วยเหตุผล

ใด ๆ ถือว่าไม่ถูกต้องหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติที่เหลือจะไม่ได้รับผล 

กระทบ แต่จะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ และด้วยเหตุนี้บทบัญญัติของ

มาตรการนี้จะแยกส่วนกันได้

(b)	 มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด ถือเป็นเจตนาของ

ประชาชนในกรณีที่ให้มาตรการนี้หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน

ปรากฏบนบัตรเลือกตั้งแบบเดียวกันทั่วทั้งรัฐ บทบัญญัติของมาตรการอื่นหรือ

มาตรการอื่นจะถือว่าขัดแย้งกับมาตรการนี ้ในกรณีที่มาตรการนี้ได้รับคะแนน

เสียงเห็นชอบจ�านวนมากกว่า บทบัญญัติของมาตรการนี้จะมีค่าบังคับเหนือกว่า

โดยเบ็ดเสร็จ และบทบัญญัติของมาตรการอื่น ๆ จะไม่มีผลหรือเป็นโมฆะ

(3) "บทบัญญัติที่ขยายจุดประสงค์ของกฎหมายนี"้ หมายถึงเพียงแค ่:

(A)  การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมจ�าเป็นที่จะต้องได้รับหรือรักษาสถานะการ 
อนุมัติของรัฐบาลกลางในการน�ากฎหมายไปใช้ปฏิบัต ิรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บและการช�าระเงินเพื่อการประกันคุณภาพให้กับโรงพยาบาลที่ด�าเนินไปตาม
กฎหมายดังกล่าว

(B)  การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมวิธีการที่ใช้ส�าหรับการพัฒนาค่าธรรมเนียม และ
การช�าระเงินเพื่อการประกันคุณภาพให้กับโรงพยาบาลที่ด�าเนินไปตามกฎหมาย
ดังกล่าว

(c)  ไม่มีส่วนใดในมาตรานี้จะห้ามสมาชิกสภานิติบัญญัติจากการยกเลิก 

กฎหมายในสิ่งทั้งปวงโดยตัวบทกฎหมายที่ผ่านแต่ละสภาโดยการขานชื่อออก
เสียงลงคะแนน สองในสามของสมาชิกยกมือ ยกเว้นว่าสภานิติบัญญัติจะไม่ได้
รับอนุญาตให้ยกเลิกกฎหมายและแทนที่ด้วยกฎหมายที่คล้ายกันในเรื่องการจัด
เก็บภาษ ีค่าธรรมเนียมหรือการประเมิน เว้นแต่ว่ากฎหมายที่คล้ายกันนั้นเป็น
ไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้:

(1)  บทบัญญัติที่ขยายจุดประสงค์ของกฎหมายตามที่ก�าหนดไว้ในที่นี้

(2)  ได้รับอนุมัติโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลักษณะเดียวกันกับการแก้ไขตัวบท
กฎหมายของกฎหมายริเริ่มตามข้อย่อย (c) ของ มาตรา 10 ในหมวด II

(d)  เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมที่ก�าหนดโดยกฎหมายนี้และดอกเบี้ยทั้งหมดที่
ได้จากรายได้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นรายได ้รายได้จากกองทุน
ทั่วไป เงินรายได้กองทุนทั่วไปของภาษ ีหรือถูกจัดสรรว่าเป็นเงินรายได้ภาษี
ท้องถิ่น เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรา 8 และมาตรา 8.5 ในหมวด XIII B การ
จัดสรรเงินรายได้ในกองทุนกองทุนทรัสต์ที่อ้างถึงในกฎหมาย ส�าหรับบริการ
ของโรงพยาบาลเพื่อผลประโยชน์ของ Medi-Cal หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ใน
โปรแกรมอื่นใดของรัฐบาลกลางที่คล้ายกันจะไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือข้อ
จ�ากัดของมาตราที่ 3 หรือ 5 ในหมวดนี้

มาตรา	 4.	 การแก้ไขกฎหมายปรับปรุงการเบิกจ่ายในโรงพยาบาล Medi-

Cal 2013

มาตรา	 4.1. มาตรา 14169.72 ของประมวลกฎหมายสวัสดิการและ
สถาบันได้รับการแก้ไขโดยอ่านได้ความว่า :

14169.72.	 หมวดนี้จะกลายเป็นโมฆะถ้ามีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น :

(a)	 วันที่มีผลบังคับการตัดสินคดีขั้นสุดท้ายที่กระท�าโดยอ�านาจศาล  

อุทธรณ์ใดๆ หรือการตัดสินขั้นสุดท้ายโดยกรมอนามัยและบริการมนุษย์
ของสหรัฐอเมริกา หรือศูนย์ของรัฐบาลกลางส�าหรับบริการ Medicare และ 
Medicaid ซึ่งค่าธรรมเนียมการประกันคุณภาพที่ก�าหนดขึ้นตามหมวดนี้หรือ
มาตรา 14169.54 หรือ 14169.55 ไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได ้ข้อย่อยนี้จะไม่
น�าไปใช้กับการตัดสินคดีขั้นสุดท้ายที่กระท�าโดยอ�านาจศาลอุทธรณ์ใด ๆ ในคดีที่
ยื่นฟ้องโดยโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่นอกรัฐ

(b)	 ศูนย์ของรัฐบาลกลางส�าหรับบริการ Medicare และ Medicaid ปฏิเสธการ
อนุมัต ิหรือไม่อนุมัติในวันสุดท้ายหรือก่อนวันสุดท้ายของระยะโปรแกรม การน�า 
มาตรา 14169.52, 14169.53, 14169.54 และ 14169.55 ไปปฎิบัติและ
กรมไม่สามารถปรับเปลี่ยนมาตรา 14169.52, 14169.53, 14169.54 หรือ 

14169.55 ที่เป็นไปตามข้อย่อย (d) ของ มาตรา 14169.53 เพื่อให้ตรงกับ 

ข้อก�าหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือเพื่อรับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง

(c) สภานิติบัญญัติไม่สามารถจัดสรรเงินในกองทุนรัฐบัญญัติงบประมาณ 

ประจ�าป ีหรือไม่สามารถจัดสรรเงินดังกล่าวในร่างกฎหมายแยกต่างหากที่ตรา
ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากการตรากฎหมายของรัฐบัญญัติงบประมาณ

ประจ�าป ีการตัดสินคดีขั้นสุดท้ายโดยศาลฎีกาของ California หรือศาลอุทธรณ ์

California ใด ๆ ว่ารายได้ที่จัดเก็บตามหมวดนี้ที่ฝากในกองทุนที่มีคุณสมบัติข้อ
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดใน
มาตรา 8 ของหมวด II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการริเริ่มนี้จะเพิ่มมาตราในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California ดังนั้น
บทบัญญัติใหม่ที่เสนอให้เพิ่มเข้าไปจะพิมพ์ด้วย ตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็น
บทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

มาตรา 1.	 หัวข้อ

กฎหมายนี้ควรให้เป็นที่รู้จักและให้ถือว่าเป็นความคิดริเริ่มในเรื่องการห้ามใช ้

เช็คเปล่า

มาตรา 2.	 ข้อค้นพบและการประกาศ

ประชาชนของรัฐ California พบและประกาศดังต่อไปนี:้

(a)	 นักการเมืองใน Sacramento ได้จ�านองอนาคตของเรากับภาระหนี้
พันธบัตรระยะยาวซึ่งผู้เสียภาษ ีลูกหลานของเราและคนรุ่นใหม ่ๆ ในอนาคตจะ
ต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษจึงจะช�าระหนี้หมด

(b)	 ตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน การขายพันธบัตรรัฐจ�าเป็นต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะเมื่อจะมีการช�าระคืนจากรายได้ทั่วไปของรัฐ แต่
นักการเมืองของรัฐสามารถขายพันธบัตรมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพิ่มเติม
โดยที่ไม่ต้องขอรับการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนเลย ถ้าพันธบัตรจะได้รับ
การช�าระคืนด้วยกระแสรายได้ที่เฉพาะเจาะจงหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยตรง
จากชาว California เช่น ภาษ ีค่าธรรมเนียม อัตราอากร ค่าผ่านทางหรือค่าเช่า 
นักการเมืองไม่ควรได้รับอนุญาตให้ออกเช็คเปล่าที่ชาว California ต้องเป็น
จ่าย ผู้ออกเสียงลงคะแนนจะต้องให้การอนุมัติล่วงหน้าส�าหรับการตัดสินใจขาย
พันธบัตรของรัฐที่ส�าคัญทุกครั้ง เนื่องจากผู้ออกเสียงลงคะแนนจะเป็นผู้ที่ต้อง
ช�าระค่าใช้จ่ายในท้ายที่สุด

(c)	 ตามรายงานป ี2014 จากส�านักงานวิเคราะห์กฎหมายอิสระที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดของ California ระบุว่ารัฐ California แบกรับหนี้สาธารณะ $340 พันล้าน
ดอลลาร ์(ส�านักงานวิเคราะห์กฎหมาย "การระบุหนี้สินที่ส�าคัญของ California" 

7 มีนาคม 2014) การช�าระเงินดอกเบี้ยและเงินต้นของภาระหนี้ระยะยาวของ
เราจะท�าให้รัฐเสื่อมก�าลัง ถ้าเรายังคงใช้จ่ายอย่างที่เราท�าตอนนี ้ท�าให้เงินสดที่
มีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โรงเรียน และโปรแกรมที่ส�าคัญอื่น ๆ ของ
รัฐนั้นน้อยลง

(d)	 นอกจากนี ้ยังแทบไม่ค่อยมีการแจ้งค่าใช้จ่ายของโครงการที่ออกทุนโดย
พันธบัตรให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้ทราบเท่าไรนัก เราได้รับแจ้งแต่เดิมว่ารถไฟ
หัวกระสุนจะมีค่าใช้จ่าย $9 พันล้านดอลลาร ์แต่การประมาณการค่าใช้จ่ายบาน
ปลายไปอยู่ที่ $70 พันล้านดอลลาร ์(นิตยสาร Los Angeles Times, "อนาคต 

จาง ๆ ของรถไฟหัวกระสุนของรัฐ California" วันที ่14 มกราคม 2014)

(e)	 มาตรการนี้ช่วยหยุดวิกฤตหนี้สาธารณะของรัฐของเราโดยการให้ผู ้ออก
เสียงลงคะแนนมีสิทธิ์มีเสียงในข้อเสนอหนี้พันธบัตรของรัฐที่ส�าคัญทั้งหมดที่จะ
ต้องช�าระคืนผ่านกระแสรายได้ที่เฉพาะเจาะจง หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยตรง
จากชาว California เช่น ภาษ ีค่าธรรมเนียม อัตราอากร ค่าผ่านทางหรือค่าเช่า

มาตรา 3.	 แถลงการณ์วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้คือควบคุมวิกฤตหนี้สาธารณะของรัฐโดยการให้
ผู้ออกเสียงลงคะแนนมีสิทธิ์มีเสียงในโครงการที่ออกทุนโดยพันธบัตรของรัฐที่
ส�าคัญทั้งหมดที่จะต้องช�าระคืนผ่านกระแสรายได้ที่เฉพาะเจาะจง หรือภาษีค่า
ธรรมเนียม อัตรา ค่าผ่านทางหรือค่าเช่าที่ซึ่งเรียกเก็บจากชาว California บุตร
หลานของพวกเขาและคนรุ่นใหม่ ๆ ในอนาคต

มาตรา 4. มาตรา 1.6 ได้ถูกเพิ่มเข้าในหมวด XVI ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 

California โดยอ่านได้ความว่า :

มาตรา 1.6. (a)  แม้จะมีบทบัญญัติทางกฎหมายอื่นใด พันธบัตรรายได้
ทั้งหมดที่ออกหรือขายโดยรัฐในจ�านวนเดี่ยวหรือจ�านวนรวมกว่าสองพันล้าน 

ดอลลาร ์($2,000,000,000) ส�าหรับโครงการเดี่ยวที่ได้รับเงินจากรัฐ เป็น
เจ้าของ บริหารหรือจัดการโดยรัฐต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน
ในการเลือกตั้งระดับทั่วทั้งรัฐก่อน "รัฐ" หมายถึงรัฐ California หน่วยงานหรือ
กรมนั้น ๆ และหน่วยงานความร่วมมือใด ๆ หรือองค์กรที่คล้ายกันซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยรัฐหรือที่รัฐเป็นสมาชิก"รัฐ" ที่ใช้ในที่นี้ไม่รวมถึงเมือง มณฑล เมืองและ
มณฑลเขตโรงเรียน เขตวิทยาลัยชุมชนหรือเขตพื้นที่พิเศษเพื่อจุดประสงค์ของ
มาตรานี ้"เขตพื้นที่พิเศษ" หมายถึงเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการ
ท�างานของส่วนงานของรัฐบาลท้องถิ่นภายในขอบเขตที่จ�ากัด

(b)  โครงการเดี่ยวซึ่งพันธบัตรรายได้ของรัฐที่ออกหรือขายโดยรัฐในจ�านวน 

กว่าสองพันล้าน ดอลลาร ์($2,000,000,000) ไม่อาจแบ่งออกเป็น หรือถือว่า
เป็นโครงการหลายโครงการแยกกัน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อก�าหนดการอนุมัติของผู้
ออกเสียงลงคะแนนในมาตรานี ้เพื่อจุดประสงค์ของมาตรานี ้หลายโครงการที่
อ้างว่าแยกจากกันจะถือว่าเป็นการโครงการเดียวกัน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ
ในกรณีดังต่อไปนี ้:

(1)  ในกรณีโครงการที่อ้างว่าแยกจากกันจะมีความใกล้เคียงกันในเชิงกายภาพ
และทางภูมิศาสตร์; หรือ

(2)  ในกรณีโครงการที่อ้างว่าแยกจากกันจะมีการข้องเกี่ยวกันหรือเชื่อมต่อกัน
ในเชิงกายภาพและทางภูมิศาสตร์; หรือ

(3)  ในกรณีโครงการที่อ้างว่าแยกจากกันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว ้
โดยมไม่ต้องด�าเนินโครงการที่อ้างว่าแยกจากกันโครงการอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้น

(c)  เกณฑ ์สองพันล้าน ดอลลาร ์($2,000,000,000) ที่มีในมาตรานี้จะได้รับ
การปรับทุกปีเพื่อให้ตรงกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่วัดโดยดัชนีราคาผู้
บริโภคส�าหรับผู้บริโภคในเขตเมืองทั้งหมด (CPI-U) ซึ่งเผยแพร่โดยส�านักสถิติ
แรงงานสหรัฐอเมริกา ส�านักงานคลังควรค�านวณและเผยแพร่การปรับเปลี่ยนที่
ก�าหนดโดยข้อย่อยนี้

มาตรา 5.	 การตีความบทกฎหมายแบบกว้าง

กฎหมายนี้ควรได้รับการตีความแบบกว้างเพื่อที่จะท�าให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์

มาตรา 6.	 มาตรการที่ขัดแย้งกัน

(a)	 ในกรณีที่มาตรการนี้กับอีกมาตรการ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อ
ก�าหนดการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนส�าหรับพันธบัตรของรัฐจะปรากฏ
บนบัตรเลือกตั้งแบบเดียวกันระดับทั่วทั้งรัฐ จะถือว่าอีกมาตรการหนึ่งหรือ
มาตรการนั้นขัดแย้งกับมาตรการนี ้ในกรณีที่มาตรการนี้ได้รับคะแนนเสียงเห็น
ชอบจ�านวนมากกว่า บทบัญญัติของมาตรการนี้จะมีค่าบังคับเหนือกว่าโดย
เบ็ดเสร็จ และบทบัญญัติของมาตรการอื่น ๆ จะไม่มีผลหรือเป็นโมฆะ

(b)	 หากมาตรการนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถูกแทนที่ทั้งหมด
หรือบางส่วนโดยแนวคิดริเริ่มอื่น ๆ ที่ขัดแย้งกันซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ออกเสียง
ลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน และแนวคิดริเริ่มที่ขัดแย้งกันดังกล่าว 
จะถือว่าไม่ถูกต้องในภายหลัง มาตรการนี้จะมีผลในตัวและให้มีผลบังคับใช้เต็ม
รูปแบบ

มาตรา 7.	 การแยกออกจากกันได้

บทบัญญัติของกฎหมายนี้แยกออกจากกันได ้หากส่วน มาตรา ข้อย่อย ย่อหน้า 
อนุประโยค ประโยค วล ีค�าหรือการน�าไปใช้ใด ๆ ของกฎหมายนี้มีเหตุใด ๆ ที่
ท�าให้ไม่ถูกต้องโดยการตัดสินของศาลที่มีอ�านาจใดก็ตาม การตัดสินนั้นจะไม่
ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของส่วนที่เหลือของกฎหมายนี้ ประชาชนของรัฐ
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(d)	 นอกจากนี้แม้ว่ารัฐธรรมนูญของรัฐในปัจจุบันก�าหนดให้กระบวนการ
พิจารณาและคณะกรรมการของแต่ละสภามีลักษณะเปิดเผยและเป็นที่รับรู้
ของประชาชน ประชาชนจ�านวนน้อยสามารถเข้าร่วมกระบวนการพิจารณา
ทางนิติบัญญัติด้วยตัวเอง และกระบวนการพิจารณาขาดการสังเกตการณ์โดย
ประชาชนและสื่ออย่างสิ้นเชิง บ่อยครั้งไม่มีบันทึกค�าพูด

(e)	 แต่ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีการบันทึกสมัยใหม่และอินเทอร์เน็ต 

ไม่มีเหตุผลว่าท�าไมกระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติควรจะยังคงไม่สามารถ
เข้าถึงได้โดยประชาชนที่สภารับใช้

(f)	 ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการเปิดเผย การปรึกษาหารือ การอภิปราย และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในกระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติ เพื่อให้ประชาชน 

รับรู้อย่างเต็มที ่และเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติเป็นไป
อย่างยุติธรรมและเปิดเผย รัฐธรรมนูญของรัฐของเราควรรับประกันสิทธิของทุก
คน รวมถึงสมาชิกของสื่อ ในการบันทึกกระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติโดย
เสรีและในการถ่ายทอด เผยแพร ่หรือไม่เช่นนั้นส่งต่อการบันทึกเหล่านั้น

(g)	 เพื่อเสริมสิทธิในการบันทึกกระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัตินี ้สภา
นิติบัญญัติเองก็ควรต้องจัดท�าและเผยแพร่บันทึกเสียงและภาพของกระบวนการ
พิจารณาที่เป็นสาธารณะทั้งหมดในอินเทอร์เน็ต และเก็บรักษาบันทึกเหล่านี้ซึ่ง
จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสาธารณชน สื่อ และชุมชนวิชาการส�าหรับคนรุ่น
หลัง

(h)	 รัฐ California ยังควรตามอย่างรัฐอื่นที่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 72 

ชั่วโมงระหว่างเวลาที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อสาธารณชนกับเวลาที่
น�าร่างกฎหมายไปลงคะแนนเสียง เว้นแต่เฉพาะกรณีฉุกเฉินอย่างแท้จริง เช่น  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

(i)	 โอกาสในการตรวจสอบร่างกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนโดย 

สาธารณชน สื่อ และผู้บัญญัติกฎหมายจะน�าไปสู่ร่างกฎหมายที่ดีกว่า ในขณะ
เดียวกันก็ป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวกทางการเมืองและการกอบโกยอ�านาจ

(j)	 มาตรการเหล่านี้ใช้เงินของผู้เสียภาษีเล็กน้อย แต่ส่งเสริมความโปร่งใสใน
กระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์ของประชาชน

หมวด	 3.	 ค�าแถลงจุดมุ่งหมาย

ในการออกมาตรการนี้ประชาชนของรัฐ California มีเจตนาดังต่อไปนี้

(a)	 เพื่อให้พวกเรา ประชาชน สามารถสังเกตการณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตว่าอะไร
ก�าลังเกิดขึ้นและอะไรเคยเกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาที่เป็นสาธารณะของ
สภานิติบัญญัติครั้งใดครั้งหนึ่งหรือทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่ส�าคัญต่อการ
เข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองและให้ตัวแทนที่พวกเราเลือกรับผิดชอบใน
สิ่งที่ท�า

(b)	 เพื่อให้พวกเรา ประชาชน สามารถบันทึกและเผยแพร่กระบวนการ
พิจารณาทางนิติบัญญัติเหล่านั้น หรือไม่เช่นนั้นส่งต่อการบันทึกของพวกเรา 
เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมในกระบวนการพิจารณา การปรึกษาหารือในการ
ตัดสินใจของตัวแทนของพวกเรา และความรับผิดชอบ

(c)	 เพื่อให้เวลาที่จ�าเป็นแก่พวกเรา ประชาชน และตัวแทนของพวกเราใน
การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายอย่างระมัดระวัง
ก่อนการลงคะแนนเสียง โดยบังคับให้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
72 ชั่วโมงระหว่างเวลาที่เผยแพร่ร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายต่อสภานิติบัญญัติ
และสาธารณชนกับเวลาที่ลงคะแนนเสียง ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินอย่างแท้จริงที่
ประกาศโดยผู้ว่าการรัฐ

หมวด	 4.	 การแก้ไขมาตรา IV ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

หมวด 4.1.	 หมวด 7 ของมาตรา IV ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California  

ได้รับการแก้ไขเพื่อให้อ่านดังนี้

California ประกาศในที่นี้ว่าพวกเขาจะใช้กฎหมายนี้ในแต่ละส่วนและทุกส่วน 

ในมาตรา ข้อย่อย ย่อหน้า อนุประโยค ประโยค วล ีค�า และการน�าไปใช ้ซึ่งไม่
ได้ประกาศว่าไม่ถูกต้องหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่ค�านึงถึงว่าส่วนใดส่วน
หนึ่งของกฎหมายนี ้หรือการน�าไปใช้นี้จะถูกประกาศว่าไม่ถูกต้องในภายหลัง

มาตรา 8.	 การปกป้องทางกฎหมาย

หากกฎหมายนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐ California และ
หลังจากนั้นได้เผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายโดยถูกกล่าวหาว่าละเมิด
กฎหมายของรัฐบาลกลาง และทั้งผู้ว่าการรัฐและอัยการสูงสุดปฏิเสธที่จะ
ปกป้องกฎหมายนี ้เช่นนั้นแล้วให้ด�าเนินการดังต่อไปนี ้:

(a)	 แม้จะมีข้อขัดแย้งใดที่อยู่ในบทที ่6 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 12500) ในส่วนที ่
2 ของหมู ่3 ของหัวข้อ 2 ในประมวลกฎหมายของรัฐบาลหรือกฎหมายอื่น  

อัยการสูงสุดควรแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระเพื่อปกป้องกฎหมายนี้อย่างสุจริตและ
แข็งขันในนามของรัฐ California

(b)	 ก่อนที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระหรือหลังจากแต่งตั้งแล้ว อัยการสูงสุดจะ
ต้องใช้การพินิจพิเคราะห์ในการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระ และ
ต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ปรึกษาอิสระว่าตนจะปกป้อง
กฎหมายนี้อย่างสุจริตและแข็งขัน การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรควรเผยแพร่สู่
สาธารณะเมื่อมีการร้องขอ

(c)	 จะมีการจัดสรรงบอย่างต่อเนื่องในที่นี้ตั้งแต่กองทุนทั่วไปไปจนถึงผู้ควบคุม 

การเงินโดยไม่ค�านึงถึงปีงบประมาณ ในจ�านวนเงินที่จ�าเป็นเพื่อให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการให้ปรึกษาอิสระปกป้องกฎหมายนี้อย่างสุจริตและ
แข็งขันในนามของรัฐ California
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของหมวด 8 ของมาตรา II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการริเริ่มนี้แก้ไขหมวดต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California และ
แก้ไขและเพิ่มเติมหมวดต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายรัฐบาล ดังนั้นบทบัญญัติ
เดิมที่ถูกเสนอให้ตัดออกถูกพิมพ์แบบขีดฆ่า และบทบัญญัติใหม่ที่ถูกเสนอให้
เพิ่มถูกพิมพ์แบบตัวเอนเพื่อบ่งชี้ว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

หมวด	 1.	 ชื่อเรื่อง

กฎหมายนี้ให้เป็นที่รู้จักและอ้างถึงในชื่อกฎหมายความโปร่งใสของสภา
นิติบัญญัติของรัฐ California

หมวด	 2.	 ผลการตัดสินและการประกาศ

ประชาชนของรัฐ California ลงความเห็นและประกาศในที่นี้ว่า

(a)	 เพื่อรักษาสภาพสังคมประชาธิปไตย งานสาธารณะจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ในลักษณะเปิดเผยและเป็นที่รับรู้ของประชาชน และประชาชนควรได้รับโอกาส
ในการตรวจสอบร่างกฎหมายอย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของร่างกฎหมายนั้นต่อตัวแทนที่พวกเขาเลือกก่อนที่จะผ่านร่าง
กฎหมายนั้น

(b)	 อย่างไรก็ดีการแก้ไขร่างกฎหมายในนาทีสุดท้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อแทรก 

ความต้องการทางการเมืองโดยปราศจากการแสดงความคิดเห็นหรือแทบจะ
ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(c)	 ยิ่งไปกว่านั้นร่างกฎหมายที่ซับซ้อนมักจะผ่านก่อนที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
จะมีโอกาสเพียงพอในการตรวจสอบหรืออภิปรายกฎหมายนั้น ส่งผลให้เกิดการ
ออกกฎหมายที่ไม่รอบคอบ
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หมวด 7. (a)	 ให้แต่ละสภาเลือกเจ้าหน้าที่ของตัวเองและเลือกใช ้ 

กฎเกณฑ์ส�าหรับกระบวนการพิจารณา จ�านวนสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งถือว่า
เป็นองค์ประชุม แต่จ�านวนสมาชิกน้อยกว่านั้นให้พักการประชุมวันต่อวันและ
บังคับสมาชิกที่ไม่มาประชุมให้เข้าร่วมประชุม

(b)	 ให้แต่ละสภาเก็บรักษาและตีพิมพ์บันทึกกระบวนการพิจารณาของ 
ตัวเอง ให้ใช้การลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อในหนึ่งประเด็นและบันทึกไว้ใน
บันทึกกระบวนการพิจารณาตามค�าขอของสมาชิกจ�านวน 3 คน

(c) (1) ยกเว้นทีร่ะบไุว้ในวรรค (3) นัน้ นัน้ ให้กระบวนการพจิารณาของแต่ละ
สภาและคณะกรรมการของสภานัน้มลีกัษณะเปิดเผยและเป็นทีร่บัรูข้องประชาชน 

สทิธใินการเข้าร่วมกระบวนการพจิารณาทีเ่ปิดเผยและเป็นทีร่บัรูข้องประชาชน 

รวมถงึสิทธขิองบคุคลในการบนัทกึเสยีงหรอืภาพส่วนใดส่วนหนึง่หรอืทกุส่วน
ของกระบวนการพจิารณาและเผยแพร่หรอืไม่เช่นนัน้ส่งต่อบนัทึกเหล่านัน้ โดย
มข้ีอแม้ว่าสภานติบิญัญตัสิามารถใช้กฎเกณฑ์อนัสมควรตามวรรค (5) ก�าหนด
ต�าแหน่งและการใช้อปุกรณ์ส�าหรบัการบนัทกึและถ่ายทอดกระบวนการพจิารณา
เพือ่วตัถปุระสงค์ในการลดการรบกวนในกระบวนการพิจารณาเท่านัน้ ให้ฝ่ายที่
เสยีหายไม่ว่าฝ่ายใดยืนขึน้โต้แย้งกฎเกณฑ์ดงักล่าวเพือ่การตดัสนิแสดงสทิธิแ์ละ
ค�าสัง่เพือ่บรรเทาความเสียหาย และให้สภานติบิญัญตัพิสิจูน์ว่ากฎเกณฑ์นัน้
มเีหตผุลทีส่มควร

(2)  เริ่มตั้งแต่วันที ่1 มกราคมของปีปฏิทินที่สองหลังการลงมติยอมรับวรรค
นี ้ให้สภานิติบัญญัติบันทึกเสียงและภาพของกระบวนการพิจารณาภายใต้
วรรค (1) ทั้งหมดอย่างครบถ้วน เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตภายใน 24 ชั่วโมง
หลังกระบวนการพิจารณาสิ้นสุดหรือเลื่อนไป และเก็บรักษาบันทึกเหล่านั้นซึ่ง
ประชาชนสามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสามารถดาวน์โหลดเป็นระยะ
เวลาไม่ต�่ากว่า 20 ปีตามที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติ

(3)  โดยไม่ค�านึงถึงวรรค (1) และ (2) อย่างไรก็ตามการประชุมแบบปิด
สามารถจัดขึ้นได้เพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น :

(A)	 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง การจ้างงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ
การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงาน เพื่อพิจารณาหรือฟังค�าร้องทุกข์หรือ
ค�ากล่าวหาสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงาน หรือเพื่อ
ก�าหนดประเภทหรือค่าตอบแทนของพนักงานของสภานิติบัญญัติ

(B)	 เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของสมาชิก 

สภานิติบัญญัติหรือพนักงานของสภา หรือความปลอดภัยและความมั่นคง  
ของอาคารและพื้นที่ที่ใช้โดยสภานิติบัญญัติ

(C)	 เพื่อหารือกับหรือรับค�าแนะน�าจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของสภาเกี่ยวกับ
การฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างพิจารณาหรือที่คาดการณ์อย่างมีเหตุผล หรือเกี่ยว
กับว่าจะด�าเนินการฟ้องร้องหรือไม ่เมื่อการอภิปรายในการประชุมแบบเปิดจะ
ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของสภาหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการฟ้องร้อง
นั้น

(2) (4)	 การประชุมพรรคการเมืองของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกของสมัชชา 
หรือสมาชิกของทั้งสองซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสมาชิกของพรรคการเมือง
เดียวกันสามารถเป็นการประชุมแบบปิด

(3)(5)	 ให้สภานิติบัญญัติน�ากลุ่มย่อยนี้ไปใช้โดยการลงมติร่วมกันด้วยวิธีลง
คะแนนเสียงแบบขานชื่อที่ลงบันทึกว่าสมาชิกจ�านวนสองในสามของแต่ละสภา
เห็นพ้อง หรือโดยรัฐบัญญัต ิและ ก�าหนดว่าเมื่อ ในกรณีที ่การประชุมแบบปิด 

ถูก จัดขึ้นตามวรรค (1) (3) ก�าหนดให ้การแจ้งให้ทราบตามสมควรของการ
ประชุมแบบปิดและวัตถุประสงค์ของการประชุมแบบปิดได้รับการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หากมีข้อขัดแย้งระหว่างการลงมติร่วมกันกับรัฐบัญญัต ิให้ถือมติ
เห็นชอบหรือรัฐบัญญัติล่าสุด

(d)	 สภาที่ปราศจากความยินยอมของอีกสภาไม่สามารถพักการประชุมเป็น 

เวลานานกว่า 10 วันหรือใช้สถานที่อื่น

หมวด	 4.2.	 หมวด 8 ของมาตรา IV ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California ได้
รับการแก้ไขเพื่อให้อ่านดังนี้

หมวด 8. (a)	 ในการประชุมสมัยสามัญไม่มีร่างกฎหมายใดนอกจากร่าง 
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณสามารถได้รับการพิจารณาหรือด�าเนินการโดยคณะ
กรรมการหรือสภาใดจนกว่าจะถึงวันที ่31 หลังจากที่เสนอร่างกฎหมาย เว้นเสีย
แต่ว่าสภานั้นงดเว้นข้อก�าหนดนี้โดยลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อที่ลงบันทึกว่า
สมาชิกจ�านวนสามในสี่เห็นพ้อง

(b) (1)	 สภานิติบัญญัติไม่สามารถบัญญัติกฎหมายยกเว้นโดยรัฐบัญญัต ิและ
ไม่สามารถออกรัฐบัญญัติยกเว้นโดยร่างกฎหมาย ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมาย
หากร่างกฎหมายนั้นไม่ได้รับการพิจารณาโดยชื่อเรื่องใน 3 วันในแต่ละสภา เว้น
เสียแต่ว่าสภานั้นงดเว้นข้อก�าหนดนี้โดยลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อที่ลงบันทึก
ว่าสมาชิกจ�านวนสองในสามเห็นพ้อง

(2)	 ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมาย หรือเปลี่ยนเป็นรัฐบัญญัติในที่สุด  

เว้นเสียแต่ว่า กระทั่ง ร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ได้รับการตีพิมพ ์

และ แจกจ่ายให้กับสมาชิก และเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตในรูปแบบสุดท้าย
ของร่างกฎหมายเป็นระยะเวลาอย่างต�่า 72 ชั่วโมงก่อนการลงคะแนนเสียง 
ยกเว้นว่าการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านี้อาจถูกงดเว้นหากผู้ว่าการรัฐได้ยื่นต่อสภา
นิติบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การงดเว้นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าส�าหรับ
ร่างกฎหมายจ�าเป็นต่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในวรรค (2) 

ของกลุ่มย่อย (c) ของหมวด 3 ของมาตรา XIII B ที่ประกาศโดยผู้ว่าการรัฐ 

และสภาที่พิจารณาร่างกฎหมายต่อมาภายหลังงดเว้นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ส�าหรับร่างกฎหมายดังกล่าว โดยลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อที่ลงบันทึกว่า
สมาชิกจ�านวนสองในสามเห็นพ้องก่อนการลงคะแนนเสียงร่างกฎหมาย

(3)	 ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมาย ยกเว้นโดยลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อที ่
ลงบันทึกว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของแต่ละสภาเห็นพ้อง

(c) (1)	 ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในวรรค (2) และ (3) ของกลุ่มย่อยนี ้ให้รัฐ
บัญญัติที่ออกในการประชุมสมัยสามัญมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมถัดไป
หลังระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ออกรัฐบัญญัต ิและให้รัฐบัญญัติที่ออกในการ
ประชุมสมัยพิเศษมีผลบังคับใช้ในวันที ่91 หลังจากปิดการประชุมสมัยพิเศษที่
ซึ่งผ่านร่างกฎหมาย

(2)	 ให้รัฐบัญญัติที่ไม่ใช่รัฐบัญญัติที่ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
เขตการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ เขตการเลือกตั้งรัฐสภา หรือเขตการเลือกตั้ง
อื่นที่ออกโดยการผ่านร่างกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติในวันที่หรือก่อนวันที่
สภานิติบัญญัติปิดประชุมเพื่อการพักการประชุมร่วมเพื่อที่จะเปิดประชุมใหม่
ในปีปฏิทินที่สองของระยะเวลาสองปีของการประชุมสภานิติบัญญัต ิและที่อยู่
ในความครอบครองของผู้ว่าการรัฐหลังวันที่ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในวันที ่1 

มกราคมถัดไปหลังวันที่ออกรัฐบัญญัต ิเว้นเสียแต่ว่าก่อนวันที ่1 มกราคมมีการ
ยื่นส�าเนาค�าร้องการออกเสียงประชามติที่มีผลต่อรัฐบัญญัตินั้นต่ออัยการสูงสุด
ตามกลุ่มย่อย (d) ของหมวด 10 ของมาตรา II ซึ่งในกรณีนี้ให้รัฐบัญญัติมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 91 หลังวันที่ออกรัฐบัญญัต ิเว้นเสียแต่ว่าค�าร้องนั้นถูกน�าเสนอ
ต่อเลขาธิการของรัฐตามกลุ่มย่อย (b) ของหมวด 9 ของมาตรา II

(3)	 ให้รัฐบัญญัติเรียกร้องการเลือกตั้ง รัฐบัญญัติอนุมัติการเก็บภาษีหรือการ
จัดสรรเงินส�าหรับค่าใช้สอยประจ�าของรัฐ และรัฐบัญญัติในภาวะฉุกเฉินมีผล
บังคับใช้ทันทีหลังการออกรัฐบัญญัติ

(d)	 รัฐบัญญัติในภาวะฉุกเฉินเป็นรัฐบัญญัติที่จ�าเป็นต่อการพิทักษ์รักษาความ 

สงบ สุขภาพ และความปลอดภัยของสาธารณชนโดยทันทีทันใด ให้ค�าแถลง
ข้อเท็จจริงที่ก�าหนดความจ�าเป็นระบุไว้ในหมวดหนึ่งของร่างกฎหมาย ในแต่ละ
สภาให้หมวดและร่างกฎหมายผ่านโดยแยกกัน โดยลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อ
ที่ลงบันทึกว่าสมาชิกจ�านวนสองในสามเห็นพ้อง รัฐบัญญัติในภาวะฉุกเฉินไม่
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นิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายแต่ละร่างในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แต่ละครั้งในปัจจุบัน

(6) การบันทึกเสียงและภาพทั้งหมดของกระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติ
ที่จัดท�าโดยสภานิติบัญญัติตามความสอดคล้องกับวรรค (2) ของกลุ่มย่อย (c) 

ของหมวด 7 ของมาตรา IV ของ ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California ให้การ
บันทึกแต่ละครั้งยังคงสามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
สามารถดาวน์โหลดเป็นระยะเวลาอย่างต�่า 20 ปีหลังวันที่ท�าการบันทึก และ
จากนั้นเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ปลอดภัย

(6)(7)	 ข้อมูลการลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายแต่ละร่างใน
การประชุมสภานิติบัญญัติแต่ละครั้งในปัจจุบัน

(7)(8)	 ข้อความยับยั้งใด ๆ ที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายในการประชุมสภา
นิติบัญญัติแต่ละครั้งในปัจจุบัน

(8)(9)	 ประมวลกฎหมายของรัฐ California

(9)(10)	 รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

(10)(11)	 รัฐบัญญัติทั้งหมดที่ออกในวันที่หรือหลังวันที ่1 มกราคม 1993

(b)	 ให้ข้อมูลที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (a) ได้รับการเผยแพร่ต่อประชาชนโดยการ 
เข้าถึงโดยวิธีการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะที่ร่วมมือกัน ไม่แสวงหาผล
ก�าไร และไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุด ให้ข้อมูลได้รับการเผยแพร่ในหนึ่งรูปแบบ
หรือมากกว่าและโดยวิธีการหนึ่งหรือมากกว่าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปในรัฐนี้เข้า
ถึงได้มากที่สุด บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล ข้อมูลยังสามารถได้รับการเผยแพร่ให้เข้าถึงได้โดย
วิธีการอื่นใดก็ตามที่จะอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

ให้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในระบบสารสนเทศทางนิติบัญญัติที่ด�าเนินการและดูแล
รักษาโดยที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัต ิได้รับการเผยแพร่ในเวลาอันสั้นที่สุดที่เป็น
ไปได้หลังจากที่ข้อมูลมีอยู่ในระบบสารสนเทศ ให้ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรักษาไว้ใน
ระบบสารสนเทศได้รับการเผยแพร่ในเวลาอันสั้นที่สุดที่เป็นไปได้หลังจากที่ที่
ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติสามารถใช้ข้อมูลได้

(c)	 ให้คู่มือการใช้ใด ๆ ที่อธิบายรูปแบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลที่ระบุ
ไว้ในกลุ่มย่อย (a) และที่ประชาชนสามารถใช้ได ้ได้รับการเผยแพร่ให้เข้าถึงได้
โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b)

(d)	 ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลถูกเก็บรักษาเพื่อ 

วัตถุประสงค์ในการให้บริการให้กับบุคคลนั้นเท่านั้น

(e)	 ทีป่รกึษาผ่ายนติบิญัญตัไิม่สามารถคดิค่าบรกิารหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการ
เข้าถงึข้อมลูทีส่ามารถเข้าถงึได้โดยเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ทีร่ะบไุว้ในกลุม่ย่อย 

(b)

(f)	 ให้การเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนที่จัดไว้ให้ทางเครือข่ายคอม
พิวเตอร์ที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b) เป็นวิธีการเพิ่มเติมจากการกระจายข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์วิธีการอื่น

(g)	 ไม่มีการด�าเนินการตามหมวดนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกลิขสิทธิ์
ใด ๆ หรือผลประโยชน์ด้านกรรมสิทธิ์อื่น หรือการให้สิทธิ์ของรัฐ California ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ตามหมวดนี้

หมวด	 6.	 การปกป้องมาตรการริเริ่ม

หมวด	 6.1. หมวด 12511.7 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายรัฐบาล
เพื่อให้อ่านดังนี ้:

12511.7.  การปกป้องกฎหมายความโปร่งใสของสภานิติบัญญัติของรัฐ 

California

หากมีการคัดค้านความถูกต้องของกฎหมายความโปร่งใสของสภานิติบัญญัติ

สามารถสร้างหรือล้มเลิกส�านักงานใด ๆ หรือเปลี่ยนแปลงเงินเดือน ข้อตกลง 
หรือหน้าที่ของส�านักงาน หรือให้สัมปทานหรือสิทธิพิเศษ หรือสร้างสิทธิพื้นฐาน
หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

หมวด	 5.	 การแก้ไขประมวลกฎหมายรัฐบาล

หมวด	 5.1. หมวด 9026.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาลได้รับการแก้ไข
เพื่อให้อ่านดังนี ้:

9026.5. การบันทึกที่ถูกถ่ายทอดทางโทรทัศน์หรือการบันทึกเสียงและภาพ
ของกระบวนการพิจารณาที่เป็นสาธารณะ

(a) ให้การบันทึกที่ถูกถ่ายทอดทางโทรทัศน์หรือการบันทึกเสียงและภาพของ 
กระบวนการพิจารณาที่เป็นสาธารณะของแต่ละสภาของสภานิติบัญญัติและคณะ
กรรมการของสภาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายใดก็ตาม และโดยไม่
ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากรัฐหรือหน่วยงานสาธารณชนหรือประชาชน
หรือบริษัทมหาชนของรัฐ สัญญาณโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นโดยสมัชชาไม่สามารถ
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือทางการค้า รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการ
รณรงค์หาเสียงส�าหรับต�าแหน่งราชการที่มาจากการเลือกตั้ง หรือการรณรงค์หา
เสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อเสนอบัตรลงคะแนนที่เสนอต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

"วัตถุประสงค์ทางการค้า" ที่ใช้ในหมวดนี้ไม่รวมถึงข้อต่อไปนี้

(1)	 การใช้สัญญาณโทรทัศน์ใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยสมัชชาโดยองค์กรข่าวที่ได้รับ
การรับรองหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรใด ๆ เพื่อท�ารายการทางวิชาการ
หรือสาธารณชนสัมพันธ์

(2)	 ในฐานะที่ได้รับอนุญาตจากสมัชชา การส่งต่อโดยบุคคลที่สามให้กับผู้บอก
รับเป็นสมาชิกที่จ่ายค่าบริการของการเผยแพร่วิดีโอที่ไม่ตัดต่อของสัญญาณ
โทรทัศน์ที่สร้างขึ้นโดยสมัชชา

(b) ให้ค่าใช้จ่ายของสภานิติบัญญัติในปฏิบัติตามวรรค (2) ของกลุ่มย่อย (c) 

ของหมวด 7 และของวรรค (2) ของกลุ่มย่อย (b) ของหมวด 8 ของมาตรา IV 

ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California รวมเป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ที่ได้รับอนุญาตภายใต ้หมวด 7.5 ของมาตรา IV ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 

California บุคคลหรือองค์กรใดก็ตามที่ฝ่าฝืนหมวดนี้มีความผิดของความผิด
ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ

หมวด	 5.2. หมวด 10248 ของประมวลกฎหมายรัฐบาลได้รับการแก้ไข
เพื่อให้อ่านดังนี้ :

10248. เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ ข้อมูลทางนิติบัญญัติที่จ�าเป็น

(a)	 ให้ที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัต ิตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสมัชชาใน
เรื่องกฎเกณฑ ์และคณะกรรมการวุฒิสภาในเรื่องกฎเกณฑ ์เผยแพร่ข้อมูลต่อ
ไปนี้ทั้งหมดต่อสาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

(1)	 ปฏิทินทางนิติบัญญัต ิก�าหนดการการพิจารณากฎหมายของคณะ
กรรมการนิติบัญญัต ิรายการของประเด็นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในที่
ประชุมของสภาทั้งสองของสภานิติบัญญัต ิและรายชื่อของคณะกรรมการของ
สภานิติบัญญัติและสมาชิกของสภา

(2)	 เนื้อหาของร่างกฎหมายที่น�าเสนอในการประชุมสภานิติบัญญัติแต่ละครั้ง
ในปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบที่แก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทะเบียน และแบ่งออกเป็นบทของ
ร่างกฎหมาย

(3)	 ประวัติความเป็นมาของร่างกฎหมายแต่ละร่างที่ได้รับการน�าเสนอและ
แก้ไขในการประชุมสภานิติบัญญัติแต่ละครั้งในปัจจุบัน

(4)	 สถานภาพของร่างกฎหมายแต่ละร่างที่ได้รับการน�าเสนอและแก้ไขในการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแต่ละครั้งในปัจจุบัน

(5) การวิเคราะห์ร่างกฎหมายทั้งหมดที่จัดท�าโดยคณะกรรมการสภา
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เวลาทีบ่นัทกึจะยงัคงสามารถเข้าถงึได้โดยประชาชนผ่านทางอนิเทอร์เนต็และ
สามารถดาวน์โหลด โดยการผ่านรฐับญัญตัโิดยวธิลีงคะแนนเสยีงแบบขานชือ่ที ่
ลงบนัทกึว่าสมาชกิส่วนใหญ่ของแต่ละสภาเหน็พ้อง

หมวด	 10.	 ข้อเสนอบัตรลงคะแนนที่มีข้อขัดแย้ง

(a)	 ในกรณีมาตรการริเริ่มนี้และมาตรการอื่นใด หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ความโปร่งใสของกระบวนทางนิติบัญญัติไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่กล่าวถึงในที่นี้ได้
รับการอนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ครั้งเดียวกัน และมาตรการริเริ่มนี้นี้ได้รับคะแนนเสียงยืนยันจ�านวนมากกว่า
มาตรการอื่นใดนั้น ให้มาตรการริเริ่มนี้มีอ�านาจเหนือทั้งหมด และให้มาตรการ
อื่นเป็นโมฆะและไม่มีผลทางกฎหมาย

(b)	 หากมาตรการริเริ่มนี้และมาตรการรัฐบัญญัติที่ใส่ไว้ในบัตรลงคะแนนโดย 

สภานิติบัญญัติได้รับการอนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรการริเริ่มนี้มีอ�านาจ
เหนือมาตรการรัฐบัญญัติใด ๆ ที่ใส่ไว้ในบัตรลงคะแนนโดยสภานิติบัญญัต ิ

ในขอบเขตที่ว่ามาตรการรัฐบัญญัติขัดแย้งกับ ไม่สอดคล้องกับ หรือขัดกับ
วัตถุประสงค ์เจตนา หรือบทบัญญัติของการมาตรการคิดริเริ่มนี้

(c)	 หากมาตรการริเริ่มนี้ได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่ถูก
แทนที่โดยทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมาตรการอื่นใดที่ขัดแย้งกันที่ได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและได้รับคะแนนเสียงยืนยันจ�านวน
มากกว่าในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน และมาตรการที่มาขัดแย้งหรือบทบัญญัติ
ของมาตรการนั้นที่มาแทนที่ต่อมาถูกถือว่าเป็นโมฆะ ให้บทบัญญัติเดิม
ของมาตรการริเริ่มนี้ที่ถูกแทนที ่ในขอบเขตว่าถูกแทนที่โดยบทบัญญัติของ
มาตรการมาขัดแย้งที่ต่อมาถูกท�าให้เป็นโมฆะ บังคับได้ในตัวเองและมีผลบังคับ
ใช้ทางกฎหมายเต็มรูปแบบ
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของหมวด 8 ของมาตรา II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการริเริ่มนี้จะแก้ไขมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California; ดังนั้น, ข้อ
ก�าหนดที่มีอยู่ซึ่งถูกเสนอให้ลบออกจะถูกพิมพ์ด้วย ตัวขีดฆ่า และข้อก�าหนด
ใหม่ซึ่งถูกเสนอให้เพิ่มเข้าไปจะถูกพิมพ์ด้วย ตัวเอียง เพื่อระบุว่าข้อก�าหนด
เหล่านี้เป็นข้อก�าหนดใหม่

กฎหมายที่เสนอ

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดูแลสุขภาพและการศึกษาของเด็กแห่งรัฐ 

California ป ี2016

หมวด	 1.	 ชื่อเรื่อง

มาตรการนี้จะเป็นที่รับทราบและอ้างถึงในชื่อ "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการ
ดูแลสุขภาพและการศึกษาของเด็กแห่งรัฐ California ป ี2016"

หมวด	 2.	 การค้นพบ

(a)	 ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเมื่อเร็ว ๆ นี ้รัฐ California ตัดงบประมาณ
มากกว่า $56 พันล้าน จากด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการบริการที่
ส�าคัญของรัฐและการบริการท้องถิ่นอื่น ๆ การตัดงบประมาณดังกล่าวส่งผล
ให้มีการเลิกจ้างครูนับพันคน ซึ่งท�าให้ต้องเพิ่มขนาดห้องเรียนในโรงเรียน ค่า
ธรรมเนียมการเรียนวิทยาลัยที่สูงขึ้น และลดการบริการที่จ�าเป็นลง แม้ว่าการ
เพิ่มภาษีชั่วคราวที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐ California 

ในป ีค.ศ. 2012 ได้ช่วยชดเชยเงินทุนที่หายไปบางส่วน แต่ภาษีดังกล่าวจะเริ่ม
ต้นหมดอายุสิ้นปี ค.ศ. 2016 ซึ่งน�าไปสู่การขาดทุนและการตัดงบประมาณ

ของรัฐ California โดยทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี ้:

(a)  ให้สภานิติบัญญัติปฏิบัติตามกฎนี้ต่อไปเว้นแต่จะมีการประกาศว่าขัดต่อ 

รัฐธรรมนูญตามค�าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดของศาลอุทธรณ์

(b)  ยกเว้นตามที่ก�าหนดไว้ในกลุ่มย่อย (c) ให้อัยการสูงสุดจะป้องกันการ
คัดค้านความถูกต้องของกฎหมายนี้โดยทั้งหมดหรือบางส่วน และมีสิทธิ
โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะแทรกแซงในการด�าเนินการเกี่ยวกับความถูกต้องของ 
กฎหมายนี้

(c)  หากอัยการสูงสุดปฏิเสธที่จะปกป้องความถูกต้องของกฎหมายนี้ในการ 
ด�าเนินการใด ๆ ถึงกระนั้นให้อัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ต่อหรือสอบถามการ
พิจารณาทบทวนของค�าพิพากษาของศาลใด ๆ ที่ตัดสินว่ากฎหมายนี้เป็นโมฆะ
โดยทั้งหมดหรือบางส่วน หากจ�าเป็นหรือสมควรที่จะรักษาจุดยืนของรัฐที่จะ
ปกป้องกฎหมายตามความสอดคล้องกับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของอัยการ
สูงสุดในการตรวจดูว่ากฎหมายของรัฐมีการบังคับใช้อย่างเพียงพอ

(d)  ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของกฎหมายนี้มีสิทธิโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะเข้า 
ร่วมไม่ว่าในฐานะผู้สอดเข้าแย้งขัดหรือบุคคลจริงที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการ
ใด ๆ ที่มีผลต่อความถูกต้องหรือการตีความกฎหมายนี ้ในกรณีที่ผู้ว่าการรัฐและ
อัยการสูงสุดได้ปฏิเสธที่จะปกป้องความถูกต้องของกฎหมายนี ้ผู้สนับสนุนอย่าง
เป็นทางการยังได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการในนามของรัฐในการอ้างผลประโยชน์
ของรัฐในความถูกต้องของกฎหมายในการด�าเนินการใด ๆ นั้น และในการ
อุทธรณ์ต่อค�าตัดสินใด ๆ ที่ท�าให้กฎหมายนี้เป็นโมฆะ

(e)  ไม่มีอะไรในหมวดนี้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ในการอ้างผลประโยชน์
ของรัฐในความถูกต้องของกฎหมายนี้

หมวด	 7.	 การยกเลิกการรัฐบัญญัติที่มีข้อขัดแย้งที่ถูกเสนอในการเลือกตั้ง 
รอบแรก

หากสมาชิกสภานิติบัญญัติวางมาตรการในการลงคะแนนเสียงส�าหรับการเลือก
ตั้งหลักมิถุนายน 2016 ที่ได้รับการอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากไว้แล้วดัง
กล่าวจัดหามาตรการที่ไม่สอดคล้องกับหรือรบกวนในทางใด ๆ กับวัตถุประสงค์
หรือบทบัญญัติที่น�าไปใช้โดยความคิดริเริ่มนี้ใด ๆ วัดจะต้องแสดงผลเป็นโมฆะ
และไม่มีผลทางกฎหมาย

หมวด	 8.	 การแยกออกจากกันได้

บทบัญญัติของกฎหมายนี้แยกออกจากกันได ้หากบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย
นี้หรือการใช้กฎหมายนี้ถูกถือว่าเป็นโมฆะ ความโมฆะนั้นไม่มีผลต่อบทบัญญัติ
หรือการใช้อื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติหรือการใช้ที่
เป็นโมฆะนั้น โดยไม่จ�ากัดหลักการทั่วไปที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าทางใด ผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประกาศ (1) ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด 7 ของมาตรา 
IV ของรัฐธรรมนูญแห่ง California สามารถแยกออกจากการแก้ไขเพิ่มเติมใน
หมวด 8 ของข้อมาตรา IV ของรัฐธรรมนูญแห่ง California (2) ว่าภาระผูกพัน
ของสภานิติบัญญัติในการบันทึก เผยแพร ่และเก็บรักษาเสียงและภาพของ
กระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติสามารถแยกออกจากสิทธิของบุคคลใด ๆ 

ในการบันทึกกระบวนการพิจารณาและถ่ายทอดหรือไม่เช่นนั้นส่งต่อการบันทึก
ดังกล่าวตามการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 ของมาตรา IV ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
California (3) ว่าสิทธิในการบันทึกกระบวนการพิจารณาสามารถแยกออกจาก
สิทธิในการถ่ายทอดหรือไม่เช่นนั้นส่งต่อการบันทึก และ (4) การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐบัญญัติของมาตรการริเริ่มนี้สามารถแยกออกจากแก้ไขรัฐธรรมนูญ

หมวด	 9.	 การแก้ไขเพิ่มเติม

บทบญัญตัริฐับญัญตัขิองกฎหมายนีไ้ม่สามารถได้รบัการแก้ไขยกเว้นกรณทีีไ่ด้รบั
การอนุมตัจิากผูม้สิีทธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ ยกเว้นว่าสภานติบิญัญตัอิาจแก้ไขวรรค 

(6) ของกลุ่มย่อย (a) ของหมวด 10248 ของประมวลกฎหมายรฐับาลเพือ่ขยาย
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(j)	 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดูแลสุขภาพและการศึกษาของเด็กแห่ง
รัฐ California ปี 2016 ขยายอัตราภาษีเงินได้ที่สูงขึ้นในปัจจุบันของเศรษฐีชาว 
California เป็นการชั่วคราวเพื่อหารายได้มากกว่าครึ่งล้านดอลล่าร์ต่อป—ีผู้
ที่สามารถมีได—้เพื่อช่วยเด็ก ๆ ของรัฐ California ให้มีสุขภาพด,ี มีโรงเรียน
รัฐบาลที่ดี, และมีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น

(k)	 มาตราการนี้ไม่ได้เพิ่มภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า $250,000 ไม่ขยาย
ภาษีการขายชั่วคราวตามที่ผู้ลงคะแนนได้อนุมัติไว้ก่อนหน้าในป ีค.ศ. 2012

(l)	 รับรองว่ารายได้จากภาษีรายได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California จะตรง
ไปที่โรงเรียนในท้องถิ่นและวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะ, และเพื่อช่วยรัฐจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพส�าหรับเด็ก ๆ ที่มีรายได้ต�่าและครอบครัว กองทุน
ของรัฐมีอิสระในการช่วยการรักษาสมดุลย์ของงบประมาณและป้องกันการตัด
งบประมาณก้อนใหญ่มากขึ้นจากการบริการผู้สูงอาย,ุ เด็ก ๆ ที่มีรายได้ต�่า, 
ครอบครัวที่ท�างานและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ทุกคนได้รับผลประโยชน์หมด

(m)	 เพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนทั้งหมดจะใช้ตามจุดประสงค์ของผู้ลงคะแนน, พวก
เขาจะใช้กองทุนพิเศษ ซึ่งสภานิติบัญญัติไม่สามารถแปลงเงินในกองทุนดังกล่าว
ไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได ้ไม่มีรายได้เหล่านี้เลยที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารแบบระบบราชการของรัฐหรือค่าใช้จ่ายการบริหาร

(n)	 กองทุนเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งนักตรวจสอบอิสระทุกป ีเพื่อให้เน่ใจ
ว่าใช้กองทุนดังกล่าวตามจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรการนี ้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
เลือกจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งการลงโทษคดีอาญาและการฟ้องคดีอาญาหากพวก
เขาใช้กองทุนผิดวัตถุประสงค์

(o)	 รัฐ California มีงบประมาณที่เหวี่ยงไปมาอย่างยิ่งในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา, 
ด้วยการขาดดุลฝังรากลึกและการตัดงบประมาณมหาศาลหลังจากความล้ม
เหลวของ Dot-Com และช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ ่การรักษากองทุน
ในช่วงเวลาที่ขัดสนของรัฐจะสร้างเสถียรภาพให้กับงบประมาณ, หลีกเลี่ยงวงจร
การเจริญและการล้มเหลวในอดีต, รวมถึงการปกป้องเด็ก ๆ , ผู้สูงอาย,ุ และผู้
ทุพพลภาพของรัฐ California จากการตัดงบประมาณกองทุนส�าหรับโรงเรียน
และการดูแลสุขภาพในระหว่างเศรษฐกิจตกต�่าในอนาคต

หมวด	 3.	 วัตถุประสงค์และเจตนารมณ ์ในที่นี้

(a)	 จุดมุ่งหมายของประธานและผู้ลงคะแนนในการออกกฎหมายบังคับ  

มาตราการนี ้คือ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดงบประมาณที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจลด
คุณภาพทางการศึกษาและเครื่องมือในโรงเรียนรัฐบาลของ California, และเพื่อ
ให้กองทุนที่เพียงพอส�าหรับการบริการการดูแลสุขภาพที่จ�าเป็นส�าหรับเด็ก ๆ 

และสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นผู้พักอาศัยที่ถูกตามกฎหมายของรัฐ California

(b)	 มาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเด็ก ๆ ของเราโดยการขยายอัตรา
ภาษีเงินได้ในปัจจุบันของเศรษฐีชาว California เป็นการชั่วคราว, แทนการตัด
ภาษีก้อนใหญ่จากผู้ที่มีรายได้มากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ต่อปีหรือบุคคลที่มีราย
ได้มากกว่าหนึ่งในสี่ของหนึ่งล้าน แทนที่จะส่งเงินกลับเข้ากระเป๋าของคนรวย, 

มาตราการนีจ้ะส่งเงนิไปยังบญัชพีเิศษทีต้่องใช้โดยเฉพาะ เพือ่ให้แน่ใจว่าเดก็ ๆ 

ของรัฐ California ทุกคนจะเข้าถึงการศึกษาของรัฐที่มีคุณภาพและการดูแล
สุขภาพที่มีคุณภาพจ�าเป็นส�าหรับพวกเขาในการเรียนในโรงเรียนและการเรียนรู้

(c)	 มาตราการนี้มีจุดประสงค์เพื่อรักษารัฐ California ให้เป็นไปตามการ
ติดตามของงบประมาณที่สมดุลย์ในปัจจุบันและกองทุนที่เชื่อถือได้ส�าหรับ
โรงเรียน, วิทยาลัยชุมชน, และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการย้อนไปสู่การ
ขาดดุลงบประมาณเรื้อรังและการตัดกองทุน

(d)	 มาตราการนี้รับรองในรัฐธรรมนูญว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส�าหรับโรงเรียนจะ
ส่งไปที่โรงเรียนในท้องถิ่นและวิทยาลัยชุมชนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน, 

ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจากการบริหาร กองทุนส�าหรับโรงเรียนนี้ไม่สามารถหยุดชั่วคราว
หรือระงับได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับงบประมาณของรัฐก็ตาม

โรงเรียนมากขึ้น

(b)	 เว้นเสียแต่ว่าเราต้องด�าเนนิการตอนนีเ้พือ่ขยายอัตราภาษเีงนิได้ในปัจจบุนั 

ของเศรษฐีชาว California เป็นการชั่วคราว ในไม่ช้าโรงเรียนรัฐบาลของเราจะ
ประสบกับการตัดงบประมาณรอบใหม่เนื่องจากการสูญเสียเงินนับพัน ๆ ล้าน
ต่อป ีเงินทุนของโรงเรียนรัฐบาลถูกตัดจนถึงกระดูกในช่วงเศรษฐกิจถดถอย 

โรงเรียนและวิทยาลัยของเราเพิ่งเริ่มต้นพลิกฟื้นและเราควรจะพยายามที่จะ
ปกป้องกองทุนเพื่อการศึกษาแทนการควักทิ้งทั้งหมดอีกครั้ง เราสามารถปล่อย
ให้ภาษีการขายที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวหมดอายุไปได ้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่
ท�างาน, แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะตัดภาษีของคนที่รวยที่สุดในรัฐ California ซึ่งพวก
เขาไม่ต้องการและโรงเรียนของเราไม่สามารถหาได้

(c)	 อนาคตของรัฐ California ขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของเด็ก ๆ จ�านวนเก้าล้าน
คน เด็กชาว California ทุกคนสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อกลายเป็น
ผู้ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จ แต่เด็กที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จ 

พวกเขาต้องสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

(d)	 ส�าหรับเด็ก ๆ การศึกษาและการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งและ
ขึ้นอยู่กับคนอื่น การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐานของความส�าเร็จ
ส�าหรับเด็ก ๆ ของ California แม้ว่าจะมีโรงเรียนเพียงพอ แต่เด็ก ๆ ไม่
สามารถได้รับการศึกษาหากการเจ็บป่วยขัดขวางพวกเขาไม่ให้เข้าเรียน และ
เด็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นในชุมชนโดยปราศจากการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอจะค่อน
ข้างประสบภาวะเจ็บป่วยหรือมีเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เรื้อรังซึ่งขัดขวางเด็ก ๆ 

ไม่ให้เข้าเรียนเป็นประจ�า

(e)	 กองทุนที่ต�่ากว่าความเป็นจริงของโปรแกรมการดูแลสุขภาพยังท�าความ
เสียหายทางการเงินต่อรัฐ California ด้วย ดอลล่าร์ของรัฐใหม่ทุกเหรียญที่ใช้
ในการดูแลสุขภาพของเด็ก ๆ และครอบครัว จะตรงกันกับกองทุนของรัฐโดย
อัตโนมัติ นี่หมายความว่าทุกป ีรัฐ California จะสูญเสียนับพันล้านเหรียญ
ทางการเงินที่ตรงกันกับของรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ 

และครอบครัวเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

(f)	 การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่มี
คุณภาพแต่เนิ่น ๆ สามารถปรับปรุงโอกาสในความส�าเร็จในโรงเรียนและในชีวิต
ให้ดีขึ้นได ้รัฐ California ต้องท�ามากกว่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ ของรัฐได้รับ
การศึกษาและการดูแลสุขภาพที่พวกเขาจ�าเป็นต้องดิ้นรนและคว้าศักยภาพที่สูง
ที่สุดของพวกเขาได้

(g)	 โรงเรียนรัฐบาลของรัฐ California, เช่น, เป็นสถานที่ที่มีคนเยอะที่สุด
ในประเทศ ขนาดของห้องเรียนมีถึง 80 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศอย่างน่าประหลาดใจ จ�านวนชาว California ที่ฝึกอบรมเพื่อเป็นครู
ในอนาคตได้ลดลง 50 เปอร์เซ็นต ์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเนื่องจากขนาดของ
ห้องเรียนที่พุ่งพรวดขึ้น

(h)	 นอกจากนี,้ งบประมาณของวิทยาลัยชุมชนของรัฐ California ถูกตัดทอน
ในระหว่างช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ,่ การลดความสามารถของเด็ก ๆ 

ในรัฐ California—โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต�่า—เพื่อ
รับการฝึกอบรมด้านอาชีพและการศึกษาในวิทยาลัยที่จ�าเป็นและสามารถหาได้

(i)	 รัฐ California มีกองทุนในการดูแลสุขภาพที่ต�่ากว่าความเป็นมาเป็นเวลา
นาน รัฐ California อยู่ในอันดับที ่48 จากทั้งหมด 50 รัฐในการใช้เงินเพื่อการ
ดูแลด้านสุขภาพ, ซึ่งท�าความล�าบากต่อเด็ก ๆ และครอบครัว, ผู้สูงวัย, และ
ผู้ทุพพลภาพในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพของเด็ก ๆ ที่มี
กองทุนต�่ากว่าความเป็นจริงน�าไปสู่การเพิ่มการเจ็บป่วยที่รุนแรง, และค่าใช้
จ่ายทางการแพทย์ในระยะยาวที่สูงขึ้น การเบิกจ่ายเงินด้านการบริการสุขภาพที่
ปรับปรุงให้ดีขึ้นจะช่วยท�าให้แน่ใจว่า เด็ก ๆ เข้าถึงแพทย์และโรงพยาบาล และ
เมื่อโรงพยาบาลและส�านักงานของแพทย์ปิดลงเนื่องจากการมีเงินกองทุนต�่า
กว่าความเป็นจริงมาเป็นเวลานาน, สถานที่เหล่านี้ปิดเพื่อทุกคนในชุมชน
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(e)	 มาตราการนี้รับรองในรัฐธรรมนูญว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส�าหรับการดูแล
สุขภาพจะใช้เพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมของกองทุนของรัฐเพื่อการบริการดูแล
สุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามกองทุนของรัฐบาลกลาง

(f)	 รายได้ทั้งหมดจากมาตรการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งการตรวจสอบ ประจ�า
ปี, และตรวจสอบโดยนักตรวจสอบอิสระเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาจะใช ้กองทุน
ตามจุดประสงค์ทีได้ก�าหนดไว้ในมาตราการนี้เท่านั้น

หมวด	 4.	 มาตรา 36 ของหมวด XIII ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California 

ได้แก้ไขให้อ่านดังนี:้

หมวด 36. (a)	 จุดมุ่งหมายของหมวดนี:้

(1) "การบริการความปลอดภัยของสาธารณชน" มีดังต่อไปนี:้

(A)	 การว่าจ้างและการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสาธารณชน, รวมถึง
ผู้บังคับใช้กฎหมาย, ทนายความที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินคดีอาญา, และเจ้า
หน้าที่ความปลอดภัยของศาล

(B)	 การจัดการการจ�าคุกในท้องถิ่นและการจัดหาบ้าน, การรักษา, และการ
บริการต่าง ๆ ส�าหรับ, และหัวหน้าของ, ผู้กระท�าความผิดทีเป็นผู้ใหญ่และ
เยาวชน

(C)	 การป้องกันการทารุณต่อเด็ก, การทอดทิ้งเด็ก, หรือการหาผลประโยชน์
จากเด็ก, การให้บริการแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกกระท�าทารุณ, ถูกทอดทิ้ง, หรือ
ถูกแสวงหาผลประโยชน,์ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกกระท�าทารุณ, การถูกทอด
ทิ้ง, หรือการถูกแสวงหาผลประโยชน;์ การน�าการบริการไปใช;้ และการให้การ
บริการคุ้มครองผู้ใหญ่

(D)	 การให้บริการสุขภาพจิตแก่เด็ก ๆ และผู้ใหญ่เพื่อลดความล้มเหลวใน
โรงเรียน, การท�าอันตรายตัวเองหรือผู้อื่น, การไร้บ้าน, และการกักขังที่สามารถ
ป้องกันได้หรือสถานเลี้ยงดูเด็ก

(E)	 การป้องกัน, การดูแล, และการบริการฟื้นฟูส�าหรับสิ่งที่ถูกกระท�าทารุณ

(2) "การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011" หมายถึงการบัญญัติกฎหมายที่มี
ผลบังคับใช้ในวันที่หรือก่อนวันที ่30 กันยายน ค.ศ. 2012, เพื่อใช้แผนงบ
ประมาณของรัฐ, ที่มีชื่อว่า การปรับเปลี่ยนป ี2011 และมอบหมายความรับ
ผิดชอบในการบริการความปลอดภัยของสาธารณชนแก่หน่วยงานท้องถิ่น, รวม
ถึงความรับผิดชอบในการรายงานที่เกี่ยวเนื่องด้วย การบัญญัติกฎหมายจะ
ท�าให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นสูงสุดและการควบคุมการออกแบบ, การ
บริหาร, และการส่งมอบการบริการความปลอดภัยของสาธารณชนที่สอดคล้อง
กับกฎหมายของรัฐบาลกลางและข้อก�าหนดของกองทุน, ตามที่ก�าหนดไว้โดย
สภานิติบัญญัต ิแต่อย่างไรก็ตาม, การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011 จะรวม
การไม่มีโปรแกรมใหม่ที่ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานท้องถิ่นหลังจากวันที่ 1 

มกราคม ค.ศ. 2012, ยกเว้นโปรแกรมการตรวจสอบตามก�าหนดเวลา, การ
วินิจฉัย, และการรักษา (EPSDT) และการดูแลสภาพจิตใจ

(b) (1)	 ยกเว้นจากที่ได้ให้ไว้ในกลุ่มย่อย (d), เริ่มต้นปีงบประมาณ 2011–

12 และด�าเนินการต่อหลังจากนั้น, จ�านวนต่อไปนี้จะฝากไว้ในกองทุนรายได้
ท้องถิ่นของมณฑลปี 2011, ตามที่ก�าหนดไว้ใน หมวด 30025 ของประมวล
กฎหมายรัฐบาล ดังต่อไปนี:้

(A)	 รายได้ทั้งหมด, กองทุนที่น้อยลง, เอามาจากภาษีตามที่ได้อธิบายไว้ใน
มาตรา 6051.15 และ 6201.15 ของประมวลกฎหมายรายได้และภาษ,ี ตาม
มาตราดังกล่าวที่ได้อ่านเมื่อวันที ่1 กรกฏาคม ค.ศ. 2011

(B)	 รายได้ทั้งหมด, กองทุนที่น้อยลง, เอามาจากค่าธรรมเนียมใบขับขี่ยาน
พาหนะตามที่ได้อธิบายไว้ใน มาตรา 11005 ของประมวลกฎหมายรายได้และ
ภาษ,ี ตามมาตราดังกล่าวที่ได้อ่านเมื่อวันที ่1 กรกฏาคม ค.ศ. 2011

(2) ในวันที่และหลังจากวันที ่1 กรกฏาคม ค.ศ. 2011, รายได้ที่ฝากไว้ตาม

ย่อหน้า (1) จะไม่พิจารณาว่าเป็นรายได้ของกองทุนทั่วไป หรือด�าเนินการ
ภาษีส�าหรับจุดประสงค์ของมาตรา 8 ของหมวด XVI ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 

California

(c) (1)	 เงินทุนที่ฝากไว้ในกองทุนรายได้ท้องถิ่นของมณฑลป ี2011 ยังคง
เหมาะที่จะเป็นกองทุนของข้อก�าหนดส�าหรับการบริการความปลอดภัยของ
สาธารณชนของหน่วยงานท้องถิ่น อยู่ระหว่างด�าเนินการใช ้การปรับเปลี่ยน
กฎหมายป ี2011 อย่างสมบูรณ,์ กองทุนอาจจะเคยใช้ในการเบิกเงินของรัฐ
ตามค่าใข้จ่ายโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นในการบริการความปลอดภัยของสาธารณชน
ในนามของหน่วยงานท้องถิ่น วิธีการส�าหรับการแบ่งสรรกองทุนจะต้องเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ใน การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011

(2)	 เหรัญญิกประจ�ามณฑล, ประจ�าเมืองและเหรัญญิกประจ�ามณฑล, หรือเจ้า
หน้าที่เหมาะสมคนอื่นจะสร้างกองทุนรายได้ท้องถิ่นของมณฑลปี 2011 ภายใน
คลังของแต่ละมณฑล หรือแต่ละเมืองและมณฑล เงินในกองทุนรายได้ท้องถิ่น
ของมณฑลป ี2011 แต่ละกองทุนจะใช้เพื่อเป็นกองทุนตามข้อก�าหนดของการ
บริการความปลอดภัยของสาธารณชนจากหน่วยงานท้องถิ่นตามที่ได้ระบุไว้ใน 

การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011 เท่านั้น

(3)	 อย่างไรก็ตาม มาตรา 6 ของหมวด XIII B, บทบัญญัติรัฐธรรมนูญใด ๆ , 

การบังคับของโปรแกรมใหม ่หรือระดับการบริการที่สูงกว่าของหน่วยงานท้อง
ถิ่นที่ก�าหนดโดย การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011, หรือกฎข้อบังคับใด ๆ ที่น�า
มาใช้ หรือค�าสั่งจากผู้บริหารใด ๆ หรือค�าสั่งการบริการใด ๆ ที่ได้ออกมาเพื่อใช้
กฎข้อบังคับ, จะไม่ประกอบด้วยค�าสั่งที่จ�าเป็นต้องให้รัฐให้เงินสมทบของกอง
ทุนภายในความหมายของมาตรานี ้ข้อก�าหนดใด ๆ ที่หน่วยงานท้องถิ่นปฏิบัติ
ตาม บท 9 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 54950) ของส่วน 1 จากหมวด 2 ของชื่อเรื่อง 
5 ประมวลกฎหมายรัฐบาล, ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของการบริการ
ความปลอดภัยของสาธารณชน, หรือเรื่องอื่น ๆ , จะไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ที่
บังคับไว้ภายใต้มาตรา 6 ของหมวด XIII B

(4) (A)	 การออกกฎหมายที่มีผลหลังจากวันที ่30 กันยายน ค.ศ. 2012, ที่มี
ผลกระทบโดยรวมต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วจากหน่วยงานท้อง
ถิ่นส�าหรับโปรแกรมต่าง ๆ หรือระดับการให้บริการที่อออกค�าสั่งโดย การปรับ
เปลี่ยนกฎหมายป ี2011, จะปฏิบัติตามหน่วยงานท้องถิ่นส�าหรับขอบเขตที่รัฐ
ให้กองทุนรายปีส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น หน่วยงานท้องถิ่นจะไม่มีภาระ
ที่จะเสนอโปรแกรมหรือระดับของการบริการที่ถูกก�าหนดไว้ตามกฎหมาย ได้ถูก
อธิบายไว้ในย่อหน้าย่อยนี้ที่เกินกว่าระดับที่การสนับสนุนทางการเงินได้เสนอให้

(B)	 กฎข้อบังคับ, ค�าสั่งจากผู้บริหาร, หรือค�าสั่งของการบริหาร, ที่ใช้หลัง
จากวันที ่9 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช ้การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี

2011, และที่มีผลกระทบโดยรวมต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วจาก
หน่วยงานท้องถิ่นส�าหรับโปรแกรมต่าง ๆ หรือระดับการให้บริการที่อออกค�าสั่ง
โดย การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011, จะปฏิบัติตามหน่วยงานท้องถิ่นส�าหรับ
ขอบเขตที่รัฐให้กองทุนรายปีส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น หน่วยงานท้อง
ถิ่นจะไม่มีภาระผูกพันในการให้โปรแกรมหรือระดับการบริการตามกฎข้อบังคับ, 

ค�าสั่งจากผู้บริหาร, หรือค�าสั่งของการบริหาร, ที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าย่อยนี,้ 
เหนือกว่าระดับของกองทุนที่ได้ให้ไว้

(C)	 โปรแกรมใหม่ใด ๆ หรือระดับการบริการที่เหนือกว่าที่ได้ด�าเนินการโดย
หน่วยงานท้องถิ่น, ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าย่อย (A) และ (B), เหนือกว่า
ระดับของกองทุนที่ได้ให้ไว,้ ไม่จ�าเป็นต้องให้เงินสมทบของรัฐ หรือมิฉะนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับหมวด 6 ของมาตรา XIII B ย่อหน้านี ้จะไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ที่ได้รับการยกเว้นในปัจจุบันจากการส่งเงินสมทบภายใต้ย่อหน้า (2) ของกลุ่ม
ย่อย (a) ของหมวด 6 ของมาตรา XIII B ตามที่ย่อหน้าดังกล่าวได้อ่านไว้เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2011

(D) รัฐต้องไม่ส่งแผนใด ๆ หรือการสละสิทธิใด ๆ , หรือการแก้ไขต่าง ๆ ของ

55
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(b) วิธีการส�าหรับการก�าหนดจ�านวนเงินดังกล่าวจะต้องระบุไว้ในบทบัญญัติ
กฎหมายการจัดท�าใหม่ปี 2011 และรัฐจะต้องผูกมัดที่จะมอบเงินจ�านวนดัง
กล่าวตราบเท่าที่หน่วยงานท้องถิ่นก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับ
ผิดชอบในบริการความปลอดภัยสาธารณะที่ได้รับมอบหมายโดยบทบัญญัติ
กฎหมายการจัดท�าใหม่ป ี2011 ถ้ารัฐไม่สามารถจัดสรรเงินจ�านวนดังกล่าวต่อ
ปีได้ ผู้ควบคุมจะต้องโอนเงินจ�านวนดังกล่าวจากกองทุนทั่วไปในส่วนแบ่งตาม
สัดส่วนรายเดือนให้กับกองทุนรายได้ท้องถิ่นป ี2011 จากนั้น ผู้ควบคุมจะต้อง
เบิกจ่ายเงินจ�านวนดังกล่าวให้กับหน่วยงานท้องถิ่นด้วยวิธีการที่ก�าหนดโดย
บทบัญญัติกฎหมายการจัดท�าใหม่ป ี2011 ข้อผูกมัดของรัฐภายใต้ส่วนย่อยนี้จะ
ต้องการเรียกร้องต่อเงินกองทุนทั่วไปที่มีล�าดับความส�าคัญน้อยกว่าล�าดับความ
ส�าคัญแรกส�าหรับเงินที่ต้องกันไว้ภายใต้หมวด 8 ของมาตรา XVI และความ
ส�าคัญล�าดับที่สองในการช�าระหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ลงคะแนนเสียงและความ
รับผิดที่ระบุไว้ในหมวดที ่1 ของมาตรา XVI

(e) (1)	 เพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษาสาธารณะไม่ได้รับอันตรายในกระบวนการ
การให้การป้องกันที่วิกฤตกับบริการความปลอดภัยสาธารณะ บัญชีการป้องกัน
การศึกษาจึงสร้างขึ้นในกองทุนทั่วไปเพื่อรับและเบิกจ่ายรายได้ต่างๆ ที่มาจาก
การเพิ่มภาษีส่วนเพิ่มที่ก�าหนดโดยหมวดนี้ตามที่ระบุในส่วนย่อย (f)

(2) (A)	 ก่อนวันที ่30 มิถุนายน 2013 และก่อนวันที ่30 มิถุนายนของแต่ละ
ปีตั้งแต่ป ี2014 ถึง 2018 2030 รวมกัน กรรมการการคลังจะต้องประเมิน
จ�านวนเงินรายได้เพิ่มเติมทั้งหมดที่ลบด้วยการใช้เงินคืน เงินจ�านวนนี้จะมา
จากการเพิ่มส่วนเพิ่มอัตราภาษีที่ท�าในส่วนย่อย (f) ซึ่งจุมีไว้ส�าหรับการโอนไป
ยังบัญชีการป้องกันการศึกษาในระหว่างปีภาษีถัดไป กรรมการการคลังจะต้อง
ประเมินอย่างเดียวกันนี้ก่อนวันที ่10 มกราคม 2013 ส�าหรับรายได้เพิ่มเติมลบ
ด้วยการใช้เงินคืน เงินจ�านวนนี้จะได้รับตั้งแต่ปลายปีภาษ ี2012–13

(B)	 ระหว่าง 10 วันสุดท้ายของไตรมาสของแต่ละไตรมาสในสามไตรมาสแรก
ของแต่ละปีภาษีตั้งแต่ปี 2013–14 2018–19 2030–31 รวมกัน ผู้ควบคุม
จะต้องโอนเงินไปยังบัญชีการป้องกันการศึกษาจ�านวนหนึ่งในสี่ของจ�านวนเงิน
ทั้งหมดที่ประเมินไว้ตามวรรคย่อย (A) ส�าหรับปีภาษีนั้น ยกเว้น ถ้าจ�านวนเงิน
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนตามวรรคย่อย (D)

(C) ในแต่ละปีภาษีตั้งแต่ป ี2012–13 2020–21 2032–33 รวมกัน กรรมการ
การคลังจะต้องค�านวณการปรับเปลี่ยนกับบัญชีการป้องกันการศึกษาตามที่ระบุ
ไว้ในวรรคย่อย (D) โดยการเพิ่มเงินจ�านวนต่อไปนี้เข้าด้วยกันตามที่ท�าได ้กล่าว
คือ :

(i)	 ในไตรมาสสุดท้ายของแต่ละปีภาษีตั้งแต่ป ี2012–13 2018–19 

2030–31 รวมกัน กรรมการการคลังจะต้องค�านวณการประเมินที่ท�าไว้ส�าหรับ
ปีภาษีตามวรรคย่อย (A) อีกครั้งหนึ่ง และจะต้องลบจ�านวนเงินที่โอนให้บัญชี
การป้องกันการศึกษาส�าหรับปีภาษีดังกล่าวก่อนหน้านี้ออกจากการประเมินที่
เป็นปัจจุบัน

(ii)	 ในเดือนมิถุนายนป ี2015 และทุกเดือนมิถุนายนตั้งแต่ป ี2016 ถึง 2021 

2033 รวมกัน กรรมการการคลังจะต้องก�าหนดขั้นสุดท้ายของจ�านวนเงินราย
ได้เพิ่มเติมลบการใช้เงินคืน เงินจ�านวนนี้มาจากการเพิ่มส่วนเพิ่มอัตราภาษีที่ท�า
ในส่วนย่อย (f) ส�าหรับปีภาษีที่สิ้นสุดสองปีก่อนหน้า จ�านวนเงินประเมินปัจจุบัน
ที่ค�านวณในข้อ (i) ส�าหรับปีภาษีที่สิ้นสุดสองปีก่อนหน้าจะต้องถูกลบออกจาก
จ�านวนเงินตามก�าหนดสุดท้ายนี้

(D)	 ถ้าจ�านวนรวมที่ก�าหนดไว้ตามวรรคย่อย (C) เป็นบวก ผู้ควบคุมจะต้อง
โอนเงินจ�านวนที่เท่ากับจ�านวนรวมดังกล่าวให้บัญชีการป้องกันการศึกษาภายใน 

10 วันต่อจากการสิ้นสุดปีภาษ ีถ้าจ�านวนเงินติดลบ ผู้ควบคุมจะต้องระงับหรือ
ลดการโอนเงินรายไตรมาสต่อไป (ถ้าม)ี ให้บัญชีการป้องกันการศึกษาจนกว่า
จ�านวนที่ลดลงทั้งหมดเท่ากับจ�านวนติดลบตามที่ระบุไว ้เพื่อจุดประสงค์ของการ
ค�านวณใดๆ ที่ท�าตามข้อ (i) ของวรรคย่อย (C) จ�านวนเงินของการโอนเงินราย

แผนหรือการสละสิทธิดังกล่าวไปยังรัฐบาลกลาง ซึ่งมีผลกระทบโดยรวมต่อการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วจากหน่วยงานท้องถิ่นส�าหรับโปรแกรมต่างๆ 

หรือระดับการให้บริการที่อออกค�าสั่งโดย การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011, 

ยกเว้นตามขอบเขต, การสละสิทธิ,์ หรือการแก้ไข ที่จ�าเป็นของรัฐบาลกลาง, 
หรือรัฐให้กองทุนรายปีส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

(E)	 รัฐไม่จ�าเป็นต้องให้เงินสมทบของกองทุนตามย่อหน้านี้ส�าหรับค�าสั่งที ่
ก�าหนดโดยรัฐบาลกลางที่ค�าร้องขอของหน่วยงานท้องถิ่น หรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายของสหพันธรัฐ กองทุนของรัฐที่ก�าหนดไว้ในย่อหน้านี้จะมาจากแหล่ง
ที่มาอื่นซึ่งนอกเหนือจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ที่ได้อธิบายไว้ในกลุ่มย่อย (b) และ 
(d), ภาษีทรัพย์สินตามราคา หรือบัญชีย่อยเพื่อการบริการสังคมของบัญชีภาษี
การขาย

(5) (A)	 ส�าหรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในย่อหน้าย่อย (C) ถึง (E), รวม, 

ย่อหน้า (1) ของกลุ่มย่อย (a) และรวมไว้ใน การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011, 

หากมีผลตามที่มาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของรัฐบาลกลาง หรือ
กฎข้อบังคับที่แก้ไขเงื่อนไขภายใต้เงินกองทุนที่ตรงกับของรัฐบาลกลางตามที่
ได้อธิบายไว้ใน การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011 ที่ได้มา, และมีผลกระทบโดย
รวมของการเพิ่มขึ้นของราคาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานท้องถิ่น รัฐต้องแบ่งปัน
อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐ
ก�าหนด

(B)	 เมื่อรัฐเป็นคู่สัญญากับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดจากการพิจารณาของ
รัฐบาลกลาง หรือการด�าเนินการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่าง ๆ 

ที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าย่อย (C) ถึง (E), รวม, ย่อหน้า (1) ของกลุ่มย่อย (a) 

และรวมอยู่ใน การปรับเปลี่ยนกฎหมายป ี2011, และมีการช�าระหนี้หรือค�าสั่ง
ศาลหรือค�าสั่งการบริหารที่ก�าหนดค่าใช้จ่ายในรูปของการลงโทษทางการเงิน
หรือมีผลกระทบโดยรวมต่อการเพิ่มขึ้นของราที่เกิดขึ้นแล้วจากหน่วยงานท้อง
ถิ่นส�าหรับโปรแกรมต่าง ๆ หรือระดับการให้บริการที่อออกค�าสั่งโดยการปรับ
เปลี่ยนกฎหมายป ี2011, รัฐต้องแบ่งปันอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต ์ของส่วน
ที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐก�าหนด การช�าระเงินจากรัฐไม่
จ�าเป็นหากรัฐก�าหนดว่า การช�าระหนี้หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท้องถิ่น
หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการตามกฎกระทรวงได,้ ไม่สามารถ
ด�าเนินการตามข้อก�าหนดทางกฎหมายโดยสุจริตได,้ หรือท�าการโดยสะเพร่า
หรือละเลย

(C)	 เงินทุนของรัฐที่กล่าวไว้ในย่อหน้านี้ต้องมาจากแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือ 

จากแหล่งเงินทุนที่ได้อธิบายไว้ในกลุ่มย่อย (b) และ (d), ภาษีทรัพย์สินตาม
ราคา, หรือบัญชีย่อยการบริการสังคมของบัญชีภาษีการขายของกองทุนรายได้
ท้องถิ่น

(6)	 ถ้ารัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถท�าหน้าที่หรือข้อผูกพันภายใต้
หมวดนี้หรือภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายการจัดท�าใหม่ป ี2011 พรรคที่
เหมาะสมอาจมองหาการเยียวยาทางศาล กระบวนพิจารณาดังกล่าวจะต้องมี
ล�าดับความส�าคัญเหนือกว่าเรื่องทางแพ่งอื่นทั้งหมด

(7)	 กองทุนที่ฝากไว้ในกองทุนรายได้ท้องถิ่นของมณฑลป ี2011 จะต้องใช้
จ่ายในวิธีการที่ออกแบบเพื่อรักษาคุณสมบัติของรัฐเพื่อเป็นกองทุนสมทบของ
รัฐบาลกลางและเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามโดยรัฐด้วยมาตรฐานของ
รัฐบาลกลางที่ใช้ได้ซึ่งใช้บังคับข้อก�าหนดของรัฐว่าด้วยบริการความปลอดภัย
สาธารณะ

(8)	 กองทุนที่ฝากไว้ในกองทุนรายได้ท้องถิ่นของมณฑลป ี2011 จะต้องไม่ใช้
โดยหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแทนที่การให้เงินทุนบริการความปลอดภัยสาธารณะ

(d)	 ถ้าภาษีต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วนย่อย (b) ถูกลดลงหรือหยุดท�าให้เป็นผล รัฐ
จะต้องให้เงินรายปีแก่กองทุนรายได้ท้องถิ่นป ี2011 ในจ�านวนที่เท่ากับหรือ
มากกว่าจ�านวนทั้งหมดซึ่งอาจได้รับจากภาษีดังกล่าวที่ระบุไว้ในส่วนย่อย

55
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ส�าหรับการดูแลสุขภาพตามที่ระบุไว้ในวรรคย่อย (F) ของวรรค (2)

(A)	 ร้อยละสิบเอ็ดของเงินที่จัดสรรส�าหรับการศึกษาตามวรรคนี้จะต้องได้รับ
การจัดสรรรายไตรมาสโดยคณะกรรมการผู้ว่าการรัฐของวิทยาลัยชุมชนแห่ง 
California ให้กับเขตวิทยาลัยชุมชนต่างๆ เพื่อให้เงินกองทุนที่มีวัตถุประสงค์
ทั่วไปกับเขตวิทยาลัยชุมชนต่างๆ ในสัดส่วนเงินที่ก�าหนดไว้ตามหมวด 

84750.5 ของประมวลการศึกษาตามที่หมวดของประมวลดังกล่าวเขียนไว้
ตามการอนุมัติหมวดนี้ของผู้ลงคะแนนเสียง วันที ่6 พฤศจิกายน 2012 การ
จัดสรรดังกล่าวที่ค�านวณตามวรรคย่อยนี้จะต้องหักกลบลบหนี้โดยจ�านวนเงินที่
ระบุไว้ในส่วนย่อย (a) (c) และ (d) ของหมวด 84751 ของประมวลการศึกษา 
ตามนี้หมวดดังกล่าวเขียนไว้ตามการอนุมัติหมวดนี้ของผู้ลงคะแนนเสียง ในวัน
ที่ 6 พฤศจิกายน 2012 ที่เกินจ�านวนเงินที่ค�านวณตาม หมวด 84750.5 ของ
ประมวลการศึกษาตามที่หมดดังกล่าวเขียนไว้ตามการอนุมัติหมวดนี้ของผู้ลง
คะแนนเสียง ในวันที ่6 พฤศจิกายน 2012 ถ้าไม่มีเขตวิทยาลัยชุมชนที่จะต้อง
ได้รับน้อยกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ ($100) ต่อนักเรียนเต็มวเวลาที่เท่ากัน

(B)	 ร้อยละแปดสิบเก้าของเงินที่จัดสรรส�าหรับการศึกษาตามวรรคนี้จะต้อง  
ได้รับการจัดสรรรายไตรมาสโดยผู้อ�านวยการแห่งค�าสั่งสาธารณะเพื่อให้
เงินกองทุนที่มีจุดประสงค์ทั่วไปกับเขตโรงเรียน ส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑล
และการให้เงินกองทุนที่มีจุดประสงค์ทั่วไปแก่โรงเรียนในก�ากับของรัฐในตาม
สัดส่วนของวงเงินจ�ากัดรายได้ที่ค�านวณตามหมวด 2558 และ 42238 ของ
ประมวลการศึกษาและจ�านวนเงินที่ค�านวณตาม หมวด 47633 ของประมวล
การศึกษาส�าหรับส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑล เขตโรงเรียนและโรงเรียน
ในก�ากับของรัฐตามส�าหรับตามที่หมวดต่างๆ ดังกล่าวเขียนไว้ตามการอนุมัติ
หมวดดังกล่าวของผู้ลงคะแนนเสียง ในวันที ่6 พฤศจิกายน 2012 จ�านวนเงินที่
ค�านวณดังกล่าวจะต้องหักกลบลบหนี้กับจ�านวนเงินที่ระบุไว้ในส่วนย่อย (c) ของ
หมวด 2558 ของวรรค (1) ถึง (7) ของส่วนย่อย (h) ของ หมวด 42238 และ 
หมวด 47635 ของประมวลการศึกษาส�าหรับส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑล 

เขตโรงเรียนและโรงเรียนในก�ากับของรัฐตามล�าดับตามหมวดดังกล่าวเขียน
ไว ้ตามการอนุมัติหมวดดังกล่าวของผู้ลงคะแนนเสียง ในวันที ่6 พฤศจิกายน 

2012 ที่เกินจ�านวนเงินที่ค�านวณตามหมวด 2558 42238 และ 47633 ของ
ประมวลการศึกษาส�าหรับส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑล เขตโรงเรียนและ
โรงเรียนในก�ากับของรัฐตามล�าดับตามหมวดดังกล่าวเขียนไว ้ตามการอนุมัติ
หมวดดังกล่าวของผู้ลงคะแนนเสียง ในวันที ่6 พฤศจิกายน 2012 ถ้าไม่มีเขต
โรงเรียน ส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑลหรือโรงเรียนในก�ากับของรัฐที่จะต้อง
ได้รับน้อยกว่าสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ($200) ต่อหน่วยการเข้าเรียนประจ�าวัน
โดยเฉลี่ย

(4)	 ส่วนย่อยนี้ด�าเนินการด้วยตนเองและไม่ได้ก�าหนดการกระท�าทาง
นิติบัญญัติเพื่อให้มีผลบังคับใช้ การกระจายเงินในบัญชีการป้องกันการศึกษา
โดยคณะกรรมการผู้ว่าการรัฐของวิทยาลัยชุมชนแห่ง California และผู้อ�านวย
การค�าสั่งสาธารณะจะต้องไม่ถูกท�าให้ล่าช้าหรือได้รับผลกระทบโดยความล้ม
เหลวของฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าการรัฐในการออกร่างกฎหมายงบประมาณ
ประจ�าปีตามหมวด 12 ของมาตรา IV โดยการเพิกถอนวรรค ส่วนย่อย (h) ของ
หมวด 8 ของมาตรา XVI หรือโดยการกระท�าหรือความล้มเหลวอื่นใดในการ 
กระท�าโดยฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าการรัฐ

(5)	 มีแมีข้อก�าหนดของกฎหมาย เงินที่ฝากไว้ในบัญชีการป้องกันการศึกษา
ส�าหรับการศึกษาจะต้องไม่ถูกใช้ในการช�าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าย
นิติบัญญัติ ผู้ว่าการรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาลแห่งรัฐ

(6)	 เขตโรงเรียนชุมชน ส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑล เขตโรงเรียนหรือ
โรงเรียนในก�ากับของรัฐจะต้องมีอ�านาจแต่เพียงผู้เดียวในการก�าหนดว่าเงินที่
ได้รับจากบัญชีการป้องกันการศึกษาใช้จ่ายอย่างไรในโรงเรียนหนึ่งหรือหลายๆ 

โรงเรียนภายใตเขตอ�านาจ โดยมีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการที่บริหารจัดการหรือ
หน่วยงานที่เหมาะสมจะต้องท�าการก�าหนดการใช้งานดังกล่าวในการประชุม

ไตรมาสจะต้องไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงให้เห็นถึงการระงับหรือการลด
ลงใดๆ ที่ท�าตามวรรคย่อยนี้

(E)  ก่อนวันที ่30 มิถุนายน 2018 และก่อนวันที ่30 มิถุนายนของแต่ละปี
ตั้งแต่ป ี2019 ถึง 2030 รวมกัน กรรมการการคลังจะต้องประเมินจ�านวนเงิน
รายได้เพิ่มเติมลบการใช้เงินคืน รายได้ดังกล่าวต้องเกิดขึ้นในปีภาษีต่อเนื่อง
กันจากการเพิ่มส่วนเพิ่มอัตราภาษีที่ท�าในส่วนย่อย (f) และเมื่อรวมกับรายได้
กองทุนทั่วไปอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู ่จะต้องก�าหนดให้มีจ�านวน ดังต่อไปนี ้:

(i)  การรับประกันการให้เงินทุนขั้นต�่าของหมวด 8 มาตรา XVI ส�าหรับปีภาษี
ต่อไปดังกล่าว และ

(ii)  งบประมาณการท�างานส�าหรับปีภาษีต่อไปดังกล่าว ไม่รวมรายจ่ายส�าหรับ
โครงการใดๆ ที่ก�าหนดไว้แล้วตามข้อ (i) เพื่อจุดประสงค์ของหมวดนี ้"งบ
ประมาณการท�างาน" มีความหมายตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด 13308.05 ของ
ประมวลรัฐบาล ตามที่หมดดังกล่าวเขียนไว้และตีความโดยกระทรวงการคลัง 
วันที ่1 มกราคม 2016 โดยมีเงื่อนไขว่า "บริการที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน" 

จะต้องหมายถึงบริการดังกล่าวที่พิจารณาว่าเป็น "บริการที่ได้รับอนุญาตใน
ปัจจุบัน" ภายใต้หมวด 13308.05 ของประมวลรัฐบาล ณ วันที ่1 มกราคม 

2016 เท่านั้น

(F)  เพื่อเพิ่มความสามารถของเด็กนักเรียนของ California ทั้งหมดและ
ครอบครัวของพวกเขาให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างสม�่าเสมอและ
ลดการขาดเรียนเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อไรก็ตามที่กรรมการ
การคลังประเมินว่าจ�านวนเงินที่มีอยู่ส�าหรับการโอนให้บัญชีการป้องกันการ
ศึกษาในระหว่างปีภาษีถัดไปเกินจ�านวนรายได้ที่ก�าหนดจากบัญชีดังกล่าวตาม
วรรคย่อย (E) ส�าหรับปีภาษีถัดไปดังกล่าว กรรมการฯ จะต้องระบุจ�านวนเงิน
ที่เหลือดังกล่าว ร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินที่เหลือดังกล่าวสูงสุดไม่เกินสอง
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีภาษีเดียวใดๆ จะต้องจัดสรรโดยผู้ควบคุมจากบัญชี
การป้องกันการศึกษาไปยังแผนกบริการดูแลสุขภาพของ California เป็นราย
ไตรมาสเพื่อเพิ่มการให้เงินกองทุนส�าหรับโครงการและบริการการดูแลสุขภาพ
ที่มีอยู่ตามที่ก�าหนดไว้ใน บรรพ 7 (ที่เริ่มต้นด้วย หมวด 14000) ถึง บรรพ 

8.9 (ที่เริ่มต้นด้วย หมวด 14700) รวมกันของบท 3 ของส่วน 9 ของประมวล
สวัสดิการและสถาบัน การให้เงินกองทุนจะต้องใช้ส�าหรับบริการดูแลสุขภาพเชิง
ป้องกัน ฉุกเฉิน ฉับพลันและจ�าเป็นส�าหรับเด็กและครอบครัวของเด็กเท่านั้น
ตามให้โดยผู้ประกอบวิชาชีพการดูแลสุขภาพและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน
สุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตตามหมวด 1250 ของประมวลสุขภาพและความ
ปลอดภัยและให้กับแผนสุขภาพต่างๆ หรืออื่นๆ ที่จัดการข้อก�าหนดการดูแล
สุขภาพส�าหรับผู้ได้รับประโยชน์จาก Medi-Cal ที่ท�าสัญญากับแผนกบริการดูแล
สุขภาพของ California เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามหมวดนี้

(G)  การจัดสรรที่ให้ไว้ส�าหรับวรรคย่อย (F) อาจถูกระงับโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายในระหว่างปีภาษีที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านงบประมาณ โดยมี
เงื่อนไขว่าการจัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่ถูกลดลงเกินกว่าการลดลงตามสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายกองทุนทั่วไปทั้งหมดส�าหรับปีนั้น เพื่อจุดประสงค์ของหมวดนี ้
"ภาวะฉุกเฉินด้านงบประมาณ" มีความหมายเดียวกับที่มีอยู่ในวรรค (2) ของ
ส่วนย่อย (b) ของหมด 22 แห่งมาตรา XVI

(H)  การให้เงินกองทุนที่ระบุตามวรรคย่อย (f) จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อแทนที่
กองทุนทั่วไปของรัฐที่มีอยู่แล้วส�าหรับส่วนแบ่งที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลกลาง
ส�าหรับการช�าระเงินต่างๆ ส�าหรับโครงการดังกล่าวและจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อให้ได้
มาซึ่งกองทุนสมทบ Medicaid จากรัฐบาลกลางโดยสอดคล้องกับกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง

(3)	 เงินทั้งหมดในบัญชีการป้องกันการศึกษาต้องได้รับการจัดสรรอย่างต่อ
เนื่องเพื่อสนับสนุนเขตโรงเรียนต่างๆ ส�านักงานการศึกษาของมณฑลต่างๆ 

โรงเรียนในก�ากับของรัฐและเขตวิทยาลัยชุมชนตามที่ก�าหนดไว้ในวรรค และ
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ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคณะกรรมการผู้ว่าการรัฐหรือหน่วยงานและจะ
ต้องไม่ใช้กองทุนใดๆ จากบัญชีการป้องกันการศึกษาส�าหรับเงินเดือนหรือสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริหารหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นใด เขตวิทยาลัยชุมชน
แต่ละเขต ส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑล เขตโรงเรียนและโรงเรียนในก�ากับ
ของรัฐแต่ละแห่งจะต้องตีพิมพ์การบัญชีว่าได้รับเงินจากบัญชีการป้องกันการ
ศึกษาเท่าไรและใช้จ่ายเงินไปอย่างไรลงในเว็ปไซต์อินเตอร์เน็ตของตนเองใน
แต่ละปี

(7)	 การตรวจสอบบัญชีการเงินอิสระและการปฏิบัติตามประจ�าปีที่ก�าหนดของ
เขตวิทยาลัยชุมชน ส�านักงานการศึกษาแห่งมณฑล เขตโรงเรียนและโรงเรียน
ในก�ากับของรัฐจะต้องพิสูจน์และตรวสอบว่าเงินกองทุนที่ได้รับจากบัญชีการ
ป้องกันการศึกษาได้เบิกจ่ายอย่างเหมาะสมและใช้จ่ายไปตามที่ก�าหนดโดย
หมวดนี้หรือไม่โดยเพิ่มเติมจากข้อก�าหนดตามกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานดังกล่าวในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดการตรวจสอบบัญชี
เพิ่มเติมของหมวดนี้อาจได้รับช�าระจากกองทุนจากบัญชีการป้องกันการศึกษา
และจะต้องไม่พิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารตามจุดประสงค์ของ  
หมวดนี้

(8)	 รายได้ลบการใช้เงินคืนที่มาจาส่วนย่อย (f) ส�าหรับเงินฝากในบัญชีการ
ป้องกันการศึกษาตามหมวดนี้จะต้องไม่ถือว่าเป็น "รายได้ของกองทุนทั่วไป" 

"การด�าเนินการกองทุนทั่วไปของภาษ"ี และ "เงินที่ต้องใช้กับรัฐเพื่อสนับสนุน
เขตโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน" ตามจุดประสงค์ของหมวด 8 มาตรา XVI

(f) (1) (A)	 นอกเหนือจากภาษีตามที่ก�าหนดในตอนที ่1 (เริ่มตั้งแต่หมวด 

6001) ของส่วน 2 ของประมวลรายได้และภาษีอากรส�าหรับเอกสิทธิ์ของการ
ขายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เป็นรูปร่างในการขายปลีก ภาษีได้ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้
ค้าปลีกทุกรายในอัตราร้อยละ 1/4 ของรายรับทั้งหมดของผู้ค่าปลีกรายใดจาก
การขายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เป็รูปร่างที่ขายในการขายปลีกในรัฐแห่งนี้ในวัน
และหลังวันที ่1 มกราคม 2013 และก่อนวันที ่1 มกราคม 2017

(B)	 นอกเหนือจากภาษีตามที่ก�าหนดในตอนที ่1 (เริ่มตั้งแต่หมวด 6001) 

ของส่วน 2 ของประมวลรายได้และภาษีอากร ภาษีสรรพสามิตก�าหนดไว้ส�าหรับ
การจัดเก็บ การใช้และการบริโภคทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เป็นรูปร่างที่ซื้อจากผู้
ค้าปลีกใดๆ ในรัฐนี้ในวันที่และหลังวันที ่1 มกราคม 2013 และก่อนวันที ่1 

มกราคม 2017 ส�าหรับการจัดเก็บ การใช้หรือการบริโภคในอัตราร้อยละ 1/4 

ของราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวในรัฐนี้

(C)	 ในกฎหมายภาษีขายและการใช้งาน รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ออก
เป็นกฎหมายในวันที่หรือหลังวันที่มีผลบังคับใช้หมวดนี้จะต้องบังคับใช้กับภาษี
อากรที่ก�าหนดไว้ตามวรรคนี้

(D)	 วรรคนี้จะต้องกลายเป็นมีผลด�าเนินการในวันที ่1 มกราคม 2017

(2)	 ส�าหรับปีที่จัดเก็บภาษีได้ที่เริ่มในวันที่หรือหลังวันที ่1 มกราคม 2012 

และก่อนวันที ่1 มกราคม 2019 2031 ตามภาษีที่ก�าหนดไว้ตามหมวด 

17041 ของประมวลรายได้และภาษีอากร ประเภทภาษีและอัตราร้อยละ 9.3 ที่
ระบุไว้ในวรรค (1) ของส่วนย่อย (a) ของ หมวด 17041 ของประมวลรายได้
และภาษีอากรจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยแต่ะละข้อ ดังต่อไปนี ้:

(A) (i) ส�าหรับส่วนรายได้ที่จัดเก็บภาษีได้ที่มากกว่าสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์
สหรัฐ ($250,000) แต่ไม่เกินสามแสนดอลลาร์สหรัฐ ($300,000) อัตราภาษ ี

คือ ร้อยละ 10.3 ของส่วนเกินสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐ ($250,000)

(ii)	 ส�าหรับส่วนรายได้ที่จัดเก็บภาษีได้ที่มากกว่าสามแสนดอลลาร์สหรัฐ 

($300,000) แต่ไม่เกินห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ ($500,000) อัตราภาษ ีคือ 

ร้อยละ 11.3 ของส่วนเกินสามแสนดอลลาร์สหรัฐ ($300,000)

(iii)	 ส�าหรับส่วนรายได้ที่จัดเก็บภาษีได้ที่มากกว่าห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ 

($500,000) อัตราภาษี คือ ร้อยละ 12.3 ของส่วนเกินห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ

($500,000)

(B)	 ประเภทภาษีรายได้ในข้อ (i) (ii) และ (iii) ของวรรคย่อย (A) จะต้อง
ค�านวณใหม่ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย (h) ของหมวด 17041 ของประมวล
รายได้และภาษีอากรส�าหรับปีที่สามารถจัดเก็บภาษีที่เริ่มในวันที่หรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2013 เท่านั้น

(C) (i) เพื่อจุดประสงค์ของส่วนย่อย (g) ของหมวด 19136 ของประมวลราย
ได้และภาษีอากร วรรคนี้จะต้องได้รับพิจารณาว่าอยู่ในบรรพในวันที ่วันที่มีผล
บังคับใช ้6 พฤศจิกายน 2012

(ii)	 เพิ่อจุดประสงค์ของตอน 10 (เริ่มต้นด้วยหมวด 17001) และ ตอน 10.2 

(เริ่มต้นด้วยหมวด 18401) ของส่วน 2 ของประมวลรายได้และภาษีอากร 
ประเภทภาษีและอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงที่ก�าหนดไว้และใช้โดยวรรคนี้จะต้อง
ถือว่าก�าหนวดไว้และใช้ภายใต้หมวด 17041 ของประมวลรายได้และอาษีอากร

(D)	 วรรคนี้จะต้องกลายเป็นมีผลด�าเนินการในวันที ่1 ธันวาคม 2019 2031

(3)	 ส�าหรับปีที่สามารถจัดเก็บภาษีใดๆ ที่เริ่มในวันที่หรือหลังวันที ่1 มกราคม 

2012 และก่อนวันที ่1 มกราคม 2019 2031 ตามภาษีที่ใช้ตาม หมวด 

17041 ของประมวลรายได้และภาษีอากร ประเภทภาษีรายได้และอัตราร้อย
ละ 9.3 ตามที่ก�าหนดในวรรค (1) ของส่วนย่อย (c) ของ หมวด 17041 ของ
ประมวลรายได้และภาษีอากรจะต้องเปลี่ยนแปลงตามแต่ละข้อ ดังต่อไปนี ้:

(A) (i)	 ส�าหรับส่วนรายได้ที่สามารถจัดเก็บภาษีได้ที่เกินสามแสนสี่หมื่นดอล
ลาร์สหรัฐ ($340,000) แต่ไม่เกินสี่แสนแปดพันดอลลาร์สหรัฐ ($408,000) 

อัตราภาษ ีคือ ร้อยละ 10.3 ของส่วนเกินสามแสนสี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐ 

($340,000)

(ii)	 ส�าหรับส่วนรายได้ที่สามารถจัดเก็บภาษีได้ที่เกินสี่แสนแปดพันดอลลาร ์
สหรัฐ ($408,000) แต่ไม่เกินหกแสนแปดหมื่นดอลลาร์สหรัฐ ($680,000) 

อัตราภาษ ีคือ ร้อยละ 11.3 ของส่วนเกินสี่แสนแปดพันดอลลาร์สหรัฐ 

($408,000)

(iii)	 ส�าหรับส่วนรายได้ที่จัดเก็บภาษีได้ที่มากกว่าหกแสนแปดหมื่นดอลลาร ์
สหรัฐ ($680,000) อัตราภาษ ีคือ ร้อยละ 12.3 ของส่วนเกินหกแสนแปดหมื่น
ดอลลาร์สหรัฐ ($680,000)

(B)	 ประเภทภาษีรายได้ในข้อ (i) (ii) และ (iii) ของวรรคย่อย (A) จะต้อง
ค�านวณใหม่ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย (h) ของหมวด 17041 ของประมวล
รายได้และภาษีอากรส�าหรับปีที่สามารถจัดเก็บภาษีที่เริ่มในวันที่หรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2013 เท่านั้น

(C) (i)	 เพื่อจุดประสงค์ของส่วนย่อย (g) ของหมวด 19136 ของประมวลราย
ได้และภาษีอากร วรรคนี้จะต้องได้รับพิจารณาว่าอยู่ในบรรพในวันที ่วันที่มีผล
บังคับใช ้6 พฤศจิกายน 2012

(ii)	 เพิ่อจุดประสงค์ของตอน 10 (เริ่มต้นด้วยหมวด 17001) และ ตอน 10.2 

(เริ่มต้นด้วยหมวด 18401) ของส่วน 2 ของประมวลรายได้และภาษีอากร 
ประเภทภาษีและอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงที่ก�าหนดไว้และใช้โดยวรรคนี้จะต้อง
ถือว่าก�าหนดไว้และใช้ภายใต้หมวด 17041 ของประมวลรายได้และอาษีอากร

(D)	 วรรคนี้จะต้องกลายเป็นมีผลด�าเนินการในวันที ่1 ธันวาคม , 2019 2031

(g) (1)	 ผู้ควบคุมตามอ�านาจที่บัญญัติตามกฎหมายอาจท�าการตรวจสอบ
บัญชีค่าใช้จ่ายจากกองทุนรายได้ท้องถิ่นป ี2011 และกองทุนรายได้ท้องถิ่น
ของมณฑลปี 2011 ใดๆ และจะต้องตรวจสอบบัญชีการป้องกันการศึกษาเพื่อ
ให้มั่นใจว่ากองทุนต่างๆ ดังกล่าวถูกใช้และท�าบัญชีด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ
หมวดนี้

(2)	 อัยการเขตหรืออัยการเขตท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและอาจ 

มองหาเบี้ยปรับทางแพ่งและทางอาญาส�าหรับการใช้เงินจากองทุนรายได้ท้อง

55



134 |	 เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 55 ต่อ

สุขภาพที่ถูกใช้งานอย่างหนักของ California การสูบบุหรี่ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ของชาว California มากกว่า $13.29 พันล้าน ในด้านค่าใช้จ่ายทางสุขภาพทุก
ปี ซึ่งจ�านวน $3.5 พันล้าน ในนั้นเป็นเงินที่ช�าระโดยผู้เสียภาษีผ่านทางระบบ
สุขภาพและบริการซึ่งมอบการดูแลสุขภาพ การรักษาและบริการส�าหรับชาว 
California ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียก�าลังการผลิตเนื่องจากการสูบบุหรี่
จะเพิ่มค่าใช้จ่ายประมาณ $10.35 พันล้าน ต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
สูบบุหรี่และการใช้บุหรี่ใน California

(c)	 การเพิ่มภาษีบุหรี่เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการลดการใช้บุหรี ่และลด
ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู ่ซึ่งจะมอบการ
ดูแลสุขภาพที่ทรงคุณภาพและการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพส�าหรับเด็กและ
ครอบครัว มันจะช่วยชีวิตและจะช่วยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในการประหยัดเงินใน
อนาคต

(d)	 การเพิ่มเงินทุนส�าหรับโครงการและบริการดูแลสุขภาพที่มีอยู่ซึ่งท�าการ 
รักษาโรคมะเร็งทุกประเภท โรคหัวใจและปอด โรคทางปากและโรคหรือสภาวะ
ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่จะช่วยเพิ่มจ�านวนผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพซึ่ง
ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหรือสภาวะดังกล่าว กองทุนที่ได้รับการใช้จ่ายส�าหรับ
จุดมุ่งหมายนี้จะสามารถใช้ควบคู่ไปกับกองทุนของรัฐบาลกลาง โดยที่รัฐบาล
กลางจะมอบเงินมากถึงเก้าดอลลาร์ส�าหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่ใช้จากกองทุนนี้

(e)	 บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยนิโคติน ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้น
จากยาสูบและเป็นยาเสพติดที่ท�าให้เสพติดได้เป็นอย่างมาก ในขณะนี ้บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการจัดเก็บภาษีใด ๆ จึงท�าให้มันถูกกว่าและ
อาจมีความน่าดึงดูดมากกว่า โดยเฉพาะต่อผู้เยาว์

(f)	 ในวันนี ้มีบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการขายอยู่กว่า 470 ยี่ห้อ ซึ่งน�าเสนอ
รสชาติต่าง ๆ มากกว่า 7,700 รส ซึ่งรวมไปถึงรสลูกกวาดซึ่งดึงดูดผู้เยาว ์เช่น 

Captain Crunch, เยลลี่หนีบรูปหม,ี สายไหม, Atomic Fireball, และซีเรียลรส
ผลไม้ ผู้ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มช่วงอายุที่มีการเติบโตเร็วที่สุดคือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมต้นและโรงเรียนมัธยมปลาย และตามข้อมูลของศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มผู้ใช้นี้เพิ่ม
ขึ้นเป็นสามเท่าตั้งแต่ป ี2013 ถึง 2014

(g)	 การวิจัยหาสาเหต ุการตรวจพบโรคตั้งแต่แรกเริ่ม และการดูแล รักษา 
ป้องกันและการหาวิธีการรักษาที่อาจมีประสิทธิภาพส�าหรับโรคมะเร็งทุก
ประเภท โรคหัวใจและปอด โรคทางปากและโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่นั้น
จะสามารถช่วยชีวิตและช่วยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในการประหยัดเงินในอนาคต
ได้ในที่สุด

(h)	 มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการวิจัยใน California เพื่อค้นหา
วิธีการรักษาใหม ่ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพส�าหรับโรคมะเร็งทุกประเภท โรคหัวใจ
และปอด โรคทางปากและโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี ่การวิจัยดังกล่าวจะ
เปลี่ยนแปลงการค้นพบทางวิทยาศาสต์เกี่ยวกับการปรับใช้ผลการวิจัยทาง
คลินิกซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคและสภาวะดังกล่าว

(i)	 การให้เงินทุนต่อโครงการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้บุคคล  

(โดยเฉพาะผู้เยาว)์ เลี่ยงการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ผ่านทางการ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและโครงการส่งเสริมสุขภาพนั้นจะช่วยชีวิตและจะ
ช่วยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในการประหยัดเงินในอนาคตได้

(j)	 โครงการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดจะท�าให้ผู้ที่มีความพยายามทางสาธ
ารณสุขซึ่งมุ่งเป้าในเรื่องนี้สามารถต่อสู้กับการตลาดประดุจนักล่าซึ่งวงการอุตส
าหกรรมบุหรี่ด�าเนินต่อกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ ได ้และจะช่วยลดอัตราการสูบบุหร ี
และลดการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและปอด โรคทางปากและโรคที่เกี่ยวข้องกับ
การสูบบุหรี่ในชุมชน California ได้ในที่สุด

(k)	 การน�ากองทนุมาใช้และโครงการด้านการบริหารท่ีให้การสนบัสนนุต่อความ  

พยายามในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการขายผลิตภัณฑ์บุหรี่อย่างผิด

ถิ่นของมณฑลปี 2011 หรือบัญชีการป้องกันการศึกษาในทางที่ผิดใดๆ

หมวด	 5.	 มาตรการที่ขัดแย้งกัน

ในกรณีที่มาตรการนี้และมาตรการอื่นมีผลกระทบต่ออัตราภาษีรายได้ส่วนบุคคล
จะต้องปรากฎในอยู่บนบัตรเลือกตั้งแบบทั่วทั้งรัฐ ข้อก�าหนดของอีกมาตรการ
หนึ่งหรือของมาตรการอื่นๆ จะต้องถือว่าขัดแย้งกับมาตรการนี ้ในกรณีที่
มาตรการนี้ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจ�านวนมากกว่ามาตรการที่ถือว่าขัดแย้ง
กับมาตรการนี ้ข้อก�าหนดของมาตรการนี้จะมีค่าบังคับเหนือกว่าโดยเบ็ดเสร็จ
และข้อก�าหนดของมาตรการอื่นๆ จะเป็นโมฆะ

หมวด	 6.	 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

ถ้าข้อก�าหนดของมาตรการนี้หรือส่วนหนึ่งของมาตรการนี้ถือว่าไม่มีผลบังคับ
ใช้หรือขัดรัฐธรรมนูญไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ข้อก�าหนดที่เหลือจะต้องไม่ได้รับผล 

กระทบ แต่จะต้องยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และข้อก�าหนดของมาตรการนี้
แยกส่วนออกได้โดยตลอด

หมวด	 7.	 จุดยืนของผู้เสนอ

แม้มีข้อก�าหนดอื่นใดของกฎหมาย ถ้ารัฐ หน่วยงานของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานดังกล่าวใดๆ ไม่สามารถป้องกันความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ
ของมาตรการนี้จากการอนุมัติมาตรการโดยผู้ลงคะแนนเสียง นายจ้างของ
รัฐบาลอื่นใด ผู้เสนอหรือเมื่อผู้เสนอไม่อยู ่พลเมืองใดๆ ของรัฐนี้จะต้องมีอ�านาจ
แทรกแซงการด�าเนินคดีในศาลที่โต้แย้งความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญของ
มาตรการนี้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญของ
ตนเอง ไม่ว่าการด�าเนินคดีดังกล่าวเป็นการต่อสู้คดีในศาล การอุทธรณ์หรือ
การตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจของศาลฎีกาแห่ง California หรือศาลฎีกาแห่ง
สหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจะต้องเรียกเก็บกับ
กองทุนที่จัดสรรให้กับอัยการเขตที่จะต้องเหมาะสมเป็นที่น่าพอใจอย่าง 
ทันท่วงที

หมวด	 8.	 วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรการนี้จะต้องมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผ่าน

ร่างกฎหมาย 56

การเสนอมาตรการนี้ได้เสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของมาตราที ่8 ของบทความที ่II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

การเสนอมาตรการนี้เพิ่มมาตราไปยังรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California และแก้ไข
และเพิ่มมาตราไปยัง ประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บ
ภาษ;ี ดังนั้นข้อก�าหนดที่มีอยู่ซึ่งถูกเสนอให้ลบออกจะได้รับการพิมพ์ใน ประเภท
ของการขีดฆ่า และข้อก�าหนดใหม่ซึ่งถูกเสนอให้เพิ่มได้รับการพิมพ์ใน รูปแบบ
ตัวเอียง เพื่อระบุว่ามันเป็นเนื้อหาใหม่

กฎหมายซึ่งถูกเสนอ

กฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง California ปี 2016

มาตราที่	 1.	 การค้นพบและการประกาศ

(a)	 การใช้บุหรี่เป็นสาเหตุเดียวของการตายและโรคใน California ที่สามารถ
ป้องกันได้มากที่สุด ซึ่งท�าให้เกิดการเสียชีวิตมากของผู้คนมากกว่า 40,000 

คนทุกป ีในแต่ละปีชาว California นับพันคนต้องการการรักษาทางการแพทย์
และทางทันตกรรมเนื่องจากผลของการสูบบุหรี่

(b)	 การบ�าบัดรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท โรคหัวใจและปอด โรคทางปากและ
โรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ยังคงสร้างภาระทางการเงินต่อระบบการรักษา
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จุดมุ่งหมายของกฎหมายนี้คือเพื่อเพิ่มภาษีส�าหรับบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่อื่น ๆ 

รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อ :

(a)	 ช่วยชีวิตประชาชนชาว California และช่วยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นใน
การประหยัดเงินในอนาคตโดยการลดการสูบบุหรี่และการใช้บุหรี่ของชาว 
California แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเยาวชน

(b)	 มอบเงินทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนส�าหรับโครงการและบริการดูแลสุขภาพที่มี
อยู่ซึ่งท�าการรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท โรคหัวใจและปอด โรคทางปากและ
โรคหรือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี ่เพิ่มจ�านวนผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพและเพิ่มเงินทุนของรัฐบาลกลางส�าหรับโครงการและบริการเหล่านี้

(c)	 มอบเงินทุนส�าหรับสนับสนุนการวิจัยไปยังสาเหตุและวิธีการรักษาส�าหรับ
มะเร็งทุกประเภท โรคหัวใจและปอดโรคทางปากและโรคหรือสภาวะที่เกี่ยวข้อง
กับการสูบบุหรี ่และเพื่อเปลี่ยนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวไปยังการใช้
งานทางคลินิก เพื่อลดจ�านวนและอัตราการตายจากโรคและสภาพดังกล่าว

(d)	 มอบเงินทุนส�าหรับการสนับสนุนโครงการการป้องกันซึ่งมุ่งเป้าไปยังบุคคล 

เพื่อลดการใช้งานบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่อื่น ๆ รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

(e)	 มอบเงินทุนส�าหรับจุดมุ่งหมายในการจัดการและปรับใช้เพื่อลดการลักลอบ 

ขนส่งบุหรี ่การเลี่ยงภาษีและการขายบุหรี่อย่างผิดกฎหมายให้แก่ผู้เยาว ์มอบ
เงินทุนส�าหรับการฝึกอบรมทางการแพทย์ส�าหรับแพทย์ใหม่เพื่อรักษาโรค รวม
ถึงโรคที่เกิดจากการใช้บุหรี ่และสนับสนุนโครงการเพื่อป้องกันและรักษาโรคทาง
ปากซึ่งรวมถึงโรคที่เกิดจากการใช้บุหรี่

(f)	 ปกป้องโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาษีบุหรี่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งช่วย
ประหยัดเงินนับล้านดอลลาร์จากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพส�าหรับชาว 
California

(g)	 มอบการจัดการบัญชีส�าหรับวิธีการระดมทุนเพื่อใช้จ่ายตามจุดมุ่งหมาย
ของกฎหมายนี ้โดยไม่สร้างการบริหารใหม่แบบระบบราชการ

หมวด	 3.	 ค�าจ�ากัดความของผลิตภัณฑ์บุหรี่

หมวด	 3.1. มาตรา 30121 ของ ประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และ
ระบบการจัดเก็บภาษีได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็น :

30121.	 ส�าหรับจุดมุ่งหมายของบทความนี:้

(a) "บุหรี"่ มีความหมายเดียวกันกับใน มาตรา 30003, ดังที่ระบุไว้เมื่อ 1 

มกราคม 1988

(b) "ผลิตภัณฑ์บุหรี"่ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงรูปแบบทั้งหมดของซิการ ์บุหรี่
แบบสูบ บุหรี่แบบเคี้ยว ยานัตถุ์และรูปแบบหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่สร้างขึ้นหรือ
ประกอบด้วยบุหรี่อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย สร้างขึ้น หรือ
ได้มาจากบุหรี่หรือนิโคตินซึ่งมุ่งเน้นส�าหรับการบริโภคของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น
แบบสูบ ท�าความร้อน เคี้ยว ดูดซึม ละลาย หายใจ สูดยานัตถุ์หรือย่อยโดยวิธีอื่น
ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงซิการ ์ซิการ์เล็ก บุหรี่แบบเคี้ยว บุหรี่ไปป์หรือ
ยานัตถุ์ แต่ไม่รวมถึงบุหรี ่ผลิตภัณฑ์บุหรี่ยังควรรวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อีก
ด้วย ผลิตภัณฑ์บุหรี่จะไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยองค์กร
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาส�าหรับการขายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเลิกหรือ
เพื่อจุดมุ่งหมายด้านการรักษา ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้ท�าการตลาดและขายเพียงเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์
อาหารใด ๆ เนื่องจากค�านี้ได้รับการระบุตามมาตรา 6359 แล้ว

(c) "บุหรี่อิเล็กทรอนิกส"์ หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ หรือระบบการจัดส่งซึ่งขาย
โดยรวมกับนิโคติน ซึ่งสามารถใช้เพื่อส่งนิโคตินไปยังบุคคลในรูปแบบของ
ละอองหรือการสูดดม โดยรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง e-cigarette, e-cigar, 

e-pipe, vape pen, หรือ e-hookah บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงส่วน ส่วน
ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ของอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งใช้ระหว่างการ

กฎหมายให้กับผู้เยาว์ ผู้ลักลอบน�าเข้าบุหรี ่และการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่นั้นจะ
ช่วยชีวิตและจะช่วยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในการประหยัดเงินในอนาคตได้

(l) California ก�าลังประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และทันตแพทย์เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในรัฐดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดัง
นั้นแล้ว โอกาสในการเข้าใช้การรักษาสุขภาพเบื้องต้นและสุขภาพปาก การ
รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี ่การตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ และ
ความต้องการในการรักษาสุขภาพอย่างเร่งด่วนจะได้รับผลเสีย ผู้เสียภาษี
ชาว California ให้การสนับสนุนต่อการให ้การศึกษาต่อนักศึกษาแพทย์และ
ทันตแพทย์หลายพันคนในทุกป ีแต่เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านจ�านวนนของ
บุคลากรในโครงการแพทย์ฝึกหัด แพทย์และ ทันตแพทย์จ�านวนมากเหล่านั้น
ถูกบังคับให้ออกจากรัฐและต้องท�าการฝึกฝนของพวกเขาโดยทิ้งให้ผู้ป่วยใน 

California ไร้โอกาสในการเข้ารับการรักษา การน�ากองทุนมาใช้และโครงการ
ด้านการบริหารที่จะช่วยให้แพทย์ใน California จ�านวนมากขึ้นหลายร้อยคนต่อ
ปีสามารถปรับปรุงสุขภาพของชาว California ได้นั้นจะสามารถช่วยชีวิตและจะ
ช่วยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในการประหยัดเงินในอนาคตได้

(m)	 การวิจัยทางการแพทย์ได้แสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์
บุหรี่อื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากโดยการก่อให้เกิดโรคฟัน ซึ่งรวมถึง
โรคเหงือกและการสูญเสียกระดูก มะเร็งในช่องปากและในล�าคอ และการสึกหรอ
ของฟันอย่างรุนแรง การสูบบุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคเหงือกที่เกิดขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดอาการฟันร่วงที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งช่องปาก
ส�าหรับผู้สูบบุหรี่นั้นสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่อย่างน้อยหกเท่า และ 75% ของมะเร็ง
ช่องปากทั้งหมดในสหรัฐอเมริกานั้นมีความเชื่อมโยงกับการใช้บุหรี ่ความเสี่ยง
ในการเกิดโรคมะเร็งช่องปากส�าหรับผู้สูบบุหรี่แบบไร้ควันนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า
ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่กว่า 50 เท่า มีความเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี่ระหว่างการตั้ง
ครรภ์กับการเกิดโรคปากแหว่งของทารกในครรภ ์การเลิกสูบบุหรี่สามารถลด
ความเสี่ยงของมะเร็งช่องปากและล�าคอได ้50% โปรแกรมการมอบเงินทุนที่
ให้การศึกษา ป้องกันและรักษาโรคฟัน ซึ่งรวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นจากการใช้บุหรี่
นั้นจะช่วยปรับปรุงสภาพชีวิตของชาว California และช่วยรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น
ในการประหยัดเงินในอนาคตได้

(n)	 การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่นั้นได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดการสูบบุหรี่
ทั่ว California โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เยาว ์รายงานศัลยแพทย์ทั่วไปแห่ง
สหรัฐอเมริกาในป ี2000 เกี่ยวกับการลดการใช้บุหรี่ได้พบว่าการเพิ่มราคา
ผลิตภัณฑ์บุหรี่จะช่วยลดปริมาณการใช้บุหรี่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก
และผู้เยาว์ และการเพิ่มภาษีจะช่วยส่งเสริม "พัฒนาการด้านสุขภาพในระยะ
ยาวได้เป็นอย่างมาก" จากการตรวจสอบงานวิจัยที่มีอยู ่รายงานดังกล่าวได้สรุป
ว่าการเพิ่มภาษีบุหรี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการป้องกันและการควบคุมการใช้บุหรี่
ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด การลดการสูบบุหรี่จะช่วยชีวิตและจะช่วยรัฐและ
รัฐบาลท้องถิ่นในการประหยัดเงินในอนาคตได้

(o)	 เนื่องจากการเพิ่มภาษีบุหรี่จะช่วยลดการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่
อื่น ๆ ได ้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่เราจะต้องปกป้องโครงการที่ให้การสนับสนุนต่อภาษี
บุหรี่ที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ภาษีรายได้ของมันต�่าลง

(p)	 ในขณะนี ้California เก็บภาษีบุหรี่ที ่$0.87 ต่อซอง และอยู่ในอันดับที ่
35 ด้านอัตราการเก็บภาษียาสูบ ซึ่งแสดงให้เห็นโดยจ�านวนภาษียาสูบที่เก็บได้
น้อยที่สุดรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม 2016 ค่าเฉี่ยทั่วประเทศ
จะอยู่ที ่1.60 ต่อซอง มีสามสิบสองรัฐที่เก็บภาษีบุหรี่อยู่ที ่$1 ต่อซองหรือสูง
กว่านั้น และ California เก็บในอัตราที่ต�่ากว่ารัฐฝั่งตะวันตกอื่น ๆ เป็นอย่างมาก 

(Washington: $3.025; Oregon: $1.31; Nevada: $1.80; และ Arizona: 

$2) California เพิ่มภาษีบุหรี่ครั้งสุดท้ายในป ี1998

หมวด 2. แถลงการณ์ของจุดมุ่งหมาย

56
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นิโคตินแบบละอองหรือระเหยแก่บุคคลซึ่งสูบจากอุปกรณ์เมื่อแยกขายต่างหาก
หรือเป็นแพ็กเกจ; ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ของอุปกรณ์
ดังกล่าวซึ่งใช้ระหว่างการด�าเนินการของอุปกรณ ์ไม่ว่าจะเป็นการแยกขาย
ต่างหาก หรือเป็นแพ็กเกจพร้อมกับอุปกรณ์ดังกล่าว; และของเหลวหรือสาร
ใดๆ ซึ่งมีนิโคติน, ไม่ว่าจะเป็นการแยกขายต่างหาก หรือเป็นแพ็กเกจพร้อมกับ
อุปกรณ์ใด ๆ ที่ท�าให้มันสามารถสูดดมได ้กฎข้อบังคับดังกล่าวควรรวมถึง แต่
ไม่จ�ากัดเพียง การก�าหนดว่าใครเป็นผู้จ�าหน่ายบุหรี่อิเล็กทอนิกส์ตามที่ก�าหนด
ใน มาตรา 30011 และข้อก�าหนดใบอนุญาตของบุคคลดังกล่าวผู้นั้น

(c)  โดยไม่ค�านึงถึงข้อก�าหนดใด ๆ ของส่วนนี ้รายได้ทั้งหมดซึ่งมีผลมาจาก
ภาษีซึ่งเรียกเก็บจากกลุ่มย่อย (a) และรายได้ทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากการเพิ่ม
ภาษีในผลิตภัณฑ์บุหรี่รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก�าหนดโดยกลุ่มย่อย 

(b) ของ มาตรา 30123 จะได้รับการจัดเก็บไปยังกองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่
สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง California ปี 2016 ซึ่งตั้งขึ้นโดย มาตรา 
30130.53

30130.52.  ภาษีพื้นที่บุหรี ่กฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการ
ป้องกันแห่ง California ปี 2016

(a) (1)  นอกเหนือจากภาษีอื่น ๆ ผู้ประกอบการค้าทุกคนและผู้ขายส่งจะต้อง
ช�าระภาษีพื้นที่การจัดเก็บส�าหรับบุหรี่แต่ละมวนซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครอง
หรือภายใต้การควบคุมในรัฐนี้เมื่อเวลา 12:01 น. ในวันแรกของไตรมาสปฏิทิน
ซึ่งเริ่มจากมากกว่า 90 วันหลังจากวันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในอัตราหนึ่ง
ร้อยมิล ($0.100) ส�าหรับบุหรี่แต่ละมวน ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษของการครอบ
ครองและจัดเก็บบุหรี่เพื่อการขาย การใช ้และการบริโภค

(2)  ผู้ประกอบการค้าและผู้ขายส่งจะต้องส่งแบบภาษีให้กับคณะกรรมการใน
วันที่หรือก่อนวันแรกของไตรมาสปฏิทิน โดยเริ่มจากมากกว่า 180 วันหลังจาก
วันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายนี้ โดยใช้แบบฟอร์มซึ่งแนะน�าโดยคณะกรรมการ 
แสดงถึงจ�านวนของบุหรี่ภายใต้การครอบครองหรือภายใต้การควบคุมในรัฐนี้
เมื่อเวลา 12:01 น. ในวันแรกของไตรมาสปฏิทินโดยเริ่มจากมากกว่า 90 วัน
หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายนี ้จ�านวนภาษีควรได้รับการค�านวณ
และแสดงในเอกสารที่ส่งคืน

(b) (1)  ผู้จ�าหน่ายบุหรี่ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิพิเศษในการจ�าหน่ายบุหรี ่
และครอบครองและจัดเก็บบุหรี่เพื่อการขาย การใช ้และการบริโภคทุกคนจะ
ต้องช�าระภาษีตัวบ่งชี้บุหรี่ส�าหรับแต่ละแสตมป์ภาษีบุหรี่ของ California ซึ่งติด
ไปยังแพ็กเกจบุหรี่ใด ๆ และส�าหรับแสตมป์ภาษีบุหรี ่California ที่ไม่ได้ติดแต่
อยู่ในการครอบครองหรือการควบคุมของเขาเมื่อเวลา 12:01 น. ในวันแรก
ของไตรมาสปฏิทินโดยเริ่มจากมากกว่า 90 วันหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของ 
กฎหมายนี ้ในอัตราต่อไปนี:้

(A)  สองดอลลาร ์ห้าสิบเซ็นต ์($2.50) ส�าหรับแต่ละแสตมป์ซึ่งมีสัญลักษณ ์

"25"

(B)  สองดอลลาร ์($2) ส�าหรับแต่ละแสตมป์ซึ่งมีสัญลักษณ ์"20"

(C)  หนึ่งดอลลาร ์($1) ส�าหรับแต่ละแสตมป์ซึ่งมีสัญลักษณ ์"10"

(2)  ผู้จ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาตทุกคนจะต้องส่งแบบฟอร์มคืนให้กับคณะ
กรรมการในวันที่หรือก่อนวันแรกของไตรมาสปฏิทินโดยเริ่มจากมากกว่า 180 

วันหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายนี ้โดยใช้แบบฟอร์มซึ่งแนะน�าโดย
คณะกรรมการ โดยแสดงถึงจ�านวนแสตมป์ที่อธิบายไว้ในย่อหน้าย่อย (A), (B), 

และ (C) ของย่อหน้า (1) จ�านวนภาษีควรได้รับการค�านวณและแสดงในเอกสาร
ที่ส่งคืน

(c)  ภาษีซึ่งจ�าเป็นต้องช�าระในมาตรานี้จะต้องช�าระในวันที่หรือก่อนวันแรก
ของไตรมาสปฏิทินแรก ซึ่งเริ่มจาก 180 วันหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของ
กฎหมายนี ้การช�าระเงินจะต้องกระท�าโดยการส่งเงินไปยังคณะกรรมการ และ

ใช้งานของอุปกรณ์ เมื่อขายโดยรวมกับของเหลวหรือสารใด ๆ ที่มีนิโคติน บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ยังคงรวมถึงของเหลวหรือสารใด ๆ ซึ่งประอบด้วยนิโคติน ไม่ว่า
จะขายแยกหรือขายโดยรวมกับอุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งสามารถใช้เพื่อส่งนิโคตินไปยัง
บุคคลในรูปแบบของละอองหรือการสูดดมได ้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ซึ่งไม่ได้ขายโดยรวมกับของเหลวใด ๆ หรือสารซึ่งประกอบด้วย
นิโคติน หรือแบตเตอรี่ใด ๆ ที่ชาร์จแบตเตอรี ่กระเป๋าถือหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ 

ซึ่งไม่ได้ใช้ส�าหรับการท�างานของอุปกรณ์หากขายแยก บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
จะไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทีได้รับการอนุมัติโดยองค์กรอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกาส�าหรับการขายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเลิกหรือเพื่อจุดมุ่งหมาย
ด้านการรักษา ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้ท�าการตลาดและขายเพียงเพื่อการใช้ที่ได้รับ
อนุมัติเท่านั้น ดังที่ใช้ในกลุ่มย่อยนี ้นิโคตินไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ 

เนื่องจากค�านี้ได้รับการระบุตามมาตรา 6359

(c) (d) "กองทุน" หมายถึงกองทุนรายได้จากภาษีส่วนเพิ่มของผลิตภัณฑ์
บุหรี่และยาสูบซึ่งก�าหนดโดย มาตรา 30122.

หมวด	 3.2. มาตรา 30131.1 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และ
ระบบการจัดเก็บภาษีได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็น:

30131.1.	 ค�าจ�ากัดความต่อไปยังปรับใช้ส�าหรับจุดมุ่งหมายของบทความนี:้

(a) "บุหรี"่ มีความหมายเดียวกันกับใน มาตรา 30003 ดังที่ระบุไว้เมื่อ 1 

มกราคม 1997

(b) "ผลิตภัณฑ์บุหรี"่ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง รูปแบบทั้งหมดของซิการ ์บุหรี่
แบบสูบ บุหรี่แบบเคี้ยว ยานัตถุ์และรูปแบบหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่สร้างขึ้นหรือ
ประกอบด้วยบุหรี่อย่างน้อยร้อยละ 50 ยาสูบ แต่ไม่รวมถึงบุหรี ่จะมีความ
หมายเดียวกันดังในกลุ่มย่อย (b) ของมาตรา 30121 ตามที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎหมายภาษีบุหรี่ สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง California ปี 
2016

หมวด	 4.	 กฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง 
California ปี 2016

หมวด	 4.1.	 บทความ 2.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 30130.50) ถูกเพิ่มเข้าไป
ใน บท 2 ของส่วน 13 ของส่วน 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และ
ระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อให้เป็น:

มาตรา  2.5. กฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง 
California ปี 2016

30130.50.  ค�าจ�ากัดความ

ส�าหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี:้

(a) "บุหรี"่ มีความหมายเดียวกันกับในมาตรา 30003 ดังที่ระบุไว้เมื่อ 1 

มกราคม 2015

(b) "ผลิตภัณฑ์บุหรี"่ มีความหมายเดียวกันกับในกลุ่มย่อย (b) ของ มาตรา 
30121 ดังที่แก้ไขในกฎหมายนี้

30130.51.  ภาษีการจ�าหน่ายบุหรี ่กฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและ
การป้องกันแห่ง California ปี 2016

(a)  นอกจากภาษีใด ๆ ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการจ�าหน่ายบุหรี่ภายใต้ส่วนนี ้ควร
มีการเสนอภาษีเพิ่มเติมส�าหรับผู้จ�าหน่ายในอัตราส่วนหนึ่งร้อยมิล ($0.100) 

ส�าหรับบุหรี่แต่ละมวนซึ่งจ�าหน่ายภายในหรือภายหลังวันแรกของไตรมาสซึ่ง
เริ่มต้นมากกว่า 90 วันหลังจากวันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้

(b)  คณะกรรมการจะลงมติยอมรับกฎข้อบังคับซึ่งมีไว้ส�าหรับการปรับใช้ภาษี
ที่เทียบเท่ากันส�าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์ดังที่ก�าหนดไว้ในกลุ่มย่อย (c) ของ 
มาตรา 30121 และวิธีการส�าหรับการจัดเก็บภาษ ีกฎข้อบังคับดังกล่าวควร
จะรวมถึงการบังคับใช้ภาษีที่เทียบเท่ากันส�าหรับอุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งใช้เพื่อมอบ

56
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(a) ตามจ�านวนซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการชดเชยการลดลงของรายได้ซึ่งเป็นผลกระ
ทบโดยตรงจากการบังคับใช้ภาษีเพิ่มเติมในบทความนี้

(c)  ภายในหนึ่งปีของวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายนี้และในแต่ละปีในภาย
หลัง คณะกรรมการจะระบุว่าภาษีเพิ่มเติมที่ก�าหนดส�าหรับบุหรี่โดยบทความ
นี้และการเพิ่มของภาษีบนผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่เป็นผลตามมาซึ่งก�าหนดโดยกลุ่ม
ย่อย (b) ของ มาตรา 30123 มีผลต่อการบริโภคบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่ในรัฐ
นี้เช่นไร โดยรวมถึงผลจากการขายบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่ผิดกฎหมายด้วย
เช่นกัน ในขอบเขตที่มีการสูญเสียรายได้จากการขายของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น 

และมีการใช้ภาษีรายได ้และคณะกรรมการระบุว่าการสูญเสียนั้นเป็นผลกระทบ
โดยตรงจากการบังคับใช้ภาษีส�าหรับบุหรี่โดยบทความนี้และการเพิ่มของภาษี
ส�าหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ซึ่งก�าหนดโดยกลุ่มย่อย (b) ของ มาตรา 30123 รวม
ถึงจากการขายบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่ผิดกฎหมาย คณะกรรมการจะระบุผล
ของงบประมาณต่อรายได้จากการขายของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นและการใช้ภาษี
รายได้

(d)  ผู้ควบคุมจะโอนกองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการ
ป้องกันแห่ง California ปี 2016 ไปยังกองทุนทั่วไปของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบในกลุ่มย่อย (c) ในจ�านวนซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการชดเชยการลดลง
ของรายได้จากการขายของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นและการใช้ภาษีรายได ้ซึ่งเป็น
ผลกระทบโดยตรงจากการบังคับใช้ภาษีเพิ่มเติมในบทความนี ้รวมถึงจากการ
ขายบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่ผิดกฎหมาย

(e)  การโอนภายใต้มาตรานี้จะกระท�าโดยผู้ควบคุมในเวลาที่ผู้ควบคุมระบุว่า
จ�าเป็น ตามความตั้งใจของมาตรานี้ต่อไป

30130.55. การกระจายรายได ้กฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและ
การป้องกันแห่ง California ป ี2016

หลังจากหักและโอนกองทุนตามที่มาตรา 30130.54 และกลุ่มย่อย (a), (b), 

(c), (d), และ (e) ของมาตรา 30130.57 ระบุไว้แล้ว ผู้ควบคุมจะแบ่งส่วนและ
โอนกองทุนที่เหลือประจ�าปีในกองทุนกฎหมายภาษีบุหรี่ สุขภาพ การวิจัยและ
การป้องกันแห่ง California ป ี2016 ดังต่อไปนี ้:

(a)  แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์จะถูกโอนไปยังกองทุนการรักษาพยาบาล ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นในที่นี้และจะถูกใช้โดยกรมบริการดูแลสุขภาพของรัฐเพื่อเพิ่มการจัดสรรทุน
ส�าหรับโปรแกรมและบริการดูแลสุขภาพที่มีอยู่แล้วดังที่อธิบายใน บทที ่7 (เริ่ม
ด้วย มาตรา 14000) ไปถึง บทที ่8.9 (เริ่มด้วย มาตรา 14700) รวมถึงส่วน
ที่ 3 ของหมู ่9 ในประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบัน รวมถึงผู้ที่ให้บริการ
ดูแลสุขภาพ การรักษาและบริการส�าหรับชาว California ที่มีโรคและภาวะ
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ โดยจัดสรรการช�าระเงินที่เพิ่มขึ้นส�าหรับดูแล
สุขภาพ การรักษาและบริการดังที่อธิบายใน บทที ่7 (เริ่มด้วย มาตรา 14000) 

to บทที ่8.9 (เริ่มด้วย มาตรา 14700) รวมถึงส่วนที ่3 ของหมู ่9 ในประมวล
กฎหมายสวัสดิการและสถาบัน ภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ให้ข้อจ�ากัดของเงิน
ทุนภายใต้หมวดนี ้การช�าระเงินและการสนับสนุนส�าหรับส่วนแบ่งที่ไม่ใช่ของ
รัฐบาลกลางในการช�าระเงินส�าหรับการดูแลสุขภาพการบริการและการรักษาจะ
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์การพัฒนา และการปรับปรุงเป็นระยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการงบประมาณประจ�าปีของรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่ากองทุนเหล่านี้จะไม่
ถูกน�ามาใช้เพื่อแทนที่กองทุนทั่วไปของรัฐที่มีอยู่แล้วเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
นี ้เกณฑ์เหล่านี้จะรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการท�าให้เกิดความมั่นใจว่าการเข้า
ถึงนั้นเกิดขึ้นอย่างทันท่วงท ีการจ�ากัดปัญหาการขาดแคลนบริการด้วยเหตุทาง
ภูมิศาสตร ์หรือการสร้างความมั่นใจในการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
กฎหมายของรัฐบาลกลาง การจัดสรรทุนจะต้องใช้ลดกองทุนของรัฐบาลกลาง 
กองทุนจะน�ามาใช้เฉพาะส�าหรับการดูแลให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล
สุขภาพ คลินิก สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 1250 ของประมวล
กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย และแผนประกันสุขภาพที่ท�าสัญญากับ
กรมบริการดูแลสุขภาพของรัฐเพื่อจัดสรรสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ กองทุน

การช�าระเงินจะต้องประกอบไปด้วยแบบภาษีและแบบฟอร์มซึ่งจ�าเป็นต้องกรอก
ในมาตรานี้

(d)  จ�านวนใด ๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องช�าระโดยมาตรานี้และไม่ได้ช�าระตรงเวลาจะได้
รับการคิดอัตราดอกเบี้ยโดยวิธีที่ก�าหนดตาม มาตรา 30202 จากวันแรกของ
ของไตรมาสปฏิทินซึ่งเริ่มจาก 180 วันหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมาย
นี้จนกระทั่งมีการช�าระ และจะขึ้นอยู่กับ การก�าหนดและการลงโทษใด ๆ ซึ่ง
ก�าหนดไว้โดยสอดคล้องกับข้อพิจารณาและข้อพิจารณาใหม่

30130.53.  กองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกัน
แห่ง California ปี 2016

(a)  ในที่นี ้กองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง 
California ปี 2016 นี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้เหรัญญิกของรัฐ

(b)  รายได้ทั้งหมดซึ่งจัดเก็บได้ตามที่ใช้ภาษีจัดเก็บตามบทความนี้ควรได้รับ 

การจัดเก็บไปยังกองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกัน
แห่ง California ปี 2016 โดยหักลบการคืนเงินตามที่บทความ Article 1  

(ซึ่งเริ่มโดย มาตรา 30361) ของ บทที ่6 ก�าหนด

(c)  โดยไม่ค�านึงถึงกฎหมายอื่น ๆ กองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัย
และการป้องกันแห่ง California ปี 2016 เป็นกองทุนทรัสต์ซึ่งก่อตั้งโดยกระท�า
ตามจุดมุ่งหมายของกฎหมายนี ้และรายได้ทั้งหมดทีไดัรับการจัดเก็บไปยัง
กองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง California ปี 
2016 พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับจะได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่องโดยไม่
ค�านึงถึงปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับี ้และจะมีการใช้
จ่ายตามข้อก�าหนดและวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้

(d)  โดยไม่ค�านึงถึงกฎหมายอื่น ๆ รายได้ที่จัดเก็บไปยังกองทุนกฎหมาย
ภาษีบุหรี่ สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง California ปี 2016 พร้อม
ทั้งดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับจะได้รับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งก�าหนด
ในกฎหมายฉบับนี้ และจะขึ้นอยู่กับการจัดสรร การเรียกกลับหรือการโอน
ย้ายโดยสภานิติบัญญัต ิผู้ปกครอง ผู้อ�านวยการการเงินหรือผู้ควบคุมส�าหรับ
วัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนดในกฎหมายฉบับนี ้และจะไม่มีการให้
กองทุนทั่วไปหรือกองทุนของรัฐอื่นใดหรือกองทุนรัฐบาลท้องถิ่นกู้ยืมการราย
ได้ดังกล่าว

30130.54.  ผลกระทบของการบริโภคบุหรี่และภาษีรายได ้กฎหมายภาษี
บุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการป้องกันแห่ง California ปี 2016

(a)  ภายในหนึ่งปีของวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายนี้และในแต่ละปีในภาย
หลัง คณะกรรมการจะก�าหนดว่าภาษีเพิ่มเติมที่ก�าหนดส�าหรับบุหรี่ในบทความ
นี ้อีกทั้งการเพิ่มภาษีต่อผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่เป็นผลจากบทความนี้ซึ่งก�าหนดโดย
กลุ่มย่อย (b) ของ มาตรา 30123 มีผลต่อการบริโภคบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่
ในรัฐนี้เช่นไร ตามขอบเขตของการลดการบริโภคซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
ว่าเป็นผลลัพธ์โดยตรงของภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งจัดเก็บต่อบุหรี่โดยบทความนี ้และ
ผลการเพิ่มภาษีที่จัดเก็บส�าหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ซึ่งก�าหนดโดยกลุ่มย่อย (b) 

ของ มาตรา 30123 คณะกรรมการจะระบุผลของงบประมาณซึ่งการลดการ
บริโภคบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี่มีต่อกองทุนบุหรี่และผลิตภัณฑ์บุหรี ่ภาษีส่วน
เพิ่มจากยาสูบซึ่งก�าหนดโดย มาตรา 30122 (เรื่อง 99 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดย
ผู้ออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที ่8 พฤศจิกายน 1988 การเลือกตั้งทั่วไปทั่วทั้ง
รัฐ), กองทุนมะเร็งเต้านมซึ่งก�าหนดโดย มาตรา 30461.6, และกองทุนทรัสต์
ส�าหรับเด็กและครอบครัวมาเป็นอันดับแรกแห่งรัฐ California ซึ่งก�าหนดโดย 

มาตรา 30131 (เรื่อง 10 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนเมื่อวัน
ที ่3 พฤศจิกายน 1998 การเลือกตั้งทั่วไปทั่วทั้งรัฐ), และรายได้ที่ได้จากมาตรา 
30101

(b)  ผู้ควบคุมจะโอนกองทุนกฎหมายภาษีบุหรี ่สุขภาพ การวิจัยและการ
ป้องกันแห่ง California ป ี2016 ไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งอธิบายในกลุ่มย่อย

56
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30130.56. การตรวจสอบโดยอิสระและการเผยแพร่

เพื่อจัดสรรความรับผิดชอบของสาธารณะเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการใช้ทุนที่ได้รับ
มาจากกฎหมายภาษีป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ การศึกษาและป้องกัน
ยาสูบของ California น�ามาใช้และตรวจสอบให้แน่ใจในการปฏิบัติตามอย่าง
เต็มรูปแบบด้วยกฎหมายภาษีป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ การศึกษาและ
ป้องกันยาสูบของ California :

(a)  ผู้ตรวจสอบของรัฐ California ที่เป็นกลางจะด�าเนินการตรวจสอบทางการ
เงินโดยอิสระกับหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นที่ได้รับกองทุนตามกฎหมายภาษี
ป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ การศึกษาและป้องกันยาสูบของ California 

อย่างน้อยทุก ๆ สองป ีการตรวจสอบได้รับการด�าเนินการตามมาตรานี้จะรวม
ถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ใช้จ่ายโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่จัดการกองทุนนี้

(b)  ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบอิสระผู้ตรวจสอบของรัฐ California ที่เป็นกลางจะ
จัดเตรียมรายงานระบุรายละเอียดการตรวจสอบและรวมถึงค�าแนะน�าใด ๆ เพื่อ
การปรับปรุง รายงานนี้ควรได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ

(c)  แต่ละหน่วยงานและกรมของรัฐที่ได้รับเงินตามรัฐบัญญัตินี้ให้เผยแพร่
ข้อมูลบัญชีประจ�าปีบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตว่าได้รับเงินจากกองทุนป ี2016 

ของกฎหมายภาษีเพื่อบริการดูแลสุขภาพ การศึกษาและป้องกันยาสูบของ 
California เป็นจ�านวนเท่าใดและเงินทุนนั้นถูกใช้อย่างไร นอกจากนี้การท�า
บัญชีประจ�าปียังได้รับการลงประกาศในส่วนของสื่อสังคมตามที่หน่วยงานหรือ
กรมของรัฐเห็นสมควรอีกด้วย

(d)  การใช้กองทุนที่ได้รับจากกรมบริการดูแลสุขภาพของรัฐตามข้อย่อย (A) 

มาตรา 30130.55 จะอยู่ภายใต้ข้อ จ�ากัดเดียวกัน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการ
ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตที่ก�าหนดโดยกฎหมายที่มีอยู่

(e)  การใช้เงินที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณสุขกรมสามัญ 

ศึกษาของรัฐและมหาวิทยาลัย California ตามเขตการปกครอง (b) และ (c) 

ของ มาตรา 30130.55 จะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลการศึกษาและวิจัยยาสูบตามมาตรา 104365 และ 104370 ของประมวล
กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย

30130.57. การน�าไปปฏิบัติและต้นทุนการบริหาร

(a)  เงินจากกองทุนป ี2016 ของกฎหมายภาษีเพื่อบริการดูแลสุขภาพ  

การศึกษาและป้องกันยาสูบของ California จะถูกน�ามาใช้เพื่อช�าระคืนให้แก่
คณะกรรมการส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหาร การค�านวณและการเก็บ
ภาษีที่ก�าหนดโดยหมวดนี ้และส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการค�านวณและการ 
กระจายกองทุน และในการประกาศใช้กฎระเบียบตามที่รัฐบัญญัตินี ้ 
อย่างไรก็ดีมีเงื่อนไขว่าหลังจากหักเงินทุนที่จ�าเป็นตามข้อย่อย (b) ของ 
มาตรา 30130.54 กองทุนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีที่เหลือในกองทุนของ
กฎหมายภาษีป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ การศึกษาและป้องกันยาสูบของ 
California จะถูกน�ามาใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(b)  เงินจากกองทุนของกฎหมายภาษีป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ การ
ศึกษาและป้องกันยาสูบของ California จะต้องน�ามาใช้ในการช�าระคืนให้ผู้ตรวจ
สอบอิสระของรัฐ California ที่เป็นกลางสูงสุดถึงสี่แสนดอลลาร ์($400,000) 

ต่อปีส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการด�าเนินการตรวจสอบแต่ละครั้งที่
ก�าหนดโดย มาตรา 30130.56 ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการให้ความโปร่งใสแก่
ประชาชน และสร้างความมั่นใจว่ารายได้ที่เกิดจากหมวดนี้ถูกน�ามาใช้ส�าหรับ
การดูแลสุขภาพ การป้องกันการใช้ยาสูบและการวิจัย

(c)  เงินจากกองทุนของกฎหมายภาษีป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ 

การศึกษาและป้องกันยาสูบของ California จ�านวนสี่สิบล้านดอลลาร ์
($40,000,000) ต่อปีจะน�ามาใช้เพื่อจัดสรรทุนให้กับมหาวิทยาลัย California 

สามารถน�ามาใช้เพื่อเป็นการช�าระส่วนแบ่งที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลางจากหน่วย
งานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หากมีการก�าหนดไว ้ทางกรมต้องขอการอนุมัติจาก
รัฐบาลกลางเพื่อน�ามาตรานี้ไปปฏิบัติ

(b)  สิบสามเปอร์เซ็นต์จะถูกน�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุน
ในโปรแกรมการป้องกันและการควบคุมยาสูบที่ครอบคลุม โดยมีเงื่อนไขว่า
กองทุนเหล่านี้จะไม่ถูกน�ามาใช้เพื่อแทนที่กองทุนที่มีอยู่ของรัฐหรือท้องถิ่นเพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกันนี ้กองทุนเหล่านี้จะได้รับการจัดสรรในลักษณะดังต่อไปนี ้:

(1)  แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้แก่โปรแกรมควบคุมยาสูบของกระทรวง
สาธารณสุขของรัฐที่จะน�าไปใช้ส�าหรับโปรแกรมควบคุมยาสูบดังที่อธิบายใน
ตอนต้นที่ มาตรา 104375 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย 

กระทรวงสาธารณสุขของรัฐต้องให้ทุนแก่หน่วยงานรัฐบาลของรัฐและท้อง
ถิ่น ชนเผ่า มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย องค์กรชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
คุณสมบัติในการด�าเนินงาน การประเมินผลและการเผยแพร่การส่งเสริมสุขภาพ
โดยอ้างอิงหลักฐาน และกิจกรรมการสื่อสารทางสุขภาพเพื่อตรวจสอบ ประเมิน
ผลและลดการบริโภคยาสูบและการใช้นิโคติน ลดอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวข้อง
กับยาสูบและความบกพร่องด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมทั้งการพัฒนา
โปรแกรมป้องกันที่มีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งกองทุน
การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมการสื่อสารทางสุขภาพ และการประเมินผล
และเฝ้าระวังการใช้ยาสูบไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ได้รับการจัดสรรให้เพื่อเร่ง
และตรวจสอบอัตราการลดลงของความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ โดยมีเป้า
หมายในการขจัดความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

(2)  สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการของรัฐที่จะน�าไปใช้ส�าหรับ
โปรแกรมในโรงเรียนเพื่อป้องกันและลดการใช้ยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินในหมู่
เยาวชนดังที่อธิบายไว้ใน มาตรา 104420 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและ
ความปลอดภัย โดยกองทุนไม่ต�่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ได้รับการจัดสรรให้เพื่อเร่ง
และตรวจสอบอัตราการลดลงของความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ โดยมีเป้า
หมายในการขจัดความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

(c)  ห้าเปอร์เซ็นต์ให้แก่มหาวิทยาลัย California เพื่อการวิจัยทางการแพทย์
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคปอดที่เกี่ยวข้องกับยาสูบตามหมวดที ่2 

(เริ่มต้นด้วย มาตรา 104500) ของ บทที ่1 ในส่วนที ่3 ของหมู ่103 ใน
ประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อเสริมโปรแกรมการวิจัย
ทางการแพทย์เพื่อจัดเก็บภาษีเพิ่มส�าหรับบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมี
เงื่อนไขว่ากองทุนเหล่านี้ต้องถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้:

(1)  กองทุนจะน�ามาใช้เป็นเงินอุดหนุนและท�าสัญญาการวิจัยทางการแพทย์
พื้นฐาน การวิจัยประยุกต์และการวิจัยที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรัฐ California 

เพื่อการป้องกัน การตรวจพบในระยะเริ่มแรก การรักษา การบ�าบัดเสริม และ
ศักยภาพการรักษาให้หายขาด ส�าหรับโรคมะเร็งทุกประเภท โรคหัวใจและ
หลอดเลือดและโรคปอด โรคในช่องปากและโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ แม้จะ
มีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย แต่ด้วยโครงการวิจัยโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี ่
มหาวิทยาลัย California จะมีอ�านาจในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับตามรัฐบัญญัตินี้
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในข้อย่อยนี้

(2)  ทุนและสัญญาใด ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจะได้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ
โปรแกรมการวิจัยทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้ว และบนพื้นฐานของคุณความดีทาง
วิทยาศาสตร์โดยตัดสินจากขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด
ที่เปิดเผย ซึ่งรับรองความเป็นกลาง สม�่าเสมอและมีคุณภาพสูง

(3)  บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับทุนและสัญญาตามข้อย่อยนี้จะต้องอาศัยอยู่
หรือย้ายมาอยู่ภายใน California เท่านั้น

(4)  การวิจัยต้องด�าเนินการภายใน California เท่านั้น

(5)  กองทุนจะไม่ถูกน�ามาใช้เพื่อแทนที่กองทุนของรัฐหรือท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว
เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้

56
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(1)  สามสิบล้านดอลลาร ์($30,000,000) ต่อปีให้แก่กระทรวงยุติธรรม / 

ส�านักงานอัยการสูงสุดแห่ง California ที่จะกระจายไปยังหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและจัดจ้างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรักษา
ความสงบแนวหน้าส�าหรับโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการบังคับใช ้

กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายยาสูบให้ผู้เยาว์อย่าง
ผิดกฎหมาย และท�าการตลาดยาสูบในหมู่ผู้เยาว ์รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมการ
สืบสวนสอบสวนและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดการขายบุหรี่
และผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้เยาว์และเยาวชนอย่างผิดกฎหมาย

(2)  หกล้านดอลลาร ์($6,000,000) ต่อปีให้แก่คณะกรรมการเพื่อน�ามาใช้ใน
การบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมการแจกจ่ายและการค้าปลีกบุหรี่และผลิตภัณฑ์
ยาสูบอื่น ๆ เช่น กฎหมายที่ห้ามการการลักลอบน�าเข้าบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

บุหรี่ปลอม ขายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ โดยไม่เสียภาษีและขายบุหรี่และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ โดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม

(3)  หกล้านดอลลาร ์($6,000,000) ต่อปีให้แก่กระทรวงสาธารณสุขแห่ง 
California เพื่อน�ามาใช้ในการสนับสนุนโปรแกรม รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง
การให้ทุนและการท�าสัญญากับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อจัดสรร
การฝึกอบรมและจัดสรรกองทุนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายยาสูบให้กับผู้เยาว์อย่างผิดกฎหมายการเพิ่มกิจกรรม
การสืบสวนสอบสวน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และกิจกรรม
อื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อลดการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้เยาว์
อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงกฎหมายข้อบังคับการงดเว้นการ
เข้าถึงยาสูบของผู้เยาว ์(STAKE) ตาม มาตรา 22952 ของประมวลกฎหมาย
ธุรกิจและวิชาชีพ

(4)  หกล้านดอลลาร ์($6,000,000) ต่อปีให้แก่อัยการสูงสุดของรัฐ 

California เพื่อใช้ส�าหรับกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด เพียงการบังคับใช้
กฎหมายที่ควบคุมการกระจายและการขายของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ 

เช่น กฎหมายที่ห้ามการลักลอบน�าเข้าบุหรี ่บุหรี่ปลอม การขายยาสูบที่ไม่เสีย
ภาษีการขายยาสูบโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม และการขายยาสูบให้แก่ผู้
เยาว ์รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ค�าตัดสินของศาลและ
ข้อตกลง

(f)  ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของกองทุนที่ได้รับตามมาตรานี้จะถูกใช้โดยรัฐหรือ
หน่วยงานท้องถิ่น หรือกรมใด ๆ ที่ได้รับกองทุนดังกล่าวส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

(g)  ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ California ต้องประกาศใช้กฎข้อบังคับเพื่อเป็น
ไปตามการวางบทบัญญัติของหมวดต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (บท 3.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 11340) ของส่วนที ่1 ของ หมวด 

3 ของหัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล) เพื่อระบุค่าใช้จ่ายการบริหารเพื่อ
วัตถุประสงค์ของข้อนี ้กฎข้อบังคับดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาธรรมชาติที่
ต่างกันของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละกรมที่รับเงินทุน

(h) คณะกรรมการต้องก�าหนดสองปีแรกหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับ
ใช้ และให้ปฏิบัติเป็นรายปีต่อไปหลังจากนั้น ในการลดรัษฎากรใด ๆ ก็ตาม ตาม
ปีแรกหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ้เป็นผลเนื่องมาจากการลดการ
บริโภคสินค้าบุหรี่และยาสูบเนื่องจากภาษีเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากสินค้าบุหรี่โดย
ข้อนี ้และการเพิ่มภาษีในผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่ก�าหนดในหมวดย่อย (b) ของ 
มาตรา 30123 หากคณะกรรรมการก�าหนดว่ามีการลดลงของรัษฎากร เงินทุน
ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นไปตามหมวดย่อย (c), (d) และ (e) ต้องลดลงตาม
สัดส่วนด้วย

30130.58. การอ้างอิงตามกฎหมาย

นอกจากจะมีการกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น สิ่งอ้างอิงทั้งหมดในพระราชบัญญัตินี้อ้าง
ถึงรัฐบัญญัติดังที่ได้มีขึ้นเมื่อวันที ่1 มกราคม 2016

เพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเพิ่มจ�านวนแพทย์ที่ดูแลรักษาขั้นต้นและ
แบบฉุกเฉินซึ่งฝึกอบรมใน California เป้าหมายนี้จะประสบความส�าเร็จโดย
การให้เงินทุนนี้แก่มหาวิทยาลัย California ในการสนับสนุน คงไว้และขยาย
โปรแกรมการศึกษาทางการแพทย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจ�านวน
แพทย์ที่ดูแลรักษาขั้นต้นและแบบฉุกเฉินในรัฐ California ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและล�าดับความส�าคัญที่แสดงให้เห็น

(1)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของข้อย่อยนี ้"การดูแลรักษาขั้นต้น" หมายความว่า 
อายุรเวช เวชศาสตร์ครอบครัว สูติศาสตร ์/ นรีเวชวิทยาและกุมารเวชศาสตร์

(2)  การจัดสรรทุนจะได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาทางการแพทย์โดยตรงในโปรแกรมการให้บริการพื้นที่ที่เข้าถึงยากและ
ประชาชนที่ด้อยโอกาส

(3)  เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อย่อยนี ้โปรแกรมแพทย์ประจ�าบ้านส�าหรับการ
รักษาทั่วไปและการรักษาโรคทั้งหมดที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรรับรอง
วิทยฐานะของรัฐบาลกลางและอยู่ในรัฐ California จะมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินทุน
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแพทย์ประจ�าบ้านใน California

(4)  มหาวิทยาลัย California จะพิจารณาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
ทั่วทั้งรัฐและตามภูมิภาคเป็นประจ�าทุกป ีจากการพิจารณานี ้ในขอบเขตที่
ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ขั้นต้นเท่าที่มีให้เห็นในรัฐหรือภูมิภาค 

กองทุนอาจถูกใช้เพื่อขยายโปรแกรมการศึกษาทางการแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนดังกล่าว

(d)  เงินจากกองทุนของกฎหมายภาษีป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ 

การศึกษาและป้องกันยาสูบของ California จ�านวนสามสิบล้านดอลลาร ์
($30,000,000) ต่อปีจะต้องน�ามาใช้ในการจัดสรรเงินทุนให้กับโปรแกรม  

ทันตกรรมของรัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์และเป้า
หมายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคทางทันตกรรมรวม
ทั้งโรคทางทันตกรรมที่เกิดจากการใช้บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เป้าหมาย
นี้จะบรรลุผลได้โดยที่โปรแกรมต้องจัดสรรกองทุนนี้ให้แก่กิจกรรมที่สนับสนุน
แผนทันตกรรมของรัฐตามพื้นฐานของความต้องการด้านสุขภาพช่องปากที่
แสดงให้เห็น ให้ความส�าคัญกับการให้บริการพื้นที่ที่เข้าถึงยากและประชาชน
ที่ด้อยโอกาส กิจกรรมของโปรแกรมที่ได้รับกองทุน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด เพียง
รายการต่อไปนี ้: การศึกษา การป้องกันโรค การรักษาโรค การเฝ้าระวังและการ
จัดการผู้ป่วยรายกรณี

กรมมีอ�านาจในวงกว้างที่จะด�าเนินการอย่างเต็มที่และท�าให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์ของข้อย่อยนี ้รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับชุมชนด้อยโอกาส การ
พัฒนาระเบียบวิธีของโปรแกรม อ�านาจที่จะเบิกจ่ายส�าหรับบริการที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐ และอ�านาจในการท�าสัญญากับบุคคล
หนึ่งราย หรือสาธารณะ หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่จะจัดสรรกิจกรรมของ
โปรแกรม

(e)  เงินจากกองทุนของกฎหมายภาษีป ี2016 เพื่อบริการดูแลสุขภาพ 

การศึกษาและป้องกันยาสูบของ California จ�านวนสี่สิบแปดล้านดอลลาร ์
($48,000,000) ต่อปีจะถูกน�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในความพยายามเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายให้ทุนเพื่อลดการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างผิดกฎหมาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการขายให้กับผู้เยาว์อย่างผิดกฎหมาย; เพื่อลดการลักลอบน�า
เข้าบุหรี ่การหลีกเลี่ยงภาษียาสูบ การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยไม่มีใบอนุญาต
และการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม; เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 

ค�าตัดสินของศาลและข้อตกลงทางกฎหมาย; และเพื่อด�าเนินการฝึกอบรม
การบังคับใช้กฎหมายและกิจกรรมช่วยเหลือด้านเทคนิคในเรื่องกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับยาสูบ; โดยมีเงื่อนไขว่ากองทุนเหล่านี้จะไม่ถูกน�ามาใช้เพื่อแทนที่
กองทุนของรัฐหรือท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี ้กองทุนเหล่านี้จะ
ได้รับการจัดสรรในลักษณะดังต่อไปนี้ :

56
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มาตรา 30101, 30123, และ 30131.2 ภายใต้ส่วนนี ้ที่ไม่สามารถน�ามา
ใช้บังคับได้ต้อง ในเวลาที่จัดท�าของขวัญหรือ ผู้ได้รับไม่ถูกก�าหนดให้เสียภาษี
เนื่องจากการกระจายผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบของเขาหรือเธอ 

ในเวลาที่ผู้ได้รับเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช้ผู้ที่มีอนุญาตให้ขายได ้และต้องให้ใบเสร็จรับ
เงินกับผู้รับของขวัญตามรูปแบบหรือลักษณะการณ์ที่ได้ออกค�าสั่งไปโดยคณะ
กรรมการ มาตรานี้ไม่น�าไปบังคับใช้กับการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที ่ซึ่ง ได้รับการยกเว้นภาษีภายใต ้มาตรา 30105.5

(c) "ผู้ที่ด�าเนินธุรกิจในรัฐนี"้ หมายถึงและรวมไปถึงบุคคลใด ๆ ดังต่อไปนี ้:

(1)	 มีการด�าเนินการต่อเนื่อง ยึดครอง ใช้งานไม่ว่าจะโดยถาวรหรือโดย
ชั่วคราว โดยตรงหรือโดยทางอ้อม ผ่านบริษัทในเครือหรือผ่านบริษัทตัวแทน
ไม่ว่าจะด้วยชื่อเรียกใดก็ตาม เป็นส�านักงานหรือเป็นสถานที่ใช้จัดจ�าหน่าย 

เป็นการขายหรือเป็นห้องแสดงตัวอย่างหรือสถานที่แสดงตัวอย่าง คลังสินค้า
หรือสถานที่จัดเก็บสินค้า หรือสถานที่อื่น ๆ ของธุรกิจ

(2)	 มีตัวแทน บริษัทตัวแทน พนักงานขาย ผู้ชักชวน หรือผู้เรียกร้องใด ๆ 

ก็ตามด�าเนินการในรัฐนี้ภายใต้อ�าจาจของผู้จัดจ�าหน่ายหรือบริษัทในเครือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการขาย จัดส่ง หรือรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์
ยาสูบ

(d)	 ภาษีที่ต้องช�าระต้องได้รับการจัดเก็บโดยมาตรานี้ที่เกี่ยวเนื่องกับภาระ
หนี้สินที่ผู้จัดจ�าหน่ายต้องรับผิดชอบ หรือผู้อื่นที่ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐ

มาตรา	 5.4. มาตรา 30166 ของประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีได้มี
การแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย :

30166.	 ตราประทับต่าง ๆ และก�าหนดตราประทับบ่งชี้การลงทะเบียน
ให้ขาย ให้กับผู้จัดจ�าหน่ายที่มีใบอนุญาต ในมูลค่าก�าหนดหน่วยค่าน้อยกว่า 
จ�านวนลดของ 0.85 เปอร์เซ็นซึ่งต้องได้รับการต่อยอดในหนึ่งดอลล่าร์แรก 

($1.00) ในมูลค่าก�าหนดหน่วยค่า ไปยังผู้จัดจ�าหน่ายที่มีใบอนุญาต ค่าใช้จ่าย
ส�าหรับตราประทับต่าง ๆ และก�าหนดตราประทับบ่งชี้การลงทะเบียนให้ขาย
ต้องได้รับการช�าระในเวลาที่ซื้อ เพื่อจัดให้ผู้จัดจ�าหน่ายที่มีใบอนุญาตนั้นได้รับ
อนุญาตให้ปฏิบัติตามการช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวดังข้อก�าหนดและบทบัญญัติ
ของข้อนี้

มาตรา	 5.5. มาตรา 30181 ของประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีได้มี
การแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย :

30181. (a) เมื่อ หาก ภาษีใด ๆ ที่มีการเรียกเก็บกับบุหรี่ภายใต ้ข้อ 1 

(เริ่มต้นด้วยมาตรา 30101), ข้อ 2 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 30121), และข้อ 3 

(เริ่มต้นด้วยมาตรา 30131) ของบท 2 ส่วนนี ้ไม่ได้ช�าระผ่านการใช้ตราประทับ
หรือตราประทับบ่งชี้ ก�าหนดให้มีการช�าระภาษีเป็นรายเดือนก่อนวันที ่25 ของ
เดือนในเดือนต่อมาหลังจากที่มีการจัดน�าหน่ายบุหรี่ หรือในกรณีที่ขายบุหรี่ใน
สิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป ซึ่งต้องมีการเรียกเก็บภาษี
ให้เป็นไปตาม มตรา 30104 ก�าหนดให้มีการช�าระภาษีเป็นรายเดือนก่อนวันที ่
25 ของเดือนในเดือนต่อมาหลังจากที่มีการจัดน�าหน่ายบุหรี่ในสิ่งอ�านวยความ
สะดวกของผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป

(b)	 ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละรายต้องส่งรายงานผลได้ในแบบฟอร์ม
ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ ที ่ซึ่ง อาจรวม แต่ไม่จ�ากัดเพียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและต้นทุนขายส่งในระหว่าง
เดือนก่อน และข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการอาจก�าหนดเพื่อให้เป็นไปตาม
ส่วนนี ้การรายงานผลได้ต้องได้รับการกรอกให้กับคณะกรรมการก่อนวันที ่25 

ของเดือนในเดือนต่อมาหลังจากที่มีการปิดในช่วงแต่ละเดือนที่เกี่ยวเนื่อง พร้อม
กับการส่งเงินเพื่อช�าระให้กับคณะกรรมการในจ�านวนที่ก�าหนดตามภาษ ีหากม ี

ครบก�าหนดภายใต้ข้อ 2 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 30121) หรือข้อ 3 (เริ่มต้นด้วย 

มาตรา 30131) ของ บท 2 ส�าหรับช่วงนั้น

มาตรา	 5.	 การแปรญัตติให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษี

มาตรา	 5.1. มาตรา 30014 ของประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีได้มี
การแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย :

30014. (a) "ผู้ขนส่ง" หมายถึง บุคคลใด ๆ ก็ตามที่ท�าการขนส่งสิ่งต่อไปนี้
เข้าไปในหรือภายในรัฐ :

(1)	 บุหรี่ที่ไม่รวมในบรรจุภัณฑ ์ที่ซึ่งเป็นบุหรี่ปิดอากร California หรือตรา
ประทับบ่งชี้ช�าระเงิน

(2)	 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มตามข้อ 

2 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 30121), ข้อ 2.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 30130.50), 

และข้อ 3 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 30131) ของ บท 2 ที่ยังไม่ได้รับการช�าระ

(b) "ผู้ขนส่ง" ต้องไม่รวมไปถึงบุคคลดังต่อไปนี ้:

(1)	 ผู้จัดจ�าหน่ายที่มีใบอนุญาต

(2)	 ผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป

(3)	 ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบภายใต้พันธบัตร
สรรพากรรัฐบาลกลางหรือกรมควบคุมศุลกากร ซึ่งไม่ใช่ผู้ช�าระภาษีแล้ว ภายใต ้

บท 52 พระราชบัญญัติกฎหมายภาษีอากร ป ี1954 ดังที่ได้แปรญัตติแล้ว

มาตรา	 5.2. มาตรา 30104 ของประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีได้มี
การแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย :

30104.	 ภาษีที่มีการเรียกเก็บในส่วนนี้ต้องไม่ใช้กับการขายผลิตภัณฑ์บุหรี่
หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้จัดจ�าหน่ายไปยังผู้ให้บริการขนส่งทั่วไปที่ด�าเนินการ
ระหว่างรัฐหรือบริการส�าหรับผู้เดินทางต่างชาต ิหรือไปยังผู้ได้รับอนุญาตให้ขาย
ผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ
ขนส่งทั่วไป เมื่อใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกขายโดยผู้จัด
จ�าหน่ายไปยังให้บริการขนส่งทั่วไปที่ด�าเนินการระหว่างรัฐหรือบริการส�าหรับ
ผู้เดินทางต่างชาติเพื่อใช ้หรือขายให้กับผู้ได้รับอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์บุหรี่
หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป การ
เรียกเก็บภาษี โดยมาตรา 30101, 30123, และ 30131.2 ภายใต้ส่วนนี ้
ต้องไม่ถูกเรียกเก็บภาษีเนื่องจากการขายผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยผู้จัดจ�าหน่าย แต่ภาษีนี้จะถูกเรียกเก็บกับผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งอ�านวยความสะดวก
ของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งในกรณีที่อาจเป็นการให้สิทธิพิเศษส�าหรับการขาย
ใน California ในอัตราเดียวกันที่เริ่ม ต้นในมาตรา 30101, 30123, และ 
30131.2 ภายใต้ส่วนนี ้ผู้ให้บริการขนส่งทั่วไปและผู้ได้รับอนุญาตให้ขายได้
ต้องช�าระภาษีที่เรียกเก็บในมาตรานี้และส่งรายงานให้กับคณะกรรมการ ดังที่ได้
จัดให้มีใน มาตรา 30186

มาตรา	 5.3 มาตรา 30108 ของประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีได้มี
การแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย :

30108. (a)	 ทุกผู้จัดจ�าหน่ายที่ด�าเนินธุรกิจในรัฐนี ้และได้มีการขายหรือ
รับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่มีการเรียกเก็บ
ภาษีการขาย โดยมาตรา 30101, 30123, และ 30131.2 ภายใต้ส่วนนี ้ที่ไม่
สามารถน�ามาใช้บังคับได้ต้อง ในเวลาที่มีการขายหรือรับการสั่งซื้อ หรือ หากผู้
ซื้อไม่ได้ถูกก�าหนดให้เสียภาษีอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่
หรือหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบของเขาหรือเธอ ในเวลาที่ผู้ซื้อกลายเป็นผู้ที่ถูกก�าหนด
ให้ต้องรับผิดชอบภาษ ีต้องมีการเก็บภาษีจากผู้ซื้อ หากผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อที่ไม่ใช่ผู้
จัดจ�าหน่ายที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย ต้องให้ใบเสร็จกับผู้ซื้อตามรูปแบบหรือ
ลักษณะการณ์ที่ได้ออกค�าสั่งไปโดยคณะกรรมการ

(b)	 ทุกคนที่ด�าเนินธุรกิจในรัฐนี้และจัดท�าของขวัญผลิตภัณฑ์บุหรี่หรือหรือ 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้เสียภาษ ีซึ่งเป็นตัวอย่างในที่นี ้ตามภาษีที่เรียกเก็บ โดย
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(c)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการบริหารของส่วนนี ้คณะกรรมการอาจต้อง
กรอกการรายงานผลได้เป็นช่วงเวลานานกว่าช่วงเวลารายเดือน

(d)	 การรายงานผลได้ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผลได้ที่แท้จริงในแบบฟอร์ม 

หนึ่ง หรือให้เป็นไปตามวิธีการที่ทางคณะกรรมการอาจก�าหนด

(e)	 มาตรานี้ก�าหนดให้น�ามาใช้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2007

มาตรา	 6.	 ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของรัฐ

มาตรา	 6.1.	 มาตรา 23 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในข้อ XVI ของรัฐธรรมนูญ
ของ California เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย :

มาตรา 23.  ภาษีที่เรียกเก็บโดยการดูแลสุขภาพแห่งรัฐ California พระ
ราชบัญญัติการวิจัยและการป้องกันภาษียาสูบป ี2016 และรัษฎากรที่ได้จาก
ภาษีดังกล่าว รวมไปถึงดอกเบี้ยจากการลงทุน ต้องไม่พิจารณาเป็นรัษฎากร
ของกองทุนทั่วไปส�ารับวัตถุประสงค์ของมาตรา 8 และรัฐบัญญัติที่น�ามาใช้
บังคับ และต้องไม่พิจารณาเป็น "รัษฎากรของกองทุนทั่วไป" "รัษฎากรของรัฐ" 

หรือ "ภาษีรายได้ของกองทุนทั่วไป" เพื่อวัตถุประสงค์ของหมวดย่อย (a) และ 
(b) ของมาตรา 8 และรัฐบัญญัติที่น�ามาใช้

มาตรา	 6.2	 มาตรา 14 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในข้อ XIII B ของรัฐธรรมนูญ
ของ California เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย :

มาตรา 14. "การจัดสรรให้เป็นไปตามข้อจ�ากัด" ของแต่ละนิติบุคคลของ
รัฐบาล ต้องไม่รวมรัษฎากรจากงบทุนของการดูแลสุขภาพแห่งรัฐ California 

พระราชบัญญัติการวิจัยและการป้องกันภาษียาสูบป ี2016 สร้างโดยการดูแล
สุขภาพแห่งรัฐ California พระราชบัญญัติการวิจัยและการป้องกันภาษียาสูบ
ป ี2016 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อจ�ากัดการจัดสรรของนิติบุคคลของรัฐบาลใดๆ 

ต้องให้เป็นไปตามมาตรา 3 เนื่องมาจากการน�าฝากรัษฎากรในหรือได้รับการ
จัดสรรจากงบทุนของการดูแลสุขภาพแห่งรัฐ California พระราชบัญญัติการ
วิจัยและการป้องกันภาษียาสูบป ี2016

มาตรา	 7.	 การเป็นโมฆะบางส่วน

หากบทบัญญัติใดๆ ของพระราชบัญญัตินี ้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระราช
บัญญัตินี้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

บทบัญญัติที่เหลือจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ และจะยังคงใช้บังคับและมีผลเต็ม
ที ่และเพื่อให้บรรลุผลตามนั้นได ้บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้สามารถแยก
ออกจากกันได้

มาตรา	 8.	 กฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์

(a) เป็นเจตนาของประชาชนที่จะให้กฎหมายนี้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดเก็บภาษียาสูบต้องมีการลงคะแนนเสียงไปทั่วรัฐ บทบัญญัติของ
กฎหมายอื่นหรือกฎหมายอื่นเองต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับกฎหมายนี ้และหากได้
รับการอนุมัติจากผู้ลงคะแนนเสียงแล้ว กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่ค�านึง
ถึงการอนุมัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดเก็บภาษียาสูบโดยผู้ลงคะแนน
เสียงถึงแม้จะมีเสียงยืนยันข้างมากมากกว่าก็ตาม

(b)	 หากกฎหมายนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้ลงคะแนนเสียงแต่ถูกแทนที่ด้วย  

กฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์อื่นที่ได้รับอนุมัติจากผู้ลงคะแนนเสียงในการลงคะแนน
เสียงเดียวกัน และกฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์นั้น ในเวลาต่อมาเป็นโมฆะ กฎหมาย
นี้จะด�าเนินไปด้วยตัวมันเองและมีการน�ามาใช้บังคับเต็มรูปแบบ

มาตรา	 9.	 การแปรญัตติ

(a)	 ยกเว้นสิ่งที่จัดให้มีต่อจากนี ้พระราชบัญญัติอาจได้รับการแปรญัตติโดย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังก�าหนดในหมวดย่อย (c) ของมาตรา 10 ของข้อ II ของ
รัฐธรรมนูญ California

(b)	 สภานิติบัญญัติอาจแปรญัตติหมวดย่อย (a) และ (c) ของ มาตรา 
30130.55 และ มาตรา 30130.57 ของประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษี

ได้มีการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการ
ดูแลสุขภาพแห่งรัฐ California พระราชบัญญัติการวิจัยและการป้องกันภาษี
ยาสูบป ี2016 โดยรัฐบัญญัติที่ผ่านในแต่ละบ้านด้วยการลงคะแนนเสียงด้วย
การเรียกชื่อที่ใส่เข้าไปในบันทึก สองในสามของสมาชิกได้ลงความเห็นพ้องกัน

(c)	 สภานิติบัญญัติอาจแปรญัตติหมวดย่อย (b) ของ มาตรา 30130.55 ของ
ประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีได้มีการแก้ไขเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการดูแลสุขภาพแห่งรัฐ California พระราช
บัญญัติการวิจัยและการป้องกันภาษียาสูบป ี2016 โดยรัฐบัญญัติที่ผ่านในแต่ละ
บ้านด้วยการลงคะแนนเสียงด้วยการเรียกชื่อที่ใส่เข้าไปในบันทึก สี่ในห้าของ
สมาชิกได้ลงความเห็นพ้องกัน

มาตรา	 10.	 วันที่มีผลบังคับใช้

พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้มีผลบังคับใช้ดังจัดให้มีในหมวดย่อย (a) ของมาตรา 
10 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญ California อย่างไรก็ตาม ซึ่งได้มีการจัดให้มี
การแปรญัตติในมาตรา 30121 ของประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษ ีโดย
ก�าหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที ่1 เมษายน 2017
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของหมวด 8 ของมาตรา II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการริเริ่มนี้เพิ่มข้อก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California และ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของประมวลกฎหมายว่าด้วยการสังคมสงเคราะห์และ
สถาบัน ดังนั้นบทบัญญัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการเสนอให้ลบทิ้งนั้นได้รับการตี
พิมพ์ในลักษณะการขีดฆ่า และบทบัญญัติใหม่ที่ได้รับการเสนอให้เพิ่มเติมนั้นได้
รับการตีพิมพ์ในแบบ อักษรตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของสาธารณชนและฟื้นฟูสมรรถภาพป ี2016

หมวด	 1.	 ชื่อเรื่อง

มาตรานี้ควรเป็นที่รับทราบและอาจได้รับการอ้างอิงในนาม "กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยของสาธารณชนและฟื้นฟูสมรรถภาพป ี2016"

หมวด	 2.	 จุดมุ่งหมายและความตั้งใจ

ในการออกกฎหมายนี ้เป็นจุดมุ่งหมายและความตั้งใจของประชาชนของรัฐ 

California ที่จะ :

1.	 ปกป้องและเสริมสร้างความปลอดภัยของสาธารณชน

2.	 ประหยัดงบประมาณโดยการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในเรือนจ�า

3.	 ป้องกันไม่ให้ศาลส่วนกลางปล่อยนักโทษโดยขาดการพิจารณาที่ถี่ถ้วน

4.	 หยุดการย้อยคืนของอาชญากรรมโดยการเน้นในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน

5.	 เรียกร้องให้ผู้พิพากษาไม่ใช่อัยการเป็นผู้ตัดสินว่าเยาวชนควรได้รับการ
พิจารณาคดีในศาลของผู้บรรลุนิติภาวะหรือไม่

หมวด 3.	 หมวด 32 ถูกเพิ่มเข้าในมาตรา I ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 

California ความว่า :

หมวด  32. (a)  บทบัญญัติต่อไปนี้ได้รับการตราเป็นกฎหมายเพื่อ  

เสริมสร้างความปลอดภัยของสาธารณชน ปรับปรุงการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ 
หลีกเลี่ยงการปล่อยตัวนักโทษโดยค�าสั่งศาลส่วนกลาง แม้จะมีข้อความอื่นใน
มาตรานี้หรือบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอื่นก็ตาม :

(1)  การพิจารณาทัณฑ์บน : บุคคลใดก็ตามที่ก่อความผิดอาญาที่ไม่รุนแรงและ

56

57
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 57 ต่อ

ได้รับการพิจารณาพิพากษาให้จ�าคุกในเรือนจ�าของรัฐควรได้รับการพิจารณา
ทัณฑ์บนหลังจากได้รับโทษครบตามก�าหนดส�าหรับความผิดหลักของตนแล้ว

(A)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของหมวดนี้เท่านั้น การได้รับโทษครบตามก�าหนด
ส�าหรับความผิดหลัก หมายถึง การได้รับโทษจ�าคุกที่นานที่สุดซึ่งได้รับการ
ก�าหนดโดยศาลในความผิดใด ๆ ยกเว้นการก�าหนดโทษเสริม การพิพากษา
ลงโทษต่อเนื่อง หรือ การพิพากษาลงโทษทางเลือก

(2)  การรับเครดิต : กรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพมีอ�านาจในการให้
เครดิตส�าหรับการประพฤติตัวดีและอนุมัติความส�าเร็จในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หรือด้านการศึกษา

(b)  กรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพจะใช้ระเบียบข้อบังคับเพื่อผลักดัน
บทบัญญัตินี ้และ เลขาธิการกรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพจะรับรอง
ว่าระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ปกป้องและเสริมสร้างความปลอดภัยแก่สาธารณชน
หรือไม่

หมวด	 4.	 กระบวนการถ่ายโอนและการพิจารณาคดี

หมวด	 4.1. หมวด 602 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการสังคมสงเคราะห์
และสถาบันได้รับการเปลี่ยนแปลง ดังมีใจความว่า :

602. (a)	 ยกเว้นจะระบุไว้ใน ส่วนย่อย (b) หมวด 707 บุคคลใดที่มีอายุต�่า
กว่า 18 ปีบริบูรณ ์ณ เวลาที่ได้กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรัฐนี้
หรือประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐฯ หรือ กฎระเบียบแห่งเมืองหรือมณฑลแห่งรัฐ
นี ้ซึ่งนิยามอาชญากรรมให้แตกต่างไปจากค�าสั่งระเบียบการที่ก�าหนดไว้ในข้อ
ก�าหนดที่ว่าด้วยอายุเพียงอย่างเดียว ถือว่าอยู่ภายในประมวลกฎหมายของศาล
เยาวชนซึ่งอาจตัดสินบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากศาล

(b)	 บุคคลใดที่ถูกการตั้งข้อกล่าวหาในขณะที่มีอาย ุ14 ปีขึ้นไปว่าได้กระท�า
ความผิดหนึ่งในข้อหาต่อไปนี ้ควรได้รับการด�าเนินคดีภายใต้กฎหมายทั่วไปใน
ศาลอาญา :

(1)	 ฆาตกรรมดังที่อธิบายไว้ในหมวด 187 ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่ง
เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่แจกแจงไว้ในหมวดย่อย (a) ของหมวด 190.2 ของ
ประมวลกฎหมายอาญาได้รับการตั้งข้อกล่าวหาโดยอัยการ และอัยการตั้งข้อ
กล่าวหาว่าเยาวชนเป็นผู้ลงมือฆาตกรรมด้วยตนเอง

(2)	 การล่วงละเมิดทางเพศดังต่อไปนี้หากอัยการตั้งข้อกล่าวหาว่าเยาวชน
เป็นผู้กระท�าความผิด และหากตั้งข้อกล่าวหาในสถานการณ์หนึ่งที่แจกแจงไว้
ในกฎหมาย One Strike หมวดย่อย (d) หรือ (e) ของหมวด 667.61 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา มีข้อก�าหนดว่า :

(A)	 การข่มขืนตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที ่(2) ของหมวดย่อย (a) ในหมวด 

261 ของประมวลกฎหมายอาญา

(B)	 การข่มขืนคู่สมรสตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที ่(1) ของหมวดย่อย (a) ของ
หมวด 262 ในประมวลกฎหมายอาญา

(C)	 การกระท�าผิดทางเพศโดยการบังคับร่วมกันกับผู้อื่น ดังที่ได้อธิบายไว้ใน
หมวด 264.1 ของประมวลกฎหมายอาญา

(D)	 การกระท�าทีเ่ป็นการบงัคับให้กระท�าการลามกอนาจารและการส�าเรจ็ความ 

ใคร่กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ ์ตามที่อธิบายไว้ในหมวดย่อย (b) 

ของหมวด 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(E)	 การข่มขู่กระท�าช�าเราตามที่อธิบายไว้ในหมวดย่อย (a) ของหมวด 289 

ในประมวลกฎหมายอาญา

(F)	 การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือการมีเพศสัมพันธ์ทางปากซึ่งฝ่าฝืน
หมวด 286 หรือ 288a ของประมวลกฎหมายอาญา โดยการบังคับ ฝ่าฝืน การ
ข่มขู ่คุกคามหรือความกลัวว่าจะเกิดการได้รับบาดเจ็บทางกายโดยทันทีและผิด
กฎหมายของเหยื่อหรือบุคคลอื่น

(G)	 การกระท�าการลามกอนาจารและการส�าเร็จความใคร่กับเยาวชนที่มีอายุไม่
เกิน 14 ปีบริบูรณ ์ตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดย่อย (a) ของหมวด 288 นอกจาก
จ�าเลยมีคุณสมบัติส�าหรับการคุมประพฤติภายใต้หมวดย่อย (d) ของหมวด 

1203.066 ในประมวลกฎหมายอาญา

หมวด	 4.2. หมวด 707 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการสังคมสงเคราะห์
และสถาบันได้รับการเปลี่ยนแปลง ดังมีใจความว่า :

707. (a) (1)	 ในกรณีทีผู่เ้ยาว์ได้รับการตัง้ข้อหาให้เป็นบุคคลตามท่ีอธบิาย 

ไว้ใน หมวดย่อย (a) ของ หมวด 602 โดยเหตุผลของการฝ่าฝืนในขณะที่มีอาย ุ

16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส�าหรับ การกระท�าความผิดตามกฎหมายอาญา หรือค�าสั่ง
ตามกฎหมาย ยกเว้นผู้ที่เข้าข่ายในหมวดย่อย (b) หรือการกระท�าผิดตามที่ระบุ
ไว้ในหมวดย่อย (b) ในขณะที่มีอาย ุ14 หรือ 15 ปี พนักงานอัยการหรือเจ้า
หน้าที่อัยการที่เหมาะสมอาจด�าเนินการถ่ายโอนผู้เยาว์จากศาลเยาวชนไปยัง
ศาลอาญา ณ การด�าเนินการ ของผู้ร้องทุกข ์ต้อง ท�าขึ้นก่อนการพิจารณาสอบ
ความ ณ การด�าเนินการ ศาลเยาวชน จะออก ค�าสั่ง ให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤต ิ

สอบสวนและ ส่งรายงานความประพฤติและประวัติทางสังคมของผู้เยาว์ก่อน ใน
การพิจารณาเพื่อก�าหนดความไม่สมบูรณ ์รายงานควรมีค�าแถลงการณ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาจากผู้ถูกกระท�าตามที่ระบุใน หมวด 656.2

(2)	 การส่งและการพิจารณาต่อไปนี้ในรายงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ที่ผู้ร้องทุกข์หรือผู้เยาว์ต้องการที่จะน�าส่ง ศาลเยาวชนควรตัดสินใจว่าผู้เยาว์
ควรถูกโอนไปยังศาลอาญาหรือไม ่ในการตัดสิน ศาลควรพิจารณาหลักเกณฑ์ที่
เฉพาะเจาะจงในย่อหน้าย่อย (A) ถึง (E) หากศาลสั่งการโอนประมวลกฎหมาย 

ทางศาลจะต้องอธิบายพื้นฐานในการตัดสินใจนี้เพื่อเพิ่มเข้าไปในมต ิในกรณีที่
การฟังค�าพิจารณาได้รับการหมายเหตุได้ว่าเป็นไปตามหมวดนี ้ศาลจะเลื่อน
การพิพากษาออกไปจนกว่าจะสรุปการโอนการรับฟังค�าพิพากษา และจะไม่มีค�า
พิพากษาใดได้รับการบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานในการฟังค�าพิพากษา อาจพบว่า
ผู้เยาว์ไม่เหมาะที่จะได้รับการด�าเนินคดีภายใต้ศาลเยาวชน หากพบว่าผู้เยาว์ไม่
เหมาะกับการดูแล รักษาและโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีให้ของศาลเยาวชน ตาม
การประเมินผลของหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด (i) ของย่อหน้าย่อย (A) 

ถึง (E) โดยเฉพาะ:

(A) (i)	 ความซับซ้อนรุนแรงของระดับอาชญากรที่แสดงออกโดยผู้เยาว์

(ii)	 เมื่อประเมินผลหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด (i) ศาลเยาวชนอาจโอน
เอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง อายุของผู้เยาว ์
ความเป็นผู้ใหญ ่ความสามารถทางปัญญาและทางกาย จิตใจและสภาพทาง
อารมณ ์ณ เวลาที่ได้รับการกระท�าผิดตามข้อหา ความใจร้อนหรือมีสามารถ
ยอมรับในความเสี่ยงหรือผลของการกระท�าการอาชญากรรมของผู้เยาว์  
ผลกระทบของแรงกดดนัจากครอบครวั ผูใ้หญ่และเพ่ือนในการกระท�าของผู้เยาว์  
และผลกระทบของครอบครัวและสภาพแวดล้อมในชุมชนของผู้เยาว ์และ 
เหตุการณ์ในวัยเด็กในความซับซ้อนในอาชญากรรมของผู้เยาว์

(B) (i)	 ไม่ว่าผู้เยาว์จะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้ก่อนการหมดอายุความ 

ตามประมวลกฎหมายของศาลเยาวชนหรือไม่

(ii)	 เมื่อท�าการประเมินผลของหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด (i) ศาล
เยาวชนอาจโอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการ
เติบโตและความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าจะเป็นของผู้เยาว์

(C) (i)	 ประวัติความไม่สม�่าเสมอที่เคยเป็นของผู้เยาว์

(ii)	 เมื่อท�าการประเมินผลของหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด (i) ศาล
เยาวชนอาจโอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง
ความรุนแรงของประวัติความไม่สม�่าเสมอที่เคยเป็นของผู้เยาว ์และ ผลกระทบ
ของครอบครัวและสภาพแวดล้อมในชุมชนของผู้เยาว ์และ เหตุการณ์ในวัยเด็ก
ในความไม่สม�่าเสมอที่เคยเป็นของผู้เยาว์
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ความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าจะเป็นของผู้เยาว์

(iii) (I)	 ประวัติความไม่สม�่าเสมอที่เคยเป็นของผู้เยาว์

(II)	 เมื่อประเมินผลหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดย่อย (I) ศาลเยาวชนอาจ
โอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงความรุนแรงของ
ประวัติความไม่สม�่าเสมอที่เคยเป็นของผู้เยาว ์และ ผลกระทบของครอบครัว
และสภาพแวดล้อมในชุมชนของผู้เยาว ์และ เหตุการณ์ในวัยเด็กในความไม่
สม�่าเสมอที่เคยเป็นของผู้เยาว์

(iv) (I)	 ความส�าเร็จในความพยายามของศาลเยาวชนในการฟื้นฟู
สมรรถภาพของเยาวชนที่เคยเป็นมา

(II)	 เมื่อประเมินผลหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดย่อย (I) ศาลเยาวชนอาจ
โอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง ความพอเพียง
ในการบริการตามความต้องการของผู้เยาว์ที่เคยได้รับมาก่อน

(v) (I)	 สถานการณ์และแรงโน้มถ่วงของความผิดตามข้อกล่าวหาในค�า
ฟ้องร้องที่กระท�าขึ้นโดยผู้เยาว์

(II)	 เมื่อประเมินผลหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดย่อย (I) ศาลเยาวชน
อาจโอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงพฤติกรรม
ที่แท้จริงของตัวบุคคล สภาวะทางจิตใจของบุคคล ระดับความเกี่ยวข้องใน
อาชญากรรมของบุคคล ระดับความอันตรายที่ก่อขึ้นโดยบุคคลนั้น และ การ
พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลผู้นั้น

การก�าหนดว่าผู้เยาว์เหมาะที่จะได้รับการด�าเนินคดีในศาลเยาวชนหรือไม่ขึ้น
อยู่กับผลของการพิจารณาคดีหลังจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
ใน ข้อก�าหนดย่อย (I) ของข้อก�าหนด (i) ถึง (v) รวมถึงผลลัพธ์ที่ต้องอธิบาย
ในค�าสั่งส�าหรับหลักเกณฑ์แต่ละข้อที่ผู้เยาว์เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์แต่ละ
ข้อดังกล่าว ในการก�าหนดความเหมาะสม ศาลอาจพิจารณาการลดหย่อนหรือ
บรรเทาโทษเพื่อประเมินหลักเกณฑ์แต่ละประการดังกล่าวนั้น ในกรณีที่การฟัง
ค�าพิพากษาได้รับการหมายเหตุตามหมวดนี ้ศาลจะเลื่อนการพิพากษาออกไป
จนกว่าจะสรุปการโอนการรับฟังค�าพิพากษา และจะไม่มีค�าพิพากษาใดได้รับ
การบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานในการฟังค�าพิพากษา หากพบว่าผู้เยาว์เหมาะที่จะ
ได้รับการด�าเนินคดีภายใต้ศาลเยาวชนตามหมวดย่อยนี ้ผู้เยาว์จะถูกสั่งให้ไป
ประจ�าที่สถานพินิจ ค่ายเพื่อการปศุสัตว ์ค่าเพื่อการป่าไม ้ค่ายฝึกหรือบ้านเพื่อ
เด็กและเยาวชนที่ปลอดภัยตามหมวด 730 หรือในสถาบันที่ด�าเนินการโดยกรม
ราชทัณฑ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

(3)	 ตามหมวดย่อยนี ้หากพบว่าผู้เยาว์ไม่เหมาะที่จะได้รับการด�าเนินการภาย
ใต้ศาลเยาวชน และได้รับการด�าเนินคดีในศาลอาญาและถูกพิพากษาว่ากระท�า
ความผิดจริง ผู้พิพากษาอาจส่งตัวผู้เยาว์ไปยังกรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แทนที่จะพิพากษาส่งตัวผู้
เยาว์ไปยังเรือนจ�ารัฐ นอกจากจะมีข้อจ�ากัดตามที่ระบุใน หมวด 1732.6

(b)	 หมวดย่อย (c) (a) จะสามารถน�ามาใช้ได้ในกรณีใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้รับข้อ
กล่าวหาให้เป็นบุคคลตามที่อธิบายไว้ใน หมวด 602 ด้วยเหตุผลของการฝ่าฝืน
หนึ่งในการกระท�าความผิดต่อไปนี ้ในขณะที่มีอาย ุ14 หรือ 15 ป ี:

(1)	 ฆาตกรรม

(2)	 วางเพลิงตามที่ระบุในหมวดย่อย (a) หรือ (b) ของ หมวด 451 ใน
ประมวลกฎหมายอาญา

(3)	 การปล้น

(4)	 ข่มขืนโดยใช้ก�าลัง ความรุนแรง หรือการข่มขู่ว่าจะท�าร้ายร่างกายอย่าง
รุนแรง

(5)	 การร่วมเพศทางทวารหนักโดยใช้ก�าลัง ความรุนแรง การบีบบังคับ การ
คุกคาม หรือการข่มขู่ว่าจะท�าร้ายร่างกายอย่างรุนแรง

(D) (i)	 ความส�าเร็จในความพยายามของศาลเยาวชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของเยาวชนที่เคยเป็นมา

(ii)	 เมื่อท�าการประเมินผลของหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด (i) ศาล
เยาวชนอาจโอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง 
ความพอเพียงในการบริการตามความต้องการของผู้เยาว์ที่เคยได้รับมาก่อน

(E) (i)	 สถานการณ์และแรงโน้มถ่วงของความผิดตามข้อกล่าวหาในค�า  
ฟ้องร้องที่กระท�าขึ้นโดยผู้เยาว์

(ii)	 เมื่อท�าการประเมินผลของหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด (i) ศาล
เยาวชนอาจโอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง
พฤติกรรมที่แท้จริงของตัวบุคคล สภาวะทางจิตใจของบุคคล ระดับความ
เกี่ยวข้องในอาชญากรรมของบุคคล ระดับความอันตรายที่ก่อขึ้นโดยบุคคลนั้น 

และ การพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลผู้นั้น

การก�าหนดว่าผู้เยาว์ไม่เหมาะที่จะได้รับการด�าเนินคดีในศาลเยาวชนอาจเป็น
ไปตามปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด (i) ของย่อหน้าย่อย 

(A) ถึง (E) ซึ่งควรได้รับการอธิบายในค�าสั่งด้านความไม่เหมาะสม ในกรณีที่
การฟังค�าพิจารณาได้รับการหมายเหตุได้ว่าเป็นไปตามหมวดนี ้ศาลจะเลื่อน
การพิพากษาออกไปจนกว่าจะสรุปการโอนการรับฟังค�าพิพากษา และจะไม่มีค�า
พิพากษาใดได้รับการบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานในการฟังค�าพิพากษา

(2) (A)	 ย่อหน้านี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้เยาว์ที่ได้รับข้อหาว่าเป็นบุคคลที ่
อธิบายไว้ในหมวด 602 ด้วยเหตุผลของการฝ่าฝืน ในขณะที่มีอาย ุ16 ปี   
ของการก่อความผิดอาญารุนแรงในขณะที่ผู้เยาว์ได้รับการประกาศว่าเป็นบุคคล
ในคุ้มครองของศาลตาม หมวด 602 อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์หากเป็นไป
ตามเงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี ้:

(i)	 ผู้เยาว์ได้ก่อความผิดอาญาที่รุนแรงสองครั้งหรือมากกว่านั้น

(ii)	 การกระท�าความผิดทางอาญาตามที่การยื่นฟ้องครั้งก่อนหรือการยื่นฟ้องที่
เป็นพื้นฐานได้เกิดขึ้นเมื่อผู้เยาว์อาย ุ14 ปี

(B)	 เมื่อด�าเนินการยื่นฟ้องมีขึ้นก่อนท�าขึ้นก่อนการพิจารณาสอบความ ศาล
ต้องสั่งเจ้าหน้าที่คุมประพฤติให้สืบสวนและส่งรายงานความประพฤติและประวัติ
ทางสังคมของผู้เยาว์ที่ก�าลังได้รับการพิจารณาเพื่อก�าหนดความไม่เหมาะสม 

การส่งและการพิจารณาต่อไปนี้ในรายงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ผู้ร้อง
ทุกข์หรือผู้เยาว์ต้องการที่จะน�าส่ง ผู้เยาว์ต้องได้รับการสันนิษฐานว่าไม่เหมาะที่
จะได้รับการด�าเนินคดีในศาลเยาวชน นอกจากศาลเยาวชนจะสรุปตามหลักฐาน
ว่า หลักฐานชิ้นใดเป็นการลดหย่อนหรือบรรเทาโทษ ซึ่งผู้เยาว์เหมาะกับการ
ดูแล รักษาและโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีให้ของศาลเยาวชน ตามการประเมิน
ผลของหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดที่ระบุไว้ใน ข้อก�าหนดย่อย (I) ของข้อ
ก�าหนด (i) ถึง (v) รวมทั้ง :

(i) (I)	 ความซับซ้อนรุนแรงของระดับอาชญากรที่แสดงออกโดยผู้เยาว์

(II)	 เมื่อประเมินผลหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดย่อย (I) ศาลเยาวชนอาจ
โอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง อายุของผู้เยาว ์
ความเป็นผู้ใหญ ่ความสามารถทางปัญญาและทางกาย จิตใจและสภาพทาง
อารมณ ์ณ เวลาที่ได้รับการกระท�าผิดตามข้อหา ความใจร้อนหรือมีสามารถ
ยอมรับในความเสี่ยงหรือผลของการกระท�าการอาชญากรรมของผู้เยาว ์ 
ผลกระทบของแรงกดดันจากครอบครัว ผู้ใหญ่และเพื่อนในการกระท�าของผู้
เยาว ์และผลกระทบของครอบครัวและสภาพแวดล้อมในชุมชนของผู้เยาว ์และ 
เหตุการณ์ในวัยเด็กในความซับซ้อนในอาชญากรรมของผู้เยาว์

(ii) (I)	 ไม่ว่าผู้เยาว์จะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้ก่อนการหมดอายุความ 

ตามประมวลกฎหมายของศาลเยาวชนหรือไม่

(II)	 เมื่อประเมินผลหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดย่อย (I) ศาลเยาวชนอาจ
โอนเอียงไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการเติบโตและ
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(6)	 การกระท�าลามกหรืออนาจารตามที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b) ของ หมวด 

288 ของประมวลกฎหมายอาญา

(7)	 การร่วมเพศทางปากโดยใช้ก�าลัง ความรุนแรง การบีบบังคับ การคุกคาม 

หรือการข่มขู่ว่าจะท�าร้ายร่างกายอย่างรุนแรง

(8)	 การกระท�าผิดที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (a) ของ หมวด 289 ของประมวล
กฎหมายอาญา

(9)	 การลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่

(10)	 การลักพาตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการชิงทรัพย์

(11)	 การลักพาตัวที่มีการท�าร้ายร่างกาย

(12)	 การพยายามฆ่า

(13)	 การท�าร้ายด้วยอาวุธปืนหรืออุปกรณ์ท�าลายล้าง

(14)	 การท�าร้ายด้วยวิธีใช้ก�าลังที่มีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บทาง
ร่างกายที่รุนแรง

(15)	 ยิงอาวุธปืนไปที่อาคารที่มีผู้อยู่อาศัยหรือที่มีผู้คน

(16)	 การกระท�าผิดที่อธิบายไว้ใน หมวด 1203.09 ของประมวลกฎหมาย
อาญา

(17)	 การกระท�าผิดที่อธิบายไว้ใน หมวด 12022.5 หรือ 12022.53 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา

(18)	 ความผิดทางอาญาที่ผู้เยาว์ใช้อาวุธด้วยตัวเองที่อธิบายไว้ในบทบัญญัต ิ

ใด ๆ ที่ระบุไว้ในหมวด 16590 ของประมวลกฎหมายอาญา

(19)	 ความผิดทางอาญาที่อธิบายไว้ใน หมวด 136.1 หรือ 137 ของประมวล
กฎหมายอาญา

(20)	 การผลิต การผสม หรือการขายเกลือหรือสารละลายของสารควบคุม 

ปริมาณครึ่งออนซ์หรือมากกว่า ที่ระบุไว้ในการกลุ่มย่อย (e) ของ หมวด 

11055 ประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย

(21)	 ความผิดอาญาร้ายแรงตามที่นิยามไว้ในกลุ่มย่อย (c) ของ หมวด 667.5 

ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งยังจะก่อให้เกิดการละเมิดทางอาญาของกลุ่ม
ย่อย (b) ของ หมวด 186.22 ของประมวลกฎหมายอาญา

(22)	 หลบหนีโดยการใช้ก�าลังหรือความรุนแรงออกจากสถานพินิจมณฑลที่
เป็นหอพัก บ้าน บ้านชั้นเดียว ค่ายพัก หรือค่ายพักในป่าโดยละเมิดกลุ่มย่อย 

(b) ของ หมวด 871 หากมีการท�าร้ายร่างกายพนักงานของสถานพินิจอย่าง
รุนแรงโดยเจตนาขณะหลบหนี

(23)	 การทรมานที่อธิบายไว้ในหมวด 206 และ 206.1 ของประมวลกฎหมาย
อาญา

(24)	 การท�าร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ตามที่อธิบายไว้ใน หมวด 205 

ของประมวลกฎหมายอาญา

(25)	 การจี้รถตามที่อธิบายไว้ใน หมวด 215 ของประมวลกฎหมายอาญาขณะ
พกพาอาวุธอันตรายหรือร้ายแรง

(26)	 การลักพาตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขืน ซึ่งมีโทษในกลุ่มย่อย (b) 

ของ หมวด 209 ของประมวลกฎหมายอาญา

(27)	 การลักพาตัวซึ่งมีโทษใน หมวด 209.5 ของประมวลกฎหมายอาญา

(28)	 การกระท�าผิดที่อธิบายไว้ในกลุ่มย่อย (c) ของ หมวด 26100 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา

(29) การกระท�าผิดที่อธิบายไว้ใน หมวด 18745 ของประมวลกฎหมายอาญา

(30)	 การฆ่าคนตายโดยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนโดยเจตนา ตามที่อธิบายไว้ใน
กลุ่มย่อย (a) ของ หมวด 192 ของประมวลกฎหมายอาญา

(c)	 ในเรื่องเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ในหมวด 602 

ด้วยเหตุผลว่าเมื่อเขาหรือเธออาย ุ14 ปีหรือมากกว่ามีการกระท�าผิดใด ๆ ที่
ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b) เมื่อค�าร้องของผู้ร้องทุกข์ถูกยื่นก่อนที่การเสี่ยงต่อการ
ถูกพบความผิดจะเป็นผล ให้ศาลให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติตรวจสอบและเสนอ
รายงานรูปแบบพฤติกรรมและประวัติสังคมของผู้เยาว์ที่ก�าลังการพิจารณา
เพื่อตัดสินความไม่เหมาะสม หลังจากการเสนอและการพิจารณารายงานดัง
กล่าวและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ร้องทุกข์หรือผู้เยาว์อาจต้องการเสนอ 

ให้สันนิษฐานว่าผู้เยาว์ไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติภายใต้
กฎหมายของศาลคดีเด็กและเยาวชน เว้นแต่ศาลคดีเด็กและเยาวชนสรุปตาม
หลักฐานซึ่งอาจเป็นหลักฐานของเหตุบรรเทาหรือลดหย่อนโทษว่า ผู้เยาว์จะ
ยินดีร่วมมือในแผนการดูแล บ�าบัด และฝึกอบรมที่ม ีผ่านสิ่งอ�านวยความ
สะดวกของศาลคดีเด็กและเยาวชน ขึ้นอยู่กับการประเมินผลตามเกณฑ์แต่ละข้อ
ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (A) ของวรรค (1) ถึง (5) ทั้งหมด

(1) (A)	 ระดับของความซับซ้อนทางอาชญากรรมที่ผู้เยาว์แสดงให้เห็น

(B)	 เมื่อประเมินเกณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (A) ศาลคดีเด็กและเยาวชนอาจให้
น�้าหนักปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงอาย ุวุฒิภาวะ ความ
สามารถทางสติปัญญา และสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้
เยาว์ในช่วงเวลาที่กระท�าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ความหุนหันพลันแล่นของ
ผู้เยาว์หรือการไม่สามารถเล็งเห็นความเสี่ยงและผลกระทบของพฤติกรรมทาง
อาชญากรรม ผลกระทบของแรงกดดันจากครอบครัว ผู้ใหญ ่หรือเพื่อนต่อการ 
กระท�าของผู้เยาว ์และผลกระทบของสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน 

และความบอบช�้าในวัยเด็กของผู้เยาว์ต่อความซับซ้อนทางอาชญากรรม
ของผู้เยาว์

(2) (A)	 ว่าผู้เยาว์สามารถได้รับการฟื้นฟูสภาพก่อนที่การควบคุมของศาลคด ี

เด็กและเยาวชนจะหมดอายุหรือไม่

(B)	 เมื่อประเมินเกณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (A) ศาลคดีเด็กและเยาวชนอาจให้
น�้าหนักปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงศักยภาพของผู้เยาว์
ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่และมีวุฒิภาวะ

(3) (A)	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ของผู้เยาว์

(B)	 เมื่อประเมินเกณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (A) ศาลคดีเด็กและเยาวชนอาจ
ให้น�้าหนักปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงความร้ายแรง
ของประวัติการกระท�าผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ของผู้เยาว ์และผลกระทบของ
ครอบครัว สภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน และความบอบช�้าในวัยเด็ก
ของผู้เยาว์ต่อพฤติกรรมการกระท�าผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ของผู้เยาว์

(4) (A)	 ความส�าเร็จในความพยายามก่อนหน้านี้ของศาลคดีเด็กและเยาวชน
ในการฟื้นฟูสภาพของผู้เยาว์

(B)	 เมื่อประเมินเกณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (A) ศาลคดีเด็กและเยาวชนอาจให้
น�้าหนักปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงความเพียงพอของ
บริการที่จัดให้ก่อนหน้านี้เพื่อตอบสนองความจ�าเป็นของผู้เยาว์

(5) (A)	 สถานการณ์และความร้ายแรงของการกระท�าผิดที่ถูกกล่าวหาใน
ค�าร้องว่าผู้เยาว์ได้กระท�า

(B)	 เมื่อประเมินเกณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (A) ศาลคดีเด็กและเยาวชนอาจ
ให้น�้าหนักปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงพฤติกรรมจริง
ของบุคคล สภาพจิตใจของบุคคล ระดับของการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมของ
บุคคล ระดับของความเสียหายจริงที่บุคคลสร้างขึ้น และการพัฒนาด้านจิตใจ
และอารมณ์ของบุคคล

57
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หรือมากกว่า

(A)	 ความผิดทางอาญาที่มีการกล่าวหาว่าเหยื่อของการกระท�าผิดมีอาย ุ65 ปี
หรือมากกว่า หรือตาบอด หูหนวก เป็นอัมพาตใช้แขนและขาไม่ได ้เป็นอัมพาต
ครึ่งล่าง พิการทางสมอง หรือต้องใช้รถเข็นคนพิการ และความพิการนั้นเป็นที่
รบัทราบหรอืมเีหตผุลท่ีควรเป็นทีร่บัทราบของผูเ้ยาว์ในช่วงเวลาทีก่ระท�าความผิด

(B)	 ความผิดทางอาญาที่ถูกกระท�าเพื่อจุดประสงค์ในการข่มขู่หรือก้าวก่าย
การกระท�าตามสิทธิหรือการใช้สิทธิของเขาหรือเธออย่างเสรีตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายของรัฐนี้หรือตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และ
เนื่องจากเชื้อชาต ิสีผิว ศาสนา บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ความพิการ เพศ หรือ
รสนิยมทางเพศของบุคคลอื่น หรือเนื่องจากผู้เยาว์เข้าใจว่าบุคคลอื่นมีลักษณะ
เช่นนั้น ดังที่อธิบายไว้ใน ชื่อเรื่อง 11.6 (เริ่มตั้งแต ่หมวด 422.55) ของส่วน 

1 ของประมวลกฎหมายอาญา

(C)	 ความผิดถูกกระท�าเพื่อประโยชน์ของ เพื่อจุดหมายของ หรือในความ
เชื่อมโยงกับกลุ่มอันธพาลใด ๆ ที่ดังที่ห้ามไว้โดย หมวด 186.22 ของประมวล
กฎหมายอาญา

(4)	 ในคดีใดก็ตามที่อัยการเขตหรือเจ้าหน้าที่ฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งข้อ
กล่าวหาต่อผู้เยาว์ในศาลอาญาตามกลุ่มย่อยนี ้ให้ด�าเนินคดีนี้ตามกฎหมายที่ใช้
บังคับกับคดีอาญา ร่วมกับการไต่สวนมูลฟ้องดังที่ประบุไว้ใน หมวด 738 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา ให้ผู้พิพากษาวินิจฉัยว่ามีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อว่าผู้
เยาว์อยู่ภายใต้กลุ่มย่อยนี ้หากเหตุอันสมควรไม่ได้รับการพิสูจน ์ให้ศาลอาญา
โอนคดีให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนที่มีเขตอ�านาจในการตัดสินคดี

(5)	 ส�าหรับความผิดที่พนักงานอัยการอาจแจ้งข้อกล่าวหาในศาลอาญาตาม
กลุ่มย่อยนี ้แต่กลับเลือกที่จะยื่นค�าร้องในศาลคดีเด็กและเยาวชน หากผู้เยาว์ถูก
ตัดสินภายหลังว่าเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ในกลุ่มย่อย (a) ของ หมวด 602 ให้ส่ง
ผู้เยาว์ไปยังสถานพินิจที่เป็นหอพัก บ้านชั้นเดียว ค่ายพัก ค่ายพักในป่า ค่ายฝึก 

หรือบ้านที่มีการรักษาความปลอดภัยตามหมวด 730 หรือสถาบันใด ๆ ด�าเนิน
การโดยกรมราชทัณฑ์และการฟื้นสภาพ แผนกสถานพินิจ

(6)	 ตามหมวดย่อยนี ้หากพบว่าผู้เยาว์ไม่เหมาะที่จะได้รับการด�าเนินการภาย
ใต้ศาลเยาวชน และได้รับการด�าเนินคดีในศาลอาญาและถูกพิพากษาว่ากระท�า
ความผิดจริง ผู้พิพากษาอาจส่งตัวผู้เยาว์ไปยังกรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แทนที่จะพิพากษาส่งตัวผู้
เยาว์ไปยังเรือนจ�ารัฐ นอกจากจะมีข้อจ�ากัดตามที่ระบุใน หมวด 1732.6

(e)	 ให้รายงานที่เสนอโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามหมวดนี้เกี่ยวกับรูปแบบ 

พฤติกรรมและประวัติสังคมของผู้เยาว์ที่ก�าลังพิจารณาเพื่อตัดสินความไม่
เหมาะสม ครอบคลุมค�าแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือค�ากล่าวที่น�าเสนอโดย
เหยื่อ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเหยื่อหากเหยื่อเป็นผู้เยาว ์หรือญาติใกล้ชิด
หากเหยื่อเสียชีวิต ดังที่ได้รับอนุญาตโดยกลุ่มย่อย (b) ของ หมวด 656.2 ให้
ค�าแถลงของเหยื่อได้รับการพิจารณาโดยศาลในขอบเขตที่ว่าค�าแถลงเหล่านั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินของศาลในเรื่องความไม่เหมาะสม

หมวด	 5.	 การแก้ไข

กฎหมายนี้จะถูกตีความอย่างกว้างขวางเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของ
กฎหมาย บทบัญญัติของหมวด 4.1 และ 4.2 ของกฎหมายนี้แก้ไขได้ตราบเท่า
ที่การแก้ไขดังกล่าวมีความสอดคล้องกับและส่งเสริมเจตนารมณ์ของกฎหมายนี ้
โดยรัฐบัญญัติที่ผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกในแต่ละสภาของสภา
นิติบัญญัต ิและลงนามโดยผู้ว่าการรัฐ

หมวด	 6.	 การแยกออกจากกันได้

หากบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมายนี ้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎหมายนี ้หรือ
การใช้บทบัญญัติใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติ ต่อบุคคลหรือ

ให้การตัดสินว่าผู้เยาว์เหมาะสมและสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมาย
ของศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยความยินดีร่วมมือหลังจาก
ที่พิจารณาเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในอนุวรรค (A) ของวรรค (1) ถึง (5) ทั้งหมด 

และผลการวิจัยที่อธิบายตามล�าดับของเกณฑ์เหล่านั้นว่า ผู้เยาว์เหมาะสม
และสมควรภายใต้เกณฑ์เหล่านั้นในแต่ละข้อหรือทุกข้อ ในการวินิจฉัยความ
เหมาะสม ศาลอาจพิจารณาเหตุบรรเทาหรือลดหย่อนโทษในการประเมินเกณฑ์
เหล่านั้นในแต่ละข้อ ในคดีใดก็ตามที่การพิจารณามีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตามหมวดนี ้ให้ศาลเลื่อนการรับค�าแก้ต่างในการร้องทุกข์จนกระทั่งสรุปการ
พิจารณาความเหมาะสม และไม่ให้ค�าแก้ต่างที่อาจเสนอไปแล้วสามารถเป็น
หลักฐานในการพิจารณา หากตามกลุ่มย่อยนี้ผู้เยาว์ถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมและ
ไม่สมควรส�าหรับการบ�าบัดของศาลคดีเด็กและเยาวชน และถูกสอบสวนในศาล
อาญาและถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยผู้ตัดสินข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาอาจส่งมอบ
ผู้เยาว์ให้กับกรมราชทัณฑ์และการฟื้นสภาพ แผนกสถานพินิจ แทนการตัดสิน
จ�าคุกผู้เยาว์ในเรือนจ�าของรัฐ เว้นแต่อยู่ในข้อจ�ากัดที่ระบุไว้หมวด 1732.6

(d) (1)	 เว้นแต่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b) ของหมวด 602 อัยการเขตหรือเจ้า
หน้าที่ฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งข้อกล่าวหาในศาลอาญาต่อผู้เยาว์อาย ุ16 ปี
หรือมากกว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b)

(2)	 เว้นแต่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b) ของหมวด 602 อัยการเขตหรือเจ้าหน้าที่
ฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้เยาว์อาย ุ14 ปีหรือมากกว่าในศาล
อาญาในคดีใดก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้

(A)	 ผู้เยาว์ถูกกล่าวหาว่าการกระท�าความผิดที่หากกระท�าโดยผู้ใหญ่จะได้รับ
โทษประหารชีวิตหรือจ�าคุกตลอดชีวิตในเรือนจ�าของรัฐ

(B)	 ผู้เยาว์ถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธปืนด้วยตัวเองระหว่างการก่ออาชญากรรม  

หรือการพยายามก่ออาชญากรรม ดังที่ระบุไว้ในหมวด 12022.5 หรือ 

12022.53 ของประมวลกฎหมายอาญา

(C)	 ผู้เยาว์ถูกกล่าวหาว่าการกระท�าความผิดที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b) ที่อยู่ใน
สถานการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้

(i)	 ผู้เยาว์เคยถูกตัดสินก่อนหน้านี้ว่าเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ในหมวด 602 

เนื่องจากกระท�าความผิดที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b).

(ii)	 ความผิดถูกกระท�าเพื่อประโยชน์ของ เพื่อจุดหมายของ หรือในความเชื่อม
โยงกับกลุ่มอันธพาลใด ๆ ที่นิยามไว้ในกลุ่มย่อย (f) ของหมวด 186.22 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา โดยมีเจตนาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม หรือให้ความช่วย
เหลือการก่ออาชญากรรมโดยกลุ่มอันธพาล

(iii)	 ความผิดถูกกระท�าเพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่หรือก้าวก่ายการกระท�า
ตามสิทธิหรือการใช้สิทธิของเขาหรือเธออย่างเสรีตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

ของรัฐนี้หรือตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และเนื่องจาก
เชื้อชาต ิสีผิว ศาสนา บรรพบุรุษ ชาติก�าเนิด ความพิการ เพศ หรือรสนิยม
ทางเพศของบุคคลอื่น หรือเนื่องจากผู้เยาว์เข้าใจว่าบุคคลอื่นมีลักษณะเช่นนั้น 

ดังที่อธิบายไว้ในชื่อเรื่อง 11.6 (เริ่มตั้งแต ่หมวด 422.55) ของส่วน 1 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา

(iv)	 เหยื่อของการกระท�าผิดมีอาย ุ65 ปีหรือมากกว่า หรือตาบอด หูหนวก 

เป็นอัมพาตใช้แขนและขาไม่ได ้เป็นอัมพาตครึ่งล่าง พิการทางสมอง หรือต้อง
ใช้รถเข็นคนพิการ และความพิการนั้นเป็นที่รับทราบหรือมีเหตุผลที่ควรเป็นที่
รับทราบของผู้เยาว์ในช่วงเวลาที่กระท�าความผิด

(3)	 เว้นแต่ระบุไว้ในกลุ่มย่อย (b) ของ หมวด 602 อัยการเขตหรือเจ้าหน้าที่
ฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งข้อกล่าวหาในศาลอาญาต่อผู้เยาว์อาย ุ16 ปีหรือ
มากกว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดต่อไปนี้โดยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
มากกว่า หากผู้เยาว์เคยถูกตัดสินก่อนหน้านี้ว่าเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ใน  

หมวด 602 เนื่องจากละเมิดความผิดทางอาญาเมื่อเขาหรือเธอมีอาย ุ14 ปี

57
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สถานการณ์ใด ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ไม่ถูกต้อง ให้บทบัญญัติที่ส่วนเหลือ
หรือการใช้บทบัญญัติไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะยังคงใช้บังคับและมีผลเต็มที ่และ
เพื่อให้บรรลุผลตามนั้นได้ บทบัญญัติของกฎหมายนี้สามารถแยกออกจากกันได้

หมวด	 7.	 มาตรการริเริ่มที่ขัดแย้งกัน

(a)	 ในกรณีที่กฎหมายนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับเครดิตและการพ้นโทษโด
ยมีทัณฑ์บน ให้คุณสมบัติส�าหรับนักโทษรัฐหรือการฟ้องร้องศาลผู้ใหญ่ส�าหรับ
จ�าเลยเด็กปรากฏในบัตรลงคะแนนที่ครอบคลุมทั้งรัฐ ให้ถือว่าบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่นขัดแย้งกับกฎหมายนี ้ในกรณีที่กฎหมายนี้ได้รับคะแนนเสียง
ยืนยันจ�านวนมากกว่ากฎหมายที่ถือว่าขัดแย้งกับกฎหมายนี ้ให้บทบัญญัติของ
กฎหมายนี้มีอ�านาจเหนือทั้งหมด และกฎหมายอื่นเป็นโมฆะ

(b)	 หากกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกเสียงละคะแนนแต่ถูกแทนที่ตาม 

กฎหมายโดยกฎหมายอื่นที่ขัดแย้งที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน
ในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน และกฎหมายบัตรลงคะแนนที่มีข้อขัดแย้งถือว่า
เป็นโมฆะในภายหลัง ให้กฎหมายนี ้บังคับได้ในตัวเอง และมีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมายเต็มรูปแบบ

หมวด	 8.	 จุดยืนผู้เสนอ

โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย หากรัฐ ตัวแทนของรัฐ หรือเจ้า
หน้าที่คนใดก็ตามของรัฐไม่สามารถปกป้องการเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายนี ้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน ให้นายจ้างรัฐ
อื่นใด ผู้เสนอ หรือ ในกรณีที่ไม่ม ีให้พลเมืองของรัฐนี้คนใดก็ตามมีอ�านาจที่
จะเข้าไปแทรกแซงในการด�าเนินการของศาลใด ๆ ที่ท้าทายการเห็นชอบตาม
รัฐธรรมนูญของกฎหมายนี ้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องการเห็นชอบตาม
รัฐธรรมนูญของกฎหมายนี ้ไม่ว่าการด�าเนินดังกล่าวเกิดขึ้นในศาลชั้นต้นใด ๆ 

ในการอุทธรณ ์หรือในการตรวจสอบการตัดสินใจโดยศาลฎีกาของรัฐ California 

หรือศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมใน
การปกป้องการกระท�าเป็นค่าใช้จ่ายที่เก็บกับเงินทุนที่จัดสรรให้กับกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งจะต้องจ่ายโดยทันที

หมวด	 9.	 การตีความบทกฎหมายแบบกว้าง

กฎหมายนี้จะถูกตีความอย่างกว้างขวางเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของ
กฎหมาย

ร่างกฎหมาย 58

กฎหมายฉบับนี้เสนอโดยร่างพระราชบัญญัติวุฒิสมาชิก 1174 ส่วนปกติป ี

2013–2014 (บทที ่753 ประมวลกฎหมายป ี2014) เผยแพร่สู่ประชาชนตาม
ข้อก�าหนดหมวดที ่10 มาตรา II ของ รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

กฎหมายที่เสนอนี้เปลี่ยนแปลงและยกเลิกหมวดของข้อก�าหนดด้านการศึกษา 
ดังนั้น บทบัญญัติที่ได้รับการเสนอให้ลบทิ้งนั้นได้รับการตีพิมพ์ใน การขีดฆ่า 
และบทบัญญัติใหม่ที่ได้รับการเสนอให้เพิ่มเติมนั้นได้รับการตีพิมพ์ในแบบ 

อักษรตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

หมวด	 1.	 มาตรการนี้จะเป็นที่รู้จักและอาจถูกเรียกว่า "โครงการริเริ่ม 

California Ed.G.E" หรือ "การศึกษาเพื่อการริเริ่มของเศรษฐกิจโลกในรัฐ 

California"

หมวด	 2. หมวด 300 ของข้อก�าหนดด้านการศึกษาได้รับการแก้ไขเพิ่ม
เติมว่า :

300. ประชาชน ประชาชน แห่งรัฐ California พบและประกาศดังมีใจความ
ต้อไปนี ้:

(a)	 ด้วยเหตุที ่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาธารณะแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและของรัฐ California ถูกพูดโดยผู้พ�านักส่วนใหญ่มากของรัฐ 

California และยังเป็นภาษาชั้นน�าของโลกส�าหรับ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้วยเหตุนั้นจึงเป็น ภาษา 
ส�าคัญ ของโอกาสทางเศรษฐกิจ และ

(b)	 ด้วยเหตุที ่ผู้เข้าเมืองทุก ผู้ปกครองกระตือรือร้นที่จะให้ลูกหลานของตน มี
ความรู้ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงอนุญาตให ้มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ
และรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อม ให้พวกเขา
เข้าร่วมในความฝันของชาวอเมริกันในด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง
สังคมอย่างเต็มที ่และ

(c)  ด้วยเหตุที ่California เป็นที่ตั้งของบริษัทในระดับนานาชาตินับพันบริษัทที่
ต้องสื่อสารกับพนักงานทั่วโลกเป็นประจ�าทุกวัน และ

(d)  ด้วยเหตุที ่ผู้จ้างงานทุกส่วนใน California ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างรับ
สมัครพนักงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพราะความสามารถของพวกเขา
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ และ

(e)  ด้วยเหตุที ่ทักษะความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาเป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับความมั่นคงของชาติและมีความส�าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยและ
โครงการระดับสากลต่าง ๆ และ

(f)  ด้วยเหตุที่รัฐ California เป็นแหล่งศูนย์รวมภาษาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งนี้
รวมถึง ภาษาอังกฤษ จีนกลางและสเปน ซึ่งมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจทางการ
ค้าและความพยายามทางการทูตของรัฐ และ

(g)  ด้วยเหตุที่รัฐ California มีโอกาสที่ไม่เหมือนรัฐอื่นในการเสนอตัวเลือกแก่
ผู้ปกครองที่จะส่งเสริมให้ลูกหลานได้รับการศึกษาด้านภาษาอังกฤษในมาตรฐาน
ระดับสูงเพิ่มเติมด้วยภาษาอื่นอีกหนึ่งภาษาขึ้นไป ทั้งนี้รวมถึง ภาษาชาว
อเมริกันพื้นเมือง ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของ
นักเรียนและอาชีพที่พวกเขาต้องการ และ

(c) (h)	 ด้วยเหตุที่ส่วนราชการและโรงเรียนรัฐบาลของรัฐ California มีภาระ
ผูกพันทางจริยธรรมและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการจัดสรรทักษะที่จะเป็นแก่
เยาวชนทุกคนของรัฐ California โดยไม่ค�านึงถึงเชื่อชาติหรือ ถิ่นก�าเนิดทาง
ชาต ิถิ่นก�าเนิด เพื่อที่เยาวชนจะมีทักษะที่จ�าเป็นต่อการเป็นสมาชิกที่สร้างสรรค์
ของสังคม และในทักษะต่าง ๆ นี้ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาอังกฤษก็
เป็นหนึ่งในทักษะที่ส�าคัญที่สุด และ

(d) (i)	 ด้วยเหตุที ่โรงเรียนรัฐบาลของรัฐ California ในปัจจุบันยังให้การ
ศึกษาแก่เยาวชนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างประเทศยังไม่ดีพอ การสูญเสีย
ทรัพยากรทางการเงินในการทดลองโปรแกรมภาษาที่ราคาแพงซึ่งประสบความ
ล้มเหลวมากว่าสองทศวรรษแสดงให้เห็นจากอัตราการลาออกในระดับสูงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ต�่าของเยาวชนที่
ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างประเทศ ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ California อนุมัติและ
ผู้ว่าการรัฐลงนาม ประวัติการณ์ของการปฏิรูปการให้เงินทุนแก่โรงเรียนซึ่ง
ปรับโครงสร้างการให้เงินทุนด้านการศึกษาสาธารณะที่เป็นธรรมยิ่งขึ้นน�าไป
สู่ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในภาษาอังกฤษ และให้การ
ควบคุมในระดับท้องถิ่นแก่เขตการศึกษา ส�านักศึกษาธิการระดับมณฑลและ
โรงเรียนในวิธีใช้จ่ายเงินทุนผ่านสูตรการจัดสรรเงินทุนภายใต้การควบคุมใน
ระดับท้องถิ่นและการควบคุมในระดับท้องถิ่นและแผนความรับผิดชอบ และ

(j)  ด้วยเหตุที่ขณะนี้ผู้ปกครองมีโอกาสในการเข้าร่วมในการสร้างสรรค ์

โครงการใหม ่ๆ ที่จะในโอกาสที่มากขึ้นแก่นักเรียนในการเสริมสร้างทักษะ 
ของศตวรรษที ่21 เช่น ความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษา และ

(k)  ด้วยเหตุที่ผู้ปกครองทุกคนจะมีตัวเลือกและเสียงที่จะเรียกร้องการศึกษาที่
ดีที่สุดส�าหรับลูกหลานของตน ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงโปรแกรมภาษาที่จะช่วย
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อังกฤษตามล�าดับที่ระบุไว้ในย่อหน้า (2) ของส่วนย่อย (d) ของ หมวด 52060 

และ หมวด 52066

(b)  เมื่อเขตการศึกษาหรือส�านักงานศึกษาธิการมณฑลจัดตั้งโครงการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามหมวดนี ้เขตการศึกษาหรือส�านักงานศึกษาธิการมณฑลจะ
หารือกับบุคลากรที่เหมาะสมในโรงเรียน ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง ผู้บริหาร
จัดการและครูที่ได้รับการรับรองซึ่งได้รับอ�านาจและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม

(c)  เขตการศึกษาและส�านักงานศึกษาธิการมณฑลยังสนับสนุนให้มีการเสนอ  

โอกาสแก่นักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษให้ได้รับการสอนภาษาอื่นในระดับ
ที่เพียงพอที่จะสร้างความเชี่ยวชาญในภาษานั้น ๆ ภาษาอื่นนอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษควรอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน ขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรทางด้านภาษาและการเงินของชุมชนโรงเรียนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ 

ในท้องถิ่น

(d)  โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จัดตั้งขึ้นตามหมวดนี้จะเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของ หมวด 310

หมวด	 4. หมวด 306 ของข้อก�าหนดด้านการศึกษาได้รับการแก้ไขเพิ่ม
เติมว่า :

306.	 ค�านิยามของค�าศัพท์ที่ใช้ในมาตรนี้และใน มาตรา 3 1 (ประกอบด้วย 

หมวด 310) 300) มีใจความดังต่อไปนี ้:

(a) "ผู้เรียนภาษาอังกฤษ" หมายถึง เด็กที่ไม่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษา
อังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก และ ไม่สามารถเรียนและท�าแบบฝึกหัดในห้องเรียน
ปกติที่เป็นภาษาอังกฤษได ้ทั้งนี้เรียกโดยรวมว่าเด็กที่มีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาอังกฤษจ�ากัด (Limited English Pro�ciency: LEP) นักเรียนที่ม ี"ความ
เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษจ�ากัด" ตามที่จ�ากัดค�านิยามในพระราชบัญญัต ิNo 

Child Left Behind ปี 2001 (20 U.S.C. 7801(25))

(b) "ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ" หมายถึงชั้นเรียนที่ภาษาที่ใช้ในการสอนโดยครู
ผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ ่และผู้สอนมีความรู้ในภาษาอังกฤษเป็น
อย่างด ี"ผู้เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ" หมายถึง นักเรียนที่ได้เรียนและใช้ภาษา
อังกฤษที่บ้านตั้งแต่วัยเด็กเล็ก และ ภาษาอังกฤษเป็นแนวทางหลักในการวาง
แนวความคิดและการสื่อสาร

(c) "ห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก" หมายถึง ชั้นเรียนที่นักเรียน
เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษหรือมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษที่เหมาะสม 

"โปรแกรมการเรียนรู้ทางภาษา" หมายถึง โปรแกรมการศึกษาที่ออกแบบมา
เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเท่าที่จะท�าได ้และให้การสอนแก่นักเรียนตามมาตรฐานเนื้อหาทางการ
ศึกษาที่ใช้ในรัฐ ทั้งนี้รวมถึง มาตรฐานการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรม
การเรียนรู้ทางภาษาที่จัดให้นักเรียนควรได้รับข้อมูลจากการวิจัย และควรน�า
ไปสู่การจัดระดับความเชี่ยวชาญและความส�าเร็จทางการศึกษาทั้งในภาษา
อังกฤษและภาษาอื่น โปรแกรมการเรียนรู้ทางภาษาอาจรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง
โปรแกรมทั้งหมดดังต่อไปนี ้:

(1)  การสอนโดยใช้สองภาษาซึ่งรวมการเรียนและการสอนส�าหรับผู้ที่เป็น
เจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ด้วยเป้าหมายในความส�าเร็จ
ทางการศึกษาขั้นสูง ความเชี่ยวชาญในภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง และ ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างกัน

(2)  โปรแกรมเพื่อการถ่ายโอนและการพัฒนาส�าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่
ให้การสอนแก่นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเกิดส�าหรับการสอนการอ่าน
เขียนและด้านการศึกษาของนักเรียน และช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถ
มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและด้านการศึกษาในเนื้อหาวิชาและทักษะ
จ�าเป็นที่สูงขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อให้ได้มาตรฐานเนื้อหาทางการ
ศึกษาที่ใช้ในรัฐ

ปรับปรุงการเตรียมพร้อมเยาวชนส�าหรับการศึกษาต่อและอาชีพ ตลอดจนช่วย
ให้พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันยิ่งขึ้นในเศรษฐกิจโลก

(l)  ด้วยเหตุที่ประมวลกฎหมายที่มีอยู่วางข้อจ�ากัดให้แก่ครูและโรงเรียน ซึ่งได้
ลิดรอนโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาของ
นักเรียนจ�านวนมาก และ

(e) (m)	 ด้วยเหตุที ่เด็กและเยาวชนที่ย้ายถิ่นฐานสามารถพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในภาษาใหม่ได้ง่าย เช่น ภาษาอังกฤษ หากพวกเขาได้สัมผัสกับ
ภาษานั้น ๆ ในปริมาณที่มากพอเมื่ออยู่ในชั้นเรียนตั้งแต่วัยเด็ก การศึกษาวิจัย
จ�านวนมากได้แสดงให้เห็นประโยชน์ด้านความรู้ความเข้าใจ เศรษฐกิจและด้าน
การศึกษาในระยะยาวของความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาและความ
สามารถในการอ่านเขียนได้หลายภาษา

(f) (n)	 ดังนั้นจึงมีมติว่า : การแก้ไขใน และ การยกเลิกของ และ บทบัญญัติ
บางประการของบทนี้ในการเลือกตั้งทั่วไปตลอดทั้งรัฐในเดือนพฤศจิกายน 

2016 จะขยายเป้าหมายของผู้ออกเสียงเพื่อให้แน่ใจว่า เยาวชนทุกคนใน
โรงเรียนรัฐบาลของรัฐ California จะ ได้รับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะท�าได ้ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงสุด ได้รับความรู้ในภาษาอังกฤษ และ เข้าถึงโปรแกรมภาษาคุณภาพ
สูง แปลกใหม่และเป็นไปตามการศึกษาวิจัยที่ให้โครงการริเริ่ม California 

Ed.G.E (การศึกษาเพื่อการริเริ่มของเศรษฐกิจโลกในรัฐ California)

หมวด	 3. หมวด 305 ของข้อก�าหนดด้านการศึกษาได้รับการแก้ไขเพิ่ม
เติมว่า :

305. ตาม (a) (1) ความคาดหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 3 อันเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและชุมชนที่จ�าเป็นส�าหรับ
การพัฒนาแผนการควบคุมและความรับผิดชอบระดับท้องถิ่น ตามมาตรา 4.5 

(ประกอบด้วย หมวด 310) เยาวชนทุกคนในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐ California 

จะได้รับการสอนภาษาอังกฤษโดยการสอนในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ขั้นตอนนี้มีข้อบังคับว่าเด็กทุกคนจะต้องถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 

เด็กที่เป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษควรได้รับการศึกษาโดยการสอนเป็นภาษา
อังกฤษในระหว่างช่วงการปรับเปลี่ยนชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษซึ่งน่าจะมากกว่า
หนึ่งป ีโรงเรียนท้องถิ่นควรอนุญาตให้เข้าเรียนในชั้นเรียนเดียวกันกับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษที่มีอายุแตกต่างไปแต่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในระดับ
เดียวกัน โรงเรียนท้องถิ่นจะส่งเสริมสนับสนุนให้ผสมผสานผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ในห้องเรียนเดียวกันจากกลุ่มที่พูดภาษาอื่น แต่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ในระดับเดียวกัน เมื่อผู้เรียนภาษาอังกฤษมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับที่
ดีแล้ว พวกเขาจะถูกย้ายไปไปยังห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การให้
เงินทุนเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการจัดการให้มากที่สุดเท่า
ที่จะท�าได ้ตามการดัดแปลงที่เป็นไปได้ภายใต้มาตรา 8 (ประกอบด้วย หมวด 

335) ด้านล่างนี ้52060) ของบทที ่6.1 ส่วนที ่28 ฝ่ายที ่4 หัวข้อที ่2 เขต
การศึกษาและส�านักงานศึกษาธิการประจ�ามณฑลจะร้องขอความคิดเห็น และ
จะจัดสรรวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมให้แก่นักเรียน ทั้งนี้รวมถึง
แต่ไม่จ�ากัดเพียง การจัดตั้งโปรแกรมการเรียนรู้ทางภาษา ตามที่ก�าหนดไว้ใน 

หมวด 306 ระเบียบข้อบังคับนี้มีเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคน รวมถึง 
ผู้เรียนภาษาอังกฤษและเจ้าของภาษาอังกฤษได้รับมาตรฐานเนื้อหาการศึกษา
หลัก ทั้งนี้รวมถึง มาตรฐานการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม
ให้มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตามล�าดับที่ระบุไว้ในย่อหน้า (2) ของส่วน
ย่อย (d) ของ หมวด 52060 และ หมวด 52066

(2)  เขตการศึกษาและส�านักงานศึกษาธิการมณฑลจะจัดสรรโปรแกรมการ
สอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนขั้นต�่าสุด 

ตามที่ระบุไว้ใน หมวด 306 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียน
ภาษาอังกฤษได้รับมาตรฐานเนื้อหาทางการศึกษาหลัก ทั้งนี้รวมถึง มาตรฐาน
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมให้มีความเชี่ยวชาญในภาษา
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(c)	 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ: เด็กที่เคยถูกจัดเข้าในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันในระหว่างปีการศึกษา และอาจารย์ใหญ่และ
บุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนพิจารณาแล้วว่า เด็กมีความต้องการเป็น
พิเศษทางร่างกาย อารมณ ์จิตวิทยาหรือการศึกษาที่หลักสูตรการศึกษาทดแทน
จะเหมาะส�าหรับพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็กมากกว่า ค�าอธิบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรของความต้องการพิเศษนี้ต้องน�าส่งและการตัดสินใจดังกล่าวใด ๆ 

ที่มีขึ้นตามการตรวจสอบและอนุมัติของผู้อ�านวยการโรงเรียนในท้องถิ่น ภาย
ใต้แนวทางที่จัดท�าขึ้นโดยและขึ้นกับการตรวจทานของคณะกรรมการด้านการ
ศึกษาในท้องถิ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการด้านการศึกษาของรัฐ การ
มีความต้องการพิเศษดังกล่าวนี้ไม่ควรเป็นเกณฑ์บังคับการออกการสละสิทธิ ์
และผู้ปกครองควรได้รับข้อมูลโดยละเอียดในสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับการ
สละสิทธิ์

หมวด	 7. หมวด 320 ของ กฎหมายด้านการศึกษา ได้รับการแก้ไขเพิ่ม
เติมว่า :

320.	 ตามที่แสดงรายละเอียดไว้ใน มาตรา หมวด 5 ของ มาตรา IX ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California และมาตรา 2 (ประกอบด้วย หมวด 305) และ
มาตรา 3 (ประกอบด้วย หมวด 310) ตามล�ากับ เด็กนักเรียนในรัฐ California 

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ การศึกษาสาธารณะในวิชาภาษาอังกฤษ หากเด็ก
นักเรียนในรัฐ California ได้รับการปฏิเสธในทางเลือกของหลักสูตรการสอน
วิชาภาษอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาล บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ตาม
กฎหมายของเด็กจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะฟ้องร้องให้บทบัญญัติของประมวล
กฎหมายนี้มีผลบังคับใช ้และหากส�าเร็จจะได้รับค่าธรรมเนียมทนายความและ
ค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่ใช่ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง สมาชิก
คณะกรรมการโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งหรือครูหรือเจ้าหน้าที่
บริหารโรงเรียนรัฐบาลที่มีเจตนาและท�าการปฏิเสธซ�้า ๆ ที่จะ น�ากฎหมายนี้
มาบังคับใช้โดยการเสนอ การให้การศึกษาสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทาง
เลือกในการศึกษา ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนรัฐบาลที่มีให้แก่เด็กนักเรียนของ
รัฐ California อาจต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าเสียหายตามจริงด้วย
ตนเองที่เกิดขึ้นกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายของเด็กการ
ศึกษาสาธารณะ

หมวด	 8. หมวด 335 ของ กฎหมายด้านการศึกษา ได้รับการแก้ไขเพิ่ม
เติมว่า :

335.	 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจได้รับการแก้ไขโดยประมวล
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตามการอนุมัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหรือโดย
ประมวลกฎหมาย แก่วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติในอนาคต ซึ่งได้รับการ
ผ่านด้วยคะแนนเสียง สองในสาม ของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ละส่วนและได้รับการลง
นามโดยผู้ว่าการรัฐ

หมวด	 9.	 หมวดs 2 ถึง 8 ของพระราชบัญญัตินี้จะได้รับการด�าเนินการใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2017
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ค�าถามเชิงหารือต่อไปนี้ส่งเข้ามาโดยประชาชนตามความในหมวด 4 ของร่าง
พระราชบัญญัติวุฒิสมาชิก 254 ของส่วนปกติป ี2015–16 (บทที ่20 ประมวล
กฎหมายป ี2016)

ค�าถามเชิงหารือ: "เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งของรัฐ California ควรใช้
อ�านาจตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการเสนอและ
อนุมัติการแก้ไขหนึ่งประเด็นขึ้นไปของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ ฯ ให้กลับ 

Citizens United v. Federal Election Commission (2010) 558 U.S. 310 

และการพิจารณาคดีอื่น ๆ เพื่ออนุญาตข้อก�าหนดโดยสมบูรณ์หรือข้อจ�ากัดของ
การบริจาคเงินและการใช้จ่ายเพื่อการหาเสียง เพื่อให้แน่ใจว่าพลเมืองทุกคน

(d) (3) "การสอนเป็นภาษาอังกฤษ" หรือ "การสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม
โครงสร้าง" หมายถึงขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กเล็ก โปรแกรม
การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามโครงสร้างส�าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งการ
สอนในชั้นเรียนเกือบทั้งหมด สอนเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ แต่ม ี

หลักสูตรและ การบรรยายที่ออกแบบมาเพื่อ เด็ก นักเรียน ที่เรียน ภาษา ภาษา
อังกฤษ

(e) "การศึกษาแบบสองภาษา/การสอนในภาษาเกิด" หมายถึง ขั้นตอนการ
เรียนรู้ภาษาส�าหรับนักเรียนที่การสอน ต�าราและข้อมูลประกอบการสอนส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมดจัดท�าขึ้นเป็นภาษาของเด็ก

หมวด	 5. หมวด 310 ของข้อก�าหนดด้านการศึกษาได้รับการแก้ไขเพิ่ม
เติมว่า:

310. (a) ระเบียบข้อบังคับของ หมวด 305 สามารถยกเว้นโดยการแสดง
ค�ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ารายปีจาก บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่
มีสิทธิตามกฎหมายของนักเรียนที่ลงทะเบียนในโรงเรียน สามารถเลือกโครงการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะที่สุดส�าหรับลูกหลานของตนตามหมวดนี ้โรงเรียน
ที่ บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีสิทธิตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้าน
ล่างนี้และใน หมวด 311 ค�ายินยอมดังกล่าวก�าหนดให้ระบุว่า ผู้ปกครองที่มี
สิทธิตามกฎหมายของนักเรียน 30 คนขึ้นไปต่อโรงเรียน หรือ บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองที่มีสิทธิตามกฎหมาย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตนเองเพื่อสมัครรับ
การสละสิทธิ ์และจะได้รับค�าแนะน�าโดยละเอียดของข้อมูลด้านการศึกษาที่ใช้ใน
โปรแกรมด้านการศึกษาต่าง ๆ และโอกาสทางการศึกษาทั้งหมดที่มีให้ส�าหรับ
เด็ก ภายใต้เงื่อนไขการสละสิทธิ์ของผู้ปกครองด้งกล่าว เด็ก ๆ อาจได้รับการ
ย้ายชั้นเรียนไปยังห้องที่สอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ ผ่านเทคนิคการศึกษา
ในสองภาษาหรือวิธีการด้านการศึกษาอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักและได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย โรงเรียนหนึ่ง ๆ ที ่ผู้ปกครองของ นักเรียน 20 คนขึ้นไป ในระดับชั้น
หนึ่ง ๆ ได้รับการสละสิทธิ ์ในชั้นใดก็ตามร้องขอโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
ออกแบบมาเพื่อสอนภาษา จะถูกร้องขอให้เสนอ ชั้นเรียนดังกล่าว หรือมิฉะนั้น
พวกเขาต้องอนุญาตให้นักเรียนย้ายไปยังโรงเรียนรัฐบาลที่มีการสอนในลักษณะ
ดังกล่าวโครงการที่เป็นไปได ้ตามข้อก�าหนดของ หมวด 305

(b)  หากเขตการศึกษาน�าโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาใช้ตามหมวดนี ้เขต
การศึกษานั้นควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)  ปฏิบัติตามระดับชั้นอนุบาลและประถม 1 หรือ 3 รวมถึงข้อก�าหนดใน
ขนาดของชั้นเรียนที่ระบุไว้ใน หมวด 42238.02

(2)  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแจ้งข่าวแก่ผู้ปกครองประจ�าปีตามหมวด 48980 

หรือเมื่อท�าการลงทะเบียน ให้เสนอข้อมูลแก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีสิทธิ
ตามกฎหมายแก่นักเรียนชนส่วนน้อยในส่วนของโปรแกรมด้านภาษาที่มีให้
ส�าหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนในเขตการศึกษา ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงค�า
อธิบายของแต่ละโปรแกรม

หมวด	 6. หมวด 311 ของ กฎหมายด้านการศึกษา ได้รับการยกเลิก

311.	 สถานการณ์ที่การยกเว้นการสละสิทธิ์ของผู้ปกครองอาจได้รับอนุมัติ
ภายใต ้หมวด 310 อาจเกิดได้ดังนี ้:

(a)	 เด็กที่รู้ภาษาอังกฤษแล้ว : เด็กที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีแล้วตามการวัดผล
โดยการทดสอบตามมาตรฐานในด้านค�าศัพท ์ความเข้าใจ การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยที่เด็กมีคะแนนในระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของรัฐเมื่อเทียบกับเด็กในระดับชั้นเดียวกัน หรือ ในระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของชั้นประถม 5 ระดับใดระดับหนึ่งที่ต�่ากว่า หรือ

(b)	 เด็กโต : เด็กที่มีอาย ุ10 ขวบขึ้นไปและอาจารย์ใหญ่และบุคลากรด้านการ
ศึกษาของโรงเรียนพิจารณาแล้วว่า หลักสูตรการศึกษาทดแทนจะเหมาะสม
มากกว่าที่เด็กจะเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว หรือ
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โดยไม่ค�านึงถึงความร�่ารวย สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และ 
สร้างความชัดเจนว่าบริษัทต่างๆ ไม่ควรมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับ
มนุษย์หรือไม?่"

ร่างกฎหมาย 60 

มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของหมวด 8 ของมาตรา II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการริเริ่มนี้จะเพิ่มหมวดในประมวลกฎหมายผู้ใช้แรงงาน ดังนั้นข้อก�าหนด
ใหม่ที่เสนอเพิ่มจะตีพิมพ์ด้วย ตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็นข้อก�าหนดใหม่

กฎหมายที่เสนอ

กฎหมายว่าด้วยการร่วมเพศที่ปลอดภัยกว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ ่

(หนังโป)๊ ส�าหรับ California

ประชากรชาว California มีการออกกฎหมายดังต่อไปนี:้

หมวด	 1.	 ต�าแหน่ง

กฎหมายนี้เป็นที่รู้จักและกล่าวอ้างเป็น "กฎหมายว่าด้วยการร่วมเพศที่
ปลอดภัยกว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ส�าหรับ California" 

("กฎหมาย")

หมวด	 2.	 การค้นพบและการประกาศ

ในที่นี ้ประชากรชาว California พบและประกาศทั้งหมดดังนี:้

(a)	 การเผยแพร่เชื้อที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้าง 
ภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ใน California ได้รับการท�าเป็นเอกสารโดยหนึ่งใน
กระทรวงสาธารณสุขมณฑล คนงานทุกคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ส�าหรับ
ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ สมควรที่จะได้ไปท�างานและไม่กลายเป็นคนป่วย สิ่งส�าคัญที่
ควรตระหนักคือ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยในการสร้างหนังผู้ใหญ ่(หนัง
โป)๊ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักแสดงจะต้องใช้ถุงยางอนามัย เพื่อจ�ากัดการ
รแพร่กระจายของเชื้อ HIV/AIDS และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ไม่เพียงแต่จะเป็นความเสี่ยง
ที่จะได้รับเชื้อ HIV/AIDS และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ในหมู่นักแสดง
ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ซึ่งถือเป็นปัญหาส�าคัญในขณะนี ้แต่ยังเป็น
ความเสี่ยงของการเผยแพร่เชื้อ HIV/AIDS และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 

ระหว่างนักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ และประชาชนในวงกว้าง
ด้วยเช่นกัน

(b)	 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ให้ความส�าคัญต่อความ
ปลอดภัยของคนงาน และมีการป้องกันอย่างจริงจัง รวมถึงยังเป็นการป้องกัน
การใช้วิธีการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยที่ส�าคัญบางรูปแบบ ค่าใช้จ่ายในการ
ฉีดวัคซีน การทดสอบ และการตรวจสอบทางการแพทย์เกี่ยวกับ HIV/AIDS 

และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ล้วนเป็นภาระส�าหรับนักแสดงภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ในปัจจุบันนี ้ในขณะที่ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ หลีกเลี่ยงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบ
เหล่านี ้กฎหมายนี้จึงเป็นข้อที่จ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นและแก้ไขข้อ
กังวลของสาธารณชนเหล่านี้

หมวด	 3.	 วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์

ประชากรของ California ขอประกาศวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ดังต่อไปนี้ใน
การร่างกฎหมายข้อนี:้

(a)	 เพื่อปกป้องนักแสดงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนัง
โป)๊ และลดการแพร่กระจายการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการสร้าง
ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ (หนังโป)๊ ใน California รวมถึงยังช่วยลดผลกระทบที่

มีต่อสุขภาพของผู้คน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน California

(b)	 ก�าหนดให้ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ (หนังโป)๊ 

ด�าเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย โดยการก�าหนดให้นักแสดงได้รับการคุ้มครอง
จากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย

(c)	 อนุญาตและก�าหนดให้แผนกความปลอดภัยด้านอาชีพและสุขภาพ 

(Cal/OSHA) และคณะกรรมด้านการประกอบอาชีพและสุขภาพมาตรฐานใน 

California เพื่อให้มีการเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมาย

(d)	 ก�าหนดให้ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฉีด
วัคซีน การทดสอบบางรายการ และการตรวจสอบทางการแพทย ์ที่เชื่อมโยงกับ 

HIV/AIDS และการติดเขื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และให้สิทธินักแสดงภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ่ (หนังโป)๊ ในการเรียกคืนความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือได้รับ
บาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากการที่ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่

(หนังโป)๊ ไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยตามกฎหมายนี้

(e)	 แสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนและทุกบริษัทที่มีความสนใจสนับสนุน 

เงินทุนส�าหรับการสร้างหรือจ�าหน่ายภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ที่ละเมิด
กฎหมายนี้

(f)	 ก�าหนดให้ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ต้องมีการ
ประกาศเกี่ยวกับการถ่ายท�า มีการเก็บรักษาบันทึกบางประการเกี่ยวกับ
การถ่ายท�า มีการโพสต์แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยส�าหรับฉากที่
ระบุไว ้และด�าเนินการตามข้อก�าหนดด้านสุขภาพเพิ่มเติม

(g)	 ป้องกันการไม่ปฏิบัติตามและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายฉบับนี ้โดยก�าหนดให้ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่ 

(หนังโป)๊ ต้องได้รับใบอนุญาต

(h)	 ขยายช่วงเวลาที ่California สามารถติดตามการละเมิดกฎหมายได้

(i)	 เปิดโอกาสให้ประชาชนพลเมืองสามารถช่วยสอดส่องและรายงานผู้ละเมิด 

กฎหมายได ้ในชณะที่รัฐอาจไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง

(j)	 ห้ามตัวแทนแนะน�าให้นักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ เข้าร่วม
บริษัทที่สร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

(k)	 ลงมติยอมรับทนายฝ่ายจ�าเลยตามกฏหมายที่เหมาะสมส�าหรับกฎหมาย
ฉบับนี ้และว่าความต่อศาล

หมวด	 4.	 กฎหมายว่าด้วยการร่วมเพศที่ปลอดภัยกว่าในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ส�าหรับ California จะได้รับการประมวลข้อกฎหมาย
โดยการเพิ่มหมวด 6720 ถึง 6720.8 โดยรวมเข้ากับประมวลกฎหมายผู้ใช้
แรงงาน

หมวด	 4.1.	 หมวด 6720 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายผู้ใช้แรงงาน
เพื่อให้อ่านดังนี้ :

6720.  ข้อก�าหนดสุขภาพและการว่าจ้าง: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ ่ 

(หนังโป)๊

(a)  ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ต้องด�ารงการควบคุมทาง
วิศวกรรมและการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง เพื่อปกป้องนักแสดงภาพยนตร์
ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จากการสัมผัสโดนเลือดและสารหลั่งอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดการ
ติดเชื้อได ้("OPIM-STI") การควบคุมทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงานรวมถึง: 

(1)  การจัดหาให้และก�าหนดให้ใช้ถุงยางอนามัยในระหว่างการถ่ายท�า
ภาพยนตร์ผู้ใหญ่ (หนังโป)๊

(2)  การจัดหาสารหล่อลื่นส�าหรับถุงยางอนามัยแบบน�้าหรือซิลิโคนที่ปลอดภัย
เพื่อช่วยเอื้อการใช้ถุงยางอนามัย
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โป)๊ ใดๆ ซึ่งมีการจ�าหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใน California และไม่มี
การแสดงให้เห็นถึงการใช้ถุงยางอนามัย อาจถือได้ว่า มีการผลิตโดยละเมิดข้อ
ก�าหนดในหมวดนี้

(i)  ความรับผิดตามมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม จะไม่มีผลบังคับใช้
ส�าหรับนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ พนักงานที่ท�างานด้วยความสุจริต 

บุคคลที่เป็นตัวแทนจัดหานักแสดง หรืออาสาสมัครฝ่ายการผลิตของผู้อ�านวย
การภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ที่ท�าหน้าที่ภายใต้ขอบเขตการให้บริการโดย 

และเป็นไปตามค�าสั่งของผู้อ�านวยการภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ โดยมีเงื่อนไข
ว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินในภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ 

และไม่ใช้ผู้อ�านวยการภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ บุคคลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็น
ตัวแทนของผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม

(j)  ไม่มีความใดในมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวมนี ้ที่เป็นการยกเว้น
ตัวแทนของรัฐ เช่น แผนกหรือคณะกรรมการ จากการตีความกฎข้อบังคับ
ว่าด้วยการสร้าง การผลิต การจัดหาเงินทุน และการจ�าหน่ายภาพยนตร์
ผู้ใหญ่ (หนังโป)๊ ตราบเท่าที่กฎระเบียบดังกล่าวเป็นการเพิ่มการป้องกันเพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน การคุ้มครองและสิทธิส�าหรับนักแสดง
ภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ โดยไม่มีการลดทอนข้อก�าหนดใดๆ ในมาตรา 6720 

ถึง 6720.8 โดยรวม

(k)  ในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วว่า จ�านวนเงินค่าปรับใดๆ ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 
6720 ถึง 6720.8 โดยรวมนั้นไม่ถูกต้อง แผนกจะได้รับอ�านาจในการก�าหนด 

และคณะกรรมการจะเป็นผู้มีอ�านาจลงมติยอมรับต่อการก�าหนดจ�านวนเงินค่า
ปรับที่เหมาะสมผ่านกระบวนการบริหารตามกฎเกณฑ ์เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติ
ตามและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบทบัญญัติซึ่งมีการก�าหนด
เงินค่าปรับไว้อย่างไม่ถูกต้อง

หมวด	 4.2.	 หมวด 6720.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายผู้ใช้แรงงาน 

เพื่อให้อ่านดังนี ้:

6720.1.  หนังสือแจ้งและการเปิดเผย

(a) ภายใน 10 วันหลังจากเริ่มต้นการถ่ายท�า ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์
ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนาม
ให้แก่แผนก ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จโดยผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์
ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ :

(1)  เปิดเผยที่อยู่หรือสถานที่ที่มีการถ่ายท�าไปแล้ว ก�าลังถ่ายท�าอยู ่หรือก�าลัง
จะถ่ายท�า พร้อมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใดๆ แก่แผนก ภายใน 72 

ชั่วโมงหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

(2)  วันหรือวันที่ที่มีการถ่ายท�าไปแล้ว ก�าลังถ่ายท�าอยู ่หรือก�าลังจะถ่าย
ท�า พร้อมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวันหรือวันที่ใดๆ แก่แผนก ภายใน 72 

ชั่วโมงหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

(3)  ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊

(4)  ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ดูแลที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการถ่ายท�าดังที่แผนกมี
การก�าหนดไว้ (h)

(5)  ชื่อและข้อมูลติดต่อของตัวแทน ซึ่งเป็นตัวกลางติดต่อนักแสดงภาพยนตร์
ผู้ใหญ่ (หนังโป)๊ ให้กับผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊

(6)  ใบรับรองที่ลงนามโดยผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ภายใต้
บทลงโทษการให้การเท็จว่า : 

(A)  จะมีการใช้หรือมีการใช้ถุงยางอนามัยตลอดเวลาระหว่างการถ่ายท�า
การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก 

(B)  จะมีการน�าเสนอการทดสอบ STI ทั้งหมด การฉีดวัคซีนป้องกัน STI และ

(3)  การควบคุมทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน STI ที่สมเหตุสม
ผลอื่นๆ ซึ่งได้รับการก�าหนดให้ด�าเนินการตามกฎข้อบังคับซึ่งผ่านการลงมติ
ยอมรับโดยคณะกรรมการผ่านกระบวนการบริหารตามกฎเกณฑ ์ตราบใดที่การ
ควบคุมทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงานดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เจตนาของมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม

(b)  ผูอ้�านวยการสร้างภาพยนตร์จะเป็นผูร้บัภาระด้านค่าใช้จ่ายในการฉดีวคัซนี
ป้องกัน STI ทั้งหมด การทดสอบ STI ทั้งหมด และการติดตามทางการแพทย์ที่
มีการก�าหนดไว้ส�าหรับบุคคลที่จะเป็นนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ โดย
นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

(c)  ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพของนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ที่ได้รับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
เป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

(d)  หากผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ไม่สามารถน�าเสนอ 

จัดหาให ้และจ่ายส�าหรับวัคซีนป้องกัน การทดสอบ STI หรือการตรวจสอบ
ทางการแพทย์ ตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการเป็นนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนัง
โป๊) หากวัคซีน การทดสอบ หรือการตรวจสอบดังกล่าวได้รับความยินยอมจาก
นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะส่งผลให้ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์
ต้องจ่ายค่าปรับให้แก ่California เท่ากับค่าใช้จ่ายของวัคซีนป้องกัน STI แต่ละ
รายการ การทดสอบ STI แต่ละครั้ง และการตรวจสอบทางการแพทย์แต่ละ
รายการ ซึ่ง ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ไม่สามารถน�าเสนอ 

จัดหาให ้หรือจ่ายในนามของนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊

(e)  นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ใดๆ อาจสามารถร้องขอและได้รับการ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมส�าหรับการเยียวยาอื่นๆ หรือความเสียหายที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือส�าหรับความเสียหายทางแพ่งมีมูลค่าสูงถึงห้าหมื่น
ดอลลาร ์($50,000) โดยขึ้นอยู่กับดัชนีราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในแต่ละป ีหาก
ได้รับการแยกแยะตามความจริง : (1) พบว่านักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนัง
โป)๊ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล 

อันเป็นผลเนื่องจากที่ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ไม่สามารถด�าเนินการให้
สอดคล้องกับกลุ่มย่อย (a) (b) หรือ (c) (2) ยืนยันการค้นพบว่า การผู้อ�านวย
การสร้างภาพยนตร์ไม่สามารถด�าเนินการให้สอดคล้องได ้เนื่องจากละเลย 

ประมาท หรือจงใจ และ (3) พบว่า ได้รับเงินช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ศาลจะ
ก�าหนดให้โจทก์ที่ได้รับชัยชนะในการก�าหนดค่าแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้
จ่ายเงินช่วยเหลือและค่าธรรมเนียมของทนายความ ตามที่มีการฟ้องร้องต่อ
กลุ่มย่อย หรือกลุ่มย่อย (f) ค่าธรรมเนียมของทนายความที่เหมาะสมอาจได้รับ
การจ่ายให้แก่จ�าเลยที่ชนะในการก�าหนดค่าแรงงาน ตามผลการตัดสินของศาล
ว่า การฟ้องคดีอาญาของโจทก์เป็นมีความสุจริต ในกรณีที่นักแสดงภาพยนตร์
ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือได้รับการบาดเจ็บส่วน
บุคคลได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยค่าตอบแทนส�าหรับแรงงานของผู้
ผลิตภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ กลุ่มย่อยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

(f)  นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ รายใดที่ได้รับสิทธิภายใต้กลุ่มย่อย (e) 

จะมีสิทธิที่จะด�าเนินการดังกล่าวในนามของนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ 

ทั้งหมดที่อยู่ในท�านองเดียวกันทั้งหมด ตามระดับการรับรองโดยศาล

(g)  ในวันที ่1 มกราคม ปี 2018 คณะกรรมการลงมติยอมรับกฎข้อบังคับใน
การใช้และมีผลบังคับใช้ส�าหรับข้อก�าหนด และจุดมุ่งหมายตามมาตรา 6720 

ถึง 6720.8 รวมทั้งยังต้องสอดคล้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความส�าหรับการ
บริหารที่มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ไว ้(บทที ่3.5 (เริ่มด้วยมาตรา 11340) ของ
ส่วนที ่1 แผนก 3 หัวข้อ 2 แห่งประมวลรัษฎากรรัฐบาล)

(h)  ในหมวดนี้ไม่มีการก�าหนดให้แสดงชิ้นส่วนของถุงยางอนามัย อุปกรณ ์

หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ ให้เห็นในภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสันนิษฐานที่อาจสามารถโต้แย้งได้ว่า ภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนัง

60



เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 | 151

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 60 ต่อ

ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ เพื่อปกป้องนักแสดงจากการติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดต่อ

จะต้องพิจารณารวมข้อวิตกกังวลด้านสาธารณสุขใดๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่ 

(หนังโป)๊ :

.

แผนกหรือคณะกรรมการจะมีการตรวจสอบและจะมีการแจ้งต่อแก่สาธารณชน 

รวมถึง ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ภาษาที่จะแสดง
โดยตรงเหนือบรรทัดที่ว่างบนสัญลักษณ ์ซึ่งก�าหนดไว้โดยกลุ่มย่อยนี ้และ
ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะต้องปฏิบัติตามด้วย
ความมุ่งมั่น โดยการแทรกภาษาดังกล่าวเข้าโดยตรงเหนือบรรทัดที่ว่างบน
สัญลักษณ์

(h)  ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะก�าหนดผู้ดูแล
ข้อมูลบันทึก ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม โดยผู้
ดูแลข้อมูลบันทึกจะต้องด�าเนินการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่าสี่ปี 

(1)  ส�าเนาต้นฉบับและยังไม่มีการตัดต่อของภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนัง
โป)๊ ที่สร้างขึ้น ผลิต จัดหาเงินทุน หรือก�ากับการแสดงโดยผู้อ�านวยการสร้าง
ภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ 

(2)  ส�าเนาข้อมูลที่ก�าหนดให้ต้องเปิดเผยแก่กลุ่มย่อย (a)

(3)  หลักฐานแสดงว่า ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ มีการ
จัดหาโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่นักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ 

และลูกจ้างแต่ละรายตามที่ก�าหนดไว้ในกลุ่มย่อย (f)

(4)  หลักฐานแสดงว่า มีการแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจนที่สถานที่ซึ่งถ่ายท�า
ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ตามที่ก�าหนดไว้ในกลุ่มย่อย (f)

(i)  ในวันที ่1 มกราคม ปี 2018 แผนกหรือคณะกรรมการจะมีการลงมติ
ยอมรับกฎข้อบังคับที่น�าออกใช ้และมาตราที่มีผลบังคับใช ้และมาตรา 6720.2 

ตามข้อก�าหนดกฎหมายกระบวนการบริหารตามกฎเกณฑ ์(บทที ่3.5 (เริ่มต้น
ด้วย มาตรา 11340) ของส่วนที ่1 แผนก 3 หัวข้อ 2 แห่งประมวลรัษฎากร)

หมวด	 4.3.	 หมวด 6720.2 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายผู้ใช้แรงงาน 

เพื่อให้อ่านดังนี ้:

6720.2.  ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊: ใบอนุญาต

(a)  ภายใน 10 วันหลังจากเริ่มต้นการถ่ายท�าภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่ 

(หนังโป)๊ ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ของภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ่ (หนังโป)๊ เรื่องนั้นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบตามที่ก�าหนด
ไว ้ส่งใบสมัครที่ก�าหนดไว้ไปยังแผนก และได้รับใบอนุญาต ผู้อ�านวยการสร้าง
ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ที่มีใบอนุญาตซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเริ่มต้น
การถ่ายท�าภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ไม่ต้องส่งใบสมัครใบอนุญาตใหม่
และค่าธรรมเนียม แผนกจะเป็นผู้ก�าหนดค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบการ
บริหารตามกฎเกณฑ ์เป็นจ�านวนเงินที่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานตามมาตรานี ้จนกว่าแผนกจะมีการก�าหนดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะ
มีมูลค่าหนึ่งร้อยดอลลาร ์($100) จะไม่มีการน�าค่าธรรมเนียมที่ได้รับมาส�าหรับ
กลุ่มย่อยนี้ไปใช้ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้ตามมาตรา 6720 

ถึง 6720.8 โดยรวม

(b)  ใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ได้แผนกได้รับใบสมัครและค่า  
ธรรมเนียม ตราบเท่าที่มีการน�าส่งใบสมัครและค่าธรรมเนียมไปยังแผนก
ภายใน 10 วัน 

หลังจากเริ่มต้นการถ่ายท�า นอกเหนือจากนี ้ใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง 
10 วัน หรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เริ่มต้นถ่ายท�า ขึ้นอยู่กับวันไหนจะถึงก่อน

การตรวจสอบทางการแพทย์ตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับบุคคลที่จะเป็นนักแสดง

ภาพยนตร์ผู้ใหญ่ (หนังโป)๊ แก่นักแสดงก่อนเริ่มต้นการถ่ายท�า โดยนักแสดง

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และ 

(C)  ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะเป็นผู้รับผิดชอลค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดในการจัดการการทดสอบ STI การฉีดวัคซีนป้องกัน STI และ 

การตรวจสอบทางการแพทย์

(7)  เอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่แผนกหรือคณะกรรมการอาจเรียกขอ เพื่อให้

มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม

(b)  เมื่อมีการเสนอข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรานี ้ผู้อ�านวยการสร้าง

ภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมที่แผนกหรือคณะ

กรรมการมีการก�าหนดไว ้โดยเป็นจ�านวนเงินที่เพียงพอส�าหรับการรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายจากการบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการรับ การประมวลผล และการบ�ารุงรักษาข้อมูลทั้งหมดที่มีการน�าเสนอ

ภายใต้มาตรานี ้จนกระทั่งแผนกหรือหรือคณะกรรมการจะมีการก�าหนดค่า

ธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะมีมูลค่าหนึ่งร้อยดอลลาร ์($100) จะไม่มีการน�าค่า

ธรรมเนียมที่ได้รับมาส�าหรับกลุ่มย่อยนี้ไปใช้ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ

บังคับใช้ตามมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม

(c)  ในกรณีที่ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ มีผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์

ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ สองรายขึ้นไป หนึ่งในผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์

ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ อาจเป็นผู้น�าส่งข้อมูลที่ก�าหนดให้ต้องเปิดเผยต่อแผนก (a) ใน

นามของผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ทั้งหมดส�าหรับภายยนตร์

ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊

(d)  หากผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ เปิดเผยข้อมูลที่ก�าหนด

ไว้ตามมาตรานี้แก่แผนก หรือเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดโปรแกรมการ

ฝึกอบรมของกลุ่มย่อย (f) ข้อก�าหนดที่ระบุไว้ส�าหรับกลุ่มย่อย (g) หรือข้อ

ก�าหนดการเก็บบันทึกของกลุ่มย่อย (h) ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว ้จะ

ได้รับการลงโทษปรับไม่ต�่ากว่าหนึ่งพันดอลลาร์ ($1,000) และไม่เกินเจ็ด

พันดอลลาร์ ($7,000) ส�าหรับการละเมิดแต่ละครั้ง ตามที่ก�าหนดไว้ผ่าน

กระบวนการบังคับใช้ในการบริหารหรือด�าเนินการทางแพ่ง การละเมิดซ�้าแต่ละ

ครั้งจะได้รับการลงโทษปรับไม่ต�่ากว่าเจ็ดพันดอลลาร ์($7,000) และไม่เกิน

หนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์ ($15,000) ตามที่ก�าหนดโดยผ่านกระบวนการบังคับ

ใช้ในการบริหารหรือการด�าเนินการทางแพ่ง กรณีที่ไม่แสดงข้อมูลใดๆ แต่ละ

รายการตามที่ก�าหนดไว้โดยกลุ่มย่อย (a) ถือว่าเป็นการละเมิดแยกต่างหาก

(e)  ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ที่มีเจตนาแถลงการณ์ข้อมูล

ใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง การด�าเนินการแทน หรือการรับรองที่สอดคล้องกับกลุ่มย่อย 

(a) จะถูกประเมินโทษปรับไม่เกินเจ็ดหมื่นดอลลาร ์($70,000) ตามที่ก�าหนด

ไว้โดยผ่านกระบวนการบังคับใช้ในการบริหารหรือการด�าเนินการทางแพ่ง

(f)  ผู้อ�านวยการภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ จะเป็นผู้จัดหาโปรแกรมการฝึก

อบรมให้กับนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่(หนังโป)๊และพนักงานแต่ละรายตามที่

ก�าหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ซึ่งได้ลงมติยอมรับโดยคณะกรรมการให้เป็นไปตาม

กระบวนการบริหารตามกฎเกณฑ์

(g)  จะต้องมีการแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจนตลอดเวลาที่สถานที่ที่ถ่ายท�า 

ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ โดยใช้แบบอักษรธรรมดา ขนาดไม่เล็กกว่า 

48 จุด ตามที่มีการแจ้งไว้ให้ทราบดังต่อไปนี ้เพื่อให้นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ ่ 

(หนังโป)๊ ทุกคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ 

ดังกล่าว :

California ก�าหนดให้ใช้ถุงยางอนามัยส�าหรับการมีเพศสัมพันธ์

ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักทุกครั้งในระหว่างการผลิต

60
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 60 ต่อ

(c)  การออกใบอนุญาตจะเป็นงานบริหารที่ด�าเนินการโดยแผนก การขอยืดอายุ
ใบอนุญาตจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการสร้าง
ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ (หนังโป)๊ หรือเมื่อมีการแสดงอย่างเหมาะสมต่อหน้า
เจ้าหน้าที ่จะได้รับเลือกโดยแผนกและด�าเนินการเบิกความเกี่ยวกับใบอนุญาต
ผ่านกระบวนการบังคับใช้เพื่อการบริหารหรือด�าเนินการทางแพ่ง เพื่อละเมิด
กลุ่มย่อย (a) ตามมาตรา 6720

(d)  ส�าหรับผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ใดที่ไม่ได้เป็น
บุคคล ใบอนุญาตจะไม่มีผลบังคับใช ้เว้นแต่เจ้าของและตัวแทนจัดการของ 
ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ดังกล่าวได้รับใบอนุญาต

(e)  ใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสองป ีเว้นแต่จะถูกระงับโดยแผนก  

หลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ถูกระงับ แผนกจะแจ้งผู้ได้รับอนุญาตที่ถูก
ระงับให้ขอฟื้นสัญญาใบอนุญาต

(f)  ข้อก�าหนดใบอนุญาต:

(1)  ผู้สมัครแต่ละคนและใบอนุญาตแต่ละใบจะต้องไม่พบประวัติการละเมิด 

ข้อก�าหนดใดๆ ของกลุ่มย่อย (a) ตามมาตรา 6720 เป็นเวลา 12 เดือน ก่อน
ยื่นใบสมัครต่อแผนก หรือภายในช่วงระยะเวลาที่ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ ่(หนังโป)๊ ถูกระงับ โดยผ่านกระบวนการบังคับใช้เพื่อการบริหาร
หรือผ่านศาล ขึ้นอยู่กับว่า ช่วงระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ทุกคนจะได้รับการ
พิจารณาสอดคล้องตามมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม ณ วันที่มีผลบังคับ
ใช้ตามมาตรา 6720 ถึง 6720.8 โดยรวม

(g)  เมื่อใดก็ตามที่แผนกมีการระบุว่า ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของกลุ่มย่อย (a) ตามมาตรา 6720 แผนกจะออกหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ได้รับ
อนุญาต หนังสือแจ้งจะแสดงแถลงการณ์ข้อก�าหนดที่ขาดการปฏิบัต ิพร้อม
มาตรการแก้ไข หากม ีผู้ได้รับอนุญาตจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกลุ่มย่อย (a) 

ตามมาตรา 6720 และจะมีการแจ้งผู้ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับโทษปรับหรือการ
ระงับใบอนุญาตที่อาจเป็นผลตามมา

(h)  ผูไ้ด้รบัอนญุาตซึง่ได้รบัหนงัสอืแจ้งจะต้องด�าเนนิการร้องขอเป็นลายลักษณ์  

อักษรเพื่อการตรวจสอบด้านการบริหาร หรือเพื่อความต่อเนื่อง หากมีการแสดง
เจตนาที่ด ีภายใน 15 วันปฏิทิน นับจากวันที่ออกหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตาม  

มิฉะนั้น อาจถือว่าสละสิทธิ์การขอให้ตรวจสอบหรือคงความต่อเนื่อง

(i)  ภายใน 10 วันหลังจากการทบทวนการปกครองหรือการสละสิทธิ ์โดยไม่
รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการหมวดนี้ต้องได้รับการออกประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรของค�าตัดสินให้กับผู้รับใบอนุญาต ระบุถึงบทลงโทษที่
ก�าหนดให้มีต่อผู้รับใบอนุญาต ส�าหรับใบอนุญาตที่ถูกระงับ การส่งหนังสือแจ้ง
ค�าตัดสินต้องระบุกระกระท�าที่ละเมิดพระราชบัญญัตินี้หรือการละเว้นไม่กระท�า
ที่พบว่าละเมิดมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, และ, ในกรณีของ
ใบอนุญาตที่ถูกระงับชั่วคราว ต้องระบุระยะเวลาและขอบเขตของการระงับ การ
ส่งหนังสือแจ้งค�าตัดสินต้องระบุข้อตกลงด้วย หากม ีว่าสามารถมีการให้คืนหรือ
ออกใบอนุญาตนั้นให้อีกครั้ง

(j)  การออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่าง
ครอบคลุม, สามารถได้รับคืนใบอนุญาตหากมีก�าหนดไว้ในหมวดกฎหมายว่า
เงื่อนไขที่ท�าให้มีการระงับใบอนุญาตนั้นไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป และบทลงโทษ
ใด ๆ ที่เป็นไปตามมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, ได้รับการชดใช้
แล้ว ต้องไม่มีการตีความในมาตรานี้เป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตใน
การร้องขอค�าสั่งจากศาลฎีกาหรือการยื่นอุทธรณ์ให้มีค�าวินิจฉัยของใบอนุญาต
เป็นไปในทางกลับกัน

(k)  การด�าเนินการจัดท�าภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่ใด ๆ ของผู้ผลิตภาพยนต์หนึ่ง
โดยไม่มีใบอนุญาต ต้องเสียค่าปรับเป็นเงินสูงสุดห้าสิบดอลล่าร ์($50) ต่อวัน
ส�าหรับผู้ผลิตภาพยนต์ที่พบก่อนหน้านี้ว่าได้มีการละเมิดหมวดย่อย (a) ของ
มาตรา 6720 ผู้ผลิตภาพยนต์ที่ล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตภาพยนต์

ส�าหรับผู้ใหญ่ภายใน 10 วันหลังจากได้รับการประเมินคุณสมบัติในการเป็นผู้
ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่แล้ว ต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับเป็นเงินสูงสุดยี่สิบห้า
ดอลล่าร ์($25) ต่อวันส�าหรับการด�าเนินการจัดท�าภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่โดย
ไม่มีใบอนุญาต

มาตรา	 4.4.	 มาตรา 6720.3 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
แรงงานเพื่อการพิจารณาร่างกฎหมาย :

6720.3.  อายุความ

(a)  โดยไม่ค�านึงถึงมาตรา 6317 ในการด�าเนินการฟ้องร้องผู้ละเมิดใด ๆ ที่
ได้รับการกล่าวหาของมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, หรือกฎข้อ
บังคับใด ๆ ส�าหรับภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่ที่มีใช้อยู่ตอนนี ้เวลาในการเริ่มต้น
การด�าเนินคดีต้องมีขึ้นในภายหลังตามเวลาดังต่อไปนี้ :

(1)  หนึ่งปีหลังจากวันที่มีการละเมิด

(2)  หนึ่งปีหลังจากพบการละเมิด หรือผ่านการใช้ความระมัดระวังอย่าง
วิญญูชน ซึ่งควรได้มีการค้นพบ

มาตรา	 4.5.	 มาตรา 6720.4 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
แรงงานเพื่อการพิจารณาร่างกฎหมาย :

6720.4.  ความรับผิดและบทลงโทษ

(a)  โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติที่ขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 6423 ถึง 6436 

อย่างครอบคลุม, ผู้ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่ทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่
มีความเกี่ยวเนื่องในการเป็นตัวแทนของผู้ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งได้
กระท�าในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี ้ต้องเป็นไปตามการด�าเนินคดีการปกครอง
หรือทางแพ่ง โดยต้องได้รับการประเมินบทลงโทษดังที่ได้ระบุไว้ในหมวดย่อย 

(b) :

(1)  การละเมิดบทบัญญัติอย่างสะเพร่าใด ๆ ก็ตามของหมวดย่อย (a), (b), 

หรือ (c) ของมาตรา 6720;

(2)  การละเมิดบทบัญญัติโดยการรู้เท่าทันหรือด้วยการละเมิดซ�้าใด ๆ ก็ตาม 

ของหมวดย่อย(a), (b), หรือ (c) ของมาตรา 6720;

(3)  ล้มเหลวหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ ก็ตามในหมวดย่อย 

(a), (b), หรือ (c) ของมาตรา 6720; หลังการได้รับการแจ้งเตือนและการหมด
อายุของช่วงเวลาการลดหย่อน; หรือ

(4)  ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่นกระท�าความผิดในฐานความผิดหนึ่งใดใน
ย่อหน้า (1), (2), หรือ (3) ของหมวดย่อย (a)

(b)  การละเมิดใด ๆ ของย่อหน้า (1) ของหมวดย่อย (a) เป็นความผิดที่ต้องได้
รับโทษโดยบทลงโทษต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งพันดอลล่าร ์($1,000) แต่ไม่เกินห้า
พันดอลล่าร์ ($5,000); การละเมิดใด ๆ ของย่อหน้า (2) หรือ (3) ของหมวด
ย่อย (a) เป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษโดยบทลงโทษต้องไม่น้อยกว่าห้าพันดอล
ล่าร์ ($5,000) แต่ไม่เกินเจ็ดหมื่นดอลล่าร ์($70,000); การละเมิดใด ๆ ของ
ย่อหน้า (4) ของหมวดย่อย (a) เป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษโดยบทลงโทษ
ต้องไม่น้อยกว่าหนึง่พันดอลล่าร์ ($1,000) แต่ไม่เกนิสามหมืน่ห้าพันดอลล่าร์ 
($35,000)

(c)  โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติที่ขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 6423 ถึง 6436 

อย่างครอบคลุม, ผู้ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่ใด ๆ ผู้ที่เจตนาที่จะละเมิดหมวด
ย่อย (a) ของมาตรา 6720 การละเมิดนั้นซึ่งก่อให้เกิดการเสียชีวิต หรือความ
บกพร่องต่อร่างกายโดยถาวรหรือเป็นระยะเวลานาน ต่อผู้แสดงในภาพยนต์
ส�าหรับผู้ใหญ ่ถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลล่าร ์
($100,000) ผ่านกระบวนการบังคับใช้กฎหมายการปกครองหรือการฟ้องคดี
แพ่ง หากผู้ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่เป็นบริษัทจ�ากัดหรือบรรษัท ค่าปรับ
ก�าหนดไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนดอลล่าร ์($1,500,000)
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มาตรา	 4.6.	 มาตรา 6720.5 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
แรงงานเพื่อการพิจารณาร่างกฎหมาย :

6720.5.  ตัวแทนเพื่อการควบคุม; การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระท�า
ความผิดอาญา; การละเมิดหลายความผิด

(a)  ทุกบุคคลที่เป็นเจ้าของ ไม่ว่าโดยการซื้อเพื่อค่าตอบแทนในเชิงพาณิชย ์

การจัดท�าภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่หนึ่งหรือมากกว่า ใน California ซึ่งเป็นการ
ละเมิดของหมวดย่อย (a) ของมาตรา 6720 และผู้ที่ส่งหรือเป็นสาเหตุให้เกิด
การส่ง ไม่ว่าจะโดยรู้เท่าทันหรือโดยความประมาทก็ตาม เป็นผู้น�ามาหรือเป็น
สาเหตุให้เกิดการน�ามา เข้าสู่หรืออยู่ภายใน California เพื่อการขายหรือการ
แจกจ่าย หรือผู้ที่เสนอให้มีการแจกจ่าย ภาพยนต์ที่จัดท�าใน California หนึ่ง
หรือมากกว่าที่ละเมิดหมวดย่อย (a) ของมาตรา 6720 หรือเป็นผู้ที่แจกจ่าย
ภาพยนต์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชณ ์ต้องถูกประเมินบทลงโทษที่
สูงกว่า ดังก�าหนดต่อไปนี ้: 

(1)  ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งส่วนสองเท่า แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งกับหนึ่งส่วนสอง
เท่าของค่าตอบแทนในเชิงพาณิชย์ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนส�าหรับสิทธิใด ๆ 

ก็ตามในภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

(2)  ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งส่วนสองเท่า แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งกับหนึ่งส่วนสอง
เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

(b)  บุคคลใดก็ตามถูกพบว่าได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้อื่นในการละเมิดหมวด
ย่อย (a) ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดหมวดย่อย (a)

(c)  บุคคลใดก็ตามถูกพบว่าต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดหมวดย่อย (a) ซึ่ง
เป็นผู้ที่ก่อนหน้านี้ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดหมวดย่อย (a) ต้องถูก
ประเมินบทลงโทษที่สูงกว่า ดังก�าหนดต่อไปนี ้:

(1)  ไม่น้อยกว่าสองเท่า แต่ต้องไม่เกินกว่าสามเท่าของค่าตอบแทนในเชิง
พาณิชย์ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อสิทธิใด ๆ ก็ตามในภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

(2)  ไม่น้อยกว่าสองเท่า แต่ต้องไม่เกินกว่าสามเท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

(d)  บุคคลใดก็ตามถูกพบว่าต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดหมวดย่อย (a) ซึ่ง
เป็นผู้ที่ก่อนหน้านี้ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดหมวดย่อย (a) ต้องถูก
ประเมินบทลงโทษที่สูงกว่า ดังก�าหนดต่อไปนี ้:

(1)  ไม่น้อยกว่าสามเท่า แต่ต้องไม่เกินกว่าสี่เท่าของการค่าตอบแทนในเชิง
พาณิชย์ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนส�าหรับสิทธิใด ๆ ก็ตามในภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

(2)  ไม่น้อยกว่าสามเท่า แต่ต้องไม่เกินกว่าสี่เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

(e)  มาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, ต้องไม่บังคับใช้กับการแพทย ์

การศึกษา และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้แก่บริษัทที่
ด�าเนินธุรกิจด้านสื่อโทรคมนาคมที่ส่งสัญญาณหรือด�าเนินการภาพยนต์ส�าหรับ
ผู้ใหญ ่เป็นไปตามการบังคับใช้กระบวนการกฎหมายอาญาและหน่วยงานการ
ด�าเนินคดีในการสืบสวนและด�าเนินคดีกับการกระท�าความผิดอาญา และต่อ
ภาพยนต์ใดก็ตามที่ได้รับการจัดอันดับโดยสมาคมภาพยนต์แห่งอเมริกานอก
เสียจากว่าภาพยนต์ดังกล่าวเป็นภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

มาตรา	 4.7.	 มาตรา 6720.6 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
แรงงานเพื่อการพิจารณาร่างกฎหมาย :

6720.6.  การบังคับใช;้ ผู้เปิดเผยข้อมูลภายใน; การละเมิดสิทธิในพระราช
บัญญัติ

(a)  บุคคลใดก็ตามที่ละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ของมาตรา 6720 ถึง 6720.8 

อย่างครอบคลุม, ต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายปกครอง
หรือการด�าเนินการทางแพ่งซึ่งน�าขึ้นมาโดยหมวดนี้หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งของ

หมวด ผู้เป็นโจทก์คดีแพ่ง ผู้แสดงในภาพยนต์ผู้ใหญ่ที่ได้รับความเสียหายเกิด
เนื่องจากการละเมิดในมาตรา 6720 หรือบุคคลหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐ California 

แสดงในภาพยนต์ผู้ใหญ่หรือบุคคลหนึ่ง ก่อนที่จะมีการยื่นด�าเนินคดีทางแพ่ง
ซึ่งเป็นไปตามหมวดย่อยนี ้ต้องยื่นด�าเนินคดีพร้อมกับหมวดโดยมีหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรส�าหรับหมวดนั้นในการยื่นฟ้องต่อผู้ละเมิดกฎหมายที่ถูกกล่าว
หาหรือผู้ละเมิดกฎหมายผ่านกระบวนการบังคับใช้กฎหมายการปกครองหรือ
ผ่านการเริ่มต้นการฟ้องคดีแพ่ง การยื่นฟ้องต้องรวมถึงข้อแถลงการณ์ของมูล
เหตุให้เชื่อว่า มาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, ถูกละเมิด หมวดนั้น
ต้องตอบสนองต่อบุคคลซึ่งเขียนหรือแสดงว่าต้องการที่จะยื่นด�าเนินคดีทางการ
ปกครองหรือคดีแพ่ง หรือจะไม่กระท�าสิ่งใดเลย หากหมวดนั้น ภายใน 21 วัน
ของการได้รับค�าร้อง ตอบสนองว่ามีความประสงค์จะยื่นด�าเนินคดีกับผู้ละเมิดที่
ถูกกล่าวหรือหรือผู้ละเมิดผ่านกระบวนการบังคับใช้กฎหมายการปกครองหรือ
การฟ้องคดีแพ่งภายใน 45 วันของของการได้รับค�าร้อง อาจไม่มีการกระท�าอื่น
ใดนอกเสียจากมีการละทิ้งหรือยกเลิกการด�าเนินคดีของหมวดนั้นโดยไม่มีความ
เดียดฉันท์ หากหมวดนั้น ภายใน 21 วันของการได้รับค�าร้อง ตอบสนองในทาง
ลบ หรือล้มเหลวในการตอบสนอง ผู้ที่ยื่นค�าร้องการด�าเนินคดีสามารถยื่นฟ้อง
ในคดีแพ่ง

(b)  ช่วงเวลาภายในก�าหนดเวลาที่ต้องเริ่มการฟ้องคดีแพ่งต้องถูกคิดค่าธรรม
เนียมจากวันที่มีการรับหมวดของค�าร้อง ไปจนถึงวันที่ยกเลิกการฟ้องคดีแพ่ง
โดยไม่มีความเดียดฉันท์หรือได้มีการละทิ้งกระบวนการบังคับใช้กฎหมายการ
ปกครอง ซึ่งในภายหลัง แต่ส�าหรับการยื่นฟ้องคดีแพ่งซึ่งถูกน�าขึ้นมาโดยบุคคล
ผู้ซึ่งได้ยื่นค�าร้องเพื่อด�าเนินคดีไปแล้วเท่านั้น

(c)  ไม่มีการยื่นฟ้องคดีแพ่งใดจะถูกยื่นด�าเนินคดีภายใต้มาตรานี้อันเกี่ยวเนื่อง  
กับบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดในมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม,  

หลังจากหมวดนี้ได้มีการออกค�าสั่งซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 6720 ถึง 6720.8 

อย่างครอบคลุม, หรือการรวบรวมช�าระโทษต่อผู้นั้นในฐานความผิดการละเมิด
เดียวกัน ถึงแม้ว่ามาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, ไม่ก�าหนดโทษ
ความรับผิดชอบทางอาญา ไม่มีการฟ้องร้องคดีแพ่งเนื่องจากกล่าวหาการ
ละเมิดในมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, สามารถถูกยื่นด�าเนิน
คดีต่อผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรานี้หากโจทก์ทางอาญายังคงให้มีการยื่นฟ้อง
ทางอาญาต่อผู้นั้นอันเป็นเรื่องการด�าเนินธุกรรมหรือเหตุการณ์เดียวกัน ต้องมี
ไม่มากกว่าหนึ่งค�าพิพากษาในประโยชน์ที่เกี่ยวกับการละเมิดใดนั้น ๆ ในมาตรา 
6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, ที่สามารถได้มาจากภายใต้มาตรานี้ต่อผู้
ใดก็ตาม ศาลอาจยกเลิกการยื่นด�าเนินคดีที่อยู่ระหว่างรอ โดยไม่มีความเดียด
ฉันท์ต่อการยื่นด�าเนินคดีใด ๆ ซึ่งเกิดเนื่องจากความล้มเหลวของโจกท์ที่ต้อง
ด�าเนินการอย่างขยันขันแข็งหรือในภาวะความหวังที่ดี

(d)  หากค�าพิพากษามีผลต่อจ�าเลยหนึ่งคนหรือมากกว่าในการน�าขึ้นการ 
ด�าเนินคดีหนึ่งภายใต้มาตรานี ้บทลงโทษที่ต้องคืนให้กับโจทก์จะต้องแจกจ่าย
ออกเป็นดังต่อไปนี ้: 75 เปอร์เซนต์ไปยังรัฐ California และ 25 เปอร์เซนต์
ไปยังโจทก ์ศาลก�าหนดค�าตัดสินอนุญาโตตุลาการส�าหรับโจกท์หรือจ�าเลยที่
ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลผู้ซึ่งมีอ�านาจเหนือกว่าการด�าเนินคดีใด ๆ ซึ่งอนุมัติโดย
มาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, และค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี
ถูกน�าขึ้นมาเพื่อเป็นไปตามมาตรานี้ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมอันสมเหตุสมผล
ของทนายความ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้จ�าเลยได้เรียกคืนค่าธรรมเนียมส�าหรับ
ทนายความจากโจทก ์ศาลต้องพบว่าการด�าเนินการยื่นฟ้องของโจทก์ไม่มีความ
หมายหรือเป็นไปด้วยความหวังที่ไม่ดีเสียก่อน

มาตรา	 4.8.	 มาตรา 6720.7 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
แรงงานเพื่อการพิจารณาร่างกฎหมาย :

6720.7.  ความรับผิดชอบของหน่วยงานจัดหางาน

(a)  เงื่อนไขที่ก�าหนดในหมวดย่อย (a) ของมาตรา 1700.4 ก�าหนดให้เป็นสิ่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายส�าหรับหน่วยงานจัดหางานใด ๆ ก็ตาม ที่อ้างถึงอย่างรู้

60
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(f) "การเริ่มต้นถ่ายท�าภาพยนต"์ หมายถึง จุดที่ภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่เริ่มต้น
การบันทึก การส่งผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการออกอากาศสด

(g) "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการกองมาตรฐานความปลอดภัย
แรงงานและชีวอนามัย

(h) "ค่าตอบแทนในเชิงพาณิชย"์ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า รวมถึง แต่ไม่
จ�ากัดเพียง สกุลเงินจริงหรือในแบบดิจิทัล หรือรายได้ที่เกิดขึ้นหรือสิทธิ์ที่ได้ใน
รายได้ปัจจุบันหรือรายได้ในอนาคต

(i) "วัตถุประสงค์ทางการค้า" หมายถึง เพื่อการขาย เพื่อการเสนอขาย หรือ
เพื่อเป็นเหตุให้มีการขาย หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนในเชิงพาณิชย์

(j) "การแจกจ่าย" หรือ "การเคยแจกจ่าย" หมายถึง การโอนการเป็นเจ้าเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนในเชิงพาณิชย์

(k) "กอง" หมายถึง กองความปลอดภัยแรงงานและชีวอนามัย

(l) "ถ่ายท�าภาพยนต์แล้ว" และ "ก�าลังถ่ายท�าภาพยนต"์ หมายถึง การบันทึก 

การส่งผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการออกอากาศเพื่อชมสดของภาพยนต์ส�าหรับผู้
ใหญ่ใดๆ ก็ตาม

(m) "ใบอนุญาต" หมายถึง ใบอนุญาตสุขภาพผู้ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่

(n) "ผู้ได้รับใบอนุญาต" หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ถือใบอนุญาตสุขภาพผู้ผลิต
ภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่ที่ยังไม่หมดอายุ

(o) "บทลงโทษอื่นเมื่อมีสสารจากการร่วมประเวณีและถ่ายทอดการติดเชื้อ" 

หรือ "OPIM-STI" หมายถึง สารคัดหลั่งหรือสารจากร่างกายใด ๆ ที่อาจปน
เปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นผ่านการร่วมประเวณี

(p) "บุคคล" หมายถึง บุคคลหนึ่ง หุ้นส่วน บริษัท สมาคม บรรษัท บริษัทจ�ากัด 

หรือนิติบุคคลอื่นทางกฎหมาย

(q) "การติดเชื้อจากการถ่ายทอดทางการร่วมเพศ" หรือ "STI" หมายถึง การ
ติดเชื้อหรือการแพร่ระจายโรคใด ๆ ผ่านการร่วมประเวณ ีรวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัด
เพียงเชื้อ เอชไอว/ีโรคเอดส ์โรคหนองใน โรคซิฟิลิซ โรคติดเชื้อคลามัยเดีย โรค
ตับอักเสบ โรคทริโคโมแนส โรคติดเชื้อแฟบพิลโลมาไวรัสในอวัยวะเพศมนุษย ์

(HPV) และโรคติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ

มาตรา	 5.	 การตีความบทกฎหมายแบบกว้าง

พระราชบัญญัตินี้เป็นการใช้เพื่ออ�านาจสาธารณะของประชาชนในรัฐ California 

เพื่อปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพวกเขา และต้องได้
รับการตีความอย่างเสรีเพื่อให้มีผลบังคับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราช
บัญญัตินี้

มาตรา	 6.	 กฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์

พระราชบัญญัตินี้มีความประสงค์ให้มีความครอบคลุม เป็นเจตนาของประชาชน
รัฐ California ที่จะให้พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อ
นี้ต้องมีการลงคะแนนเสียงไปทั่วรัฐ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นหรือกฎหมาย
อื่นเองต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับพระราชบัญญัตินี ้และหากพระราชบัญญัตินี้ได้รับ
การอนุมัติจากผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่แล้ว พระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้
โดยสมบูรณ ์บทบัญญัติกฎหมายอื่นหรือกฎหมายอื่นเองต้องเป็นโมฆะ

มาตรา	 7.	 ความรับผิดชอบของผู้เสนอ

ประชาชนรัฐ California แสดงในที่นี้ว่าผู้เสนอของพระราชบัญญัตินี้ควรรับ
ผิดชอบในทางแพ่งเมื่อพระราชบัญญัตินี้ถูกท�าให้ล้ม หลังการผ่านกฎหมาย 

ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยศาลหนึ่ง ส�าหรับการไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายหรือรัฐบัญญัต ิการริเริ่มการไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือรัฐ
บัญญัติดังกล่าวเป็นการใช้งบของผู้เสียภาษีและทรัพยากรการเลือกตั้งไปในทาง
ที่ผิด และผู้เสนอของพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งเป็นผู้ร่างพระราชบัญญัตินี ้ต้องรับ

เท่าทัน ส�าหรับค่าตอบแทนเป็นเงิน ของผู้แสดงภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่ให้กับ
ผู้ผลิตภาพยนต์ใด ๆ ก็ตาม หรือตัวแทนของผู้ผลิตภาพยนต ์รวมไปถึง แต่ไม่
จ�ากัดเพียงผู้อ�านวยการคัดเลือกนักแสดงของภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ ่ผู้ซึ่งไม่
เป็นไปตามหมวดย่อย (a) ของ มาตรา 6720. หน่วยงานจัดหางานใด ๆ ที่
พบว่าต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดในหมวดย่อยนี ้ต้องรับผิดชอบต่อผู้แสดง
ภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่เป็นจ�านวนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับโดยหน่วยงานจัดหา
งาน ตามผลสืบเนื่องของกระบวนการอ้างถึงซึ่งท�าขึ้นในการละเมิดในมาตรานี ้
และรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมทนายความที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินการอัน
ส�าเร็จสมบูรณ์กับหน่วยงานจัดหางานที่มีความรับผิดชอบต่อการที่ได้ละเมิดต่อ
หน่วยย่อยนี้

(b)  หน่วยงานจัดหางานใด ๆ ที่ได้มาซึ่งหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนการเริ่มผลิตภาพยนต์ ได้ลงนามภายใต้บทลงโทษหรือการเบิกความเท็จ
โดยผู้ผลิตภาพยนต ์ที่ผู้ผลิตภาพยนต์ยอมปฏิบัติตาม และจะยังคงปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดทั้งหมดของหน่วยย่อย (a) ของมาตรา 6720 ต้องไม่เป็นความรับ
ผิดชอบต่อการละเมิดมาตรานี้

(c)  การละเมิดในมาตรานี้อาจเป็นมูลเหตุให้เกิดการระงับหรือเพิกถอนใบ 

อนุญาตของหน่วยงานจัดหางานที่ละเมิดข้อกฎหมายได ้กองความปลอดภัย
แรงงานและชีวอนามัยและกองการบังคับใช้มาตรฐานแรงงานต้องให้มีเขต
อ�านาจ ตามกฎหมายที่เห็นพ้องกันในการบังคับใช้มาตรานี้

(d)  เมื่อมีการค้นพบความรับผิดชอบจากการละเมิดในหมวดย่อย (a) ของ
มาตรา 6720 กองต้องส่งต่อข้อมูลในย่อหน้า (5) ของหมวดย่อย (a) ของ
มาตรา 6720.1 ไปยังกรมอุตสาหกรรมสัมพันธ ์กองการบังคับใช้มาตรฐาน
แรงงาน หรือหน่วยงานผู้สืบทอดใด ๆ

มาตรา	 4.9.	 มาตรา 6720.8 ได้รับการเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
แรงงานเพื่อการพิจารณาร่างกฎหมาย :

6720.8.  ความหมาย

ส�าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่างครอบคลุม, ความ
หมายดังต่อไปนี้ก�าหนดให้น�ามาใช้งาน :

(a) "ภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ"่ หมายถึง ภาพยนต์ใด ๆ ก็ตามที่เป็นการร่วม
ประเวณีโดยหมายถึงการท�าการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในอวัยวะเพศหญิง
หรือมีการสอดสอดใส่ในช่องทวารหนักที่ถูกบันทึก ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ
ออกอากาศสด วิดีโอ สื่อประสม หรือสิ่งอื่นใดที่น�ามาแสดงซ�้าอีกครั้ง

(b) "ผู้แสดงภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ"่ หมายถึง บุคคลหนึ่งที่น�าอวัยวะเพศชาย
ของเขานั้นสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิงหรือช่องทวารหนักในขณะที่มีการ
ถ่ายท�าภาพยนต ์หรือผู้ที่อวัยวะเพศหญิงของเธอหรือช่องทวารหนักถูกสอดใส่
ด้วยอวัยวะเพศชายในขณะท�าการถ่ายท�าภาพยนต์

(c) "ผู้ผลิตภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ"่ หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่ท�าการจัดท�า ผลิต 

สนับสนุนด้านการเงิน หรืออ�านวยการผลิตหนึ่งภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ่หรือ
มากกว่า ที่ท�าการถ่ายท�าใน California และขาย น�าเสนอเพื่อขาย หรือเป็นเหตุ
ให้มีการขายภาพยนต์เหล่านั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อค่าตอบแทนในเชิงพาณิชย์

(d) "กฎข้อบังคับของภาพยนต์ส�าหรับผู้ใหญ"่ หมายถึง กฎข้อบังคับทั้งหมด
ที่น�ามาใช้โดยคณะกรรมการโดยเป็นไปตามการวางกฎบทบัญญัติของพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติทางการปกครอง (บท 3.5 (เริ่มต้นด้วย 11340) ของส่วน 

1 ของหมวด 3 ของข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล) ที่เกี่ยวข้องกันอย่าง
สมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์และเจตนาของมาตรา 6720 ถึง 6720.8 อย่าง
ครอบคลุม

(e) "ผู้เคยช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน" หรือ "ผู้ช่วยเหลือหรือให้การ
สนับสนุน" หมายถึง ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลหนึ่งอย่างเป็นก�าลังไม่ว่าจะ
โดยรู้เท่าทันหรือโดยความประมาทก็ตาม
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ใช้หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้ลงคะแนนเสียง

ร่างกฎหมาย 61

การเสนอมาตรการนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของ
มาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

การเสนอมาตรการนี้จะเพิ่มมาตราในประมวลกฎหมายว่าด้วยการ
สังคมสงเคราะห์และสถาบัน ดังนั้น บทบัญญัติใหม่ที่เสนอจะเพิ่ม จะถูกพิมพ์
เป็น ตัวเอียง เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

กฎหมายว่าด้วยการลดราคายาแห่งรัฐ California

ประชาชนของรัฐ California ในที่นี้ปฏิบัติดังนี ้:

มาตรา 1.	 ชื่อเรื่อง

กฎหมายนี้ให้เป็นที่รู้จักและอาจจะอ้างว่าเป็น "กฎหมายว่าด้วยการลดราคายา
แห่งรัฐ California" (ว่า "กฎหมาย")

มาตรา	 2.	 ผลการตัดสินและการประกาศ

ประชาชนของรัฐ California ในที่นี้มีผลการตัดสินและขอประกาศทุกอย่างดัง
ต่อไปนี ้:

(a)	 ค่าใช้จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ได้เป็น และยังคงเป็น หนึ่งในตัวขับเคลื่อน
ใหญ่ที่สุดของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในรัฐ California

(b)	 ในระดับประเทศ การใช้จ่ายในยาตามใบสั่งแพทย์ที่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า  
ร้อยละ 800 ระหว่างป ี1990 และป ี2013 โดยท�าให้มันเป็นหนึ่งในส่วนของ
การดูแลสุขภาพที่เติบโตเร็วที่สุด

(c)	 ค่าใช้จ่ายในยาชนิดพิเศษ เช่น ยาที่ใช้ในการรักษา HIV/AIDS ไวรัสตับ
อักเสบซ ีและโรคมะเร็ง ก�าลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่ายาชนิดอื่น ในป ี2014 เพียงปี
เดียว ยอดใช้จ่ายในยาชนิดพิเศษได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 23

(d)	 การปฏิบัติการคิดเงินราคายาที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมยาได้ส่งผลต่อ
ก�าไรของบริษัทยาเกินกว่าก�าไรของแม้แต่อุตสาหกรรมน�้ามันและธนาคารการ
ลงทุน

(e)	 ราคายาที่เพิ่มสูงขึ้นได้น�าไปสู่		การที่บริษัทยาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยในการ
จ่ายมากเกินไปให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยา

(f)	 ยาที่มีราคามากเกินไปยังคงเป็นภาระที่ไม่จ�าเป็นต่อผู้เสียภาษีของรัฐ 

California ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลในการตัดลดบริการและผู้ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพต่อประชาชนที่มีความต้องการ

(g)	 แม้ว่ารัฐ California ได้มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายยาตาม
ใบสั่งแพทย์ผ่านทางส่วนลด ผู้ผลิตยายังคงสามารถที่จะคิดเงินจากรัฐมากกว่าผู้
จ่ายเงินของรัฐบาลอื่น ๆ ส�าหรับยาเดียวกัน โดยการส่งผลให้เกิดความไม่สมดุล
อย่างมากที่จะต้องได้รับการแก้ไข

(h)	 หากรัฐ California สามารถที่จะจ่ายในราคาเดียวกันส�าหรับยาตามใบสั่ง
แพทย ์โดยเป็นจ�านวนเงินที่จ่ายโดยกรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐอเมริกา  
จะส่งผลต่อเงินออมที่ส�าคัญต่อรัฐ California และผู้เสียภาษีของรัฐ กฎหมายนี้
จ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ของสาธารณชน

มาตรา	 3.	 วัตถุประสงค์และเจตจ�านง

ประชาชนของรัฐ California ในที่นี้ขอประกาศวัตถุประสงค์และเจตจ�านงดังต่อ
ไปในการออกกฎหมายนี ้:

(a)	 เพื่อให้รัฐ California สามารถจ่ายในราคาเดียวกันส�าหรับยาตามใบสั่ง
แพทย์ที่เป็นราคาที่จ่ายโดยกรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ในเหตุการณ์ที่พระราชบัญญัตินี ้หลังการผ่านกฎหมาย ถูกท�าให้ล้มในศาล 

ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยผิดกฎหมายหรือเป็นโมฆะตามรัฐบัญญัต ิและวิธี
การทั้งหมดในการอุทธรณ์และคว�่าค�าตัดสินของศาลเพื่อท�าให้หมดไป ผู้เสนอ
ต้องรับผิดชอบต่อบทลงโทษทางแพ่งเป็นเงิน $10,000 ให้กับกองทุนทั่วไป
ของรัฐ California ส�าหรับความล้มเหลวในการริเริ่มร่างกฎหมายที่อนุญาตให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือรัฐบัญญัต ิไม่มีฝ่ายหรือบุคคลใดที่ได้รับการละเว้นบท
ลงโทษทางแพ่งนี้

มาตรา	 8.	 การแปรญัตติและการยกเลิกกฎหมาย

พระราชบัญญัตินี้อาจมีการแปรญัตติเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของพระราช
บัญญัติโดยรัฐบัญญัติได้ผ่านโดยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของสภา
นิติบัญญัติและลงทะเบียนโดยผู้ว่าการรัฐ

มาตรา	 9.	 การเป็นโมฆะ

หากบทบัญญัติใด ๆ ของพระราชบัญญัตินี ้หรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความ
สามารถในการน�าบทบัญญัติไปใช้ หรือความสามารถในการน�าบทบัญญัติ
ใดๆ ไปใช้กับผู้ใดหรือสถานการณ์ใด เป็นไปเพื่อเหตุผลให้เป็นโมฆะหรือผิดต่อ
กฎหมาย บทบัญญัติที่เหลือและส่วนที่เหลือต้องไม่ได้รับผลกระทบ แต่ยังคง
บังคับใช้และมีผลเต็มรูปแบบ และเพื่อการนี ้บทบัญญัติและส่วนดังกล่าวของ
พระราชบัญญัตินี้จะเป็นโมฆะ ผู้ลงคะแนนเสียงได้ประกาศดังต่อไปนี้ว่าพระราช
บัญญัตินี ้และแต่ละส่วนแบ่งและแต่ละส่วน ต้องได้รับการน�ามาใช้โดยไม่ค�านึง
ถึงว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติหรือส่วนของพระราชบัญญัตินี้ถูกพบว่า
เป็นโมฆะหรือผิดต่อกฎหมาย

มาตรา	 10.	 การปกป้องตนเองตามกฎหมาย

ประชาชนของรัฐ California มีความปราถนาให้พระราชบัญญัตินี ้หากได้รับการ
อนุมัติจากผู้ลงคะแนนเสียง และหลังจากนั้นมีการคัดค้านในศาลและปกป้อง
โดยรัฐ California ประชาชนของรัฐ California โดยการออกพระราชบัญญัตินี ้
ได้ประกาศว่าผู้เสนอพระราชบัญญัตินี้ได้มีทิศทางและความเห็นส่วนบุคคลใน
การปกป้องพระราชบัญญัตินี้จากการคัดค้านทางกฎหมายหรือตามรัฐบัญญัติ
ต่อความถูกต้องของพระราชบัญญัตินี ้ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมล้ม
เหลวในการปกป้องพระราชบัญญัตินี;้ หรือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมล้มเหลว
ในการอุทธรณ์ต่อค�าตัดสินให้เป็นอย่างอื่นต่อการอนุญาตตามกฎหมายและรัฐ
บัญญัติของพระราชบัญญัตินี ้ไมว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ในศาลใดก็ตาม 

ผู้เสนอพระราชบัญญัติต้องได้รับการแต่งตั้งให้ถือสิทธิ์ต่อทิศทางและความเห็น
ส่วนบุคคลของเขาในการปกป้องความถูกต้องของพระราชบัญญัตินี้ในศาลใด ๆ 

ก็ตาม และต้องสนับสนุนก�าลังแก่พลเมืองผ่านพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้ท�าหน้าที่
เป็นตัวแทนหนึ่งของพลเมืองรัฐ California โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี:้ 
(1) ผู้เสนอต้องไม่เป็นพนักงาน "ตามความประสงค"์ ของรัฐ California แต่
สภานิติบัญญัติต้องมีอ�านาจในการก�าจัดบทบาทการเป็นตัวแทนของผู้เสนอโดย
การใช้เสียงข้างมากของแต่ละสภานิติบัญญัติเมื่อม ี"สาเหตุที่ด"ี ในการกระท�า
เช่นนั้น ดังที่ได้ให้ความหมายของค�านั้นโดยหลักกฎหมายที่ถือเอาค�าพิพากษา
เป็นบรรทัดฐานของ California; (2) ผู้เสนอต้องให้ค�าสัตย์ปฏิญาณเข้ารับ
ต�าแหน่งภายใต้มาตรา 3 ของข้อ XX ของรัฐธรรมนูญของ California ในฐานะ
เป็นพนักงานของรัฐ California; (3) ผู้เสนอต้องอยู่ภายใต้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั้งหมด; และ (4) ผู้เสนอต้องถูกเรียกช�าระค่าเสียหายโดยรัฐ California 

ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากผู้เสนอ ใน
ฐานะเป็นตัวแทน ในการปกป้องความถูกต้องของพระราชบัญญัติที่มีการ
คัดค้าน อัตราการช�าระค่าเสียหายนั้นต้องไม่เกินจ�านวนที่รัฐอาจใช้ในการด�าเนิน
การพิจารณาคดีป้องกัน

มาตรา	 11.	 วันที่มีผลบังคับใช้

ยกเว้นว่าจะมีการก�าหนดให้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ พระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับ

61

60



156 |	 เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 61 ต่อ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันจะปรากฏในบัตรลงคะแนนทั่วทั้งรัฐที่เป็นแบบ
เดียวกัน บทบัญญัติของมาตรการอื่นหรือมาตรการจะถือว่าขัดแย้งกับกฎหมาย
นี ้ในกรณีที่กฎหมายนี้ได้รับคะแนนเสียงยืนยันเป็นจ�านวนมาก บทบัญญัติของ
กฎหมายนี้จะเหนือกว่าบทบัญญัติทั้งหมด และทุกบทบัญญัติของมาตรการอื่น
หรือมาตรการต่าง ๆ จะเป็นโมฆะ

มาตรา	 7.	 ความรับผิดชอบของผู้เสนอ

ประชาชนของรัฐ California ขอประกาศไว้ในที่นี้ว่าผู้เสนอกฎหมายนี้ควรจะ
รับผิดชอบทางแพ่งในกรณีที่กฎหมายนี้ถูกท�าให้สิ้นสุดลง หลังจากที่เนื้อหา 
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการพิจารณาของศาล ไม่อนุญาตในทางรัฐธรรมนูญ
หรือทางกฎหมาย การเสนอกฎหมายที่ไม่อนุญาตในทางรัฐธรรมนูญหรือทาง
กฎหมายดังกล่าว เป็นการใช้สิทธิ์โดยมิชอบต่อกองทุนของผู้เสียภาษีและ
ทรัพยากรการเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนกฎหมาย ในฐานะผู้ร่างกฎหมาย ต้อง
แสดงความรับผิดชอบต่อการเกิดดังกล่าว

ในกรณีที่กฎหมายนี ้หลังจากที่เนื้อหา ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการพิจารณา
ของศาล เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเป็นโมฆะในทางกฎหมาย และวิถีทาง
ทุกอย่างส�าหรับการอุทธรณ์ได้ใช้หมดสิ้น ผู้เสนอจะต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 
$10,000 ต่อกองทุนทั่วไปของรัฐ California ส�าหรับความล้มเหลวในการร่าง
และสนับสนุนการเสนอกฎหมายที่สามารถอนุญาตได้ในทางรัฐธรรมนูญหรือ
ทางกฎหมาย แต่จะไม่ต้องมีความรับผิดอื่น ๆ ต่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยว
กับ ที่เกี่ยวข้องกับ หรือเกิดขึ้นจากกฎหมาย ไม่มีฝ่ายหรือองค์กรใดสามารถเว้น
โทษทางแพ่งนี้

มาตรา	 8.	 การแก้ไขและการยกเลิก

กฎหมายนี้อาจมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่ผ่านด้วยการออกเสียงลง
คะแนนสองในสามของสภานิติบัญญัต ิและลงนามโดยผู้ว่าการรัฐ

มาตรา	 9.	 การแยกออกจากกันได้

หากบทบัญญัติใดแห่งกฎหมายนี ้หรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือความสามารถ
ประยุกต์ใช้บทบัญญัติใด ๆ หรือบางส่วน ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใด ๆ เป็น
ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ม ีจะเป็นโมฆะหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติและส่วน
ที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะยังคงอยู่มีผลบังคับอย่างสมบูรณ ์และเพื่อ
ให้การนี้สิ้นสุดบทบัญญัติและส่วนของกฎหมายฉบับนี้สามารถแยกออก ผู้ออก
เสียงลงคะแนนขอประกาศไว้ในที่นี้ว่ากฎหมายนี ้และแต่ละส่วน จะได้ลงมติ
ยอมรับโดยไม่ค�านึงถึงว่าบทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งหรือส่วนใด ส่วนหนึ่งหรือ
มากกว่า พบว่าเป็นโมฆะหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ

มาตรา	 10.	 การปกป้องทางกฎหมาย

ประชาชนของรัฐ California มีความประสงค์ว่า กฎหมาย ถ้าได้รับอนุมัติจากผู้
ออกเสียงลงคะแนน และหลังจากนั้นได้คัดค้านในศาล ได้รับการปกป้องจากรัฐ 

California ประชาชนของรัฐ California โดยการออกกฎหมายนี ้ขอประกาศ
ไว้ในที่นี้ว่าผู้เสนอกฎหมายนี้มีส่วนได้เสียโดยตรงและส่วนบุคคลในการปกป้อง
กฎหมายนี้จากการคัดค้านตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายต่อความสมบูรณ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่อัยการสูงสุดล้มเหลวในการปกป้องกฎหมาย
นี ้หรืออัยการสูงสุดล้มเหลวที่จะอุทธรณ์ค�าพิพากษาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
ความสามารถอนุญาตตามกฎหมายของกฎหมายนี ้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดย
การพิจารณาของศาลใด ๆ ผู้เสนอกฎหมายจะมีสิทธิที่จะยืนยันส่วนได้เสีย
โดยตรงและส่วนบุคคลโดยการปกป้องต่อความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายใด 

ๆ และให้มีอ�านาจโดยประชาชนโดยผ่านกฎหมายนี้จะท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนของรัฐ California ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้: (1) ผู้เสนอจะไม่ได้
รับการพิจารณา "โดยสมัครใจ" พนักงานของรัฐ California แต่สภานิติบัญญัติ
จะมีอ�านาจในการเอาผู้เสนอออกจากบทบาทของหน่วยงานของพวกเขาโดย
คะแนนเสียงข้างมากของแต่ละสภาของสภานิติบัญญัติเมื่อแต่ละคนที ่"สาเหตุ
ด"ีที่มีอยู่จะท�าเช่นนั้น เป็นค�าที่ถูกก�าหนดโดยกฎหมายคดีของรัฐ California 

เป็นการแก้ไขความไม่สมดุลในหมู่ผู้จ่ายเงินของรัฐบาล

(b)	 เพื่อให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส�าคัญต่อรัฐ California และ
ผู้เสียภาษีของรัฐ ส�าหรับยาตามใบสั่งแพทย ์ดังนั้นจึงเป็นการช่วยสกัดกั้นการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในรัฐ California

(c)	 เพื่อให้การป้องกันทางกฎหมายอย่างเหมาะสมของกฎหมาย ควรจะถูกลง
มติยอมรับและถูกคัดค้านภายหลังจากนั้นในศาล

มาตรา	 4.	 กฎหมายว่าด้วยการลดราคายาแห่งรัฐ California จะถูก
ประมวลโดยการเพิ่มมาตรา 14105.32 ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการ
สังคมสงเคราะห์และสถาบัน เพื่ออ่าน :

14105.32.  การตั้งราคายา

(a)  แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย และตราบเท่าที่อาจจะได้รับอนุญาต
ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ทั้งรัฐ California หรือหน่วยงานบริหารของ
รัฐใด ๆ หรือองค์กรของรัฐอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง กรมบริการการดูแล
สุขภาพของรัฐ จะเข้าสู่ข้อตกลงใด ๆ กับผู้ผลิตยาใด ๆ เพื่อการซื้อยาตามใบสั่ง
แพทย ์เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสุทธิของยา รวมส่วนลดเงินสด, สินค้าฟร,ี ส่วนลดจาก
การซื้อปริมาณมาก, ส่วนลด หรือส่วนลดหรือเครดิตอื่นใด ตามที่ก�าหนดโดย
กรมบริการการดูแลสุขภาพของรัฐ เป็นราคาเดียวกันหรือต�่ากว่าราคาต�่าสุดที่
จ่ายส�าหรับยาเดียวกันโดยกรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐอเมริกา

(b)  เพดานราคาที่อธิบายไว้ในหมวดย่อย (a) ยังจะน�าไปใช้กับโปรแกรม
ทั้งหมดที่รัฐ California หรือหน่วยงานการบริหารของรัฐใด ๆ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ เป็นผู้จ่ายเงินในระดับสูงสุดส�าหรับยา แม้ว่าจะไม่ได้ซื้อยาโดยตรง 
ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง โปรแกรมยาผู้ป่วยนอกแบบบริการฟร ีMedi-Cal 

ของรัฐ California และโปรแกรมความช่วยเหลือยารักษาโรคเอดส์ของรัฐ 

California นอกจากนี ้ข้อตกลงส�าหรับส่วนลดเงินสด, สินค้าฟร,ี ส่วนลดจาก
การซื้อปริมาณมาก, ส่วนลด หรือส่วนลดหรือเครดิตอื่นใด ที่มีอยู่แล้วส�าหรับ
โปรแกรมเหล่านี้ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจะต้องเข้าสู่ข้อตกลงเพิ่มเติมกับ
ผู้ผลิตยาส�าหรับการลดราคาต่อไป เพื่อให้ค่าใช้จ่ายสุทธิของยา ตามที่ก�าหนด
โดยกรมบริการการดูแลสุขภาพของรัฐ เป็นราคาเดียวกันหรือต�่ากว่าราคาต�่าสุด
ที่จ่ายส�าหรับยาเดียวกันโดยกรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐอเมริกา ข้อก�าหนด
ของมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับยาที่ได้ซื้อหรือได้จัดซื้อ หรืออัตราที่ได้พัฒนาแล้ว 
ตามที่หรือภายใต้โครงการการดูแลที่จัดการ Medi-Cal ใด ๆ

(c)  และโปรแกรมความช่วยเหลือยารักษาโรคเอดส์ของรัฐ California เป็น
เจตจ�านงของประชาชนในรัฐ California ที่รัฐ California และทุกหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่เข้าสู่ข้อตกลงหนึ่งหรือมากกว่ากับผู้ผลิตยา
ใด ๆ ส�าหรับการซื้อของยาตามใบสั่งแพทย ์จะน�ามาตรานี้มาใช้ปฏิบัติในเวลา
ที่เหมาะสม และเพื่อให้การนั้นสิ้นสุดรัฐ California และทุกหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรของรัฐอื่น ๆ ดังกล่าว ถูกก�าหนดให้น�าไปใช้ปฏิบัติและปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ไม่เกิน 1 กรกฎาคม 2017

(d)  รัฐ California และแต่ละหน่วยงานและทุกหน่วยงานการบริหารของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจลงมติยอมรับกฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเพื่อจะน�า
บทบัญญัติมาตรานี้ไปใช้ปฏิบัต ิและอาจหาการสละสิทธิ์กฎหมายของสหพันธรัฐ 

กฎเกณฑ ์และข้อบังคับที่จ�าเป็น เพื่อน�าบทบัญญัติของมาตรานี้ไปใช้ปฏิบัติ

มาตรา	 5.	 การตีความกฎหมายอย่างกว้างขวาง

กฎหมายนี้เป็นการใช้อ�านาจสาธารณชนของประชาชนในรัฐ California เพื่อ
การปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของประชาชน และจะถูก
ตีความอย่างกว้างขวางที่จะท�าให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

มาตรา	 6.	 มาตรการที่ขัดแย้ง

กฎหมายนี้มีเจตจ�านงเพื่อเป็นที่ครอบคลุม เป็นเจตจ�านงของประชาชนในรัฐ 

California ว่า ในกรณีที่กฎหมายนี้และมาตรการหนึ่งมาตรการหรือมากกว่า

61
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ควรจะต้องท�างานในขณะที่อยู่ในคุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจ่าย 60% 

ของค่าจ้างของพวกเขาเพื่อที่จะชดเชยให้เหยื่อของพวกเขาส�าหรับความเสีย
หายที่พวกเขาท�า

7.	 ในขณะที่หลายคนคิดว่ามันถูกกว่าที่จะประหารฆาตกรแทนการขังพวกเขา
ตลอดชีวิต ในความเป็นจริงมันมันแพงกว่ามาก ค่าใช้จ่ายในระบบการประหาร
ชีวิตมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า $100 ต่อปีในการที่จะรักษาระบบ มากกว่าระบบการ
จ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาซึ่งเป็นการลงโทษที่เลวร้ายที่สุด ตามการ
ศึกษาโดยอดีตอัยการโทษประหารชีวิตและผู้พิพากษา Arthur Alarcon และผู้
เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย Paula Mitchell โดยการแทนที่โทษประหารชีวิตด้วย
การจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา ผู้เสียภาษีของ California จะประหยัด
มากกว่า $100 ต่อปี

8.	 โทษประหารชีวิตเป็นโครงการของรัฐบาลที่ล้มเหลวซึ่งสูญเสียเงินภาษีและ
ท�าให้ความผิดพลาดร้ายแรง มากกว่า 150 คนที่เป็นผู้บริสุทธิ ์ได้รับการตัดสิน
ประหารชีวิตในประเทศนี้และผู้บริสุทธิ์บางคนถูกประหารชีวิตจริง การตัดสินที่
ผิดกับผู้บริสุทธิ์ เป็นการปล้นทศวรรษของชีวิตของพวกเขา เสียเงินภาษีและ
ทรมานครอบครัวของเหยื่อซ�้าอีกในขณะที่ฆาตกรที่แท้จริงยังคงเป็นอิสระและ
พร้อมที่จะฆ่าอีกครั้ง

9.	 การใช้พระราชบัญญัตินี้ย้อนหลังจะยุติการปฏิบัติที่สิ้นเปลีองและไม่มี
ประสิทธิภาพทันท ีและท�าให้แน่ใจว่า California ไม่ประหารคนบริสุทธิ์

10.	 โทษประหารของ California เป็นสัญญาที่ไม่เป็นจริง คดีโทษประหารชีวิต
ดึงกันมาหลายทศวรรษ การตัดสินจ�าคุกตลอดชีวิต โดยไม่รอลงอาญาให้ความ
ยุติธรรมรวดเร็วและแน่นอนส�าหรับการเสียใจของครอบครัว

11.	 ชีวิตในเรือนจ�าโดยไม่รอลงอาญาท�าให้แน่ใจได้ว่าอาชญากรที่เลวร้าย
ที่สุดจะอยู่ในคุกตลอดไปและช่วยประหยัดเงิน โดยการแทนที่โทษประหารชีวิต
ด้วยการจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา เราจะประหยัดให้รัฐได ้$1พันล้าน
เหรียญในห้าปีโดยปราศจากการปล่อยนักโทษแม้แต่คนเดียว—$1พันล้าน
เหรียญที่สามารถลงทุนในกลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรม ช่วยเหลือเหยื่อ การ
ศึกษาและการรักษาชุมชนและครอบครัวของเราให้ปลอดภัย

หมวด	 3.	 จุดมุ่งหมายและความตั้งใจ

คนของรัฐ California ประกาศวัตถุประสงค์และความตั้งใจของพวกเขาในการ
ออกพระราชบัญญัติดังนี:้

1.	 ในการยุติระบบการประหารชีวิตของรัฐ California ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มี
ประสิทธิภาพ และแทนที่ด้วยที่รู้สึกร่วมกันว่า การตัดสินบุคคลในคดีฆาตกรรม
โดยเจตนา ด้วยสถานการณ์พิเศษ ที่จะให้จ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องรอลงอาญา 
ดังนั้นพวกเขาจะถูกแยกออกจากสังคมอย่างถาวร และต้องจ่ายค่าชดใช้ความ 

เสียหายให้กับเหยื่อของพวกเขา

2.	 เพื่อที่จะทุกคนที่มีความผิดในการฆาตกรรมโดยเจตนาและถูกตัดสินจ�าคุก
ตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา ท�างานในขณะที่อยู่ในคุกและ เพื่อที่จะเพิ่มส่วน
ของค่าจ้างขึ้นถึง 60% ที่พวกเขาจะต้องจ่ายเงินชดใช้ให้เหยื่อของพวกเขา

3.	 เพื่อลดความเสี่ยงในการประหารผู้บริสุทธิ์

4.	 เพื่อที่จะยุติกระบวนการที่ยาวนานหลายทศวรรษ ที่สมาชิกในครอบครัวที่
ก�าลังเสียใจ ต้องเข้าร่วมฟังการพิจารณาหลายครั้ง ถูกบังคับให้บรรเทา
ความสูญเสียของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง

5.	 เพื่อให้บรรลุความเป็นธรรมและความสม�่าเสมอในการตัดสินผ่านการใช้
พระราชบัญญัติย้อนหลังนี ้เพื่อแทนที่โทษประหารชีวิตกับชีวิตในคุกโดยไม่รอ
ลงอาญา

หมวด	 4. หมวด 190 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้อ่าน:

(2) ผู้เสนอจะเอาค�าสัตย์ปฏิญาณเข้ารับต�าแหน่งตามมาตรา 3 ของข้อ XX ของ
รัฐธรรมนูญของรัฐ California เป็นพนักงานของรัฐ California (3) ผู้เสนอจะ
อยู่ภายใต้หน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ ทางจริยธรรม และทางกฎหมาย ตามที่
กฎหมายก�าหนด และ (4) ผู้เสนอจะได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ California เพียง
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เสนอ ในฐานะตัวแทน ใน
การปกป้องความสมบูรณ์ถูกต้องของกฎหมายที่คัดค้าน อัตราการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะต้องไม่เกินจ�านวนเงินที่รัฐจะเสียค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
ป้องกันตนเอง

มาตรา	 11.	 วันที่มีผลบังคับใช้

ยกเว้นที่ให้ไว้เป็นประการอื่นใดก็ตามในเรื่องนี ้กฎหมายนี้จะให้ใช้บังคับวันรุ่ง
ขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของหมวด 8 ของมาตรา II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการที่ได้ริเริ่มนี ้แก้ไข และ ยกเลิก ในหมวดของ ประมวลกฎหมายอาญา; 
ดังนั้นบทบัญญัติที่มีอยู่เสนอให้ลบและพิมพ์ใน รูปแบบขีดฆ่า และบทบัญญัติ
ใหม่เสนอให้เพิ่มและพิมพ์ใน รูปแบบตัวเอียง เพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นข้อใหม่

กฎหมายที่เสนอ

พระราชบัญญัติเพื่อความยุติธรรม 2016

หมวด	 1.	 ชื่อเรื่อง

การริเริ่มนี้จะเป็นที่รู้จัก และ ถูกเรียกว่า "พระราชบัญญัติเพื่อความยุติธรรม 

2016"

หมวด	 2.	 การค้นพบและการประกาศ

ประชาชนของรัฐ California ปฏิบัติตามข้อค้นพบและประกาศทั้งหมด 

ดังต่อไปนี:้

1.	 นักฆ่าที่มีความรุนแรงที่มีข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา จะต้องถูกแยก 

ออกจาก สังคมและ ลงโทษอย่างรุนแรง

2.	 ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน California ตัดสินนักโทษจ�านวนมากให้มี
โทษประหารผู้ซึ่งมี ข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา แต่ว่ารัฐนั้นแทบจะไม่ได้ประหาร
ชีวิต แต่รัฐกลับใช้เงินภาษีหลายล้านส�าหรับนักโทษประหาร เพียงเพื่อให้เห็น
นักโทษประหารเหล่านั้นที่ถูกตัดสินให้มีโทษถึงตายด้วยการประหารชีวิต ตาย
ด้วยความชราในเรือนจ�า

3.	 ตั้งแต่ป ี1978 California ได้ใช้เงินไปมากกว่า 4 พันล้านเหรียญ ไปกับ
ระบบการลงโทษประหารซึ่งมีการตัดสินประหารนักโทษเกือบหนึ่งพันคนโดยการ
ประหารชีวิตแต่กลับประหารไปเพียงแค ่13 คนเท่านั้น ถึงแม้ว่า จะมีนักโทษ
มากกว่า 700 คนที่มีโทษประหาร California ก็ยังไม่ได้ประหารใครมากว่าสิบ
เอ็ดปีแล้ว

4.	 ฆาตกรที่มีความรุนแรงผู้ซึ่งถูกตัดสินจ�าคุกตลอดชีวิตโดยปราศจากโอกาส
ที่จะได้รับการพ้นโทษและทัณฑ์บน ใน California ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส�าหรับการพ้นโทษและทัณฑ์บน พวกเขาใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในเรือนจ�าและ
ตายในเรือนจ�า

5.	 น้อยกว่า 1% ของนักโทษประหาร ท�างานและจ่ายค่าแรงของเขาเพื่อ
ชดเชยให้กับเหยื่อ ฆาตกรซึ่งถูกตัดสินจ�าคุกตลอดชีวิตโดยปราศจากโอกาสที่
จะได้รับการพ้นโทษและทัณฑ์บนจ�าเป็นต้องท�างานในเรือนจ�าและใช้ค่าแรงของ
เขาจ่ายชดใช้ให้กับเหยื่อของอาชญกรรมของพวกเขา

6. ฆาตกรที่มีความผิดทั้งหมดที่ถูกตัดสินให้จ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา
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หมวด	 5. หมวด 190.1 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกยกเลิก

190.1.	 ในกรณีที่โทษประหารชีวิตที่ถูกก�าหนดตามบทนี้จะต้องพิจารณาใน
ข้อความแยกกันดังนี:้

(a)	 ค�าถามของความผิดของจ�าเลยที่จะได้รับการพิจารณาเป็นครั้งแรก หาก
พบว่าจ�าเลยมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาในเวลาเดียวกันความจริงของ
สถานการณ์พิเศษทั้งหมดจะถูกตัดสินแจกแจงตามในหมวด 190.2 ยกเว้น
ส�าหรับสถานการณ์พิเศษที่ถูกตัดสินตามย่อหน้า (2) ของส่วนย่อย (a) ของ
หมวด 190.2 ที่ได้ระบุข้อกล่าวหาไว้ว่า จ�าเลยได้รับการตัดสินในก่อนที่การ 
กระท�าผิดกฎหมายในข้อหาการฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา

(b)	 หากพบว่าจ�าเลยมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนา และ ถูกตัดสินตาม
หนึ่งในสถานการณ์พิเศษ ตามย่อหน้า (2) ของส่วนย่อย (a) ของหมวด 190.2 

ซึ่งตัดสินให้จ�าเลยมีความผิดในข้อหาการฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา
ไปก่อนนั้น จะต้องมีค�าถามในการหาความจริงของสถานการณ์พิเศษดังกล่าวใน
การตัดสินความขั้นต่อไป

(c)	 หากพบว่าจ�าเลยมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนา และประกอบกับมี
ข้อหาตาม สถานการณ์พิเศษหนึ่งหรือมากกว่า ตามหมวด 190.2 ว่าเป็นจริง 
การให้การของเขาว่าไม่ผิดโดย เหตุผลที่จิตไม่ปกติภายใต้หมวด 1026 จะไม่
ถูกตัดสินตามที่ก�าหนดในหมวด 190.4 ถ้าเขาถูกพบว่าจิตปกต ิจะต้องมีการ
พิจารณาโทษขั้นต่อไปในค�าถามที่เกี่ยวกับโทษที่ได้ถูกก�าหนดไว ้การพิจารณา
โทษดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติของหมวด 190.3 และ 
190.4

หมวด	 6. หมวด 190.2 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้อ่าน:

190.2. (a)	 โทษของจ�าเลยผู้ซึ่งถูกพบว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดย 

เจตนา คือ ความตาย หรือ จ�าคุกตลอดชีวิตในเรือนจ�ารัฐโดยไม่รอลงอาญา   
ถ้าสถานการณ์พิเศษหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ถูกพบภายใต ้หมวด 190.4 

ว่าจริง:

(1)	 การฆาตกรรมเป็นความจงใจและด�าเนินการเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน

(2)	 จ�าเลยเคยถูกตัดสินก่อนหน้านี้ว่ากระท�าการฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่ได้
เจตนา ส�าหรับวัตถุประสงค์ของย่อหน้านี ้การกระท�าผิดกฎหมายในเขตอ�านาจ
อื่นซึ่งถ้าได้กระท�าในรัฐ California แล้วลงโทษว่าเป็นฆาตกรรมโดยเจตนาหรือ
ไม่ได้เจตนา ให้ถือว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา

(3)	 ในการพิจารณา จ�าเลยถูกตัดสินว่าผิดมากกว่าหนึ่งครั้งในข้อหาฆาตกรรม
โดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา

(4)	 การฆาตกรรมที่ท�าโดยใช้วัตถุที่ใช้ท�าลาย ระเบิด หรือระเบิดที่แอบวาง 
ซ่อน หรือปกปิดในสถานที ่พื้นที ่ที่อยู่อาศัย อาคาร หรือโครงสร้างใดๆ และ
จ�าเลยรู ่หรือ ควรจะรู้ได้ว่า การกระท�าของเขาหรือเธอ หรือการกระท�าที่จะสร้าง
ความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่จะมีการตายของคนหนึ่งคนหรือมากกว่า

(5)	 การฆาตกรรมที่ท�า เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยง หรือป้องกันการ
จับกุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการหลบหนีจากการคุมขังถูกต้องตาม
กฎหมายที่สมบูรณ์แบบ หรือที่พยายามที่จะสมบูรณ์แบบ

(6)	 การฆาตกรรมที่ท�า โดยวิธีการใช้วัตถุท�าลาย ระเบิด หรือที่ระเบิดได ้ซึ่ง
จ�าเลยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ น�าส่งมอบ พยายามที่จะส่งจดหมาย หรือน�า
ส่งมอบ หรือท�าให้เกิดการจัดส่งทางไปรษณีย ์หรือน�าส่งมอบ และจ�าเลยรู ่หรือ 

ควรจะรู้ได้ว่า การกระท�าของเขาหรือเธอจะสร้างความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่จะมี
การตายของคนหนึ่งคนหรือมากกว่า

(7)	 เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ตามที่ได้ระบุใน หมวด 830.1830.2 

830.3 830.31 830.32 830.33 830.34 830.35 830.36 830.37 

190. (a)	 บุคคลทุกคนที่มีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยเจตนาต้องระวาง 
โทษโดย ความตาย จ�าคุกตลอดชีวิตในเรือนจ�ารัฐโดยไม่รอลงอาญา หรือ จ�าคุก  

ในเรือนจ�ารัฐตั้งแต ่25 ปีจนตลอดชีวิต โทษที่จะน�ามาใช้จะถูกก�าหนดไว้ใน
หมวด 190.1 190.2 190.3 190.4 และ 190.5

ยกเว้นที่ระบุไว้ใน ส่วนย่อย (b) (c) หรือ (d) บุคคลทุกคนที่มีความผิดในคดี
ฆาตกรรมโดยไม่เจตนาต้องระวางโทษจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�าของรัฐตั้งแต ่15 ปีจน
ตลอดชีวิต

(b)	 ยกเว้นที่ระบุไว้ใน ส่วนย่อย (c) บุคคลทุกคนที่มีความผิดในคดีฆาตกรรม
โดยไม่เจตนาต้องระวางโทษจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�าของรัฐตั้งแต ่25 ปีจนตลอดชีวิต 

ถ้าเหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบตามที่ได ้ระบุไว้ใน ส่วนย่อย (a) ของ 
หมวด 830.1 ส่วนย่อย (a) (b) หรือ (c) ของ หมวด 830.2 ส่วนย่อย (a) 

ของ หมวด 830.33, หรือ หมวด 830.5 ผู้ซึ่งถูกฆ่าในขณะปฏิบัติหน้าที่ของ
เขาหรือเธอ และจ�าเลยรู ่หรือ ควรจะรู้ได้ว่า เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
ที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ของเขาหรือเธอ

(c)	 บุคคลทุกคนที่มีความผิดในคดีฆาตกรรมที่ไม่มีการวางแผนไว้ก่อน 

ล่วงหน้า จะต้องระวางโทษโดยการจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐตลอดชีวิตโดยไม่รอ
ลงอาญา ถ้าเหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ตามที่ได ้ระบุไว้ใน ส่วนย่อย 

(a) ของ หมวด 830.1 ส่วนย่อย (a) (b) หรือ (c) ของ หมวด 830.2 ส่วน
ย่อย (a) ของ หมวด 830.33 หรือ หมวด 830.5 ผู้ซึ่งถูกฆ่าในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ของเขาหรือเธอ และจ�าเลยรู ่หรือ ควรจะรู้ได้ว่า เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ของเขาหรือเธอ และ รับรู้ความจริงใดๆดังต่อไปนี ้
ได้ถูกต้องข้อหาและพบว่าเป็นความจริง:

(1)	 จ�าเลยตั้งใจที่จะฆ่าเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ

(2)	 จ�าเลยตั้งใจที่จะก่อความบาดเจ็บทางร่างกายโดยเฉพาะ ตามที่ก�าหนดใน 

หมวด 12022.7 กับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ

(3)	 จ�าเลยใช้อาวุธอันตรายหรือร้ายแรงส่วนตัว ในการกระท�าความผิด ที่เป็น
ในการละเมิดส่วนย่อย (b) ของ หมวด 12022

(4)	 จ�าเลยใช้อาวุธปืนส่วนตัว ในการกระท�าความผิด ที่เป็นในการละเมิดของ 
หมวด 12022.5

(d)	 บุคคลทุกคนที่มีความผิดในคดีฆาตกรรมที่ไม่มีการวางแผนไว้ก่อนล่วง 
หน้า จะต้องระวางโทษโดยการจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐเป็นเวลา 20 ปีถึงตลอดชีวิต 

ถ้า 
การฆ่าเป็นการกระท�าผิดโดยการยิงปืนจากพาหนะเครื่องยนต์อย่างตั้งใจไปที่
อีกบุคคลหนึ่งนอกยานพาหนะด้วยความตั้งใจที่จะก่อความบาดเจ็บทางร่างกาย

(e)	 บทความ 2.5 (เรื่มด้วย หมวด 2930) ของบทที ่7 ของชื่อเรื่อง 1 ใน 3 

จะไม่น�าไปใช้เพื่อลดระยะเวลาขั้นต�่าใดๆ ของการตัดสินที่ก�าหนดตามหมวดนี ้
บุคคลที่ถูกตัดสินจ�าคุกตามหมวดนี้จะไม่ได้รับการปล่อยตัวในทัณฑ์บน ก่อนที่
จะมีการจ�าคุกในระยะเวลาขั้นต�่าของการคุมขังตามที่ก�าหนดในหมวดนี้

(f)  บุคคลทุกคนที่มีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและถูกตัดสินให ้หรือ 

ตัดสินใหม่ให้จ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา ตามที่ก�าหนดในหมวดนี ้จะ
ต้องท�างานในเรือนจ�าที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เป็นเวลาหลายชั่วโมง
ของแรงงานสัตย์ซื่อในแต่ละวัน และทุกวันในช่วงระยะเวลาของการจ�าคุกเขา
หรือเธอจะถูกก�าหนดโดยกฎระเบียบและข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์และการ
ฟื้นฟ ูตามหมวด 2700 ในกรณีใด ๆ ที่นักโทษเป็นหนี้ชดใช้ค่าปรับหรือค�าสั่งใน
การชดใช้ความเสียหาย เลขานุการของกรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟ ูจะหักเงิน
จากค่าจ้างและเงินฝากบัญช ีทรัสต ์ของนักโทษและจะโอนเงินเหล่านั้น ไปยัง 
คณะกรรมการการชดใช้เหยื่อและการเรียกร้องของรัฐบาล (California Victim 

Compensation and Government Claims Board) ตามกฎระเบียบของกรม
ราชทัณฑ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพตามหมวด 2085.5 และ 2717.8

62
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(F)	 การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ตามการละเมิดใน หมวด 288a

(G)	 ลักทรัพย์โดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ตามการละเมิดใน หมวด 460

(H)	 การลอบวางเพลิง ตามการละเมิดในส่วนย่อย (b) ของ หมวด 451

(I)	 ท�าลายรถไฟ ตามการละเมิดใน หมวด 219

(J)	 การประทุษร้าย ตามการละเมิดใน หมวด 203

(K)	 การข่มขืนโดยใช้เครื่องมือ ตามการละเมิดใน หมวด 289

(L)	 ปล้นรถ ตามที่ได้ระบุไว้ใน หมวด 215

(M)	 เพื่อพิสูจน์สถานการณ์พิเศษของการลักพาตัวในย่อหน้าย่อย (B) หรือ 

การวางเพลิงในย่อหน้าย่อย (H) ถ้าหากว่ามีความตั้งใจที่จะฆ่า มันจ�าเป็นที่
จะต้องมีข้อพิสูจน ์ขององค์ประกอบของความผิดเหล่านั้น หากได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ได ้ทั้งสองสถานการณ์พิเศษได้มีการพิสูจน์แล้ว แม้ว่าความมุ่งหมายหลักคือ
การลักพาตัวหรือการลอบวางเพลิง หรือ เป็นเพียงอย่างเดียวที่ท�าให้เกิดการ
ฆาตกรรม

(18)	 การฆาตกรรมเป็นการกระท�าอย่างจงใจและเกี่ยวข้องกับการทรมาน

(19)	 จ�าเลยจงใจฆ่าเหยื่อโดยการใช้พิษ

(20)	 เหยื่อเป็นลูกขุนในศาลใดๆในท้องถิ่น รัฐ หรือในระบบของรัฐบาลกลางใน
รัฐนี้หรือรัฐอื่นๆ และการฆาตกรรมโดยเจตนาได้ด�าเนินการเพื่อเป็นการตอบโต้
หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อท�างานในหน้าที่

(21)	 การฆาตกรรมเป็นความจงใจและท�าผิดโดยวิธีการยิงปืนจากยานพาหนะ
อย่างจงใจไปที่บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกยานพาหนะโดยที่มีเจตนาที่จะ 
ก่อให้เกิดความตาย ส�าหรับวัตถุประสงค์ของย่อหน้านี ้"ยานพาหนะ" หมายถึง
ยานพาหนะ ตามที่ได้ระบุใน หมวด 415 ของรหัสยานพาหนะ

(22)	 จ�าเลยจงใจฆ่าเหยื่อในขณะที่จ�าเลยเป็นผู้ร่วมในแก๊งอาชญากร ตามที่ได้
ระบุในข้อย่อย (f) ของ หมวด 186.22 และฆาตกร ได้กระท�าการใดๆอื่นของ
แก๊งอาชญากร

(b)	 เว้นแต่จะมีการตั้งใจที่จะฆ่าโดยเฉพาะภายใต้ข้อย่อย (a) ส�าหรับ
สถานการณ์พิเศษที่ได้ระบุไว้ในนั้น นักฆ่าที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้ที่ในสถานการณ์
พิเศษถูกพบว่าเป็นจริงภายใต ้หมวด 190.4 ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีความจงใจใน
การฆ่าในช่วงเวลาที่กระท�าผิดซึ่งเป็นพื้นฐานของข้อสถานการณ์พิเศษเพื่อที่จะ
ท�าให้ทรมาน ความตาย หรือ การกักขังในเรือนจ�าของรัฐตลอดชีวิตโดยไม่รอ
ลงอาญา

(c)	 บุคคลทุกคน ไม่ใช่นักฆ่าที่แท้งจริง ผู้ซึ่งมีความตั้งใจที่จะฆ่า ช่วยเหลือ 

สนับสนุนในการท�าผิดอาญา ให้ค�าปรึกษา ออกค�าสั่ง ชักจูง เรียกร้อง ร้องขอ 

หรือ ช่วยผู้กระท�าการใดๆในการฆาตกรรมโดยเจตนา ต้องระวางโทษด้วย 

ความตาย หรือ การจ�าคุกตลอดชีวิตในเรือนจ�ารัฐโดยไม่รอลงอาญา หากว่า
สถานการณ์พิเศษอันหนึ่งอันใดหรือมากกว่าในข้อย่อย (a) ถูกพบว่าเป็นจริง
ภายใต ้หมวด 190.4

(d)	 อย่างไรก็ตาม ในข้อย่อย (c) บุคคลทุกคน ไม่ใช่นักฆ่าที่แท้งจริง ผู้ซึ่ง
ด้วยความไม่แยแส สะเพร่า ต่อชีวิตคน และในฐานะ เป็นผู้มีส่วนร่วมหลัก, 

ช่วยเหลือ สนับสนุนในการท�าผิดอาญา ให้ค�าปรึกษา ออกค�าสั่ง ชักจูง เรียก
ร้อง ร้องขอ หรือ ช่วยกระท�าความผิดตามที่ได้แจกแจงในย่อหน้าp (17) ของ
ข้อย่อย (a) ซึ่งท�าให้บางคนหรือหลายคนถึงแก่ความตาย และผู้ซึ่งถูกพบว่า 
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ดังนั้น จะถูกระวางโทษ ความตาย หรือ การจ�า
คุกตลอดชีวิตในเรือนจ�ารัฐโดยไม่รอลงอาญา หากว่าสถานการณ์พิเศษที่ได้
แจกแจงไว้ในย่อยหน้า (17) ของข้อย่อย (a) ถูกพบว่าเป็นจริงภายใต ้หมวด 

190.4

โทษจะถูกก�าหนดตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้และ หมวด 190.1, 190.3, 190.4,

830.4 830.5 830.6 830.10 830.11 หรือ 830.12 ขณะที่ปฏิบัติหน้าที ่
เป็นผู้ที ่ถูกฆ่าโดยเจตนา และจ�าเลยรู ่หรือ ควรจะรู้ได้ว่า เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบในขณะที่ปฏิบัติหน้าที;่ หรือเหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบ ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดด้านบน หรืออดีตเจ้าหน้าที่รักษาความสงบภายใต้
หมวดต่างๆด้านบนและถูกฆ่าโดยเจตนา เพื่อตอบโต้การปฏิบัติหน้าที่ของเขา
หรือเธอ

(8)	 เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือตัวแทน ในขณะ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ถูกฆ่าโดยเจตนา และจ�าเลยรู ่หรือ ควรจะรู้ได้ว่าเหยื่อเป็นเจ้า
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือตัวแทน ที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที;่ หรือ 

เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือตัวแทน และ ถูกฆ่า 
โดยเจตนา เพื่อการตอบโต้การปฏิบัติหน้าที่ของเขาหรือเธอ

(9)	 เหยื่อเป็นพนักงานดับเพลิง ตามที่ได้ระบุไว้ใน หมวด 245.1 ในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที ่เป็นผู้ที ่ถูกฆ่าโดยเจตนา และจ�าเลยรู ่หรือ ควรจะรู้ได้ว่า เหยื่อ
เป็นพนักงานดับเพลิงที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่

(10)	 เหยื่อเป็นพยานในอาชญากรรม ผู้ที ่ถูกฆ่าโดยเจตนา โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะกีดกันการให้การของเขาหรือเธอในศาลอาญาหรือศาลเยาวชนใดๆ และ
การฆ่าไม่ได้ถูกกระท�า ระหว่างการเป็นพยาน หรือพยายามที่จะเป็นพยานของ
อาชญากรรมซึ่งเขาหรือเธอได้พบเห็น; หรือเหยื่อเป็นพยานในอาชญากรรม 

และ ถูกฆ่าโดยเจตนาเพื่อการแก้แค้นการให้การของเขาหรือเธอในศาลอาญา
หรือศาลเยาวชนใดๆ ตามที่ได้ใช้ในย่อหน้านี ้"ศาลเยาวชน" หมายถึง การ
พิจารณาคด ีตาม หมวด 602 หรือ 707 ของรหัสสังคมสงเคราะห์และ สถาบัน

(11)	 เหยื่อเป็นอัยการหรือผู้ช่วยอัยการ หรืออดีตอัยการหรือผู้ช่วยอัยการ
ส�านักงานท้องถิ่นใดๆ หรือส�านักงานอัยการในนี้หรือรัฐอื่นๆ หรือของส�านักงาน
อัยการของรัฐบาลกลางและการฆาตกรรมได้ด�าเนินการโดยเจตนาออกมาใน
การตอบโต ้หรือเพื่อป้องกันไม่ให ้เหยื่อท�างานในหน้าที่

(12)	 เหยื่อเป็นผู้พิพากษา หรืออดีตผู้พิพากษา ของศาลใดๆ ในท้องถิ่น รัฐ 

หรือระบบรัฐบาลกลางในนี้หรือรัฐอื่นๆ และการฆาตกรรมได้ด�าเนินการโดย
เจตนาออกมาในการตอบโต้หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อท�างานในหน้าที่

(13)	 เหยื่อได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล
กลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่นใดๆ หรือรัฐนี ้หรือรัฐอื่นๆ และการฆ่าได้ด�าเนินการ
โดยเจตนาออกมาในการตอบโต้หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อท�างานในหน้าที่

(14)	 เป็นการฆาตกรรมที่เลวร้าย เหี้ยมโหด หรือโหดร้าย แสดงความชั่ว
ช้าอย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะ ตามที่ได้ใช้ในหมวดนี ้ข้อความที่ว่า "ที่เลวร้าย 

เหี้ยมโหด หรือโหดร้าย แสดงความชั่วช้าอย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะ" หมายถึง 
อาชญากรรมที่ไม่มีจิตส�านึก ไม่มีความสงสาร ที่ท�าการทรมานเหยื่อโดยไม่
จ�าเป็น

(15)	 จ�าเลยฆ่าเหยื่อโดยเจตนาด้วยการรอคอย

(16)	 เหยื่อถูกฆ่าตายโดยเจตนาเนื่องจาก เชื้อชาติของเขาหรือเธอ สีผิว 
ศาสนา สัญชาต ิหรือประเทศต้นก�าเนิด

(17)	 การฆาตกรรมท�าในขณะที่จ�าเลยที ่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดใน  

ร่วมอยู่ในคณะก่อเหตุของ ร่วมกันพยายามก่อเหต ุหรือหลบหนีทันทีหลังจาก
ก่อเหต ุหรือความพยายามที่จะก่อเหต ุดังต่อไปนี:้

(A)	 ปล้น ตามการละเมิดใน หมวด 211 หรือ 212.5

(B)	 การลักพาตัว ตามการละเมิดใน หมวด 207 209 หรือ 209.5

(C)	 ข่มขืน ตามการละเมิดใน หมวด 261

(D)	 การร่วมเพศที่ผิดธรรมชาติทางทวารหนัก ตามการละเมิดใน หมวด 286

(E)	 การกระท�าลามก หรือผิดศีลธรรมต่อเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 14 ปี ตาม
การละเมิดใน หมวด 288
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(f)	 การกระท�าผิดกฎหมายถูกท�าภายใต้สถานการณ์ที่จ�าเลยเชื่อว่าสมควรที่จะ
เป็นเหตุผลทางศีลธรรมหรือการลดหย่อนในการกระท�าของเขาหรือไม่

(g)	 จ�าเลยกระท�าภายใต้การข่มขู่รุนแรงหรือภายใต้การน�าของบุคคลอื่นหรือไม่

(h)	 ในช่วงเวลาที่กระท�าผิดกฎหมาย ความสามรถของจ�าเลยที่จะรับรู้ความ
ผิดทางอาญาของความประพฤติของเขา หรือเพื่อกระท�าการตามความต้องการ
ของกฎหมายที่มีความบกพร่อง ซึ่งเป็นผลมาจากโรคทางจิตหรือความบกพร่อง
ทางจิต หรือผลกระทบจากของมึนเมาหรือไม่

(i)	 อายุของจ�าเลยในเวลาที่มีการท�าอาชญากรรม

(j)	 จ�าเลยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระท�าความผิด และการมีส่วนร่วมในการ
กระท�าความผิดของเขาค่อนข้างน้อยหรือไม่

(k)	 สถานการณ์แวดล้อมอื่นใดที่ท�าให้อาชญากรรมมีความเบาบางลง แม้ว่า
มันจะไม่ได้เป็นข้ออ้างทางกฎหมายในการก่ออาชญากรรม

หลังจากที่มีการรับฟังและได้รับหลักฐานทั้งหมดแล้ว และหลังจากที่ได้รับฟัง
และพิจารณาข้อโต้แย้งของทนายแล้ว ฆาตกรจะพิจารณา ค�านึงถึง และได้รับ
ค�าแนะน�าจากสถานการณ์เลวร้ายลง และเบาบางลง โดยอ้างถึงในหมวดนี้และ
จะก�าหนดการตัดสินประหารชีวิต ถ้าสรุปได้ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายลง มีน�้า
หนักมากกว่าสถานการณ์บรรเทาลง ถ้าหากฆาตกรตัดสินใจว่า สถานการณ ์

บรรเทาลง มีน�้าหนักมากกว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายลง ฆาตกรตัดสินโทษโดย
การกักขังในเรือนจ�าของรัฐตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา

หมวด	 8. มาตรา 190.4 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยมีเนื้อหาดังนี ้:

190.4. (a)	 เมื่อมีสถานการณ์พิเศษดังที่ระบุไว้ใน มาตรา 190.2 ถูกอ้าง
เข้ามาและพิจารณาพยานแล้วพบว่าจ�าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง
ไว้ก่อน มูลความจริงดังว่านั้นยังต้องปรากฏให้เห็นถึงสถานการณ์พิเศษที่กล่าว
อ้างขึ้นมาด้วย การพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวแก่สถานการณ์พิเศษนั้นจ�าต้องตั้ง
อยู่บนหลักการชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานแห่งคด ีหรือพยานบุคคลที่ระบุไว้ใน
หมวดย่อย (b) มาตรา 190.1. 

เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยในกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐานเกี่ยวแก่
สถานการณ์พิเศษใด ให้จ�าเลยพ้นจากข้อกล่าวหาในสถานการณ์พิเศษนั้น การ
พิจารณาพยานต้องพิสูจน์จนประจักษ์ได้ว่าสถานการณ์พิเศษนั้นมีมูลความจริง
หรือไม่มีมูลความจริง กรณีที่สถานการณ์พิเศษนั้นต้องได้รับการพิสูจน์เจตนา
ด้วยแล้ว ความผิดกรรมที่ได้กระท�าลงนั้นจ�าต้องถูกฟ้องร้องและได้รับการ
พิจารณาตามหลักกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดกรรมนั้นด้วย 

กรณีที่จ�าเลยถูกตัดสินโทษโดยผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์แบบไม่มีคณะลูกขุน 

การพิจารณาพยานหลักฐานจ�าต้องกระท�าลงโดยมีคณะลูกขุนด้วย ยกเว้น
จ�าเลยและประชาชนไม่ต้องการ ซึ่งในกรณีนี้การพิจารณาพยานหลักฐานต้อง
เป็นไปตามวินิจฉัยของศาล กรณีที่จ�าเลยถูกตัดสินโทษตามค�าสารภาพผิด การ
พิจารณาพยานจักต้องกระท�าโดยคณะลูกขุน ยกเว้นจ�าเลยและประชาชนไม่
ต้องการ

กรณีที่พิจารณาพยานหลักฐานแล้วพบว่าสถานการณ์พิเศษอันใดหรือทั้งหมดใน 

มาตรา 190.2 ซึ่งถูกฟ้องเป็นคดีมีมูลความจริง ให้ตัดสินโทษจ�าเลยเพิ่มส�าหรับ
กรรมนี้ต่างหากด้วย โดยให้ตัดสินโทษจ�าคุก ณ เรือนจ�าของรัฐตลอดชีวิตและ
ไม่มีโอกาสได้รับการพักลดโทษ และไม่ว่าสถานการณ์พิเศษอื่นในคดีจะถูกตัดสิน
ว่ามีมูลความจริงหรือไม่ก็ด ีไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาพยานโดยคณะลูกขุนก็ด ี

การลงความเห็นว่ามีมูลหรือไม่มีมูลความจริงของคณะลูกขุนเหนือสถานการณ์
พิเศษประเด็นอื่นที่ค้างอยู่นั้นย่อมไม่เป็นการหักล้างค�าพิพากษาเพิ่มโทษส�าหรับ
สถานการณ์พิเศษที่ได้รับการพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ว่ามีความผิดจริงแล้วนั้น 

ในกรณีใดก็ดีที่จ�าเลยได้รับการพิจารณาและตัดสินว่ามีความผิดโดยคณะ
ลูกขุน และลูกขุนไม่สามารถยื่นมติเป็นเอกฉันท์ว่าสถานการณ์พิเศษประเด็น

และ 190.5

หมวด	 7. หมวด 190.3 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกยกเลิก

190.3. หากพบว่าจ�าเลยมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนา และ
สถานการณ์พิเศษที่ถูกตั้งข้อหาถูกพบว่าเป็นจริง หรือ ถ้าหากจ�าเลยอาจต้อง
โทษประหารชีวิตหลังจากที่มีการพบความผิดของการละเมิดข้อย่อย (a) ของ
หมวด 1672 ของวินัยทหารและทหารผ่านศึก หรือ หมวด 37, 128, 219, 

หรือ 4500 ของข้อวินัยนี ้ฆาตกรจะตัดสินว่าโทษจะเป็นความตาย หรือ การ
กักขังในเรือนจ�าของรัฐตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา ในการพิจารณาโทษ หลัก
ฐานอาจถูกแสดงโดยประชาชน และจ�าเลยเพื่อที่จะ ท�าให้ความเกี่ยวข้องมี
ความรุนแรงขึ้น บรรเทาลง และการตัดสิน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง การแสดง
การท�าผิดกฎหมายโดยธรรมชาต ิและสถานการณ์แวดล้อม การกระท�าผิดกฎ
หมายอื่นๆที่มีมาก่อน หรือ การกระท�าผิดดังกล่าวหรือการกระท�าผิดอื่นๆที่
ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือไม ่การแสดงว่ามีหรือไม่มีการกระท�า
อาชญากรรม โดยจ�าเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพยายามใช้ก�าลังหรือความ
รุนแรงหรือที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่จะใช้ก�าลังหรือ
ความรุนแรง และลักษณะของจ�าเลย ภูมิหลัง ประวัติสภาพจิตใจ และสภาพ
ร่างกาย

อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่จะได้รับเกี่ยวกับการกระท�าทางอาชญากรรมอื่นๆ 

โดยจ�าเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพยายามใช้ก�าลังหรือความรุนแรง 
หรือการซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคุกคามโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่จะใช้ก�าลังหรือ
ความรุนแรง ตามที่ใช้ในหมวดนี ้การกระท�าทางอาชญากรรมไม่จ�าเป็นต้องมี
การตัดสินว่าผิด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานของการกระท�าทางอาชญากรรมก่อนหน้า 
ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นการกระท�าซึ่งจ�าเลยได้ถูกด�าเนินคดีและพ้นคด ี 

ข้อจ�ากัดในการใช้หลักฐานนี้มีเพื่อใช้เฉพาะกับการพิจารณาคดีตามหมวดนี ้
และไม่ได้มีเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อผลกระทบตามกฎหมาย หรือกฎหมายที่
ตัดสินอนุญาตให้หลักฐานดังกล่าวถูกน�ามาใช้ในพิจารณาคดีอื่นๆ

ยกเว้นหลักฐานในการพิสูจน์ของการกระท�าผิดหรือสถานการณ์พิเศษ ซึ่งส่ง
ผลให้จ�าเลยต้องโทษประหารชีวิต ไม่มีหลักฐานที่อาจถูกแสดงโดยการฟ้องร้อง
ที่ท�าให้รุนแรงขึ้น เว้นแต่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงหลักฐานที่จะน�ามาแสดง ได้
ให้จ�าเลยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามที่ก�าหนดโดยศาลก่อนที่จะมีการ
พิจารณาคด ีหลักฐานอาจจะน�ามาแสดงโดยไม่มีการแจ้ง ในการโต้แย้งต่อหลัก
ฐานที่น�ามากแสดงโดยจ�าเลยเพื่อบรรเทา

ฆาตกรจะได้รับค�าค�าสั่งว่าการตัดสินจ�าคุกไปยังเรือนจ�าของรัฐตลอดชีวิตโดย
ไม่ต้องรอลงอาญา ในอนาคตอันหลังจากมีค�าตัดสินแล้ว อาจแลกเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงค�าตัดสินซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่มีการรอลงอาญาโดยผู้ว่าการ
รัฐของ รัฐ California

ในการตัดสินโทษ ฆาตกรจะค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ถ้าหากมีความเกี่ยวข้อง:

(a)	 สถานการณ์แวดล้อมของอาชญากรรมซึ่งจ�าเลยได้ถูกตัดสินว่าผิดที่แสดง
ในศาล และการมีอยู่ของสถานการณ์แวดล้อมพิเศษใดๆ ที่ถูกพบว่าเป็นจริงตาม
หมวด 190.1

(b)	 การมีหรือไม่มีของการกระท�าทางอาชญากรรมโดยจ�าเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช ้หรือความพยายามในการใช้ก�าลัง หรือความรุนแรง หรือการคุกคามโดย
ชัดแจ้งหรือโดยนัยที่จะใช้ก�าลังหรือความรุนแรง

(c)	 การมีหรือไม่มีของการตัดสินว่ากระท�าผิดจริงก่อนหน้า

(d)	 การกระท�าผิดกฎหมายได้เกิดขึ้นในขณะที่จ�าเลยอยู่ภายใต้อิทธิพลของการ
รบกวนจิตใจหรืออารมณ์หรือไม่

(e)	 เหยื่อเป็นผู้มีส่วนร่วมในการฆ่าของจ�าเลยหรือยินยอมให้มีการกระท�าการ
ฆาตกรรมหรือไม่
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2085.5. (a) (1)	 กรณีที่ผู้ต้องขังยังคงค้างช�าระค่าชดใช้ความเสียหาย
ในโทษปรับตามหมวดย่อย (a) มาตรา 13967 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล 

ซึ่งบังคับใช้ก่อนวันที ่29 กันยายน ค.ศ. 1994 หมวดย่อย (b) มาตรา 730.6 

แห่งประมวลกฎหมายการบริหารสวัสดิการและองค์กร หรือหมวดย่อย (b) 

มาตรา 1202.4 ให้ส�านักเลขาธิการงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความ
ผิดหักเก็บเอาไว้ซึ่งค่าปรับในอัตราร้อยละ 20 ของยอดรวมค่าปรับ ทั้งนี้ไม่เกิน
ขั้นสูงสุดร้อยละ 50 ของค่าจ้างและยอดเงินฝากในทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้น
กฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได้ ให้ส่งเงินค่าปรับตามโทษปรับนั้นไป
ยัง องค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อน�า
เข้ากองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหาย กองคลังรัฐบาลกลาง ยอดการหักเงิน
จะต้องน�ามาลบออกจากยอดค่าปรับที่ยังค้างช�าระอยู ่ในการรายงานต่อศาลให้
ระบุถึงรายละเอียดการช�าระค่าปรับเอาไว้โดยชัดแจ้ง

(2)  กรณีที่ผู้ต้องขังถูกพิพากษาโทษปรับหรือมีค�าสั่งให้ปรับค่าชดใช้ความเสีย
หายในโทษปรับใหม่ในวันที่หรือหลังจากวันที่ข้อก�าหนดนี้มีผลบังคับใช ้ผู้ต้อง
โทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการพักลดโทษซึ่งถูกพิพากษาในโทษ
ปรับด้วยตามหมวดย่อย (a) มาตรา 13967 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่ง
บังคับใช้ก่อนวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1994 หมวดย่อย (b) มาตรา 730.6 

ประมวลกฎหมายการบริหารสวัสดิการและองค์กรหรือหมวดย่อย (b) มาตรา 
1202.4 ให้ส�านักเลขาธิการงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดหัก
เก็บเอาไว้ซึ่งค่าปรับในอัตราขั้นต�่าร้อยละ 20 ของยอดค่าปรับ ทั้งนี้ไม่เกินขั้น
สูงสุดร้อยละ 60 ของอัตราค่าจ้างและไม่เกินขั้นสูงสุดร้อยละ 50 ของยอดเงิน
ฝากในทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้

ให้ส่งเงินค่าปรับตามโทษปรับนั้นไปยังองค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อน�าเข้ากองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหาย 

กองคลังรัฐบาลกลาง ยอดการหักเงินจะต้องน�ามาลบออกจากยอดค่าปรับที่ยัง
ค้างช�าระอยู ่ในการรายงานต่อศาลให้ระบุถึงรายละเอียดการช�าระค่าปรับเอาไว้
โดยชัดแจ้ง

(b) (1)	 กรณีที่ผู้ต้องขังถูกจ�าคุกในเรือนจ�าเขตตามหมวดย่อย (h) มาตรา 
1170 และยังค้างค่าปรับในโทษปรับตามหมวดย่อย (a) มาตรา 13967 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งบังคบใช้ก่อนวันที ่29 กันยายน ค.ศ. 1994 หมวด
ย่อย (b) มาตรา 730.6 แห่งประมวลกฎหมายการบริหารสวัสดิการและองค์กร 
หรือหมวดย่อย (b) มาตรา 1202.4 ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยชอบ
จากคณะกรรมการผู้บริหารเขตที่ผู้ต้องขังได้รับการจองจ�าหักเก็บเอาไว้ซึ่งค่า
ปรับในอัตราขั้นต�่าร้อยละ 20 ของยอดรวมค่าปรับตามค�าพิพากษา ทั้งนี้ไม่เกิน
ขั้นสูงสุดร้อยละ 50 ของค่าจ้างขั้นต�่าในท้องที่ของเขตเรือนจ�านั้นและของยอด
เงินฝากในทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�า
ได ้ให้ส่งเงินค่าปรับตามโทษปรับนั้นไปยังองค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อน�าเข้ากองทุนเพื่อการเยียวยาความเสีย
หาย กองคลังรัฐบาลกลาง ยอดการหักเงินจะต้องน�ามาลบออกจากยอดค่าปรับ
ที่ยังค้างช�าระอยู ่ในการรายงานต่อศาลให้ระบุถึงรายละเอียดการช�าระค่าปรับ
เอาไว้โดยชัดแจ้ง

(2)	 กรณีที่คณะกรรมการผู้บริหารเขตมอบอ�านาจให้นายอ�าเภอเขตท�าการเก็บ
เงินค่าปรับ ให้คณะกรรมการผู้บริหารเขตต้องท�าการตกลงกับนายอ�าเภอเขต
ก่อน

(c) (1)	 กรณีที่ผู้ต้องขังค้างช�าระค่าปรับในโทษปรับตามหมวดย่อย (c) 

มาตรา 13967 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งบังคับใช้ก่อนวันที ่29 

กันยายน ค.ศ. 1994 หมวดย่อย (h) มาตรา 730.6 แห่งประมวลกฎหมาย
การบริหารสวัสดิการและองค์กร หรือหมวดย่อย (f) มาตรา 1202.4 ให้ส�านัก
เลขาธิการงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดหักเก็บเอาไว้ซึ่งค่า
ปรับในอัตราขั้นต�่าร้อยละ 20 ของยอดรวมค่าปรับตามค�าพิพากษา ทั้งนี้ไม่เกิน
ขั้นสูงสุดร้อยละ 50 ของค่าจ้างและยอดเงินฝากในทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้น

ใดหรือหลายประเด็นนั้นมีมูลความจริง และไม่สามารถยื่นมติเป็นเอกฉันท์ว่า
สถานการณ์พิเศษทุกประเด็นที่ถูกฟ้องนั้นไม่มีมูลความจริง ให้ศาลมีค�าสั่งปลด
คณะลูกขุนนั้นลงและเรียกคณะลูกขุนใหม่เข้ามาเพื่อท�าการลงมติในประเด็นดัง
กล่าวแทน อย่างไรก็ดีย่อมไม่กระทบต่อประเด็นความผิดหลักแห่งคดีที่ได้รับการ
พิจารณาไปแล้ว และมิให้คณะลูกขุนชุดใหม่ลงมติในประเด็นสถานการณ์พิเศษ
ใดที่ได้รับมติเอกฉันท์จากคณะลูกขุนชุดก่อนแล้วว่าไม่มีมูลความจริง กรณีที่
คณะลูกขุนชุดใหม่ที่ศาลเรียกเข้ามาไม่สามารถท�ามติเอกฉันท์ว่าสถานการณ์
พิเศษประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นมีมูลความจริง ให้ศาลท�าการปลดคณะ
ลูกขุนชุดใหม่นั้นลงและท�าค�าสั่งในขณะออกพิจารณาคดีให้เรียกคณะลูกขุนชุด
ใหม่เพื่อท�ามติในประเด็นที่ยังลงมติเอกฉันท์ไม่ได้นั้น หรือให้พิพากษาโทษจ�า
คุกจ�าเลย 25 ปี ในเรือนจ�าของรัฐ

(b)	 กรณีที่จ�าเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดในกระบวนการพิจารณาคดีโดยศาล
ออกนั่งบัลลังก์แบบไม่มีคณะลูกขุน การพิจารณาบทลงโทษแก่จ�าเลยในความ
ผิดนั้นจ�าต้องมีคณะลูกขุนร่วมอยู่ด้วย ยกเว้นจ�าเลยและประชาชนไม่ต้องการ 
อย่างไรก็ดีการพิจารณามูลความผิดนั้นให้เป็นดุลพินิจของศาล กรณีที่จ�าเลย
ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามค�ารับสารภาพ ให้การพิจารณามูลความผิดนั้นเป็น
หน้าที่ของคณะลูกขุน ยกเว้นจ�าเลยและประชาชนไม่ต้องการ

กรณีการพิจารณาพยานเป็นหน้าที่ของลูกขุนและไม่สามารถท�ามติเอกฉันท์แก่
การก�าหนดโทษได ้ให้ศาลสั่งปลดคณะลูกขุนนั้นลงและเรียกคณะลูกขุนชุดใหม่
เข้ามาเพื่อลงท�ามติเอกฉันท์เกี่ยวกับการก�าหนดโทษ กรณีที่คณะลูกขุนชุดใหม่
ที่ศาลเรียกเข้ามาไม่สามารถท�ามติเอกฉันท์ว่าจะก�าหนดโทษอย่างไร ให้ศาลใช้
ดุลพินิจว่าจะเรียกคณะลูกขุนชุดใหม่เข้ามาท�าหน้าที่นี้หรือพิพากษาโทษจ�าคุก
จ�าเลยในเรือนจ�ารัฐตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการพักลดโทษ

(c) (b)	 กรณีการพิจารณาพยานหลักในคดีอาญาอันอาจส่งผลให้จ�าเลยต้อง
รับโทษ จ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการพักลดโทษ โทษประหารชีวิต 

เป็นมติของลูกขุนคณะใดแล้ว ให้คณะลูกขุนนั้นต้องวินิจฉัยเหตุละเว้นความผิด
กรณีบุคคลวิกลจริตตาม มาตรา 1026 และ ข้อเท็จจริงแห่งสถานการณ์พิเศษ
ที่ถูกยิบยกขึ้นมา ตลอดจนโทษทัณฑ์ตามบทลงโทษของความผิดฐานนั้นด้วย 

ยกเว้นมีมูลเหตุอันควรศาลอาจสั่งถอดลูกขุนคณะนั้นลงแล้วแต่งตั้งคณะลูกขุน
ใหม่ขึ้นท�าหน้าที่แทน ศาลต้องชี้แจงข้อเท็จจริงสนับสนุนแก่มูลเหตุอันควรนั้น
และบันทึกค�าชี้แจงของศาลลงในส�านวนการพิจารณาคดีด้วย

(d)	 กรณีจ�าเลยอาจถูกตัดสินโทษประหารชีวิต หากมีหลักฐานอันเกี่ยวกับเหตุ
วิกลจริตยื่นเข้ามาไม่ว่าในระหว่างการพิจารณาคดีก็ด ีระหว่างการยื่นค�าแถลง
เหตุละเว้นความผิดตามมาตรา 1026 ก็ด ีให้ศาลน�าหลักฐานดังว่านั้นเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคดีที่ค้างอยู ่ถ้าการน�าสืบพยานก่อนและหลังการแถลง
เหตุละเว้นความผิดนั้นเป็นประเด็นเดียวกัน

(e)	 ทุกกรณีที่การพิจารณาพยานน�าไปสู่ค�าพิพากษาหรือมติตัดสินโทษ 

ประหารชีวิต ให้จ�าเลยมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ค�าตัดสินนั้นได้ตามหมวดย่อย 7 มาตรา 
11 ในการยื่นอุทธรณ ์ให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐาน พิจารณา รับอุทธรณ์เข้า
สู่สารบบความ ตลอดจนให้พิจารณาถึงเหตุเพิ่มโทษและเหตุลดหย่อนโทษอื่น ๆ 

ตามมาตรา 190.3 และให้วินิจฉัยซึ่งมติของลูกขุนและค�าตัดสินของศาลชั้นต้น
ว่าเหตุเพิ่มโทษและเหตุลดโทษนั้นขัดแย้งต่อข้อกฎหมายหรือพยานแห่งคดีหรือ
ไม ่ให้ศาลชี้แจงเหตุผลแห่งการวินิจฉัยชี้ขาดนั้น

ให้ศาลชี้แจงเหตุผลแห่งการวินิจฉัยชี้ขาดคดีอุทธรณ์และให้เสมียนหน้าบัลลังก์
บันทึกค�าวินิจฉัยลงในส�านวนคด ีกรณีศาลไม่รับอุทธรณ์ค�าตัดสินโทษประหาร
ชีวิตตามหมวดย่อย (7) มาตรา 1181 ให้จ�าเลยมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งได้ตาม
หมวดย่อย (b) มาตรา 1239 การสั่งรับอุทธรณ์ต้องพิจารณาโดยเปิดเผยตาม
วรรค (6)

หมวด	 9. มาตรา 2085.5 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยมีเนื้อหาดังนี ้:

62



162 |	 เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 62 ต่อ

ให้แก่กองงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด ส�านักเลขาฯ อาจใช้
ดุลยพินิจในการใช้จ่ายเงินในบัญชีฝากพิเศษนั้นก็ได ้ทั้งนี้เพื่อการสมทบเงินเข้า
กองทุนของฝ่ายบริหารและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการเยียวยาความเสีย
หายหรืออาจเป็นการโอนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนเพื่อ
การเยียวยาความเสียหายก็ได้

(f)	 กรณีที่ผู้ต้องขังถูกจ�าคุกในเรือนจ�าเขตตามหมวดย่อย (h) มาตรา 1170 

ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากคณะกรรมการผู้บริหารเขตที่ผู้ต้อง
ขังถูกจองจ�าหักเก็บและจัดเก็บเอาจากค่าจ้างขั้นต�่าของท้องที่ของเขตเรือนจ�า
นั้นและของยอดเงินฝากในทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนด
ห้ามไม่ให้กระท�าได ้ซึ่งค่าธรรมเนียมการบริการในอัตราร้อยละ 10 ของยอดเงิน
ที่โอนไปยังองค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California 

ตามหมวดย่อย (b) หรือ (d) ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนั้นหักเก็บและจัด
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการการในอัตราร้อยละ 5 ของยอดการช�าระหนี้
หรือหนี้ตามค�าสั่งศาลจากผู้ต้องขังเพื่อจัดสรรแก่การเยียวยาความเสียหายตาม
หมวดย่อย (n) ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้หลังจากได้
รับการปล่อยตัวตามหมวดย่อย (h) มาตรา 1170 ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบ
หมายเก็บค่าธรรมเนียมการบริการได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรวมค่า
ปรับที่มีสิทธิ์จัดเก็บ ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายน�าเงินค่าธรรมเนียมการ
บริการฝากเข้าในบัญชีเงินฝากพิเศษ เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนของฝ่ายบริหาร
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการเยียวยาความเสียหายของหน่วยงานนั้น 

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอาจใช้ดุลยพินิจในการใช้จ่ายเงินในบัญชีฝากพิเศษ
นั้นก็ได ้ทั้งนี้เพื่อการสมทบเงินเข้ากองทุนของฝ่ายบริหารและสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในโปรแกรมการเยียวยาความเสียหาย หรืออาจเป็นการโอนเงินค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายก็ได้

(g)	 กรณีที่ผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติยังคงค้างช�าระค่าปรับ
ตามโทษปรับตามหมวดย่อย (a) มาตรา 13967 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล 

ซึ่งบังคับใช้ก่อนวันที ่29 กันยายน ค.ศ. 1994 หมวดย่อย (b) มาตรา 730.6 

แห่งประมวลกฎหมายการบริหารสวัสดิการและองค์กร หรือหมวดย่อย (b) 

มาตรา 1202.4 ให้เลขาฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ผู้บริหารเขตในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกจ�าคุกในเรือนจ�าเขตตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด
ย่อย (h) มาตรา 1170 เก็บเงินค่าปรับในโทษปรับที่ยังค้างอยู่จากผู้ได้รับการ
ปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติหรือผู้กระท�าความผิดที่พ้นโทษขังแล้วตาม 

มาตรา 2085.6 ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้ให้เลขาฯ 

หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายน�าส่งเงินค่าปรับที่เก็บมาได้ไปยังองค์กรให้
ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อสมทบเข้า
กองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหาย กองคลังรัฐบาลกลาง ยอดการหักเงินจะ
ต้องน�ามาลบออกจากยอดค่าปรับที่ยังค้างช�าระอยู ่ในการรายงานต่อศาลให้ระบุ
ถึงรายละเอียดการช�าระค่าปรับเอาไว้โดยชัดแจ้ง 

(h)	 กรณีที่ผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติยังช�าระเงินเยียวยาความ  

เสียหายหรือค่าปรับตามที่ก�าหนดในหมวดย่อย (c) มาตรา 13967 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งบังคับใช้ก่อนวันที ่29 กันยายน ค.ศ. 1994 หมวด
ย่อย (h) มาตรา 730.6 แห่งประมวลกฎหมายบริหารสวัสดิการและองค์กร 
หรือวรรค (3) ในหมวดย่อย (a) มาตรา 1202.4 ให้เลขาฯ หรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหารเขต ในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกจ�าคุก
ในเรือนจ�าหรือเข้ารับบริการตามโปรแกรมภาคทัณฑ์ในเขตนั้น ๆ ตามหมวด
ย่อย (h) มาตรา 1170 ท�าการเก็บเงินค่าปรับจากผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการ
คุมประพฤติ หรือภายใต ้มาตรา 2085.6 ผู้กระท�าความผิดที่พ้นโทษขังแล้ว 
ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้ให้เลขาฯ หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายน�าส่งเงินค่าปรับที่เก็บมาได้ไปยังองค์กรให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อท�าการจัดสรรเงินจ�านวนดัง
กล่าวไปให้แก่ผู้เสียหาย หรือส่งเงินไปยังกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหาย 

เพื่อกองทุนฯ จะได้น�าเงินไปใช้จ่ายแก่กรณีที่ผู้เสียหายต้องได้รับการช่วยเหลือ

กฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้ให้ส�านักเลขาธิการส่งเงินค่าปรับ
ไปยังองค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อ
ท�าการจัดสรรเงินจ�านวนดังกล่าวไปให้แก่ผู้เสียหาย หรือส่งเงินไปยังกองทุน
เพื่อการเยียวยาความเสียหาย เพื่อกองทุนฯ จะได้น�าเงินไปใช้จ่ายแก่กรณีที่ผู้
เสียหายต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูตามโปรแกรมการเยียวยารักษาต่อไป ใน
การรายงานต่อศาลให้ระบุถึงรายละเอียดการช�าระค่าปรับซึ่งจ่ายไปยังผู้เสียหาย
และค่าปรับที่ส่งไปยังกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายที่ก�าหนดไว้ในหมวด
ย่อยนี้ด้วย

(2)  กรณีที่ผู้ต้องขังถูกพิพากษาโทษปรับด้วยหรือมีค�าสั่งให้ปรับค่าเสียหายใน
โทษปรับใหม่ในวันที่หรือหลังจากวันที่ข้อก�าหนดนี้มีผลบังคับใช ้ผู้ต้องโทษจ�า
คุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการพักลดโทษซึ่งถูกพิพากษาในโทษปรับ
ด้วยตามหมวดย่อย (c) มาตรา 13967 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งบังคับ
ใช้ก่อนวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1994 หมวดย่อย (h) มาตรา 730.6 แห่ง
ประมวลกฎหมายการบริหารสวัสดิการและองค์กร หรือหมวดย่อย (f) มาตรา 
1202.4 ให้ส�านักเลขาธิการงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดหัก
เก็บเอาไว้ซึ่งค่าปรับในอัตราขั้นต�่าร้อยละ 20 ของยอดค่าปรับตามค�าพิพากษา 
ทั้งนี้ไม่เกินขั้นสูงสุดร้อยละ 60 ของอัตราค่าจ้างและไม่เกินขั้นสูงสุดร้อยละ 50 

ของยอดเงินฝากในทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่
ให้กระท�าได ้ให้ส�านักเลขาธิการส่งเงินค่าปรับไปยังองค์กรให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อท�าการจัดสรรเงินจ�านวนดัง
กล่าวไปให้แก่ผู้เสียหาย หรือส่งเงินไปยังกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหาย 

เพื่อกองทุนฯ จะได้น�าเงินไปใช้จ่ายแก่กรณีที่ผู้เสียหายต้องได้รับการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูตามโปรแกรมการเยียวยารักษาต่อไป ในการรายงานต่อศาลให้ระบุถึงราย
ละเอียดการช�าระค่าปรับซึ่งจ่ายไปยังผู้เสียหายและค่าปรับที่ส่งไปยังกองทุนเพื่อ
การเยียวยาความเสียหายที่ก�าหนดไว้ในหมวดย่อยนี้ด้วย

(d)	 กรณีที่ผู้ต้องขังถูกจ�าคุกในเรือนจ�าเขตตามหมวดย่อย (h) มาตรา 1170 

และยังค้างค่าปรับในโทษปรับตามหมวดย่อย (c) มาตรา 13967 แห่งประมวล
กฎหมายรัฐบาล ซึ่งบังคบใช้ก่อนวันที ่29 กันยายน ค.ศ. 1994 หมวดย่อย 

(h) มาตรา 730.6 แห่งประมวลกฎหมายการบริหารสวัสดิการและองค์กร หรือ
หมวดย่อย (b) มาตรา 1202.4 ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจาก
คณะกรรมการผู้บริหารเขตที่ผู้ต้องขังถูกจองจ�าอยู่หักเก็บเอาไว้ซึ่งค่าปรับใน
อัตราขั้นต�่าร้อยละ 20 ของยอดรวมค่าปรับตามค�าพิพากษา ทั้งนี้ไม่เกินขั้น
สูงสุดร้อยละ 50 ของค่าจ้างขั้นต�่าในท้องที่ของเขตเรือนจ�านั้นและของยอด
เงินฝากในทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�า
ได ้ให้หน่วยงานที่เก็บค่าปรับนั้นส่งเงินค่าปรับไปยัง องค์กรให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California เพื่อท�าการจัดสรรเงินจ�านวนดัง
กล่าวไปให้แก่ผู้เสียหาย หรือส่งเงินไปยังกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหาย 

เพื่อกองทุนฯ จะได้น�าเงินไปใช้จ่ายแก่กรณีที่ผู้เสียหายต้องได้รับการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูตามโปรแกรมการเยียวยารักษาต่อไปหรือเพื่อน�าไปจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย ใน
การรายงานต่อศาลให้ระบุถึงรายละเอียดการช�าระค่าปรับซึ่งจ่ายไปยังผู้เสียหาย
และค่าปรับที่ส่งไปยังกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายที่ก�าหนดไว้ในหมวด
ย่อยนี้ด้วย

(e)	 ให้ส�านักเลขาฯ หักเก็บและจัดเก็บเงินจากค่าจ้างหรือยอดเงินฝากในบัญชี
ทรัสต์ของผู้ต้องขัง ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้ซึ่งค่า
ธรรมเนียมการบริการคิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดเงินน�าส่งไปยังองค์กรให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California ทั้งนี้ดังที่ก�าหนดไว้ใน
หมวดย่อย (a) หรือ (c) ให้ส�านักเลขาฯ หักเก็บและจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การบริการการในอัตราร้อยละ 5 ของยอดการช�าระค่าปรับหรือหนี้ตามค�าสั่ง
ศาลจากผู้ต้องโทษ เพื่อจัดสรรแก่การเยียวยาความเสียหายตามหมวดย่อย (n) 

ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้ให้ส�านักเลขาฯ น�าส่งยอดค่า
ธรรมเนียมการบริการเข้าในบัญชีฝากพิเศษต่างหาก เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุน
ของฝ่ายบริหารและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการเยียวยาความเสียหาย

62
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ฟื้นฟูตามโปรแกรมการเยียวยารักษาต่อไปหรือเพื่อน�าไปจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย
โดยตรง ในการรายงานต่อศาลให้ระบุถึงรายละเอียดการช�าระค่าใช้จ่ายโดยฝ่าย
ผู้กระท�าความผิดดังที่ก�าหนดในหมวดย่อยนี้

(i)	 ให้เลขาฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหารเขต 

ในกรณีที่ผู้ต้องขังถูกจ�าคุกในเรือนจ�าหรือเข้ารับบริการตามโปรแกรมภาคทัณฑ์
ในเขตนั้น ๆ ตามหมวดย่อย (h) มาตรา 1170 ท�าการหักเก็บหรือเรียกเก็บจาก
ผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติหรือผู้กระท�าความผิดที่พ้นโทษขัง
จากเรือนจ�าเขตแล้วซึ่งเงินค่าธรรมเนียมการบริการรวมคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ยอดเงินน�าส่งให้แก่องค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง 
California ก�าหนดไว้ในหมวดย่อย (g) หรือ (h) ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนด
ห้ามไม่ให้กระท�าได ้ให้ส�านักเลขาฯ หักเก็บและจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ
บริการในอัตราร้อยละ 5 ของยอดการช�าระหนี้หรือหนี้ตามค�าสั่งศาลจากผู้ได้
รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ เพื่อจัดสรรแก่การเยียวยาความเสียหาย
ตามหมวดย่อย (n) ยกเว้นกฎหมายแห่งรัฐก�าหนดห้ามไม่ให้กระท�าได ้ให้หน่วย
งานที่ได้รับมอบหมายหักเก็บและจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการในอัตรา
ร้อยละ 5 ของยอดการช�าระค่าปรับหรือโทษปรับตามค�าสั่งศาลจากผู้กระท�า
ความผิดที่พ้นโทษขังจากเรือนจ�าเขตแล้ว เพื่อจัดสรรแก่การเยียวยาความเสีย
หายตามหมวดย่อย (n) ให้ส�านักเลขาฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายน�า
เงินค่าธรรมเนียมการบริการฝากเข้าในบัญชีเงินฝากพิเศษ เพื่อสมทบเงินเข้า
กองทุนของฝ่ายบริหารและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการเยียวยาความ
เสียหายของกองงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดหรือหน่วยงาน
นั้น แล้วแต่กรณ ีส�านักเลขาฯ อาจใช้ดุลพินิจ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
อาจใช้จ่ายเงินในบัญชีฝากพิเศษนั้นก็ได ้ทั้งนี้เพื่อการสมทบเงินเข้ากองทุนของ
ฝ่ายบริหารและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการเยียวยาความเสียหาย หรือ
อาจเป็นการโอนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนเพื่อการเยียวยา
ความเสียหายก็ได้

(j)	 กรณีที่ผู้ต้องขังมีทั้งภาระในการชดเชยค่าเสียหายและต้องโทษปรับ ให้กอง
งานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดจัดเก็บเงินค่าปรับตามค�าสั่งศาล
ก่อน ทั้งนี้เป็นไปตามหมวดย่อย (c)

(k)	 กรณีที่ผู้ต้องขังถูกตัดสินโทษจ�าคุกในเรือนจ�าเขตดังก�าหนดในหมวดย่อย 

(h) มาตรา 1170 และผู้ต้องขังมีทั้งภาระในการชดเชยค่าเสียหายและต้องโทษ
ปรับ ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหารเขต
ที่เรือนจ�านั้นตั้งอยู่มีหน้าที่จัดเก็บเงินค่าชดเชยและค่าปรับตามค�าสั่งศาลแล้ว 
ให้หน่วยงานนั้นจัดเก็บเงินค่าปรับตามค�าสั่งศาลก่อน ทั้งนี้เป็นไปตามหมวด
ย่อย (d)

(l)	 กรณีที่ผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติมีทั้งภาระในการชดเชยค่า
เสียหายและต้องโทษปรับ ให้กองงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด 

หรือกรณีที่ผู้ต้องขังถูกจ�าที่เรือนจ�าในท้องที่เขตใดตามที่ก�าหนดในหมวดย่อย 

(h) มาตรา 1170 ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยคณะผู้บริหารเขตนั้น ๆ 

ท�าการจัดเก็บเงินค่าปรับตามค�าสั่งศาลก่อน ทั้งนี้เป็นไปตามหมวดย่อย (h)

(m)	 กรณีที่ผู้ต้องขังถูกกักขัง ณ หน่วยงานใดซึ่งหน่วยงานนั้นต้องจัดหามาให้
ซึ่งอาหารจากโรงอาหารเพื่อให้ผู้เยี่ยมและผู้ต้องขังซึ่งถูกกักขังข้ามคืนแบบไม่มี
ผู้คุม และถ้าเงินที่ใช้ซื้อหาอาหารนั้นมาจากกองทุนมิใช่มาจากเงินเบี้ยเลี้ยงของ
ผู้ต้องขังแล้ว มิให้รวมเงินจ�านวนดังกล่าวกับยอดหักเงินเพื่อการเยียวยาความ
เสียหาย เงินจ�านวนที่มิให้รวมเข้านี้ให้จัดอยู่กับยอดบัญชีรายจ่ายเป็นค่าอาหาร
ระหว่างการเยี่ยมซึ่งจัดงบให้ได้ไม่เกินห้าสิบดอลลาร ์($50) ส�าหรับผู้ต้องขัง
หนึ่งคนและผู้เยี่ยมหนึ่งคน เจ็ดสิบดอลลาร ์($70) ส�าหรับผู้ต้องขังหนึ่งคนและ
ผู้เยี่ยมสองหรือสามคน และแปดสิบดอลลาร ์($80) ส�าหรับผู้ต้องขังหนึ่งคน
และผู้เยี่ยมสี่คนขึ้นไป

(n)	 การชดใช้ความเสียหายหรือโทษปรับตามค�าสั่งศาลของผู้ต้องขัง ผู้ได้รับ
การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ ผู้ถูกกักขังในสถานสงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ต้องโทษคดีอาญาตาม มาตรา 3451 หรือผู้กระท�าความผิดที่ศาลสั่งให้มา
รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในย่อหน้า (B) วรรค (5) หมวดย่อย (h) มาตรา 1170 

เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าของประชาชนต่อรัฐ หรือเรือนจ�าท้องที,่ เรือนจ�า, หรือ
เครื่องอ�านวยความสะดวกราชทัณฑ ์หรือองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ เงินชดใช้
ความเสียหายหรือโทษปรับตามค�าสั่งศาลนี้เป็นการชดเชยให้แก่ผู้เสียหายใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายโดยตรงหรือตามค�าสั่งศาล โดยไม่รวมค่า
ทนายความและค่าด�าเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ศาลเห็นชอบ ให้มอบเงิน
เพื่อการเยียวยาความเสียหายนี้แก่ผู้รับเมื่อผู้กระท�าความผิดได้ช�าระค่าปรับหรือ
โทษปรับเต็มจ�านวนแล้ว ภายใต้ก�าหนดของหมวดย่อย (e) และ (i) ให้กองงาน
ทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดด�าเนินการแจ้งตามความเหมาะสม
ไปทางผู้เสียหายในคดีอาญานั้นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และการด�าเนินการในเงินค่า
ชดเชยความเสียหาย กรณีที่ผู้ต้องขังถูกจองจ�าที่เรือนจ�าเขตตามหมวดย่อย (h) 

มาตรา 1170 ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการแจ้งตามความเหมาะ
สมไปทางผู้เสียหายในคดีอาญานั้นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และการด�าเนินการในเงิน
ค่าชดเชยความเสียหาย

(o) (1)	 จ�านวนเงนิทีน่�าส่งไปยงัองค์กรให้ความช่วยเหลอืเยียวยาเหยือ่ผูเ้คราะห์  

ร้ายแห่ง California ซึ่งเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าปรับตามค�าสั่งศาล
นั้นต้องถูกจ่ายไปยังผู้เสียหายภายใน 60 วัน หลังจากที่องค์กรให้ความช่วย
เหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California ได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวไว ้
กรณีที่ค่าชดเชยความเสียหายซึ่งต้องจ่ายให้ผู้เสียหายนั้นน้อยกว่ายี่สิบหน้า
ดอลลาร ์($25) ไม่ต้องน�าจ่ายเงินจ�านวนดังกล่าวไปยังผู้เสียหายจนกว่ายอด
เงินรวมมีอย่างน้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ ($25) ก็ได ้ยกเว้นผู้เสียหายเรียกร้องให้
จ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายจ�านวนที่ต�่ากว่ายี่สิบห้าดอลลาร์นั้น

(2)	 กรณีไม่ทราบที่อยู่ของผู้เสียหาย ให้องค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California น�าเงินฝากส่งไว้ในกองทุนเพื่อการเยียวยาความ
เสียหายแทนผู้เสียหายจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณของมลรัฐนั้น ๆ หรือกระทั่ง
ผู้เสียหายแจ้งที่อยู่ให้ทราบจึงจะตั้งเบิกได ้ให้น�าส่งยอดเงินคงเหลืออยู่ในทรัสต์
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการด�าเนินการใด ๆ แล้วกลับไปยังกองทุนเพื่อการ
เยียวยาความเสียหาย

(3) (A)	 กรณีที่ผู้เสียหายไม่แจ้งที่อยู่ปัจจุบันให้ทราบภายในระยะเวลาที ่
ก�าหนดในวรรค (2) ให้กองงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดท�า
หนังสือแจ้งให้ทราบเรื่องการรับเงินค่าเสียหายไว้แทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับแจ้ง
เรื่องดังกล่าวจากกองงานทัณฑสถานและการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดแล้ว ให้
องค์กรให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California ส่งผ่านเงิน
ชดใช้ค่าเสียหายนั้นไปยังผู้เสียหายตามข้อก�าหนดในหมวดย่อย (c) หรือ (h)

(B)	 กรณีที่ผู้เสียหายไม่แจ้งที่อยู่ปัจจุบันให้ทราบภายในระยะเวลาที่ก�าหนดใน
วรรค (2) ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหารเขตท้อง
ที่อันเป็นที่ตั้งของเรือนจ�าที่ผู้ต้องขังจองจ�าอยู่ตามข้อก�าหนดในหมวดย่อย (h) 

มาตรา 1170 ท�าหนังสือแจ้งให้ทราบเรื่องการรับเงินค่าเสียหายไว้แทนผู้เสีย
หาย เมื่อได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้องค์กร
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแห่ง California ส่งผ่านเงินชดใช้
ค่าเสียหายนั้นไปยังผู้เสียหายตามข้อก�าหนดในหมวดย่อย (d) หรือ (h)

หมวด	 10.	 การปรับใช้กฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลัง

(a)	 เพื่อให้ลุล่วงซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแห่งกฎหมายนี้ตามมาตรา 3 และเพื่อ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ความเสมอภาคและความเป็นแบบแผนในการท�า
ค�าพิพากษา ให้ปรับใช้ข้อก�าหนดแห่งกฎหมายนี้โดยมีผลย้อนหลัง

(b)	 กรณีที่จ�าเลยหรือผู้ต้องโทษถูกพิพากษาด้วยโทษประหารชีวิตก่อนการ
บังคับใช้กฎหมายนี ้ให้โทษตามค�าพิพากษานั้นแก้เป็นจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐตลอด
ชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการพักลดโทษโดยปริยาย ทั้งนี้ตามข้อก�าหนดใน
กฎหมายนี้ มลรัฐ California จักกล่าวอ้างวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายนี้
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ใน California มีค่ารักษาพยาบาลถึง $83 และสูญเสียผลิตภาพสูงถึง $4.24 

พันล้าน

5. California ท�าได้ดีกว่านี ้กฎหมายพกพาอาวุธปืนเบื้องต้นที่สมเหตุสมผล
จะลดการตายและการบาดเจ็บจากปืน ป้องกันไม่ให้อาชญากรหาปืนได้และต่อสู้
กับการค้าอาวุธปืนเถื่อน ถึงแม้ว่า California จะเสนอกฎหมายความปลอดภัย
เกี่ยวกับอาวุธปืนให้พลเมือง แต่กฎหมายต่างๆ ก็ยังมีช่องโหว่ที่เป็นสาเหตุให้
เกิดเหตุรุนแรงจากปืนและการกราดยิงขึ้นในชุมชน อยู ่เราอุดช่องโหว่ดังกล่าว
ได้ในขณะที่ยังปกป้องความสามารถของชาวแคลิฟอร์เนียทั้งหมดที่มีความ
รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นเจ้าของปืนเพื่อป้องกันตัว ล่าสัตว์และ
สันทนาการได้

6.	 เราเข้าใจการตรวจสอบประวัติภูมิหลัง การตรวจสอบประวัติภูมิหลังจาก
รัฐบาลกลางช่วยยับยั้งการจ�าหน่ายปืนได้กว่า 2.4 ล้านกระบอกให้อาชญากร
และผู้ซื้อแบบผิดกฎหมายใน America แล้ว เฉพาะในป ี2012 การตรวจสอบ
ประวัติภูมิหลังสกัดกั้นการจ�าหน่ายอาวุธปืน 192,043 กระบอกให้ผู้ซื้อแบบ
ผิดกฎหมาย ซึ่งมีคนร้ายคดีอุกฉกรรจ์ที่พยายามจะซื้อถึง 82,000 กรณีรวมอยู่
ด้วย ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบประวัติภูมิหลังช่วยยับยั้งการซื้ออาวุธปืน
ของคนร้ายได้ราว 225 ราย ทุก ๆ วัน แต่กฎหมายของ California จะให้ตรวจ
สอบประวัติภูมิหลังเฉพาะคนที่ซื้ออาวุธปืน แต่ไม่ต้องตรวจสอบคนที่ซื้อกระสุน 

เราควรจะอุดช่องโหว่ดังกล่าวนั้นซะ

7.	 ตอนนี ้คนร้ายหรือผู้ป่วยทางจิตสามารถเดินเข้าไปซื้อกระสุนจากร้านขาย
อุปกรณ์กีฬาหรือร้านขายปืนใน California ได้เลยโดยไม่ต้องตอบค�าถาม ถึง
เวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว เราจึงต้องตรวจสอบประวัติภูมิหลังส�าหรับการจ�าหน่าย
กระสุนเหมือนกับการจ�าหน่ายปืนเพื่อยับยั้งไม่ให้ทั้งสองสิ่งตกไปอยู่ในมือของ
บุคคลอันตราย

8.	 ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ร้านค้าที่จ�าหน่ายกระสุนไม่ต้องแจ้งความต่อผู้
บังคับใช้กฎหมายเมื่อกระสุนสูญหายหรือถูกขโมย ร้านค้าจะต้องแจ้งความ
กระสุนที่สูญหายหรือถูกขโมยภายใน 48 ชั่วโมงทันทีที่พบว่ากระสุนหายไป
เพื่อให้ผู้บังคับใช้กฎหมายด�าเนินการยับยั้งไม่ให้มีการค้ากระสุนเถื่อนแก่บุคคล
อันตราย

9.	 ทุกวันนี ้ชาวแคลิฟอร์เนียไม่จ�าเป็นต้องแจ้งความปืนที่สูญหายหรือถูกขโมย
ให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทราบ ซึ่งจะสร้างความล�าบากต่อผู้บังคับใช้กฎหมายใน
การสืบสวนคดีอาชญากรรมที่มีปืนถูกขโมยเป็นของกลาง ยากต่อการขัดขวาง
วงจรการค้าปืนและส่งปืนคืนให้แก่เจ้าของตามกฎหมาย เราจึงจ�าเป็นต้องให้
เจ้าของปืนแจ้งความปืนที่สูญหายหรือถูกขโมยต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย

10.	 ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน คนที่ก่อคดีอุกฉกรรจ์และอาชญากรรมร้ายแรง
ถูกสั่งห้ามไม่ให้ครอบครองอาวุธปืน แต่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่มีกระบวนการ
ชัดเจนในการเพิกถอนสิทธิ์ครอบครองปืนของคนเหล่านั้นเมื่อพวกเขาถูกสั่ง
ห้าม ณ ช่วงเวลาที่มีการกระท�าความผิด ด้วยเหตุนี ้ในป ี2014 กระทรวง
ยุติธรรมจึงระบุตัวบุคคลที่ครอบครองปืนมากกว่า 34,000 กระบอกอย่างผิด
กฎหมายได้กว่า 17,000 ราย ซึ่งมีอาวุธจู่โจมกว่า 1,400 อันรวมอยู่ด้วย เรา
จ�าเป็นต้องอุดช่องโหว่อันตรายนี้ด้วยการเรียกร้องให้บุคคลต้องห้ามส่งปืนคืน
และต้องกระท�าอย่างเข้มงวดด้วย

11.	 ซองกระสุนความจุขนาดใหญ่แบบปืนทหารเพิ่มโอกาสให้ผู้ยิงสามารถ
สังหารคนจ�านวนมากได้ในเวลาชั่วพริบตา บางแบบจุกระสุนได้ถึง 100 รอบ จึง
เป็นเหตุผลว่าท�าไมถึงพบซองกระสุนความจุขนาดใหญ่ในเหตุกราดยิงสยองส่วน
มากหลายเหตุการณ์ใน America ตั้งแต่เหตุสังหารที ่101 California Street 

ใน San Francisco เมื่อป ี1993 ไปจนกระทั่งที ่Columbine High School 

เมื่อป ี1999 และเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนประถม Sandy Hook ใน Newtown, 

Connecticut เมื่อป ี2012

12.	 ทุกวันนี ้กฎหมายของ California ห้ามผลิต น�าเข้าและจ�าหน่ายซอง

เพื่อยกเว้นให้แก่โทษตามค�าพิพากษาของศาลมิได้

(c)	 หลังจากวันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช ้ศาลอาจใช้ดุลยพินิจเพื่อโอนค�าร้อง
อุทธรณ์หรือฎีกาค�าพิพากษาโทษประหารชีวิตที่ยังรอลงอาญาอยู่ไปให้ศาล
อุทธรณ์หรือศาลสูงเขตก็ได้

หมวด	 11.	 วันที่มีผลบังคับใช้

ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ท�าการเลือกตั้ง ตามข้อ
บังคับในหมวดย่อย (a) มาตรา 10 บรรพ II แห่งประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งมลรัฐ California

หมวด	 12.	 การแยกออกจากกันได้

ข้อก�าหนดแห่งประมวลกฎหมายนี้สามารถแยกจากกันได ้หากข้อก�าหนดใด
แห่งประมวลกฎหมายนี้เป็นโมฆะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน รวมถึงข้อ
ก�าหนดในมาตรา 10 ความเป็นโมฆะนั้นย่อมไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของข้อ
ก�าหนดส่วนอื่นหรือข้ออื่นแห่งประมวลกฎหมายนี้
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มาตรการการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของหมวด 8 ตามมาตรา II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการการริเริ่มจะแก้ไข ยกเลิกและเพิ่มเติมหมวดต่าง ๆ ในประมวล
กฎหมายอาญา; ดังนั้น ให้พิมพ์บทบัญญัติที่เสนอให้ลบออกพิมพ์แบบ ขีดทับ 

ส่วนบทบัญญัติใหม่ที่เสนอเพิ่มพิมพ์แบบ ตัวเอียง เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นบทบัญญัติ
ใหม่

กฎหมายที่เสนอ

ความปลอดภัยส�าหรับพระราชบัญญัติทั้งหมดในป ี2016

หมวด	 1.	 หัวเรื่อง

มาตราการดังกล่าวเป็นที่รู้จักและอาจจะน�ามากล่าวอ้างเป็น "ความปลอดภัย
ส�าหรับพระราชบัญญัติทั้งหมดในป ี2016"

หมวด	 2.	 ผลจากการสืบค้นและปฏิญญา

ประชาชนของรัฐ California ลงความเห็นและขอประกาศเจตนารมณ์ว่า:

1.	 เหตุรุนแรงจากปืนท�าลายชีวิต ครอบครัวและชุมชน ตั้งแต่ป ี2002 ถึง
ปี 2013, California สูญเสียพลเมืองไปแล้ว 38,576 รายต่อเหตุรุนแรงจาก
ปืน ซึ่งมากกว่าเจ็ดเท่าของจ�านวนทหารอเมริกันที่ถูกสังหารในการรบระหว่าง
สงคราม Iraq และ Afghanistan รวมกันเสียอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี ้มี
เด็ก 2,258 รายเสียชีวิตจากการถูกยิงบาดเจ็บใน California มีเด็กจ�านวน
เดียวกันถูกฆาตกรรมในเหตุกราดยิงสังหารหมู่ที่โรงเรียนประถม Sandy Hook 

ในรัฐนี้ทุก ๆ 39 วัน

2.	 ในป ี2013 เกิดเหตุการณ์ยิงสังหารชาวแคลิฟอร์เนีย 2,900 ราย ซึ่งมีเด็ก
และวัยรุ่นจ�านวน 251 รายรวมอยู่ด้วย ในปีนั้น มีผู้เคราะห์ร้ายอีกอย่างน้อย 

6,035 รายถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาลหรือรักษาบาดแผลถูกยิงที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
ในห้องฉุกเฉิน ซึ่งมีเด็กและวัยรุ่นจ�านวน 1,275 รายรวมอยู่ด้วย

3.	 อาชญากรจะใช้ปืนเป็นอาวุธ สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมของ California 

ในป ี2014 มีคดีฆาตกรรมด้วยอาวุธปืน 1,169 คดีใน California, การจี้ปล้น
ด้วยอาวุธปืน 13,546 คดีและคดีท�าร้ายร่างกายโดยเจตนาด้วยอาวุธปืนอีก 

15,801 คดี

4.	 เหตุรุนแรงน่าสลดดังกล่าวก่อให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจต่อสังคมของ
เราอย่างชัดเจน นักวิจัยได้ประเมินในระดับปานกลางว่าเหตุรุนแรงจากปืน
สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจเป็นจ�านวนเงินสูงถึง $229 พันล้านทุกปีหรือ
มากกว่า $700 ต่อหัวต่อป ีเฉพาะในป ี2013 การตายและการบาดเจ็บจากปืน
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หมวด  4.5 อาวุธปืนที่สูญหายหรือถูกขโมย

25250. (a)  เริ่มบังคับใช้วันที ่1 กรกฎาคม 2017 ทุกคนจะแจ้งความการ
สูญหายหรือการลักขโมยอาวุธปืนที่ตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองให้หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นนั้น ๆ ในขอบเขตอ�านาจตามกฎหมายของพื้นที่ที่
เกิดเหตุลักขโมยหรือสูญหายขึ้นภายในห้าวันนับตั้งแต่เวลาที่รับรู้หรือล่วงรู้ว่า
อาวุธปืนได้ถูกขโมยหรือสูญหายไป

(b)  ทุกคนที่แจ้งความอาวุธปืนที่สูญหายหรือถูกขโมยตามหมวดย่อย (a) 

จะแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นนั้น ๆ ในขอบเขตอ�านาจตาม
กฎหมายของพื้นที่ที่เกิดเหตุลักขโมยหรือสูญหายขึ้นภายในห้าวัน หากบุคคล
นั้น ๆ ได้อาวุธปืนกลับมาภายหลัง

(c)  แม้ว่าจะกระท�าการตามหมวดย่อย (a) ก็ตาม, บุคคลไม่ต้องแจ้งความการ
สูญหายหรือการลักขโมยอาวุธปืนที่เป็นอาวุธปืนโบราณภายในความหมายของ
หมวดย่อย (c) ตาม หมวด 16170

25255. หมวด 25250 ไม่มีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี:้

(a)  หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบที่ปฏิบัติงาน 

ภายในแนวทางและขอบเขตของการจ้างงานหรือหน้าที่ทางราชการหากมีการ
รายงานการสูญหายหรือการลักขโมยต่อหน่วยงานที่ว่าจ้างของตนเอง

(b)  จอมพลของสหรัฐอเมริกาหรือสมาชิกของกองทัพสหรัฐหรือกองก�าลัง
พิทักษ์ชาติเมื่ออยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

(c)  บุคคลใดที่ได้รับอนุญาต, ตามบทที ่44 (เริ่มบังคับใช้ด้วย หมวด 921) 

ของหัวข้อ 18 ในประมวลกฎหมายของสหรัฐและกฎระเบียบที่มีการตราเป็น
กฎหมายให้สอดคล้องกัน, และบุคคลใดที่แจ้งความการลักขโมยหรือสูญเสีย
ตามหมวด 923(g)(6) ของหัวข้อ 18 ในประมวลกฎหมายของสหรัฐหรือ
บทบัญญัติส�าหรับทายาท และกฎระเบียบที่มีการตราเป็นกฎหมายบังคับใช้

(d)  ผู้ที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนสูญหายหรือถูกขโมยก่อนวันที ่1กรกฎาคม 2017

25260.  ตาม หมวด 11108, ปลัดอ�าเภอหรือหัวหน้าต�ารวจทุกนายจะส่ง
ค�าอธิบายของอาวุธปืนแต่ละกระบอกที่ได้รับแจ้งความการสูญหายหรือถูกขโมย
เข้าไปในระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับอาวุธปืนของกระทรวงยุติธรรมโดยตรง

25265. (a)  ผู้ที่ฝ่าฝืน หมวด 25250 จะต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อย
เหรียญ ($100) ส�าหรับการฝ่าฝืนครั้งแรกในข้อหาละเมิดข้อบังคับ

(b)  ผู้ที่ฝ่าฝืน หมวด 25250 จะต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันเหรียญ ($1,000) 

ส�าหรับการฝ่าฝืนครั้งที่สองในข้อหาละเมิดข้อบังคับ

(c)  ผู้ที่ฝ่าฝืน หมวด 25250 จะต้องโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหนึ่งพันเหรียญ ($1,000) หรือทั้งจ�าทั้งปรับส�าหรับการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่
สามในข้อหาความผิดลหุโทษ

25270.  ผู้ใดที่แจ้งความอาวุธปืนสูญหายหรือถูกขโมยตาม หมวด 25250 

จะต้องแจ้งรายละเอียดการผลิต รุ่นโมเดลและหมายเลขชุดของอาวุธปืนหาก
ทราบข้อมูล รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน
ท้องถิ่นที่รับแจ้งความต้องการ

25275. (a)  ห้ามผู้ใดแจ้งความต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
ว่าอาวุธปืนสูญหายหรือถูกขโมยทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นการแจ้งความเท็จ การฝ่าฝืน
มาตราดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อบังคับ จะต้องโทษปรับไม่เกินสองร้อยห้าสิบ
เหรียญ ($250) ส�าหรับการกระท�าความผิดครั้งแรกและไม่เกินหนึ่งพันเหรียญ 

($1,000) ส�าหรับการกระท�าความผิดครั้งที่สองหรือภายหลังอีก

(b)  กฎหมายอื่นยังมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่โดยที่หมวดดังกล่าวไม่ส่ง 
ผลกระทบใดๆ

หมวด 4.2. หมวด 26835 ของประมวลกฎหมายอาญามีการแก้ไขเพิ่ม

กระสุนความจุขนาดใหญ่แบบทหาร แต่กลับไม่สั่งห้ามให้ประชาชนทั่วไปมีไว้
ครอบครอง เราควรจะอุดช่องโหว่ดังกล่าวนั้นซะ นอกจากผู้บังคับใช้กฎหมายที่
ผ่านการฝึกฝนแล้ว ผู้อื่นไม่สามารถครอบครองซองกระสุนอันตรายได้

13.	 ถึงแม้ว่ารัฐ California จะด�าเนินการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ซื้อปืน
ซึ่งอาศัยอยู่ใน California แล้วก็ตาม เราต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐอื่นๆ 

และ FBI ให้ด�าเนินการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ซื้อปืนซึ่งอาศัยอยู่ที่อื่น
ด้วย เราควรจะตรวจสอบประวัติภูมิหลังนอกพื้นที ่California ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นด้วยการร้องขอให้รัฐรายงานชื่อบุคคลต้องห้ามไม่ให้ครอบครองอาวุธปืน
ไปยังระบบตรวจสอบประวัติภูมิหลังของรัฐบาลกลางอย่างสม�่าเสมอ

14.	 การขโมยปืนถือเป็นอาชญากรรมอุกอาจที่จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงได ้

เราควรประกาศให้ชัดเจนว่าอาชญากรรมดังกล่าวอาจจะต้องโทษคดีอุกฉกรรจ์
ได้และยับยั้งไม่ให้ผู้ที่กระท�าความผิดได้ครอบครองอาวุธปืน

หมวด	 3.	 จุดมุ่งหมายและเจตจ�านง

ประชาชนของรัฐ California ขอประกาศจุดประสงค์และเจตจ�านงในการออก
พระราชบัญญัต ิ"ความปลอดภัยส�าหรับพระราชบัญญัติทั้งหมดในป ี2016" 

("พรบ.") ดังต่อไปนี:้

1.	 เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเบื้องต้นที่สมเหตุสมผลในการสร้างกฎหมายความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับปืนของ California ให้แข็งแกร่งที่สุดในชาติในขณะที่ยัง
ปกป้องสิทธิ์การแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองของชาวแคลิฟอร์เนียทั้งหมดที่มีความ
รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย

2.	 เพื่อป้องกันไม่ให้ปืนและกระสุนตกอยู่ในมือของผู้ร้ายที่ต้องคดีอุกฉกรรจ ์ผู้
ป่วยทางจิตรุนแรงและบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายไม่ให้ครอบครองอาวุธปืน
และกระสุน

3.	 เพื่อรับประกันว่าผู้ที่ซื้อกระสุนใน California ต้องได้รับการตรวจสอบ
ประวัติภูมิหลังเหมือนกับผู้ที่ซื้ออาวุธปืน

4.	 เพื่อให้ร้านค้าทั้งหมดที่จ�าหน่ายกระสุนแจ้งความกระสุนที่สูญหายหรือถูก
ขโมยภายใน 48 ชั่วโมงที่พบว่าหายไป

5.	 เพื่อรับประกันว่า California ใช้ข้อมูลที่จ�าเป็นร่วมกับผู้บังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐบาลกลางด้วยการร้องขอให้รัฐรายงานชื่อบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย
ไม่ให้ครอบครองอาวุธปืนไปยังระบบตรวจสอบประวัติภูมิหลังของรัฐบาลกลาง
อย่างสม�่าเสมอ

6.	 เพื่อร้องขอให้มีการแจ้งความอาวุธปืนที่สูญหายหรือถูกขโมยไปยังผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย

7.	 เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ดีขึ้นในการเพิกถอนสิทธิ์ทันทีที่บุคคลก่อ
อาชญากรรมอันเป็นเหตุให้หมดสิทธิ์ครอบครองอาวุธปืน

8.	 เพื่อท�าให้ผิดกฎหมายในรัฐ California ที่จะครอบครองซองกระสุนแบบ
ทหารทุกชนิดที่ใช้ก่อเหตุสังหารหมู ่เช่น เหตุการณ์ที่โรงเรียนประถม Sandy 

Hook; โรงภาพยนตร์ใน Aurora, Colorado; ที่โรงเรียน Columbine High 

School; และที่อาคารส�านักงานบนถนน 101 California Street ใน San 

Francisco, California เป็นต้น

9.	 เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ก่อเหตุขโมยอาวุธปืนได้ครอบครองอาวุธปืนและ
ท�าให้เจตจ�านงของข้อเสนอ 47 ว่าให้การขโมยอาวุธปืนเป็นคดีอาญาอุกฉกรรจ์
มีผลบังคับใช้โดยไม่ค�านึงถึงมูลค่าของอาวุธปืนในแนวทางเดียวกับหมวด 

25400 และ 1192.7 ของประมวลกฎหมายอาญา

หมวด	 4.	 อาวุธปืนที่สูญหายหรือถูกขโมย

หมวด	 4.1.	 หมวด 4.5 (เริ่มต้นด้วย หมวด 25250) ได้รับการเพิ่มเติมใน
หัวข้อ 4 วรรค 6 ของประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้อ่าน:

63
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เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 63 ต่อ

ครอบครอง ได้รับ เป็นเจ้าของหรือซื้ออาวุธปืนหรือไม่หรือไม่

(b) ตราบใดที่ยังมีการระดมทุนอยู ่กระทรวงยุติธรรม อาจ จะ เข้าไปมีส่วน
ร่วม ในระบบตรวจสอบประวัติภูมิหลังทางอาชญากรรมแบบเร่งด่วนระดับชาต ิ

(NICS) เหมือนที่ได้อธิบายไว้ในหมวดย่อย (t) ของ หมวด 922 ในหัวข้อ 18 

ของประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา, และหากมีการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วม จะต้องแจ้งผู้จ�าหน่ายและหัวหน้าแผนกต�ารวจของเมืองหรือเมืองและ
มณฑลที่จัดจ�าหน่ายทันท ีหรือหากมีการจ�าหน่ายในพื้นที่ต�าบลซึ่งไม่มีแผนก
ต�ารวจนครบาล ให้แจ้งต่อปลัดอ�าเภอของมณฑลที่มีการจัดจ�าหน่ายแทน

(c)	 หากกระทรวงระบุว่าผู้ซื้อต้องห้ามโดยกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางไม่
ให้ครอบครอง ได้รับ เป็นเจ้าของหรือซื้ออาวุธปืน หรือเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ใน
หมวดย่อย (a) ของ หมวด 27535 กระทรวงจะต้องแจ้งตัวแทนจ�าหน่ายและ
หัวหน้าแผนกต�ารวจของเมืองหรือเมืองและมณฑลที่จัดจ�าหน่ายทันทีหรือหาก
มีการจ�าหน่ายในพื้นที่ต�าบลซึ่งไม่มีแผนกต�ารวจนครบาล ให้แจ้งต่อปลัดอ�าเภอ
ของมณฑลที่มีการจัดจ�าหน่ายแทน

(d)	 หากกระทรวงระบุว่าเอกสารการลงทะเบียนที่ส่งมาตรงตามหมวดย่อย (d) 

ของ หมวด 28210 มีช่องว่างหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง อ่านไม่ออกหรือไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์ซึ่งเป็นการขัดขวางการระบุตัวตนของผู้ซื้อหรือปืนพกหรืออาวุธปืนอื่น
ที่ซื้อ หรือตัวแทนจ�าหน่ายไม่ส่งค่าธรรมเนียมที่จ�าเป็นตาม หมวด 28225 มา
พร้อมกับการส่งเอกสารการลงทะเบียน กระทรวงอาจแจ้งให้ตัวแทนจ�าหน่าย
ทราบข้อเท็จจริง ตัวแทนจ�าหน่ายจะต้องส่งเอกสารการลงทะเบียนที่แก้ไข
มายังกระทรวงเมื่อมีจดหมายแจ้งเตือน หรือจะส่งค่าธรรมเนียมที่จ�าเป็นตาม 

หมวด 28225 หรือทั้งสองกรณีตามความเหมาะสม หากตัวแทนจ�าหน่ายได้รับ
จดหมายแจ้งเตือนจากกระทรวงก่อนการจัดส่งอาวุธปืนที่ซื้อ ตัวแทนจ�าหน่าย
จะต้องระงับการจัดส่งจนกว่าจะมีข้อสรุปตามช่วงเวลารอการพิจารณาตามที่
อธิบายไว้ในหมวด 26815 และ 27540

(e)	 หากกระทรวงระบุว่าข้อมูลที่ส่งมาให้ตามหมวด 28215 มีข้อมูลไม่ถูก
ต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์ซึ่งเป็นการขัดขวางการระบุตัวตนของผู้ซื้อหรือปืน
พกหรืออาวุธปืนอื่นที่ซื้อ หรือตัวแทนจ�าหน่ายไม่ส่งค่าธรรมเนียมที่จ�าเป็นตาม 

หมวด 28225 มาพร้อมกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท ์กระทรวง
อาจแจ้งให้ตัวแทนจ�าหน่ายทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว ตัวแทนจ�าหน่ายจะต้อง
ส่งฉบับแก้ไขของบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอนทางโทรศัพท์มายังกระทรวง
เมื่อมีจดหมายแจ้งเตือน หรือจะส่งค่าธรรมเนียมที่จ�าเป็นตาม หมวด 28225 

หรือทั้งสองกรณีตามความเหมาะสม หากตัวแทนจ�าหน่ายได้รับจดหมายแจ้ง
เตือนจากกระทรวงก่อนการจัดส่งอาวุธปืนที่ซื้อ ตัวแทนจ�าหน่ายจะต้องระงับ
การจัดส่งจนกว่าจะมีข้อสรุปตามช่วงเวลารอการพิจารณาตามที่อธิบายไว้ใน
หมวด 26815 และ 27540

(f) (1) (A)	 กระทรวงจะต้องแจ้งตัวแทนจ�าหน่ายทันทีให้เลื่อนก�าหนดการ
โอนอาวุธปืนให้ผู้ซื้อออกไปหากบันทึกของกระทรวงหรือบันทึกที่น�ามาให ้ 

กระทรวงในระบบตรวจสอบประวัติภูมิหลังทางอาชญากรรมแบบเร่งด่วนระดับ
ชาติบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี:้

(i)	 ผู้ซื้อถูกจับกุมและจองจ�าด้วยอุปกรณ์ส�าหรับการบ�าบัดหรือการประเมินสุข
ภาพจิตและอาจจะเป็นบุคคลตามที่อธิบายไว้ใน หมวด 8100 หรือ 8103 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพและสถาบันองค์กร กระทรวงจึงไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าผู้ซื้อเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ครอบครอง ได้รับ เป็นเจ้าของหรือซื้อ
อาวุธปืนตาม หมวด 8100 หรือ 8103 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพ
และสถาบันองค์กรก่อนจะมีข้อสรุปตามช่วงเวลารอการพิจารณาตามที่อธิบาย
ไว้ในหมวด 26815 และ 27540

(ii)	 ผู้ซื้อถูกจับกุมหรือถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลให้เขา  
เป็นบุคคลต้องห้ามโดยกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางไม่ให้ครอบครอง ได้รับ  

เป็นเจ้าของหรือซื้ออาวุธปืนหากถูกตัดสินว่ากระท�าผิดจริง กระทรวงจึงไม่

เติมให้อ่าน:

26835.	 ผู้ได้รับอนุญาตจะปิดประกาศแจ้งเตือนด้วยข้อความอักษรตัวใหญ่
สูงไม่น้อยกว่าหนึ่งนิ้วให้เห็นเด่นชัดภายในอาณาบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 

ดังนี:้

(a) "หากคุณมีอาวุธปืนพร้อมกระสุนอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ ์
ครอบครอง และมีผู้ที่อายุต�่ากว่า 18 ปีได้มาใช้จนส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ล้มตาย หรือพกพาไปในที่สาธารณะ คุณอาจต้องโทษฐานความผิดลหุโทษหรือ
โทษฐานคดีอุกฉกรรจ์ถ้าคุณไม่เก็บรักษาอาวุธปืนไว้ในหีบกุญแจหรือมีอุปกรณ์
ล็อกอาวุธปืนเพื่อให้ปืนใช้งานไม่ได้ชั่วคราว"

(b) "หากคุณมีปืนพก, ปืนลูกโม่หรืออาวุธปืนชนิดอื่นที่สามารถแอบซุกซ่อน
ไว้กับตัวได้ภายในบริเวณพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง และมีผู้ที่อายุต�่ากว่า 
18 ปีสามารถเข้าถึงอาวุธปืนและพกพาออกไปนอกอาณาเขตได ้คุณอาจจะ
ต้องโทษฐานความผิดลหุโทษถ้าคุณไม่เก็บรักษาอาวุธปืนไว้ในหีบกุญแจหรือมี
อุปกรณ์ล็อกอาวุธปืนเพื่อให้ปืนใช้งานไม่ได้ชั่วคราว"

(c) "หากคุณมีอาวุธปืนอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง และ
มีผู้ที่อายุต�่ากว่า 18 ปีได้มาใช้หรือพกพาไปโรงเรียนหรืองานรื่นเริงที่โรงเรียน
จัดขึ้น, คุณอาจจะต้องโทษฐานความผิดลหุโทษเป็นค่าปรับอัตราสูงถึงห้าพัน
เหรียญ ($5,000) ถ้าคุณไม่เก็บรักษาอาวุธปืนไว้ในหีบกุญแจหรือมีอุปกรณ์
ล็อกอาวุธปืนเพื่อให้ปืนใช้งานไม่ได้ชั่วคราว"

(d) "หากคุณประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษาหรือวางปืนบรรจุกระสุนทิ้งไว้
ภายในบริเวณพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองจนผู้ที่อายุต�่ากว่า 18 ปีสามารถ
เข้าถึงได ้คุณอาจจะต้องโทษฐานความผิดลหุโทษเป็นค่าปรับอัตราสูงถึงหนึ่ง
พันเหรียญ ($1,000) ถ้าคุณไม่เก็บรักษาอาวุธปืนไว้ในหีบกุญแจหรือมีอุปกรณ์
ล็อกอาวุธปืนเพื่อให้ปืนใช้งานไม่ได้ชั่วคราว"

(e) "การยิงอาวุธปืนในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก การท�าความสะอาดหรือ
จัดการกับกระสุนอาจจะส่งผลให้สัมผัสกับตะกั่ว ซึ่งเป็นสสารที่ก่อให้เกิดความ
พิการแต่ก�าเนิด อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์และการบาดเจ็บร้ายแรงต่อร่างกาย 

ระบายอากาศให้เพียงพอเสมอ ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัส"

(f) "ระเบยีบข้อบงัคับของรัฐบาลกลางระบุว่าหากคณุไม่แสดงความเป็นเจ้าของ 
อาวุธปืนที่ได้สิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารการตรวจสอบประวัติภูมิ
หลังในเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติภูมิ
หลังเป็นครั้งที่สองเพื่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้นๆ

(g) "ไม่มีผู้ใดสามารถยื่นขอซื้อปืนพก ปืนลูกโม่หรืออาวุธปืนอื่นที่สามารถแอบ
ซุกซ่อนไว้กับตัวได้มากกว่าหนึ่งกระบอกภายในระยะเวลา 30 วันและห้ามจัดส่ง
ให้บุคคลที่ยื่นขอซื้อปืนพก ปืนลูกโม่หรืออาวุธปืนอื่นที่สามารถแอบซุกซ่อนไว้
กับตัวได้มากกว่าหนึ่งกระบอกภายในระยะเวลา 30 วัน"

(h) "หากอาวุธปืนที่คุณเป็นเจ้าของหรือครอบครองสูญหายหรือถูกขโมย คุณ
ต้องแจ้งความการสูญหายหรือการลักขโมยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน
ท้องถิ่นที่เกิดเหตุสูญหายหรือลักขโมยภายในห้าวันนับตั้งแต่เวลาที่คุณทราบ
หรือรับรู้ว่าอาวุธได้สูญหายหรือถูกขโมยไป"

หมวด	 5.	 การเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบตรวจสอบประวัติภูมิหลังทาง
อาชญากรรมแบบเร่งด่วนระดับชาติ

หมวด	 5.1. หมวด 28220 ของประมวลกฎหมายอาญามีการแก้ไขเพิ่ม
เติมให้อ่าน:

28220. (a)	 กระทรวงยุติธรรมจะตรวจสอบบันทึกข้อมูลผู้ซื้ออาวุธปืน 

เมื่อมีการส่งข้อมูลมา รวมไปถึงบันทึกที่กระทรวงโรงพยาบาลของรัฐมีอ�านาจ
ร้องขอตาม หมวด 8104 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการและสถาบัน
องค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุว่าผู้ซื้อเป็นบุคคลที่มีการอธิบายไว้ในหมวดย่อย (a) 

ของ หมวด 27535 หรือต้องห้ามโดยกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางไม่ให้

63
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ไปยังไฟล์ข้อมูลบุคคลที่ถูกปฏิเสธในดัชนีของระบบตรวจสอบประวัติภูมิหลัง
ทางอาชญากรรมแบบเร่งด่วนระดับชาต ิข้อมูลที่ให้จะยังคงมีเอกสิทธิ์เป็นความ
ลับและจะไม่มีถูกเปิดเผย ยกเว้นเพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอาวุธ
ปืนของรัฐบาลกลางหรือรัฐ

หมวด	 6.	 การครอบครองซองกระสุนความจุสูง

หมวด	 6.1. หมวด 32310 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

32310. (a)	 ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 2 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 

32400) ของบทนี้และในบท 1 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 17700) ของแผนก 2 ชื่อ
เรื่อง 2, ซึ่งเริ่มในวันที ่1 มกราคม ค.ศ. 2000, บุคคลใด ๆ ในรัฐนี ้เป็นผู้ผลิต
หรือเป็นสาเหตุให้ผลิต, น�าเข้าเข้ามาภายในรัฐ, มีไว้เพื่อจ�าหน่าย, หรือน�าเสนอ
หรือจัดแสดงเพื่อจ�าหน่าย, หรือผู้ที่ให,้ ให้ยืม, ซื้อ, หรือได้รับซองกระสุนความ
จุสูงใด ๆ จะถูกลงโทษด้วยการจ�าคุกภายในคุกของประเทศไม่น้อยกว่าหนึ่งป ี

หรือถูกจ�าคุกตามกลุ่มย่อย (h) ของ หมวด 1170

(b)	 ส�าหรับจุดประสงค์ของหมวดนี,้ "การผลิต" รวมถึงทั้งการประดิษฐ์ซอง
กระสุนและการประกอบซองกระสุนจากชิ้นส่วนต่าง ๆ , ได้แก,่ แต่ไม่จ�ากัด, 

เรือนซองกระสุน, แหนบส่งกระสุน, แผ่นรองกระสุน, และแผ่นปิดท้ายซอง
กระสุนหรือแผ่นปิด, ให้ท�าหน้าที่เป็นซองกระสุนความจุสูงที่ครบถ้วน

(c)  ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 2 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 32400) ของบทนี้
และในบท 1 (ซึ่งเริ่มต้นด้วย หมวด 17700) ของแผนก 2 ชื่อเรื่อง 2, ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่วันที ่1 กรกฏาคม ค.ศ. 2017, บุคคลใด ๆ ในรัฐนี้เป็นผู้ครอบครองซอง
กระสุนความจุสูงใด ๆ โดยไม่ค�านึงถึงวันที่ได้ครอบครองซองกระสุนดังกล่าว จะ
มีความผิดฐานกระท�าผิดกฎหมายโดยมีค่าปรับไม่เกินหนึ่งร้อยดอลล่าร ์($100) 

ต่อซองกระสุนความจุสูงหนึ่งซอง, หรือจะมีความผิดอาญาประเภทลหุโทษโดย
มีค่าปรับไม่เกินหนึ่งร้อยดอลล่าร ์($100) ต่อซองกระสุนความจุสูงหนึ่งซอง, 
โดยจะถูกจ�าคุกในคุกของประเทศไม่เกินหนึ่งป,ี หรือลงโทษทั้งสองอย่างคือทั้ง
จ�าทั้งปรับ

(d)  บุคคลใดที่ครอบครองซองกระสุนความจุสูงอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ซึ่งเริ่มตั้งแต ่1 กรกฏาคม ค.ศ. 2017 จะ, ก่อนหน้าวันที ่1 กรกฏาคม ค.ศ. 

2017 :

(1)  น�าซองกระสุนความจุสูงออกไปจากรัฐ;

(2)  ขายซองกระสุนความจุสูงให้กับผู้ประกอบการค้าอาวุธปืนที่มีใบอนุญาต; 

หรือ

(3)  ยอมจ�านนมอบซองกระสุนความจุสูงให้กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
น�าไปท�าลาย

หมวด	 6.2. หมวด 32400 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

32400. หมวด 32310 จะไม่ใช้กับการขาย, การให,้ การให้ยืม, การครอบ
ครอง, การน�าเข้าเข้ามาในรัฐนี,้ หรือการซื้อ, ซองกระสุนบรรจุสูงใด ๆ หรือโดย
รัฐบาลกลางใด ๆ, รัฐใด ๆ, ประเทศใด ๆ, เมืองและประเทศใด ๆ, หรือหน่วย
งานประจ�าเมืองใด ๆ ที่ท�าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย, ส�าหรับการใช้โดยพนักงาน
ของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่หรือนอกเวลาการปฏิบัติหน้าที,่ และเมื่อใช้โดยได้รับอ�านาจจากหน่วย
งาน และอยู่ภายในแนวทางการปฏิบัติและขอบเขตของหน้าที่ของพวกเขา

หมวด	 6.3. หมวด 32405 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

32405. หมวด 32310 ไม่ใช้กับการขาย, การให้ยืม, การโอนถ่าย, การซื้อ, 

การรับ, การครอบครอง, หรือการน�าเข้าเข้ามาในรัฐนี,้ ซองกระสุนบรรจุสูงของ

สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อถูกตัดสินว่ากระท�าความผิดนั้น หรือไม่ก่อนจะมี
ข้อสรุปของช่วงเวลารอการพิจารณาตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 26815 และ 
27540.

(iii)	 ผู้ซื้ออาจจะเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ในหมวดย่อย (a) ของ หมวด 27535 

และ กระทรวงไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ซื้อเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ในหมวดย่อย 

(a) ของ หมวด 27535 หรือไม่ก่อนจะมีข้อสรุปตามช่วงเวลารอการพิจารณา
ตามที่อธิบายไว้ในหมวด 26815 และ 27540

(B)	 ตัวแทนจ�าหน่ายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อกระทรวง 
เรื่องการเลื่อนก�าหนดออกไปที่อธิบายไว้ในวรรคย่อย (A)

(2)	 กระทรวงจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเรื่องการเลื่อนก�าหนดออกไปทางไปรษณีย์
และอธิบายกระบวนการที่ผู้ซื้ออาจจะขอเอกสารบันทึกเกี่ยวกับอาชญากรรม
หรือสุขภาพจิตที่กระทรวงเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อรายงานความไม่
ถูกต้องหรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บนแบบฟอร์มที่อนุมัติให้กระทรวงทราบ
เมื่อได้รับบันทึกอาชญากรรมหรือสุขภาพจิตนั้นๆ

(3)	 หากกระทรวงไม่สามารถยืนยันการถอนการจับกุมหรือข้อหาอาชญากรรม
ที่สิ้นสุด หรือผลการประเมินจากการบ�าบัดสุขภาพจิต หรือผู้ซื้อมีคุณสมบัติ
ซื้ออาวุธปืนได้ตามที่อธิบายไว้ในวรรค (1) หลังจากระยะเวลารอการพิจารณา
ที่อธิบายไว้ในหมวด 26815 และ 27540 แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา 30 วัน
ตั้งแต่ส่งข้อมูลผู้ซื้อต้นฉบับให้กระทรวงตามมาตรานี้ กระทรวงจะด�าเนินการดัง
ต่อไปนี:้

(A)	 หากผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลที่อธิบายไว้ในหมวดย่อย (a) ของ หมวด 27535 

และไม่ต้องห้ามโดยกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางจากการครอบครอง ได้
รับ เป็นเจ้าของหรือซื้ออาวุธปืน แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ หมวด 8100 หรือ 8103 

ของประมวลกฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพและสถาบันองค์กร กระทรวงจะต้อง
แจ้งตัวแทนจ�าหน่ายให้ทราบข้อเท็จจริงทันท ีส่วนตัวแทนจ�าหน่ายจะต้องโอน
อาวุธปืนให้ผู้ซื้อทันท ีเมื่อตัวแทนจ�าหน่ายบันทึกการขึ้นทะเบียนหรือบันทึกการ
โอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่โอนอาวุธปืน ตัวแทนจ�าหน่ายจะเซ็นรับรองการ
ขึ้นทะเบียนหรือบันทึกการโอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยระบุการจัดส่งอาวุธปืน
ให้ผู้ซื้อรายนั้นและผู้ซื้อจะเซ็นรับรองการขึ้นทะเบียนหรือบันทึกการโอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันว่าได้รับอาวุธปืน ณ วันที่จัดส่งให้

(B)	 หากผู้ซื้อเป็นบุคคลที่อธิบายไว้ในหมวดย่อย (a) ของหมวด 27535 หรือ
ต้องห้ามโดยกฎหมายรัฐหรือรัฐบาลกลางจากไม่ให้ครอบครอง ได้รับ เป็น
เจ้าของหรือซื้ออาวุธปืน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะหมวด 8100 หรือ 8103 

ของประมวลกฎหมายสวัสดิภาพและสถาบันองค์กร กระทรวงจะแจ้งให้ตัวแทน
จ�าหน่ายและหัวหน้าแผนกต�ารวจในเมืองหรือเมืองและมณฑลที่มีการจ�าหน่าย
ทราบทันท ีหรือแจ้งให้ปลัดอ�าเภอทราบถึงข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับหมวดย่อย 

(c) ของ หมวด 28220 หากมีการจ�าหน่ายในต�าบลที่ไม่มีแผนกต�ารวจนครบาล

(4)	 หากกระทรวงไม่สามารถยืนยันการถอนการจับกุมหรือข้อหาอาชญากรรม
ที่สิ้นสุดได้ หรือผลการประเมินจากการบ�าบัดสุขภาพจิต หรือผู้ซื้อมีคุณสมบัติ
ซื้ออาวุธปืนได้ตามที่อธิบายไว้ในวรรค (1) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ส่งข้อมูล
ผู้ซื้อต้นฉบับของตัวแทนจ�าหน่ายให้กระทรวงตามหมวดนี ้กระทรวงจะแจ้ง
ตัวแทนจ�าหน่ายทันท ีส่วนตัวแทนจ�าหน่ายอาจจะโอนอาวุธปืนให้ผู้ซื้อทันท ีเมื่อ
ตัวแทนจ�าหน่ายบันทึกการขึ้นทะเบียนหรือบันทึกการโอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ในวันที่โอนอาวุธปืน ตัวแทนจ�าหน่ายจะเซ็นรับรองการขึ้นทะเบียนหรือบันทึก
การโอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบุการจัดส่งอาวุธปืนให้ผู้ซื้อรายนั้นและผู้ซื้อจะเซ็น
รับรองการขึ้นทะเบียนหรือบันทึกการโอนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันว่าได้รับ
อาวุธปืน ณ วันที่จัดส่งให้

(g)  เริ่มต้นบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2017 เมื่อได้รับข้อมูลที่แสดงว่า
เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ครอบครองอาวุธปืนตามกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาล
กลาง กระทรวงจะส่งชื่อ วันเกิด และค�าอธิบายรูปพรรณสัณฐานของบุคคลนั้น
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หมวด	 6.9. หมวด 32450 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

32450. หมวด 32310 ไม่ได้ใช้เพื่อซื้อ หรือครอบครอง ซองกระสุนความ
จุสูง หมวด 31000, 32650, หรือ 33300, หรือตามมาตรา 3 (ซึ่งเริ่มด้วย 

หมวด 18900) -ของบท 1 จากแผนก 5 ชื่อเรื่อง 2, หรือตามมาตรา 4 (ซึ่งเริ่ม
ด้วย หมวด 32700) ของบท 6 ของแผนกนี,้ ส�าหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์
หนึ่งต่อไปนี้ :

(a)	 ส�าหรับการใช้เป็นองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว, โทรทัศน,์ หรือการ
ผลิตวีดีโดแต่เพียงฝ่ายเดียว

(b)	 ส�าหรับการส่งออกตามข้อก�าหนดของรัฐบาลกลาง

(c)	 ส�าหรับการขายใหม่ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, หน่วยงานรัฐบาล, 

หรือในกองทัพ, ตามข้อก�าหนดของรัฐบาลกลางที่มีผลบังคับใช้

หมวด	 7.	 ผู้ประกอบการค้าอาวุธปืน

หมวด	 7.1. หมวด 26885 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

26885. (a)	 ยกเว้นที่ได้ให้ไว้หน่วยงานย่อย (b) และ (c) ของ มาตรา 
26805, อาวุธปืนทั้งหมดที่อยู่ในคลังเก็บของผู้มีใบอนุญาต จะต้องเก็บไว้ใน
สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

(b)	 ภายใน 48 ชั่วโมงของการค้นพบ, ผู้ได้รับอนุญาตต้องรายงานการสูญหาย
หรือถูกขโมยรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่
เหมาะสมที่อยู่ในเมือง, ในประเทศ, หรือในเมืองและประเทศ ซึ่งอาคารในการ
ด�าเนินธุรกิจของผู้ได้รับอนุญาตตั้งอยู ่:

(1)	 อาวุธปืน หรืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใด ๆ ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าของผู้
ได้รับอนุญาต

(2)	 อาวุธปืน หรืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใด ๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตครอบ
ครองตามบท 5 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 28050), หรือตามหมวด 30312

(3)	 อาวุธปืน หรืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใด ๆ ที่เก็บไว้ที่สถานที่
ประกอบธุรกิจของผู้ได้รับอนุญาต

หมวด	 7.2. หมวด 26915 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน:

26915. (a) เริ่มด้วยวันที ่1 มกราคม ค.ศ. 2018,  ผู้ประกอบการค้า
อาวุธปืน จะ ต้อง ก�าหนดตัวแทน หรือพนักงาน ที่จะจัดการ, ขาย, หรือส่ง
มอบอาวุธปืนเพื่อให้ได้รับหรือให้ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวจากกระทรวง
ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการค้าตาม หมวด 26710 ในการใช้ใบรับรอง, ตัวแทน
หรือพนักงานต้องให้ชื่อและผู้ประกอบการค้าอาวุธปืนของ California ของผู้
ประกอบการค้าอาวุธปืนพร้อมด้วยคนที่ถูกว่าจ้าง

(b)	 กระทรวงจะแจ้งเตือนผู้ประกอบการค้าอาวุธปืนในกรณีที่ตัวแทนหรือ 

พนักงานที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวเป็นหรือกลายเป็นบุคคลต้องห้าม
ไม่ให้ครอบครองอาวุธปืน

(c)	 หากเขตอ�านาจศาลในท้องถิ่นจ�าเป็นต้องตรวจสอบภูมิหลังของตัวแทน
หรือพนักงานของผู้ประกอบการค้าอาวุธปืน, เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจะต้องมีใบ
อนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวตามกลุ่มย่อย (a).

(d) (1)	 ไม่มีอะไรในมาตรานี้จะตีความขึ้นเพื่อขัดขวางเขตอ�านาจศาลใน
ท้องถิ่นจากการควบคุมการตรวจสอบภูมิหลังเพิ่มเติมตาม มาตรา 11105 เขต
อ�านาจศาลประจ�าท้องถิ่นอาจไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติม

(2)	 ไม่มีอะไรในมาตรานี้จะตีความขึ้นเพื่อขัดขวางเขตอ�านาจศาลในท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่สันติภาพที่สาบานตน, ตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน บท 4.5 (ซึ่งเริ่มด้วย 

หมวด 830) ของชื่อเรื่อง 3 ของส่วน 2, หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจของรัฐบาลกลาง
ที่สาบานตน, ซึ่งได้รับอ�านาจในการพกพาอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
และขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

หมวด	 6.4. หมวด 32406 ถูกเพิ่มเข้าไปให้อ่านในประมวลกฎหมาย
อาญา :

32406.  กลุ่มย่อย (c) ของ หมวด 32310 จะไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่สันติภาพ
ที่สาบานตนซึ่งเกษียณอย่างมีเกียรติแล้ว, ตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน บท 4.5 (ซึ่ง
เริ่มด้วย หมวด 830) ของชื่อเรื่อง 3 ของส่วน 2, หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจของ
รัฐบาลกลางที่สาบานตนซึ่งเกษียณอย่างมีเกียรติแล้ว, ซึ่งได้รับอ�านาจในการพก
พาอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนดัง
กล่าว "เกษียณอย่างมีเกียรต"ิ มีความหมายเดียวกันกับที่ได้ก�าหนดไว้ใน หมวด 

16690

หมวด	 6.5. หมวด 32410 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

32410. หมวด 32310 ไม่ใช้กับการขาย, หรือ การซื้อ, หรือการครอบ
ครอง ซองกระสุนบรรจุสูง หรือโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26700 to 

26915, รวม

หมวด	 6.6. หมวด 32420 ของประมวลกฎหมายอาญาที่ถูกเพิกถอน

32420.	 มาตรา 32310 ไม่ใช้กับการน�าเข้าซองกระสุนบรรจุสูงของผู้ที่
ครอบครองซองกระสุนบรรจุสูงอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรัฐก่อนหน้าวันที ่1 

มกราคม ค.ศ. 2000, ได้น�าออกไปจากรัฐอย่างถูกกฎหมาย, และได้กลับเข้ามา
ในรัฐพร้อมซองกระสุนบรรจุสูง 

หมวด	 6.7. หมวด 32425 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

32425. มาตรา 32310 ไม่ใช้กับ ข้อใดข้อหนึ่ง ของ ข้อต่อไปนี ้:

(a)	 การให้ยืม หรือการให้ซองกระสุนบรรจุสูงแก่ผู้ที่มีใบอนุญาตตามหมวด 

26700 ถึง 26915, รวมด้วย, หรือแก่ช่างปืน, โดยมีจุดประสงค์เพื่อการบ�ารุง
รักษา, การซ่อมแซม, หรือการแก้ไขซองกระสุนบรรจุสูงดังกล่าว

(b)  การครอบครองซองกระสุนบรรจุสูงใด ๆ โดยผู้ที่ได้ระบุไว้ในหน่วยย่อย (a) 

โดยมีจุดประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในหน่วยย่อย (a)

(b) (c)	 การคืนไปยังเจ้าของซองกระสุนบรรจุสูงโดยผู้ที่ได้ระบุไว้ใน 

หน่วยย่อย (a)

หมวด	 6.8. หมวด 32435 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

32435. มาตรา 32310 ไม่ใช้กับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้:

(a)	 การขาย, การให,้ การให้ยืม, การครอบครอง, การน�าเข้ามาในรัฐนี,้ หรือ
การซื้อ, ซองกระสุนบรรจุสูงใด ๆ, ให้หรือโดยองค์กรที่ด�าเนินการธุรกิจยยาน
ยนตร์หุ้มเกราะตามกฎหมายของรัฐนี้

(b)	 การให้ยืมซองกระสุนบรรจุสูงโดยองค์กรที่ได้ระบุไว้ในหน่วยย่อย (a) แก่
พนักงานที่มีอ�านาจ, ในขณะปฏิบัติหน้าที่และขอบเขตของการจ้างงานโดยมีจุด
ประสงค์ที่เหมาะสมกับธุรกิจยานยนตร์หุ้มเกราะขององค์กร

(c)  การครอบครองซองกระสุนบรรจุสูงใด ๆ โดยพนักงานขององค์กรที่ระบุไว้
ในหน่วยงานย่อย (a) โดยมีจุดประสงค์ที่เหมาะสมกับธุรกิจยานยนตร์หุ้มเกราะ
ขององค์กร

(c) (d)	 การส่งคืนซองกระสุนบรรจุสูงเหล่านี้ไปยังองค์กรที่ได้ระบุไว้ใน 

หน่วยงงานย่อย (a) โดยพนักงานที่ที่ได้ระบุไว้ในหน่วยงงานย่อย (b)

63



เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 | 169

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 63 ต่อ

ค.ศ. 2018, "ผู้จ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน" หมายความถึง บุคคล, 

บริษัท, องค์กร, หรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ที่ถือครองใบอนุญาตผู้จ�าหน่ายอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนในปัจจุบันที่ออกตาม หมวด 30385

(b)  เริ่มต้นในวันที ่1 มกราคม ค.ศ. 2018, ผู้ประกอบการค้าอาวุธปืนตาม
มาตรา 26700 ถึง 26915, รวมด้วย, ต้องคิดว่าเป็นผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนที่มีใบอนุญาต, เป็นผู้ประกอบการค้าที่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของมาตรา 2 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 30300) และ 3 (ซึ่งเริ่มต้นด้วย หมวด 

30342) ของ บท 1 ของหน่วย 10 ของชื่อเรื่อง 4

หมวด	 8.3. หมวด 16662 ของประมวลกฎหมายอาญาที่ถูกเพิกถอน

16662	 ดังเช่นที่ใช้ในส่วนนี,้ "ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

ปืนพกพา" หมายถึงบุคคลใด ๆ , บริษัท, องค์กร, ผู้ประกอบการค้า, หรือองค์กร
ธุรกิจอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการค้าปลีกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ปืนพกพา, 
หรือถือครองเพื่อมีส่วนร่วมในธุรกิจของการขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

ปืนพกพาใด ๆ 

หมวด	 8.4. หมวด 17315 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

17315.	 ตามที่ใช้ใน มาตรา 3 (ซึ่งเริ่มด้วยหมวด 30345) มาตรา 2 จนถึง 
5 ของบท 1 ของแผนก 10 ของชื่อเรื่อง 4, "ผู้จัดจ�าหน่าย" หมายถึง ปืนพกพา 
ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

หมวด	 8.5. หมวด 30306 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

30306. (a) บุคคลใด ๆ , องค์กร, หรือ บริษัท, หรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ซึ่ง
จัดหา, ส่งมอบ, ขาย, หรือให้การครอบครองหรือการควบคุม, อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนแก่บุคคลใด ๆ ซึ่่งเขาหรือเธอรู้จัก หรือใช้การดูแลที่มีเหตุผลจะ
ต้องรู้ว่าถูกห้ามไม่ให้เป็นเจ้าของ, ครอบครอง, หรืออยู่ภายใต้การปกครองหรือ
ควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของเขาหรือของเธอ, อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืน หรืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใส่เพิ่มเข้าไปตามหน่วยย่อย (a) 

หรือ (b) ของ, หมวด 30305, จะถือว่ามีความผิดอาญาประเภทลหุโทษ, โดย
จะถูกจ�าคุกในคุกของประเทศไม่เกินหนึ่งป,ี หรือถูกปรับไม่เกินหนึ่งพันดอลล่าร ์
($1,000), หรือลงโทษทั้งสองอย่างคือทั้งจ�าทั้งปรับ

(b)  บุคคลใด ๆ , องค์กร, บริษัท, หรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งจัดหา, ส่งมอบ, 

ขาย, หรือให้การครอบครองหรือการควบคุม, อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแก่
บุคคลใด ๆ ซึ่่งบุคคล, องค์กร, บริษัท, หรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ รู้จัก หรือมีสาเหตุ
ที่เชื่อว่าไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือผู้รับโอนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวอย่าง
แท้จริง, พร้อมด้วยความรู ้หรือสาเหตุที่เชื่อว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจะ
ถูกขายหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เป็นเจ้าของ, ครอบครอง, หรือ
อยู่ภายใต้การปกครองหรือควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใด ๆ หรืออาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใส่เพิ่มเข้าไปตามหน่วยย่อย (a) หรือ (b) ของหมวด 

30305, จะถือว่ามีความผิดอาญาประเภทลหุโทษ, โดยจะถูกจ�าคุกในคุกของ
ประเทศไม่เกินหนึ่งป,ี หรือถูกปรับไม่เกินหนึ่งพันดอลล่าร ์($1,000), หรือ
ลงโทษทั้งสองอย่างคือทั้งจ�าทั้งปรับ

(b) (c)	 ข้อก�าหนดของมาตรานี้เป็นการสะสมที่เพิ่มมากขึ้นและไม่ประกอบ
เป็นการจ�ากัดการใช้กฎหมายอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม, กฎหมายหรือการลงโทษ
เนื่องจากการละเลยด้วยวิธีที่แตกต่างกันจากหมวดนี ้และข้อก�าหนดของ
กฎหมายจะต้องไม่ถูกลงโทษภายใต้ข้อก�าหนดมากกว่าหนึ่งข้อ

หมวด	 8.6. หมวด 30312 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

30312. (a) เริ่มต้นในวันที ่1 กุมภาพันธ ์ค.ศ. 2011, (1) เริ่มต้นในวันที ่
1 มกราคม ค.ศ. 2018, การขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผู้เกี่ยวข้อง

จากการห้ามการจ้างงานโดยอ้างอิงตามประวัติอาชญากรรมที่ไม่ได้ปรากฎว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว

(e)	 ผู้ได้รับอนุญาตจะถูกห้ามไม่ให้ตัวแทนซึ่งผู้ได้รับอนุญาตรู้จักหรือควรรู้จัก
อย่างมีเหตุผล คือ อยู่ในประเภทของผู้ที่ห้ามครอบครองอาวุธปืนตามบท 2 (ซึ่ง
เริ่มด้วย หมวด 29800) หรือบทที ่3 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 29900) ของแผนก 

9 ของเรื่องนี,้ หรือ หมวด 8100 หรือ 8103 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการ
สังคมสงเคราะห์และสถาบัน, จากการมาติดต่อกับอาวุธปืนที่ไม่ปลอดภัยและ
จากการเข้าถึงกุญแจใด ๆ, การผสมผสาน, ประมวลกฎหมาย, หรือช่องทาง 
อื่นๆ เพื่อเปิดอุปกรณ์ที่ใส่กุญแจไว้ตามที่ได้อธิบายไว้ใน กลุ่มย่อย (g)

(f)	 ไม่มีอะไรในมาตรานี้จะประกอบขึ้นเพื่อป้องกันรัฐบาลท้องถิ่นจากการตรา 
ข้อบัญญัติที่ก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ได้รับอนุญาตขอตัวแทน หรือ
พนักงาน

(g)	 ส�าหรับจุดประสงค์ของบทความนี,้ "ถูกท�าให้ปลอดภัย" หมายความถึง
อาวุธปืนที่ท�าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไปดังต่อไปนี ้:

(1)	 อาวุธปืนที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากถูกท�าให้ปลอดภัยด้วยอุปกรณ์
ความปลอดภัยของอาวุธปืนตามที่อยู่ในรายการของทะเบียนรายชื่อของ
กระทรวงของอุปกรณ์ความปลอดภัยของอาวุธปืนที่ได้รับอนมุติตามหน่วยย่อย 

(d) ของ หมวด 23655

(2)	 อาวุธปืนที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยเก็บปืนที่ใส่กุญแจไว ้หรือตู้นิรภัยเก็บปืนยาวที่
ตรงตามมาตรฐานของตู้เก็บปืนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงตามที่ได้ก�าหนดไว้
ใน หมวด 23650

(3)	 อาวุธปืนที่เก็บไว้ในห้องใส่กุญแจที่แตกต่างกันหรือในบริเวณของอาคารที่
ใช้ในการเก็บอาวุธปืน, ซึ่งสามารถปลดล็อกได้ด้วยกุญแจ, การผสมผสาน, หรือ
วิธีที่คล้ายกันเท่านั้น

(4)	 อาวุธปืนที่ปลอดภัยด้วยสายเคเบิ้ลหรือแท่งโลหะแข็ง ที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอย่างน้อยหนึ่งส่วนแปดนิ้วผ่านโกร่งไกของอาวุธปืน สายเคเบิ้ล
หรือแท่งโลหะแข็งจะถูท�าให้ปลอดภัยด้วยแม่กุญแจโลหะแข็งที่มีสายคล้อง 
แม่กุญแจและสายคล้องต้องปกป้องหรือเป็นเกราะป้องกันจากการใช้เครื่องตัด
สลักเกลียว ส่วนแท่งโลหะแข็งหรือสายเคเบิ้ลต้องยึดเหนี่ยวในลักษณะที่ป้องกัน
การเอาอาวุธปืนออกไปจากอาคาร

หมวด	 8.	 การขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

หมวด	 8.1. หมวด 16150 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

16150. (a) ตามที่ใช้ในมาตรา 30300, "อาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืน" หมายถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส�าหรับปืนสั้นตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน
มาตรา 16650 ตามที่ใช้ในส่วนนี,้ ยกเว้นในหน่วยย่อย (a) ของมาตรา 30305 

และในมาตรา 30306, "อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน" หมายถึง ลูกกระสุน
ปืนที่โหลดแล้วตั้งแต่หนึ่งลูกขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วยกล่องที่อัดดินระเบิด, ตัวขับ
เคลื่อน, และลูกปืนตั้งแต่หนึ่งลูกขึ้นไป "อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน" ไม่รวม
ถึงกระสูนลูกแบงค์

(b)	 ตามที่ใช้ในหน่วยย่อย (a) ของ หมวด 30305 และใน หมวด 30306, 

"อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน" รวมถึง, แต่ไม่จ�ากัด, กระสุนปืน ลูกกระสุน, 

ซองกระสุน, คลิป, ตัวช่วยบรรจุกระสุน, ตัวโหลดอัตโนมัต,ิ หรือกระสุนที่
สามารถยิงออกจากอาวุธปืนที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง "อาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืน" ไม่รวมถึงกระสูนลูกแบงค์

หมวด	 8.2. หมวด 16151 ถูกเพิ่มเข้าไปให้อ่านในประมวลกฎหมาย
อาญา :

16151. (a)  ตามที่ได้ใช้ในส่วนนี,้ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที ่1 มกราคม

63
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ใด ๆ จะด�าเนินการหรือด�าเนินขั้นตอนผ่านผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนที่มีใบอนุญาต

(2)  เมื่อไม่มีฝ่ายใดที่ขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีใบอนุญาต, ผู้ขายจะส่งมอบอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนให้กับผู้จัดจ�าหน่ายเพื่อด�าเนินการ จากนั้น ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนต้องส่งมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปยังผู้ซื้อทันที
และเหมาะสม, หากการขายไม่ถูกห้าม, ราวกับว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
เป็นสินค้าของผู้จัดจ�าหน่าย หากผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่
สามารถส่งมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปยังผู้ซื้อโดยทันทีทันใดได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย, ผู้จัดจ�าหน่ายต้องส่งคืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไป
ยังผู้ขาย ผู้จ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การบริหารจากผู้ซื้อ เพื่อใช้ในการท�าธุรกรรม, เป็นจ�านวนเงินที่ก�าหนดโดย
กระทรวงยุติธรรม, นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมซึ่งถูกเรียกเก็บตาม
ข้อก�าหนดของชื่อนี้

(b)  เริ่มด้วยวันที ่1 มกราคม ค.ศ. 2018, การขาย, การส่งมอบ หรือการถ่าย
โอนความเป็นเจ้าของ ปืนส้ัน อาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน โดยผู้เกีย่วข้องใด ๆ 

อาจจะเกิดขึ้นโดยการด�าเนินการกับ ผู้ขาย, ผู้น�าส่ง,, หรือผู้ถ่ายโอนแบบต้วต่อ
ตัว ซึ่งมีหลักฐานโดยสุจริตในการระบุตัวตนจากผู้ซื้อหรือผู้รับโอนอื่น ๆ , แต่
อย่างไรก็ตาม, โดยมีเงื่อนไขว่า อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ถูกซื้อหรือได้รับ
ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือผ่านช่องทางการสั่งซื้อระยะไกลอื่น ๆ หากผู้จัดจ�าหน่าย
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีใบอนุญาตได้รับอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืนแต่แรกและด�าเนินการตามหมวดนี้และมาตรา 3 (ซึ่งเริ่มต้นด้วยมาตรา 
30342) ของบท 1 ของแผนก 10 ชื่อเรื่อง 4 ของส่วนนี้

(b) (c) กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยต่าง ๆ (a) และ (b) จะไม่ใช ้หรือกระทบต่อ การ
ขาย, การส่งมอบ, หรือการโอน ปืนพกพา อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปยัง
ผู้ใดต่อไปนี ้:

(1)	 ตัวแทนในการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับอ�านาจของเมือง, ของประเทศ, 

ของเมืองและประเทศ, ของรัฐหรือรัฐบาลกลาง, หากการขาย, การส่งมอบ, 

หรือการโอนถ่ายมีขึ้นเพื่อการใช้แต่เพียงฝ่ายเดียวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลและ, 
ก่อนหน้าที่การขาย, การส่งมอบ, หรือการถ่ายโอน ปืนพกพา อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืน, การได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าของ
หน่วยงานที่ว่าจ้างผู้ซื้อหรือผู้รับโอน, ให้ระบุพนักงานที่เป็นผู้มีอ�านาจรายบุคคล
เพื่อด�าเนินการ, และมีอ�านาจด�าเนินการส�าหรับการใช้งานของหน่วยงานที่ว่า
จ้างรายบุคคล

(2)	 เจ้าหน้าที่สันติภาพที่สาบานตน,ตามที่ก�าหนดไว้ใน บท 4.5 (ซึ่งเริ่มด้วย 

หมวด 830) ของชื่อเรื่อง 3 ของส่วน 2, หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจของรัฐบาลกลาง
ที่สาบานตน, ซึ่งได้รับอ�านาจในการพกพาอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
และขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

(3)	 ผู้น�าเข้าหรือผู้ผลิต ปืนพกพา อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หรืออาวุธปืน
ที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจตามบท 44 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 921) ของชื่อ
เรือง 18 ว่าด้วยประมวลกฎหมายและกฎข้อบังคับของของสหรัฐอเมริกาที่ออก
ตามมา

(4)	 ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อส่วนกลาง ของผู้ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนของ
รัฐบาลกลางที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งรักษาโดยกระทรวงยุติธรมตามมาตรา 6 (ซึ่ง
เริ่มด้วย หมวด 28450) ของบทที ่6 ของแผนก 6 ของหัวเรื่องนี้

(5)	 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีใบอนุญาตอยู่ภายนอกรัฐนี้และผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าหรือผู้เก็บอาวุธปืนตามบท 44 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 

921) ของชื่อเรือง 18 ว่าด้วยประมวลกฎหมายและกฎข้อบังคับของของ
สหรัฐอเมริกาที่ออกตามมา ที่ออกตามมา

(6)	 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บอาวุธปืนตามบท 44 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 

921) ของชื่อเรือง 18 ว่าด้วยประมวลกฎหมายและกฎข้อบังคับของ ของ
สหรัฐอเมริกาที่ออกตามมา ที่ออกตามมานั้น, ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีใบ
อนุญาตอยู่ภายในรัฐนี้, และผู้ที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวในปัจจุบันซึ่ง
ออกโดยกระทรวงยุติธรรมตาม หมวด 26710

(7) ปืนพกพา ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

(8)	 ผู้ประเมินที่ปรึกษา

(9)  ผู้ที่ซื้อหรือได้รับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่สถานที่เป้าหมายที่ด�าเนิน
ธุรกิจหรือการอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ, โดยมีข้อแม้ว่าอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนเก็บรักษาไว้ที่อาคารของสถานที่ดังกล่าวไว้ตลอดเวลา

(10)  บุคคลที่ซื้อหรือได้รับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจากคู่สมรส, คู่หรือคู่
ครองที่อยู่ด้วยกัน, หรือเป็นสมาชิกโดยตรงตามที่ก�าหนดไว้ใน หมวด 16720

(c) (d)	 การละเมิดมาตรานี้ของความผิดอาญาประเภทลหุโทษ

หมวด	 8.7. หมวด 30314 ถูกเพิ่มเข้าไปให้อ่านในประมวลกฎหมาย
อาญา :

30314. (a)  เริ่มต้นในวันที ่1 มกราคมคม ค.ศ. 2018, ผู้พักอาศัยของรัฐ
นี้จะไม่น�าหรือขนถ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในรัฐ ที่เขาหรือเธอ
ได้ซื้อมาหรือได้รับมาจากภายนอกรัฐ เว้นเสียแต่ว่าเขาหรือเธอได้ส่งมอบอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนที่มีใบอนุญาตเพื่อส่งมอบไปยังผู้พักอาศัยตามกระบวนการที่ได้
ก�าหนดไว้ใน หมวด 30312

(b)  กลุ่มย่อย (a) จะไม่ใช้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี ้:

(1)  ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

(2)  เจ้าหน้าที่สันติภาพที่สาบานตน, ตามที่ก�าหนดไว้ในบทที ่4.5 (ซึ่งเริ่มด้วย 

หมวด 830) ของชื่อเรื่อง 3 ของส่วน 2, เจ้าหน้าที่ต�ารวจของรัฐบาลกลางที่
สาบานตน, ซึ่งได้รับอ�านาจในการพกพาอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

(3)  ผู้น�าเข้าหรือผู้ผลิตอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หรืออาวุธปืนที่ได้รับ
อนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจตามมาตรา 44 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 921) ของชื่อเรือง 
18 ว่าด้วยประมวลกฎหมายและกฎข้อบังคับของของสหรัฐอเมริกาที่ออกตาม
มา ที่ออกตามมาที่ออกตามมา

(4)  ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อส่วนกลางของผู้ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนของ
รัฐบาลกลางที่ได้รับการยกเว้นซึ่งรักษาโดยกระทรวงยุติธรมตามมาตรา 6 (ซึ่ง
เริ่มด้วย หมวด 28450) ของบทที ่6 ของแผนก 6

(5)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บอาวุธปืนตามบท 44 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 

921) ของชื่อเรือง 18 ว่าด้วยประมวลกฎหมายและกฎข้อบังคับของของ
สหรัฐอเมริกาที่ที่ออกตามมา, ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีใบอนุญาตอยู่ภายใน
รัฐนี,้ และผู้ที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวในปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวง
ยุติธรรมตาม หมวด 26710

(6)  ผู้ที่ได้รับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจากคู่สมรส , คู่หรือคู่ครองที่อยู่ด้วย
กันที่จดทะเบียนแล้ว, หรือสมาชิกครอบครัวโดยตรงตามที่ก�าหนดไว้ใน หมวด 

16720

(c)  การละเมิดมาตรานี ้เป็นการกระท�าผิดกฎหมายส�าหรับการถูกกล่าวหาเป็น
ครั้งแรก, และเป็นการกระท�าผิดกฎหมายหรือความผิดอาญาประเภทลหุโทษ
ส�าหรับการกระท�าครั้งต่อมา

หมวด	 8.8.	 หัวเรื่องของมาตรา 3 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 30342) ของบท 1 

ของแผนก 10 ชื่อเรื่อง 4 ของส่วน 6 ของประมวลกฎหมายที่ถูกแก้ไขให้อ่าน :

มาตรา	 3. ปืนพกพา ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

63
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ความเป็นเจ้าของ, น�าเสนอเพื่อขายหรือน�าเสนอเพื่อถ่ายโอนความเป็นเจ้าของ, 
การแสดงเพื่อขายหรือการแสดงเพื่อถ่ายโอนความเป็นเจ้าของของ ปืนพกพา 
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในลักษณะที่อนุญาตให้อาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืนสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ซื้อหรือผู้รับโอนโดยปราศจากความช่วยเหลือของผู้
จัดจ�าหน่ายหรือพนักงานของผู้จัดจ�าหน่าย

หมวด	 8.13. หมวด 30352 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

30352. (a)	 เริ่มในวันที ่1 กุมภาพันธ ์ค.ศ. 2011, 1 กรกฏาคม ค.ศ. 

2019, ดังนั้น ผู้จ�าหน่าย อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ปืนพกพา อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนโดยปราศจาก, ในเวลาที่ส่งมอบ, การบันทึกข้อมูลที่สามารถ
อ่านออกได้ต่อไปนี้ ในแบบฟอร์มตามค�าแนะน�าของกระทรวงยุติธรรม :

(1)	 วันที่ขายหรือวันที่ด�าเนินการ วันที่โอน

(2)	 ใบขับขี่รถยนต์หรือหมายเลขบัตรประชาชนและรัฐที่ออกบัตรดังกล่าวของ
ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน

(3)	 ตราสินค้า, ประเภท, และจ�านวนของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ขาย
ไป หรือโอนถ่ายไปที่อื่น

(4) ชื่อเต็มและ ลายเซ็นของผู้ซื้อหรือผู้รับโอน

(5)	 ชื่อของพนักงานที่ด�าเนินการขายหรือด�าเนินการอื่น ๆ 

(6)	 ลายนิ้วมือของนิ้วโป้งขวาของผู้ซื้อหรือผู้รับโอน

(7) (6)	 ที่อยู่ในการพ�าพักอาศัยโดยละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อ
หรือผู้รับโอน

(8) (7)	 วันเกิดของผู้ซื้อหรือผู้รับโอน

(b)  เริ่มต้นขึ้นในวันที ่1 กรกฏาคม ค.ศ. 2019, ผู้จ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนจะส่งข้อมูลที่ก�าหนดโดยหน่วยย่อยนี้ทางอิเล็กทรอนิกส ์(a) ส�าหรับ
การขายและการโอนความเป็นเจ้าของผู้จ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ทั้งหมด กระทรวงจะสงวนข้อมูลนี้เอาไว้ในฐานข้อมูลซึ่งจะเป็นที่รู้จักในชื่อไฟล์
บันทึกการซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ข้อมูลนี้ยังคงเก็บรักษาเป็นความ
ลับและอาจจะใช้โดยกระทรวงหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว,้ และตาม, หน่วย
ย่อย (b) หรือ (c) ของ หมวด 11105, ผ่านระบบการสื่อสารโทรคมนาคมการ
บังคับใช้กฎหมายของ California, โดยมีจุดประสงค์เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เท่านั้น ผู้จ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจะไม่ใช,้ ขาย, เปิดเผย, หรือ
แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวด้วยจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการส่งที่ก�าหนดโดย
หน่วยย่อยนี ้โดยปราศจากการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้
ซื้อหรือผู้รับโอน

(c)  เริ่มวันที ่1 กรกฎาคม 2019 เฉพาะบุคคลดังกล่าวที่ระบุไว้ในส่วนย่อยนี้
หรือบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวที่ระบุไว้ในส่วนย่อย (e) เท่านั้นจะต้องได้รับ
อนุญาตให้ซื้ออาวุธ ก่อนส่งมอบอาวุธใดๆ ผู้ขายอาวุธจะต้องขอหลักฐานระบุ
ตัวตนด้วยความสุจริตเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่ได้รับการส่งมอบอาวุธเป็นบุคคล
หรือหน่วยงานที่ระบุไว้ในส่วนย่อย (e) หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี ้: 

(1)  บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธตามหมวด 30370.

(2)  บุคคลที่ได้รับอนุมัติโดยกระทรวงเพื่อรับมอบอาวุธปืนจากผู้ขายอาวุธตาม
หมวด 28220 ถ้าผู้ขายเป็นผู้ค้าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาต และอาวุธดังกล่าวส่ง
มอบให้กับบุคคลในธุรกรรมเดียวกันเป็นอาวุธปืน

(d)  เริ่่มวันที ่1 กรกฎาคม 2019 ผู้ขายอาวุธจะต้องตรวจสอบกับกระทรวง
ด้วยวิธีการที่ระบุโดยกระทรวงว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธด้วยการ
เปรียบเทียบหมายเลขการอนุญาตให้ซื้ออาวุธของบุคคลดังกล่าวกับรายชื่อผู้ซื้อ
อาวุธซึ่งได้รับอนุญาตที่รวมไว้ที่ศูนย์กลาง ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อไว้เป็น
ผู้ซื้ออาวุธที่ได้รับอนุญาต ผู้ขายจะต้องปฏิเสธการขายหรือการโอน

หมวด	 8.9. หมวด 30342 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญา, 
หมวด 30345 ก่อนหน้านี้ทันท,ี ให้อ่าน :

30342. (a) เริ่มในวันที ่1 มกราคม ค.ศ. 2018, ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนที่มีใบอนุญาตจะถูกก�าหนดให้ส�าหรับบุคคลใด ๆ, บริษัท, 

องค์กร, หรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ เพื่อขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมากกว่า 
500 ลูกในช่วงเวลา 30 วันใด ๆ 

(b)  การละเมิดหมวดนี้เป็นความผิดอาญาประเภทลหุโทษ

หมวด	 8.10. หมวด 30347 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

30347. (a) ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจะก�าหนดให้
ตัวแทนหรือพนักงานที่จะจัดการ, ขาย, ส่งมอบ, หรืออยู่ภายใต้การปกครอง
หรือควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของเขาหรือของเธอ, เพื่อให้ได้รับ
หรือให้ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวจากกระทรวงยุติธรรมแก่ผู้จัดจ�าหน่าย
ตามมาตรา 26710 ส�าหรับการใช้ใบรับรอง, ตัวแทนหรือพนักงานจะให้ชื่อและ
ที่อยู่ของผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพร้อมผู้ที่ถูกว่าจ้าง, หรือชื่อ
และหมายเลขของผู้ประกอบการค้าอาวุธปืนของ California ของผู้จัดจ�าหน่าย
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หากมี

(b)  กระทรวงจะแจ้งเตือนผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในกรณีที่
ตวัแทนหรอืพนักงานทีมี่ใบอนญุาตพกพาอาวธุปืนติดตวัเป็นหรอืกลายเป็นบคุคล 

ต้องห้ามไม่ให้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนภายใต้กลุ่มย่อย (a) 

ของ หมวด 30305 กฎหมายของสหพันธรัฐ

(c)  ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จะต้องไม่อนุญาตให ้ตัวแทน
คนใดหรือ พนักงานที่ผู้จัดจ�าหน่ายรู้จัก หรือควรรู้จักอย่างมีเหตุผลเป็นบุคคล
ที่ได้บรรยายไว้ในบทที ่2 (ซึ่งเริ่มด้วย หมวด 29800) หรือบท 3 (ซึ่งเริ่มด้วย 

หมวด 29900) ของแผนก 9 ของเรื่องนี้หรือ หมวด 8100 หรือ 8103 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยการสังคมสงเคราะห์และสถาบันเพื่อจัดการ, ขาย, หรือ 

ส่งมอบ, หรืออยู่ภายใต้การปกครองหรือควบคุม, ปืนพกพา อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนของเขาหรือของเธอในระหว่างปฏิบัติการและขอบเขตของการจ้าง
งาน

หมวด	 8.11. หมวด 30348 ถูกเพิ่มเข้าไปให้อ่านในประมวลกฎหมาย
อาญา :

30348 (a) ยกเว้นตามที่ได้ให้ไว้ในกลุ่มย่อย (b), การขายอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนโดยผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีใบอนุญาตจะ
ต้องควบคุมโดยสถานที่ที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

(b)  ผู้จัดจ�าหน่ายอาจขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่งานหรือเหตุการณ ์ 

แสดงปืนงานแสดง หากงานหรือเหตุการณ์แสดงปืนไม่ถูกควบคุมจาก  

ยานพาหนะที่พ่วงหรือมีเครื่องยนต์ใด ๆ 

(c)  ส�าหรับจุดประสงค์ของหมวดนี,้ "งานและเหตุการณ์แสดงปืน" หมายถึง 
หน้าที่ที่สนับสนุนจากองค์กรของประเทศ, องค์กรของรัฐ, หรือองค์กรท้องถิ่น, 

ทุ่มเทให้กับชุดสะสม, การใช้เพื่อการแข่งขัน, หรือกีฬาอื่น ๆ ที่ใช้อาวุธปืน, หรือ
องค์กรหรือสมาคมที่สนับสนุนหน้าที่ที่ทุ่มเทให้กับชุดสะสม, การใช้เพื่อการ
แข่งขัน, หรือกีฬาอื่น ๆ ที่ใช้อาวุธปืนในชุมชน

(d)  การขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่งานหรือเหตุการณ์แสดงปืน ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทุกอย่าง รวมถึงหมวด 30347, 30350, 

30352, และ 30360

หมวด	 8.12. หมวด 30350 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

30350. ผู้จัดจ�าหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จะไม่ขายหรือถ่ายโอน

63
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บังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมในเมือง มณฑล หรือเมืองและมณฑลที่สถานที่
ประกอบธุรกิจของผู้จ�าหน่ายตั้งอยู ่:

(1)  อาวุธใดๆ ที่เป็นสินค้าของผู้จ�าหน่าย

(2)  อาวุธใดๆ ที่ผู้จ�าหน่ายครอบครองตามหมวด 30312

(3)  อาวุธที่เก็บไว้ในสถานประกอบการของผู้จ�าหน่าย

หมวด	 8.15.	 มาตรา 4 (เริ่มต้นด้วยหมวด 30370) ที่เพิ่มในบรรพ 1 ของ
ส่วน 10 ของชื่อเรื่อง 4 ของส่วน 6 ของประมวลกฎหมายอาญาระบุดังนี ้:

มาตรา  4.  การอนุญาตให้ซื้ออาวุธ

30370. (a) (1) เริ่มต้นวันที ่1 มกราคม 2019 บุคคลใดที่มีอาย ุ18 ปี
หรือมากกว่าอาจร้องขอต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีการอนุญาตให้ซื้ออาวุธ

(2)  การอนุญาตให้ซื้ออาวุธอาจใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือมองหา
การโอนกรรมสิทธิ์ในอาวุธจากผู้จ�าหน่ายอาวุธตามที่ข้อก�าหนดระบุไว้ใน หมวด 

16151 และจะต้องไม่มีการใช้ก�าลังหรือผลอื่นๆ 

(3)  การอนุญาตให้ซื้ออาวุธจะต้องมีผลเป็นเวลาสี่ปีตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 

2019 หรือวันที่ออกโดยขึ้นอยู่กับวันที่เกิดทีหลัง เว้นแต่ถูกเพิกถอนโดย
กระทรวงตามส่วนย่อย (b)

(b) การอนุญาตให้ซื้ออาวุธจะต้องถูกเพิ่กถอนโดยทันทีจากกระทรวงจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาจท�าให้ผู้ถือไม่มีคุณสมบัติออกจากการอนุญาตให้ซื้อ
อาวุธตามหมวดนี้ ถ้าการอนุญาตถูกเพิกถอน กระทรวงแจ้งเหตุผลจากค�าร้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือส�าหรับการด�าเนินการดังกล่าวและให้กระบวนการ
อุทธรณ์แก่ผู้ถือเพื่อโต้แย้งการเพิกถอนดังกล่าว

(c)  กระทรวงจะต้องสร้างและรักษาบัญชีศูนย์กลางภายในของบุคคลทุกคนที่ได้
รับอนุญาตให้ซื้ออาวธและจะต้องเอาชื่อของบุคคลใดๆ ที่การอนุญาตดังกล่าวถูก
เพิกถอนออกจากบัญชีโดยกระทรวงตามหมวดนี้โดยทันท ีกระทรวงจะต้องให้มี
การเข้าถึงบัญชีดังกล่าวโดยผู้จ�าหน่ายอาวุธเพื่อจุดประสงค์ในการค้าอาวุธหรือ
การโอนอื่นๆ และจะต้องให้มีการเข้าถึงบัญชีดังกล่าวแก่หน่วยงานการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อจุดประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย

(d)  กระทรวงจะต้องให้มีการอนุญาตให้ซื้ออาวุธให้กับผู้สมัครถ้าครบเงื่อนไข

ต่างๆ ทั้งหมด ดังต่อไปนี ้:

(1)  ผู้สมัครมีอาย ุ18 ปีหรือมากกว่า

(2)  ผู้สมัครไม่ถูกห้ามจากการได้มาหรือการครอบครองอาวุธภายใต้ส่วนย่อย 

(a) ของหมวด 30305 หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง

(3)  ผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย (g)

(e) (1)  เมื่อได้รับการสมัครครั้งแรกหรือการสมัครต่ออาย ุกระทรวงจะ
ต้องตรวจสอบบันทึกของการสมัคร และการสมัครที่ได้รับอนุญาตให้ร้องขอ
จากกระทรวงการต่างประเทศของโรงพยาบาลแห่งรัฐตามหมวด 8104 ของ
ประมวลสวัสดิการและสถาบัน และถ้าได้รับอนุญาต ระบบตรวจสอบภูมิหลังทาง
อาชญากรรมในทันทีแห่งชาติตามที่ระบุในหมวด 922(t) ของชื่อเรื่อง 18 ของ
ประมวลสหรัฐอเมริกาเพื่อก�าหนดว่าผู้สมัครถูกห้ามจากการครอบครองหรือการ
ได้มาซึ่งอาวุธภายใต้ส่วนย่อย (a) ของหมวด 30305 หรือกฎหมายของรัฐบาล
กลางหรือไม่

(2)  ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุมัติหรือถูกปฏิเสธภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการ
ยื่นสมัครกับกระทรวง ถ้าผู้สมัครถูกปฏิเสธ กระทรวงจะต้องแจ้งเหตุผลในการ
ด�าเนินการดังกล่าวและให้กระบวนการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครเพื่อโต้แย้งการถูก
ปฏิเสธ

(3)  ถ้ากระทรวงไม่สามารถพิสูจน์การชี้ขาดอันเป็นที่สุดของการสมัครภายใน 

30 วันนับจากการยื่นสมัครของผู้สมัคร กระทรวงจะต้องให้การอนุญาตแก่ผู้

(b) (e) ส่วนย่อย ส่วนย่อย (a) และ (d) จะต้องไม่บังคับใช้กับ หรือมีผลกระ
ทบกับ การขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ อาวุธ ปืนพก โดย ผู้ขายอาวุธปืนพก
ให้กับบุคคลใดๆ ดังต่อไปนี้ถ้าระบุตัวตนอย่างเหมาะสมแล้ว :

(1)	 บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามหมวด 26700 ถึง 26915 รวมกัน

(2) (1) ปืนพก ผู้ขาย อาวุธ 

(3) (2)	 บุคคลในรายชื่อศูนย์กลาง ของผู้ได้รับอนุญาตอาวุธปืนของรัฐบาล
กลางที่ได้รับยกเว้น ที่เก็บรักษาไว้โดยกระทรวงตามมาตรา 6 (เริ่มด้วย หมวด 

28450) ของบรรพ 6 ของส่วน 6 ของชื่อเรื่องนี้

(4) (3)	 สิ่งอ�านวยความสะดวก เป้าหมายที่ด�าเนินธุรกิจหรือถือใบอนุญาต
ควบคุม บุคคลที่ซื้อหรือรับมอบอาวุธในสิ่งอ�านวยความสะดวกเป้าหมายที่
ด�าเนินธุรกิจหรือถือใบอนุญาตควบคุมอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขว่าอาวุธดังกล่าวถูก
เก็บไว้ในสถานที่ของสิ่งอ�านวยความสะดวกดังกล่าวตลอดเวลา

(5) (4)	 ช่างปืน 

(6) (5)	 ผู้ขายส่ง 

(7) (6)	 ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าอาวุธปืนหรืออาวุธ ที่ได้รับใบอนุญาตตามบรรพ 

44 (เริ่มต้นด้วย หมวด 921) ของชื่อเรื่อง 18 ของประมวลสหรัฐอเมริกาและ
ข้อบังคับที่ออกตามประมวลดังกล่าว

(8) (7)	 ตัวแทนการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับอนุญาตของเมืองและมณฑล 

หรือรัฐหรือรัฐบาลกลาง ถ้าการจ�าหน่ายหรือการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการใช้พิเศษ
โดยหน่วยงานรัฐบาลดังกล่าว และก่อนการจ�าหน่าย การส่งมอบและการโอน
อาวุธปืน อาวุธ ต้องแสดงการให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วย
งานที่ให้อนุญาตการท�าธุรกรรมดังกล่าวให้กับบุคคลที่มีการซื้อ ส่งมอบหรือโอน
จากบุคคลดังกล่าว การให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่เหมาะสมได้ก�าหนด
เป็นใบรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถตรวจสอบได้จากหัวหน้าหน่วย
งานที่ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับกรรมสิทธิ์ได้รับการว่าจ้าง โดยระบุ
ลูกจ้างเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ท�าธุรกรรมและอนุญาตให้มีธุรกรรมเพื่อการ
ใช้พิเศษของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวได้รับการว่าจ้าง

(8)  เจ้าพนักงานรักษาความสงบที่สาบานตนที่ระบุตัวตนอย่างเหมาะสมแล้ว
ตามที่ระบุไว้ในบรรพ 4.5 (เริ่มด้วยหมวด 830) ของชื่อเรื่อง 3 ของส่วน 2 

หรือเจ้าพนักงานการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่สาบานตนแล้วที่ระบุ
ตัวตนอย่างเหมาะสมซึ่งได้รับอนุญาตให้ขนอาวุธปืนในระหว่างและขอบเขตของ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน

(f) (1)  การระบุตัวตนที่เหมาะสมได้ระบุไว้เป็นใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ตรวจสอบได้จากหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนได้รับการว่าจ้างจากหัว
หน้าหน่วยงานนั้น โดยระบุผู้ซื้อหรือผู้รับโอนเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบที่
ว่าจ้างเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขนอาวุธปืนในระหว่างหรือขอบเขตของหน้าที่
ของเจ้าพนักงาน

(2)  การรับรองจะต้องส่งมอบให้ผู้ขายในขณะที่มีการซื้อหรือการโอน และผู้ซื้อ
หรือผู้รับโอนจะต้องส่งมอบหลักฐานระบุตัวตนด้วยความสุจริตเพื่อตรวจสอบว่า
บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการรับรองดังกล่าว

(3)  ผู้จ�าหน่ายจะต้องเก็บการรับรองดังกล่าวด้วยบันทึกการจ�าหน่ายและส่ง
การรับรองดังกล่าวให้กับกระทรวง

(g)  กระทรวงได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อบังคับเพื่อน�าข้อก�าหนดต่างๆ ของหมวดนี้
ไปปฏิบัต ิ

หมวด	 8.14. หมวด 30363 เพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้
ระบุดังนี้ :

30363.  ภายใน 48 ชั่วโมงของการค้นหา ผู้จ�าหน่ายอาวุธจะต้องรายงาน
ความสูญหายหรือการลักทรัพย์ของรายการใดๆ ดังต่อไปนี้ให้กับหน่วยงานการ
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(c) (1)  ในกรณีที่หน่วยงานนอกเหนือจากบุคคลธรรมดา กระทรวงจะต้อง
ออกใบอนุญาติให้กับหน่วยงานดังกล่าว แต่ะจต้องก�าหนดบุคคลที่รับผิดชอบ
เพื่อผ่านการตรวจสอบภูมิหลังตามหมวด 30395

(2)  เพื่อจุดประสงค์ของมาตรานี ้"ผู้รับผิดชอบ" หมายถึง บุคคลที่มีอ�านาจใน
การควบคุมการบริหารจัดการ นโยบาย และการปฎิบัติต่างๆ ของหน่วยงานนั้น
ตามที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ

(d)  เริ่มตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2018 ผู้ค้าอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตตามหมวด 

26700 ถึง 26915 รวมกันจะต้องถือว่าเป็นผู้จ�าหน่ายอาวุธที่มีใบอนุญาตอย่าง
อัตโนมัติโดยก�าหนดให้ผู้ค้าปฏิบัติข้อก�าหนดของมาตรา 2 (เริ่มตั้งแต่หมวด 

30300) และมาตรา 3 (เริ่มตั้งแต่หมวด 30342)

30390. (a)  กระทรวงยุติธรรมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล
กับผู้สมัครใบอนุญาตผู้จ�าหน่ายอาวุธในจ�านวนที่เพียงพอกับการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายประเมินที่เหมาะสมส�าหรับการบริหารจัดการโครงการการให้ใบอนุญาตกับ
กระทรวงรวมถึงการบังคับใช้โครงการนี้และการบ�ารุงรักษาทะเบียนผู้จ�าหน่าย
อาวุธ

(b)  ค่าธรรมเนียมที่กระทรวงได้รับตามมาตรานี้จะต้องฝากไว้ในบัญชีพิเศษ
ผู้จ�าหน่ายอาวุธที่จัดท�าขึ้น แม้มีหมวด 13340 ของประมวลรัฐบาล รายได้
ในกองทุนต้องได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้โดยกระทรวงเพื่อจุด
ประสงค์ในการน�าไปใช้ปฏิบัต ิการบริหารจัดการและการบังคับใช้ข้อก�าหนด
ของมาตรานี ้และส�าหรับการจัดเก็บและการบ�ารุงรักษาข้อมูลที่ส่งตามหมวด 

30352

(c)  รายได้ของกองทุนพิเศษเพื่อความปลอดภัยของอาวุธและการบังคับใช้จะ 
ต้องมีอยู่จากการจัดสรรให้กับกระทรวงเพื่อจุดประสงค์ในการน�าไปใช้ปฏิบัติและ
การบังคับใช้ข้อก�าหนดของมาตรานี้

30395. (a)  กระทรวงยุติธรรมได้รับอนุญาตให้ออกใบอนุญาตผู้จ�าหน่าย  

อาวุธให้กับผู้สมัครที่กระทรวงก�าหนดไม่ว่าเป็นบุคคลหรือผู้รับผิดชอบที่ไม่ถูก
ห้ามจากการครอบครอง การได้รับ การเป็นเจ้าของหรือการซื้ออาวุธภายใต้
ส่วนย่อย (a) ของ หมวด 30305 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง และเป็นผู้
ที่ให้ส�าเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับข้อบังคับหรือการด�าเนินธุรกิจใดๆ ที่ก�าหนด
โดยรัฐบาลท้องถิ่น ใบอนุญาตของผู้จ�าหน่ายที่มีผลบังคับใช้โดยคณะกรรมการ
บริหารภาษีแห่งรัฐ ใบอนุญาตอาวุธปืนของรัฐบาลกลาง ถ้าบุคคลดังกล่าวได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลกลางและมีใบรับรองการมีคุณสมบัติที่ออกโดยกระทรวง

(b)  กระทรวงจะเก็บทะเบียนผู้จ�าหน่ายอาวุธที่ได้รับใบอนุญาตไว้ทั้งหมด 

หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายจะต้องได้รับการเข้าถึงทะเบียนเพื่อจุดประสงค์
ในการบังคับใช้กฎหมาย

(c)  ใบอนุญาตผู้จ�าหน่ายอาวุธให้ถูกยึดส�าหรับการฝ่าฝืนข้อห้ามและ
ข้อก�าหนดใดๆ ของมาตรา 2 (เริ่มตั้งแต่หมวด 30300) หรือมาตรา 3  

(เริ่มตั้งแต่หมวด 30342)

หมวด	 9.	 ไม่มีสิ่งในรัฐบัญญัตินี้ขัดขวางหรือมีสิทธิเหนือกฎหมายท้องถิ่น 

ที่บังคับการลงโทษเพิ่มเติมหรือข้อก�าหนดเพิ่มเติมจากการจ�าหน่ายหรือการ
โอนอาวุธ

หมวด	 10.	 การท�าให้อาวุธปืนปลอดภัยจากบุคคลต้องห้าม

หมวด	 10.1. หมวด 1524 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ตามระบุ ดังนี ้:

1524. (a)	 อาจออกหมายค้นจากมูลเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้: 

(1)	 เมื่อทรัพย์สินถูกขโมยหรือถูกยักยอก

(2)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของถูกใช้งานในวิธีการที่เป็นการกระท�าความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์

สมัคร

(4)  หมายเลขการอนุญาตให้ซื้ออาวุธจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับหมายเลข
บนเอกสารที่เสนอโดยบุคคลดังกล่าวเป็นหลักฐานระบุตัวตนด้วยความสุจริต

(f)  กระทรวงจะต้องต่อการอนุญาตให้ซื้ออาวุธของบุคคลก่อนการหมดอายุของ 
การอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่ากระทรวงต้องก�าหนดว่าบุคคลดังกล่าวไม่ถูกห้าม
จากการได้มาหรือการครอบครองอาวุธภายใต้ส่วนย่อย (a) ของหมวด 30305 

หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง และให้ผู้สมัครช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย (g)

(g)  กระทรวงอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลที่ไม่เกินห้าสิบดอลลาร ์
สหรัฐ ($50) ต่อคนส�าหรับการให้การอนุญาตให้ซื้ออาวุธหรือการให้การ
อนุญาตต่ออายุ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงจะต้องไม่ก�าหนดค่าธรรมเนียมดัง
กล่าวสูงกว่าความจ�าเป็นเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้และสมเหตุสมผลคืน
เพื่อให้เงินสนันสนุนโครงการการอนุญาตอาวุธตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้และ
หมวด 30352 รวมทั้งการบังคับใช้โครงการนี้และการบ�ารุงรักษาระบบข้อมูล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

(h)  กองทุนพิเศษเพื่อความปลอดภัยของอาวุธและการบังคับใช้สร้างขึ้นภาย 

ในกรมการคลังแห่งรัฐ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ได้รับตามหมวดนี้จะต้องฝาก
ไว้ในกองทุนพิเศษเพื่อความปลอดภัยของอาวุธและการบังคับใช้ของกองทุน
ทั่วไป แม้มีหมวด 13340 ของประมวลรัฐบาล ค่าธรรมเนียมทั้งหมดดังกล่าว
นี้ต้องจัดสรรอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์ในการน�าไปใช้ปฏิบัต ิการด�าเนิน
การและการบังคับใช้โครงการการอนุญาตอาวุธที่ก�าหนดในหมวดนี้และหมวด 

30352 และส�าหรับการจ่ายเงินคือให้กับเงินกู้ยืมการเริ่มต้นที่ก�าหนดไว้ใน
หมวด 30371

(i)  กระทรวงจะต้องตรวจสอบประจ�าปีและอาจปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดที่ระบุไว้ในหมวดย่อย (g) ส�าหรับเงินเฟ้อ

(j)  กระทรวงจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อบังคับเพื่อน�าข้อก�าหนดต่างของ
หมวดนี้มาใช้ปฏิบัติ

30371. (a)  มีเงินยี่สิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐ ($25,000,000) ที่จัดสรร
จากกองทุนทั่วไปเป็นเงินกู้ยืมส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นของการน�ามาใช้
ปฏิบัติ การด�าเนินการและการบังคับใช้ข้อก�าหนดของโครงการการอนุญาต
อาวุธตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด 30352 และ 30370

(b)  เพื่อจุดประสงค์ของการช�าระเงินกู้ยืมคืน หลังจากที่ได้เบิกจ่ายเงินที่จ�าเป็น
ในการน�าไปใช้ปฏิบัต ิด�าเนินการและบังคับใช้โครงการการอนุญาตอาวุธที่
ก�าหนดไว้ในหมวด 30352 และ 30370 ผู้ควบคุมจะต้องโอนรายได้ทั้งหมด
จากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากกองทุนพิเศษเพื่อความปลอดภัยของอาวุธและ
การบังคับใช้จนถึงจ�านวนเงินกู้ยืมที่ก�าหนดไว้ตามหมวดนี ้รวมถึงดอกเบี้ยใน
อัตราบัญชีลงทุนจากเงินหลายแหล่งให้กับกองทุนทั่วไป

หมวด	 8.16.	 มาตรา 5 (เริ่มต้นด้วยหมวด 30385) ที่เพิ่มในบรรพ 1 ของ
ส่วน 10 ของชื่อเรื่อง 4 ของส่วน 6 ของประมวลกฎหมายอาญาระบุดังนี ้:

มาตรา  5.  ใบอนุญาตผู้จ�าหน่ายอาวุธ

30385 (a)  กระทรวงยุติธรรมได้รับอนุญาตให้ออกใบอนุญาตผู้จ�าหน่าย  

อาวุธตามมาตรานี ้เริ่มตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2017 กระทรวงจะต้องเริ่ม 

ยอมรบัการสมคัรขอใบอนุญาตผูจ้�าหน่ายอาวธุ ถ้าการสมคัรถูกปฏิเสธ กระทรวง
จะต้องแจ้งผู้สมัครให้ทราบเหตุผลส�าหรับการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษร

(b)  ใบอนุญาตผู้จ�าหน่ายอาวุธจะต้องออกในรูปแบบตามที่ก�าหนดไว้โดย
กระทรวงและจะต้องมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งป ีกระทรวงอาจใช้ข้อบังคับ
ในการบรหิารจัดการข้อก�าหนดการสมคัรและการบังคับใช้ของมาตรานี ้ใบอนญุาต  

จะต้องอนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาตจ�าหน่ายอาวุธในสถานที่ที่ก�าหนดไว้ในใบ
อนุญาตหรือในงานจัดแสดงหรือการจัดงานปีนตามที่ระบุไว้ในหมวด 30348
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ความผิดอาญาอุกฉกรรจ ์ความผิดลหุโทษตามประมวลปลาและเกมหรือความ
ผิดลหุโทษตามประมวลทรัพยากรสาธารณะ หมายค้นเครื่องมือติดตามที่ออก
ตามวรรคนี้จะต้องกระท�าด้วยวิธีการที่เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในส่วนย่อย 

(b) ของหมวด 1534.

(13)	 เมื่อตัวอย่างเลือกของบุคคลที่ก่อให้เกิดหลักฐานที่มีแนวโน้มที่จะแสดง
ให้เห็นถึงการฝ่าฝืนหมวด 23140 23152 หรือ 23153 ของประมวลพาหนะ 
และบุคคลดังกล่าวที่ตัวอย่างเลือดที่ตรวจนั้งปฏิเสธค�าร้องขอของเจ้าพนักงาน
ที่จะให้หรือไม่สามารถท�าได้ส�าเร็จ การทดสอบเลือกที่ก�าหนดได้วตามหมวด 

23612 ของประมวลพาหนะ และตัวอย่างจะต้องได้จากบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีที่
มีเหตุผลและได้รับอนุมัติทางการแพทย ์วรรคนี้มิได้มีเจตนาในการยกเลิกค�าสั่ง
ศาลเพื่อก�าหนดความเหมาะสมของการออกหมายค้นเป็นรายกรณีไป

(14)	 เริ่มต้นเมื่อวันที ่1 มกราคม 2016 ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จะต้องถูกยึด
เป็นอาวุธปืนหรืออาวุธหรือทั้งสองประเภทที่เป็นเจ้าของโดย อยู่ในการครอบ
ครองของหรืออยู่ในการรักษาหรือการควบคุมของบุคคลที่เป็นผู้ที่ต้องค�าสั่งห้าม
ใช้ความรุนแรงจากปืนที่ออกตามส่วน 3.2 (เริ่มต้นด้วยหมวด 18100) ของ
ชื่อเรื่อง 2 ของส่วน 6 ถ้าอาวุธปืนหรืออาวุธที่ถูกห้ามครอบครองโดย หรือเป็น
เจ้าของโดย อยู่ในอารักขาหรือควบคุมโดยบุคคลที่ต้องค�าสั่งห้ามใช้ความรุนแรง
จากปืนที่ออกหมาย บุคคลนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายตามค�าสั่งดังกล่าว และ
บุคคลนั้นไม่สามารถละเว้นจากอาวุธปืนที่กฎหมายก�าหนดไว้

(15)  เริ่มต้นเมืองวันที ่1 มกราคม 2018 ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จะต้องถูกยึด
มีอาวุธปืนที่เป็นเจ้าของโดย หรืออยู่ในการครอบครองของหรืออยู่ในอารักขา
หรือการควบคุมของบุคคลที่ต้องห้ามเกี่ยวกับอาวุธปืนตามหมวด 29800 หรือ 

29805 และศาลได้ค้นพบตามวรรค (3) ของส่วนย่อย (c) ของหมวด 29810 

ที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถละเว้นจากอาวุธปืนที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย

(15) (16)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ต้องถูกยึดเป็นสารหรืออุปกรณ์ที่ต้อง
ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ที ่เครื่องมือหรือทรัพย์สินส่วนตัวที่ใช้ส�าหรับการใช้ที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือจัดการสารที่ควบคุมตามหน่วยงานที่ระบุไว้ในหมวด 11472 

ของประมวลสุขภาพและความปลอดภัย

(16) (17) (A)	 เมื่อทุกข้อดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช ้:

(i)	 ตัวอย่างเลือดของบุคคลที่ก่อให้เกิดหลักฐานที่มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึง 
การฝ่าฝินส่วนย่อย (b) (c) (d) (e) หรือ (f) ของ หมวด 655 ของประมวล
ท่าเรือและการเดินเรือ

(ii)	 บุคคลที่ให้ตัวอย่างเลือดดังกล่าวที่ก�าลังถูกตรวจสอบปฏิบัติการร้องของให้
ส่งของเจ้าพนักงาน หรือไม่สามารถท�าการตรวจสอบเลือกส�าเร็จตามที่ก�าหนด
โดยหมวด 655.1ของประมวลท่าเรือและการเดินเรือ

(iii)	 ตัวอย่างดังกล่าวจะต้องได้จากบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและได้
รับอนุมัติทางการแพทย์

(B)	 วรรคนี้มิได้มีเจตนาที่จะยกเงินค�าสั่งศาลเพื่อก�าหนดทรัพย์สินที่ต้องออก
หมายค้นเป็นรายกรณีไป

(b)	 ทรัพย์สินและสิ่งของ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่ระบุไว้ในส่วนย่อย (a) 

อาจถูกน�าตัวตามหมายจากสถานที่ใดๆ หรือจากบุคคลใดๆ ที่อาจมีการครอบ
ครอบทรัพย์สินหรือสิ่งของดังกล่าว

(c)	 แม้มีข้อก�าหนดส่วนย่อย (a) และ (b) จะต้องไม่มีการออกหมายค้นส�าหรับ
หลักฐานเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของหรืออยู่ในการควบคุมของบุคคล
ใดๆ ที่เป็นทนายความตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด 950 ของประมวลหลักฐาน 

แพทย์ตามที่ระบุไว้ในหมวด 990 ของประมวลหลักฐาน นักจิตบ�าบัดตามที่ระบุ
ไว้ในหมวด 1010 ของประมวลหลักฐาน หรือสมาชิกนักบวชตามที่ระบุไว้ใน
หมวด 1030 ของประมวลหลักฐาน และผู้ที่ไม่ต้องสงสัยอย่างสมเหตุสมผลใน
การกระท�าหรือได้กระท�าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานเอกสารดังกล่าวที่

(3)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของอยู่ในการครอบครองของบุคคลใดๆ ที่มีเจตนา
ใช้ทรัพย์สินหรือสิ่งของนั้นด้วยวิธีการที่เป็นการกระท�าความผิดต่อสาธารณะ
หรืออยู่ในการครอบครองของอีกคนหนึ่งของบุคคลที่อาจส่งมอบทรัพย์สินหรือ
สิ่งของนั้นเพื่อจุดประสงค์ในการซ่อนเร้นหรือป้องกันทรัพย์สินหรือสิ่งของดัง
กล่าวจากการถูกค้นพบ

(4)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของดังกล่าวที่ต้องถูกยึดประกอบด้วยรายการหรือ
ท�าให้เกิดหลักฐานที่มีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการกระท�าความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์หรือมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลคนหนึ่งได้กระท�าความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์

(5)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของดังกล่าวที่ต้องถูกยึดประกอบด้วยหลักฐานที่มี
แนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก ฝ่าฝืนหมวด 

311.3 หรือมีการครอบครอบสิ่งที่แสดงให้เห็นความประพฤติทางเพศของ
บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ฝ่าฝืนมาตรา 311.11 ที่เกิดขึ้นหรือก�าลังเกิดขึ้น

(6)	 เมื่อมีหมายเพื่อการจับบุคคล

(7)	 เมื่อผู้ให้บริการการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบริการคอมพิวเตอร์ทางไกล
มีบันทึกหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหมวด 1524.3 ที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินถูก
ขโมยหรือถูกยักยอกที่ท�าให้เกิดความผิดลหุโทษ หรือทรัพย์สินหรือสิ่งของดัง
กล่าวอยุ่ในการครอบครองของบุคคลใดๆ ที่มีเจตนาใช้ทรัพย์สินหรือสิ่งของนั้น
ในวิธีที่จะกระท�าความผิดลหุโทษต่อสาธารณะ หรือที่อยู่ในครอบครองของอีกคน
หนึ่งที่บุคคลดังกล่าวอาจส่งมอบทรัพย์สินหรือสิ่งของดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใน
การซ่อนเร้นหรือป้องกันทรัพย์สินหรือสิ่งของดังกล่าวจากการถูกค้นพบ

(8)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของดังกล่าวที่ต้องถูกยึดมีรายการหรือหลักฐานที่มี
แนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงการฝ่าฝืนหมวด 3700.5 ของประมวลแรงงาน 

หรือมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ฝ่าฝืนหมวด 3700.5 ของ
ประมวลแรงงาน

(9)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของดังกล่าวที่ต้องถูกยึดมีอาวุธปืนหรืออาวุธที่เป็น
อันตรายถึงชีวิตอื่นๆ ในฉากหรือสถานที่ที่ครอบครองหรือที่อยู่ในการควบคุม
ของบุคคลที่ถูกจับที่เกี่ยวยข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่มีการ
ข่มขู่ชีวิตมนุษย์หรือการท�าร้ายร่างกายตามที่ระบุไว้ในหมวด 18250 หมวดนี้
ไม่มีผลกระทบต่อการยึดโดยไม่มีหมายที่ได้รับอนุญาตไว้โดยหมวด 18250

(10)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ต้องถูกยึดมีอาวุธปืนหรืออาวุธที่เป็นอันตราย
ถึงชีวิตอื่นๆ ที่เป็นของหรืออยู่ในครอบครองของหรืออยู่ในการอารักขาหรือการ
ควบคุมของบุคคลตามที่ระบุไว้ในส่วนย่อย (a) ของหมวด 8102 ของประมวล
สวัสดิการและสถาบัน

(11)	 เมื่อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ต้องถูกยึดมีอาวุธปืนที่เป็นของหรืออยู่ใน
ครอบครองหรืออยู่ในการอารักขาหรือการควบคุมของบุคคลที่ต้องข้อห้ามเกี่ยว
กับอาวุธปืนตามหมวด 6389 ของประมวลครอบครัว ถ้าอาวุธปืนต้องห้ามอยู่
ในครอบครอง เป็นเจ้าของ อยู่ในการอารักขาหรือกควบคุมโดยบุคคลที่ต้องค�า
สั่งคุ้มกันที่ออกตามหมวด 6218 ของประมวลครอบครัว บุคคลดังกล่าวที่ต้อง
ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าวตามกฎหมาย และบุคคลนั้นไม่สามารถสละอาวุธปืน
ตามที่กฎหมายก�าหนด

(12)	 เมื่อข้อมูลที่ต้องได้รับจากการใช้เครื่องมือติดตามก่อให้เกิดหลักฐาน 

ที่มีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือการกระท�า  
ความผิดลหุโทษตามประมวลปลาและเกมหรือการกระท�าความผิดลหุโทษตาม
ประมวลทรัพยากรสาธารณะได้กระท�าขึ้นหรือก�าลังกระท�าอยู ่มีแนวโน้ัมที่
จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้กระท�าความผิดอาญาอุกฉกรรจ ์ความผิด
ลหุโทษตามประมวลปลาและเกม หรือการกระท�าความผิดลหุโทษตามประมวล
ทรัพยากรสาธารณะ หรือก�าลังกระท�าความผิดอาญาอุกฉกรรจ ์ความผิดลหุโทษ
ตามประมวลปลาและเกม หรือกระท�าความผิดลหุโทษตามประมวลทรัพยากร
สาธารณะ หรือจะช่วยในการระบุต�าแหน่งของบุคคลที่ได้กระท�าหรือก�าลังกระท�า

63
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หมาย หรือตัวแทนอาจจะไม่เข้าร่วมในการค้นหา หรือไม่ตรวจสอบรายการใดๆ
ที่มีการค้นหาโดยเจ้าหน้าที่พิเศษ นอกเหนือจากข้อตกลงของผู้ที่ต้องด�าเนิน
การตามหมาย

(f)	 ตามที่ใช้ในหมวดนี ้"หลักฐานทางเอกสาร" รวมถึง, แต่ไม่จ�ากัดเพียง,  
งานเขียน เอกสาร พิมพ์เขียว ภาพวาด ภาพถ่าย งานพิมพ์คอมพิวเตอร ์ 
ไมโครฟิลม ์เอกซ์เรย ์แฟ้ม แผนภาพ สมุดบัญช ีหนังสือ เทป บันทึกเสียง และ
วีดีโอ ฟิล์ม และเอกสารประเภทใดๆ หรือค�าอธิบาย

(g)	 ไม่ควรมีการออกหมายส�าหรับรายการใดๆ หรือรายการที่อธิบายใน หมวด 

หมวด 1070 ของรหัสหลักฐาน

(h)	 โดยไม่ค�านึ่งถึงกฎหมายอื่นๆ ไม่มีผลงานของงานทนายความตามที่
บรรยายในบทที ่4 (เริ่มต้นด้วย หมวด 2018.010) ของชื่อเรื่องที ่4 ของส่วน
ที่ 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่จะยังคงอยู ่เมื่อมีเหตุให้
เชื่อว่าทหนายความก�าลังเกี่ยวพันหรือได้เกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารหลักฐานซึ่งหมายได้ร้องขอไป เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ในการ
ไต่สวนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ได้ภายใต้หมายนั้นว่า การให้บริการของทนาย
ไม่ได้แสวงหา หรือช่วยให้ผู้ใดกระท�า หรือวางแผนกระท�าอาชญากรรม หรือ
ทุจริต

(i)	 ไม่มีข้อความใดในหมวดนี้ที่จะจ�ากัดความสามารถของทหนายในการ
ขอการให้การแบบไม่เปิดเผยตามอ�านาจของศาลสูงสุดแห่ง California (Laff) 

(2001) 25 Cal.4th 703

(j)	 นอกเหนือไปจากกรณีอื่นๆที่อนุญาตให้ตุลาการออกหมายส�าหรับบุคคล 

หรือทรัพย์สินในเทศมณฑลอื่น เมื่อทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่ถูกยึดประกอบ
ด้วยรายการ หรือสิ่งที่ถือเป็นหลักฐาน มีแนวโน้มว่าจะละเมิด หมวด 530.5 

ตุลาการอาจจะอออกหมายเพื่อค้นหาบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในเขตปกครอง
อื่น ถ้าบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่กล่าวถึงและได้ถูกน�ามาใช้นั้นอาศัยอยู่ใน
เขตปกครองเดียวกับศาลที่ออกหมาย

(k)	 หมวดนี้จะไม่ถูกตีความ หรือสร้างเหตุของการกระท�าที่ต่อต้านบริษัทต่าง
ชาต ิหรือบริษัทใน California เจ้าหน้าของบริษัท พนักงาน ตัวแทน หรือคน
อื่นๆที่ระบุในการให้ข้อมูลสถานที่

หมวด	 10.2. หมวด 27930 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน:

27930. หมวด 27545 จะไม่น�าไปใช้ในการส่ง ถ่ายโอน หรือรับคืน อาวุธ
ปืน ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้:

(a)	 หมวด 18000 and 18005

(b)	 แผนกที ่4 (เริ่มต้นที ่หมวด 18250) ของชื่อเรื่องที ่2

(c)	 บทที ่2 (เริ่มต้นที ่หมวด 33850) ของแผนที ่11

(d)	 หมวด 34005 และ 34010

(e) หมวด 29810

หมวด	 10.3. หมวด 29810 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

29810. (a)	 ส�าหรับบุคคลใดภายใต ้หมวด 29800 หรือ 29805, เมื่อ
ใดที่การพิจารณาได้ถูกก�าหนด ศาลจะให้บนแบบฟอร์มที่จัดท�าโดยกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประกาศถึงจ�าเลยสั่งห้ามในบทนี้ในการครอบครอง สั่งซื้อ รับ เป็น
เจ้าของ หรือมีไว้ภายใต้การดูแลหรือควบคุม อาวุธปืน ประกาศนี้จะแจ้งให้
จ�าเลยทราบถึงการสั่งห้ามที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน และรวมถึงแบบฟอร์มที่ช่วย
อ�านวยความสะดวกในการถ่ายโอนอาวุธปืน ถ้าการสั่งห้ามการเป็นเจ้าของ หรือ
ครอบครองอาวุธปืนหมดอายุในวันที่ก�าหนดตามค�าสั่งของของศาล แบบฟอร์ม
จะแจ้งให้จ�าเลยทราบว่าจ�าเลยอาจจะเลือกที่จะให้อาวุธปืนของจ�าเลยถูกถ่าย

หมายด้ร้องขอ เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการดังต่อไปนี ้:

(1)	 เมื่อออกหมายดังกล่าว ศาลจะต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษหนึ่งคนที่
เกี่ยวข้องกับส่วนย่อย (d) เพื่อเดินทางไปพร้อมกับบุคคลที่จะปฏิบัติตามหมาย 

จากการปฏิบัติตามหมาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจะต้องแจ้งฝ่ายที่ปฏิบัติตามรายการ
เฉพาะที่ก�าหนดและฝ่ายดังกล่าวจะต้องมีโอกาสที่จะส่งมอบรายการที่ร้องขอ 

ด้วยการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ถ้าฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบ
รายการที่ร้องขอได ้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจะต้องท�าการค้นหารายการดังกล่าวใน
พื้นที่ที่ระบุไว้ในหมายค้น

(2) (A)	 ถ้าฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามแจ้งว่ารายการหนึ่งรายการหรือหลาย 

รายการ ไม่ควรถูกเปิดเผย รายการดังกล่าวนั้นจะต้องปิดผนึกโดยผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษและน�าไปให้ศาลส�าหรับการพิจารณาคดี

(B)	 ในขณะพิจารณาคด ีฝ่ายที่ถูกค้นจะต้องมีสิทธิในการยกประเด็นต่างๆ ที่
อาจยกได้ตามหมวด 1538.5 และข้อเรียกร้องที่รายการหนึ่งรายการหรือหลาย
รายการมีเอกสิทธิ์ตามที่กฎหมายก�าหนด การพิจารณาคดีจะต้องเกิดขึ้นใน
ศาลสูง ศาลจะต้องให้เวลาที่เพียงพอส�าหรับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้ค�าปรึกษาและ
ท�าค�าร้องหรือเสนอหลักฐาน การพิจารณาคดีจะต้องเกิดขึ้นภายในสามวันของ
การปฏิบัติตามหมาย เว้นแต ่ศาลค้นพบว่าการพิจารณาคดีโดยเร่งด้วยไม่อาจ
กระท�าได ้ในกรณีดังกล่าว จะต้องรับฟังประเด็นโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

(C)	 ถ้ารายการหนึ่งรายการหรือหลายรายการขึ้นสู่ศาลส�าหับการพิจารณาคด ี

ข้อจ�ากัดใดๆ ของเวลาตามที่ระบุไว้ในบรรพ 2 (เริ่มตั้งแต่หมวด 799) ของชื่อ
เรือง 3 ส่วน 2 จะต้องหมดไปตั้งแต่เวลาที่มีการยึดจนกระทั่งถึงการสรุปการอัน
เป็นที่สุดของการพิจารณาคด ีรวมทั้งหมายศาลที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนวิธี
พิจารณาชั้นอุทธรณ์ใดๆ

(3)	 ไม่ว่าปฏิบัติได้หรือไม ่จะต้องปฏิบัติตามหมายในเวลาท�าการปกต ิ

นอกจากนั้น จะต้องปฏิบัติตามหมายกับฝ่ายที่ปรากฎว่ามีการครอบครองหรือ
ควบคุมรายการต่างๆ ที่ค้นหา หลังจากความพยายามที่เหมาะสมแล้ว ถ้าฝ่ายที่
ปฏิบัติตามหมายไม่สามารถระบุต�าแหน่งของบุคคล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจะต้องปิด
ผนึกและส่งรายการใดๆ ที่ดูเหมือนมีเอกสิทธิ์ตามที่กฎหมายก�าหมดกลับไปยัง
ศาลส�าหรับก�าก�าหนดโดยศาล 

(d) (1)	 ตามที่ใช้ในหมวดนี ้"ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ" คือ ทนายความที่เป็นสมาชิก
ที่มีต�าแหน่งที่ดีของเนติบัญฑิตยสภาแห่ง California และเป็นผู้ที่ได้รับเลือก
จากรายชื่อทนายความที่มีคุณสมบัติที่เนติบัณฑิตยสภาแห่งรัฐมีไว้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อจุดประสงค์ในการด�าเนินการค้นหาต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดนี ้
ทนายความดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษจะต้องได้รับพิจารณาเป็นลูกจ้างของรัฐ และหน่วยงานรัฐบาลที่ท�าให้เกิด
หมายค้นที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นนายจ้ายของผู้เชี่ยวชาญพิเศษและหน่วยงาน
ราชการที่สามารถบังคับใช้ได้เพื่อจุดประสงค์ของส่วน 3.6 (เริ่มตั้งแต ่หมวด 

810) ของชื่อเรื่อง 1 ของประมวลรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อและการ
ด�าเนินการต่อหน่วยงานรัฐบาลและลูกจ้างของรัฐ ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ดังกล่าว ศาลจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถึทางที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า
บุคคลดังกล่าวที่ได้รับเลือกไม่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
เกิดขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษจะต้องเป็นความลับและไม่อาจเปิด
เผยได ้เว้นแต ่ส�าหรับการตอบสนองโดยตรงต่อการร้องขอของศาล

(2)	 ในกรณีที่ตุลาการเห็นว่า หลังจากได้ใช้ความพยายามที่จะหาเจ้าหน้าที่
พิเศษแล้ว แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่พิเศษที่ว่าง หรือเจ้าหน้าที่พิเศษไม่ว่างในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ตุลาการอาจจะแนะน�าให้ผู้ที่ต้องการค�าสั่ง ให้ด�าเนินการค้นหาใน
ลักษณะที่อธิบายในส่วนนี้แทนที่เจ้าหน้าที่พิเศษ

(e)	 การค้นหาใดๆที่กระท�าตามหมวดนี้โดยเจ้าหน้าที่พิเศษ อาจจะด�าเนินการ
ในลักษณะที่อนุญาตให้ผู้ที่ด�าเนินการตามหมาย หรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิเศษในการค้นหา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ด�าเนินการตาม

63
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(6)  ก�าหนดให้ผู้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนระบุวันที่ที่อาวุธปินแต่ละอันถูก
ปล่อยออก และชื่อของบุคคลที่ถูกปล่อยไปให ้และแนบใบรับจากเจ้าหน้าที่
บังคับกฎหมาย หรือตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ที่เข้า
ครอบครองอาวุธปืนที่ถูกปล่อย

(7)  แจ้งแก่จ�าเลย และผู้รับการแต่งตั้งเป็นตวแทนถึงข้อก�าหนดว่าจะต้องส่ง
มอบแบบฟอร์มส�าหรับปล่อยผู้ต้องห้ามที่กรอกแล้วให้กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์
หลักฐานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่ก�าหนดไว้ในกลุ่มย่อย (d) และ (e)

(c) (1)  เมื่อจ�าเลยถูกพิจารณาความผิดที่อธิบายในกลุ่มย่อย (a) ศาลจะมอบ
หมายให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทันทีว่าในระบบตรวจสอบอาวุธปืน
อัตโนมัต ิหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นเช่น รายงานต�ารวจ ได้แสดงว่าจ�าเลย
เป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือมีอาวุธปืนภายใต้การดูและ หรือควบคุมหรือไม ่

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ถูกมอบหมายจะรับแบบฟอร์มการปล่อยบุคคลต้อง
ห้ามจากจ�าเลย หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของจ�าเลย ตามความเหมาะสม 

และมั่นใจว่าในระบบตรวจสอบอาวุธปืนอัตโนมัติได้รับการปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อแสดงว่าจ�าเลยได้สละอาวุธืปืนเหล่านั้นจริง

(2)  ก่อนการจัดการ หรือตัดสินคด ีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องรายงานไปยังศาลว่าจ�าเลยได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามหมวดนี้อย่าง
ด ีโดยได้สละอาวุธปืนที่ระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์
หลักฐาน หรือแจ้งที่ส�าแดงโดยจ�าเลยบนแบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้าม และ
ได้ส่งมอบแบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้ามที่กรอกครบถ้วนตามเวลา เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานจะรายงานไปยังกระทวงยุติธรรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ถูกจัดท�า
โดยกระทรวงว่าระบบการตรวจสอบอาวุธปืนอัตโนมัติได้ถูกแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันแล้วเพื่อแสดงว่าจ�าเลยได้สละอาวุธปืนแล้ว

(3)  ก่อนการจัดการหรือตัดสินคดีครั้งสุดท้าย ศาลจะจัดท�าผลการตรวจสอบที่
เกี่ยวกับว่า รายงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแสดงให้เห็นว่าจ�าเลยได้สละ
อาวุธปืนตามที่ก�าหนดหรือไม ่และศาลได้รับแบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้าม
ที่ครบถ้วนหรือไม ่พร้อมกับใบรับที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที ่(1) ของกลุ่มย่อย 

(d) หรือย่อนหน้าที ่(1) ของกลุ่มย่อย (e) ศาลจะท�าให้แน่ใจว่าผลการตรวจ
สอบเหล่านี้ได้ถูกรวมเข้าไว้กับข้อสรุปของการพิจารณา ถ้าจ�าเป็นต้องท�าให้การ
ตัดสินล่าช้าไป ศาลอาจจะจัดท�า หรือใส่ข้อมูลผลการตรวจสอบเหล่านี้ภายใน 

14 วันของการตัดสิน

(4)  ถ้าศาลพบเหตุที่เป็นไปได้ว่าจ�าเลยไม่ได้สละอาวุธปืนตามที่ก�าหนด ศาลจะ
ออกค�าสั่งค้นหาอาวุธปืน และน�าอาวุธปืนออกมากจากสถานที่ใดๆที่ผู้พิพากษา
มีเหตุให้เชื่อว่าอาวุธปืนของจ�าเลยอยู่ที่นั่น ศาลจะแจ้งโดยจ�าเพาะถึงเหตุผลและ
ขอบข่ายของการค้นหาและอายัดที่ได้รับการอนุมัติโดยค�าสั่ง

(5)  ถ้าจ�าเลยไม่สามารถส่งมอบแบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้ามให้แก่เจ้า
หน้าที่พิสูจน์หลักฐานตามเวลา จะถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย และจะถูก
ลงโทษโดยการปรับไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญดอลล่าร ์($100)

(d)  ระเบียบขั้นตอนต่อไปนี้จะถูกน�ามาใช้กับจ�าเลยที่เป็นบุคคลต้องห้าม
ภายในความหมายของย่อหน้า (1) ของกลุ่มย่อย (a) ผู้ไม่ได้อยู่ในความดูแล  

ณ เวลาใดเวลาหนึ่งภายในช่วงเวลา 5 วันหลังจากการพิสูจน์การท�าความผิด

(1)  ผู้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจะก�าจัดอาวุธปืนใดๆที่จ�าเลยเป็นเจ้าของ 
ครอบครอง หรือมีไว้ภายใต้การดูและหรือควบคุมภายใน 5 วันหลังการพิสูจน์
การท�าความผิด โดยส่งมอบอาวุธปืนให้กับอยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
บังคับกฎหมาย ขายอาวุธปืนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาต 

หรือถ่ายโอนอาวุธปืนเข้าจัดเก็บให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนตาม หมวด 

29830 ตามแต่ความต้องการของจ�าเลย รายได้จากการขายอาวุธปืนจะกลาย
เป็นทรัพย์สินของจ�าเลย เจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตที่เข้าครอบครองอาวุธปืนตามกลุ่มย่อย จะออกใบรับให้กับตัวแทนที่ได้
รับการแต่งตั้งของจ�าเลย ใบรับจะบรรยายอาวุธปืน และแสดงรายการหมายเลข

โอนไปยังตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนที่ได้รับใบอนุญาตตาม หมวด 29830

(b)	 การไม่สามารถแจ้งประกาศตามที่อธิบายไว้ในกลุ่มย่อย (a) ไม่ถือเป็นการ
ป้องกันต่อการละเมิดของบทนี้

(c)  หมวดนี้จะถูกยกเลิกโดยมีผลบังคับใช้ในวันที ่1 มกราคม 2018

หมวด	 10.4. หมวด 29810 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อ
ให้อ่านดังนี้:

29810. (a) (1)  เมื่อได้มีการพิสูจน์ของการกระท�าความผิดซึ่งท�าให้
บุคคลหนึ่งเป็นไปตาม หมวด 29800 หรือ หมวด 29805 บุคคลนั้นสามารถ
สละอาวุธปืนที่เป็นเจ้าของ ครอบครอง หรืออยู่ภายใต้การดูแล หรือควบคุมใน
ลักษณะตามที่ให้ไว้ในหมวดนี้

(2)  เมื่อได้มีการพิสูจน์การกระท�าความผิดของจ�าเลยในการกระท�าใดๆที่
อธิบายไว้ตามกลุ่มย่อย (a) ศาลจะออกค�าสั่งกับจ�าเลยว่าจ�าเลยห้ามเป็นเจ้าของ 
สั่งซื้อ รับ มีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้ภายใต้การดูแบ หรือควบคุม อาวุธปืน 

อาวุธยุทธภัณฑ ์และเครื่องกระสุนปืน รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง กล่องใส่กระสุน 

และจะออกค�าสั่งให้จ�าเลยสละอาวุธปืนทั้งหมดในลักษณะตามที่ให้ไว้ในหมวดนี ้
ศาลจะให้แบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้ามที่จัดท�าโดยกระทรวงยุติธรรมแก่จ�าเลย

(3)  ในการใช้แบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้าม จ�าเลยจะระบุชื่อของผู้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน และมอบฉันทะให้ตัวแทนเพื่อท�าการถ่ายโอน หรือ ก�าจัด
อาวุธปืน ผู้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถบังคับใช้
กฎหมาย หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้ที่ไม่ถูกห้ามในการครอบ
ครองอาวุธปืนตามกฎหมายของรัฐ หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง ผู้รับการ
แต่งตัวเป็นตัวแทนจะต้องสละอาวุธปืนให้อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานที่
สามารถบังคับใช้กฎหมาย ขายอาวุธปืนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

หรือถ่ายโอนอาวุธปืนส�าหรับจัดเก็บให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนตาม หมวด 

29830 ภายในเวลาที่ก�าหนดในกลุ่มย่อย (d) และ (e)

(b)  แบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้ามจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้:

(1)  แจ้งแก่จ�าเลยว่าจ�าเลยถูกห้ามเป็นเจ้าของ สั่งซื้อ รับ ครอบครอง หรือมี
ไว้ภายใต้ความดูแล หรือควบคุม อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ ์และเครื่องกระสุน
ปืน รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง กล่องใส่กระสุน และจ�าเลยจะต้องสละอาวุธปืน
ผ่านทางผู้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในกลุ่มย่อย (d) หรือ 

(e) โดยต้องสละอาวุธปืนให้อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานที่สามารถบังคับใช้
กฎหมาย ขายอาวุธปืนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือถ่ายโอนอาวุธ
ปืนส�าหรับจัดเก็บให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนตาม หมวด 29830

(2)  แจ้งแก่จ�าเลยว่าผู้อยู่ร่วมกับจ�าเลยที่เป็นเจ้าของอาวุธปืน จะต้องเก็บอาวุธ
ปืนเหล่านั้นตาม หมวด 25135

(3)  ก�าหนดให้จ�าเลยส�าแดงอาวุธปืนที่จ�าเลยเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือมี
ไว้ภายใต้การควบคุม หรือดูแล ในช่วงเวลาของการพิพาษาลงโทษ และก�าหนด
ให้จ�าเลยบรรยายลักษณะอาวุธปืน และให้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับ
สถานที่ของอาวุธปืน เพื่อที่จะให้ผู้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายสามารถระบุที่ตั้งของอาวุธปืนได้

(4)  ก�าหนดให้จ�าเลยระบุชื่อของผู้ที่รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน ถ้าจ�าเลย
ส�าแดงว่าจ�าเลยเป็นเจ้าของ ครอบครอง อาวุธปืน หรือมีไว้ภายใต้การดูแล หรือ
ควบคุมในช่วงเวลาของการพิพากษาลงโทษ และมอบฉันทะให้กับตัวแทนในการ
ถ่ายโอนหรือจ�ากัดอาวุธปืนทั้งหมด

(5)  ก�าหนดให้ผู้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแจ้งความเห็นชอบในการถูกแต่ง
ตั้ง ยกเว้นว่าตัวแทนเป็นหน่วยงานที่สามารถบังคับใช้กฎหมาย และส�าแดง
ภายในบทลงโทษการให้การเท็จว่าว่าไม่ถูกห้ามครอบครองอาวุธปืนใดๆ ภายใต้
กฎหมายของรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง

63
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(i)  หน่วยงานบังคับกฎหมายจะต้องปรับข้อมูลในระบบตรวจสอบอาวุธปืน 

อัตโนมัติให้เป็นปัจจุบันโดยต้องแสดงรายการอาวุธปืนใดๆที่ได้ถูกสละให้กับ
หน่วยงานตามหมวดนี ้หน่วยงานบังคับกฎหมายจะต้องเก็บอาวุธปืนที่ได้ถูก
สละให้กับหน่วยงานตามหมวดนี้เป็นเวลา 30 วันหลังจากอาวุธปืนได้ถูกสละ 
หลังจากครบก�าหนดระยะเวลา 30 วัน อาวุธปืนจะต้องถูกท�าลาย จัดเก็บ ขาย 

หรือถ่ายโอนโดยหน่วยงาน ยกเว้นว่าได้รับใบรับรองจากผู้พิพากษาของศาล 

หรือจากทนายแขวงของเทศมณฑล ว่าจ�าเป็นจะต้องเก็บอาวุธปืนเอาไว้จนกว่า
จะสิ้นสุดของกระบวนการยุติธรรม หรือถ้าจ�าเลยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่าต้องการขออุทธรณ์การพิจารณาความผิดในกลุ่มย่อย (a) หรือถ้าระบบตรวจ
สอบอาวุธปืนอัตโนมัติแสดงว่าอาวุธปืนถูกรายงานโดยเจ้าของที่ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าสูญหายหรือถูกขโมย ถ้าอาวุธปืนถูกรายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย 

อาวุธปืนจะต้องถูกคืนให้แก่เจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายทันทีหลังจากที่ถูก
ใช้เป็นหลักฐาน และทันทีที่ได้รับข้อมูลแสดงตนของเจ้าของ และหลักฐานการ
เป็นเจ้าของ และหลังจากที่หน่วยงานบังคับกฎหมายได้ปฏิบัติตามบทที ่2 (เริ่ม
ต้นที่ หมวด 33850) ของแผนที ่11 ของชื่อเรื่องที ่4 หน่วยงานจะแจ้งให้กับ
กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการก�าจัดอาวุธปืนที่ต้องสละตาม หมวด 34010

(j)  เมือง มณฑล หรือเขตเมืองและมณฑล หรือหน่วยงานของรัฐ อาจลงมติ
ยอมรับกฎข้อบังคับ ข้อบัญญัต ิหรือข้อเสนอ โดยการก�าหนดการเรียกเก็บเงิน
ให้เท่ากับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม การยึด การจัดเก็บ 

หรือการปล่อยอาวุธปืน ตามมาตรา 33880

(k)  หมวดนี้จะพร้อมใช้งานในวันที ่1 มกราคม 2018

หมวด	 11.	 การขโมยอาวุธปืน

หมวด	 11.1. หมวด 490.2 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

(a)	 โดยไม่ค�านึงถึงหมวด 487 หรือข้อก�าหนดอื่นใดของกฎหมายที่
ก�าหนดการลักทรัพย์มูลค่าสูงซึ่งมีทรัพย์สินใดๆ จากการลักทรัพย์ที่มีมูลค่าของ
เงิน แรงงาน อหังสาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่ถูกลักไปไม่เกินเก้าร้อย
ห้าสิบดอลลาร ์($950) จะถือว่าเป็นการลักเล็กขโมยน้อยและจะถูกลงโทษเป็น
ความผิดประเภทลหุโทษ ยกเว้นว่าบุคคลดังกล่าวอาจถูกลงโทษตามที่ก�าหนดไว้
ในกลุ่มย่อย (h) ของหมวด 1170 แทนหากบุคคลนั้นมีการถูกตัดสินว่าผิดหนึ่ง
ครั้งหรือมากกว่านั้นมาก่อนจากการกระท�าความผิดที่ถูกระบุไว้ในข้อก�าหนด 

(iv) ของย่อหน้าย่อย (C) ของย่อหน้า (2) ของกลุ่มย่อย (e) ของหมวด 667 

หรือจากการกระท�าความผิดที่ต้องมีการลงทะเบียนตามที่ก�าหนดไว้ในกลุ่มย่อย 

(c) ของหมวด 290

(b)	 หมวดนี้จะไม่น�าไปใช้กับการลักทรัพย์ใดๆ ที่อาจถูกตั้งข้อหาเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของกฎหมายอื่นใด

(c)  ในหมวดนี้จะไม่น�าไปใช้กับการขโมยอาวุธปืน

หมวด	 11.2. หมวด 29805 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ให้อ่าน :

29805.	 ยกเว้นระบบไว้ใน หมวด 29855 หรือกลุ่มย่อย (a) ของ หมวด 

29800, บุคคลที่ถูกตัดสินว่าละเมิดความผิดอาญาประเภทลหุโทษของหมวด 

71, 76, 136.1, 136.5, หรือ 140, กลุ่มย่อย (d) ของ หมวด 148, หมวด 

171b, ย่อหน้า (1) ของกลุ่มย่อย (a) ของ หมวด 171c, 171d, 186.28, 

240, 241, 242, 243, 243.4, 244.5, 245, 245.5, 246.3, 247, 

273.5, 273.6, 417, 417.6, 422, 626.9, 646.9, หรือ 830.95, กลุ่ม
ย่อย (a) ของ หมวด 12100 ก่อนหน้า, เป็นส่วนที่แปลความหมายได้ตลอด
เวลาเมื่อถูกบัญญัติโดยหมวดที ่3 ของ บทที ่1386 ของพระราชบัญญัติป ี

1988 ถึงเมื่อถูกยกเลิกโดยหมวด 18 ของบทที ่23 ของพระราชบัญญัติป ี

1994, หมวด 17500, 17510, 25300, 25800, 30315, หรือ 32625, 

กลุ่มย่อย (b) หรือ (d) ของ หมวด 26100, หรือ หมวด 27510, หรือ หมวด

ล�าดับ หรือข้อมูลแสดงลักษณะของอาวุธปืน ในเวลาของการรับมอบ

(2)  ถ้าจ�าเลยเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือมีอาวุธปืนไว้ภายใต้ความดูแล หรือ
ควบคุม ที่จะต้องสละ ตัวแทนที่รับการแต่งตั้งของจ�าเลยจะต้องส่งแบบฟอร์ม
การปล่อยบุคคลต้องห้ามให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในห้าวันหลังจากวันที่ได้รับการพิสูจน์ความผิด พร้อมกับใบรับที่อธิบายไว้
ในย่อหน้า (1) ของ กลุ่มย่อย (d) ที่แสดงถึงอาวุธปืนของจ�าเลยว่าได้ถูกมอบให้
กับหน่วยงานบังคับกฎหมาย หรือขาย หรือถ่ายโอนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธ
ปืนที่ได้รับอนุญาต

(3)  ถ้าจ�าเลยไม่ได้เป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือมีอาวุธปืนไว้ภายใต้ความดูแล 

หรือควบคุม ที่จะต้องสละ จ�าเลย จะต้องส่งแบบฟอร์มการปล่อยบุคคลต้องห้าม
ให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับข้อความยืนยันว่า
จ�าเลยไม่ได้มีอาวุธปืนที่ต้องสละ

(e)  ขั้นตอนต่อไปนี้จะน�าไปใช้กับจ�าเลยที่เป็นบุคคลต้องห้ามตามความหมาย
ในย่อหน้า (1) ของกลุ่มย่อย (a) ผู้อยุ่ในความดูแลในช่วงเวลาเวลาหนึ่งภายใน
ระยะเวลาห้าวันหลังจากการพิสูจน์ความผิด :

(1)  ตัวแทนที่รับการแต่งตั้งจะก�าจัดอาวุธปืมที่จ�าเลยเป็นเจ้าของ ครอบครอง 
หรือมีอาวุธปืนไว้ภายใต้ความดูแล หรือควบคุมภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้
รับการพิสูจน์ความผิดโดยส่งมอบอาวุธปืนให้อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
บังคับกฎหมาย ขายอาวุธปืนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาต 

หรือถ่ายโอนอาวุธปืนเข้าจัดเก็บให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธปืนตาม หมวด 

29830 ตามแต่ความต้องการของจ�าเลย รายได้จากการขายอาวุธปืนจะกลาย
เป็นทรัพย์สินของจ�าเลย เจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตที่เข้าครอบครองอาวุธปืนตามกลุ่มย่อย จะออกใบรับให้กับตัวแทนที่ได้
รับการแต่งตั้งของจ�าเลย ใบรับจะบรรยายอาวุธปืน และแสดงรายการหมายเลข
ล�าดับ หรือข้อมูลแสดงลักษณะของอาวุธปืน ในเวลาของการรับมอบ

(2)  ถ้าจ�าเลยเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือมีอาวุธปืนไว้ภายใต้ความดูแล หรือ
ควบคุม ที่จะต้องสละ ตัวแทนที่รับการแต่งตั้งของจ�าเลยจะต้องส่งแบบฟอร์ม
การปล่อยบุคคลต้องห้ามให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ได้รับมอบหมาย
ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับการพิสูจน์ความผิด พร้อมกับใบรับที่อธิบายไว้
ในย่อหน้า (1) ของ กลุ่มย่อย (e) ที่แสดงถึงอาวุธปืนของจ�าเลยว่าได้ถูกมอบให้
กับหน่วยงานบังคับกฎหมาย หรือขาย หรือถ่ายโอนให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาวุธ
ปืนที่ได้รับอนุญาต

(3)  ถ้าจ�าเลยไม่ได้เป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือมีอาวุธปืนไว้ภายใต้ความดูแล 

หรือควบคุม ที่จะต้องสละ จ�าเลย จะต้องส่งแบบฟอร์มการปล่อยบุคคลต้อง
ห้ามให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ได้รับมอบหมายภายใน 14 วัน พร้อมกับ
ข้อความยืนยันว่าจ�าเลยไม่ได้มีอาวุธปืนที่ต้องสละ

(4)  ถ้าจ�าเลยถูกปล่อยตัวจากการดูแลภายใน 14 วันหลังจากการพิสูจน์ความ
ผิด และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ได้เข้าครอบครองอาวุธปืนที่ต้องสละ
ชั่วคราวตามที่อธิบายข้างต้น จ�าเลยจะต้องสละอาวุธปืนแต่ละอันที่ถูกก�าหนดให้
สละตามย่อหน้า (1) ของกลุ่มย่อย (d) ภายในห้าวัน

(f)  ส�าหรับสาเหตุที่ด ีศาลอาจจะย่นเวลา หรือเพิ่มระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ใน
กลุ่มย่อย (d) และ (e) เพิ่มระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในย่อหน้า (3) ของกลุ่มย่อย 

(c) หรืออนุญาตทางเลือกของวิธีการสละอาวุธปืน

(g)  จ�าเลยจะไม่ถูกด�าเนินการส�าหรับการครอบครองอาวุธปืนโดยผิด
กฎหมายที่ถูกส�าแดงในแบบฟอร์มการปล่อยผู้ต้องห้ามถ้าอาวุธปืนได้ถูกสละ
ตามที่ก�าหนด

(h) อาวุธปืนใดๆที่จะต้องถูกสละโดยจ�าเลยภายใต้หมวดนี ้แต่มีเจ้าของอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายโดยผู้อาศัยร่วมกับจ�าเลย จะถูกยกเว้นจากการสละ ถ้าจ�าเลย
ได้แจ้งให้กับผู้อาศัยร่วมว่าอาวุธปืนจะต้องถูกจัดเก็บตาม หมวด 25135
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8100, 8101, หรือ 8103 ของประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบัน  

การกระท�าความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ตามหมวด 871.5 และ 1001.5 

ของประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบัน หมวด 490.2 ถ้าทรัพย์สินที่ถูกเอา
ไปเป็นอาวุธปืน หรือของการจัดการลงโทษในกลุ่มย่อย (c) ของ หมวด 27590, 

และ ภายใน 10 ปีของการพิสูจน์การท�าความผิด ผู้เป็นเจ้าของอาวุธปืน สั่งซื้อ 

รับ หรือมีไว้ในครอบครอบ หรือภายใต้การดูแลหรือควบคุม ถือว่ามีความผิด
เป็นการกระท�าความผิดสาธารณะ ซึ่งจะถูกลงโทษโดยการคุมขังในคุกของเทศ
มณฑลไม่เกินหนึ่งป ีหรือในคุกของรัฐ หรือโดยถูกปรับไม่เกินหนึ่งพันดอลล่าร ์
($1,000) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ศาลจะแจ้งให้กระทรวงทราบตามฟอร์มที่ก�าหนด
โดยกระทรวงยุติธรรมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหมวดนี ้อย่างไรก็ตาม ค�าสั่งห้าม
ในหมวดนี้อาจจะถูกลดลง ก�าจัด หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ใน 

หมวด 29855 หรือ 29860.

หมวด	 12.	 มาตรฐานชั้วคราว

โดยไม่ค�านึ่งถึงพระราชบัญญัติกระบวนการบริหาร (เอพีเอ) และเพื่อสนับสนุน
การน�าไปปฏิบัติอย่างทันท่วงทีของพระราชบัญญัติความปลอดภัยป ี2016 

กระทรวงยุติธรรมของรัฐ California อาจจะน�ามาตรฐานชั่วคราวมาใช้โดยไม่
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในเอพีเอ มาตรฐานชั่วคราวจะมีผลบังคับใช้
ไม่เกินสองป ีและอาจจะถูกแทนที่ก่อนหน้านั้นโดยกฎที่ถูกน�ามาใช้ตามเอพีเอ 

"มาตรฐานชั่วคราว" หมายถึง มาตรฐานชั่วคราวซึ่งด�าเนินงานเช่นเดียวกับ "กฎ
ฉุกเฉิน" ภายใต้พระราชบัญญัติกระบวนการบริหาร (บที ่3.5 (เริ่มต้นที ่หมวด 

11340) ของส่วนที ่1 ของแผนกที ่3 ของชื่อเรื่องที ่2 ของประมวลกฎหมาย
รัฐบาล) ยกเว้นเพื่อให้โอกาสส�าหรับประชามติเกี่ยวกับกฎถาวร มาตรฐาน
ชั่วคราวจะมีผลใช้งานสองปีแทนที่จะเป็น 180 วัน

หมวด	 13.	 การแก้ไขมาตรการ

พระราชบัญญัตินี้จะถูกตีความอย่างกว้างขวางเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ข้อ
ก�าหนดของมาตรการนี้จะถูกแก้ไขโดยได้รับการออกเสียง 55 เปอร์เซ็นต์
ของสมาชิกสภานิติบัญญัต ิและลงนามโดยผู้ว่าราชการ ตราบใดที่ข้อแก้ไข
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

หมวด	 14.	 มาตรการที่ขัดแย้ง

(a)	 ในกรณีที่มาตรการนี ้และอีกมาตรการในหัวข้อเดียวกัน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด
เพียงแต่กฎของการขายและครองครองอาวุธปืน และอาวุธยุทธภัณฑ ์จะปรากฎ
บนบัตรลงคะแนนของรัฐเดียวกัน ข้อก�าหนดของมาตรการอื่นๆจะถือว่าขัดแย้ง
กับมาตรการนี ้ในกรณีที่มาตรการนี้ได้รับจ�านวนออกเสียงสนับสนุนมากกว่า
มาตรฐานที่ขัดแย้งกัน ข้อก�าหนดของมาตรการนี้จะมีอ�านาจเหนือกว่าครบถ้วน
ทั้งสิ้น และมาตรการอื่นๆจะถือเป็นโมฆะ

(b)	 หากมาตรการนี้ถูกอนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถูกระงับชั่วคราว
โดยกฎหมายของมาตรการที่ขัดแย้งกันอื่นๆ ที่ถูกอนุมัติโดยผู้ออกเสียงลง
คะแนนในการเลือกตั้งเดียวกัน และบัตรลงคะแนนของมาตรการที่ขัดแย้งกันถูก
ถือว่าไม่ถูกต้องในภายหลัง มาตรการนี้จะถูกน�ามาใช้อัตโนมัติและได้รับการใช้
บังคับและมีผลเต็มที่

หมวด	 15.	 การแยกออกจากกันได้

หากข้อก�าหนดใดๆ ของมาตรการนี ้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมาตรการนี ้หรือ
การน�าไปใช้ของข้อก�าหนดใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดต่อบุคคลหรือสถานการณ์
ใด ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามไม่ถูกต้อง ข้อก�าหนดที่เหลือหรือการน�าไปใช้ของข้อ
ก�าหนดจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะยังคงใช้บังคับและมีผลเต็มที ่และเพื่อให้
บรรลุผลตามนั้นได ้ข้อก�าหนดของมาตรการนี้สามารถแยกออกจากกันได้

หมวด	 16.	 ฝ่ายของผู้สนับสนุน

โดยไม่ค�านึ่งถึงข้อก�าหนดของกฎหมายใดๆ ถ้ารัฐ หน่วยงานของรับ หรือเจ้า
หน้าที่ใดๆไม่สามารถที่จะปกป้องความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญของพระราช

บัญญัตินี ้ตามด้วยการอนุมัต ิของผู้ออกเสียงลงคะแนน พนักงานของรัฐบาล 

ผู้สนับสนุน หรือในกรณีที่ไม่แสดงตน ประชาชนของรัฐนี้จะมีอ�านาจที่ชอบ
ธรรมที่จะแทรกแซงการด�าเนินการใดๆของศาลเพื่อท้าทายความเห็นชอบตาม
รัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัตินี ้เพื่อจุดประสงค์ในการปกป้องรัฐธรรมนูญ ว่า
กิจกรรมนั้น อยู่ในการพิจารณาคดีของศาล อยู่ในการอุทธรณ ์หรืออยู่ในการ
พิจารณาโดยศาลสูงสุดของรัฐ California หรือศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา หรือ
ไม ่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการปกป้องการด�าเนินการดังกล่าว
จะถูกเรียกเก็บจากกองทุนที่เหมาะสมส�าหรับกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะต้องพึง
พอใจทันที
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การเสนอมาตรการนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของ
มาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

การเสนอมาตรการนี้แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มหมายมาตราในประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจและวิชาชีพ ประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารและเกษตรกรรม 

ประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย ประมวลกฎหมายว่าด้วย
แรงงาน ประมวลกฎหมายว่าด้วยรายได้และภาษ ีและประมวลกฎหมายว่าด้วย
น�้า ดังนั้นบทบัญญัติที่มีอยู่เดิมที่ได้เสนอให้ถูกลบจะถูกพิมพ์เป็น ตัวขีดฆ่า และ
บทบัญญัติใหม่ที่ได้เสนอจะถูกพิมพ์เป็น ตัวเอียง เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

มาตรา	 1.	 ชื่อเรื่อง

มาตรการนี้จะเป็นที่รู้จักและอาจจะอ้างว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุม วาง
กฎข้อบังคับ และภาษีการใช้กัญชาของผู้ใหญ ่("กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชา
ของผู้ใหญ"่)

มาตรา	 2.	 ผลการตัดสินและการประกาศ

A.	 ปัจจุบันในรัฐ California การใช้กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ไม่มีกฎ
ข้อบังคับ ไม่ต้องเสียภาษ ีและเกิดขึ้นโดยปราศจากการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
สิ่งแวดล้อมใด ๆ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม วางกฎข้อบังคับ และภาษีการ
ใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้กัญชาถูกกฎหมายส�าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 
21 ป ีปกป้องเด็ก และก�าหนดกฎหมายเพื่อควบคุมการเพาะปลูกกัญชา การ
จ�าหน่าย การขายและการใช ้และจะปกป้องชาวรัฐ California และสิ่งแวดล้อม
จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กฎหมายจะก�าหนดส�านักงานควบคุมกัญชาภายใน
กรมกิจการผู้บริโภคเพื่อที่จะวางกฎข้อบังคับและออกใบอนุญาตอุตสาหกรรม
กัญชา

B.	 ในปัจจุบันกัญชาถูกกฎหมายในรัฐของเราส�าหรับการใช้ทางการแพทย์และ
ผิดกฎหมายส�าหรับการใช้ที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์ การละเมิดของระบบกัญชา
ทางการแพทย์ในรัฐ California ได้เป็นไปอย่างกว้างขวางยาวนาน แต่เมื่อ
ไม่นานมานี้การออกกฎหมายโดยทั้งสองพรรคที่ลงนามโดยผู้ว่าการรัฐ Jerry 

Brown คือการก�าหนดแผนการวางกฎข้อบังคับที่ครอบคลุมส�าหรับกัญชาใน
ทางการแพทย ์กฎหมายว่าด้วยการควบคุม วางกฎข้อบังคับ และภาษีการใช้
กัญชาของผู้ใหญ ่(ต่อไปนี้เรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ)่ จะ
รวบรวมและปรับปรุงกฎข้อบังคับและภาษีอากรส�าหรับทั้งกัญชา ที่ไม่ใช่ใน
ทางการแพทย ์และในทางการแพทย์

C.	 ในปัจจุบันการปลูกและการขายกัญชาไม่ได้ถูกเก็บภาษีจากรัฐ California 

ซึ่งหมายถึง รัฐของเราจะสูญรายได้จากภาษีหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่อาจเกิด
ขึ้นทุกป ีกฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะเก็บภาษีทั้งการปลูกและการ
ขายกัญชาเพื่อได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อป ีรายได้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกฎหมายใหม ่และจะให้เงินทุนเพื่อ: ลงทุนในโปรแกรมสุขภาพของ
ประชาชนซึ่งให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันและรักษาการใช้สารเสพติดร้าย
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ธุรกิจขนาดเล็กมาก กรมอาหารและการเกษตรจะออกใบอนุญาตและก�ากับ
ดูแลการเพาะปลูกกัญชา เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม กรม
สาธารณสุขของรัฐจะออกใบอนุญาตและก�ากับดูแลการผลิตและการทดสอบ 

ท�าให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย กรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ
จะเก็บภาษีกัญชาพิเศษ และผู้ควบคุมจะจัดสรรรายได้เพื่อบริหารกฎหมายใหม่
และให้กองทุนในการลงทุนที่ส�าคัญ

J.	 กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะท�าให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรม
กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์ในรัฐ California จะก�าหนดธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลางโดยการห้ามใบอนุญาตเพาะปลูกขนาดใหญ่ส�าหรับห้าปีแรก 

กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่ยังจะปกป้องผู้บริโภคและธุรกิจขนาด
ย่อมโดยการก�าหนดการจ�ากัดขอบเขตการต่อต้านการผูกขาดที่เข้มงวดส�าหรับ
ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมกัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์

มาตรา	 3.	 วัตถุประสงค์และเจตจ�านง

วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ ่คือการก�าหนดระบบ
ที่ครอบคลุม เพื่อท�าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุม และวางกฎข้อบังคับการ
เพาะปลูก การแปรรูป การผลิต การจัดจ�าหน่าย การทดสอบ และการขายของ
กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชา ส�าหรับการใช้โดยผู้ใหญ่
อาย ุ21 ปีและมากกว่า และจะต้องเสียภาษีการปลูกเชิงพาณิชย์และการขาย
ปลีกกัญชา เป็นเจตจ�านงของประชาชนในการออกกฎหมายนี้เพื่อบรรลุความ
ส�าเร็จต่อไปนี:้

(a)	 ใช้การผลิตกัญชาและการขายที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ให้ไม่อยู่ในการ
ควบคุมของตลาดที่ผิดกฎหมาย และท�าให้อยู่ภายใต้โครงสร้างการก�ากับดูแล
และป้องกันการเข้าถึงของผู้เยาว ์และปกป้องความปลอดภัยสาธารณะ สุขภาพ
สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม

(b)	 ควบคุมอย่างเคร่งครัดในการเพาะปลูก การแปรรูป การผลิต การจัด
จ�าหน่าย การทดสอบ และการขาย กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ผ่านระบบ
การออกใบอนุญาต กฎข้อบังคับ และการบังคับใช ้ของรัฐ

(c)	 อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและกฎข้อบังคับ 

ส�าหรับธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์และออกข้อก�าหนดท้องถิ่นเพิ่มเติม
ส�าหรับธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์แต่ไม่ก�าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นท�า
เช่นนั้นส�าหรับธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ที่จะออกใบอนุญาตของรัฐ
และท�าให้ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐ

(d)	 อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นห้ามธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ตามที่
ระบุไว้ในกฎหมายนี้

(e)	 ก�าหนดการด�าเนินการการจัดการติดตามและตรวจสอบเพื่อติดตามกัญชา
ที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการขาย

(f)	 ก�าหนดให้กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์จะถูกทดสอบอย่างละเอียดโดย
บริการทดสอบอิสระเพื่อหาการมีอยู่ของสารปนเปื้อน รวมถึงเชื้อราและสาร
ก�าจัดศัตรูพืช ก่อนที่มันจะสามารถขายโดยธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต

(g)	 ก�าหนดให้กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ขายโดยธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต 

เพื่อให้ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อเด็ก และจะติดฉลากเพื่อให้ผู้บริโภค
จะได้รับแจ้งอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความแรงและผลกระทบของการบริโภคกัญชาที่
ไม่ใช่ในทางการแพทย์

(h)	 ก�าหนดให้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจกัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติ
อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อันเป็นเงื่อนไขของการรักษาใบอนุญาตของธุรกิจ

(i)	 ห้ามการขายกัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์โดยธุรกิจที่ขายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์หรือยาสูบด้วย

แรง, ฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่มีความ
ส�าคัญในการบังคับใช ้DUI, ลงทุนในชุมชนเพื่อลดตลาดที่ผิดกฎหมายและสร้าง
โอกาสในการท�างาน, และจัดให้มีการท�าความสะอาดสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู
ที่ดินสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากการเพาะปลูกกัญชาโดยผิดกฎหมาย

D.	 ในปัจจุบัน เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ก็สามารถซื้อกัญชาในตลาดมืดได้
อย่างง่ายดายเหมือนผู้ใหญ่ โดยการสนับสนุนให้กัญชาถูกกฎหมาย กฎหมาย
ว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะท�าให้ตลาดมืดไร้ความสามารถ และย้ายการ
ซื้อกัญชาไปสู่โครงสร้างที่ถูกกฎหมายด้วยการป้องกันที่เข้มงวดต่อเด็กในการ
เข้าถึงกัญชา กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ ่ห้ามขายกัญชาที่ไม่ใช่
ในทางการแพทย์ให้กับผู้ที่อายุต�่ากว่า 21 ปี และให้ทรัพยากรใหม่ที่จะให้ความ
รู้แก่เยาวชนต่อต้านยาเสพติด และฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายใหม ่กฎหมายจะห้ามธุรกิจกัญชาจากการที่ตั้งอยู่ภายใน 

600 ฟุตของโรงเรียนและพื้นที่อื่น ๆ ที่เด็กชุมนุมกัน กฎหมายจะก�าหนดโดย
บังคับและเข้มงวดต่อข้อก�าหนดด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากส�าหรับกัญชาและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา และกฎหมายจะออกข้อบังคับว่ากัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา
ไม่สามารถโฆษณาหรือท�าการตลาดต่อเด็ก

E.	 ขณะนี้ไม่มีกฎหมายที่ก�ากับดูแลธุรกิจการใช้กัญชาของผู้ใหญ่เพื่อให้แน่ใจ
ว่าธุรกิจจะปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ California ที่มีอยู่เดิม การใช้กัญชาของ
ผู้ใหญ่อาจเข้าถึงได้เฉพาะจากตลาดที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีกฎข้อบังคับ กฎหมาย
ว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่ตั้งค่าระบบที่ครอบคลุมการก�ากับดูแลธุรกิจ
กัญชาในระดับรัฐ และป้องกันการควบคุมภายใน โดยการช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่น
วางกฎข้อบังคับกิจกรรมกัญชา ท�าให้ธุรกิจกัญชาขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดการแบ่ง
เขตและการขออนุญาต และห้ามธุรกิจกัญชาโดย การออกเสียงลงคะแนนของ
ประชาชนที่อยู่ภายในท้องถิ่น

F.	 ในปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกกัญชาที่ผิดกฎหมาย จะขโมยหรือยักย้ายถ่ายเท
น�้าหลายล้านแกลลอนน�้าโดยปราศจากความรับผิดชอบใด ๆ กฎหมายว่าด้วย
การใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะสร้างกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพื่อให้
มั่นใจว่า กัญชาจะถูกปลูกอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย วาง
กฎข้อบังคับในการใช้ยาฆ่าแมลง ป้องกันการสิ้นเปลืองน�้า และลดการใช้น�้า 
กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะปราบปรามการใช้น�้าที่ผิด และลงโทษ
ผู้กระท�าไม่ด ีในขณะที่การให้กองทุนที่จะฟื้นฟูที่ดินที่ได้รับความเสียหายจาก
การปลูกกัญชาที่ผิดกฎหมาย หากธุรกิจไม่ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจจะปฏิบัติตาม
อย่างสมบูรณ์ในการใช้น�้าที่ใช้บังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ธุรกิจจะถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต

G.	 ขณะนี ้ศาลเต็มไปด้วยคดีการกระท�าความผิดยาเสพติดที่ไม่รุนแรง โดย
การสนับสนุนให้กัญชาถูกกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะ
ช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อศาล แต่ยังคงอนุญาตให้อัยการที่จะเล่นงานการกระท�า
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอาชญากร ขณะที่การลดบท
ลงโทษส�าหรับการกระท�าความผิดเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย

H.	 โดยการน�ากัญชาเข้าสู่ตลาดที่มีวางกฎข้อบังคับและถูกต้องตามกฎหมาย 

กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะสร้างระบบที่โปร่งใสและมีความรับผิด
ชอบ นี่จะช่วยต�ารวจปราบปรามตลาดมืดใต้ดินซึ่งขณะนี้ให้ประโยชน์ต่อกลุ่มยา
เสพติดที่มีความรุนแรงและแก๊งข้ามชาต ิซึ่งจะท�าเงินหลายพันล้านจากการค้า
กัญชาและการท�าให้เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณชน

I.	 กฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาของผู้ใหญ่จะสร้างโครงสร้างการก�ากับดูแลที่
ครอบคลุมในการที่ทุกธุรกิจกัญชาจะถูกควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญด้วยความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ส�านักควบคุมกัญชาตั้งอยู่ในกรม
กิจการผู้บริโภคจะดูแลทั้งระบบ และท�าให้มั่นในการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นไป
สู่ตลาดที่ถูกกฎหมาย ด้วยใบอนุญาตที่จะเริ่มออกในป ี2018 กรมกิจการผู้
บริโภคยังจะออกใบอนุญาตและก�ากับดูแลร้านค้าปลีกกัญชา ผู้จัดจ�าหน่าย และ
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มาตรา	 4.1.	 มาตรา 11018 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้อ่าน:

11018. กัญชา

"กัญชา" หมายถึง ทุกส่วนของพืชกัญชา ไม่ว่าจะก�าลังเติบโตหรือไม ่เมล็ดพันธุ์
ของกัญชา ยางที่สกัดจากส่วนใดของพืช และทุกสารประกอบ การผลิต เกลือ 

สิ่งที่แตกออกมา การผสม หรือการเตรียม เมล็ด หรือยาง ไม่รวมถึง ก้านที่โต
เต็มที่แล้วของพืช เส้นใยที่ผลิตจากก้าน น�้ามันหรือก้อนแข็งที่ท�าจากเมล็ดของ
พืชซึ่งเป็นสารประกอบอื่นใด การผลิต เกลือ สิ่งที่แตกออกมา การผสม หรือ
การเตรียมของก้านที่โตเต็มที่แล้ว (ยกเว้นยางที่สกัดมาจากก้านนั้น) เส้นใย 

น�้ามัน หรือก้อนแข็ง หรือเมล็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อของพืชซึ่งไม่สามารถในการ
งอก:

(a) กัญชาทางอุตสาหกรรม ตามที่ก�าหนดไว้ใน มาตรา 11018.5 หรือ

(b) น�้าหนักของส่วนผสมอื่น ๆ ที่รวมกับกัญชาเพื่อเตรียมความพร้อมการให้
เสพเฉพาะที่หรือทางปาก อาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

มาตรา	 4.2.	 มาตรา 11018.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้อ่านดังนี:้

11018.1.  ผลิตภัณฑ์กัญชา

ผลิตภัณฑ ์"กัญชา" หมายถึง กัญชาที่ได้ผ่านกระบวนการโดยวิธีที่วัสดุจากพืชที่
ได้ถูกเปลี่ยนรูปเป็นสิ่งที่มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง กัญชา
เข้มข้น หรือผลิตภัณฑ์ที่กินได้หรือใช้เฉพาะที ่ที่มีกัญชาหรือกัญชาเข้มข้นและ
ส่วนผสมอื่น

มาตรา	 4.3.	 มาตรา 11018.2 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้อ่านดังนี:้

11018.2.  ส่วนประกอบกัญชา

"ส่วนประกอบกัญชา" หมายถึง อุปกรณ ์ผลิตภัณฑ ์หรือวัสดุชนิดใด ๆ ที่ถูกใช ้

ตั้งใจไว้ส�าหรับการใช ้หรือออกแบบมาเพื่อใช ้ในการปลูก การแพร่พันธุ ์ 
การปลูก การเก็บเกี่ยว การผลิต การผสม การเปลี่ยน การผลิต การแปรรูป  

การเตรียม การทดสอบ การวิเคราะห ์การบรรจ ุการบรรจุซ�้า การจัดเก็บ  

การสูบ การท�าให้เป็นไอระเหย หรือการครอบครองกัญชา หรือส�าหรับการกิน 

การสูดดม หรือการน�ากัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาเข้าไปในร่างกายมนุษย์

มาตรา	 4.4.	 มาตรา 11362.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้อ่านดังนี:้

11362.1. (a)  ตามข้อ 11362.2, 11362.3, 11362.4 และ 
11362.45 แต่แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย จะต้องชอบด้วยกฎหมาย
ภายใต้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่น และจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐ
หรือท้องถิ่น ส�าหรับบุคคลอาย ุ21 ปีหรือมากกว่า เพื่อ:

(1)  ครอบครอง แปรรูป ขนส่ง ซื้อ ได้รับ หรือให้แก่บุคคลอาย ุ21 ปีหรือ
มากกว่าโดยปราศจากค่าตอบแทนใดอย่างใดก็ตาม กัญชาไม่เกิน 28.5 กรัมไม่
อยู่ในรูปแบบกัญชาเข้มข้น

(2)  ครอบครอง แปรรูป ขนส่ง ซื้อ ได้รับ หรือให้แก่บุคคลอาย ุ21 ปีหรือ
มากกว่าโดยปราศจากค่าตอบแทนใดอย่างใดก็ตาม กัญชาไม่เกินแปดกรัมในรูป
แบบของกัญชาเข้มข้น รวมถึงมีอยู่ในผลิตภัณฑ์กัญชา

(3)  ครอบครอง ปลูก เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ตากแห้ง หรือแปรรูปต้นกัญชาไม่
เกินหกต้น ครอบครองกัญชาที่ผลิตโดยพืช

(4)  สูบหรือกินกัญชา หรือผลิตภัณฑ์กัญชา และ

(5)  ครอบครอง ขนส่ง ซื้อ ได้รับ ใช ้ผลิต หรือให้ส่วนประกอบกัญชาแก่บุคคล
อาย ุ21 ปีหรือมากกว่าหรือโดยปราศจากค่าตอบแทนใด

(j)	 ห้ามการตลาดและการโฆษณากัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์ต่อบุคคลอาย ุ

ต�่ากว่า 21 ปีหรือใกล้โรงเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ ที่เด็กมีอยู่

(k)	 เสริมสร้างระบบกัญชาทางการแพทย์ของรัฐที่มีอยู่โดยการก�าหนดให้
ผู้ป่วยที่จะได้รับก่อน 1 มกราคม 2018 ค�าแนะน�าใหม่จากแพทย์ของผู้ป่วยที่ได้
ตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่ลงนามในกฎหมายโดยผู้ว่าการรัฐในป ี2015 และโดย
การให้การคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลใหม่ส�าหรับผู้ป่วยที่ได้รับบัตรประจ�าตัว
กัญชาทางการแพทย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้

(l)	 อนุญาตให้ผู้ใหญ่อาย ุ21 ปีและมากกว่าที่จะใช ้ครอบครอง ซื้อ และปลูก 

กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ภายในวงเงินที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการใช้โดย
ผู้ใหญ่อาย ุ21 ปีและมากกว่าตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้

(m)	 อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อวางกฎข้อบังคับสมเหตุสมผลการเพาะปลูก
กัญชา ที่ไม่ใช่ในทางการแพทย ์ส�าหรับการใช้ส่วนบุคคลโดยผู้ใหญ่อาย ุ21 ปี
และมากกว่าผ่านการจัดเขตและกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ และที่จะห้ามการเพาะ
ปลูกกลางแจ้งเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้

(n)	 ปฏิเสธการเข้าถึงกัญชาโดยบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 21 ปีผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ใช้
กัญชาทางการแพทย์

(o)	 ห้ามการบริโภคกัญชาในสถานที่สาธารณะที่ไม่มีใบอนุญาตส�าหรับการใช้
ดังกล่าว รวมถึงที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน K-12 และพื้นที่อื่น ๆ ที่เด็กมีอยู่

(p)	 รักษากฎหมายที่มีอยู่เดิมโดยการท�าให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายที่จะควบคุม
รถหรือยานพาหนะอื่น ๆ ในการขนส่ง ในขณะที่มีความบกพร่องเนื่องจากกัญชา

(q)	 ห้ามการปลูกกัญชาในที่ดินสาธารณะหรือโดยการบุกรุกที่ดินเอกชน

(r)	 อนุญาตให้นายจ้างภาครัฐและเอกชนที่จะออกและบังคับใช้นโยบายการ 
ท�างานที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

(s)	 จัดเก็บภาษีการปลูกและการขายกัญชาในวิถีทางที่ผลักดันออกจากตลาด
ที่ผิดกฎหมายส�าหรับกัญชา และขัดขวางการใช้โดยผู้เยาว ์และการใช้ในทางที่
ผิดโดยผู้ใหญ่

(t)	 ได้รายได้ของรัฐใหม่หลายร้อยล้านดอลลาร์เป็นประจ�าทุกปีส�าหรับการฟื้น
ฟูและการซ่อมแซมสิ่งแวดล้อม การรักษาและการป้องกันเยาวชน การลงทุนใน
ชุมชน และการบังคับใช้กฎหมาย

(u)	 ป้องกันการผลิตหรือการจ�าหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย

(v)	 ป้องกันการยักย้ายถ่ายเทที่ผิดกฎหมายของกัญชาจากรัฐ California ไปรัฐ
อื่น หรือประเทศอื่น หรือไปยังตลาดที่ผิดกฎหมาย

(w)	 สงวนทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายที่หาได้ยากเพื่อป้องกันและด�าเนิน
คดีอาชญากรรมรุนแรง

(x)	 ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่ถูกกฎหมายและมีกฎข้อบังคับ

(y)	 ก�าหนดให้ผู้เยาว์ที่กระท�าความผิดที่เกี่ยวกับกัญชาจะเสร็จสิ้นการศึกษา
การป้องกันยาเสพติดหรือการให้ค�าปรึกษาและบริการชุมชน

(z)	 ให้อ�านาจที่จะศาลตัดสินใหม่ต่อบุคคลที่ก�าลังรับโทษส�าหรับการกระท�า
ความผิดซึ่งลดโทษตามกฎหมาย ตราบใดที่คนไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อก�าหนดใหม่หรือยกเลิกการกระท�าความผิดดังกล่าว
จากบันทึกความผิดทางอาญาของบุคคลผู้ที่ได้เสร็จสิ้นการรับโทษของพวกเขา 
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้

(aa)	 อนุญาตให้กัญชาอุตสาหกรรมที่จะปลูกเป็นสินค้าเกษตร และส�าหรับการ
วิจัยทางการเกษตรหรือทางวิชาการ และได้วางกฎข้อบังคับแยกจากสายพันธุ์
ของกัญชาที่มีความเข้มข้นสูงกว่าของเดลต้า-9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล

มาตรา	 4.	 การใช้ส่วนบุคคล
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(2)  สูบกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในสถานที่ที่ห้ามสูบ

(3)  สูบกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาภายใน 1,000 ฟุตของโรงเรียน ศูนย์
เลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เยาวชนในขณะที่เด็กมีอยู่ที่ดังกล่าวในโรงเรียน ศูนย์เลี้ยง
เด็ก หรือศูนย์เยาวชนดังกล่าว ยกเว้นในหรือในบริเวณที่พ�านักอาศัยส่วนบุคคล
หรือสอดคล้องกับ มาตรา 26200 ของ หรือ บทที ่3.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 
19300) ของ หมวดที ่8 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและวิชาชีพ และถ้า
การสูบดังกล่าวไม่สามารถตรวจพบโดยคนอื่น ๆ ในพื้นที่ดังกล่าวของโรงเรียน 

ศูนย์เลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เยาวชนในขณะที่เด็กที่มีอยู่

(4)  ครอบครองภาชนะแบบเปิดหรือบรรจุภัณฑ์แบบเปิดของกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์กัญชาในขณะขับรถ ปฏิบัติการ หรือนั่งอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารหรือห้อง
โดยสารของยานยนต ์เรือ เรือโดยสาร เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ส�าหรับ
การขนส่ง

(5)  ครอบครอง สูบ หรือกินกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา ในหรือในบริเวณ
โรงเรียน ศูนย์เลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เยาวชนในขณะที่เด็กที่มีอยู่

(6)  ผลิตกัญชาเข้มข้นโดยการใช้ตัวท�าละลายที่ระเหยได ้เว้นแต่ถูกท�าตามที่มี
ใบอนุญาตภายใต้ บทที ่3.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 19300) ของ หมวดที ่8 ของ 
หรือ หมวดที ่10 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ

(7)  สูบหรือกินกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในขณะขับรถ ปฏิบัติการ ยานยนต ์

เรือ เรือโดยสาร เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ส�าหรับการขนส่ง

(8)  สูบหรือกินกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในขณะที่ขับขี่ในที่นั่งผู้โดยสาร
หรือห้องโดยสารยานยนต์ เรือ เรือโดยสาร เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้
ส�าหรับการขนส่ง ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในยานยนต ์เรือ เรือโดยสาร เครื่อง
บิน หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ส�าหรับการขนส่งที่มีถูกควบคุมให้สอดคล้องกับ 

มาตรา 26200 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยทางธุรกิจและวิชาชีพ และในขณะ
ที่ไม่มีบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปีเป็นปัจจุบัน

(b)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี ้"ศูนย์เลี้ยงเด็ก" มีความหมายเช่นเดียวกับ
ใน มาตรา 1596.76

(c)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี ้"สูบ" หมายถึงการหายใจเข้า หายใจออก 

เผาไหม ้หรือถืออุปกรณ์ใดที่จุดไฟหรือให้ความร้อนหรือท่อ หรือ กัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นใดที่ติดไฟหรือได้รับความร้อน ที่มีไว้ส�าหรับการสูดดม ไม่
ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสังเคราะห ์ในลักษณะใด ๆ หรือในรูปแบบใด ๆ "สูบ" 

รวมถึงการใช้อุปกรณ์การสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างละอองหรือไอ ในลักษณะใด
หรือในรูปแบบใด หรือการใช้อุปกรณ์การสูบใด ๆ ทางปากเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การหลีกเลี่ยงข้อห้ามของการสูบในสถานที่

(d)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี ้"ตัวท�าละลายระเหยได"้ หมายถึง
สารประกอบอินทรีย์ระเหยได ้ได้แก:่ (1) ก๊าซที่ระเบิดได ้เช่น บิวเทน โพรเพน 

ไซลีน สไตรีน น�้ามันเบนซิน น�้ามันก๊าด 02 หรือ H2 และ (2) อันตราย ยาพิษ 

สารพิษ หรือสารก่อมะเร็ง เช่น เมธานอล ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล ์ 

เมทีลีนคลอไรด ์อะซีโตน เบนซิน โทลูอีน และ ไตรคลอโรเอธิลีน

(e)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรานี ้"ศูนย์เยาวชน" มีความหมายเดียวกันกับ
ใน มาตรา 11353.1

(f)  ไม่มีอะไรในส่วนนี้จะถูกตีความหรือแปลความเพื่อจะแก้ไข ยกเลิก  

ส่งผลกระทบ จ�ากัด หรือ ยึด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการใช้ความเห็น
อกเห็นใจของปี 1996

มาตรา	 4.7.	 มาตรา 11362.4 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้อ่านดังนี:้

11362.4. (a)  บุคคลที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินการที่ได้อธิบายไว้ใน วรรค 

(1) ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.3 เป็นความผิดของการกระท�าผิด

(b)  วรรค (5) ของ หมวดย่อย (a) มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ของ มาตราย่อย (f) ของ มาตรา 863 ของ ชื่อเรื่อง 21 ของประมวลกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา (21 U.S.C. มาตรา 863(f)) โดยการให้อ�านาจ ภายใต้กฎหมาย
ของรัฐ ผู้ใดที่เป็นตามมาตรานี้ในการผลิต ครอบครอง หรือจ�าหน่าย ส่วน
ประกอบกัญชา

(c)  กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งที่มีการด�าเนิน
การที่ถือว่าถูกต้องตามมาตรานี ้ไม่ได้ห้ามและไม่อยู่ภายใต้การจับกุม และไม่
ด�าเนินการที่ถือว่าถูกต้องตามมาตรานี ้จะประกอบด้วยส�าหรับการกักกัน การ
ค้นหา หรือการจับกุม

มาตรา	 4.5.	 มาตรา 11362.2 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้อ่านดังนี:้

11362.2. (a)  การเพาะปลูกกัญชาส่วนบุคคลภายใต ้วรรค (3) ของ 
หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.1 อยู่ภายใต้การจ�ากัดขอบเขตดังต่อไปนี:้

(1)  บุคคลย่อมปลูกพืช เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ตากแห้ง หรือแปรรูป พืชให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติท้องถิ่น หากม ีได้ลงมติยอมรับที่สอดคล้องกับ หมวด
ย่อย (b)

(2)  พืชที่ที่ชีวิตและกัญชาใด ๆ ที่ผลิตจากพืชในส่วนที่เกิน 28.5 กรัมถูกเก็บ
ไว้ภายในที่พ�านักอาศัยส่วนบุคคลของบุคคลนั้น หรือในบริเวณที่พ�านักอาศัย
ส่วนบุคคลนั้น (เช่น ในพื้นที่สวนกลางแจ้ง) อยู่ในพื้นที่ที่ปิดกั้น และไม่สามารถ
มองเห็นได้ตามปกติโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยจากที่สาธารณะ

(3)  กัญชาไม่เกินหกต้นอาจปลูก เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ตากแห้ง หรือแปรรูป
ภายในที่พ�านักอาศัยส่วนบุคคลแห่งเดียว หรือในบริเวณที่พ�านักอาศัยส่วน
บุคคลนั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

(b) (1)  เมือง มณฑล หรือเมืองและมณฑล อาจออกกฎหมายและบังคับใช้
กฎข้อบังคับที่สมเหตุสมผลเพื่อวางกฎข้อบังคับการกระท�าและการด�าเนินการที่
เหมาะสมใน วรรค (3) ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.1

(2)  แต่กระนั้นก็ตาม วรรค (1) ไม่มีเมือง มณฑล หรือเมืองและมณฑลที่อาจ
ห้ามบุคคลโดยสมบูรณ์ในการมีส่วนร่วมในการกระท�าและการด�าเนินการภายใต ้

วรรค (3) ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.1 ภายในที่พ�านักอาศัยส่วน
บุคคล หรือภายในโครงสร้างเสริมต่อที่พ�านักอาศัยส่วนบุคคลที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่
พ�านักอาศัยส่วนบุคคลที่ปิดล้อมรอบและป้องกันอย่างเต็มที่

(3)  แต่กระนั้นก็ตาม วรรค (3) ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.1 

เมือง มณฑล หรือเมืองและมณฑล อาจห้ามบุคคลโดยสมบูรณ์จากการมีส่วน
ร่วมในการกระท�าและการด�าเนินการ วรรค (3) ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 
11362.1 กลางแจ้งในบริเวณที่พ�านักอาศัยส่วนบุคคล

(4)  วรรค (3) จะไม่มีผลบังคับตามการพิจารณาโดยอัยการสูงสุดแห่งรัฐ 

California ว่าการใช้กัญชาที่ไม่ใช่ในทางการแพทย์นั้นถูกต้องตามกฎหมายใน
รัฐ California ภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐ และการกระท�าที่ท�าโดยเมือง 
มณฑล หรือเมืองและมณฑล ภายใต ้วรรค (3) ให้ถือว่ายกเลิกในวันที่มีการ
พิจารณาดังกล่าวโดยอัยการสูงสุด

(5)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรานี ้"ที่พ�านักอาศัยส่วนบุคคล" หมายถึง 
บ้าน ห้องอพาร์ทเมนท ์บ้านเคลื่อนที ่หรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

มาตรา	 4.6.	 มาตรา 11362.3 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้อ่านดังนี:้

11362.3. (a)  ไม่มีสิ่งใดใน มาตรา 11362.1 จะถูกตีความเพื่ออนุญาตให้
บุคคลใด ๆ ที่จะ:

(1)  สูบหรือกินกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในที่สาธารณะใด ๆ ยกเว้นที่
สอดคล้องกับ มาตรา 26200 ของ ประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ
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(c)  กฎหมายห้ามคนที่อายุต�่ากว่าอาย ุ21 ปีจากการมีส่วนร่วมในการกระท�า
หรือด�าเนินการอย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตภายใต้ มาตรา 11362.1

(d)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสูบหรือกินกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาใน 

บริเวณ หรือภายใน สถานที่ใด ๆ หรือสถาบันภายใต้อ�านาจของกรมราชทัณฑ์
และการฟื้นฟู หรือกองความยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน หรือในบริเวณ 

หรือภายใน อาคารอื่น ๆ หรือสถาบันที่อ้างถึงใน มาตรา 4573 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา

(e)  กฎหมายให้ว่ากฎหมายจะประกอบด้วยการประมาทหรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามอาชีพในการด�าเนินงานใด ๆ ในขณะที่มีความบกพร่องจากการสูบหรือกิน
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา

(f)  สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างภาครัฐและเอกชนในการรักษาให้สถานที่ท�างาน
ปลอดยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์หรือก�าหนดให้นายจ้างที่จะอนุญาต
หรือรองรับการใช ้การบริโภค การครอบครอง การถ่ายโอน การแสดง การขนส่ง 
การขาย หรือการปลูกของกัญชาในสถานที่ท�างาน หรือส่งผลกระทบต่อความ
สามารถของนายจ้างที่จะมีนโยบายห้ามใช้กัญชาโดยพนักงานและลูกจ้างที่คาด
หวัง หรือป้องกันไม่ให้นายจ้างจากการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐหรือกฎหมาย
ของสหพันธรัฐ

(g)  ความสามารถของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นที่จะห้ามหรือ 

จ�ากัดการกระท�าหรือด�าเนินการใด ๆ อย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตภายใต ้มาตรา 
11362.1 ภายในอาคารที่เป็นเจ้าของ ให้เช่า หรือครอบครองโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือท้องถิ่น

(h)  ความสามารถของแต่ละบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะห้ามหรือจ�ากัดการกระท�า
หรือด�าเนินการใด ๆ อย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตภายใต ้มาตรา 11362.1 บนที่ดิน
ที่เป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลโดยส่วนตัว

(i)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการใช้ความเห็นอกเห็นใจของป ี

1996 

มาตรา	 5.	 การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

มาตรา	 5.1.	 มาตรา 11362.712 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
สุขภาพและความปลอดภัยโดยความว่า:

11362.712. (a)  เริ่มต้นในวันที ่1 มกราคม 2018 ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติ
ต้องได้รับค�าแนะน�าจากแพทย์ซึ่งใช้กับหมวด 25 (เริ่มด้วย มาตรา 2525) ของ 
บทที ่5 ของ หมู ่2 ในประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพ หากไม่ปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดนี้ อย่างไรก็ดีจะไม่มีผลกระทบต่อการคุ้มครองที่มีให้กับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
หลักตามมาตรา 11362.5

(b)  กรมอนามัยของมณฑลหรือตัวแทนของมณฑลจะจัดท�าระเบียบการเพื่อให ้

แน่ใจว่าจะเริ่มใช้ในวันที ่1 มกราคม 2018 บัตรประจ�าตัวทั้งหมดที่ออกตาม
มาตรา 11362.71 ได้รับการสนับสนุนจากค�าแนะน�าของแพทย์ซึ่งใช้กับ หมวด 

25 (เริ่มด้วย มาตรา 2525) ของ บทที ่5 ของ หมู ่2 ในประมวลกฎหมาย
ธุรกิจและวิชาชีพ

มาตรา	 5.2.	 มาตรา 11362.713 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
สุขภาพและความปลอดภัยโดยความว่า:

11362.713. (a)  ข้อมูลที่ระบุชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขประกันสังคมของ 
ผู้ป่วย สภาวะทางการแพทย์ของพวกเขา หรือชื่อของผู้ดูแลหลักของพวกเขา  
ทีไ่ด้รบัและทีมี่อยูใ่นบนัทกึของกรมสาธารณสขุของรฐั และกรมสาธารณสุขใด ๆ 

ในมณฑลจะถือว่าเป็น " ข้อมูลทางการแพทย ์" ในความหมายตามรัฐบัญญัติ
ความลับของข้อมูลทางการแพทย์ (ส่วนที ่2.6 (เริ่มด้วยมาตรา 56) ของหมู ่1 

ใน ประมวลกฎหมายแพ่ง) และจะไม่ถูกเปิดเผยโดยกรมหรือกรมสาธารณสุข 

ใด ๆ ในมณฑล ยกเว้นเปิดเผยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจ�ากัด ในการเปิดเผย 

ข้อมูลระบุตัวตนอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติความลับของข้อมูลทางการแพทย์

กฎหมายมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร์ ($100) หากแต ่บุคคลนั้นที่มีอายุ
ต�่ากว่า 18 ปีจะแทนที่โดยก�าหนดให้เสร็จสิ้นโปรแกรมการศึกษายาเสพติดหรือ
การให้ค�าปรึกษาสี่ชั่วโมง และการบริการชุมชนนานถึง 10 ชั่วโมง ในระยะเวลา
ไม่เกิน 60 วัน ทันทีที่โอกาสในโปรแกรมศึกษายาเสพติดหรือการให้ค�าปรึกษา
และบริการชุมชนจะมีให้แก่บุคคล

(b)  บุคคลที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินการที่อธิบายไว้ใน วรรค (2) จนถึง (4) 

ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.3 จะมีความผิดของการกระท�าผิด
กฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน สองร้อยห้าสิบดอลลาร ์($250) เว้นแต่กิจกรรม
ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น หากแต ่

บุคคลนั้นที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีจะแทนที่โดยก�าหนดให้เสร็จสิ้นโปรแกรมการ
ศึกษายาเสพติดหรือการให้ค�าปรึกษาสี่ชั่วโมง และการบริการชุมชนนานถึง 20 

ชั่วโมง ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทันทีที่โอกาสในโปรแกรมศึกษายาเสพติด
หรือการให้ค�าปรึกษาและบริการชุมชนจะมีให้แก่บุคคล

(c)  บุคคลผู้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการที่อธิบายไว้ใน วรรค (5) ของ หมวด
ย่อย (a) ของ มาตรา 11362.3 จะต้องอยู่ภายใต้การลงโทษเดียวกันกับที่ให้ไว้
ภายใต ้หมวดย่อย (c) หรือ (d) ของ มาตรา 11357

(d)  บุคคลผู้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการที่อธิบายไว้ใน วรรค (6) ของ หมวด
ย่อย (a) ของ มาตรา 11362.3 จะต้องอยู่ภายใต้การลงโทษภายใต ้มาตรา 
11379.6

(e)  บุคคลที่ละเมิดการจ�ากัดขอบเขตใน หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.2 

เป็นความผิดของกระท�าผิดกฎหมายที่มีโทษปรับไม่เกิน สองร้อยห้าสิบดอลลาร ์
($250)

(f)  แต่กระนั้นก็ตาม หมวดย่อย (e) บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีผู้ที่ฝ่าฝืนการ
จ�ากัดขอบเขตใน หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.2 จะต้องรับโทษภายใต ้

หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11358

(g) (1)  โปรแกรมการให้ค�าปรึกษาหรือชั่วโมงศึกษายาเสพติดที่ก�าหนดตาม
มาตรานี้จะใช้บังคับ เว้นแต่ศาลจะท�าผลการตัดสินว่าโปรแกรมหรือการให้ค�า
ปรึกษาดังกล่าวจะไม่จ�าเป็นส�าหรับบุคคล หรือว่าโปรแกรมการศึกษายาเสพติด
หรือการให้ค�าปรึกษาจะไม่มี

(2)  โปรแกรมการศึกษายาเสพติดที่ก�าหนดโดยมาตรานี้ส�าหรับบุคคลที่มีอายุ
ต�่ากว่า 18 ปี ต้องเป็นอิสระต่อผู้เข้าร่วม และให้อย่างน้อยสี่ชั่วโมงของการ
สนทนากลุ่มหรือการเรียนการสอนบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และหลักการ
ตามหลักฐานและการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงในการใช้และการใช้ในทางที่ผิดของ
กัญชาและสารควบคุมอื่น ๆ

(h)  โดยผลการตัดสินด้วยสาเหตุที่ด ีศาลอาจขยายเวลาส�าหรับบุคคลที่จะเสร็จ
สิ้นการศึกษายาเสพติดหรือการให้ค�าปรึกษาและการบริการชุมชนที่ก�าหนดตาม
มาตรานี้

มาตรา	 4.8.	 มาตรา 11362.45 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้อ่านดังนี:้

11362.45.  ไม่มีสิ่งใดใน มาตรา 11362.1 จะถูกตีความหรือการแปล
ความเพื่อแก้ไข ยกเลิก ส่งผลกระทบต่อ จ�ากัด หรือจับจอง:

(a)  กฎหมายท�าให้มันผิดกฎหมายที่จะขับหรือควบคุมยานพาหนะ เรือ เรือ
โดยสาร หรืออากาศยาน ในขณะที่การสูบ การกิน หรือมีความบกพร่องโดย 

กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง หมวดย่อย (e) ของ 
มาตรา 23152 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะ หรือบทลงโทษที่
ก�าหนดไว้ส�าหรับการละเมิดกฎหมายเหล่านี้

(b)  กฎหมายห้ามการขาย การบริหาร การตกแต่ง หรือการให้กัญชา 
ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือส่วนประกอบกัญชา หรือการเสนอขาย บริหารตกแต่ง ให ้

กัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือส่วนประกอบกัญชา กับคนที่อายุต�่ากว่า 21 ปี
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ไม่น�ามาใช้เพื่อจ�ากัดหรือตัดทอนสิทธิการคุ้มครองหรือเป็นผู้ปกครองเด็กเล็ก 

ในการด�าเนินการใด ๆ หรือการด�าเนินการภายใต้เขตอ�านาจของศาลครอบครัว
หรือศาลเด็กและเยาวชน

มาตรา	 5.5.	 มาตรา 11362.85 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
สุขภาพและความปลอดภัยโดยความว่า:

11362.85.  ตามที่การก�าหนดโดยอัยการสูงสุดของรัฐ California ว่าตาราง
ของรัฐบาลกลางส�าหรับสารที่มีการควบคุมได้รับการแก้ไขเพื่อการจัดประเภท
ใหม่ให้กัญชาหรือน�าออกจากรายการ สภานิติบัญญัติอาจแก้ไขหรือยกเลิก
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยตามความจ�าเป็น 

เพื่อให้เป็นไปตามกับกฎหมายรัฐ ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน กฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง

มาตรา	 6.	 กฎระเบียบและความปลอดภัยของกัญชา

มาตรา	 6.1.	 หมู ่10 (เริ่มด้วยมาตรา 26000) ถูกเพิ่มเข้าไปยังประมวล
กฎหมายธุรกิจและวิชาชีพโดยมีความว่า:

มาตรา  10.  กัญชา

บท  1.  บทบัญญัติทั่วไปและค�าจ�ากัดความ

26000. (a)  วัตถุประสงค์และเจตนาของหมู่นี้คือการสร้างระบบที ่
ครอบคลุมในการควบคุมและก�ากับดูแลการเพาะปลูก การจัดจ�าหน่าย 

การขนส่ง การจัดเก็บ การผลิต การแปรรูปและการขายกัญชาและผลิตภัณฑ์
กัญชาที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ส�าหรับผู้ใหญ่อายุ 21 ปีขึ้นไป

(b)  ในการผลักดัน ข้อย่อย (a)หมู่นี้ขยายอ�านาจและหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐที่รับผิดชอบในการควบคุมและก�ากับดูแลอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์
ภายใต้ บทที ่3.5 (เริ่มด้วย มาตรา 19300) ของ หมู ่8 เพื่อรวมอ�านาจและ
หน้าที่ในการควบคุมและก�ากับดูแลอุตสาหกรรมกัญชาที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์

(c)  โดยการลงคะแนนส่วนใหญ ่สมาชิกสภานิติบัญญัติอาจตรากฎหมายใน
การด�าเนินการตามกฎหมายหมู่นี ้โดยก�าหนดให้กฎหมายดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนาของรัฐบัญญัติการควบคุม ก�ากับดูแลและ
จัดเก็บภาษีจากการใช้กัญชาของผู้ใหญ่

26001.  เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายหมู่นี ้ให้ใช้ค�าจ�ากัดความดังต่อไปนี:้

(a) "ผู้ยื่นค�าขอ" มีความหมายดังต่อไปนี:้

(1)  เจ้าของหรือผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นขอ "เจ้าของ" หมายถึงทุกคนที ่(A) 

รวบรวมผลประโยชน์ของเจ้าของ (นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน 

สิทธิยึดหน่วงหรือภาระผูกพัน) ใน 20 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านี้ส�าหรับผู้รับ
ใบอนุญาต และ (B) อ�านาจในการสั่งการหรือก่อให้เกิดการสั่งการ การบริหาร
จัดการหรือควบคุมผู้รับใบอนุญาต

(2)  ถ้าผู้ยื่นค�าขอเป็นบริษัทซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย ์"เจ้าของ" รวมถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกของคณะกรรมการใด ๆ และบุคคลหรือ
องค์กรที่รวบรวมผลประโยชน์ความในบริษัท 20 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ถ้า
ผู้ยื่นขอเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร "เจ้าของ" หมายความถึงทั้งประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและสมาชิกของคณะกรรมการใด ๆ

(b) "ส�านักงาน" หมายถึงส�านักงานควบคุมกัญชาภายในกรมกิจการผู้บริโภค

(c) "ป้องกันเด็ก" หมายถึงได้รับการออกแบบหรือสร้างให้เด็กอายุต�่ากว่าห้าปี
เปิดออกได้ยากเป็นอย่างยิ่ง และเปิดไม่ยากส�าหรับการใช้งานของผู้ใหญ่ปกติ

(d) "กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชา" รวมถึงการเพาะปลูกการครอบครอง 
การผลิต การจัดจ�าหน่าย การแปรรูปและจัดเก็บ การทดสอบทางห้องปฏิบัต ิ

การติดฉลาก การขนส่ง การกระจายสินค้า การส่งมอบหรือการขายกัญชาและ
ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายหมู่นี้

(b)  ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการร้องขอใด ๆ ให้เปิดเผยชื่อ ที่อยู ่หรือ
หมายเลขประกันสังคมของผู้ป่วยสภาวะทางการแพทย์ของพวกเขา หรือชื่อ
ของผู้ดูแลหลักของพวกเขา กรมสาธารณสุขของรัฐหรือหน่วยงานสาธารณสุข
ใดในมณฑลควรติดต่อผู้ป่วย และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงค�าขอ และถ้าค�าขอนั้น
เป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้ส่งส�าเนาให้ผู้ป่วย

(c)  แม้ว่า มาตรา 56.10 ของประมวลกฎหมายแพ่งทั้งกรมสาธารณสุขของ
รัฐหรือหน่วยงานสาธารณสุขใด ๆ ในมณฑล จะไม่เปิดเผย หรือได้รับค�าสั่งจาก
หน่วยงานหรือศาลให้เปิดเผยชื่อ ที่อยู ่หรือหมายเลขประกันสังคมของผู้ป่วย
สภาวะทางการแพทย์ของพวกเขา หรือชื่อของผู้ดูแลหลักของพวกเขาเร็วกว่า
วันที ่10 หลังจากที่ผู้ป่วยที่มีระเบียนที่มีผู้ขอได้รับการเปิดเผยได้รับการติดต่อ

(d)  ระบบโปรแกรมบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือฐานข้อมูลที่ใช้หรือดูแลโดยกร
มสาธารณสุขของรัฐหรือกรมสาธารณสุขใด ๆ ในมณฑลหรือตัวแทนของมณฑล
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11362.71 จะต้องไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่
มีคุณสมบัติใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงชื่อของผู้ป่วย ที่อยู ่หมายเลขประกัน
สังคม สภาวะทางการแพทย์หรือชื่อของผู้ดูแลหลักของพวกเขา ระบบโปรแกรม
หรือฐานข้อมูลดังกล่าวอาจมีได้เฉพาะหมายเลขประจ�าตัวของผู้ใช้ที่ไม่ซ�้ากัน 

และเมื่อป้อนตัวตัวเลข ข้อมูลอย่างเดียวที่จะบอกก็คือบัตรนั้นถูกต้องหรือไม่ถูก
ต้องเท่านั้น

มาตรา	 5.3.	 มาตรา 11362.755 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความ
ปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความว่า:

11362.755. (a) กรมจะจัดเก็บค่าสมัครและค่าต่ออายุส�าหรับคนที่ต้อง
การสมัครหรือต่ออายุบัตรประจ�าตัวที่มีเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นโดยกรม รวมทั้งต้นทุนส�าหรับการเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมที่ลดลง
ส�าหรับผู้รับผลประโยชน ์Medi-Cal โดยสอดคล้องกับข้อย่อย (b) ค่าใช้จ่ายใน
การระบุและการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บทีป่ระหยัดและคุ้มค่า และค่าใช้
จ่ายในการเก็บรักษาหมายเลขโทรศัพท์ฟร ี24 ชั่วโมง กรมอนามัยของมณฑล
แต่ละแห่งหรือตัวแทนของมณฑลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม a ค่า
ธรรมเนียมส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยมณฑลหรือตัวแทนของมณฑลส�าหรับ
การบริหารโปรแกรมตามหมวดนี้

(b)  จะไม่มีกรณีใดที่จ�านวนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยกรมอนามัยใน
มณฑลจะเกินหนึ่งร้อยดอลลาร ์($100) ต่อการสมัครหรือต่ออายุหนึ่งครั้ง

(b) (c)	 เมื่อมีหลักฐานเป็นที่น่าพอใจในการเข้าร่วมและสิทธิ์ในโปรแกรม 

ผู้รับประโยชน ์Medi-Cal จะได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่จัด
เก็บตามมาตรานี้

(d)  เมื่อมีหลักฐานเป็นที่น่าพอใจว่าผู้ป่วยที่มีคุณสมบัต ิหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายของผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติซึ่งมีอายุต�่ากว่า 18 ปี นั้นเป็นผู้ใหญ่
ที่ขาดแคลนการดูแลทางการแพทย์ที่มีสิทธิได้รับและมีส่วนร่วมในโปรแกรม
บริการด้านการแพทย์ของมณฑล ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามมาตรานี้จะได้รับ
การยกเว้น

(e)  ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและรวบรวมโดยกรมอนามัยของ 
มณฑลไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นในการปลดระวาง
หน้าที่ของกรมอนามัยของมณฑลในส่วนของระบบบัตรประจ�าตัวประชาชนที่
บังคับใช้เมื่อมีการร้องขอจากกรมอนามัยของมณฑล สภานิติบัญญัติจะคืนเงิน
ให้แก่กรมอนามัยของมณฑลส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สมเหตุสมผลใน
ส่วนเกินของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและรวบรวมโดยกรมอนามัยของมณฑล

มาตรา	 5.4.	 มาตรา 11362.84 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมาย
สุขภาพและความปลอดภัยโดยความว่า:

11362.84.  สถานะและการด�าเนินการของผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติที่ท�าหน้าที่
ตามรัฐบัญญัติการน�ายามาใช้ตามหลักมนุษยธรรม ด้วยตัวบทกฎหมายเองจะ
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ต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายหมู่นี ้หรือการโอนถ่ายเชิงพาณิชย์ใด ๆ ของ
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา

(x) "บรรจุภัณฑ"์ หมายถึงภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับใด ๆ ที่ใช้ส�าหรับใส่
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา

(y) "บุคคล" รวมถึงบุคคล บริษัท หุ้นส่วนร่วม บริษัทร่วมทุนสมาคม บรรษัท 

บริษัทจ�ากัด อสังหาริมทรัพย ์ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการทรัพย์สินธุรกิจ ผู้
พิทักษ์ทรัพย์ สหการหรือกลุ่มอื่น ๆ หรือการรวมกันท�าหน้าที่เป็นหน่วย และ
กลุ่มที่รวมกันหลายฝ่ายรวมทั้งกลุ่มเอกเทศ

(z) "ผู้ซื้อ" หมายถึงลูกค้าที่มีส่วนร่วมในการท�าธุรกรรมกับผู้รับใบอนุญาตเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการได้รับกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา

(aa) "ขาย" "การขาย" และ "เพื่อขาย" รวมถึงการท�าธุรกรรมใด ๆ ซึ่งโดย
การพิจารณาใด ๆ เพื่อกัญชาจะถูกโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกและรวมถึงการ
ส่งมอบกัญชาหรือกัญชาผลิตภัณฑ์ตามค�าสั่งซื้อที่วางไว้ส�าหรับการซื้อของที่
เหมือนกันและชักชวนหรือรับการสั่งซื้อส�าหรับเดียวกัน, แต่ไม่รวมถึงการก
ลับมาของกัญชากัญชาหรือสินค้าโดยได้รับใบอนุญาตให้ได้รับใบอนุญาตจากผู้
กัญชาดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์กัญชาถูกซื้อที่

(bb) "บริการด้านการทดสอบ" หมายถึงห้องปฏิบัติการ, สิ่งอ�านวยความ
สะดวกหรือองค์กรในรัฐที่น�าเสนอบริการหรือด�าเนินการทดสอบกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์กัญชารวมทั้งอุปกรณ์ที่มีให้จากห้องปฏิบัติการดังกล่าว สิ่งอ�านวย
ความสะดวกหรือองค์กรและที่มีคุณสมับติทั้งสองประการดังต่อไปนี:้

(1)  ได้รับการรับรองโดยองค์กรรับรองวิทยฐานะที่เป็นอิสระจากบุคคลอื่น ๆ 

ทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชาในรัฐ

(2)  จดทะเบียนกับกรมสาธารณสุขของรัฐ

(cc) "ตัวบ่งชี้เฉพาะ" หมายถึงรหัสตัวเลขและตัวอักษรหรือตัวก�าหนดที่ใช้
ส�าหรับการอ้างอิงถึงพืชที่เฉพาะเจาะจงในสถานที่ได้รับใบอนุญาต

(dd) "ไม่เหมาะสมที่จะใช้เพราะไม่มีเหตุผลอันควร" หมายถึงมาตรการที่
จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องมีการลงทุนสูงในด้านความเสี่ยง เงิน เวลา 
หรือทรัพยากรอื่น ๆ หรือสินทรัพย ์ซึ่งการด�าเนินการของสถานประกอบการ
กัญชาไม่คุ้มค่ากับด�าเนินการในทางปฏิบัติโดยผู้ประกอบการที่รอบคอบและมี
เหตุมีผล

(ee) "ศูนย์เยาวชน" มีความหมายเดียวกับที่ระบุในมาตรา 11353.1 ของ
ประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย

บท  2.  การบริหาร

26010. (a)  ส�านักงานกฎระเบียบในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย ์จัดตั้ง
ภายใต้มาตรา 19302 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นส�านักงานควบคุมกัญชา ผู้
อ�านวยการต้องบริหารและการบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายหมู่นี้เพิ่มเติม
จากบทบัญญัติของบทที ่3.5 (เริ่มด้วย มาตรา 19300) ใน หมู ่8 ผู้อ�านวย
การมีอ�านาจและสิทธิอ�านาจแบบเดียวกันตามข้อย่อย (b) และ (c) ของ มาตรา 
19302.1 ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหมู่นี้

(b)  ส�านักงานและผู้อ�านวยการจะสืบทอดและรับภาระหน้าที่อ�านาจ 

วัตถุประสงค ์ความรับผิดชอบทั้งหมด และเขตอ�านาจที่เป็นของส�านักงาน
กฎระเบียบในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ภายใต ้บทที ่3.5 (เริ่มด้วย มาตรา 
19300) ในหมู ่8

(c)  นอกเหนือไปจากอ�านาจ หน้าที่วัตถุประสงค ์ความรับผิดชอบ และ
อ�านาจศาลที่อ้างถึงในข้อย่อย (b) จนกระทั่งบัดนี้ส�านักงานมีอ�านาจ หน้าที ่
วัตถุประสงค ์ความรับผิดชอบ และอ�านาจศาลในการควบคุมกิจกรรมในเชิง
พาณิชย์ของกัญชาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหมู่นี้

(d)  เมื่อวันที่กฎหมายหมู่นี้มีผลบังคับใช ้เมื่อใดก็ตามที ่"ส�านักงานกฎระเบียบ

(e) "การเพาะปลูก" หมายถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะ การปลูก 

การเก็บเกี่ยว การอบแห้ง การบ่ม การคัดเลือกหรือการตัดแต่งของกัญชา

(f) "ลูกค้า" หมายถึงบุคคลธรรมดาอาย ุ21 ปีขึ้นไป

(g) "ศูนย์ดูแลเด็ก" มีความหมายเดียวกับใน มาตรา 1596.76 ของประมวล
กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย

(h) "การส่งมอบ" หมายถึงการโอนถ่ายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิง
พาณิชย์ให้กับลูกค้า "การส่งมอบ" ยังรวมถึงการใช้แพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี
ของผู้ค้าปลีก ซึ่งเป็นเจ้าของและควบคุมโดยผู้ค้าปลีก หรือได้รับการอนุญาต
โดยอิสระภายใต้กฎหมายหมู่นี ้ซึ่งท�าให้ลูกค้าจัดเตรียมหรืออ�านวยความสะดวก
การการโอนถ่ายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในในเชิงพาณิชย์โดยผู้ค้าปลีกที่มี
ใบอนุญาต

(i) "ผู้อ�านวยการ" หมายถึงผู้อ�านวยการของกรมกิจการผู้บริโภค

(j) "การจัดจ�าหน่าย" หมายถึงการจัดซื้อจัดหา การขายและการขนส่งกัญชา
และผลิตภัณฑ์กัญชาระหว่างองค์กรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหมู่นี้

(k) "กองทุน" หมายถึงกองทุนควบคุมกัญชาที่จัดตั้งตาม มาตรา 26210

(l) "ชนิด" หมายถึงประเภทที่ใช้บังคับหรือการก�าหนดเกี่ยวกับความแตกต่าง
ของกัญชาโดยเฉพาะหรือประเภทของผลิตภัณฑ์กัญชา รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดแค่
ชื่อพันธุ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ปลูกอื่น ๆ หรือการก�าหนดพื้นที่การปลูก

(m) "ใบอนุญาต" หมายถึงใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายหมู่นี้

(n) "ผู้รับใบอนุญาต" หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่ถือใบอนุญาตตามกฎหมาย
หมู่นี้

(o) "เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต" หมายถึงหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการ
ออก การต่ออายุหรือการคืนสถานะใบอนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบ
อ�านาจให้ด�าเนินการทางวินัยกับผู้รับใบอนุญาต

(p) "เขตอ�านาจท้องถิ่น" หมายถึงเมือง มณฑลหรือเมืองและมณฑล

(q) "ผลิต" หมายถึงการผสม รวม สกัด แช่หรือการท�าหรือเตรียมผลิตภัณฑ์
กัญชา

(r) "ผู้ผลิต" หมายถึงผู้ที่ด�าเนินการผลิต การเตรียม การขยายพันธุ ์หรือผสม
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยวิธีการสกัด 

หรืออิสระโดยวิธีการสังเคราะห์ทางเคม ีหรือทั้งการสกัดและการสังเคราะห์ทาง
เคม ีณ สถานที่ถาวร ซึ่งบรรจุหีบห่อหรือบรรจุหีบห่อใหม ่ส�าหรับกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์กัญชา หรือติดฉลากหรือฉลากใหม่บนภาชนะบรรจ ุโดยเป็นผู้ที่ถือใบ
อนุญาตของรัฐตามกฎหมายหมู่นี้

(s) "กัญชา" มีความหมายเดียวกันกับที่ระบุใน มาตรา 11018 ของประมวล
กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย เว้นแต่ว่าไม่รวมถึงกัญชาที่ได้รับการเพาะ
ปลูก แปรรูป ขนส่ง จัดจ�าหน่ายหรือขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ภายใต้
กฎหมายบทที่ 3.5 (เริ่มด้วย มาตรา 19300) ในหมู ่8

(t) "อุปกรณ์การใช้กัญชา" มีความหมายเดียวกับที่ระบุในมาตรา 11018.2 

ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย

(u) "ผลิตภัณฑ์กัญชา" มีความหมายเดียวกับที่ระบุใน มาตรา 11018.1 ของ
ประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย เว้นแต่ว่าไม่รวมถึงกัญชาที่ได้รับ
การผลิต แปรรูป ขนส่ง จัดจ�าหน่ายหรือขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
ภายใต้กฎหมายบทที่ 3.5 (เริ่มด้วย มาตรา 19300) ใน หมู ่8

(v) "ห้องเพาะเลี้ยง" หมายถึงผู้ได้รับใบอนุญาตที่ผลิตเพียงโคลนของพืช ต้น
อ่อน เมล็ดและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ใช้เฉพาะส�าหรับการเพาะ การขยายพันธุ์
และการเพาะปลูกของกัญชา

(w) "การด�าเนินกิจการ" หมายความว่าการกระท�าใด ๆ ที่ต้องมีใบอนุญาตถูก

64
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การรักษาความสันติสุข อนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชน รวมทั้ง
สวัสดิการทั่วไปโดยทันทีทันใด

(c)  กฎระเบียบที่ออกตามกฎหมายหมู่นี้ถือเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุวัต
ถุประสงค์ของกฎหมายหมู่นี ้โดยอาศัยหลักฐานที่ดีที่สุด และจะมีค�าสั่งต่อ
กระบวนการ เทคโนโลยีหรือความต้องการอื่น ๆ ที่ปฏิบัติได้ได้ในเชิงพาณิชย์
เท่านั้น และจะต้องไม่ระงับหรือยับยั้งการพัฒนากระบวนการทางเลือกหรือ
เทคโนโลยีโดยไม่มีเหตุผลอันควร เพื่อให้บรรลุความต้องการที่ส�าคัญเดียวกัน 

หรือกฎระเบียบดังกล่าวต้องไม่ท�าให้การปฏิบัติตามนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้
เพราะไม่มีเหตุผลอันควร

26014. (a)  ส�านักงานจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแ
นะน�าแก่ส�านักงาน และเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตในการพัฒนามาตรฐานและกฎ
ระเบียบตามกฎหมายหมู่นี ้รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและแนวทางที่คุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ในขณะสร้างความมั่นใจว่ามีสภาวะ
แวดล้อมที่มีการควบคุมส�าหรับกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชา ซึ่งไม่ท�าให้
เกิดปัญหาความไม่เหมาะสมที่จะใช้เพราะไม่มีเหตุผลอันควร ซึ่งกลายเป็นการ
ขยายมากกว่าที่จะลดและก�าจัดตลาดที่ผิดกฎหมายส�าหรับกัญชา

(b)  สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจะรวมถึงแต่ไม่ได้จ�ากัดเพียงตัวแทนของ
อุตสาหกรรมกัญชา ตัวแทนขององค์กรแรงงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานในท้องถิ่นที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องอื่น ๆ รวมทั้งผู้แทนจากกรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการควบคุมกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ส�าหรับผู้ใหญ่ใช้สารที่ท�าให้
มึนเมา สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยผู้อ�านวยการ

(c)  เริ่มในวันที ่1 มกราคม 2019 คณะกรรมการที่ปรึกษาจะเผยแพร่รายงาน
ประจ�าปีอธิบายถึงกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงค�าแนะน�าของคณะ
กรรมการที่ปรึกษามีต่อส�านักงานและเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตในช่วงของ
ปีปฏิทินก่อนหน้า และไม่ว่าค�าแนะน�าเหล่านั้นจะได้น�ามาใช้โดยส�านักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

26015.  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตอาจจัดท�าหรือด�าเนินการให้เกิดการ
สอบสวนตามที่เห็นว่าจ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตามหน้าที่ของตนตามกฎหมายหมู่
นี้

26016.  การพิจารณาไต่สวนใด ๆ ที่จัดขึ้นตามกฎหมายหมู่นี ้ยกเว้น
พิจารณาไต่สวนที่จัดขึ้นภายใต้บทที ่4 (เริ่มด้วย มาตรา 26040) เจ้าหน้าที่
ออกใบอนุญาตอาจมอบอ�านาจเพื่อพิจารณาและตัดสินให้กับผู้พิพากษา
กฎหมายปกครอง การพิจารณาไต่สวนใด ๆ ต่อหน้าผู้พิพากษากฎหมาย
ปกครองจะเป็นไปตามกระบวนการ กฎระเบียบและข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในบท
ที ่5 (เริ่มด้วย มาตรา 11500) ของ ส่วนที ่1 ใน หมู ่3 ของ หัวข้อ 2 ของ
ประมวลกฎหมายปกครอง

26017.  ในการพิจารณาไต่สวนใด ๆ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตาม
กฎหมายหมู่นี ้เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตอาจจ่ายช�าระให้แก่บุคคลที่ปรากฏตัว
ในฐานะพยานในการพิจารณาไต่สวนตามค�าขอของเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต
ตามหมายศาล ส�าหรับค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส�าหรับที่พักไม่เกิน
จ�านวนเงินที่ได้รับอนุญาตส�าหรับพนักงานของรัฐ โดยช�าระค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น
และที่เกิดขึ้นจริงของบุคคลดังกล่าว

26018.  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตอาจหยิบยกการพิจารณาเมื่อใดก็ได้ก่อนที่
การประเมินการลงโทษจะมีผล และทบทวนบทลงโทษ โดยไม่มีการพิจารณาคดี
ใด ๆ ต่อไป แต่การทบทวนดังกล่าวจะจ�ากัดอยู่ที่การปรับลด

บท  3.  การบังคับใช้

26030.  มูลเหตุของการด�าเนินการทางวินัยได้แก:่

(a)  การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎหมายหมู่นี้ หรือกฎหรือระเบียบใด ๆ ที่

ในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์" ปรากฏในกฎหมาย กฎระเบียบหรือสัญญาใด ๆ 

หรือในประมวลกฎหมายอื่น ๆ ก็จะถูกตีความให้อ้างถึงส�านักงานนี้

26011.  ไม่ว่าหัวหน้าส�านักงานหรือสมาชิกใด ๆ ของคณะกรรมการอุทธรณ์
การควบคุมกัญชาที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา 26040 ไม่ควรกระท�าการต่อไปนี:้

(a)  รับค่านายหน้าหรือผลก�าไรใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมจากบุคคลที่ยื่นขอ
หรือได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ภายใต้กฎหมายหมู่นี้หรือบทที ่3.5 

(เริ่มด้วยมาตรา 19300) ใน หมู ่8

(b)  มีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการขายหรือการประกันใด ๆ ที่คุ้มครอง
ธุรกิจหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต

(c)  มีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการขายอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในสถานประก
อบการของผู้รับใบอนุญาตที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชา

(d)  ร้องขอโดยเจตนาให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อบัตรหรือตั๋วเพื่อผลประโยชน์หรือเงิ
นสมทบเพื่อประโยชน์

(e)  ร้องขอโดยเจตนาให้ผู้รับใบอนุญาตบริจาคหรือรับเงินหรือสิ่งที่มีค่าอื่น ใด 

เพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตามของบุคคลใด ๆ

26012. (a)  มันเป็นปัญหาส�าคัญในระดับทั่วทั้งรัฐ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นอย่างอื่นในกฎหมายหมู่นี:้

(1)  กรมกิจการผู้บริโภคมีอ�านาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดท�าออกใบอนุญาต 

ต่ออาย ุลงโทษ ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตส�าหรับการขนส่ง การจัดเก็บที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิต การจัดจ�าหน่าย และการขายกัญชาภายในรัฐ

(2)  กรมอาหารและการเกษตรต้องบริหารบทบัญญัติของกฎหมายหมู่นี้ที่มี
ความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับการเพาะปลูกกัญชา กรมอาหารและการเกษตร
มีอ�านาจในการจัดท�า ออกใบอนุญาต และระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตการ
เพาะปลูกเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหมู่นี้

(3)  กรมสาธารณสุขของรัฐต้องบริหารบทบัญญัติของกฎหมายหมู่นี้ที่มีความ
เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับการผลิตและการทดสอบกัญชา กรมสาธารณสุขของ
รัฐมีอ�านาจในการจัดท�า ออกใบอนุญาต และระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตการ
ผลิตและการทดสอบเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหมู่นี้

(b)  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและส�านักงานมีอ�านาจในการเก็บค่าธรรมเนียมโ
ดยสอดคล้องกับกิจกรรมที่ตนก�ากับดูแลซึ่งเกี่ยวกับกัญชา ส�านักงานอาจจัดท�า
ใบอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนนี้ที่ส�านักเห็นว่าจ�าเป็นที่จะท�าให้เกิดผล
หน้าที่ตามหมวดนี้

(c)  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตจะเริ่มออกใบอนุญาตตามกฎหมายหมู่นี้ในวันที1่ 

มกราคม 2018

26013. (a)  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตต้องจัดท�ากฎระเบียบและข้อบังคั
บที่เหมาะสมตามที่จ�าเป็นเพื่อน�าไปใช้บริหารจัดการและบังคับตามหน้าที่ของ
ตน ตามกฎหมายหมู่นี้ให้สอดคล้องกับบทที ่3.5 (เริ่มด้วยมาตรา 11340) ของ 
ส่วนที ่1 ใน หมู ่3 ของหัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายปกครอง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนาของรัฐบัญญัติการ
ควบคุม ก�ากับดูแลและจัดเก็บภาษีจากการใช้กัญชาของผู้ใหญ่

(b)  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตอาจก�าหนดกฎเกณฑ ์น�ามาใช้และบังคับใช้กฎ
ระเบียบฉุกเฉินใด ๆ ตามความจ�าเป็นในการด�าเนินการ บริหารจัดการและ
การบังคับใช้ตามหน้าที่ของตนตามกฎหมายหมู่นี้ กฎระเบียบฉุกเฉินใด ๆ ที่มี
การก�าหนด น�ามาใช้หรือบังคับใช้ตามมาตรานี้จะต้องใช้อย่างสอดคล้องกับบท
ที ่3.5 (เริ่มด้วย มาตรา 11340) ของ ส่วนที ่1 ใน หมู ่3 ของ หัวข้อ 2 ของ
ประมวลกฎหมายปกครอง และเพ่อวัตถุประสงค์ของบทนั้น ๆ รวมถึง มาตรา 
11349.6 ของประมวลกฎหมายปกครอง การน�ากฎระเบียบมาใช้ถือเป็นกรณี
ฉุกเฉิน และจะได้รับพิจารณาโดยส�านักกฎหมายปกครองตามที่จ�าเป็นส�าหรับ
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ใต้กฎหมายของรัฐ

(b)  การกระท�าของบุคคลที่มีความสุจริตใจโดยปล่อยให้ทรัพย์สินของตนที่ใช ้

โดยผู้รับใบอนุญาต พนักงานและตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตตาม
ใบอนุญาตของรัฐและเทศบัญญัติท้องถิ่นใด ๆ ที่ใช้บังคับ ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย
ภายใต้กฎหมายของรัฐและต้องไม่เป็นหัวข้อการกระท�าผิดกฎหมายที่ท�าให้มี
การจับกุมด�า เนินคดีหรือการลงโทษอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐ หรือต้องมี
การปรับทางแพ่งหรือเป็นพื้นฐานส�าหรับการยึดหรือริบของสินทรัพย์ภายใต้
กฎหมายของรัฐ

26038. (a)  ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชาโดยไม่ม ี

ใบอนุญาตที่จ�าเป็นตามกฎหมายหมู่นี้จะต้องได้รับโทษทางแพ่งสูงสุดถึง
สามเท่า ของจ�านวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส�าหรับการละเมิดแต่ละครั้ง 
และศาลอาจมีค�าสั่งให้ท�าลายกัญชาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดตามที่ระบุใน
มาตรา 11479 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย ในแต่ละวัน
ของการด�าเนินการจะหมายแทนถึงการละเมิดที่แยกจากกันในมาตรานี ้โทษ
ทางแพ่งทั้งหมดที่เรียกเก็บและรวบรวมไว้ตามมาตรานี้โดยผู้ออกใบอนุญาตจะ
ถูกน�าฝากเข้ากองทุนทั่วไป ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อย่อย (b)

(b)  หากมีการด�าเนินการโทษปรับทางแพ่งได้รับการหยิบยกขึ้นมาด�าเนินการ
กับผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายหมู่นี้โดยอัยการสูงสุดในนามของประชาชน ค่า
ปรับทางแพงที่เก็บรวบรวมได้จะถูกน�าฝากเข้ากองทุนทั่วไป ถ้าการกระท�าที่ถูก
หยิบยกขึ้นมาโดยอัยการเขตหรือนักกฎหมายของมณฑล โทษปรับจะใช้ในการ
ช�าระคืนให้แก่อัยการเขตหรือนักกฎหมายของมณฑลก่อนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินการส�าหรับบทลงโทษทางแพ่ง และส่วนที่เหลือถ้ามีก็จะฝากเข้าไป
ยังกองทุนรวมทั่วไป ถ้าการกระท�าที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยทนายความของเมือง
หรืออัยการของเมือง โทษปรับที่เก็บรวบรวมได้จะใช้ในการช�าระคืนให้แก่อัยการ
เขตหรือนักกฎหมายของมณฑลก่อนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการส�าหรับ
บทลงโทษทางแพ่ง และส่วนที่เหลือถ้ามีก็จะฝากเข้าไปยังกองทุนรวมทั่วไป

(c)  แม้จะม ีข้อย่อย (a) การลงโทษทางอาญาจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปกับ
บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชาหากมี
การละเมิดในกฎหมายหมู่นี้

บทที่  4.  อุทธรณ์

26040. (a)  ในรัฐบาลของรัฐ มีการจัดตั้งคณะกรรมการศาลอุทธรณ์
ส�าหรับการควบคุมกัญชา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามคนที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าการ
รัฐ และได้รับการยืนยันโดยการออกเสียส่วนใหญ่ของสมาชิกทั้งหมดที่ถูกเลือก
ตั้งโดยวุฒิสภา ในเวลาของการได้รับแต่งตั้ง สมาชิกแต่ละคนจะต้องเป็นผู้
พ�านักอาศัยในเขตมณฑลที่ต่างจากเทศมณฑลที่สมาชิกคนอื่นอาศัยอยู ่สมาชิก
ของคณะกรรมการจะรับเงินเดือนประจ�าปีตามที่ก�าหนดไว้ในบทที ่6 (เริ่มต้น
ที่หมวด 11550) ของส่วนที ่1 ของ หัวข้อ 3 ของชื่อเรื่อง 2 ของประมวล
กฎหมายของรัฐบาล

(b)  สมาชิกของคณะกรรมอาจจะถูกถอดถอนโดยผู้ว่าการรัฐ และสภา
นิติบัญญัติจะมีอ�านาจ โดยการออกเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกที่มาจากการเลือก
ตั้งในแต่ละสภา ให้ถอดถอนสมาชิกคนใดก็ได้จากต�าแหน่งเนื่องจากการละเลย
ต่อหน้าที ่คอรัปชั่น หรือการไร้สมรรถภาพ

(c)  การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันส�าหรับการถอดถอนสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ของคณะกรรมการอาจจะถูกน�าเข้าสภานิตติบัญญัติก็ต่อเมื่อมีสมาชิก 5 คนของ
วุฒิสภา หรือสมาชิก 10 คนของสมัชชา เข้าร่วมเป็นเป็นผู้ร่าง

26041.  บุคคลากรทั้งหมดของคณะกรรมการจะถูกแต่งตั้ง ว่าจ้าง ก�ากับ 

และควบคุมโดยคณะกรรมการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของการให้บริการแก่
พลเรือนของรัฐ ผู้อ�านวยการจะจัดเตรียมอุปกรณ ์เสบียง และที่พัก ที่จ�าเป็น
ส�าหรับกิจกรรมของคณะกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ และจะกระท�าตามกลไก
อื่นๆของการบริหาร ตามที่คณะกรรมการและผู้อ�านวยการตกลง

น�ามาใช้ตามกฎหมายหมู่นี้

(b)  การปฏิบัติที่ถือเป็นการสร้างมูลเหตุให้ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามบทที ่
3 (เริ่มด้วย มาตรา 490) ในหมู ่1.5

(c)  มูลเหตุอื่นที่ใดมีอยู่ในกฎระเบียบที่น�ามาใช้โดยเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต
ตามกฎหมายหมู่นี้

(d)  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ของรัฐ รวมถึงแต่ไม ่จ�ากัดเพียงการช�าระ
ภาษีตามที่ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายรายได้และการจัดเก็บภาษ ียกเว้นตาม
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหมู่นี้หรือกฎหมาย California อื่น ๆ

(e)  ตั้งใจละเมิดกฎหมายใด ๆ ของรัฐหรือท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ ใด 

ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองพนักงานหรือสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานของ
ผู้รับใบอนุญาต

(f)  ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของเทศบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุม 

กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชา

(g)  เจตนาและตั้งใจขายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาโดยผู้รับใบอนุญาตให้กับ 

บุคคลที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะซื้อหรือครอบครองได้

26031.  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตแต่ละคนอาจระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต
หลังจากการแจ้งและไต่สวนผู้รับใบอนุญาตอย่างเหมาะสม ถ้าพบว่าผู้รับใบ
อนุญาตได้กระท�าหรือการละเว้นการกระท�าที่เป็นมูลเหตุให้เกิดการด�าเนินการ
ทางวินัย การด�าเนินการทางวินัยตามกฎหมายหมู่นี้จะต้องด�าเนินการตามบท
ที ่5 (เริ่มด้วย มาตรา 11500) ของ ส่วนที ่1 ใน หมู ่3 ของ หัวข้อ 2 ประมวล
กฎหมายปกครอง และผู้อ�านวยการของเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตแต่ละรายจะมี
อ�านาจทั้งหมดที่ให้ไว้ในที่นี้

26032.  เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตแต่ละคนอาจด�าเนินการทางวินัยกับผู้รับ
ใบอนุญาตเมื่อมีการละเมิดในกฎหมายหมู่นี ้เมื่อการละเมิดกระท�าโดยตัวแทน
หรือพนักงานของผู้รับใบอนุญาต ขณะที่ท�าหน้าที่ในนามของผู้รับใบอนุญาต
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ของกัญชา

26033.  เมื่อมีการระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาตควรแจ้ง
ส�านักงาน จากนั้นส�านักงานจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตคนอื่น ๆ

26034.  ข้อกล่าวหาของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายหมู่นี้ให้ยื่นภายในขีด
จ�ากัดเวลาเดียวกับที่ระบุไว้ในมาตรา 19314 หรือที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตาม
กฎหมาย

26035.  ผู้อ�านวยการจะก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมกิจการ
ผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและการบังคับใช้ในกฎหมายหมู่นี ้ผู้
อ�านวยการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจ�านวนพนักงานมากเพียงพอที่เป็นเจ้า
หน้าที่ที่มีคุณสมบัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายหมู่นี้

26036.  ไม่มีข้อใดในกฎหมายหมู่นี้ที่จะถูกตีความเพื่อใช้แทนที่หรือ จ�ากัด
หน่วยงานของรัฐจากการใช้อ�านาจบังคับใช้ที่มีอยู่ของตน รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด
เพียงประมวลกฎหมายการตกปลาและการล่าสัตว ์ประมวลกฎหมายอาหาร
และการเกษตร ประมวลกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายสุขภาพและความ
ปลอดภัย ประมวลกฎหมายทรัพยากรสาธารณะ ประมวลกฎหมายน�้า หรือการ
ใช้กฎหมายเหล่านั้น

26037. (a)  การกระท�าของผู้รับใบอนุญาต พนักงานและตัวแทนของผู้รับ
ใบอนุญาตที ่(1) ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายหมู่นี้และ
เทศบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับและ (2) ด�าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของกฎหมายหมู่นี ้และกฎระเบียบที่น�ามาใช้ตามกฎหมายหมู่นี ้จะไม่ผิด
กฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐและต้องไม่เป็นหัวข้อการกระท�าผิดกฎหมายที่
ท�าให้มีการจับกุม ด�าเนินคดีหรือการลงโทษอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐ หรือ
ต้องมีการปรับทางแพ่งหรือเป็นพื้นฐานส�าหรับการยึดหรือริบของสินทรัพย์ภาย
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(5)  ประเภท 2A—การเพาะปลูก; ในที่ร่ม; เล็ก

(6)  ประเภท 2B—การเพาะปลูก; แสงผสม; เล็ก

(7)  ประเภท 3—การเพาะปลูก; กลางแจ้ง; กลาง

(8)  ประเภท 3A—การเพาะปลูก; ในที่ร่ม; กลาง

(9)  ประเภท 3B—การเพาะปลูก; แสงผสม; กลาง

(10)  ประเภท 4—การเพาะปลูก; เรือนเพาะช�า

(11)  ประเภท 5—การเพาะปลูก; กลางแจ้ง; ใหญ่

(12)  ประเภท 5A—การเพาะปลูก; ในที่ร่ม; ใหญ่

(13)  ประเภท 5B—การเพาะปลูก; แสงผสม; ใหญ่

(14)  ประเภท 6—ผู้ผลิต 1

(15)  ประเภท 7—ผู้ผลิต 2

(16)  ประเภท 8—ทดสอบ

(17)  ประเภท 10—ร้านขายปลีก

(18)  ประเภท 11—ผู้จัดจ�าหน่าย

(19)  ประเภท 12—ธุรกิจขนาดย่อย.

(b)  ใบอนุญาตทั้งหมดที่ออกภายใต้หัวข้อนี้จะต้องก�าหนดชื่ออย่างชัดเจนว่า 
ใบอนุญาตนี้ส�าหรับการซื้อขายกัญชาในเชิงพาณิชน์ซึ่งแตกต่างไปจากการซื้อ
ขายกัญชาส�าหรับการแพทย์ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต ้บทที ่3.5 (เริ่มต้นที ่หมวด 

19300) ของ หัวข้อ 8 ตัวอย่างของชื่อที่ก�าหนดรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง 
"ประเภท 1 - ที่ไม่ใช่ทางการแพทย"์ หรือ "ประเภท 1 NM"

(c)  ใบอนุญาตที่ออกตามหัวข้อนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 12 เดือนหลังจาก
วันที่ออก ใบอนุญาตนี้อาจจะถูกต่ออายุเป็นประจ�าทุกปี

(d)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตแต่ละแห่งจะตั้งระเบียบขั้นตอนของการออก 

และต่อใบอนุญาต

(e)  โดยไม่ค�านึงถึง ข้อย่อย (c) หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจจะออกใบ
อนุญาตชั่วคราวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน ข้อย่อยนี้จะเลิกบังคับใช้วันที ่
1 มกราคม 2019

26051. (a)  เพื่อที่จะพิจารณาว่าจะอนุญาต ปฏิเสธ หรือต่อใบอนุญาตที่
ได้รับการรับรองภายในหัวข้อนี ้หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตจะพิจารณา
องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอย่างมีเหตุผล รวมถึง แต่ไม่
จ�ากัดเพียง การคาดการณ์อย่างมีเหตุผลว่าการออก ปฏิเสธ หรือต่ออายุใบ
อนุญาตสามารถ:

(1)  อนุญาตให้เกิดการจ�ากัดการแข่งขันอย่างไม่สมเหตุสมผลโดยการสร้าง 
หรือท�าให้คงอยู่ซึ่งอ�านาจการผูขาดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(2)  ท�าให้ตลาดเถื่อนของกัญชา หรือสินค้าจากกัญชาคงอยู่ทั้งภายในรัฐ หรือ
ภายนอกรัฐ

(3)  สนับสนุนการใช้กัญชาของเด็กอายุต�่ากว่าก�าหนด หรือการใช้กัญชาหรือ
สินค้าจากกัญชาในทางที่ผิดของผู้ใหญ ่หรือการเปลี่ยนรูปกัญชา หรือสินค้าจาก
กัญชาไปในทางผิดกฎหมายภายนอกรัฐ

(4)  ท�าให้เกิดการรวมตัวกันที่มากเกินไปของใบอนุญาตในเมืองใดเมืองหนึ่ง 
หรือมณฑลใดมณฑลหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง

(5)  ท�าให้เกิดความเสี่ยงอย่างไม่สมเหตุสมผลส�าหรับผู้เยาว์ในการใกล้ชิด
กัญชา หรือสินค้าจากกัญชา หรือ

(6)  ส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

26042.  คณะกรรมการจะใช้ขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับการอุทธรณ์ที่
เหมือนกับขั้นตอนการด�าเนินงานที่ใช้ในบทความ 3 (เริ่มต้นที่หมวด 23075) 

และบทความ 4 (เริ่มต้นที่หมวด 23080) ของบทที ่1.5 ของหัวข้อ 9 ของ
ประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพ ขั้นตอนการด�าเนินงานดังกล่าวจะถูกน�า
มาใช้ตามพระราชบัญญัติกระบวนการบริหารและจัดการ (บทที ่3.5 (เริ่มต้น
ที่หมวด 11340) ของส่วนที ่1 ของหัวข้อ 3 ของชื่อเรื่องที ่2 ของประมวล
กฎหมายรัฐบาล

26043. (a)  เมื่อบุคคลใดได้รับความเสียหาย จึงขออุทธรณ์จากการตัดสิน
ของส�าหนักงาน หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาต ที่ออกค�าสั่งการ
ประเมินการลงโทษใดๆ การออก ปฏิเสธ ถ่ายโอน ตั้งเงื่อนไข ระงับ หรือเพิก
ถอน ใบอนุญาตใดๆ ภายใต้หัวข้อนี ้คณะกรรมการจะพิจารณาการตัดสินตาม
ข้อจ�ากัดซึ่งอาจจะถูกก�าหนดโดยสภานิติบัญญัติ ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการ
จะไม่รับหลักฐานที่นอกเหนือจากหลักฐานที่พิจารณาโดยส�าหนักงานหรือหน่วย
ที่มีอ�านาจออกใบอนุญาต

(b)  การพิจารณาการตัดสินของส�านักงาน หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบ
อนุญาตโดยคณะกรรมการ จะจ�ากัดอยู่ภายในค�าถามต่อไปนี้

(1)  ส�านักงาน หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาตด�าเนินการโดยไม่ม ี

หรือเกินขอบเขตกฎหมายหรือไม่

(2)  ส�านักงาน หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาตด�าเนินการภายในวิธี
การที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือไม่

(3)  การตัดสินใจได้รับการสนับสนุนโดยผลการตรวจสอบใดๆหรือไม่

(4)  ผลการตรวจสอบได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานส�าคัญตามความจริง
บันทึกทั้งหมดหรือไม่

26044. (a)  ในการอุทธรณ ์ตามที่ได้ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ เมื่อคณะ
กรรมการตรวจพบว่ามีหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นซึ่งไม่สามารถจัดท�าขึ้นได ้

หรือได้ถูกกันออกไปอย่างไม่เหมาะสมจากการไต่สวนต่อส�านักงาน หรือหน่วย
งานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาต คณะกรรมการอาจจะออกค�าสั่งส่งเรื่องกลับไป
ที่ส�านักงาน หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาตเพื่อให้พิจารณาใหม่ตาม
ความจริงของหลักฐานดังกล่าว

(b)  ยกเว้นว่าก�าหนดเอาไว้ใน ข้อย่อย (a), ในการอุทธรณ์ทั้งหมด คณะ
กรรมการจะออกค�าสั่งยืนยัน หรือกลับ การตัดสินของส�านักงาน หรือหน่วยงาน
ที่มีอ�านาจออกใบอนุญาต เมื่อเป็นค�าสั่งกลับ การตัดสินของส�านักงาน หรือ
หน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาต คณะกรรมการอาจจะก�ากับการพิจารณา
เรื่องใหม่อีกครั้งตามค�าสั่ง และอาจจะก�ากับ ส�านักงาน หรือหน่วยงานที่มี
อ�านาจออกใบอนุญาตให้ด�าเนินต่อไปตามที่ได้ถูกก�าหนดไว้ในกฎหมาย แต่ค�า
สั่งจะไม่จ�ากัด หรือควบคุมการตัดสินใจโดยชอบธรรมตามกฎหมายในส�าหนัก
งาน หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาตไม่ว่าในทางใดก็ตาม

26045.  ค�าสั่งของคณะกรรมการจะถูกพิจารณาทบทวนโดยศาลภายใต้
หมวด 1094.5 ของประมวลกฎหมาย ของวิธีพิจารณาความแพ่งร้องเรียนโดย 

ส�านักงาน หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจออกใบอนุญาต หรือฝ่ายใดๆที่เสียหายจาก
ค�าสั่งดังกล่าว

บทที่  5.  ใบอนุญาต

26050. (a)  การจัดประเภทใบอนุญาตตามหัวข้อนี้อย่างน้อยที่สุดจะเป็น
ดังต่อไปนี้

(1)  ประเภท 1—การเพาะปลูก; กลางแจ้งแบบพิเศษ; เล็ก

(2)  ประเภท 1A—การเพาะปลูก; กลางแจ้งแบบพิเศษ; เล็ก

(3)  ประเภท 1B—การเพาะปลูก; กลางแจ้งแสงผสม; เล็ก

(4)  ประเภท 2—การเพาะปลูก; กลางแจ้ง; เล็ก
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ที่หมวด 19300) ของหัวข้อ8

(b)  โดยไม่ค�านึงถึงข้อย่อย (a) บุคคลหรือบริษัทที่ถือใบอนุญาตการทดสอบ
ของรัฐภายใต้หัวข้อนี้ หรือบทที ่3.5 (เริ่มต้นที่หมวด 19300) ของหัวข้อ 8 ถูก
ห้ามจากการออกใบอนุญาต ในการท�ากิจกรรมอื่นๆยกเว้นการทดสอบตามที่ได้
รับอนุญาตภายใต้หัวข้อนี้

(c)  ยกเว้นจะก�าหนดไว้ในข้อย่อย (b) บุคคลหรือองค์กรอาจจะสมัคร และได้
รับใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งใบภายในหัวข้อนี้

26054. (a)  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นร้านค้าขายปลีก  

ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้หัวข้อ 9 (เริ่มต้นที่หมวด 23000) หรือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

(b)  ไม่มีผู้ได้รับอนุญาตใดภายใต้หัวข้อนี้จะตั้งอยู่ในระยะรัศม ี600 ฟุต จาก
โรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่เด็กระดับอนุบาล หรือชั้นใดๆตั้งแต่เกรด 1 ถึง 12 

ศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน หรือศูนย์เยาวชน ซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาที่ออกใบ
อนุญาตนี ้นอกจากว่าหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต หรืออ�านาจศาลท้องถิ่นจะ
ก�าหนดระยะรัศมีที่ต่างออกไป ระยะทางระบุในหมวดนี้จะถูกวัดในลักษณะเดียว
กับที่ก�าหนดไว้ใน ข้อย่อย (c) ของ หมวด 11362.768 ของประมวลกฎหมาย
สุขภาพและความปลอดภัย นอกจากว่าจะถูกก�าหนดให้ต่างกันโดยกฎหมาย

(c)  เป็นการถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายรัฐและกฎหมายท้องถิ่น และจะไม่
เป็นการละเมิดกฎหมายรัฐและกฎหมายท้องถิ่น ส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเครื่องใช้อื่นๆส�าหรับกัญชาเพื่อครอบครอง ขนส่ง หรือสั่งซื้อ หรือเพื่อมี
กัญชา หรือสินค้าจากกัญชาในจ�านวนเล็กน้อยเพื่อการท�าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยว
ข้อกับ สินค้าเสริมของกัญชา โดยก�าหนดว่ากัญชาและสินค้าจากกัญชาจะต้อง
ได้มาจากบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตภายใต้หัวข้อนี ้หรือบทที ่3.5 (เริ่ม
ที่หมวด 19300) ของหัวข้อ 8 ที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาให้หรือส่งกัญชา หรือ
สินค้าจากกัญชา

26054.1. (a)  ไม่มีหน่วยงานทีอ่อกใบอนุญาตใดจะสามารถออกใบอนญุาต 

หรือต่ออายุใบอนุญาตให้กับบุคคลที่ไม่สามารถแสดงการเป็นผู้พ�านักอาศัยใน
รัฐ California อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่หรือก่อนวันที ่1 มกราคม 2015 ในกรณีที่
ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นองค์กร องค์กรนั้นจะไม่ถูกพิจารณาให้เป็น
ผู้พ�านักอาศัยถ้าบุคคลที่ควบคุมองค์กรนั้นๆไม่สามารถแสดงการเป็นผู้พ�านัก
อาศัยในรัฐตั้งแต่หรือก่อน วันที ่1 มกราคม 2015

(b)  ข้อย่อย (a) จะเลิกบังคับใช้วันที ่31 ธันวาคม 2019 นอกจากว่าจะได้รับ
การน�ากลับมาบังคับใช้อีกครั้งโดยสภานิติบัญญัติ

26054.2. (a)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะให้สิทธิ์ในการออกใบ อนุญาต 

ภายในหัวข้อนี้แก่ผู้สมัครที่แสดงให้เจ้าหน้าที่พอใจได้ว่าผู้สมัครปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการใช้กัญชาด้วยความเห็นอกเห็นใจ และด�าเนินการตาม
กฎหมายก่อนวันที ่1 กันยายน 2016 หรือก�าลังปฏิบัติงานตามบทที ่3.5 (เริ่ม
ต้นที่หมวด 19300) หรือหัวข้อ 8

(b)  ส�านกังานจะส่งค�าร้องให้ศาลท้องถิน่วนิจิฉยัผูส้มคัรขอใบอนญุาตทีม่ศีกัยภาพ
ของส�านักงานตามการปฏิบัติงานก่อนหน้านั้นของผู้สมัครในเขตปกครองของ
ศาลท้องถิ่น ตามกฎหมายของรัฐ รวมถึงพระราชบัญญัติการใช้กัญชาด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ส�านักงานจะให้ข้อมูลที่ร้องขอไปแก่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต

(c) นอกเหนือจาก หรือเพื่อแทนที่ข้อมูลที่อธิบายในข้อย่อย (b) ผู้สมัคร
สามารถจัดหาหลักฐานอื่นๆเพื่อแสดงว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราช
บัญญัติการใช้กัญชาอย่างเห็นอกเห็นใจ หรือบทที ่3.5 (เริ่มต้นที่หมวด 

19300) ของหัวข้อ 8 ส�าหนักงานและหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจจะรับ
หลักฐานดังกล่าวเพื่อแสดงคุณสมบัติตามเกณฑ์ส�าหรับการได้รับสิทธิ์ก่อน ตาม
ที่ก�าหนดในข้อย่อย (a) 

(b)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจจะปฏิเสธการให้ใบอนุญาต หรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตขึ้นอยู่กับการพิจารณาตาม ข้อย่อย (a)

(c)  ส�าหรับจุดประสงค์ในหมวดนี ้"การรวมตัวที่มากเกินไป" หมายถึง สถานที่
ต่างๆที่ได้รับใบอนุญาตส�าหรับร้านค้าปลีก ใบอนุญาตส�าหรับธุรกิจขนาดย่อม 

หรือใบอนุยาตที่ออกภายใต ้หมวด 26070.5 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าข่ายเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

(1)  สัดส่วนของผู้ได้รับใบอนุญาตต่อประชากรในเขตส�ามะหรือ เขตประชากร 
ของพื้นที่ที่สิ่งปลุกสร้างของผู้สมัครตั้งอยู ่เกินสัดส่วนของผู้ได้รับใบอนุญาตต่อ
ประชากรในมณฑล ที่สิ่งปลุกสร้างของผู้สมัครตั้งอยู ่นอกจากว่าการปฏิเสธใบ
สมัครอาจจะจ�ากัดการสร้างตลาดที่ถูกกฎหมายอย่างไม่เหมาะสม ท�าให้ตลาด
เถื่อนของกัญชาและสินค้าจากกัญชาคงอยู่

(2)  สัดส่วนของใบอนุญาตร้านค้าปลีก ใบอนุญาตธุรกิจขนาดย่อม หรือใบ
อนุญาตภายใต ้หมวด 26070.5 ต่อประชากรในเขตส�ามะโน เขตประชากร 
หรือเขตอ�านาจศาล เกินกว่าที่ก�าหนดไว้โดยเทศบัญญัติท้องถิ่นที่น�ามาใช้ภาย
ใต ้หมวด 26200

26052. (a)  ไม่มีใบอนุญาตใดที่จะด�าเนินการดังต่อไปนี ้หรืออนุญาตให้มี
การด�าเนินการโดยลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของใบอนุญาต:

(1)  ท�าให้สัญญาใดยับยั้งการค้าในการละเมิดของ หมวด 16600

(2)  สร้างทรัสต ์หรือองค์กรต้องห้ามอื่นๆที่ยับยั้งการค้าในการละเมิดหมวด 

16720

(3)  ท�าการขาย หรือสัญญาการขายกัญชาหรือสินค้าจากกัญชา หรือก�าหนด
ราคาเรียกเก็บ หรือส่วนลดจาก หรือเงินคืน ของราคา บนเงื่อนไข หรือข้อตกลง 
หรือความความเข้าใจว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อจะไม่ใช ้หรือตกลงในสินค้า ผลิตภัณฑ ์

เครื่องจักร เครื่องใช ้โภคภัณฑ ์หรือการบริการของคู่แข่งหนึ่งๆ หรือคู่แข่ง
หลายๆคน ของผู้ขายนั้น ซึ่งผลของการขาย สัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง หรือ
ความเข้าใจอาจจะท�าให้มีการแข่งขันน้อยลง และอาจจะท�าให้เกิดการผูกขาด
ของการซื้อขาย การพาณิชน ์ของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง

(4)  ขายกัญชา หรือสินค้าของกัญชาที่ราคาต�่ากว่าต้นทุนเพื่อจุดประสงค์ใน
การท�าให้คู่แข่งเสียหาย ท�าลายการแข่งขัน หรือท�าให้เกิดการเข้าใจผิด หรือ
หลอก ผู้ซื้อ หรือผู้ที่คาดว่าจะซื้อ

(5)  แบ่งแยกระหว่างเขต ชุมชน หรือเมือง หรือส่วนของเมือง หรือการแบ่ง
แยกระหว่างสถานที่ในเขต ชุมชน เมือง หรือส่วนของเมือง ในรัฐ โดยการขาย 

หรือจัดหากัญชา หรือสินค้าจากกัญชาในราคาที่ต�่ากว่าในเขต ชุมชน หรือเมือง 
หรือส่วนของเมือง หรือในสถานที่ในเขต ชุมชม เมือง หรือส่วนของเมืองอื่น 

เพื่อจุดประสงค์ของการท�าให้คู่แข่งเสียหาย หรือท�าลายการแข่งขัน หรือ

(6)  ขายกัญชา หรือสินค้าจากกัญชาที่ราคาต�่ากว่าต้นทุนให้กับผู้ขาย หรือให้
วัตถุหรือสินค้าใดๆเปล่าๆ เพื่อจุดประสงค์ในการท�าให้คู่แข่งเสียหาย หรือท�าลาย
การแข่งขัน

(b)  ผู้ใดที่เป็น ผู้อ�านวยการ เจ้าหน้าท ีหรือตัวแทนของบริษัท หรือองค์กรใดๆ 

หรือตัวแทนของบุคคลใดๆ ที่ละเมิดข้อก�าหนดของบทนี ้ช่วยเหลือทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการละเมิด จะต้องรับผิดชอบเท่ากับบุคคล บริษัท หรือองค์กรที่
กระท�าความผิดนั้น

(c)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจจะบังคับใช้หมวดนี้โดยกฎข้อบังคับที ่
เหมาะสม

(d)  บุคคลหรือสมาคมการค้าใดอาจจะไม่อนุญาต หรือกระท�าการเพื่อยับยั้ง
การละเมิดใดของหมวดนี้เพื่อการฟื้นตัวจากความเสียหาย

26053.  (a)  ส�านักงาน หรือหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจจะออกใบ
อนุญาตภายใต้หัวข้อนี้แก่บุคคลหรือผู้ที่ถือใบอนุญาตภายใต้บทที ่3.5 (เริ่มต้น
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น�าเสนอที่ใบอนุญาตได้ให้สิทธิพิเศษในการด�าเนินการ พร้อมทั้งมีรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงเพื่อให้สามารถค�านวณพิจารณาขอบเขตของสถานที ่แสดง
อาณาเขต ขนาด ทางเข้าและออก การแบ่งแยกภายใน ก�าแพง ห้อง และทาง
เข้าส่วนกลาง หรือใช้ร่วม และรวมถึงค�าชี้แจงสั้นๆ หรือค�าอธิบายเกี่ยวกับ
กิจกรรมหลักที่จะถูกด�าเนินการในที่นี้ และส�าหรับใบอนุญาตให้ท�าการเพาะปลูก 

ขนาดของร่มไม ้รวมทั้งตารางเมตรโดยรวมของพื้นที่เพาะปลูก และตารางเมตร
เดี่ยวส�าหรับแต่ละพื้นที่เพาะปลูก ถ้ามี

26056.5.  ส�านักงานจะสร้างพิธีการที่แต่ละหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
จะน�าไปปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายของรัฐและกฎข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การปกป้องทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพน�้า แหล่งน�้า วัตถุอันตราย และการใช้ยาฆ่าแมลง ตามข้อบังคับ รวมถึง 
แต่ไม่จ�ากัดเพียง พระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งที่แวดล้อมรัฐ California (หัวข้อ 

13 (เริ่มต้นที่หมวด 21000) ของประมวลกฎหมายทรัพยากรสาธารณะ) พระ
ราชบัญญัติสัตว์ที่ก�าลังสูญพันธุ์ของรัฐ California (บทที ่1.5 (เริ่มต้นที่หมวด 

2050) ของข้อ 3 ของประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและสัตว์ป่า) ข้อตกลงการปรับ
เปลี่ยนทะเลสาบและล�าธาร (บทที ่6 (เริ่มต้นที่หมวด1600) ของข้อ 2 ของ
ประมวลกฎหมายปลาและสัตว์ป่า) พระราชบัญญัติน�้าสะอาด (33 U.S.C. 

หมวด 1251 et seq.) พระราชบัญญัติคุณภาพน�้า Porter-Cologne (หัวข้อ 7 

(เริ่มต้นที่หมวด 13000) ของประมวลกฎหมายคุณภาพน�้า) เขตผลิตไม้ซุง 
ข้อก�าหนดการปล่อยน�้าเสีย และหนังสืออนุญาตและสิทธิ์ที่จ�าเป็นอื่นๆในการ
เปลี่ยนเส้นทางน�้า

26057. (a)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจจะปฏิเสธใบสมัครถ้าผู้สมัคร 
หรือสถานที่สิ่งปลูกสร้างที่ลงชื่อสมัครใบอนุญาตของรัฐไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
ใบอนุญาตตามหัวข้อนี้

(b)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอาจจะปฏิเสธอใบสมัครขอใบอนุญาตหรือ 

ต่ออายุใบอนุญาตรัฐถ้ามีเหตุตรงตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)  ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดของหัวข้อนี ้กฎ หรือกฎข้อบังคับ
ใดที่ถูกน�ามาใช้ตามข้อนี ้หรือข้อก�าหนดใดๆที่ถูกบังคับใช้เพื่อปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงการปกป้องการไหลของน�้าและ
คุณภาพน�้า

(2)  การกระท�าที่ตรงตามพื้นฐานของการปฏิเสธการให้ใบอนุญาตภายใต้บท
ที่ 2 (เริ่มต้นที่หมวด 480) ของหัวข้อ 1.5 ยกเว้นระบุไว้ในหมวดนี้และหมวด 

26059 ให้เป็นไปอย่างอื่น

(3)  ไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตก�าหนดได้

(4)  ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับใบอนุญาตอาจจะถูกตัดสินว่ากระท�าความผิดซึ่งเกี่ยว
พันอย่างมากกับคุณสมบัต ิภาระหน้าที ่หนือหน้าที่ของธุรกิจ หรือวิชาชีพ ที่
สมัคร ยกเว้นว่าถ้าหน่ยชวยที่ออกใบอนุญาพิจารณาว่าผู้สมัคร หรือผู้ได้รับใบ
อนุญาต เหมาะสมที่จะได้รับการออกใบอนุญาต และการให้ใบอนุญาตจะไม่
ท�าให้ความปลอดภัยของประชาชนหย่อนยาน หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะ
ตรวจสอบลักษณะของอาชญากรรม การตัดสินความผิด สถานการณ ์และหลัก
ฐานของฟื้นฟูสภาพของผู้สมัคร และจะประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะได้รับใบอนุญาต ขึ้นอยุ่กับหลักฐานที่พบผ่านการ 
พิจารณษ ในการพิจารณาว่าการกระท�าความผิดใดจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับ
ภาระหน้าที ่หนือหน้าที่ของธุรกิจ หรือวิชาชีพ ที่สมัคร หน่วยงานที่ออกใบ
อนุญาตจะพิจารณาถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง ข้อต่างๆดังต่อไปนี้

(A)  การพิพากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่เกี่ยวกับความรุนแรง ที่ระบุ
ในข้อย่อย (c) ของหมวด 667.5 ของประมวลกฎหมายอาญา

(B)  การพิพากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ร้ายแรง ที่ระบุในข้อย่อย 

(c) ของหมวด 1192.7 ของประมวลกฎหมายอาญา

(d)  หมวดนี้จะเลิกบังคับใช้วันที ่31 ธันวาคม 2019 นอกจากว่าถูกก�าหนด
โดยกฎหมายเป็นอย่างอื่น

26055. (a)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตของรัฐให้ผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

(b)  การเพิกถอนใบอนุญาตของรัฐภายใต้หัวข้อนี้จะยกเลิกสามารถของผู้ได้รับ 

อนุญาตที่จะปฏิบัติงานใน California จนกระทั่งหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตได้
น�าใบอนุญาตกลับมาใช้อีกครั้ง หรือออกใบอนุญาตของรัฐอีกครั้ง

(c)  จะมีการออกใบอนุญาตแยกให้แต่ละสิ่งปลูกสร้างของผู้สมัครที่มีสถานที ่
มากกว่าหนึ่งสถานที ่ยกเว้นได้รับการรับรองโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเป็น
อย่างอื่น

(d)  หลังจากออกใบอนุญาต หรือถ่ายโอนแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนสถานที่ในลักษณะที่เปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ ่หรือ
อย่างมากมาย ในสถานที ่การใช้งานของสถานที ่หรือลักษณะของการด�าเนิน
การทางธุรกิจในสถานที่นั้นๆ จากแผนงานที่อยู่ในแผนผังของเอกสารที่แนบ
กับใบสมัคร นอกจาก หรือจนกระทั่งได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากหน่วยงาน หรือส�านักงาน ที่ได้ออกใบอนุญาตให ้ส�าหรับหมวดนี ้การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างมากมาย หรือยิ่งใหญ่ของสถานที่ปลูกสร้าง หรือ
ในการใช้งานของสถานที่นั้น จะรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง การเพิ่มหรือลดอย่าง
มากในจ�านวนพื้นที่ทั้งหมดของสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตตามที่ได้วางไว้ใน
แผนผัง หรือมีการแก้ไขทางกายภาพซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง
ใหญ่ในลักษณะของการปฏิบัติงานทางธุรกิจ

(e)  หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะไม่อนุมัติใบสมัครส�าหรับใบอนุญาตของรัฐ 

ภายใต้หัวข้อนี้ถ้าการอนุมัติใบอนุญาตของรัฐจะเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น 

หรือกฎข้อบังคับ ที่น�ามาใช้ตามหมวด 26200

26056.  ผู้สมัครใบอนุญาตของรัฐประเภทใดที่ออกตามหัวข้อนี้จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในหมวด 19322 นอกจากว่า
มีการก�าหนดโดยกฎหมายให้เป็นอย่างอื่น รวมถึงการส่งรูปลายนิ้วมือ  

อิเล็คโทรนิคส ์และข้อก�าหนดอื่นๆที่บังคับโดยกฎหมาย หรือหน่วยงานที่ออกใบ
อนุญาต ยกเว้นข้อต่างๆดังต่อไปนี้

(a)  โดยไม่ค�านึงถึงย่อหน้า (2) ของข้อย่อย (a) ของหมวด 19322 ผู้สมัคร
ไม่จ�าเป็นต้องยื่นเอกสารซึ่งผู้สมัครได้รับใบอนุญาต ใบอนุมัต ิหรือการอนุญาต
อื่นๆเพื่อปฏิบัติงานจากศาลท้องถิ่นที่ผู้สมัครต้องการปฏิบัติงาน

(b)  ใบสมัครส�าหรับใบอนุญาตภายใต้หัวข้อนี้จะรวมถึงหลักฐานซึ่งสถานที่ที่น�า
เสนอเป็นไปตามข้อจ�ากัดในข้อย่อย (b) ของ หมวด 26054 และ

(c)  ส�าหรับผู้สมัครที่ต้องการขอใบอนุญาตในการเพาะปลูก ขนส่ง จัดจ�าหน่าย 

หรือผลิต กัญชาหรือสินค้าของกัญชาที่ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย ์ใบ
สมัครจะต้องรวมค�าบรรยายอย่างละเอียดของระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของผู้สมัครส�าหรับทุกอย่างดังต่อไปนี ้ตามที่ก�าหนดโดยหน่วยงานที่ออกใบ
อนุญาต

(1)  การเพาะปลูก.

(2)  วิธีการสกัด และการแช่

(3)  กระบวนการขนส่ง

(4)  กระบวนการสินค้าคงคลัง

(5)  ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ

(6)  แหล่งน�้าที่ผู้สมัครจะใช้ส�าหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต รวมถึงเอกสาร
รับรองว่าผู้สมัครใช้น�้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐ

(d)  ผู้สมัครอาจจะให้แผนผังครบถ้วนอย่างละเอียดของสถานที่สิ่งปลูกสร้างที่
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ในการเก็บเกี่ยวกัญชา จะถูกน�ามาใช้กับผู้เพาะปลูกที่ได้รับการรับรองภายใต้
หัวข้อนี้

(c)  กระทรวงอาหารและเกษตรกรรมจะรวมเงื่อนไขในแต่ละใบอนุญาต 

ที่ร้องขอ โดยกระทรวงควบคุมสัตว์น�้าและสัตว์ป่า และคณะกรรมการควบคุม
ทรัพยากรน�้าของรัฐ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผลกระทบเดี่ยวหรือสะสมของการผัน
น�้าและปล่อยน�้าที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกจะไม่มีผลกระทบต่อล�าน�้าที่จ�าเป็น
ส�าหรับการวางไข่ของปลา การย้ายถิ่นฐาน และการเลี้ยงดูลูกปลา และต่อล�าน�้า
ที่จ�าเป็นส�าหรับการรักษาการผันแปรของการไหลของน�้าตามธรรมชาต ิและ
เพื่อปกป้องปลา สัตว์ป่า และที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ป่า และคุณภาพน�้า

(d)  กฎข้อบังคับที่ประกาศใช้โดยกระทรวงอาหารและเกษตรกรรมภายใต้หัวข้อ
นี้อย่างน้อยที่สุดจะกล่าวถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้ากัญชา ในลักษณะเดียวกับ
ที่อธิบายในข้อย่อย (e) ของ หมวด 19332

(e)  กระทรวงการควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลง โดยการปรึกษาหรือกับคณะ
กรรมการควบคุมทรัพยากรน�้าของรัฐ จะประกาศกฎข้อบังคับซึ่งก�าหนดว่าการ
ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารควบคุมแมลงที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกกัญชาในที่ร่ม 

กลางแจ้ง หรือแสงผสม จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เทียบเท่ากับหัวข้อ 6 

(เริ่มต้นที่หมวด 11401) ของประมวลกฎหมายอาหารและเกษตรกรรมและกฎ
ระเบียบของการด�าเนินการ

26061. (a)  ประเภทของใบอนุญาตรัฐส�าหรับผู้เพาะปลูกที่จะถูกออกโดย
กระทรวงอาหารและเกษตรกรรมภายใต้หัวข้อนี้จะรวม ประเภท 1 ประเภท 

1A ประเภท 1B ประเภท 2 ประเภท 2A ประเภท 2B ประเภท 3 ประเภท 3A 

ประเภท 3B ประเภท 4 และประเภท 5 ประเภท 5A และประเภท 5B นอกจาก
ว่าก�าหนดโดยกฎหมายเป็นอย่างอื่น

(b)  ยกเว้นก�าหนดโดยกฎหมายเป็นอย่างอื่น ใบอนุญาตประเภท 1 ประเภท 

1A ประเภท 1B ประเภท 2 ประเภท 2A ประเภท 2B ประเภท 3 ประเภท 

3A ประเภท 3B และประเภท 4 จะก�าหนดให้จ�านวนของการเพาะปลูกกัญชา
เท่ากับประเภทของใบอนุญาตส�าหรับกัญชาส�าหรับการแพทย ์ตามที่ก�าหนดไว้
ในข้อย่อย (g) ของหมวด 19332

(c)  ยกเว้นก�าหนดโดยกฎหมายเป็นอย่างอื่น

(1)  ประเภท 5 หรือ "กลางแจ้ง" หมายถึงการเพาะปลูกกลางแจ้งโดยไม่ใช้แสง
เทียมมากกว่า 1 เอเคอร์โดยรวม ของขนาดร่มไม้ทั้งหมดในสถานที่หนึ่งๆ

(2)  ประเภท 5A หรือ "ในที่ร่ม" หมายถึงการเพาะปลูกในที่ร่มโดยใช้แสงเทียม
อย่างเดียวมากกว่า 22,000 ตารางฟุตโดยรวม ของขนาดร่มไม้ทั้งหมดใน
สถานที่หนึ่งๆ

(3)  ประเภท 5B หรือ "แสงผสม" หมายถึงการเพาะปลูกโดยใช้แสดงธรรมชาต ิ

และแสงเทียมร่วมกัน มากกว่า 22,000 ตารางฟุตโดยรวม ของขนาดร่มไม้
ทั้งหมดในสถานที่หนึ่งๆ โดยระดับที่มากที่สุดจะถูกก�าหนดโดยหน่วยงานที่ออก
ใบอนุญาต

(d)  ใบอนุญาตการเพาะปลูกประเภท 5 ประเภท 5A หรือ ประเภท 5B จะไม่
ถูกออกให้ ก่อนวันที ่1 มกราคม 2023

(e)  เริ่มต้นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2023 ผู้รับใบอนุญาต ประเภท 5 ประเภท 

5A หรือ ประเภท 5B อาจจะสมัคร และถือใบอนุญาตประเภท 6 หรือประเภท 

7 และสมัคร และถือใบอนุญาตประเภท 10 ผู้รับใบอนุญาต ประเภท 5 ประเภท 

5A หรือ ประเภท 5B จะไม่สามารถสมัคร หรือถือใบอนุญาตประเภท 8 

ประเภท 11 หรือประเภท 12

26062.  กระทรวงอาหารและเกษตรกรรม ร่วมกับส�านักงานจะจัดตั้ง
โครงการ การรับรองสินค้าปลอดสารพิษ และใบรับรองสินค้าปลอดสารพิษ 

ส�าหรับกัญชา และสินค้าจากกัญชาในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดในหมวด 

19332.5

(C)  การพิพาษาลงโทษความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง หลอกลวงหรือยักยอกเงิน

(D)  การพิพากลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ในการจ้าง รับเข้าท�างาน หรือ
ใช้ผู้เยาว์ในการขนส่ง ถือ ขาย ให ้เตรียมส�าหรับการขาย เร่ขาย สารควบคุม
ใดๆให้กับผู้เยาว ์หรือขาย เสนอเพื่อขาย จัดหา เสนอเพื่อจัดหา จัดการ หรือให้
สารควบคุมใดๆแก่ผู้เยาว์

(E)  การพิพากษาลงโทษความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ในการปรับปรุงการค้าสิ่งเสพ
ติดตามหมวด 11370.4 หรือ 11379.8

(5)  ยกเว้นว่าก�าหนดในย่อหน้าย่อย (D) และ (E) ของย่อหน้า (4) และโดยไม่
ค�านึงถึง บทที ่2 (เริ่มต้นที่หมวด 480) ของหัวข้อ 1.5 ก่อนการตัดสินความ
ผิดที่การพิพากษารวมถึงระยะภาคทัณฑ ์การกักขัง หรือการปล่อยตัวแต่ให้อยู่
ภายใต้การดูแล ได้ครบถ้วนแล้ว ส�าหรับการครอบครอง ครอบครองเพื่อขาย 

ขาย ผลิต ขนส่ง หรือเพาะปลูก สารควบคุม ที่พิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องอย่าง
มาก และจะไม่เป็นบรรทัดฐานเดียวส�าหรับการปฏิเสธใบอนุญาต การพิพากษา
ลงโทษส�าหรับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์เกี่ยวกับสารควบคุมภายหลังจากการให้
ใบอนุญาต จะถือเป็นบรรทัดฐานในการเพิกถอนใบอนุญาต หรือปฏิเสธการต่อ
อายุของใบอนุญาต

(6)  ผู้สมัคร หรือเจ้าหน้า ผู้อ�านวยการ หรือเจ้าของ มีสิทธิ์ถูกปรับ หรือถูก
ลงโทษในการเพาะปลูก หรือผลิตสารควบคุมในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนตัว
ตามหมวด 12025 หรือ 12025.1 ของประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและสัตว์ป่า

(7)  ผู้สมัคร หรือเจ้าหน้า ผู้อ�านวยการ หรือเจ้าของ ถูกลงโทษโดยหน่วยงานที่
ออกใบอนุญาตของเมือง มณฑล หรือเมืองและมณฑล ส�าหรับการท�ากิจกรรมที่
เกี่ยวกับการค้ากัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือกิจกรรมการค้าขายกัญชาเพื่อการ
แพทย ์ใบอนุญาตจะถูกเพิกถอนภายในหัวข้อ หรือ บทที ่3.5 (เริ่มต้นที่หมวด 

19300) ของข้อ 8 ในสามปีทันทีก่อนวันที่ใบสมัครถูกกรอกโดยหน่วยงานที่
ออกใบอนุญาต หรือได้รับการลงโทษภายใต้หมวด 12025 หรือ 12025.1 ของ
ประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและสัตว์ป่า

(8)  ไม่สามารจัดหาหรือเก็บรักษาใบอนุญาตของผู้ขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามส่วนที่ 1 (เริ่มต้นที่หมวด 6001) ของหัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายราย
ได้และภาษี

(9)  เงื่อนไขอื่นที่ระบุไว้ในกฎหมาย

26058.  เมื่อปฏิเสธการสมัครใดส�าหรับใบอนุญาต หน่วยงานที่ออกใบ
อนุญาตจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

26059.  ผู้สมัครไม่ควรถูกปฏิเสธค�าขอใบอนุญาตรัฐ ถ้าการปฏิเสธมีขึ้นอยู่
กับเหตุผลต่อไปนี้เพียงเท่านั้น

(a)  การพิพาษาลงโทษหรือการกระท�าที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับคุณสมบัต ิ

ภาระหน้าที ่หรือหน้าที่ของธุรกิจหรือวิชาชีพที่สมัคร ซึ่งผู้สมัคร หรือผู้ได้รับใบ
อนุญาตได้รับใบรับรองการฟื้นฟูตามบทที ่3.5 (เริ่มต้นที่หมวด 4852.01) ของ
ชื่อเรื่องที ่6 ของส่วนที ่3 ของประมวลกฎหมายอาญา

(b)  การพิพากษาลงโทษที่ถูกยกเลิกในเวลาต่อมาตามหมวด 1203.4 

1203.4a หรือ 1203.41 ของประมวลกฎหมายอาญา หรือข้อก�าหนดอื่นที่
อนุญาตให้ยกเลิกค�าพิพากษาตัดสิน

บทที่  6.  สถานที่เพาะปลูกที่ได้รับอนุญาต

26060. (a)  กฎข้อบังคับที่ออกโดยกระทรวงอาหารและเกษตรกรรมที่ควบ
คุมดูแลการออกใบอนุญาตการเพาะปลูกในพื้นที่ในที่ร่ม กลางแจ้ง และแสงผสม 

จะถูกน�ามาใช้กับผู้ท�าการเพาะปลูกที่ได้รับอนุญาตภายในหัวข้อนี้

(b)  มาตรฐานที่ถูกพัฒนาโดยกระทรวงการควบคุบการใช้ยาฆ่าแมลงโดยได ้

ปรึกษาหารือกับกระทรวงอาหารและเกษตรกรรม ในการใช้ยาฆ่าแมลงในการ
เพาะปลูก ระดับการใช้ที่สูงที่สุดส�าหรับการใช้ยาฆ่าแมลง และสารตกค้างอื่นๆ
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ให้แก่ต้นกัญชาแต่ละต้น กระทรวงจะต้องมั่นใจว่าตัวระบุที่เป็นเอกลักษณ์นั้น
สามารถถูกออกให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้เพื่อการด�าเนินการตามหัวข้อนี ้ตัว
ระบุที่เป็นเอกลักษณ์จะถูกติดไว้ที่ฐานของต้นไม้แต่ละต้น หรือตามที่ก�าหนดโดย
กฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ

(A)  ตัวระบุที่เป็นเอกลักษณ์จะถูกออกให้กับบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับ 

อนุญาตตามหมวดนี้

(B)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุที่เป็นเอกลักษณ์ที่มอบให ้และผู้ได้รับอนุญาต
จะถูกรวมเข้าไปในโปรแกรมติดตามและตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหมวด 

26170

(C)  กระทรวงสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

ในการออกตัวระบุที่เป็นเอกลักษณ์ส�าหรับการสอดส่ง ติดตาม และตรวจสอบ
ต้นกัญชาแต่ละต้น

(D)  กระทรวงอาจจะประกาศใช้กฎข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตามหมวดนี้

(3)  กระทรวงจะท�าตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตั้งการป้องกันการใช้ตัวระบุที่
เป็นเอกลักษณ์ปลอม และจ�ากัดการถ่ายโอนตัวระบุอย่างผิดกฎหมายให้แก่ผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต

(d)  ตัวระบุที่เป็นเอกลักษณ ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกจัดการโดยศาลท้อง
ถิ่นจะยึดมั่นกับข้อก�าหนดที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงและเทียบเท่ากับที่จัดการโดย
กระทรวง

(e) (1)  หมวดนี้จะไม่น�าไปใช้กับการเพาะปลูกกัญชาตามหมวด 11362.1 

ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย หรือพระราชบัญญติการใช้
กัญชาอย่างเห็นอกเห็นใจ

(2)  ข้อย่อย (b) จะไม่น�าไปใช้กับบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามย่อหน้า 
(3) ของข้อย่อย (a) ของหมวด 26070 หรือข้อย่อย (b) ของหมวด 26070.5

(f) "กระทรวง" ส�าหรับจุดประสงค์ในหมวดนี ้หมายถึง กระทรวงอาหารและ
เกษตรกรรม

บท  7.  ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจ�าหน่าย

26070.  ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจ�าหน่าย

(a)  ใบอนุญาตของรัฐที่ออกโดยกรมผู้บริโภคมีดังต่อไปนี:้

(1) "ผู้ค้าปลีก" ส�าหรับการขายปลีกและการจัดส่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของ
กัญชาให้กับผู้บริโภค

(2) "ผู้จัดจ�าหน่าย" ส�าหรับการกระจายกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชา ผู้ได้รับ
อนุญาตให้จัดจ�าหน่ายต้องรับผิดชอบและรับประกันด้วยระดับต�่าสุดก�าหนดโดย
ผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาต

(3) "ธุรกิจจุลภาค" ส�าหรับการปลูกกัญชาบนพื้นที่น้อยกว่า 10,000 ตาราง
ฟุตและเป็นผู้จัดจ�าหน่ายที่มีใบอนุญาต ผู้ผลิตระดับ 1 และผู้ค้าปลีกภายใต้
หมวดนี้ ผู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ก�าหนดโดยหมวดนี้
ส�าหรับผู้ปลูก ผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ผลิตระดับ 1 และผู้ค้าปลีกที่มีใบอนุญาต โดยอยู่
ในขอบเขตการด�าเนินการในกิจกรรมเหล่านี ้ใบอนุญาตส�าหรับธุรกิจจุลภาคที่
อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาได้นั้นต้องรวมไปถึงเงื่อนไขที่เรียกร้องโดยกรมปลา
และสัตว์ป่า และคณะกรรมการควบคุมแหล่งทรัพยากรน�้าของรัฐ เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลกระทบหนึ่งหรือผลกระทบสะสมจากการผันน�้าและการปล่อยน�้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเพาะปลูกที่ปล่อยออกมาจะไม่มีผลกระทบกับกระแสน�้าที่ต้องใช้เพื่อให้
ปลาวางไข่ ใช้เพื่อการอพยพ และการเลี้ยงดูลูกอ่อน และกระแสน�้าที่ต้องใช้ใน
การแปรผันกระแสน�้า และเพื่อใช้ในการปกป้องปลา สัตว์ป่า หรือ ปลา และสัตว์
ป่าที่อาศัยอยู่ในน�้าอีกอย่างหนึ่ง และเพื่อปกป้องคุณภาพน�้า เป็นอีกอย่างหนึ่ง

(b)  ส�านักงานต้องก�าหนดการรักษาความปลอดภัยขั้นต�่าและความปลอดภัยข

26063. (a)  ส�านักงานจะจัดตั้งมาตรฐานส�าหรับการรับรองการระบุ
แหล่งก�าเนิดโดยเฉพาะที่ใช้ได้กับการเจริญเติบโตหรือเพาะปลูกกัญชาในพื้นที่
ภูมิศาสตร์ที่เจาะจงใน California

(b)  กัญชาจะไม่ถูกท�าตลาด ติดป้าย หรือขาย เสมือนว่าได้เจริญเติบโตใน
มณฑลของ California ทั้งที่กัญชานั้นไม่ได้เจริญเติบโตในมณฑลดังกล่าว

(c)  ชื่อของมณฑลใน California จะไม่ถูกใช้ในการท�าเครื่องหมาย ท�าตลาด 

หรือบรรจ ุสินค้ากัญชา นอกจากว่ากัญชาในสินค้านั้นเจริญเติบโตในมณฑลดัง
กล่าว

26064.  ผู้เพาะปลูกที่ได้รับอนุญาตแต่ละคนจะต้องแน่ใจว่าพื้นที่สิ่งปลูก
สร้างที่ได้รับอนุญาตไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผลในการเกิดไฟ
ไหม้ หรือการเผาไหม ้ผู้เพาะปลูกแต่ละคนจะต้องแน่ใจว่าการจุดไฟ การวาง
ระบบสายไฟ อุปกรณ์เครื่องจักรกล และไฟฟ้า หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอย่าง
อื่น ได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผลหรือ
อันตรายต่อทรัพย์สินและผู้อื่น

26065.  พนักงานที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกกัญชาภายในหัวข้อนี้จะ
อยู่ภายใต้ค�าสั่งเรื่องค่าจ้าง เลขที ่4-2001 ของคณะกรรมการสวัสดิการ
อุตสาหกรรม

26066.  การเพาะปลูกกัญชาในร่ม หรือกลางแจ้งโดยบุคคลหรือบริษัทที่ได้
รับอนุญาตภายในหัวข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐและกฎหมายท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพื้นดิน การปรับระดับดิน การใช้ไฟฟ้า การใช้น�้า 
คุณภาพน�้า การปกป้องป่าไม ้และที่อยู่อาศัยริมน�้า การปล่อยของเสียจากการ
ท�าการเกษตร และอื่นๆที่คล้ายกัน หน่วยงานของรัฐ รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง 
คณะกรรมการปกป้องป่าไม้และไฟของรัฐ กระทรวงควบคุมสัตว์น�้าและสัตว์ป่า 
คณะกรรมการควบคุมทรัพยากรน�้าของรัฐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพน�้า
ส่วนภูมิภาพของ California และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ จะดูแล
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการเพาะปลูกกัญชา และจะประสานงาน
กับเมือง และมณฑล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมเพื่อความ
พยายามในการบังคับใช้

26067. (a)  กระทรวงอาหารและเกษตรกรรมจะจัดตั้งโครงการการเพาะ
ปลูกกัญชาที่จะจัดการดูแลโดยเลขาธิการอาหารและเกษตรกรรม เลขาธิการจะ
จัดการดูแลในหมวดนี้ตามที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกกัญชา เพื่อจุดประสงค์
ตามหัวข้อนี ้กัญชาถือเป็นสินค้าเกษตรกรรม

(b)  บุคคลหนึ่งหรือบริษัทหนึ่ง จะไม่เพาะปลูกกัญชาก่อนโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาตของรัฐที่ออกให้โดยกระทรวงตามหมวดนี้

(c) (1)  กระทรวง โดยการปรึกษากับ แต่ไม่จ�ากัดเพียง ส�าหนักงาน คณะ
กรรมการควบคุมทรัพยากรน�้าของรัฐ และกระทรวงควบคุมสัตว์น�้าและสัตว์ป่า 
จะด�าเนินการโครงการการแสดงตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของกัญชา ในการด�าเนิน
การโครงการนี ้กระทรวงจะพิจารณาปัญหารวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง การใช้น�้า 
และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ในการน�้าโครงการนี ้กระทรวงจะต้องแน่ใจว่า

(A)  ผลกระทบเดี่ยว หรือสะสมต่อการผันน�้า และการปล่อยน�้า ที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะปลูกจะไม่กระทบกับการไหลของล�าธารที่จ�าเป็นส�าหรับการวางไข่ของ
ปลา การย้ายถิ่นฐาน และการเลี้ยงดูลูกปลา และต่อล�าน�้าที่จ�าเป็นส�าหรับการ
รักษาการผันแปรของการไหลของน�้าตามธรรมชาติ ถ้าลุ่มน�้าหนึ่งไม่สามารถ
สนับสนุนการเพาะปลูกเพิ่มเติมได ้จะไม่มีการออกตัวระบุต้นไม่ใหม่ส�าหรับลุ่ม
น�้านั้น

(B)  การเพาะปลูกจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบแก่น�้าพุธรรมชาต ิพื้นที่ลุ่มน�้า
ชายฝั่ง หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า

(2)  กระทรวบจะตั้งโครงการในการแสดงตัวของต้นกัญชาที่ได้รับอนุญาตที่
แหล่งเพาะปลูกในช่วงการเพาะปลูก ตัวระบุต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณะจะถูกออก
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สุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ และดังนั้นจึงได้มีการก�าหนดให้ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่ในหมวดนี;้

(3)  ก�าหนดให้มีการแจ้งไปยังส�านักงานหากมีการออกใบอนุญาตท้องถิ่นดัง
กล่าว รวมไปถึงชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท้องถิ่นดังกล่าว และ
กฎข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้ในการควบคุมการด�าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาต 

และ;

(4)  รับรองกับส�านักงานว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะสร้างรายได้รวมต่อปีไม่เกิน
สองล้านดอลล่าร์ ($2,000,000)

(c)  ใบอนุญาตชั่วคราวท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติภายใต้หมวดย่อย (b) จะหมดอายุ
ภายหลัง 12 เดือนหากไม่มีการต่อใบอนุญาตโดยอ�านาจเขตปกครองท้องถิ่น

(d)  ส�านักงานสามารถก�าหนดให้มีข้อก�าหนดเพิ่มเติมตามเหตุผลสมควรในใบ
อนุญาตท้องถิ่นที่อนุมัติภายใต้หมวดย่อย (b)

(e) (1)  ต้องไม่มีการออกใบอนุญาตชั่วคราวท้องถิ่นใหม่ตามมาตรานี้ภาย
หลังจากที่ส�านักงานได้พิจารณาว่าการออกใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรภาย
ใต้ หมวดไม่มีความเหมาะสม หรือหากส�านักงานพิจารณาว่าใบอนุญาตนั้นมี
ความเหมาะสม หลังจากวันที่หน่วยงานออกใบอนุญาตได้เริ่มออกใบอนุญาตไม่
แสวงหาผลก�าไรของรัฐ

(2)  หากส�านักงานพิจารณาว่าใบอนุญาตนั้นเหมาะสม จะไม่มีใบอนุญาต
ชั่วคราวภายใต้หมวดย่อย (b) ได้รับการต่ออายุหรือขยายอายุหลังวันที่หน่วย
งานออกใบอนุญาตได้เริ่มออกใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรของรัฐ

(3)  หากส�านักงานได้ระบุว่าการออกใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรภายใต้
หมวดไม่มีความเหมาะสม ส�านักงานต้องออกหนังสือแจ้งการพิจารณานี้ให้กับ
อ�านาจเขตปกครองท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้ออกใบอนุญาตชั่วคราวภายใต ้หมวด
ย่อย (b)ทราบ ส�านักงานสามารถ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ อนุญาตให้อ�านาจเขต
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าวในการต่ออายุหรือขยายอายุของใบอนุญาตชั่วคราวราย
ปีที่ออกภายใต้หมวดย่อย (b)

บท  8.  การกระจายและการขนส่ง

26080. (a)  หมวดต้องไม่ได้รับการตีความให้ผู้รับใบอนุญาตมีอานาจ
หรือการอนุญาตให้มีการขนส่งและกระจาย หรือเป็นเหตุให้มีการขนส่งหรือ
กระจายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาภายนอกรัฐ เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจาก
กฎหมายกลาง

(b)  เขตปกครองท้องถิ่นต้องไม่ป้องกันการขนส่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของ 
กัญชาโดยผู้ได้รับใบอนุญาตบนถนนสาธารณะในการขนส่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์
ของกัญชาโดยเป็นไปตามหมวดนี้

บท  9.  การจัดส่ง

26090. (a)  การจัดส่ง ดังที่ได้ให้ความหมายไปในหมวดนี ้สามารถกระท�า
ได้โดยผู้ค้าปลีกหรือธุรกิจจุลภาค หรือผู้ได้มีใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรภาย
ใต ้มาตรา 26070.5

(b)  ลูกค้าที่ร้องขอการจัดส่งต้องมีส�าเนาเอกสารหรือส�าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ค�าร้องขอจัดส่ง และต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อมีการเรียกดูโดยผู้มีอ�านาจในการ
ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

(c)  อ�านาจปกครองท้องถิ่นต้องไม่ป้องกันการจัดส่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของ
กัญชาบนถนนสาธารณะโดยผู้ได้รับใบอนุญาตที่กระท�าการจัดส่งที่เป็นไปตาม 

หมวดนี้และกฎหมายท้องถิ่นที่น�ามาใช้ภายใต ้มาตรา 26200

บท  10.  ผู้ผลิตและห้องปฏิบัติการทดสอบ

26100.  กรมสาธารณสุขของรัฐต้องประกาศใช้กฎข้อบังคับที่ใช้ควบคุมผู้
ผลิตและห้องปฏิบัติการทดสอบกัญชา ใบอนุญาตที่ก�าหนดให้ออก มีดังนี:้

องการขนส่งที่จ�าเป็นส�าหรับการกระจายสินค้าเชิงพาณิชย์และการจัดส่ง
กัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชา มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งก�าหนด
โดยส�านักงานต้องรวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง มาตรฐานขั้นต�่าเพื่อควบคุมชนิด
ของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาที่อาจมีการ
จัดจ�าหน่ายและจัดส่ง และคุณสมบัติขั้นต�่าของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในยานพาหนะดังกล่าว

(c)  ผู้ค้าปลีกที่มีใบอนุญาตและธุรกิจจุลภาค และผู้ไม่แสวงหาผลก�าไรภาย
ใต้มาตรา 26070.5 ต้องน�ากฎหมายการรักษาความปลอดภัยมาใช้เพื่อการ
ออกแบบอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริเวณที่ประกอบไปด้วยกัญชา
หรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อท�าการขโมยกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกัญชาจากอาคารสถานที ่การรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ต้อง
รวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง ข้อทั้งหมดดังต่อไปนี ้:

(1)  ห้ามบุคคลต้องห้ามอยู่ในอาคารสถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตหากไม่ได้
ด�าเนินการในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานในบริเวณของร้านขาย
ยาดังกล่าว

(2)  ก�าหนดให้มีการจ�ากัดการเข้าถึงใบบางบริเวณ โดยเป็นบริเวณส�าหรับผู้ได้
รับอนุญาตเท่านั้น

(3)  นอกเหนือจากจ�านวนกัญชาที่จ�ากัดที่สามารถใช้เพื่อแสดงวัตถุประสงค ์ใช้
เป็นตัวอย่าง หรือการขายโดยทันท ีการจัดเก็บกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชา
ในห้องที่ปิดกั้นด้วยกุญแจและรักษาความปลอดภัย ในตู้เซฟ หรือตู้นิรภัย โดย
การออกแบบนั้นต้องออกแบบเพื่อให้เป็นไปในทางป้องกันการขโมย การสูญเสีย 

และเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

26070.5  (a)  ส�านักงานนี้ต้อง โดยวันที ่1 มกราคม ปี 2018 สืบสวน
ความเป็นไปได้ในการสร้างการจัดจ�าแนกหนึ่งหรือมากกว่า ของใบอนุญาตที่
ไม่แสวงหาผลก�าไรภายใต้มาตรานี ้การก�าหนดการศึกษาความเป็นไปได้ต้อง
กระท�าภายใต้การปรึกษากับหน่วยงานหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการออกใบ
อนุญาตของเขตอ�านาจปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตชั่วคราว เพื่อ
ให้เป็นไปตามหมวดย่อย (b) ส�านักงานต้องพิจารณาปัจจัย รวมถึง แต่ไม่จ�ากัด
เพียง ปัจจัยดังต่อไปนี:้

(1)  ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรควรได้รับยกเว้นการเก็บภาษีใด ๆ 

หรือทุกภาษีของรัฐ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและบทบัญญัติตาม
กฎหมายที่มีการน�ามาใช้ต่อใบอนุญาตอื่น ๆ ในหมวดนี้หรือไม?่

(2)  ควรสร้างเงินทุนสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีใบอนุญาตรายอื่นภายใต้
หมวดนี้ให้มีบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ โดยให้มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่ลดลง
หรือไม่มีค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้รับใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรหรือไม?่

(3)  ใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรควรมีการจ�ากัดส�าหรับ หรือให้ความส�าคัญ
กับผู้ที่เคยด�าเนินการเกี่ยวกับการไม่แสวงหาผลก�าไรเป็นอันดับแรก โดยการ
จัดหากัญชาทั้งต้นและผลิตภัณฑ์ของกัญชา และความหลากหลายของสายพันธุ์
กัญชา และคลังสินค้าเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้มีรายได้น้อยก่อนหรือไม?่

(b)  เขตอ�านาจปกครองท้องถิ่นใด ๆ สามารถออกใบอนุญาตท้องถิ่นชั่วคราว
ให้กับผู้ที่เคยด�าเนินการเกี่ยวกับการไม่แสวงหาผลก�าไรเป็นอันดับแรก โดย
การจัดหากัญชาทั้งต้นและผลิตภัณฑ์ของกัญชาและความหลากหลายของสาย
พันธุ์กัญชาและคลังสินค้าเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้มีรายได้น้อยตราบเท่าที่เขตอ�านาจ
ปกครองท้องถิ่น:

(1)  ยืนยันสถานะการร้องขอมีใบอนุญาตของผู้ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ไม่
แสวงหาผลก�าไรกับส�านักทะเบียนของอัยการสูงสุด California ของกองทุนเพื่อ
การกุศล และผู้ยื่นเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามการควบคุมผู้ไม่
แสวงหาผลก�าไร;

(2)  ใบอนุญาตและการวางระเบียบส�าหรับนิติบุคคลดังกล่าวเพื่อปกป้อง
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รองรับระบบงานที่เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการยอมรับร่วม
ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ

(d)  การเข้าตรวจสอบก่อนการขาย การทดสอบขนส่งใด ๆ หรือการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์กัญชาซึ่งเป็นไปตามหมวดนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบการควบคุมเป็น
สายโซ ่และข้อก�าหนดใด ๆ ที่ก�าหนดโดยหมวดนี้

26102.  บริการการทดสอบที่ได้รับอนุญาตต้องไม่ได้รับการจัดการ ทดสอบ 

หรือวิเคราะห์กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา นอกเสียจากว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
อนุญาตให้ทดสอบนั้นเป็นไปตามข้อก�าหนดของ มาตรา 19343 หรือเว้นแต่
เป็นอย่างอื่นที่ก�าหนดโดยกฎหมาย

26103.  บริการการทดสอบที่ได้รับอนุญาตต้องออกใบรับรองของผล
วิเคราะห์ส�าหรับแต่ละชุดสินค้า พร้อมข้อมูลสนับสนุน เพื่อรายงานข้อมูลเดิมดัง
ก�าหนดใน มาตรา 19344 หรือเว้นแต่เป็นอย่างอื่นที่ก�าหนดโดยกฎหมาย

26104. (a)  บริการการทดสอบที่ได้รับอนุญาตต้อง ในการด�าเนินการ
กิจกรรมเกี่ยวกับกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชา เป็นไปตามข้อก�าหนดและข้อ
จ�ากัดที่ตั้งขึ้นในกฎหมายและกฎข้อบังคับที่น�ามาใช้

(b)  กรมสาธารณสุขของรัฐต้องพัฒนาวิธีการในการ:

(1)  ท�าให้มั่นใจว่าการทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาเกิดขึ้นก่อนการ
แจกจ่ายไปยังผู้ค้าปลีก ธุรกิจจุลภาค หรือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสดงหาผลก�าไร
ภายใต ้มาตรา 26070.5;

(2)  ก�าหนดความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑ์ของ
กัญชา และค่าใช้จ่ายในการทดสอบกัญชาต้องรับผิดชอบโดยผู้ปลูกที่มีใบ
อนุญาตและค่าใช้จ่ายในการทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาต้องรับผิดชอบโดยผู้ผลิตที่
มีใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายในการทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาต้องรับ
ผิดชอบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรภายใต ้มตรา 26070.5; และ

(3)  ต้องมีวิธีการท�าลายกัญชาชุดที่เก็บเกี่ยวได้แต่ผลการทดสอบแสดงให้เห็น
ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ประกาศใช้โดยกรมสาธารณสุขของ
รัฐ เว้นแต ่กฎหมายเพื่อการบ�าบัดรักษาสามารถน�ากัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของ
กัญชาให้เข้าไปสู่มาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพดังที่ได้
ประกาศใช้ในกรมสาธารณสุขของรัฐ

26105.  ผู้ได้รับใบอนุญาตการผลิตระดับ 2 ต้องประกาศใช้วิธีการหรือ
กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายที่เพียงพอในการจับหรือไม่อย่างนั้นจ�ากัด
ความเสี่ยงของการระเบิด การสันดาป หรือความเสี่ยงที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของสาธารณะที่อาจเกิดเนื่องมาจากท�าละลาย
ระเหย กรมสาธารณสุขของรัฐต้องก�าหนดให้มีมาตรฐานขั้นต�่าเกี่ยวกับวิธีการ
หรือกระบวนการขั้นตอนดังกล่าวส�าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตระดับ 2

26106. มาตรฐานในการผลิตและท�าฉลากของผลิตภัณฑ์กัญชาที่พัฒนาโดย
กรมสาธารณสุขของรัฐต้องน�ามาใช้กับผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตและธุรกิจจุลภาค 

และผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แสวงหาผลก�าไรภายใต ้มาตรา 26070.5 เว้นแต่ระบุ
เป็นอย่างอื่นโดยกรมสาธารณสุขของรัฐ

บท  11.  การประกันคุณภาพ การเข้าตรวจสอบ และการทดสอบ

26110. (a) กัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การ
ประกันคุณภาพ การเข้าตรวจสอบ และการทดสอบ

(b) กัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาทั้งหมดต้องด�าเนินการการประกันคุณภาพ 

การเข้าตรวจสอบ และการทดสอบเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 
19326 เว้นแต่ได้มีการก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้หรือโดยกฎหมาย

บท  12.  การบรรจุและการท�าฉลาก

26120. (a)  ก่อนมีการจัดส่งหรือขายที่ผู้ค้าปลีก กัญชาและผลิตภัณฑ์ของ
กัญชาต้องได้รับการติดฉลากและวางในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและป้องกันเด็ได้

(a) "การผลิตระดับ 1" ส�าหรับโรงงานที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาใช้ตัวท�าละลาย
ไม่ระเหย หรือไม่ใช้ตัวท�าละลาย

(b) "การผลิตระดับ 2" ส�าหรับโรงงานที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาใช้ตัวท�าละลาย
ระเหย

(c) "การทดสอบ" ส�าหรับทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา ผู้ได้รับใบ
อนุญาตให้ทดสอบต้องมีสิ่งอ�านวยการทดสอบหรืออุปกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาต
ตามกฎข้อบังคับที่ก�าหนดโดยกรม ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทดสอบต้องไม่ถือใบ
อนุญาตอื่นในหมวดหมู่ใบอนุญาตภายในหมวดนี ้และต้องไม่เป็นเจ้าของหรือมี
ผลได้เสียจากการเป็นเจ้าของในสิ่งอ�านวยการทดสอบที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นไป
ตามหมวดนี้

(d)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของหมวดนี ้"ตัวท�าละลายรระเหย" ต้องมีความหมาย
เดียวกันกับใน หมวดย่อย (d) ของมาตรา 11362.3 ของประมวลกฎหมาย
สุขภาพและความปลอดภัย เว้นแต่ว่าจะก�าหนดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือ
กฎข้อบังคับ

26101. (a)  ยกเว้นจะก�าหนดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย กัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกัญชาสามารถขายให้เป็นไปตามใบอนุญาตที่ก�าหนดให้มีภายใต้
หมวดนื้ เว้นแต่ว่าตัวแทนตัวอย่างของกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาได้รับการ
ทดสอบโดยบริการการทดสอบที่ได้รับการรับรองเพื่อระบุว่า:

(1)  รายละเอียดสารเคมีของตัวอย่างนั้นเป็นไปตามเนื้อหาที่ใช้ติดฉลากของ
สารประกอบ รวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง ข้อทั้งหมดดังต่อไปนี:้

(A)  สารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC)

(B)  กรดเตตระไฮโดรแคนนาบิโนลิก (THCA)

(C)  แคนนาบิดิออล (CBD)

(D)  กรดแคนนาบิดิโอลิก (CBDA)

(E)  เทอร์พีนที่อธิบายในเวอร์ชั่นที่ล่าสุดของเอกสารวิจัยช่อดอกกัญชา 
ที่ตีพิมพ์โดยเภสัชต�าหรับสมุนไพรของอเมริกา

(F)  แคนนาบิเจอรอล (CBG)

(G)  แคนนาบินอล (CBN)

(2)  ที่ซึ่งก�าหนดให้มีการปรากฏของสารปนเปื้อนไม่เกินระดับต่าง ๆ ที่ระบุใน
เอกสารวิจัยของเภสัชต�าหรับสมุนไพรของอเมริกา วัตถุประสงค์ของย่อหน้านี ้
สารปนเปื้อน รวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง สิ่งทั้งหมดดังต่อไปนี:้

(A)  ตัวท�าละลายตกค้างหรือสารที่ใช้ในการแปรรูป รวมถึงก๊าซระเบิด เช่น บิว
เทน โพรเพน 02 หรือ H2 และสารพิษ สิ่งเป็นพิษ หรือสารก่อมะเร็ง เช่น เมทา
นอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ์เมทธิลีนคลอไรด ์อะซีโตน เบนซีน โทลูอีน และ
ไตรคลอโรเอทธิลลีน

(B)  วัสดุแปลกปลอม รวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง เส้นผม ขน แมลง หรือสิ่ง
เจอปนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(C)  การปนเปื้อนทางจุลินทรีย ์รวมไปถึงจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ใช้อากาศ จ�านวน
ยีสต์และรา จ�านวน P. aeruginosa, Aspergillus spp., S. aureus, สารอะฟลา
ท็อกซิน B1, B2, G1, หรือ G2, หรือสารโอคราท็อกซิน A

(b)  ระดับสารระเหยอินทรีย์ที่ตกค้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดใน
เอกสารวจิยัช่อดอกกัญชาโดยเภสัชต�าหรบัของสหรฐัอเมริกา (U.S.P. บท  467)

(c)  การทดสอบที่ก�าหนดให้มีโดยย่อหน้า (a) ต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดทั่วไปส�าหรับอ�านาจหน้าที่ในการทดสอบและการด�าเนินการทดสอบ
ความถูกต้อง รวมไปถึงการสุ่มตัวอย่าง ให้ใช้วิธีการมาตรฐานที่ก�าหนดโดย
องค์กรมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ ISO/IEC 17020 และ ISO/IEC 17025 

ในการทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาที่ผ่านการอนุมัติโดยหน่วยงาน
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อีกต่อไปว่ากัญชาเป็นสารควบคุมในตาราง 1

บท  13.  ผลิตภัณฑ์ของกัญชา

26130. (a)  ผลิตภัณฑ์ของกัญชาต้อง:

(1)  ไม่ออกแบบมาให้ดึงดูดความสนใจของเด็กหรือท�าให้สับสนได้ง่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับลูกอมหรืออาหารที่ขายในเชิงพาณิชย์อื่นซึ่งไม่มีส่วนผสมของ
กัญชา

(2)  ผลิตและขายด้วยปริมาณมาตรฐานของแคนนาบินอยต่อหนึ่งครั้งที่ใช้ไม่
เกินสิบ (10) มิลลิกรัมของสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC)

(3)  อธิบายหรือก�าหนดค่าขนาดมาตรฐานการใช้ต่อครั้งหากผลิตภัณฑ์กัญชา
นั้นใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาที่สามารถรับประทานได้ใน
รูปแบบของแข็ง

(4)  ท�าให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายของสารแคนนาบินอย
ไปทั่วทั้งผลิตภัณฑ์

(5)  ต้องผลิตและขายภายใต้มารฐานสุขาภิบาลก�าหนดโดยกรมสาธารณสุข
ของรัฐ โดยการหารือกับส�านักงาน ส�าหรับการเตรียม จัดเก็บ การจัดการ และ
การขายผลิตภัณฑ์อาหาร

(6)  ต้องมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับผู้บริโภคเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม รวมไปถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
ของกัญชาและค�าแนะน�าในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกัญชา ตามความจ�าเป็น

(b)  กัญชา รวมไปถึง กัญชาเข้มข้น ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของกัญชาที่ผลิต
ตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นสิ่งเจือปนภายใต้กฎหมายของรัฐ

บท  14.  การปกป้องเยาวชน

26140. (a)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม:่

(1)  ขายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาให้กับผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปี

(2)  อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปีเข้าไปในอาคารสถานที่ที่มีกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกัญชา

(3)  จ้างงานหรือว่าจ้างผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปี

(4)  ขายหรือขนส่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชา เว้นแต่ขายหรือขนส่ง
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาให้กับผู้ที่แสดงเอกสารในอนุญาตเป็นอันดับแรก 

ซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้ที่ได้รับการออกบัตรแสดงตนจากรัฐบาลเพื่อแสดงว่าบุคคล
นั้นมีอาย ุ21 ปีขึ้นไป

(b)  ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปีอาจได้รับการบังคับใช้หมวดนี้โดยเจ้าหน้าที่เพื่อ
ผ่อนผันให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต หรือลูกจ้างหรือบริษัทตัวแทนของผู้ได้รับใบ
อนุญาต หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าใจได ้ให้ขายหรือจัดหากัญชาให้กับเยาวชน โดย
ไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปีที่ท�าการซื้อ
หรือพยายามซื้อกัญชาภายใต้ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ที่ให้การผ่อนผันจะได้
รับการปกป้องจากการด�าเนินคดีเนื่องจากท�าการซื้อหรือพยายามซื้อกัญชา 
แนวทางส�าหรับการใช้ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปีเป็นผู้ล่อลวงต้องน�ามาใช้และตี
พิมพ์โดยส�านักงาน โดยเป็นไปตามส่วนการวางกฎของพระราชบัญญัติขั้นตอน
วิธีการปกครอง (บท 3.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 11340) ของ ส่วน 1 ของ หมวด 

3 ของ หัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล)

(c)  โดยไม่ค�านึงถึง หมวดย่อย (a) ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ที่จ�าหน่ายยาด้วย 

ภายใต ้บท 3.5 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 19300) ของหมวด 8 อาจ:

(1)  อนุญาตให้ผู้ที่มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่ถือครองบัตรแสดงตนถูกต้อง
ภายใต้ มาตรา11362.71 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย
และได้มีบัตรที่ออกโดยแสดงที่ถูกต้องที่ออกโดยรัฐบาล เข้าในอาคารสถานที่
ของตน;

(b)  บรรจุภัณฑ์และฉลากต้องไม่ท�าออกมาในลักษณะที่เป็นที่สนใจของเด็ก

(c)  ทุกฉลากของกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาและใบแทรกในผลิตภัณฑ ์

ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี ้ซึ่งแสดงอย่างชัดเจนบนใบแทรกที่มีปรากฏและอ่านได้
อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด รวมไปถึงขนาดตัวอักษรที่ใช ้ต้องเป็นไป
ตามก�าหนดโดยส�านักงานหรือกรมสาธารณสุขของรัฐ:

(1)  วันที่ผลิตและแหล่งที่มา

(2)  ข้อความต่อไปนี้ต้องพิมพ์เป็นตัวหนา:

(A)  ส�าหรับกัญชา: "ค�าเตือนจากรัฐบาล: บรรจุภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยกัญชา 
เป็นสารควบคุมตามตาราง 1 ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กและห่างจากสัตว ์กัญชา
สามารถครอบครองหรือบริโภคได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป เว้นแต่ผู้นั้นเป็น
ผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กัญชา การใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นม
บุตรอาจเป็นอันตรายได ้การบริโภคกัญชาท�าให้ความสามารถในการขับขี่และ
การปฏิบัติงานกับเครื่องจักรลดลง กรุณาใช้ความระมัดระวังขั้นสูง"

(B)  ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของกัญชา: "ค�าเตือนจากรัฐบาล: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบ
ไปด้วยกัญชา เป็นสารควบคุมตามตาราง 1 ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กและห่างจาก
สัตว์ กัญชาสามารถครอบครองหรือบริโภคได้เฉพาะผู้ที่มีอาย ุ21 ปีขึ้นไป เว้น
แต่ผู้นั้นเป็นผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กัญชา ผลของผลิตภัณฑ์กัญชาที่ท�าให้มี
อาการมึนเมาอาจเกิดขึ้นนานถึงสองชั่วโมง การใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์หรือ
หญิงให้นมบุตรอาจเป็นอันตรายได ้การบริโภคกัญชาท�าให้ความสามารถในการ
ขับขี่และการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรลดลง กรุณาใช้ความระมัดระวังขั้นสูง"

(3)  ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยดอกกัญชาแห้ง ให้ระบุน�้าหนักสุทธิ
ของกัญชาในบรรจุภัณฑ์

(4) ระบุแหล่งที่มาและวันที่เพาะปลูก ชนิดของกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชา 
และวันที่ของการผลิตและการบรรจุ

(5)  การระบุแหล่งก�าเนิด ถ้ามี

(6)  รายการของสารออกฤทธิ์ทางยา รวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง สารเตตระ
ไฮโดรแคนนาบินอล (THC) แคนนาบิดิออล(CBD) และสารอื่น ๆ ของแคนนา
บินอย สารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และแคนนาบินอยอื่น ๆ แสดง
ปริมาณเป็นมิลลิกรัมต่อปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง ระบุจ�านวนครั้งที่ใช้ได้ต่อหนึ่ง
บรรจุภัณฑ ์และแสดงปริมาณรวมสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และ
แคนนาบินอยอื่น ๆ เป็นมิลลิกรัมของทั้งบรรจุภัณฑ ์แสดงฤทธิ์ของกัญชาและ
ผลิตภัณฑ์ของกัญชาโดยอ้างอิงถึงปริมาณของสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล 

(THC) และแคนนาบิดิออลในกัญชาที่ใช้ในหนึ่งครั้ง

(7)  ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของกัญชา รายการของส่วนประกอบและข้อมูล
โภชนาการที่เปิดเผยนั้นต้องท�าตามข้อก�าหนดกลางในการท�าฉลากโภชนาการ
ในมาตรา 101.9 ของหัวข้อ 21 ของประมวลกฎข้อบังคับกลาง

(8)  รายการของตัวท�าละลาย ยาก�าจัดศัตรูพืชอนินทรีย ์ยาก�าจัดวัชพืช และ
ปุ๋ยบ�ารุงที่ใช้ในการเพาะปลูก การผลิต และการแปรรูปของกัญชาและผลิตภัณฑ์
ของกัญชา

(9)  ต้องท�าการแจ้งเตือนหากมีการใช้ถั่วหรือสารก่อภูมิแพ้อื่น ๆ

(10)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุความเป็นเอกลักษณ์ออกโดยกรมอาหารและ
การเกษตร

(11)  ข้อก�าหนดอื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยส�านักงานหรือกรมสาธารณสุขของรัฐ

(d)  ใช้ชื่อสามัญของอาหารเท่านั้นในการใช้อธิบายส่วนประกอบในผลิตภัณฑ ์

ของกัญชาที่รับประทานได้

(e)  ในกรณีที่ส�านักงานก�าหนดให้กัญชาไม่เป็นสารควบคุมในตาราง 1 ภายใต้
กฎหมายกลางอีกต่อไป ฉลากที่ใช้อธิบายในหมวดย่อย (c) ไม่จ�าเป็นต้องระบุ
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(d)  การโฆษณาทั้งหมดต้องเป็นจริงและสามารถพิสูจน์ได้ตามความเหมาะสม

26152.  ผู้ได้รับใบอนุญาตใด ๆ ต้องไม:่

(a)  ท�าการโฆษณาหรือการท�าตลาดในทางที่เป็นเท็จหรือไม่เป็นจริงในสื่อใดๆ 

ก็ตามที่ใช ้หรือเป็นไปในทางที่ไม่ค�านึงถึงความไม่ถูกต้อง โดยทางตรง หรือ
การแสดงความก�ากวม การละเว้น หรือการอนุมาน หรือโดยการเพิ่มสสารทาง
วิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิคที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อมีวัตถุประสงค์หลอกลวง
ให้เกิดความประทับใจ;

(b)  การตีพิมพ์หรือเผยแพร่โฆษณาหรือการท�าการตลาดที่ประกอบไปด้วยข้อ
ความที่เกี่ยวเนื่องกับตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อความใด ๆ ที่
แสดงบนฉลาก;

(c)  ท�าการตีพิมพ์หรือเผยแพร่โฆษณาหรือการท�าการตลาดที่ประกอบไปด้วย
ข้อความ การออกแบบ อุปกรณ ์หรือ การน�าเสนอที่มีแนวโน้มไปในทางที่ท�าให้
เกิดความประทับใจว่ากัญชานั้นมีแหล่งก�าเนิดในบางสถานที่หรือบางภูมิภาค 

เว้นแต ่ฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ท�าการโฆษณานั้นมีการระบุแหล่งก�าเนิด และการ
ระบุแหล่งก�าเนิดมีปรากฏบนสื่อโฆษณา;

(d)  ท�าการโฆษณาและการท�าตลาดบนป้ายประกาศหรืออุปกรณ์โฆษณาที ่
คล้ายคลึง ซึ่งติดตั้งอยู่ตามทางหลวงระหว่างรัฐหรือทางหลวงภายในรัฐ ซึ่งมี
การข้ามเขตแดนของรัฐอื่น ๆ;

(e)  ท�าการโฆษณาและการท�าตลาดกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาในทางที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้มี่มีอายุต�่ากว่า 21 ปีให้มาบริโภคกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกัญชา;

(f)  ท�าการตีพิมพ์หรือเผยแพร่การโฆษณาหรือการท�าตลาดที่ประกอบไปด้วย
สัญลักษณ ์ภาษา ดนตร ีท่าทาง ตัวละครการ์ตูน หรือเนื้อหาอื่นที่ทราบว่า
เป็นการดึงดูดผู้ที่ตามกฎหมายมีอายุน้อย เพื่อให้มาบริโภค; หรือ

(g)  ท�าการโฆษณาและการท�าตลาดกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาบน
สัญลักษณ์การโฆษณาภายในระยะ 1,000 ฟุตจากศูนย์เลี้ยงเด็ก โรงเรียน
อนุบาลหรือโรงเรียนเกรด 1 ถึงเกรด 12 สนามเด็กเล่น หรือศูนย์เยาวชน

26153.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่ให้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาจ�านวน
ใด ๆ หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ของกัญชา เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนธุรกิจ
หรือเป็นกิจกรรมในเชิงพาณิชย์

26154.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่โฆษณาหรือการ
ท�าการตลาดที่ประกอบไปด้วยข้อความเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่เป็นความจริงไม่ว่า
ในรูปแบบใดก็ตาม หรือมีแนวโน้มเพื่อหลอกลวงให้เกิดความประทับใจในผลที่
เกิดขึ้นกับสุขภาพเกิดเนื่องจากการบริโภคกัญชา

26155. (a)  บทบัญญัติต่าง ๆ ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 26152 

ต้องไม่น�ามาใช้บนต�าแหน่งของสัญลักษณ์การโฆษณาภายในอาคารสถานที่ของ
ผู้มีใบอนุญาตโดยไม่สามารถมองเห็นได้โดยปราศจากการช่วยเหลือในสถานที่
สาธารณะ ซึ่งก�าหนดให้สัญลักษณ์การโฆษณานั้นต้องไม่เป็นการโฆษณากัญชา
หรือผลิตภัณฑ์ของกัญชาในทางที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 
21 ปีให้มาบริโภคกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชา

(b)  บทนี้ไม่ใช้ในสุนทรพจน์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ใด ๆ

บทที่  16.  บันทึก 

26160. (a)  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเก็บบันทึกที่ถูกต้องของกิจกรรม 

กัญชาในเชิงพาณิชย์

(b)  บันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกัญชาเชิงพาณิชย์ตามที่ก�าหนดโดย
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี

(c)  ส�านักงานอาจตรวจสอบหนังสือและบันทึกของผู้ได้รับใบอนุญาตและ

(2)  ขายกัญชา ผลิตภัณฑ์ของกัญชา และอุปกรณ์เสริมส�าหรับกัญชาให้
กับผู้ที่มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่ถือครองบัตรแสดงตนถูกต้องภายใต ้

มาตรา11362.71 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยและได้มี
บัตรที่ออกโดยแสดงที่ถูกต้องที่ออกโดยรัฐบาล

บท  15.  ข้อจ�ากัดในการโฆษณาและการท�าการตลาด

26150. ส�าหรับวัตถุประสงค์ของบทนี:้

(a) "การโฆษณา" หมายถึง การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่โฆษณา

(b) "โฆษณา" รวมไปถึง ข้อความที่เขียนหรือสื่อทางค�าพูด ภาพประกอบ หรือ
การพรรณนา ซึ่งเป็นการท�าให้เกิดการขายกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชา รวม
ไปถึงภาพกราฟฟิกที่พิมพ์หรือเขียนออกมา หรือสื่ออื่น ๆ เช่น ป้ายประกาศ 

สัญลักษณ ์หรือสื่อแสดงด้านนอก บนบัตรการขนส่งสาธารณะ หรือวารสารตี
พิมพ์ สิ่งพิมพ ์หรือการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน ์หรือสื่ออื่น ๆ; ยกเว้นค�าดัง
กล่าวจะไม่รวมถึง:

(1)  ฉลากใด ๆ ที่ติดอยู่กับกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชา หรือ สิ่งคลุมห่อ
บรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจ ุหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ห่อสิ่งบรรจุสินค้า ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของการติดฉลากภายใต้บทบัญญัติของหมวดนี้

(2)  บทบรรณาธิการหรือสื่อที่ใช้อ่านอื่น ๆ (เช่น การออกข่าว) ในวารสาร หรือ
สิ่งตีพิมพ์ หรือหนังสือพิมพ ์ส�าหรับการเผยแพร่ที่ต้องไม่มีการสัญญาหรือช�าระ
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งมีค่าอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ได้รับใบ
อนุญาตใด ๆ ก็ตาม และต้องไม่เป็นการเขียนโดยหรือในทิศทางการแนะน�าของ
ผู้ได้รับใบอนุญาต

(c) "สัญลักษณ์การโฆษณา" เป็นสัญลักษณ ์ใบปิดประกาศ ป้ายแสดง ป้าย
ประกาศ หรือสื่อโฆษณาอื่นใดที่ติดตั้งอยู่กับที่เป็นการถาวรเพื่อสนับสนุนการ
ขายกัญชาและผลิตภัณฑ์ของกัญชาที่ไม่ได้เพาะปลูก ผลิต หรือแจกจ่าย หรือ
ขายในชุดการผลิตเดียวกัน

(d) "ข้อความที่เกี่ยวกับสุขภาพ" หมายถึง ข้อความใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่อง
กับสุขภาพ และรวมไปถึงข้อความที่แสดงความสามารถในการเยียวยาหรือการ
รักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือแสดงเป็นนัย เพื่อแนะน�า
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชากับประโยชน์
ทางด้านสุขภาพ หรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ

(e) "ตลาด" หรือ "การท�าตลาด" หมายถึง การรกะท�าใดหรือขั้นตอนใดที่ใช้
ในการสนับสนุนการขายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ของกัญชา รวมไปถึง แต่ไม่
จ�ากัดเพียง การสนับสนุนในงานแข่งขันกีฬา การท�าโฆษณา ณ จุดขาย และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบออกมาโดยเฉพาะเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ประชากรบางกลุ่ม

26151. (a)  โฆษณาและการท�าการตลาดทั้งหมดต้องระบุผู้มีใบอนุญาตที่
รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปิดฉลากอย่างถูกต้องและอ่านได้ชัดเจน

(b)  การโฆษณาหรือการท�าการตลาดใด ๆ ที่ได้รับการออกอากาศผ่านวิทย ุสิ่ง
พิมพ์ หรือการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลต้องเป็นการแสดงสารให้ผู้รับสารที่คาด
หมายเป็นผู้ที่มีอาย ุ21 ปีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 71.6 ซึ่งให้อ้างอิงตามข้อมูล
สัดส่วนผู้รับสารที่เป็นปัจจุบันที่น่าเชื่อถือ

(c)  การโฆษณาหรือการท�าการตลาดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ ท�าให้
เป็นการสื่อสารหรือข้อความสนทนาส�าหรับเฉพาะรายโดยผู้ได้รับใบอนุญาต 

ต้องกระท�าโดยวีธีการที่ยืนยันได้ว่าผู้รับสารนั้นมีอาย ุ21 ปีขึ้นไปก่อนที่จะ
ด�าเนินการสื่อสารหรือด�าเนินการสนทนาที่ควบคุมโดยผู้ได้รับใบอนุญาต ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ของมาตรานี้ การใช้วิธีการในการยืนยันอายุดังกล่าวอาจรวมถึงการ
ยืนยันของผู้ใช้งาน การเปิดเผยวันเกิด หรือวิธีการลงทะเบียนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง
กัน
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แกะรอยที่ขยายที่อธิบายไว้ใน หมวดย่อย (a) เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของ
กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาตลอดห่วงโซ่การจ�าหน่ายและสื่อสารข้อมูลดังกล่าว
ไปยังหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตตามที่กฎหมายก�าหนด

(c)  ซอฟต์แวร์ใด ๆ ฐานข้อมูล หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่น�ามา
ใช้โดยกรมให้เป็นประโยชน์เพื่อน�าไปใช้ปฏิบัติโปรแกรมติดตามและแกะรอยจะ
สนับสนุนการท�างานร่วมกันกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ธุรกิจกัญชาของบุคคล
ที่สาม และให้ทุกกิจกรรมของระบบเฉพาะหน้าผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะด�าเนิน
การผ่านส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ที่ปลอดภัยหรือ
เทคโนโลยีเทียบเท่าซึ่งท�าเป็นเอกสารอย่างดี สองทิศทาง และสามารถเข้าถึง
แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใด ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบและมีหนังสือรับรอง
ที่เหมาะสม API หรือเทคโนโลยีที่เทียบเท่า จะต้องมีการควบคุมเวอร์ชัน และ
ให้การแจ้งการปรับปรุงให้ทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอต่อแอปพลิเคชันของ
บุคคลที่สาม ระบบควรให้สภาพแวดล้อมการทดสอบส�าหรับแอปพลิเคชันของ
บุคคลที่สามในการเข้าถึงที่สะท้อนสภาพแวดล้อมการผลิต

บทที่  18.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

26180.  ผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตแต่ละคน จะต้องจัดให้มีสัดส่วนของแอป
พลิเคชัน การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุตามค่าใช้จ่ายของ
การบังคับใช้หมวดนี ้ดังต่อไปนี:้

(a)  ผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตแต่ละคน จะเรียกเก็บแต่ละค่าธรรมเนียมผู้ได้
รับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ตามความเหมาะสม ค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตและการต่ออาย ุจะต้องค�านวณเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หมวดนี ้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่แตก
ต่างกันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อก�าหนดควบคุมบังคับต่าง ๆ ของหมวดนี้ที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมใบอนุญาตที่แตกต่างกัน รวมถึง
แต่ไม่จ�ากัด การโปรแกรมติดตามและแกะรอยที่ก�าหนดตาม มาตรา 26170 

แต่ต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายในการก�ากับดูแลที่เหมาะสมให้กับผู้มีอ�านาจในการ
ออกใบอนุญาต

(b)  การประเมินค่าใช้จ่ายรวมตามหมวดนี้จะต้องตั้งไว้ที่จ�านวนเงินที่เป็นธรรม 

และจะสร้างรายได้รวมตามสัดส่วนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรวมในการ
ดูแลหมวดนี้

(c)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งหมดจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ปรับขนาดโดยผู้
มีอ�านาจออกใบอนุญาตขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ

(d)  ผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตจะต้องฝากเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บรวบรวมถึง
หมดอยู่ในบัญชีค่าธรรมเนียมเฉพาะต่อผู้มีอ�านาจในการออกใบอนุญาต ที่จะจัด
ตั้งขึ้นในกองทุนควบคุมกัญชา เงินในบัญชีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะถูกน�ามา
ใช ้เมื่อมีการจัดสรรโดยสภานิติบัญญัต ิโดยผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตที่ก�าหนด
ไว้ส�าหรับการบริหารงานของหมวดนี้

26181.  คณะกรรมการควบคุมทรัพยากรน�้าของรัฐ กรมปลาและสัตว์ป่า 
และหน่วยงานอื่น ๆ อาจตั้งค่าธรรมเนียมที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโปรแกรม
ควบคุมบังคับกัญชาของหน่วยงาน

บทที่  19.  รายงานประจ�าป ีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

26190.  เริ่มวันที ่1 มีนาคม 2020 และวันที่หรือก่อนวันที ่1 มีนาคม 

ของแต่ละปีหลังจากนั้น ผู้มีอ�านาจแต่ละคนจะต้องจัดเตรียมและส่งไปยังสภา
นิติบัญญัติรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้มีอ�านาจที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมกัญชาในเชิงพาณิชย ์และประกาศรายงานบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ
ผู้มีอ�านาจ รายงานจะต้อง รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด ประเภทเดียวกันของข้อมูลที่ระบุ
ไว้ใน มาตรา 19353 และรายการโดยละเอียดของการอุทธรณ์เพื่อการบรรเทา
ควบคุมบังคับ หรือการเปลี่ยนแปลงในการสร้างกฎเกณฑ ์โดยส�านักงานจาก
ผู้ได้รับใบอนุญาตโดยการร้องขอการปรับเปลี่ยนของการบังคับใช้กฎข้อบังคับ

ตรวจสอบบริเวณสถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต ในฐานะผู้มีอ�านาจออกใบ
อนุญาต หรือหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่น ที่เห็นว่าจ�าเป็นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนตามหมวดนี ้การตรวจสอบทั้งหมดจะต้องด�าเนินการในช่วงเวลาท�าการ
มาตรฐานของส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีได้รบัอนุญาตหรอืในเวลาท่ีเหมาะสมอืน่ ๆ

(d)  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเก็บบันทึกที่ระบุโดยเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตาม
บริเวณสถานที่ของสถานที่ได้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตอาจท�าให้
การตรวจสอบของบันทึกของผู้ได้รับใบอนุญาตใด ๆ ผู้ได้รับใบอนุญาตยังต้องจัด
ให้มีและส่งมอบส�าเนาเอกสารไปยังหน่วยงานออกใบอนุญาตตามค�าขอ

(e)  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของตนที่ปฏิเสธ เป็นอุปสรรค ขัด
ขวาง หรือแทรกแซง กับการตรวจสอบของบริเวณสถานที่หรือบันทึกของผู้ได้
รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ได้มีส่วนร่วมในการละเมิดหมวดนี้

(f)  หากผู้ได้รบัใบอนุญาตหรือตวัแทนหรือลกูจ้างของผูไ้ด้รับใบอนญุาตล้มเหลว 
ในการรักษาหรือให้บันทึกที่จ�าเป็นตามมาตรานี ้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีการ
อ้างและปรับไม่เกินสามหมื่นดอลลาร ์($30,000) ต่อการละเมิดรายบุคคล

26161. (a)  ทุกการขายหรือการขนส่งของกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา 
จากผู้ได้รับใบอนุญาตรายหนึ่งไปยังผู้รับอนุญาตอีกรายหนึ่งต้องถูกบันทึกไว้ใน
ใบแจ้ง หนี้หรือใบเสร็จรับเงินการขาย ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินการขายอาจ
ถูกเก็บรักษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และต้องยื่นในลักษณะดังกล่าว ขณะที่เข้า
ถึงอย่างง่ายดายเพื่อการตรวจสอบโดยพนักงานของส�านักงานหรือกรรมาธิการ
ภาษี และจะไม่ผสมปนเปกับใบแจ้งหนี้ที่ครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ

(b)  แต่ละใบแจ้งหนี้การขายที่ก�าหนดโดย หมวดย่อย (a) จะต้องรวมถึงชื่อและ
ที่อยู่ของผู้ขาย และจะต้องรวมถึงข้อมูลต่อไปนี ้:

(1)  ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ

(2)  วันที่ของการขายและเลขที่ใบแจ้งหนี้

(3)  ชนิด ปริมาณ ขนาด และความจุของบรรจุภัณฑ์ของกัญชาหรือผลิตภัณฑ์
กัญชาที่ขาย

(4)  ค่าใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ ร่วมกับส่วนลดใด ๆ ที่ใช้ต่อราคาตามที่ปรากฏในใบ 

แจ้งหนี้

(5)  สถานที่จากที่การขนส่งของกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกท�าขึ้น เว้นแต่
การขนส่งถูกท�าขึ้นมาจากบริเวณสถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต

(6)  ข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุไว้โดยส�านักงานหรือผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาต

บทที่  17.  ระบบติดตามและแกะรอย

26170. (a)  กรมอาหารและการเกษตร ในการหารือกับส�านักงานและ
กรรมาธิการภาษีของรัฐ จะต้องขยายโปรแกรมติดตามและแกะรอยที่จัดมีให้
ภายใต ้ข้อ 7.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 19335) ของบทที ่3.5 ของส่วนที ่8 ที่
จะรวมถึงการรายงานของการเคลื่อนไหวของกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาตลอด
ห่วงโซ่การจ�าหน่ายและอย่างน้อยที่สุดให้ในระดับเดียวกันของข้อมูลส�าหรับ
กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาตามที่ก�าหนดให้รายงานกัญชาในทางการแพทย์
และผลิตภัณฑ์กัญชาในทางการแพทย ์และนอกจากนี ้จ�านวนภาษีการเพาะ
ปลูกตาม ส่วนที ่14.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 34010) หมวดที ่2 แห่งประมวล
กฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี โปรแกรมติดตามและ
แกะรอยที่ขยายจะต้องรวมถึงเมล็ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบบซอฟต์แวร์การ
ติดตามการขายที่มีจุดข้อมูลส�าหรับขั้นต่าง ๆ ของกิจกรรมเชิงพาณิชย ์รวมถึง
แต่ไม่จ�ากัด การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจ�าหน่าย สินค้าคงคลัง 
และการขาย

(b)  กรม ในการหารือกับส�านักงาน จะต้องท�าให้มั่นใจว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตาม
หมวดนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม โปรแกรม และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของโปรแกรมติดตามและ
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26202. (a)  เขตอ�านาจศาลท้องถิ่นอาจบังคับใช้หมวดนี ้และกฎข้อบังคับ
ที่ประกาศโดยส�านักงานหรือผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตใด ๆ หากได้รับมอบ
หมายอ�านาจที่จะท�าเช่นนั้นโดยส�านักงานหรือผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาต

(b) ส�านักงานหรือผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตใด ๆ ที่จะใช้คณะผู้แทนของผู้
มีอ�านาจในการบังคับใช้ใน หมวดย่อย (a) ผ่านบันทึกความเข้าใจระหว่าง
ส�านักงานหรือผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตและเขตอ�านาจศาลท้องถิ่นที่มีอ�านาจ
บังคับใช้จะได้รับการแต่งตั้ง

บทที่  21.  กองทุน

26210. (a)  กองทุนกฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับและความปลอดภัยของ
กัญชาในทางการแพทย ์ที่ตั้งขึ้นใน มาตรา 19351 ในที่นี้ขอเปลี่ยนชื่อกองทุน
ควบคุมกัญชา

(b)  เมื่อวันที่มีผลบังคับใช้ของมาตรานี ้เมื่อใดก็ตามที ่"กองทุนกฎหมายว่า
ด้วยกฎข้อบังคับและความปลอดภัยของกัญชาในทางการแพทย"์ ปรากฏอยู่ใน
บทกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือสัญญาใด หรือในประมวลกฎหมายอื่น ก็จะถูก
ตีความเพื่ออ้างถึงกองทุนควบคุมกัญชา

26211. (a)  กองทุนส�าหรับการเริ่มต้นและการสนับสนุนของกิจกรรมควบ
คุมบังคับภายใต้หมวดนี ้รวมถึงโปรแกรมข้อมูลสาธารณะที่อธิบายไว้ใน หมวด
ย่อย (c) และส�าหรับกิจกรรมของกรรมาธิการภาษีภายใต ้ส่วนที ่14.5 (โดย
เริ่มด้วยมาตรา 34010) ของ หมวดที ่2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินราย
ได้และระบบการจัดเก็บภาษ ีจนกว่าวันที ่1 กรกฎาคม 2017 หรือจนกว่าออก
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ ปี 2017 แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในภายหลัง จะ
ต้องรับเงินจ่ายล่วงหน้าจากกองทุนทั่วไป และจะต้องได้รับการช�าระคืนเงินเริ่ม
ต้นได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บรวบรวมได้ตามหมวดนี ้กฎหรือข้อบังคับที่ลงมติ
ยอมรับตามหมวดนี ้หรือรายได้ที่เก็บได้จากภาษีที่ก�าหนดโดยมาตรา 34011 

และ 34012 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษ ี

ก่อน 1 มกราคม 2025

(1)  กองทุนที่จ่ายเงินล่วงหน้าตามหมวดย่อยนี ้จะต้องจัดสรรให้กับส�านักงาน
ซึ่งจะกระจายเงินไปยังผู้มีอ�านาจออกใบอนุญาตที่เหมาะสม ตามความจ�าเป็นที่
จะน�าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปปฏิบัต ิและให้กรรมาธิการภาษีตามความจ�าเป็น ที่
จะน�าไปใช้ปฏิบัติซึ่งบทบัญญัติของ ส่วนที ่14.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 34010) 

หมวดที ่2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

(2)  ภายใน 45 วันของมาตรานี้จะมีผลบังคับ:

(A)  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินจะต้องก�าหนดจ�านวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าในการ 
เริ่มต้น จากกองทุนทั่วไปให้กับกองทุนควบคุมกัญชา ซึ่งไม่เกินสามสิบล้าน
ดอลลาร ์($30,000,000) และ

(B)  จะมีเงินที่จ่ายล่วงหน้ารวมห้าล้านดอลลาร ์($5,000,000) จากกองทุน
ทั่วไปให้แก่กรมบริการดูแลสุขภาพของรัฐส�าหรับโปรแกรมข้อมูลสาธารณะที่
อธิบายไว้ใน หมวดย่อย (c)

(b)  แม้จะม ีหมวดย่อย (a) สภานิติบัญญัติจะต้องจัดให้มีกองทุนเพียงพอที่จะ
ให้กองทุนควบคุมกัญชาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของส�านักงาน ผู้มีอ�านาจออกใบ
อนุญาตของรัฐภายใต้หมวดนี ้และกรรมาธิการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
กรรมาธิการภาษ ีภายใต ้ส่วนที ่14.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 34010) หมวดที ่
2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษ ีซึ่งคาดว่า
กองทุนครั้งนี้จะมีการจัดให้เป็นประจ�าทุกปีที่โดยเริ่ม 1 กรกฎาคม 2017

(c)  กรมบรกิารดแูลสุขภาพของรฐัจะต้องจัดตัง้และน�าไปใช้ปฏบัิตซิึง่โปรแกรม 

ข้อมูลสาธารณะไม่เกิน 1 กันยายน 2017 โปรแกรมข้อมูลสาธารณะนี ้อย่าง
น้อยที่สุดจะต้องอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการควบคุม วางกฎ
ข้อบังคับ และภาษีการใช้กัญชาของผู้ใหญ ่ปี 2016 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ส�าหรับการจ�ากัดการเข้าถึงของกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาให้แก่บุคคลที่มีอายุ

ตามหมวดนี้

26191. (a)  โดยเริ่ม 1 มกราคม 2019 และ 1 มกราคม ของแต่ละปี
หลังจากนั้น ส�านักงานของผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ California จะต้องด�าเนิน
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพของกิจกรรมของส�านักงานตามหมวดนี ้และ
จะต้องรายงานผลการตัดสินของศาลต่อส�านักงานและสภานิติบัญญัติก่อน 1 

กรกฎาคม ในปีเดียวกัน รายงานจะต้อง รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด ดังต่อไปนี:้

(1)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโปรแกรม

(2)  ประสิทธิภาพโดยรวมของโปรแกรมการบังคับใช้

(3)  รายงานใด ๆ ที่ส่งตามมาตรานี้จะถูกส่งไปตาม มาตรา 9795 ของ
ประมวลกฎหมายรัฐบาล

(b)  สภานิติบัญญัติต้องจัดให้มีเงินเพียงพอที่จะส�านักงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
ของรัฐ California ในการด�าเนินการตรวจสอบประจ�าปีที่ก�าหนดโดยมาตรานี้

บทที่  20.  การควบคุมท้องถิ่น

26200. (a)  ไม่มีสิ่งใดในหมวดนี้จะต้องแปลความเพื่อเข้าแทนที่หรือจ�า
กัด อ�านาจของเขตอ�านาจศาลท้องถิ่นเพื่อลงมติยอมรับและบังคับใช้ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในการวางระเบียบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี ้รวมถึงแต่ไม ่จ�ากัด 

ข้อก�าหนดการแบ่งเขตและการใช้ที่ดินในท้องถิ่น ข้อก�าหนดใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากการสูบมือสอง หรือ
จะห้ามโดยสมบูรณ์การจัดตั้งหรือการด�าเนินงานของธุรกิจประเภทหนึ่งหรือ
มากกว่าที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ภายในเขตอ�านาจศาลท้องถิ่น

(b)  ไม่มส่ิีงใดในหมวดนีจ้ะต้องแปลความทีจ่ะต้องใช้อ�านาจในการออกใบอนุญาต 

เพื่อด�าเนินการความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น บังคับใช้ข้อ
ก�าหนดการแบ่งเขตท้องถิ่น หรือบังคับใช้ข้อก�าหนดใบอนุญาตในท้องถิ่น

(c)  เขตอ�านาจศาลท้องถิ่นจะต้องแจ้งส�านักงานเมื่อการเพิกถอนใบอนุญาต 

การอนุญาต หรือการให้อ�านาจใด ๆ ในท้องถิ่น เพื่อผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะมีส่วน
ร่วมในในกิจกรรมกัญชาในเชิงพาณิชย์ภายในเขตอ�านาจศาลท้องถิ่น ภายใน 

10 วัน ของการแจ้ง ส�านักงานจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 10 วัน ของการได้รับแจ้งจากส�านักงาน ผู้มีอ�านาจในการออก
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง จะเริ่มกระบวนการพิจารณาภายใต ้บทที ่3 (โดยเริ่มด้วย
มาตรา 26030) เพื่อตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตที่
ควรจะเป็นถูกระงับหรือเพิกถอนหรือไม่

(d)  แม้จะม ีวรรค (1) ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 11362.3 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย เขตอ�านาจศาลท้องถิ่นอาจ
อนุญาตให้มีการสูบ การสูดไอระเหย และการกินกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาใน
บริเวณสถานที่ของร้านค้าปลีกหรือธุรกิจขนาดเล็กมากที่ได้รับใบอนุญาตตาม
หมวดนี ้หาก:

(1)  การเข้าถึงพื้นที่ที่การบริโภคกัญชาที่ได้รับอนุญาต ถูกจ�ากัดให้แก่บุคคล
อายุ 21 ปีและมากกว่า

(2)  การบริโภคกัญชาไม่สามารถมองเห็นได้จากที่สาธารณะใด ๆ หรือพื้นที่ที่
ไม่จ�ากัดอาย ุและ

(3)  การขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาสูบ ไม่ได้รับอนุญาตใน
บริเวณสถานที่

26201.  มาตรฐาน ข้อก�าหนด และกฎข้อบังคับใดที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม การทดสอบ การรักษาความปลอดภัย 

ความปลอดภัยของอาหาร และการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ  

จะต้องเป็นมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดตามหมวดนี้
ทั่วทั้งรัฐ เขตอ�านาจศาลท้องถิ่นอาจตั้งมาตรฐาน ข้อก�าหนด และกฎข้อบังคับ
เพิ่มเติม
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(9)	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารเคมีอื่น

(10)	 ของเสียที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

(11)	 ขยะและของเสียของมนุษย์

(12)	 การท�าความสะอาด การฟื้นฟ ูและการบรรเทา

มาตรา	 7.	 ภาษีกัญชา

มาตรา	 7.1. ส่วนที ่14.5 (โดยเริ่มด้วย มาตรา 34010) จะถูกเพิ่มใน
หมวดที่ 2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษ ี

เพื่อให้อ่านดังนี:้

ส่วนที่  14.5.  ภาษีกัญชา

34010.  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี:้

(a) "คณะกรรมการ" หมายถึง กรรมาธิการภาษีหรือหน่วยงานของกรรมาธิการ
ภาษี

(b) "ส�านักงาน" หมายถึง ส�านักงานควบคุมกัญชา ภายในกรมกิจการผู้บริโภค

(c) "กองทุนภาษ"ี หมายถึง กองทุนรัฐ California ภาษีกัญชาที่สร้างขึ้นโดย 

มาตรา 34018

(d) "กัญชา" จะต้องมีความหมายเดียวกับที่ระบุไว้ใน มาตรา 11018 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย และยังจะต้องหมายถึง
กัญชาในทางการแพทย์

(e) "ผลิตภัณฑ ์กัญชา" จะต้องมีความหมายเดียวกับที่ระบุไว้ใน มาตรา 
11018.1 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย และจะต้อง
หมายถึงสารเข้มข้นในทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์กัญชาในทางการแพทย์

(f) "ดอกกัญชา" จะต้องหมายถึงดอกไม้แห้งของพืชกัญชาตามที่ก�าหนดโดย
คณะกรรมการ

(g) "ใบกัญชา" จะต้องหมายถึงทุกส่วนของพืชกัญชาอื่นที่ไม่ใช่ดอกกัญชาที่
ขายหรือบริโภค

(h) "จ�านวนยอดรับทั้งสิ้น" จะต้องมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน มาตรา 
6012

(i) "การขายปลีก" จะต้องมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน มาตรา 6007

(j) "บุคคล" จะต้องมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน มาตรา 6005

(k) "ธุรกิจขนาดเล็กมาก" จะต้องมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน วรรค 

(3) ของ หมวดย่อย (a) ของ มาตรา 26070 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจและอาชีพ

(l) "ไม่แสวงหาผลก�าไร" จะต้องมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน มาตรา 
26070.5 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ

34011. (a)  มีผลบังคับใช ้1 มกราคม 2018 ภาษีสรรพสามิตกัญชาจะ
ต้องถูกบังคับต่อผู้ซื้อกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีขายในรัฐนี้ในอัตราร้อย
ละ 15 ของจ�านวนยอดรับทั้งสิ้นจากการขายค้าปลีกใด ๆ โดยร้านขายยา หรือ
บุคคลอื่นที่ก�าหนดจะต้องได้รับใบอนุญาตตาม บทที ่3.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 
19300) ของ หมวดที ่8 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ หรือร้าน
ค้าปลีก ธุรกิจขนาดเล็กมาก องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร หรือบุคคลอื่น ที่ก�าหนด
ให้ได้รับใบอนุญาตตาม หมวดที ่10 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 26000) แห่งประมวล
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ ที่จะขายกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาโดยตรง
ต่อผู้ซื้อ

(b)  ยกเว้นที่ให้ไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎข้อบังคับ ภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้
จะน�าไปใช้กับราคาเต็ม หากไม่ลงรายการ ของการท�าธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทั้งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาและสินค้าอย่างอื่นใดที่แตกต่างและสามารถ

ต�่ากว่า 21 ปี อธิบายบทลงโทษส�าหรับการให้การเข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์
กัญชาให้แก่บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 21 ปี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของการขับขี่
ยานยนต์ เรือ เรือโดยสาร อากาศยาน หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ส�าหรับการ
ขนส่งในขณะที่มีความบกพร่องจากการใช้กัญชา อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ของ
การใช้กัญชาขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามากเกินไป

มาตรา	 6.2. มาตรา 147.6 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายว่าด้วย
แรงงาน เพื่อให้อ่านดังนี:้

147.6. (a)  ก่อน 1 มีนาคม 2018 กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จะต้องประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อประเมินว่ามีความจ�าเป็นหรือไม่ที่
จะพัฒนากฎข้อบังคับเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตภายใต้ หมวดที ่10 (โดยเริ่มด้วย มาตรา 26000) แห่งประมวล
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ รวมถึงแต่ไม ่จ�ากัด จ�าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีข้อ
ก�าหนดเฉพาะเพื่อรับมือกับการรับสัมผัสกับการสูบกัญชามือสองโดยพนักงาน
ในสถานที่ที่การบริโภคกัญชาจะได้รับอนุญาตภายใต ้หมวดย่อย (d) ของ 
มาตรา 26200 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ และจ�าเป็นหรือ
ไม่ที่ต้องมีข้อก�าหนดเฉพาะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเผาไหม ้

การสูด การปล้นอาวุธ หรือการบาดเจ็บจากความเครียดซ�้าซาก

(b)  ก่อน 1 ตุลาคม 2018 คณะกรรมการที่ปรึกษาจะต้องน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการถึงผลของการค้นหาและข้อแนะน�าเพื่อการพิจารณาของคณะ
กรรมการ ก่อน 1 ตุลาคม 2018 คณะกรรมการจะต้องให้การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การลงมติยอมรับกฎข้อบังคับเฉพาะอุตสาหกรรมตามมาตรานี้

มาตรา	 6.3. มาตรา 13276 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยน�้าจะถูกแก้ไข 

เพื่อให้อ่านดังนี:้

13276. (a)	 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจหลายหน่วยงาน กรมปลาและสัตว์
ป่า และโครงการน�าร่องคณะกรรมการควบคุมแหล่งน�้าของรัฐ เพื่อรับมือกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการเพาะปลูกกัญชา ได้รับมอบหมายให้ตอบ
สนองต่อความเสียหายที่เกิดจากการเพาะปลูกกัญชาบนที่ดินของรัฐและเอกชน
ในรัฐ California จะต้องยังคงความพยายามในการบังคับใช้เป็นการถาวร
และขยายไปยังระดับทั่วทั้งรัฐ เพื่อให้แน่ใจว่าการลดลงของผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ของการเพาะปลูกกัญชาต่อคุณภาพน�้าและต่อปลาและสัตว์ป่าทั่วรัฐ

(b)	 แต่ละคณะกรรมการภูมิภาคจะต้อง และคณะกรรมการควบคุมแหล่งน�้า
ของรัฐอาจ รับมือการปล่อยของเสียที่เกิดจากการเพาะปลูกกัญชาในทางการ
แพทย ์และการเพาะปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์ภายใต้หมวด 10 แห่งประมวล
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโดยการลงมติ
ยอมรับการอนุญาตทั่วไป การตั้งข้อก�าหนดการปล่อยของเสีย หรือการด�าเนิน
การตาม มาตรา 13269 ในการรับมือการปล่อยของเสียเหล่านี ้แต่ละคณะ
กรรมการภูมิภาคจะต้องรวมเงื่อนไขที่จะรับมือรายการที ่รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด 

ทั้งหมดต่อไปนี:้

(1)	 การพัฒนาเว็บไซต์และการบ�ารุงรักษา การควบคุมการกัดเซาะ และ
คุณลักษณะการระบายน�้า

(2)	 การติดตั้งการเดินทางข้ามล�าน�้าและการบ�ารุงรักษา

(3)	 การป้องกันและการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าและริมน�้า

(4)	 การก�าจัดดิน

(5)	 การจัดเก็บและการใช้งานน�้า

(6)	 การไหลผ่านชลประทาน

(7)	 ปุ๋ยและดิน

(8)	 ยาฆ่าแมลงและสารเคมีก�าจัดวัชพืช
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26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ

(f)  ในภายหลังการจัดตั้งโปรแกรมแสตมป์ภาษ ีคณะกรรมการโดยกฎข้อบังคับ
อาจจัดให้ว่าจะไม่มีกัญชาอาจถูกย้ายออกจากสถานที่เพาะปลูกได้รับใบอนุญาต
หรือขนส่งบนทางหลวงสาธารณะ เว้นแต่ในถุงสินค้าที่รัฐออกมีแสตมป์ภาษีใน
ประเภทที่ถูกต้อง

(g)  แสตมป์ภาษีและถุงสินค้าจะต้องสามารถอ่านได้โดยการสแกนหรืออุปกรณ์
ที่คล้ายกัน และต้องสามารถสอบย้อนกลับใช้โปรแกรมติดตามและแกะรอยตาม 

มาตรา 26170 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ

(h)  บุคคลที่ก�าหนดให้ได้รับใบอนุญาตการเพาะปลูกกัญชาตาม บทที ่3.5 

(โดยเริ่มด้วยมาตรา 19300) ของ หมวดที ่8 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจและอาชีพ or หมวดที ่10 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 26000) แห่งประมวล
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ จะต้องรับผิดชอบในการช�าระภาษีตามกฎข้อ
บังคับที่ลงมติยอมรับโดยคณะกรรมการ จะไม่มีกัญชาอาจขายได้เว้นแต่ได้ช�าระ
ภาษีตามที่ได้ให้ไว้ในส่วนนี้

(i)  กัญชาทั้งหมดที่ถูกย้ายออกจากบริเวณสถานที่เพาะปลูก ยกเว้นของเสีย
โรงงาน จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้ถูกขายไปและจึงต้องเสียภาษีภายใต้
มาตรานี้

(j)  ภาษีที่ก�าหนดโดยมาตรานี้จะถูกก�าหนดไว้ในกัญชาทั้งหมดที่ปลูกในรัฐตาม
กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่ประกาศโดยคณะกรรมการ แต่จะไม่ต้องใช้บังคับกับ
กัญชาที่ปลูกส�าหรับการใช้ส่วนบุคคลภายใต ้มาตรา 11362.1 ของ ประมวล
กฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย หรือปลูกโดยผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติ
หรือผู้ดูแลขั้นต้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ความเห็นอกเห็นใจ

(k)  เริ่ม 1 มกราคม 2020 อัตราที่ระบุไว้ใน หมวดย่อย (a) (b) และ (c) จะ
ต้องปรับตามที่คณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปีหลังจากนั้นตามอัตราเงินเฟ้อ

34013. (a)  คณะกรรมการจะต้องบริหารและจัดเก็บภาษีที่ก�าหนดโดย
ส่วนนี้ตามกฎหมายขั้นตอนการเก็บค่าธรรมเนียม (ส่วนที ่30 (โดยเริ่มด้วย
มาตรา 55001) ของ หมวดที ่2) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี ้การอ้างอิง
ในกฎหมายขั้นตอนการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อ "ค่าธรรมเนียม" จะต้องรวมถึง
ภาษีที่ก�าหนดโดยส่วนนี ้และการอ้างอิงถึง "ผู้เสียค่าธรรมเนียม" จะต้องรวมถึง
บุคคลที่ก�าหนดให้จ่ายหรือเก็บภาษีที่ก�าหนดโดยส่วนนี้

(b)  คณะกรรมการอาจก�าหนด ลงมติยอมรับ และบังคับใช้กฎข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการบังคับใช้ส่วนนี้ รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด การเก็บ 

การรายงาน การคืนเงิน และการอุทธรณ์

(c)  คณะกรรมการจะต้องลงมติยอมรับกฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่จ�าเป็นใน 

การจัดการภาษีในส่วนนี ้กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับดังกล่าวอาจรวมถึงวิธีการ
หรือขั้นตอนการติดฉลากกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา หรือบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว 
จะก�าหนดก่อนการช�าระภาษี

(d)  คณะกรรมการอาจก�าหนด ลงมติยอมรับ และบังคับใช้กฎข้อบังคับฉุกเฉิน
ใด ๆ ตามความจ�าเป็นเพื่อน�าไปใช้ปฏิบัต ิบริหารจัดการ และบังคับใช้หน้าที่
ภายใต้หมวดนี้ กฎข้อบังคับฉุกเฉินใด ๆ ที่ได้ก�าหนด ได้ลงมติยอมรับ หรือได้
บังคับใช้ตามมาตรานี ้จะต้องถูกลงมติยอมรับ ให้เป็นไปตาม บทที ่3.5 (โดย
เริ่มด้วยมาตรา 11340) ของ ส่วนที ่1 ของ หมวดที ่3 ของ ชื่อเรื่องที ่2 ของ
ประมวลกฎหมายรัฐบาล และเพื่อวัตถุประสงค์ของบทนั้น รวมถึง มาตรา 
11349.6 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล การลงมติยอมรับกฎข้อบังคับที่ฉุกเฉิน 

และจะต้องถูกพิจารณาจากส�านักงานกฎหมายบริหารตามจ�าเป็น ส�าหรับการ
ดูแลรักษาทันทีต่อความสงบของสาธารณะ สุขอนามัยและความปลอดภัย และ
สวัสดิการทั่วไป แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย กฎข้อบังคับฉุกเฉินที่ได้
ลงมติยอมรับโดยคณะกรรมการอาจจะยังคงมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสองปีนับจาก
การลงมติยอมรับ

ระบุได ้หรือบริการและราคาของสินค้าหรือบริการใด ๆ หากมีการลดราคาของ
กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านั้น

(c)  ร้านขายยาหรือบุคคลอื่นที่ก�าหนดจะต้องได้รับใบอนุญาตตาม บทที ่3.5 

(โดยเริ่มด้วยมาตรา 19300) ของ หมวดที ่8 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจและอาชีพหรือร้านค้าปลีก ธุรกิจขนาดเล็กมาก องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร 
หรือบุคคลอื่น ที่ก�าหนดจะต้องได้รับใบอนุญาตตาม หมวดที ่10 (โดยเริ่มด้วย
มาตรา 26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ จะต้องรับผิด
ชอบในการเก็บภาษีนี ้และการน�าส่งไปยังคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และการด�าเนินการที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายและกฎข้อบังคับใด ๆ ที่ลงมติยอมรับ
โดยคณะกรรมการ

(d)  ภาษีสรรพสามิตที่ก�าหนดโดยมาตรานี ้จะต้องเป็นที่นอกเหนือไปจากภาษี
การขายและการใช้ที่ก�าหนดโดยรัฐบาลแห่งชาติและรัฐบาลท้องถิ่น

(e)  จ�านวนยอดรับทั้งสิ้นจากการขายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาส�าหรับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินภาษีการขายและการใช้ภายใต ้ส่วนที ่1 ของ
หมวดนี้ จะต้องรวมถึงภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้

(f)  ไม่มีกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาอาจจะขายให้แก่ผู้ซื้อ เว้นแต่ภาษีสรรพ
สามิตตามที่กฎหมายก�าหนดได้รับการช�าระเงินจากผู้ซื้อในเวลาของการขาย

(g)  ภาษีการขายและการใช้ที่เรียกเก็บโดย ส่วนที ่1 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 
6001) จะต้องไม่น�าไปใช้กับยอดค้าปลีกของกัญชาในทางการแพทย ์สารเข้ม
ข้นกัญชาในทางการแพทย ์ผลิตภัณฑ์กัญชาในทางการแพทย์ที่กินได ้หรือ
กัญชาเฉพาะที ่ค�าเหล่านั้นจะถูกก�าหนดใน บทที ่3.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 
19300) ของ หมวดที ่8 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ เมื่อผู้
ป่วยที่มีคุณสมบัต ิหรือผู้ดูแลขั้นต้นส�าหรับผู้ป่วยที่มีคุณสมบัต ิจะให้บัตรต่อเขา
หรือเธอที่ออกภายใต ้มาตรา 11362.71 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพ
และความปลอดภัย และบัตรประจ�าตัวที่ถูกต้องที่รัฐบาลเป็นผู้ออก

34012. (a)  มีผลบังคับใช ้1 มกราคม 2018 ในที่นี้มีการเรียกเก็บภาษี
การเพาะปลูกต่อกัญชาที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดที่เข้าสู่ตลาดการค้าเมื่อทุกคนต้องได้
รับใบอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาตาม บทที ่3.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 19300) 

ของ หมวดที ่8 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ หมวดที ่10 (โดย
เริ่มด้วยมาตรา 26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ ภาษีจะ
ต้องมีก�าหนดเวลาหลังจากเก็บเกี่ยวกัญชา

(1)  ภาษีส�าหรับดอกกัญชาจะต้องเป็นเก้าดอลลาร์และ ยี่สิบห้าเซ็นต ์($9.25) 

ต่อน�้าหนักแห้งหนึ่งออนซ์

(2)  ภาษีส�าหรับใบกัญชาจะถูกตั้งไว้ที่สองดอลลาร์และ เจ็ดสิบห้าเซ็นต ์

($2.75) ต่อน�้าหนักแห้งหนึ่งออนซ์

(b)  คณะกรรมการจะปรับอัตราภาษีส�าหรับใบกัญชาเป็นประจ�าทุกป ีเพื่อให้
สอดคล้องกับความผันผวนของราคาเปรียบเทียบของดอกกัญชาต่อใบกัญชา

(c)  บางครั้งบางคราวคณะกรรมการอาจตั้งประเภทอื่น ๆ ของกัญชาที่เก็บ
เกี่ยว ประเภทกัญชาที่ยังไม่ได้แปรรูป หรือกัญชาแช่แข็งหรือต้นที่ยังไม่โตเต็มที ่
หรือกัญชาที่ถูกส่งตรงไปยังผู้ผลิต หมวดหมู่เหล่านี้จะต้องถูกหักภาษีตามมูลค่า
เปรียบเทียบที่เทียบกับดอกกัญชา

(d)  คณะกรรมการอาจก�าหนดโดยกฎข้อบังคับ วิธีการและลักษณะส�าหรับการ
ช�าระภาษีการเพาะปลูกที่ใช้แสตมป์ภาษีหรือถุงสินค้าที่รัฐออกที่บ่งชี้ว่าภาษีที่
ก�าหนดทั้งหมดได้รับการช�าระกับผลิตภัณฑ์ที่แสตมป์ภาษีที่ติดอยู่หรือในซึ่ง
กัญชาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

(e)  แสตมป์ภาษีและถุงสินค้าจะต้องมีการออกแบบ ข้อมูลจ�าเพาะและประเภท
ที่อาจจะก�าหนดโดยคณะกรรมการ และอาจจะซื้อโดยผู้ได้รับใบอนุญาตใด ๆ 

ภายใต ้บทที ่3.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 19300) ของ หมวดที ่8 ของ ประมวล
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ หรือภายใต้ หมวดที่ 10 (โดยเริ่มด้วยมาตรา
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ก�าหนดใน บทที ่3.5 (ตั้งแต่มาตรา 19300) ของ หมวด 8 หรือ หมวด 10 

(ตั้งแต่มาตรา 26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจและ
วิชาชีพท�าการยื่นรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับจ�านวนคงเหลือ การซื้อ
และการขายซึ่งกระท�าลงโดยบุคคลใด ๆ ตลอดเดือนที่แล้ว รวมถึงรายละเอียด
อื่นใดที่คณะกรรมการผู้บริหารสั่งให้แสดงตามข้อก�าหนดของข้อบังคับตอนนี ้
ภายในวันที่หรือก่อนวันที ่25 ของแต่ละเดือน รายงานดังกล่าวต้องจัดท�าในรูป
แบบที่ได้รับการรับรองหรือตามวิธีที่คณะกรรมการผู้บริหารก�าหนด

34016. (a)  เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือเจ้าพนักงานรักษากฎหมาย 

เฉพาะกิจซึ่งเป็นลูกจ้างในคณะกรรมการผู้บริหารใน วรรค (6) ของ หมวดย่อย 

(a) มาตรา 830.11 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยการแสดงหนังสือ
รับรองโดยชอบ สามารถเข้าไปยังสถานที่ใด ๆ ดังที่ก�าหนดใน วรรค (3) และ
ท�าการตรวจสอบดังที่ก�าหนดไว้ในวรรคต่อไปนี้

(1)  การเข้าตรวจสอบจ�าต้องกระท�าในแบบแผนและเวลาที่สมควรแก่เหต ุหรือ
ในเวลาท�าการตามปกติของสถานประกอบการนั้น ๆ

(2)  การเข้าตรวจสอบต้องกระท�าในสถานที่ซึ่งมีกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา
เพื่อจ�าหน่าย เพาะปลูกหรือกักเก็บ หรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งมีหลักฐานชี้ให้เชื่อได้ว่า
อาจมีการกระท�าอันเป็นการเลี่ยงภาษีเกี่ยวพันอยู่

(3)  การเข้าตรวจสอบนั้นไม่สามารถด�าเนินการได้เกินกว่าหนึ่งครั้งในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง

(b)  ผู้ใดเพิกเฉยหรือปฏิเสธต่อการเข้าตรวจสอบ มีความผิดลหุโทษ การฝ่าฝืน
แต่ละคราวต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันดอลลาร ์($5,000) หรือจ�าคุกใน
เรือนจ�าเขตไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ให้ศาลสั่งปรับค่าปรับเข้าไปยัง
กองทุนเงินภาษีกัญชาของรัฐ California

(c)  เมื่อค้นพบโดยคณะกรรมการผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าผู้
ถือใบอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่ครอบครอง กักตุน เป็นเจ้าของหรือกระท�าการค้า
ปลีกซึ่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาโดยปราศจากหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการ
ด�าเนินการเสียภาษีหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้คณะกรรมการผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท�าการยึดกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชานั้นเอา
ไว้ได ้การช�าระค่าปรับเพื่อไถ่ถอนซึ่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกยึดเอาไว้
โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือคณะกรรมการผู้บริหารนั้นให้สามารถท�าได้
ภายในเจ็ดวัน และคณะกรรมการฯ จ�าต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดใน มาตรา 
30436 ถึงมาตรา 30449

(d)  ผู้ใดท�าขึ้นปลอมหรือท�าขึ้นโดยฉ้อฉลซึ่งรายงาน มีความผิดลหุโทษและ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันดอลลาร ์($1,000) เพื่อการกระท�าในแต่ละ
คราว

(e)  การฝ่าฝืนข้อก�าหนดข้อใดของตอนนี้มีความผิดลหุโทษและต้องระวางโทษ 

ยกเว้นก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(f)  เงินทุกจ�านวนที่ส่งไปยังคณะกรรมการผู้บริหารภายใต้ข้อก�าหนดในตอนนี ้
จะต้องน�าสมทบเข้ากองทุนเงินภาษีกัญชาแห่งรัฐ California

34017.  ให้ส�านักงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งรายงานไปยังสภา
นิติบัญญัติ ภายในวันที ่1 มกราคมค.ศ. 2020 พร้อมท�าค�าชี้แนะเพื่อให้สภา
นิติบัญญัติท�าการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการควบคุม
ราคาตลาดของสินค้าศีลธรรมและลดทอนความต้องการเข้าถึงของบุคคลอายุต�่า
กว่า 21 ปี บริบูรณ ์ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการประกันเงินรัษฎากรส�าหรับใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก�าหนดใน มาตรา 34019

34018. (a)  กองทุนเงินภาษีกัญชาแห่งรัฐ California คือกองทุนหนึ่ง
ของกองคลังรัฐบาล กองทุนเงินภาษีประกอบไปด้วยภาษีทุกชนิด ผลก�าไร เงิน
ค่าปรับและเงินจ�านวนอื่น ๆ ที่เก็บและจ่ายไปยังคณะกรรมการผู้บริหาร ดังข้อ
ก�าหนดในตอนนี ้และค่าใช้จ่ายเพื่อการคืนเงินเล็กน้อย

(e)  ผู้ใดไม่จ่ายภาษีที่ก�าหนดภายใต้ส่วนนี ้นอกเหนือจากภาษีที่ไม่ได้ช�าระ
เงิน จะต้องได้รับโทษอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ�านวนเงินภาษีไม่ได้ช�าระ และจะ
อยู่ภายใต้การเพิกถอนใบอนุญาตตาม มาตรา 26031 ของประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ หรือตาม บทที ่3.5 (โดยเริ่มด้วยมาตรา 19300) ของ 
หมวดที ่8 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ

(f)  คณะกรรมการอาจน�าการด�าเนนิการตามกฎหมายด้งกล่าวตามความจ�าเป็น 

ในการเก็บการขาดส่งภาษีใด ๆ ที่ต้องช�าระเงิน และ ตามค�าร้องขอของคณะ
กรรมการ อัยการสูงสุดจะต้องด�าเนินคดี

34014. (a)  บุคคลผู้มีใบอนุญาตให้ท�าการปลูกหรือจ�าหน่ายปลีกซึ่งกัญชา 
หรือผลิตภัณฑ์อันใดที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ จ�าต้องได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการบริหารเขตปกครองเคาตี้ด้วย ตามข้อก�าหนดของระเบียบการที่คณะ
กรรมการบริหารน้อมน�ามาใช ้มิให้เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขออนุญาตดังว่านี ้
บุคคลผู้ต้องขออนุญาตนั้นหากด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการปลูก ร้านจ�าหน่ายยา 
ผู้ค้าปลีก ธุรกิจขนาดย่อม หรือกิจกรรมไม่หวังก�าไรดังที่ก�าหนดใน บทที ่3.5 

(ตั้งแต่มาตรา 19300) หมวด 8 หรือ หมวด 10 (ตั้งแต่มาตรา 26000) แห่ง
ประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ กรณีไม่ได้รับอนุญาต
หรือการขออนุญาตถูกยกเลิก ระงับหรือเพิกถอน หากผู้ด�าเนินกิจการดังว่า
ตลอดจนผู้ที่ท�างานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ๆ ฝ่าฝืนย่อมมีความผิดลหุโทษ

(b)  คณะกรรมการผู้บริหารอาจขอให้ร้านจ�าหน่ายยา ผู้ปลูก เจ้าของธุรกิจ
ขนาดย่อม ผู้ด�าเนินกิจกรรมไม่หวังก�าไร ตลอดจนบุคคลผู้ต้องมีใบอนุญาต ให้
ท�าการยื่นเรื่องสมทบเงินประกันเพื่อช�าระภาษีตามข้อก�าหนดกฎหมายของรัฐ
เกี่ยวกับการผลิตหรือได้มาซึ่งกัญชาจากผู้ปลูก ธุรกิจขนาดย่อม กิจกรรมไม่
หวังก�าไรหรือบุคคลผู้ต้องมีใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติอันจะได้ก�าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการผู้บริหาร อย่างไรก็ด ีหากปรากฏ
พฤติการณ์ขัดแย้งใดคณะกรรมการผู้บริหารอาจยกเว้นการสมทบเงินประกัน
นั้นก็ได้เมื่อมีเหตุผลสมควร และโดยให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
"เหตุผลสมควร" ให้หมายถึงความไร้ผลของการเพาะปลูก การด�าเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม การด�าเนินกิจกรรมไม่หวังก�าไร หรือในกรณีการสมทบเงินประกัน
ของบุคคลผู้ต้องมีใบอนุญาตนั้นให้หมายถึงกรณีที่ผู้ประกอบการมิได้ให้บริการ
หรือนโยบายของผู้ประกอบการห้ามมิให้บริการเกี่ยวข้องกับกัญชา ห้ามมิให้ผู้
ใดเริ่มต้นหรือด�าเนินการต่อซึ่งกิจการหรือกิจกรรมใดอันเกี่ยวกับการเพาะปลูก
กัญชาจนกว่าหลักประกันที่คณะกรรมการผู้บริหารก�าหนดให้จัดหาเพื่อกิจการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ได้รับการเตรียม ด�าเนินการและยื่นเสนอแล้วโดยครบถ้วน
ตามข้อก�าหนดตอนนี้

(c)  กรณีที่ต้องปรับแก้วงเงินประกันซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารก�าหนดเอาไว้ใน 

ตอนแรก ให้คณะกรรมการผู้บริหารท�าค�าชี้แนะเกี่ยวกับเหตุทุกข์เข็ญทางการ
เงินอันเป็นอุปสรรคต่อการหาแหล่งค�้าประกันของผู้ถือใบอนุญาตนั้นด้วย

34015. (a)  ภาษีสรรพสามิตกัญชาและภาษีเพาะปลูกซึ่งก�าหนดในตอนนี้
มีก�าหนดช�าระทุกรอบไตรมาสของคณะกรรมการบริหาร โดยให้ช�าระในวันหรือ
วันก่อนวันสุดท้ายของเดือนที่สามในแต่ละรอบไตรมาส ในวันหรือวันก่อนวัน
สุดท้ายของเดือนที่สามในแต่ละรอบไตรมาส ให้ผู้มีใบอนุญาตเพื่อการปลูกหรือ
ค้าปลีกท�าการยื่นเรื่องขอคืนภาษีของไตรมาสก่อนกับคณะกรรมการผู้บริหาร 
ดังข้อก�าหนดในบทที ่3.5 (ตั้งแต่มาตรา 19300) ใน หมวด 8 หรือ หมวด 10 

(ตั้งแต่มาตรา 26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจและ
วิชาชีพ โดยสามารถด�าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์การคืนภาษีทุกรายการ
จะต้องได้รับการรับรองซึ่งรูปแบบตามที่ก�าหนดเอาไว้หรือตามค�าสั่งของคณะ
กรรมการผู้บริหาร กรณีที่ภาษีเพาะปลูกได้รับช�าระด้วยแสตมป์อากรตาม หมวด
ย่อย (d) มาตรา 34012 คณะกรรมการผู้บริหารอาจพิจารณาภายใต้เงื่อนไข
ของข้อก�าหนดว่าจะให้ภาษีนั้นได้รับช�าระเมื่อใดและโดยวิธีใด

(b)  คณะกรรมการผู้บริหารอาจก�าหนดให้ผู้มีความเกี่ยวข้องกับการปลูก 

จ�าหน่ายหรือขายปลีกซึ่งกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่ต้องมีใบอนุญาตที่
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กรมแรงงานสัมพันธ์และกรมพัฒนาการจ้างงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
การปรับใช้และบังคับใช้กฎหมายแรงงานรัฐแก่ผู้มีใบอนุญาต ภายใต้ก�าหนด 

บทที ่3.5 (ตั้งแต่มาตรา 19300) ของ หมวด 8 และ หมวด 10 (ตั้งแต่มาตรา 
26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ

(b)  ต่อมาให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งเบิกจ่ายเงินทุนประจ�าปีจ�านวนสิบล้านดอล
ลาร ์($10,000,000) ให้ส�าหรับมหาวิทยาลัยรัฐหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
รัฐ California โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2018–2019 จนกระทั่งปีงบประมาณ 

2028–2029 เพื่อศึกษาและประเมินการบังคับใช้และความสัมฤทธิ์ผลของพระ
ราชบัญญัติควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษีผู้ใช้กัญชา และถ้าเห็นสมควรให้
ท�าค�าเสนอแนะไปยังสภานิติบัญญัติและผู้ว่าการรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขพระราช
บัญญัติควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษีผู้ใช้กัญชา ให้หน่วยงานที่ได้รับเงินทุนตี
พิมพ์รายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานอย่างน้อยทุก ๆ สองปีพร้อมทั้งเปิดเผย
ต่อสาธารณะชนด้วย ให้ส�านักงานตรวจสอบบัญชีท�าการเลือกมหาวิทยาลัยที่มี
สิทธิ์ได้รับทุน การวิจัยที่ได้รับทุนนั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นซึ่งก�าหนดใน
หมวดย่อยดังต่อไปนี:้

(1)  ผลกระทบด้านสาธารณสุข ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกี่ยว
เนื่องจากการใช้กัญชาและความเชื่อมโยงกันระหว่างการใช้กัญชาและอัตราการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติดชนิด
อื่น

(2)  ผลกระทบจากการบ�าบัดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชาและ
ประสิทธิผลของวิธีการบ�าบัดแบบต่าง ๆ

(3)  ความปลอดภัยของสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้กัญชา ตลอดจนการ
ศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพของการบรรจุหีบห่อและค�าบรรยายสรรพคุณบน
ฉลาก และข้อจ�ากัดตามกฎหมายในเรื่องการโฆษณาและการตลาดเพื่อป้องกัน
มิให้เยาวชนอายุต�่ากว่าที่กฎหมายก�าหนดเข้าถึงการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์
กัญชาได ้นอกจากนั้นยังรวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ใช้
กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาในขั้นหรือขนาดแตกต่างกันไป

(4)  อัตราการใช้กัญชา อัตราการเกิดผลไม่พึงประสงค์ในผู้ใหญ่และเยาวชน 

และอัตราการเข้ารับการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด
ประเภทกัญชา

(5)  ราคาตลาดของกัญชา ราคาตลาดของสินค้าซึ่งผิดศีลธรรม โครงสร้างและ
อัตราภาษ ีตลอดจนการประเมินการหาวิธีจัดเก็บภาษีกัญชาที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด รวมไปถึงโครงสร้างและบทบาทของธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาที่ได้รับอนุญาต

(6)  ศึกษาถึงความจ�าเป็นของมาตรการป้องกันเสริมเพื่อป้องกันการผูกขาด
ทางการค้าอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือพฤติกรรมกีดกันทางการค้าในธุรกิจที่
มิได้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ หากยังไม่มีมาตรการดังกล่าวอาจเสนอข้อชี้แนะ
เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังว่านั้น

(7)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งต่อภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
งาน ความปลอดภัยในพื้นที่ท�างาน รายได ้งบประมาณจากรายได้การจัดเก็บ
ภาษีทั้งของส่วนกลางและท้องถิ่น และผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายและทรัพยากรของส่วน
รวม ผลกระทบในระยะสั้นหรือระยะยาวจากประวัติการเข้าพัวพันในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายและรายได้ของฝ่ายบริหารงานปกครอง
รัฐบาลและท้องถิ่น

(8)  ศึกษาว่าองค์กรการปกครองซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามข้อก�าหนดแห่งพระ
ราชบัญญัติควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษีผู้ใช้กัญชาได้ด�าเนินการใด ๆ ภาย
ใต้วัตถุประสงค์แห่งกฎหมายนั้น หรือองค์กรอื่นซึ่งด�าเนินการดังว่านั้นท�างานได้
อย่างมีประสิทธิกว่า

(9)  ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันสืบเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์กัญชาและการฝ่าฝืน

(b) โดยไม่อ้างอิงกับกฎหมายอื่น กองทุนเงินภาษีกัญชาแห่งรัฐ California 

เป็นกองทุนทรัสต์พิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
ควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษีผู้ใช้กัญชา โดยเงินรัษฎากรที่สมทบเข้ากองทุน
เงินภาษีพร้อมก�าไรหรือเงินปันผลจากกองทุนนั้น ได้รับการจัดสรรให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษีผู้ใช้กัญชา
ตลอดมา โดยไม่อิงอยู่กับปีงบประมาณและให้น�าออกใช้ได้ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ
บังคับตอนนี้และเพื่อวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายนี้เท่านั้น

(c)  โดยไม่อ้างอิงกับกฎหมายอื่น ภาษีทุกชนิดที่ก�าหนดขึ้นและรัษฎากรที่จัด
เก็บภายใต้ข้อบังคับตอนนี ้ตลอดจนผลก�าไรจากการลงทุนมิให้จัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของกองทุนทั่วไป อันเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน บทที ่1 (ตั้งแต ่มาตรา 16300) 

ของ ตอน 2 หมวด 4 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล มิให้หมายถึงรัษฎากร
ของกองทุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ใน มาตรา 8 ใน ข้อ XVI แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งรัฐ California และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และมิให้หมายถึง 
"เงิน" ตามวัตถุประสงค์ใน หมวดย่อย (a) และ (b) มาตรา 8 ใน ข้อ XVI แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

34019. (a)  เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2017–2018 ให้กรมการคลังท�าการ
ประมาณค่ารัษฎากรที่คาดว่าจะเก็บได้ ตาม มาตรา 34011 และ 34012 และ
ให้ส่งรายงานการประมาณนั้นไปยังผู้ตรวจสอบบัญชีภายในวันที ่15 มิถุนายน 

ของแต่ละป ีให้ผู้ตรวจสอบบัญชีใช้ข้อมูลการประมาณค่ารัษฎากรนั้นส�าหรับการ
ตั้งเบิกเงิน ดังที่ก�าหนดในมาตรานี ้ก่อนตั้งเบิกเงินทุนตาม หมวดย่อย (b), (c), 

(d) และ (e) ของมาตรานี ้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเบิกจ่ายเงินจากกองทุนเงินภาษี
โดยไม่ต้องค�านึงถึงปีงบประมาณไปยังบัญชีส�าหรับค่าใช้จ่ายดังนี ้:

(1)  ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมซึ่งก่อขึ้นโดยคณะกรรมการผู้บริหารเพื่อการ
บริหารและจัดเก็บเงินภาษีทุกชนิดภายใต้ข้อก�าหนดในตอนนี ้อย่างไรก็ดีค่าใช้
จ่ายนั้นต้องไม่เกินร้อยละ 4 ของรัษฎากรที่เก็บได้

(2)  ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมซึ่งก่อขึ้นโดยส�านักงาน กรมคุ้มครองผู้
บริโภค, กรมอาหารและการกสิกรรมและกรมสาธารณสุขแห่งรัฐ เพื่อการปฏิบัต ิ

บริหารและบังคับใช้ซึ่ง บทที ่3.5 (ตั้งแต่มาตรา 19300) ของ หมวด 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ และ หมวด 10 (ตั้งแต่
มาตรา 26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้นมิให้ตั้งเบิกคืนได ้ดังก�าหนดใน มาตรา 26180 แห่ง
ประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ หรือดังที่ก�าหนดใน บท
ที ่3.5 (ตั้งแต่มาตรา 19300) ของ หมวด 8 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจและวิชาชีพ ให้ข้อความนี้มีผลบังคับใช้ตลอดช่วงปีงบประมาณ 

2022–2023

(3)  ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมซึ่งก่อขึ้นโดยกรมสัตว์น�้าและพันธุ์สัตว์ป่า, 
คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งรัฐและกรมการควบคุมศัตรูพืชและสัตว ์ส�าหรับ
การด�าเนินภารกิจใด ๆ ภายใต ้บทที ่3.5 (ตั้งแต่มาตรา 19300) ของ หมวด 

8 หรือ หมวด 10 (ตั้งแต่มาตรา 26000) แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจและวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากนี้มิให้ตั้งเบิกคืนได้

(4)  ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมซึ่งก่อขึ้นโดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากการด�าเนิน
การตามหน้าที่ภายใต้ก�าหนดในพระราชบัญญัติควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษี
ผู้ใช้กัญชา ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีตาม มาตรา 34020

(5)  ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมซึ่งก่อขึ้นโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรัฐส�าหรับการ
ด�าเนินการตรวจสอบบัญชีที่ก�าหนดใน มาตรา 26191 แห่งประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ

(6)  ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมซึ่งก่อขึ้นโดยส�านักงานวิเคราะห์ร่างพระราช
บัญญัติส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ มาตรา 34017

(7)  ทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อชดเชยไปยังส�านักงานส่งเสริมและบังคับใช้
มาตรฐานด้านแรงงานและส�านักงานคุ้มครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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(1)  ให้น�าเงินร้อยละหกสิบเข้าไปยังบัญชีเพื่อการศึกษา บัญชีเพื่อการป้องกัน 

บัญชีเพื่อการเตรียมความพร้อมและการบ�าบัดส�าหรับเยาวชน และให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชีตั้งเบิกเงินให้แก่ส�านักงานบริการด้านสุขภาพแห่งรัฐเพื่อใช้ใน
โปรแกรมส�าหรับเยาวชนทั้งหมด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
การป้องกันการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดและป้องกันความผิดปกติจากการใช้
สารเสพติด ให้ส�านักงานบริการด้านสุขภาพแห่งรัฐลงนามในข้อตกลงระหว่าง
องค์กรกับกรมสาธารณสุขแห่งรัฐและกรมการศึกษาแห่งรัฐเพื่อบังคับใช้และ
บริหารโปรแกรมทั้งหลายดังกล่าว ทุกโปรแกรมต้องตระหนักถึงความถูกต้อง
แม่นย�าทางด้านการศึกษา ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน การเตรียมความ
พร้อม การด�ารงสภาพสถานศึกษา และระยะเวลาของแต่ละบริการการบ�าบัด
ส�าหรับเยาวชน ครอบครัวและผู้ดูแล โปรแกรมทั้งหลายนั้นอาจประกอบไปด้วย
องค์ประกอบดังต่อไปนี:้

(A)  บริการเพื่อการป้องกันและการเตรียมความพร้อมตลอดจนบริการนอก
สถานที่ การส�ารวจความเสี่ยงและการศึกษาส�าหรับเยาวชน ครอบครัว ผู้ดูแล 

สถานศึกษา ผู้ให้บริการปรึกษาและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านพฤติกรรมและความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด ชุมชนและองค์กร
สนับสนุนในด้านความเชื่อ ผู้ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัว
และบุคคลอื่นใด เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้
สารเสพติด และสัญญาณเบื้องต้นบ่งบอกถึงปัญหาจากการใช้และความผิดปกติ
จากการใช้สารเสพติด

(B)  เงินสนับสนุนส�าหรับสถานศึกษา เพื่อใช้ในโปรแกรมการพัฒนาและส่ง
เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนหรือโปรแกรมอื่นใดอันคล้ายคลึงกันนี ้ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อป้องกันและลดอัตราการใช้สารเสพติด และปรับปรุงการด�ารงภาพสถาน
ศึกษาและการเรียนการสอน โดยให้การช่วยเหลือนักเรียนผู้มีความเสี่ยงต่อการ
ลาออกกลางเทอมและมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นอันอาจน�าไปสู่การพักการเรียนหรือ
ถูกไล่ออก ซึ่งเน้นถึงการด�ารงสภาพสถานศึกษา การเยียวยาและการบริการ
โดยมืออาชีพ สถานศึกษาที่มีอัตรานักเรียนลาออกกลางเทอมเฉลี่ยสูงให้จัดเป็น
สถานศึกษาที่ควรได้รับเงินสนับสนุนในอันดับต้น

(C)  เงินสนับสนุนส�าหรับโปรแกรมกิจกรรมนอกสถานที ่การศึกษาและการ
บ�าบัดส�าหรับเยาวชนไร้บ้านและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาที่มีความ
ผิดปกติจากการใช้สารเสพติด

(D)  การเข้าถึงและการประสานกับบริการ ซึ่งให้บริการโดยโปรแกรมเพื่อการ
พัฒนาพฤติกรรมส�าหรับเยาวชน ครอบครัวและผู้ดูแลซึ่งมีปัญหากับความผิด
ปกติจากการใช้สารเคมีหรือมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด

(E)  โปรแกรมบ�าบัดความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดส�าหรับเยาวชนนั้นต้อง
มีความเหมาะสมกับเพศและวัฒนธรรม มีความเข้าใจต่อความบอบช�้าด้านจิตใจ
และประวัติภูมิหลังและให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการตรวจสอบและการ
ประเมินผล (ความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดและสุขภาพจิต) มีการเตรียม  

ความพร้อม วิธีการบ�าบัดที่ใช้งานได ้เปิดโอกาสส�าหรับความร่วมมือของ
ครอบครัว มีการจัดการกับกรณีการบ�าบัด มีวิธีป้องกันการยาเกินขนาด มีการ
ป้องกันโรคเกี่ยวพันจากการใช้สารเสพติด มีการจัดการกับอาการก�าเริบจากการ
ใช้สารเสพติดและพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่น มีบริการด้านวิชาชีพและบริการเพื่อ
การอ่านเขียน มีชั้นเรียนเรื่องการเป็นผู้ปกครอง การบ�าบัดครอบครัวและบริการ
ให้ค�าปรึกษา มีการบ�าบัดควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์และการรักษาด้วย
ตัวยา เมื่อก�าหนดไว ้ให้คุณสมบัติที่ได้กล่าวอ้างมาต้องปรับใช้แก่กรณีของผู้ให้
บริการรายอื่นด้วย

(F)  ภายใต้ก�าหนดของกฎหมายและซึ่งระบุไว้นี ้โปรแกรมการช่วยเหลือทั้ง
หลายนั้นควรมีลักษณะการพัฒนาบุคคลแบบสองรุ่น เพื่อระบุถึงความผิดปกติ
จากการใช้สารเสพติดและต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้บ�าบัดทั้งเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อช่วย
เหลือแบบครอบครัวเป็นฐาน เพื่อใช้ระบุถึงความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด

กฎหมายอาญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชา

(10)  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์โครงสร้างและบทบาทของธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาที่ได้
รับอนุญาต และข้อมูลเชิงประชากรไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาต ิเผ่าพันธุ์และเพศของผู้
ถือใบอนุญาต

(11)  ผลลัพธ์จากโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุม จัดระเบียบและ
เก็บภาษีผู้ใช้กัญชาในการกระท�าความผิดเกี่ยวกับกัญชา และผลลัพธ์จาก
กระบวนการส�าหรับการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับการ
บ�าบัดระหว่างคุมประพฤต ิตลอดจนอัตราการจับกุมผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ
กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาโดยมิชอบและความผิดที่ร้ายแรงกว่า

(c)  ต่อมาให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งเบิกเงินทุนประจ�าปีจ�านวนสามล้านดอลลาร ์ 
($3,000,000) ให้ส�าหรับกรมต�ารวจทางหลวงแห่งรัฐ California โดยเริ่มใน
ปีงบประมาณ 2018–2019 จนกระทั่งปีงบประมาณ 2022–2023 เพื่อร่าง
และปรับใช้ซึ่งระเบียบการเพื่อการตรวจสอบผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าใช้หรืออยู่
ภายใต้ฤทธิ์กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในขณะขับขี่หรือไม่ ตลอดจนเพื่อร่าง
และปรับใช้ซึ่งระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับองค์กรบังคับใช้กฎหมายอื่น 

ส�านักงานต�ารวจอาจจัดการจ้างบุคคลเพื่อท�าหน้าที่ร่างระเบียบการเฉพาะภาย
ใต้บังคับแห่งหมวดย่อยนี ้อนึ่ง ส�านักงานต�ารวจอาจให้เงินสนับสนุนแก่หน่วย
งานวิจัยของเอกชนหรือรัฐบาลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ส�าหรับการตรวจสอบ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าใช้หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในขณะ
ขับขี่หรือไม่

(d)  ต่อมาให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งเบิกเงินทุนประจ�าปีจ�านวนสิบล้านดอล
ลาร ์($10,000,000) โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2018–2019 และให้เพิ่ม
ขึ้นอีกจ�านวนสิบล้านดอลลาร์ ($10,000,000) ในทุก ๆ ปีงบประมาณ จน
กระทั่งปีงบประมาณ 2022–2023 เมื่อเงินประจ�าปีไต่ถึงห้าสิบล้านดอลลาร ์
($50,000,000) แล้วให้คงไว้ที่จ�านวนนี้ต่อปีงบประมาณ ให้แก่ส�านักผู้ว่าการ
รัฐเพื่อการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยการหารือกับองค์กรพัฒนาแรงงาน
และก�าลังแรงงานและกรมสวัสดิการสังคมแห่งรัฐ ส�าหรับใช้ในการบริหารเงิน
ทุนชุมชนอันได้จากการลงทุนต่อและจัดสรรให้แก่ส�านักงานสาธารณสุขท้องถิ่น
ทั้งหลาย ซึ่งอย่างน้อยร้อยละ 50 จะถูกจัดสรรไปให้องค์กรไม่หวังผลตอบแทน
ที่ได้รับการรับรองแล้วของชุมชนเพื่อส่งเสริมการบรรจุต�าแหน่งงาน โปรแกรม
บ�าบัดสุขภาพจิต โปรแกรมบ�าบัดความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด บริการ
ระบบน�าทาง บริการทางด้านกฎหมายเพื่อระบุอุปสรรคในการกลับเข้าโปรแกรม
ใหม ่และการประสานกับศูนย์รักษาพยาบาลเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้
ป่วยที่ใช้สารเสพติดในชุมชนในวาระของรัฐบาลชุดก่อนและนโยบายรัฐเรื่อง
ยา ให้ส�านักงานเรียกเอาข้อมูลทักษะแรงงานในชุมชน การบรรจุต�าแหน่งงาน 

และการให้บริการทางด้านกฎหมายโดยผู้ช�านาญการเช่นเดียวกับการบริหาร
จัดการเงินสนับสนุน นอกจากนั้น ให้ส�านักงานท�าการประเมินผลโปรแกรมที่
ส�านักงานให้เงินสนับสนุนทั้งปวงเป็นคราว ๆ ไป เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช ้การประมวล
ผลและการควบคุมดูแลโปรแกรมทั้งปวงนี้ให้จัดสรรงบรวมไม่เกินร้อยละ 4 ของ
เงินกองทุน และให้สนับสนุนเงินแก่โปรแกรมทั้งปวงเป็นรายป ีโดยอย่างช้าที่สุด
ให้เริ่มตั้งแต่วันที ่1 มกราคมค.ศ. 2020

(e)  ต่อมาให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งเบิกเงินทุนประจ�าปีจ�านวนสองล้านดอลลาร์
($2,000,000) ให้แก่โครงการวิจัยพืชตระกูลกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย ์

โดยศูนย์วิจัย San Diego มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัย ตลอดจนเพื่อขยายความเข้าใจเกี่ยว
กับสรรพคุณของกัญชาในฐานะยารักษาโรคและผลกระทบข้างเคียง

(f)  ในวันที ่15 กรกฎาคม ของแต่ละปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2018–2019 โดยหลังจากการตั้งเบิกเงินทุนซึ่งก�าหนดใน หมวดย่อย (a), (b), 

(c), (d) และ (e) ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งเบิกเงินที่ถูกน�าเข้ากองทุนเงินภาษีก่อน
ปีงบประมาณไปยังบัญชีทั้งปวงของกองทุนทรัสต์ย่อย ซึ่งจัดตั้งขึ้นไว้ดังนี:้
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อาจจะปันเงินจากกองทุนที่ได้รับจากบัญชีเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
นี้เพื่อเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์แห่งวรรคนี้ก็ได้

(B)  ให้กับกรมสัตว์น�้าและพันธุ์สัตว์ป่าและส�านักงานสวนสาธารณะและสันทนา
การส�าหรับการจ้างคนงานและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าและสวนสาธารณะของรัฐ ทั้งนี้เพื่อเหนี่ยวรั้งและป้องกันการปลูก 

ผลิต ขายและใช้ซึ่งกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาในพื้นที่สาธารณะโดยมิชอบ และ
เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับการสืบสวน การบังคับใช้และการลงโทษแก่การ
เพาะปลูก ผลิต ขายและใช้ซึ่งกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาในพื้นที่สาธารณะโดย
มิชอบ

(C)  ให้กับกรมสัตว์น�้าและพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อช่วยระดมเงินทุนส�าหรับโปรแกรม
การรักษาแหล่งน�้าและการจัดตั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานเพื่อการด�าเนินกา
รตามข้อก�าหนดใน หมวดย่อย (b) และ (c) ใน มาตรา 12029 แห่งประมวล
กฎหมายควบคุมการล่าสัตว์น�้าและสัตว์ป่า เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับการ
สืบสวน การบังคับใช้และการลงโทษในการกระท�าอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย
นี ้และเพื่อเป็นการรับประกันการลดลงของผลข้างเคียงจากการปลูก ผลิต ขาย
และใช้ซึ่งกัญชาในพื้นที่อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าและสัตว์ป่าทั่วทั้ง
มลรัฐ

(D)  เพื่อวัตถุประสงค์ในวรรคนี ้ให้ส�านักงานเลขาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
พิจารณาการจัดสรรรัษฎากรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างเวลาห้าปีแรก
ของการน�าไปปฏิบัต ิการพิจารณาควรมีแนวทางเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการระดม
ทุนซึ่งก�าหนดในวรรคย่อย (A)

(E)  เงินทุนซึ่งจัดสรรไปภายใต้ก�าหนดในวรรคนี้จ�าต้องน�าไปใช้เพื่อเพิ่มและ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่ระบุใน วรรคย่อย (A), (B) และ (C) และมิให้จัดสรร
เงินจากกองทุนอื่นมาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี ้ในท�านองเดียวกัน การจัดสรร
เงินจากกองทุนทั่วไปประจ�าปีส�าหรับกรมสัตว์น�้าและพันธุ์สัตว์ป่าและส�านักงาน
สวนสาธารณะและสันทนาการย่อมไม่ควรลดลงต�่ากว่าระดับที่ก�าหนดในพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเงินงบประมาณ ค.ศ. 2014 (บทที ่25 แห่งธรรมนูญ ปี 
ค.ศ. 2014)

(3)  ให้จัดสรรเงินจ�านวนร้อยละยี่สิบของกองทุนไปยังบัญชีส�าหรับการบังคับใช้
กฎหมายการปกครองส่วนมลรัฐและส่วนท้องถิ่น และให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจัดสรร
เงินจากกองทุนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี:้

(A)  ให้กับกรมต�ารวจทางหลวงแห่งรัฐ California เพื่อใช้ในโปรแกรมฝึกอบรม
ทักษะการสืบเสาะ การทดสอบและการบังคับใช้กฎหมายกับกรณีขับขี่ยาน
พาหนะภายใต้ฤทธิ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่น ตลอดจนการขับขี่
ยานพาหนะภายใต้ฤทธิ์กัญชา ส�านักงานอาจท�าการจ้างบุคคลส�าหรับโปรแกรม
การฝึกอบรมซึ่งระบุไว้ในวรรคย่อยนี้

(B)  ให้กับกรมต�ารวจทางหลวงแห่งรัฐ California เพื่อสนับสนุนโปรแกรมและ
กองทุนต�ารวจทางหลวงสากลแห่งรัฐ California ซึ่งด�าเนินการโดยองค์กรไม่
หวังก�าไรที่ได้รับการรับรอง และเพื่อสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นส�าหรับการ
ศึกษา การป้องกันและการบังคับใช้ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะ
ภายใต้ฤทธิ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่น โดยหมายรวมถึงกัญชา
ด้วย ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มีขึ้นเพื่อช่วยบังคับใช้กฎหมายจราจร ให้ความรู้แก่
สาธารณชนในเรื่องการสัญจรอย่างปลอดภัย ให้บริการอันมีประสิทธิภาพในรูป
แบบต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต การบาดเจ็บและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จากอุบัติเหตุประสานงากัน และส�าหรับจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะภายใต้ฤทธิ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และยา
เสพติดอื่น โดยหมายรวมถึงกัญชาด้วย

(C)  ให้แก่คณะกรรมการบริหารงานราชทัณฑ์รัฐและชุมชนส�าหรับจัดสรรเงิน
สนับสนุนให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือ
โปรแกรมส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ว่าด้วยงานสาธารณสุขและความปลอดภัยภายใต้

และปัญหาครอบครัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของผู้เป็นบิดามารดา หรือบิดา
มารตาอุปถัมภ ์หรือผู้ดูแลและบุตรของผู้ได้รับการช่วยเหลือ

(G)  โปรแกรมเพื่อการช่วยเหลือตัวบุคคลตลอดจนครอบครัวและเพื่อนฝูงเนื่อง 
จากการใช้ยาเสพติดของเยาวชนนั้น มีขึ้นเพื่อช่วยลดตราบาปอันเกิดแต่การ
ใช้สารเสพติดและการตรวจพบความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด หรือบริการ
ตรวจหาอาการผิดปกติจากการใช้สารเสพติด รวมไปถึงโปรแกรมนอกสถานที่
และโปรแกรมเพื่อการศึกษาที่ท�างานร่วมกันเพื่อช่วยลดตราบาป การรณรงค์
เพื่อต่อต้านการตีตราบาป และเครือข่ายการฟื้นฟูชุมชน

(H)  การฝึกฝนฝีมือแรงงานและโครงสร้างค่าจ้างแรงงานที่จะช่วยเพิ่มการจ้าง 
พนักงานฟื้นฟูพฤติกรรมที่มีความช�านาญด้านการป้องกันและบ�าบัดความ
ผิดปกติจากการใช้สารเสพติดด้วย ให้การศึกษาและการชี้แนะอย่างต่อเนื่องที่
เพิ่มพูนทักษะของผู้ให้บริการในการบ�าบัดความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด
และช่วยฝึกอบรมผู้ให้บริการในเรื่องการพูดให้ความมั่นใจและการฝึกฝนทักษะ
การด�าเนินการกับพยานหลักฐาน

(I)  โครงสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการบ�าบัดเยาวชนแบบชุมชนเป็น
ฐาน

(J)  ส�านักงานอาจติดต่อไปยังโปรแกรมเพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมของแต่ละ 
เคาตี้เพื่อให้จัดหาให้ซึ่งบริการ

(K)  ให้จัดสรรเงินจากกองทุนแก่เคาตี้ต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความจ�าเป็นซึ่ง
ได้รับการแจกแจก เช่น จ�านวนเยาวชน ความแพร่หลายของความผิดปกติจาก
การใช้สารเสพติดของผู้ใหญ่ในเคาตี้นั้น ๆ และได้รับการยืนยันข้อมูลเชิงสถิต ิได้
รับการประเมินหรือได้ท�าการยื่นรายงานซึ่งจัดท�าโดยเคาตี้เพื่อขอแจกแจงถึง
ความจ�าเป็นแล้ว

(L)  ให้ส�านักงานท�าการวัดประเมินผลโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน
เป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมเอง

(M)  ส�านักงานอาจใช้งบสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4 ของงบเงินที่ได้รับมาส�าหรับ
บัญชีเพื่อการศึกษาของเยาวชน บัญชีเพื่อการป้องกัน บัญชีเพื่อการเตรียม
ความพร้อมและบัญชีเพื่อกระบวนการบ�าบัด ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารให้
เป็นไปตามข้อก�าหนด ในการประเมินผลและในการควบคุมดูแลโปรแกรมเหล่า
นั้น

(N)  ในกรณทีีก่รมการคลังพิจารณาแล้วเหน็ว่าการสรรหาเงินทนุจากการจัดเกบ็  

ภาษีกัญชานั้นมีมูลค่าเกินกว่าความต้องการส�าหรับบริการเพื่อป้องกันและ
บ�าบัดเยาวชนในรัฐนั้น ให้ส�านักงานท�าการวางแผนและรายงานไปยังกรมการ
คลังเพื่อจัดสรรบริการบ�าบัดส�าหรับผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกัน โดยให้ใช้เงินสนับสนุน
จากกองทุนนี้

(O)  ให้ส�านักงานเรียกเอาไว้ข้อมูลจากองค์กรอาสาด้านสุขภาพ แพทย์ผู้
ท�าการบ�าบัดการติดสารเสพติด ผู้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการบ�าบัด ผู้ให้บริการ
ครอบครัวบ�าบัดและให้ค�าปรึกษาเรื่องครอบครัว ตลอดจนผู้มีวิชาชีพทางด้าน
การศึกษาและผู้เชี่ยวในด้านเดียวกันนั้น อันถือเป็นการบริหารเงินสนับสนุนตาม
ที่ก�าหนดในวรรคนี้

(2)  เงินจ�านวนร้อยละยี่สิบต้องได้รับการจัดสรรไปยังบัญชีเพื่อการป้องกันและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ผู้ตรวจสอบบัญชีท�าการตั้งเบิกไปยังหน่วยงาน
ดังนี:้

(A)  ให้กับกรมสัตว์น�้าและพันธุ์สัตว์ป่าและส�านักงานสวนสาธารณะและสันทนา
การส�าหรับการท�าความสะอาด การเยียวยาและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
เสียหายที่เกิดกับแหล่งน�้าอันสืบเนื่องมาจากการเพาะปลูกกัญชาหรือกิจกรรม
อันเกี่ยวพันกันนั้น รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดก่อนประกาศใช้กฎหมายตอนนี ้
และเพื่อให้การสนับสนุนแก่ภาคีท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์แก่
การนี ้กรมสัตว์น�้าและพันธุ์สัตว์ป่าและส�านักงานสวนสาธารณะและสันทนาการ
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ได้รับการเสนอไว้ในวรรค (1), เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในเทศบัญญัต ิโดยไม่ค�านึง
ว่ามีการด�าเนินกิจกรรมนั้นๆ เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือเป็นหน่วยงาน และ
ไม่ค�านึงว่ากิจกรรมนั้นๆ เป็นการชดเชยหรือให้เปล่า ตามที่คณะกรรมการผู้
ควบคุมดูแลก�าหนด

(b)  ภาษีที่เรียกเก็บตามหมวดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดที่บังคับใช้ใน
การอนุมัติของผู้ลงคะแนนเสียงซึ่งกฎหมายก�าหนดไว้

(c)  หมวดนี้เป็นการประกาศกฎหมายที่มีและไม่จ�ากัดหรือห้ามการจัดเก็บ
หรือเก็บค่าธรรมเนีย ค่าบริการหรือภาษีอื่นๆ หรือใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียม
บริการของหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกก�าหนดไว้ใน หมวดย่อย (a) 

หากกฎหมายไม่ก�าหนดไว้ต่างออกไป จะไม่มีการตีความหมวดนี้ว่าเป็นการ
จ�ากัดอ�านาจทางภาษีของเทศมณฑลตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

(d)  จะไม่มีการตีความหมวดนี้ว่าเป็นการให้อ�านาจเทศมณฑลให้เรียกเก็บ
ภาษีการขายหรือภาษีโภคภัณฑ ์นอกเหนือจากการขายหรือภาษีโภคภัณฑ์ที่
เรียกเก็บภายใต้เทศบัญญัติสอดคล้องตามข้อก�าหนดของหมวด 7202 และ 
7203 ในประมวลรัษฎากรและการจัดเก็บภาษีอากร

หมวด	 8.	 การกระท�าความผิดอาชญากรรม, บันทึกและการตัดสินโทษใหม่
อีกครั้ง

หมวด	 8.1.	 หมวด 11357 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้อ่าน :

11357. การครอบครอง (a)	 ทุกคนที่ครอบครองกัญชาในรูปแบบเข้มข้น
จะต้องโทษจ�าคุกในเทศมณฑลเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้า
ร้อยเหรียญ ($500) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

และยกเว้นในกรณีที่บุคคลนั้นๆ จะต้องโทษตามหมวดย่อย (h) ของหมวด 

1170 ในประมวลกฎหมายอาญาแทนหากบุคคลนั้นต้องโทษคดีความผิดตั้งแต่
หนึ่งข้อหาขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านี้ตามที่ระบุไว้ตามข้อความอนุประโยค (iv) ของ
วรรคย่อย (C) ของ วรรค (2) ในหมวดย่อย (e) ของหมวด 667 ในประมวล
กฎหมายอาญาหรือส�าหรับการกระท�าความผิดที่จ�าเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียน
ตามหมวดย่อย (c) ของหมวด 290 ในประมวลกฎหมายอาญา

(b) (a)	 ยกเว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทุกคนที่ครอบครอง การครอบ
ครองกัญชา ไม่เกิน 28.5 กรัม, นอกเหนือจาก หรือกัญชาแบบเข้มข้นไม่เกิน
สี่กรัม มีความผิดฝ่าฝืนกฎหมายต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญ ($100) 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ จะต้องโทษหรือจะได้รับการพิจารณาตัดสินดังต่อไปนี ้:

(1)  บุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปีมีความผิดฝ่าฝืนกฎหมายและต้อง :

(A)  ได้รับการอบรมหรือการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดสี่ชั่วโมงเต็มและ
ท�างานบริการชุมชนสูงสุด 10 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาไม่เกิน 60 วันเมื่อมีการ
พบเห็นการกระท�าความผิดเป็นครั้งแรก

(B)  ได้รับการอบรมหรือการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดหกชั่วโมงเต็มและ
ท�างานบริการชุมชนสูงสุด 20 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาไม่เกิน 90 วันเมื่อมีการ
พบเห็นการกระท�าความผิดเป็นครั้งสองหรือครั้งถัดมา

(2)  บุคคลอาย ุ18 ปีบริบูรณ์แต่อายุน้อยกว่า 21 ปีจะมีความผิดข้อหาฝ่าฝืน
กฎหมายและต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญ ($100)

(c) (b)	 ยกเว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทุกคนที่ครอบครอง การครอบ
ครองกัญชา เกิน 28.5 กรัม หรือมากกว่าสี่กรัม นอกเหนือจาก กัญชาแบบเข้ม
ข้น จะต้องโทษ ต่อไปนี ้:

(1)  บุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปีที่ครอบครองกัญชาเกิน 28.5 กรัมหรือกัญชาแบบ
เข้มข้นมากกว่าสี่กรัมหรือทั้งสองชนิดจะต้องโทษมีความผิดฝ่าฝืนกฎหมายและ
ต้อง :

(A)  ได้รับการอบรมหรือการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดแปดชั่วโมงเต็ม 

ข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษีผู้ใช้กัญชา มิ
ให้คณะกรรมการบริหารสนับสนุนเงินไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ห้าม
มิให้ท�าการเพาะปลูก รวมถึงการปลูกเป็นการส่วนบุคคลใด ๆ ดังที่ก�าหนดใน
วรรค (3) ของ หมวดย่อย (b) ใน มาตรา 11362.2 แห่งประมวลกฎหมายการ
อนามัยและความปลอดภัย หรือห้ามมิให้ค้าปลีกซึ่งกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา
ตามข้อก�าหนดใน มาตรา 26200 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจและวิชาชีพ หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

(D)  เพื่อวัตถุประสงค์แห่งวรรคนี ้ให้กรมการคลังพิจารณาเพื่อจัดสรรรัษฎากร
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ด ีให้การจัดสรรดังว่านั้นเริ่มในปีงบประมาณ 

2022–2023 โดยจ�านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรตามข้อก�าหนดในวรรคย่อย 

(A) ปีละไม่น้อยกว่าสิบล้านดอลลาร ์($10,000,000) และจ�านวนเงินที่ได้รับ
การจัดสรรตามข้อก�าหนดในวรรคย่อย (B) ปีละไม่น้อยกว่าสี่สิบล้านดอลลาร ์
($40,000,000) ในการพิจารณาจ�านวนเงินที่จะจัดสรรก่อนปีงบประมาณ 

2022–2023 ตามข้อก�าหนดในวรรคนี ้ให้กรมการคลังจัดสรรเงินสนับสนุน 

ต่าง ๆ ตามวรรคย่อย (A) ก่อน

(g)  กองทุนซึ่งได้รับการจัดสรรตามข้อก�าหนดของ หมวดย่อย (f) ต้องใช้
ไปเพื่อเพิ่มการระดมทุนของโปรแกรมและวัตถุประสงค์ที่ระบุเอาไว้ และมิให้
จัดสรรเงินจากกองทุนอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

(h)  ให้มีผลตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 2028 หรือสภานิติบัญญัติอาจ
เปลี่ยนแปลงมาตรานี้ด้วยมติเสียงข้างมาก ทั้งนี้เพื่อขยายวัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุม จัดระเบียบและเก็บภาษีผู้ใช้กัญชา ตลอดจนการจัดสรร
กองทุนส�าหรับโปรแกรมอื่นซึ่งไม่อยู่ภายใต้ก�าหนดของ หมวดย่อย (d) และ (f) 
การแก้ไขใด ๆ ภายใต้หมวดย่อยนี้จะต้องไม่ส่งผลเป็นการลดขนาดกองทุนใน
บัญชีที่ก่อตั้งขึ้นภายใต ้หหมวดย่อย (d) และ (f) ในปีถัดไปจากจ�านวนเงินที่ได้
รับการจัดสรรส�าหรับแต่ละบัญชีประจ�าปีงบประมาณ 2027–2028 ก่อนวันที ่
1 กรกฎาคม ค.ศ. 2028 สภานิติบัญญัติอาจไม่ท�าการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
ส�าหรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่บัญญัติใน หมวดย่อย (d) และ (f)

34020.  ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีท�าการตรวจสอบกองทุนเงินภาษีเป็นคราว ๆ 

ไปเพื่อให้แน่ใจว่าเงินกองทุนเหล่านั้นได้ถูกใช้และท�าบัญชีโดยสอดคล้องกับข้อ
ก�าหนดของตอนนี ้และตามที่กฎหมายก�าหนด

34021.  อนึ่ง ให้ภาษีซึ่งเรียกเก็บตามข้อก�าหนดของตอนนี้เป็นภาษีนอก
เหนือไปจากภาษีซึ่งเรียกเก็บโดยเมือง เคาตี ้หรือทั้งเมืองและเคาตี้

34021.5. (a) (1)  เทศมณฑลอาจจะเรียกเก็บภาษีส�าหรับเอกสิทธิ์ใน
การเพาะปลูก, การผลิตเชิงอุตสาหกรรม, การสร้างผลผลิต, การแปรรูป,  

การจัดเตรียม, การเก็บรักษา, การจัดหา, การบริจาค, การจ�าหน่ายหรือการ
แจกจ่ายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาโดยผู้ได้รับอนุญาตภายใต้บทที ่3.5  

(เริ่มต้นบังคับใช้ด้วย หมวด 19300) ของ หมวด 8 หรือ หมวด 10  

(เริ่มต้นบังคับใช้ด้วย หมวด 26000) ในประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพ

(2)  คณะกรรมการผู้ควบคุมดูแลจะระบุการเสนอภาษ ีกิจกรรมที่ต้องจ่าย
ภาษีอัตราเดียวหรือหลายอัตราที่บังคับใช ้วิธีการจัดสรรและวิธีการเก็บภาษีใน
เทศบัญญัติหากจ�าเป็น อาจจะเรียกเก็บภาษีส�าหรับจุดประสงค์ทั่วไปของรัฐบาล
หรือส�าหรับจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติโดยคณะกรรมการผู้ควบคุมดูแล

(3)  เพิ่มเติมจากวิธีการอื่นในการเก็บรวบรวมภาษีที่กฎหมายอนุญาต คณะ
กรรมการผู้ควบคุมดูแลอาจจะดูแลจัดการการเก็บภาษีที่เรียกเก็บตามหมวดนี้
ในวิธีเดียวกัน และต้องยึดตามบทลงโทษเดียวกันและสิทธิยึดหน่วงล�าดับก่อน 

เนื่องจากค่าบริการและภาษีอื่นๆ ที่เทศมณฑลก�าหนดและเก็บรวบรวม ภาษีที่
เรียกเก็บตามหมวดนี้เป็นภาษ ีไม่ใช่ค่าธรรมเนียมหรือการประเมินพิเศษ คณะ
กรรมการผู้ควบคุมดูแลจะระบุว่าภาษีจะมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งเทศมณฑลหรือ
ภายในพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตเมืองของเทศมณฑล

(4)  ภาษีที่หมวดนี้อนุญาตอาจจะถูกเรียกเก็บตามกิจกรรมใดหรือทั้งหมดที่

64



เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ	 | 205

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 64 ต่อ

ใดส่วนหนึ่งของกัญชา จะ อาจจะต้องโทษจ�าคุกตามหมวดย่อย (h) ของ หมวด 

1170 ในประมวลกฎหมายอาญา ยกเว้นว่ามีกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้า :

(1)  บุคคลนั้นต้องโทษคดีความผิดตั้งแต่หนึ่งข้อหาขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านี้ตามที่
ระบุไว้ใน ข้อความอนุประโยค (iv) ของ วรรคย่อย (C) ใน วรรค (2) ของ  
หมวดย่อย (e) ของ หมวด 667 ในประมวลกฎหมายอาญาหรือส�าหรับ  

การกระท�าความผิดที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนตามหมวดย่อย (c) ของ หมวด 290 

ในประมวลกฎหมายอาญา;

(2)  บุคคลนั้นต้องโทษคดีความผิดตั้งแต่สองข้อหาขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านี้ภายใต ้

หมวดย่อย (c); หรือ

(3)  การกระท�าความผิดก่อให้เกิดผลกระทบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้:

(A)  การละเมิดใน หมวด 1052 ของประมวลกฎหมายน�้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ผันน�้าแบบผิดกฎหมาย;

(B)  การละเมิดใน หมวด 13260, 13264, 13272 หรือ 13387 ของ
ประมวลกฎหมายน�้าที่เกี่ยวข้องกับการระบายสิ่งปฏิกูล;

(C)  การละเมิดประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและการล่าสัตว ์หมวด 5650 หรือ 

หมวด 5652 ของประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและการล่าสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับน�้า
ของรัฐ;

(D)  การละเมิดใน หมวด 1602 ของประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและการล่าสัตว์ที่
เกี่ยวข้องกับแม่น�้า ล�าธารและทะเลสาบ;

(E)  การละเมิดใน หมวด 374.8 ของประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุอันตราย หรือ หมวด 25189.5, 25189.6, หรือ 25189.7 ของประมวล
กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลอันตราย;

(F)  การละเมิดใน หมวด 2080 ของประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและการล่าสัตว์
ที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม หรือ หมวด 3513 

ของประมวลกฎหมายสัตว์น�้าและการล่าสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสนธิ
สัญญานกอพยพ; หรือ

(G)  การเพิกเฉยโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย 

หายทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีสาระส�าคัญต่อที่ดินสาธารณะหรือแหล่งทรัพยากร
สาธารณะอื่น

หมวด	 8.3.	 หมวด 11359 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้อ่าน :

11359. การครอบครองไว้เพื่อจ�าหน่าย

ทุกคนที่ครอบครองไว้เพื่อจ�าหน่ายกัญชา ยกเว้นว่ามีกฎหมายระบุไว้เป็นอย่าง
อื่น จะต้องโทษดังนี ้:

(a)  ทุกคนที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีที่ครอบครองกัญชาไว้เพื่อจ�าหน่ายจะต้องโทษ
แบบเดียวกับที่ระบุไว้ใน วรรค (1) ของ หมวดย่อย (b) ใน หมวด 11357

(b)  ทุกคนที่มีอาย ุ18 ปีขึ้นไปที่ครอบครองกัญชาไว้เพื่อจ�าหน่ายจะต้อง
โทษจ�าคุกในเทศมณฑลเป็นระยะเวลาไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อย
เหรียญ ($500) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(c)  แม้ว่าจะมีการก�าหนดโทษไว้ในหมวดย่อย (b) บุคคลอาย ุ18 ปีขึ้นไปที่
ครอบครองกัญชาเพื่อจ�าหน่ายอาจจะต้องโทษ จ�าคุกตาม หมวดย่อย (h) ของ 
หมวด 1170 ในประมวลกฎหมายอาญา หาก :

(1)  บุคคลนั้นต้องโทษคดีความผิดตั้งแต่หนึ่งข้อหาขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านี้ตามที่
ระบุไว้ใน ข้อความอนุประโยค (iv) ของ วรรคย่อย (C) ของ วรรค (2) ในหมวด
ย่อย (e) ของ หมวด 667 ในประมวลกฎหมายอาญาหรือส�าหรับการกระท�า
ความผิดที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนตาม หมวดย่อย (c) ของ หมวด 290 ใน
ประมวลกฎหมายอาญา;

และท�างานบริการชุมชนสูงสุด 40 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาไม่เกิน 90 วันเมื่อมี
การพบเห็นการกระท�าความผิดเป็นครั้งแรก

(B)  ได้รับการอบรมหรือการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด 10 ชั่วโมงเต็ม
และท�างานบริการชุมชนสูงสุด 60 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาไม่เกิน 120 วันเมื่อมี
การพบเห็นการกระท�าความผิดเป็นครั้งสองหรือครั้งถัดไป

(2)  บุคคลอาย ุ18 ขึ้นไปที่ครอบครองกัญชาเกิน 28.5 กรัมหรือกัญชาแบบ
เข้มข้นมากกว่าสี่กรัมหรือทั้งสองชนิดจะต้องโทษ จ�าคุกในเทศมณฑลเป็นระยะ
เวลาไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยเหรียญ ($500) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(d) (c)	 ยกเว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทุกคนที่มีอาย ุ18 ขึ้นไปที่
ครอบครองกัญชาไม่เกิน 28.5 กรัม หรือ นอกเหนือจากกัญชาแบบเข้มข้นไม่
เกินสี่กรัมในบริเวณของหรือภายในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
อนุบาลหรือเกรด 1 ถึง 12 ในช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดสอนหรือมีโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนจะโดนข้อหาความผิดลหุโทษและต้องโทษโดย ดังต่อไปนี ้:

(1)  ปรับที่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบเหรียญ ($250) เมื่อพบว่าได้กระท�าความผิด
ครั้งแรก

(2) ปรับไม่เกินห้าร้อยเหรียญ ($500) หรือจ�าคุกในเทศมณฑลเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 10 วันหรือทั้งจ�าทั้งปรับ เมื่อพบว่าได้การกระท�าความผิดครั้งที่สองหรือ
ครั้งถัดไป

(e) (d)	 ยกเว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทุกคนที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีที่
ครอบครองกัญชาไม่เกิน 28.5 กรัม หรือนอกเหนือจาก กัญชาแบบเข้มข้นไม่
เกินสี่กรัมในบริเวณของหรือภายในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
อนุบาลหรือเกรด 1 ถึง 12 ในช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดสอนหรือมีโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนจะมีความผิดลหุโทษ ความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย และต้อง
โทษ แบบเดียวกับที่ระบุไว้ในวรรค (1) ของหมวดย่อย (b) ขึ้นอยู่กับค�าสั่ง
ลงโทษต่อไปนี ้:

(1)	 ปรับที่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบเหรียญ ($250) ในเวลาที่พบว่าได้มีการ 
กระท�าความผิดครั้งแรก

(2)	 ปรับที่ไม่เกินห้าร้อยเหรียญ ($500) หรือพันธกรณีที่ต้องไปอยู่สถาน
กักกันเด็กและเยาวชน ฟาร์มปศุสัตว ์แคมป ์แคมป์ป่าสงวน หรือสถาน
สงเคราะห์เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเวลาไม่เกิน 10 วัน หรือ
ทั้งสองกรณ ีเมื่อพบว่าได้มีการกระท�าความผิดครั้งที่สองหรือครั้งถัดไป

หมวด	 8.2.	 หมวด 11358 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้อ่าน :

11358. การปลูก การเก็บเกี่ยวหรือการแปรรูป

ทุกคนที่ปลูก เพาะปลูก เก็บเกี่ยว อบแห้งหรือแปรรูป ต้นกัญชา หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายจะต้องโทษดังต่อไปนี ้:

(a)  ทุกคนที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีที่ปลูก เพาะปลูก เก็บเกี่ยว อบแห้งหรือแปรรูป
ต้นกัญชาจะต้องโทษแบบเดียวกับที่ระบุไว้ในวรรค (1) ของ หมวดย่อย (b) ใน 

หมวด 11357

(b)  ทุกคนที่มีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 21 ปีที่ปลูก เพาะปลูก เก็บเกี่ยว 
อบแห้งหรือแปรรูปต้นกัญชาไม่เกินหกต้นจะมีความผิดข้อหาฝ่าฝืนกฎหมาย
และปรับไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญ ($100)

(c)  ทุกคนที่มีอาย ุ18 ปีขึ้นไปที่ปลูก เพาะปลูก เก็บเกี่ยว อบแห้งหรือแปรรูป
ต้นกัญชาไม่เกินหกต้นจะต้องโทษจ�าคุกในเทศมณฑลเป็นระยะเวลาไม่เกินหก
เดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยเหรียญ ($500) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(d)  แม้ว่าจะมีการก�าหนดโทษไว้ในหมวดย่อย (c) ก็ตาม บุคคลอาย ุ18 ปีขึ้น
ไปที่ปลูก เพาะปลูก เก็บเกี่ยว อบแห้งหรือแปรรูปต้นกัญชาเกินหกต้นหรือส่วน
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การช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือการกระท�าความผิดอย่างลับๆ

หมวด	 8.5.	 หมวด 11361.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยเพื่อให้อ่านดังนี ้:

11361.1. (a)  ข้อก�าหนดด้านการศึกษาและการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ  

ยาเสพติดภายใต ้หมวด 11357, 11358, 11359, และ 11360 จะ :

(1)  หลีกเลี่ยงไม่ได ้หากศาลไม่เห็นว่าการศึกษาหรือการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดไม่จ�าเป็นส�าหรับบุคคลนั้น หรือไม่มีโปรแกรมการศึกษาหรือการให้ค�า
ปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด;

(2)  ฟรีส�าหรับผู้เข้าร่วม และการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีการอภิปราย
หรือให้ความรู้เป็นกลุ่มอย่างน้อยสี่ชั่วโมงโดยยึดตามหลักและการปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์และหลักฐานโดยเฉพาะส�าหรับการใช้ประโยชน์และการใช้กัญชาใน
ทางที่ผิด และสารควบคุมอื่นๆ

(b)  เพื่อให้ได้ผลด ีศาลอาจจะขยายเวลาให้ไม่เกิน 30 วันให้บุคคลจบการ
ศึกษาและการให้ค�าปรึกษาตามที่ก�าหนดภายใต ้หมวด 11357, 11358, 

11359 และ 11360

หมวด	 8.6.	 หมวด 11361.5 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้อ่าน :

11361.5. การท�าลายบันทึกการจับกุมและการตัดสินว่ากระท�าความผิด; 

กระบวนการ; ข้อยกเว้น

(a)	 บันทึกของศาลในรัฐนี,้ องค์กรสาธารณะหรือเอกชนที่ให้บริการตามการ
อ้างอิงภายใต ้หมวด 1000.2 ในประมวลกฎหมายอาญา หรือขององค์กร
ประจ�ารัฐเกี่ยวกับการจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�าความผิดของบุคคลส�าหรับ
การฝ่าฝืนในหมวดย่อย (b), (c), (d), หรือ (e) ของ หมวด 11357 หรือ หมวด
ย่อย (b) ของ หมวด 11360, หรือการจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�าความ
ผิดของบุคคลอาย ุ18 ปีในการฝ่าฝืนข้อก�าหนดใดก็ตามของมาตรานี ้ยกเว้น
หมวด 11357.5, จะไม่ถูกเก็บไว้เกินสองปีตั้งแต่วันที่มีการจับกุมหากไม่มีการ
ตัดสินว่ากระท�าความผิด ยกเว้นจะค�านึงถึงการฝ่าฝืนของหมวดย่อย (e) (d) 

ของ หมวด 11357, หรือการฝ่าฝืนอื่น ๆ จากบุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปีที่เกิดขึ้น
ในบริเวณของหรือภายในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล
หรือเกรด 1 ถึง 12 ในช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดสอนหรือมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนบันทึกจะถูกเก็บไว้จนกว่าผู้กระท�าความผิดมีอายุถึง 18 ปีบริบูรณ์
ซึ่งเป็นเวลาที่บันทึกจะถูกท�าลายตามที่ระบุไว้หมวดนี ้ศาลหรือองค์กรใดที่
คุ้มครองบันทึก รวมถึงฐานข้อมูลอาชญากรระดับชาต,ิ จะเตรียมท�าลายบันทึก
ตามเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ หมวดย่อย (c), และต้องล้างบันทึกดังกล่าว
ออกจากฐานข้อมูลอาชญากรระดับชาติ เหมือนกับที่ใช้ในหมวดย่อยนี ้"บันทึก
เกี่ยวกับการจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�าความผิด" จะมีบันทึกการจับกุมที่
เป็นเหตุให้เกิดการด�าเนินการทางอาญาและบันทึกเกี่ยวกับการกระท�าความผิด
ข้อหาอื่นๆ ในการแก้ต่างข้อกล่าวหาไม่ว่าจ�าเลยจะพ้นผิดหรือมีการยกฟ้องข้อ
กล่าวหา ระยะเวลาสองปีที่ไม่เก็บบันทึกไว้เกินตามหมวดย่อยจะไม่มีผลบังคับ
ใช้กับบุคคลที่ถูกกักขังส�าหรับการกระท�าความผิดภายใต้หมวดย่อยนี ้ณ เวลา
ที่หมวดย่อยนี้ต้องการให้ท�าลายบันทึกอีกนัยหนึ่ง ส�าหรับบุคคลดังกล่าว ระยะ
เวลาสองปีจะเริ่มตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นถูกปล่อยตัวออกจากการดูแลอารักขา ข้อ
ก�าหนดของหมวดย่อยนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อบันทึกการตัดสินว่ากระท�าความผิด
ที่เกิดขึ้นก่อน วันที ่1 มกราคม 1976 หรือบันทึกการจับกุมที่ไม่มีการตัดสินว่า
กระท�าความผิดตามมาซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว หรือบันทึกการจับกุมส�าหรับ
การตัดสินว่ากระท�าความผิดที่ระบุไว้ในหมวดย่อย (c) ของหมวด 1192.7, 

หรือหมวดย่อย (c) ของหมวด 667.5 ในประมวลกฎหมายอาญา

(b)	 หมวดย่อยนี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะบันทึกการตัดสินว่ากระท�าความผิด
และการจับกุมที่ไม่มีการตัดสินว่ากระท�าความผิดตามมาซึ่งเกิดขึ้นก่อน  

วันที ่1 มกราคม 1976 ส�าหรับการกระท�าความผิดใด ๆ ดังต่อไปนี ้:

(2)  บุคคลนั้นต้องโทษคดีความผิดตั้งแต่สองข้อหาขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านี้ตามที่
ระบุไว้ใน หมวดย่อย (b); หรือ

(3)  การกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกับการจ�าหน่ายโดยเจตนาหรือ
ความพยายามจ�าหน่ายกัญชาให้บุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปี

(d)  แม้ว่าจะมีการก�าหนดโทษไว้ใน หมวดย่อย (b) บุคคลที่มีอาย ุ21 ปีขึ้นไป
ที่ครอบครองกัญชาเพื่อจ�าหน่ายอาจจะต้องโทษจ�าคุกตาม หมวดย่อย (h) ของ 
หมวด 1170 ในประมวลกฎหมายอาญาหากการกระท�าความผิดเกี่ยวข้องกับ
การจ้างวาน การว่าจ้างหรือการใช้โดยเจตนาให้บุคคลที่มีอาย ุ20 ปีหรือน้อย
กว่าให้เพาะปลูก ขนส่ง ถือครอง จ�าหน่าย เสนอให้จ�าหน่าย ให้เปล่า จัดเตรียม
เพื่อจ�าหน่ายหรือเร่ขายกัญชาโดยผิดกฎหมาย

หมวด	 8.4.	 หมวด 11360 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้อ่าน :

11360. การขนส่ง, การน�าเข้า, การจ�าหน่ายหรือให้เป็นของขวัญแบบผิด
กฎหมาย

(a)	 ยกเว้นแต่ว่าหมวดนี้จะระบุต่างไปหรือจะมีกฎหมายอนุญาต ทุกคนที่ขนส่ง 
น�าเข้าในรัฐนี ้จ�าหน่าย จัดหาให ้บริหารจัดการ หรือให้เปล่าหรือพยายามจะน�า
เข้าในรัฐนี้หรือขนส่งกัญชา จะต้องโทษต่อไปนี ้:

(1)  บุคคลที่อายุต�่ากว่า 18 ปีจะต้องโทษแบบเดียวกับที่ระบุไว้ใน วรรค (1) 

ของ หมวดย่อย (b) ใน หมวด 11357

(2)  บุคคลอาย ุ18 ปีขึ้นไปจะต้องโทษจ�าคุกในเทศมณฑลเป็นระยะเวลาไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยเหรียญ ($500) หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

(3)  แม้ว่าจะมีการก�าหนดโทษไว้ใน วรรค (2) บุคคลอาย ุ18 ปีขึ้นไปจะต้อง
โทษ จ�าคุกตาม หมวดย่อย (h) ของหมวด 1170 ในประมวลกฎหมายอาญา
เป็นระยะเวลาสอง สามหรือสี่ป ีหาก :

(A)  บุคคลนั้นต้องโทษคดีความผิดตั้งแต่หนึ่งข้อหาขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านี้ตาม ที่
ระบุไว้ใน ข้อความอนุประโยค (iv) ของ วรรคย่อย (C) ของ วรรค (2) ใน หมวด
ย่อย (e) ของ หมวด 667 ในประมวลกฎหมายอาญาหรือส�าหรับการ กระท�า
ความผิดที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนตามหมวดย่อย (c) ของหมวด 290 ในประมวล
กฎหมายอาญา;

(B)  บุคคลนั้นต้องโทษคดีความผิดตั้งแต่สองข้อหาขึ้นไปอยู่ก่อนหน้านี้ใน 

วรรค (2);

(C)  การกระท�าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายโดยเจตนา ความพยายาม
จ�าหน่ายหรือการเจตนาเสนอจ�าหน่าย จัดหาให ้บริหารจัดการหรือให้เปล่า
กัญชาแก่บุคคลอายุต�่ากว่า 18 ปี; หรือ

(D)  การกระท�าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า เสนอให้น�าเข้า หรือพยายาม
น�าเข้าในรัฐนี้หรือการขนส่งเพื่อจ�าหน่าย เสนอให้ขนส่งเพื่อจ�าหน่ายหรือ
พยายามขนส่งเพื่อจ�าหน่ายนอกรัฐนี้ของกัญชามากกว่า 28.5 กรัมหรือกัญชา
แบบเข้มข้นสี่กรัม

(b)	 ยกเว้นจะมีกฎหมายอนุญาต ทุกคนที่ให้เปล่า เสนอให้เปล่า ขนส่ง เสนอ
ให้ขนส่งหรือพยายามขนส่งกัญชาไม่เกิน 28.5 กรัม นอกเหนือจากกัญชาแบบ
เข้มข้นมีความผิดข้อหาฝ่าฝืนกฎหมาย ความผิดลหุโทษ จะต้องโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งร้อยเหรียญ ($100) ในกรณีที่บุคคลถูกจับกุมโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายใน
หมวดย่อยนี้และไม่ต้องการถูกจับก่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่จับกุม
จะปล่อยบุคคลนั้นด้วยการแสดงหลักฐานระบุตัวตนที่น่าพอใจและท�าสัญญา 
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไปขึ้นศาลตามที่ระบุไว้ในหมวด 853.6 ของประมวล
กฎหมายอาญาและไม่ต้องท�าข้อตกลง

(c)	 ส�าหรับจุดประสงค์ของหมวดนี ้"การขนส่ง" หมายถึงขนส่งเพื่อจ�าหน่าย

(d)	 หมวดนี้จะไม่ขัดขวางหรือจ�ากัดการด�าเนินคดีตามกฎหมายใน

64
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ท�าลายเอกสารทางกายภาพที่ใช้ประกอบในการสร้างบันทึก

(d)	 แม้ว่าจะมีการก�าหนดโทษไว้ใน หมวดย่อย (a) หรือ (b) การคัดลอก
ค�าให้การจากปากในกระบวนการศาลเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่เป็น
รายงานยื่นอุทธรณ์ในศาลไม่เข้าข่ายเงื่อนไขในหมวดนี้ นอกจากนั้น จะไม่มีการ
ท�าลายบันทึกตาม หมวดย่อย (a) หากจ�าเลยหรือจ�าเลยร่วมด�าเนินการฟ้อง
ร้องทางแพ่งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความสงบหรือเขตอ�านาจการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ต้องมีการจับกุมหรือมีการพิพากษาตัดสิน และหากองค์กรที่คุ้มครองอารักขา
บันทึกเหล่านั้นได้รับค�าร้องทุกข์ที่ผ่านการรับรองในการฟ้องร้องทางแพ่ง 
จนกว่าการฟ้องร้องทางแพ่งจะยุติลงในที่สุด บันทึกที่เข้าข่ายในหมวดย่อย (a) 

จะถูกท�าลายตาม หมวดย่อย (c) ทันทีหลังจากการฟ้องร้องทางแพ่งยุติลงแล้ว
หากเวลาสองปีล่วงเลยไปไปตั้งแต่วันที่มีการตัดสินว่ากระท�าความผิดหรือมีการ
จับกุมโดยไม่มีการตัดสินว่ากระท�าความผิด

หมวด	 8.7.	 หมวด 11361.8 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยเพื่อให้อ่านดังนี:้

11361.8. (a)  ผู้ที่ในปัจจุบันได้รับค�าพิพากษาลงโทษ ไม่ว่าจะโดยการ
สอบสวน หรือการเปิดการโต้เถียง หรือการเจรจาต่อรองคด ีใครที่ยังไม่ได้
รับโทษจากการกระท�าความผิด หรือใครที่ได้รับโทษจากการกระท�าความผิด
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุม ก�ากับดูแล และการ
จัดเก็บภาษีของการใช้กัญชาในผู้ใหญ่ซึ่งมีผลบังคับในช่วงเวลาที่ผู้ที่กระท�า
ความผิดอาจท�าการยื่นขอเพิกถอน หรือถอดถอนค�าพิพากษาก่อนที่ศาลขั้น
ต้นจะเริ่มการพิพากษาลงโทษในกรณีของเขา หรือ เธอ ให้มีการพิพากษาใหม ่

หรือถอดถอนด้วย มาตรา 11357, 11358, 11359, 11360, 11362.1, 

11362.2, 11362.3 และ 11362.4 ในฐานะที่มาตราเหล่านี้ได้รับการแก้ไข 

หรือเพิ่มเติมจากกฎหมายนั้น

(b)  เมื่อได้รับการยื่นค�าร้องภายใต ้กลุ่มย่อย (a) ศาลจะคาดเดาว่าผู้ยื่นค�าร้อง
ตรงตามเงื่อนไขใน กลุ่มย่อย (a) เว้นแต่บุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับค�าร้องได้พิสูจน์
โดยหลักฐานที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือว่าผู้ร้องไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ถ้า
ผู้ยื่นค�าร้องตรงตามเงื่อนไขใน กลุ่มย่อย (a), ศาลจะให้ผู้ยื่นค�าร้องท�าการเพิก
ถอน หรือถอดถอนค�าพิพากษา เพราะมันเป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง เว้นแต่ศาล
จะตัดสินให้ผู้ยื่นค�าร้องยังคงมีการเสี่ยงภัยอันตรายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต่อ
ความปลอดภัยของประชาชน

(1)  ด้วยการใช้ดุลยพินิจ ศาลอาจพิจารณา แต่ไม่ควรจ�ากัดหลักฐานที่บัญญัติ
ไว้ใน กลุ่มย่อย (b) ของ มาตรา 1170.18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(2)  ในการใช้มาตรานี,้ "การเสี่ยงภัยอันตรายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต่อ
ความปลอดภัยของประชาชน." มีความหมายเหมือนกับที่บัญญัติไว้ใน กลุ่มย่อย 

(c) ของ มาตรา 1170.18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(c)  ผู้ที่ได้รับการลงโทษ และขอการพิจารณาคดีใหม่ตาม กลุ่มย่อย (b) ควร
ได้รับระยะเวลาการรับโทษตามเวลาที่ได้รับโทษไปแล้ว และควรอยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากเวลาการคุ้มครองของเขา หรือ เธอ หรือควร
ได้รับการควบคุมไม่ว่าจะอยู่ในการก�ากับดูแลของเขา หรือเธอ หรือจะได้รับ
การปล่อยตัวให้เป็นอิสระในเวลาในที่สั้นขึ้น ขึ้นอยู่การใช้ดุลยพินิจของศาล ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการพิพากษาใหม่ให้มีปล่อยตัวผู้ที่อยู่ภายใต้การก�ากับควบคุม 

บุคคลดังกล่าวอาจมีได้รับการพิจารณารอลงอาญาใต้การก�ากับดูแลภายใต ้

มาตรา 3000.08 ของประมวลกฎหมายอาญา หรือการปล่อยตัวก่อนก�าหนด
ภายใต้การก�ากับดูแลของชุมชนภายใต้หัวข้อย่อย (a) ของ มาตรา 3451 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และการควบคุมของ
ศาลในเขต ซึ่งผู้กระท�าผิดถูกปล่อย หรืออาศัยอยู ่หรือที่ซึ่งละเมิดกฎข้อกล่าว
หาในการก�ากับดูแลที่เกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟังการพิจารณาค�ายื่น
อุทธรณ์เพื่อขอเพิกถอนการก�ากับดูแล และก�าหนดระยะเวลาของการถูกจับกุม

(d)  ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่อาจเปลี่ยนค�าพิจารณาภายใต้ผลมาจากมาตรา

(1)	 การฝ่าฝืนกฎหมายในหมวด 11357 หรือข้อก�าหนดตามกฎหมายที่มี
อยู่ก่อน

(2)	 การมีอุปกรณ ์อุปกรณ์ประดิษฐ ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ส�าหรับ
การสูบกัญชาอยู่ในครอบครองแบบผิดกฎหมายโดยการฝ่าฝืนข้อก�าหนด
ใน หมวด 11364 ตามที่มีอยู่ก่อน วันที ่1 มกราคม 1976 ข้อก�าหนดตาม
กฎหมายที่มีอยู่ก่อน

(3)	 การตรวจค้นหรืออยู่ในห้องหรือสถานที่มีการสูบหรือใช้กัญชาแบบผิด
กฎหมายโดยการฝ่าฝืนข้อก�าหนดในหมวด 11365 ตามที่มีอยู่ก่อน วันที ่1 

มกราคม 1976 หรือข้อก�าหนดตามกฎหมายที่มีอยู่ก่อน

(4)	 การใช้หรือได้รับอิทธิพลจากกัญชาโดยการฝ่าฝืนข้อก�าหนดของ หมวด 

11550 ตามที่มีอยู่ก่อน วันที ่1 มกราคม 1976 หรือข้อก�าหนดตามกฎหมาย
ที่มีอยู่ก่อน

ผู้ใดที่ต้องโทษจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�าความผิดนั้น ๆ อาจจะมีผลบังคับใช้
กับกระทรวงยุติธรรมส�าหรับการท�าลายบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมหรือการ
ตัดสินว่ากระท�าความผิดถ้าสองปีขึ้นไปล่วงเลยไปแล้วตั้งแต่วันที่ที่มีการตัดสิน
ว่ากระท�าความผิด หรือตั้งแต่วันที่จับกุมถ้าไม่มีการตัดสินว่ากระท�าความผิด
ตามมาภายหลัง การขอสมัครจะถูกส่งเป็นแบบฟอร์มที่กระทรวงยุติธรรมจัดหา
ให้พร้อมค่าธรรมเนียมที่กระทรวงจะก�าหนดขึ้นเป็นจ�านวนซึ่งรวมค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการหมวดย่อยนี้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรัฐภายใต้หมวดย่อย (c) แต่
ไม่เกินสามสิบเจ็ดเหรียญห้าสิบเซนต ์($37.50) แบบฟอร์มการขอสมัครอาจจะ
มีให้ทุกแผนกของต�ารวจหรือปลัดในท้องถิ่นและจากกระทรวงยุติธรรม และอาจ
จะต้องการข้อมูลที่กระทรวงระบุว่าจ�าเป็นเพื่อจุดประสงค์ของการระบุตัวตน

กระทรวงอาจจะร้องขอให้ผู้สมัครส่งลายนิ้วมือมาพร้อมการขอสมัครด้วย แต่
อาจไม่จ�าเป็น หากกระทรวงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุตัวตันของผู้สมัครได้
เพื่อจุดประสงค์ของหมวดย่อยนี้โดยไม่มีลายนิ้วมือหรือลายนิ้วมือเพิ่มเติม จะ
ต้องแจ้งให้ผู้ขอสมัครทราบเพื่อที่ผู้ขอสมัครจะส่งลายนิ้วมือที่อาจจะมีผลต่อ
การระบุตัวตน รวมถึงลายนิ้วมือทั้งชุดหากจ�าเป็น หรือนอกจากนั้น เพื่อละทิ้ง
การขอสมัครและเรียกคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส่งมาพร้อมการ
ขอสมัครตามที่ระบุไว้ในหมวดนี ้หากผู้สมัครไม่ส่งหรือปฏิเสธที่จะส่งลายนิ้ว
มือตามค�าขอของกระทรวงภายในระยะเวลาสมเหตุสมผลที่กระทรวงก�าหนด
ขึ้น หรือหากผู้ขอสมัครขอค่าธรรมเนียมคืน กระทรวงจะส่งเงินคืนให้ผู้ขอสมัคร
ทางไปรษณีย์ทันทีไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในการขอสมัครหรือไปยังที่อยู่ใดที่อยู่
หนึ่งที่ผู้สมัครอาจจะระบุไว ้อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงได้แจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ว่าการเลือกละทิ้งการขอสมัครจะส่งผลให้มีการริบจ�านวนเงินที่ระบุซึ่งเป็นค่า
ธรรมเนียมบางส่วน กระทรวงอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมบางส่วนที่กระทรวงระบ ุ

ซึ่งจะรวมค่าใช้จ่ายจริงของกระบวนการในการขอสมัคร โดยมีเงื่อนไขว่าบาง
ส่วนจ�านวนที่เรียกเก็บไม่เกินสิบเหรียญ ($10).

เมื่อได้รับข้อมูลการขอสมัครเพียงพอแล้ว กระทรวงยุติธรรมจะท�าลายบันทึก
ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�าความผิดแบบ
เดียวกับที่อธิบายไว้ตามหมวดย่อย ถ้าม ี(c) ทั้งยังจะแจ้งเตือนส�านักงาน
สอบสวนกลาง หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งจับกุมผู้ขอสมัครหากม ีและ
หากผู้สมัครได้รับการตัดสินว่ากระท�าความผิด ฝ่ายควบคุมประพฤติที่สอบสวน
ผู้สมัครและกรมยานยนต์

(c)	 การท�าลายบันทึกการจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�าความผิดตาม หมวด
ย่อย (a) หรือ (b) จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยการล้างข้อมูลที่ป้อนหรือหมายเหตุ
ทั้งหมดอย่างถาวรของบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�า
ความผิด และจะมีการจัดท�าบันทึกอีกครั้งเพื่อไม่ให้มีการจับกุมหรือการตัดสิน
ว่ากระท�าความผิดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะที ่(1) สามารถท�าลายเฉพาะ
ข้อมูลที่ป้อนของบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมหรือการตัดสินว่ากระท�าความ
ผิด (2) และบันทึกนี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการท�าลายบันทึกอื่นๆ จากนั้นให้
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จ�าเป็นทั้งหมด เพื่อช่วยให้การยื่นอุทธรณ ์และเอกสารที่ระบุไว้ในมาตรานี้

หมวด	 9.	 อุตสาหกรรมกัญชา

หมวด	 9.1. มาตรา 11018.5 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้อ่าน :

11018.5. อุตสาหกรรมกัญชา

(a) "อุตสาหกรรมกัญชา" หมายถึงเส้นใย หรือเมล็ดพืชที่ให้น�้ามัน หรือทั้งสอง
แบบ ถูกจ�ากัดไว้ในประเภท สารไม่มีการออกฤทธิ์ต่อประสาท ของพืชกัญชา 
และเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตออกมา ไม่มีเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) มากกว่า
เศษสามในสิบของ 1 เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในช่อดอกส่วนยอดแห้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูก หรือไม;่ และการเพาะปลูก และด�าเนินการโดยเฉพาะส�าหรับวัตถุประสงค์
ของการผลิตล�าต้นที่เติบโตเต็มที่ของพืช ผลิตภัณฑ์เส้นใยจากล�าต้น น�้ามัน 

หรือกากที่มาจาก เมล็ดพันธุ์ของพืช;, ยางที่สกัดมาจากส่วนใดๆ ของพืช; และ 
หรืออื่นๆ ทุกๆ สารประกอบ, การผลิต, เกลือ, อนุพันธ์ส่วนผสม หรือเตรียม
ความพร้อมของ พืช, เมล็ดพันธุ์ของมัน หรือ ล�าต้นที่เติบโตเต็มที ่ยกเว้น ยาง 
หรือสารสกัดจากช่อดอกส่วนยอด ผลิต เส้นใย น�้ามัน กาก หรือ เมล็ดพันธุ์ผ่าน
การฆ่าเชื้อ หรือส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ ์ของพืชใด ๆ ที่มีความสามารถใน
การงอก

(b)  การมีไว้ในครอบครอง การใช ้การซื้อ การขาย การผลิต การสร้าง ฉลาก
บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การจัดเก็บ การจัดจ�าหน่าย และการถ่ายโอนของ
อุตสาหกรรมกัญชาจะไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติแผนกนี ้หรือของ แผนก10 (เริ่ม
ด้วยมาตรา 26000) ของประมวลธุรกิจ และวิชาชีพ แต่จะถูกควบคุมโดยกรม
อาหารและการเกษตรตามบทบัญญัติของ แผนก 24 (เริ่มด้วยมาตรา 81000) 

ของประมวลอาหาร และการเกษตรโดยครอบคลุม

หมวด	 9.2.	 มาตรา 81000 ของประมวลอาหาร และการเกษตรแก้ไขเพิ่ม
เติม เพื่อให้อ่านดังนี:้

81000. ค�าจ�ากัดความ

ส�าหรับวัตถุประสงค์ของแผนกนี ้ค�าต่อไปมีความหมายดังนี:้

(a) "คณะกรรมการ" หมายถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรมกัญชา

(b) "กรรมาธิการ" หมายถึงกรรมาธิการพื้นที่การเกษตร

(c) "สถาบันการวิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น" หมายถึง สถาบันของรัฐ หรือ
เอกชน หรือองค์กรที่ช่วยรักษาพื้นดิน เพื่อการวิจัยทางการเกษตร รวมถึง
โรงเรียนสายอาชีพ มหาวิทยาลัย ศูนย์การวิจัยทางการเกษตร และศูนย์การวิจัย
เพื่อการอนุรักษ ์สถาบันการศึกษาใดๆ ที่เป็น:

(1)  สถาบันของรัฐ หรือเอกชน หรือองค์กรที่ช่วยรักษาพื้นดิน เพื่อการวิจัย
ทางการเกษตร รวมถึงโรงเรียนสายอาชีพ มหาวิทยาลัย ศูนย์การวิจัยทางการ
เกษตร และศูนย์การวิจัยเพื่อการอนุรักษ;์ หรือ

(2)  สถาบันการศึกษาชั้นสูง (ตามที่ก�าหนดใน มาตรา 1001 แห่งพระราช
บัญญัติการศึกษาขั้นสูงของ 1965 (20 U.S.C. 1001)) ที่ปลูก บ่มเพาะ หรือ
ผลิตอุตสาหกรรมกัญชา เพื่อวัตถุประสงค์การด�าเนินการวิจัยภายใต้โครงการ
น�าร่องเพื่อการเกษตร หรือการวิจัยการเกษตร หรือวิชาการอื่น ๆ

(d) "อุตสาหกรรมกัญชา" มีความหมายเหมือนกับค�าศัพท์ที่ระบุไว้ใน มาตรา 
11018.5 ของประมวลสุขภาพ และความปลอดภัย

(e) "เลขาธิการ" หมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและการเกษตร

(f) "ผู้เพาะเมล็ดพันธุ"์ หมายถึงบุคคล สถาบันภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
องค์กรที่มีการลงทะเบียนกับผู้บัญชาการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ไว้
ส�าหรับการขายหรือการวิจัย

(g) "พันธุ์ของเมล็ดพันธุ"์ หมายถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรมกัญชา

นี้ ในความเดือดร้อนที่ถูกพิพากษานานกว่าค�าพิพากษาเดิม หรือการเปลี่ยน
ค�าแถลงค่าใช้จ่ายที่ใช้ยกฟ้องตามข้อตกลงค�าขอร้องการเจรจาต่อรอง

(e)  บุคคลที่ได้สิ้นสุดการพิจารณาการลงโทษของเขา หรือเธอภายใต้มาตรา 
11357, 11358, 11359, และ 11360, ไม่ว่าจะโดยการสอบสวน หรือการ
เปิดการโต้เถียง หรือการเจรจาต่อรองคด ีใครที่ยังไม่ได้รับโทษจากการกระ
ท�าความผิด หรือใครที่ได้รับโทษจากการกระท�าความผิดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุม ก�ากับดูแล และการจัดเก็บภาษีของการใช้
กัญชาในผู้ใหญ่ซึ่งมีผลบังคับในช่วงเวลาที่ผู้ที่กระท�าความผิดอาจท�าการยื่น
เอกสารก่อนที่ศาลจะพิจารณาคดีตัดสินลงโทษในกรณีของเขา หรือเธอให้มีการ
ยกฟ้องการลงโทษ และปิดผนึก เพราะการลงโทษครั้งก่อนในตอนนี้ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือได้ออกแบบความผิดทางอาญา หรือการกระท�าผิดกฎหมาย
ใหม่ให้เป็นไปตาม มาตรา 11357, 11358, 11359, 11360, 11362.1, 

11362.2, 11362.3, และ 11362.4 ในฐานะที่มาตราเหล่านี้ได้รับการแก้ไข 

หรือเพิ่มเติมในพระราชบัญญัตินั้น

(f)  ศาลจะคาดเดาว่าผู้ยื่นค�าร้องตรงตามเงื่อนไขใน กลุ่มย่อย (e) เว้นแต่บุคคล
ที่เป็นปฏิปักษ์กับค�าร้องได้พิสูจน์โดยหลักฐานที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือว่าผู้ร้อง
ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนดใน หัวข้อย่อย (e) เมื่อผู้ยื่นค�าร้องตรงตามเงื่อนไข
ใน หัวข้อย่อย (e) ศาลจะออกแบบการลงโทษใหม่แบบเป็นความผิดทางอาญา 
หรือการกระท�าผิดกฎหมาย หรือยกฟ้อง และผิดผนึกการตัดสินลงโทษที่ไม่ถูก
ต้องตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นในขณะนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุม ก�ากับ
ดูแล และการจัดเก็บภาษีของการใช้กัญชาในผู้ใหญ่

(g) เว้นแต่ค�าร้องขอจากผู้ยื่น ไม่มีจ�าเป็นต้องมีการพิจารณาคดีเพื่อยอมรับ 

หรือปฏิเสธใบค�าร้องที่ยื่นภายใต ้หัวข้อย่อย (e)

(h)  การลงโทษความผิดทางอาญาใดๆ ที่ได้เพิกถอน และพิจารณาใหม่ภาย
ใต้ หัวข้อย่อย (b) หรือก�าหนดให้เป็นความผิดทางอาญา หรือการกระท�าผิด
กฎหมายภายใต ้หัวข้อย่อย (f) จะมีการพิจารณาความผิดทางอาญา หรือการก
ระท�าผิดกฎหมายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด การลงโทษความผิดทางอาญาใดๆ 

ที่ได้เพิกถอน และพิจารณาใหม่ภายใต ้หัวข้อย่อย (b) หรือก�าหนดให้เป็นการ
กระท�าผิดกฎหมายภายใต ้หัวข้อย่อย (f) จะมีการพิจารณาการกระท�าผิด
กฎหมายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

(i)  หากไม่มีศาลที่ตัดสินลงโทษผู้ยื่นการร้องเรียนแต่เดิม ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลจะก�าหนดผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดการร้องเรียน
หรือค�าร้อง

(j)  ไม่มีส่วนใดในหมวดนี้ที่บ่งชี้ให้ลดหรือยกเลิกสิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่
หากมิฉะนั้น จะมีให้แก่ผู้ยื่นการร้องเรียนหรือผู้ยื่นค�าร้อง

(k)  ไม่มีข้อความใด และที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะลด หรือ
ยกเลิกการตัดสินสุดท้ายในกรณีใดๆที่ไม่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติการ
ควบคุม ก�ากับดูแล และการจัดเก็บภาษีของการใช้กัญชาในผู้ใหญ่

(l)  การฟังการพิจารณาคดีใหม่ที่ได้รับค�าสั่งภายใต้พระราชบัญญัติการควบ
คุม ก�ากับดูแล และการจัดเก็บภาษีของการใช้กัญชาในผู้ใหญ่ถือว่าเป็น "การ
ด�าเนินการปล่อยตัวก่อนการลงโทษ" ภายใต ้ย่อหน้าที ่(7) ของ หัวข้อย่อย (b) 

ของ มาตรา 28 ของ บทความ I ของรัฐธรรมนูญของ California (กฎหมาย
ของ Marsy)

(m)  บทบัญญัติของมาตรานี้จะบังคับใช้อย่างเท่าเทียบกับในการตัดสิน และ
การจัดการการกระท�าผิดของเด็ก และเยาวชนภายใต้มาตรา 602 ของประมวล
สวัสดิการ และองค์กร ถ้าเด็ก และเยาวชนไม่ได้รับโทษจากการกระท�าความผิด 

หรือใครที่ได้รับโทษจากการกระท�าความผิดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นภายใต้พระราช
บัญญัติการควบคุม ก�ากับดูแล และการจัดเก็บภาษีของการใช้กัญชาในผู้ใหญ่

(n)  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้ก�าหนด และจัดให้มีรูปแบบที่
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บนเศษหนึ่งส่วนสามของพืช

(3)	 ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมส�าหรับการทดสอบ THC ต้องมาพร้อมกับเอกสาร
ต่อไปนี้:

(A)	 หลักฐานการจดทะเบียนของการลงทะเบียน

(B)	 เอกสารรับรองเมล็ดพันธุ์ส�าหรับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้

(C)	 รายงานการทดสอบ THC ส�าหรับแต่ละการรับรองเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่ใช้

(4)	 รายงานทดสอบในห้องปฏิบัติการจะออกโดยห้องปฏิบัติการที่ลงทะเบียน
กับหน่วยปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกลาง ให้ระบุร้อยละของสารของ THC 

ต้องระบุวันที ่และสถานที่ที่เก็บตัวอย่าง และให้ระบุพิกัดระบบก�าหนดต�าแหน่ง
บนโลก และพื้นที่ทั้งหมดของพืช ถ้ารายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
แสดงให้เห็นถึงร้อยละของสารของ THC ที่เท่ากับ หรือน้อยกว่าเศษสามส่วนสิบ
ของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์ค�าว่า "ผ่านอุตสาหกรรมกัญชาของ CALIFORNIA" ควร
ปรากฏขึ้นที ่หรือใกล้ด้านบนของรายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ถ้า
รายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงร้อยละของสารของ 
THC มากกว่าเศษสามส่วนสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์ค�าว่า "ไม่ผ่านอุตสาหกรรม
กัญชาของ CALIFORNIA" ควรปรากฏขึ้นที ่หรือใกล้ด้านบนของรายงานผล
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

(5)	 ถ้ารายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงร้อยละของ
สารของ THC ที่เท่ากับ หรือน้อยกว่าเศษสามส่วนสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์ห้อง
ปฏิบัติการควรให้ผู้ร้องขอการทดสอบเป็นส�าเนาต้นฉบับไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ
ที่ลงนามโดยพนักงานที่มีอ�านาจจากห้องปฏิบัติการ และควรเก็บรักษาส�าเนา
ต้นฉบับหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งฉบับของรายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติ
การเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีนับจากวันที่ท�าการสุ่มตัวอย่าง

(6)	 ถ้ารายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงร้อยละของสาร
ของ THC มากกว่าเศษสามส่วนสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์แต่ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต ์

ผู้จดทะเบียนอุตสาหกรรมการปลูกกัญชาจะต้องท�าการส่งตัวอย่างเพิ่มเติม 

ส�าหรับการทดสอบอุตสาหกรรมการปลูกกัญชา

(7)	 ผู้จดทะเบียนอุตสาหกรรมการปลูกกัญชาจะต้องท�าลายอุตสาหกรรมการ
ปลูกกัญชาเมื่อได้รับใบเสร็จของรายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติครั้งแรก
ที่แสดงให้เห็นว่าร้อยละของสารของ THC เกิน 1 เปอร์เซ็นต ์หรือรายงานผล
การทดสอบในห้องปฏิบัติครั้งที่สองตามที่ก�าหนดใน ย่อหน้าที ่(6) แสดงให้เห็น
ร้อยละของสารของ THC เกินเศษสามส่วนสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์แต่ไม่เกิน 1 

เปอร์เซ็นต ์ถ้าร้อยละของสารของ THC เกิน 1 เปอร์เซ็นต ์การท�าลายจะเกิด
ขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับรายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ถ้า
ร้อยละของสารของ THC ในรายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติครั้งที่สอง เกิน
เศษสามส่วนสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์แต่ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต ์การท�าลายจะเกิด
ขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่ท�าได ้แต่ไม่เกิน 45 วันหลังจากได้รับรายงานผลการทดสอบ
ครั้งที่สอง

(8)	 ผู้จดทะเบียนที่ประสงค์ที่มีความประสงค์จะท�าอุตสาหกรรมการปลูกกัญชา 
และผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรานี้จะไม่ถูกด�าเนินคดีส�าหรับการเพาะปลูก หรือครอบ
ครองกัญชาอันเป็นผลมาจากรายงานการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่แสดงให้
เห็นถึงร้อยละของสารของ THC มากกว่าเศษสามส่วนสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์

แต่ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์

(9)	 สถาบันการวิจัยการเกษตรที่จัดตั้งขึ้นจะได้รับอนุญาตให้เพาะปลูก หรือ
ครอบครองอุตสาหกรรมกัญชาด้วยรายงานการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่
แสดงให้เห็นถึงร้อยละของสารของ THC มากกว่าเศษสามส่วนสิบของหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ ถ้านั่นคือเพาะปลูก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมประเภทกัญชา ซึ่งปฏิบัติตามเศษสามส่วนสิบของหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของ THC การจ�ากัดที่จัดตั้งขึ้นในแผนกนี้

(h) "แผนพัฒนาเมล็ดพันธุ"์ หมายถึงการวางแผนกลยุทธ์การผสมเมล็ดพันธุ ์
หรือผู้ขอเพาะเมล็ดพันธุ์รายละเอียดวิธีการวางแผนของเขา หรือ เธอที่จะปลูก 

และการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์พันธุ์ใหม่ส�าหรับอุตสาหกรรมกัญชา

หมวด	 9.3.	 มาตรา 81006 ของประมวลอาหาร และการเกษตรแก้ไขเพิ่ม
เติม เพื่อให้อ่านดังนี:้

81006. ข้อจ�ากัด; ข้อห้าม; การน�าเข้า; การทดสอบในห้องปฏิบัติการของ
อุตสาหกรรมการปลูกกัญชา

(a) (1)	 ยกเว้นเมื่อปลูกสถาบันการวิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น หรือผู้ที่จด
ทะเบียนเพาะเมล็ดพันธุ์ อุตสาหกรรมกัญชาต้องปลูกเพียงต้นไม้ทีมีเส้นให้หนา
แน่น หรือพืชที่เมล็ดให้น�้ามัน หรือทั้งสองแบบ ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ห้าเอเคอร ์
หนึ่งในสิบเอเคอร ์ในเวลาเดียวกัน และไม่รวมส่วนของพื้นที่ของอุตสาหกรรม
กัญชาให้รวมถึงแปลงติดต่อกันที่มีพื้นที่น้อยกว่าหนึ่งเอเคอร ์

(2)	 ผู้ที่จดทะเบียนเพาะเมล็ดพันธุ ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ต้อง
ท�าการเพียงอุตสาหกรรมกัญชาอย่างพืชที่มีเส้นให้ความแน่นในพื้นที่ไม่น้อย
กว่า หนึ่งในสิบของ สอง เอเคอร ์ในเวลาเดียวกัน และไม่รวมส่วนของพื้นที่ของ
อุตสาหกรรมกัญชาให้รวมถึงแปลงติดต่อกันที่มีพื้นที่น้อยกว่าหนึ่งเอเคอร์

(3)	 ผู้ที่จดทะเบียนเพาะเมล็ดพันธุ ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตเมล็ด
พันธุ์ใหม่ของ California อุตสาหกรรมการปลูกควรมีความหนาแน่เท่าที่จะเป็น
ไปได้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสิบของเอเคอร ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เมล็ดพันธุ ์ทั่วบริเวณของพื้นที่ที่ท�าการเพาะปลูกไม่จ�าเป็นต้องถูกใช้ส�าหรับการ
การเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง

(b)	 การตกแต่ง และการเพาะปลูกที่เป็นความลับของอุตสาหกรรมกัญชา
เป็นสิ่งต้องห้าม ทุกแปลงต้องมีป้ายที่พอเหมาะที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็น
อุตสาหกรรมกัญชา

(c)	 การตัดแต่งกิ่ง และการดูแลของโรงงานอุตสาหกรรมกัญชารายบุคคลเป็น
สิ่งต้องห้าม ยกเว้นเมื่อปลูกสถาบันการวิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น หรือ
ตัดสินใจหากการด�าเนินสิ่งที่จ�าเป็นที่ต้องท�าคือการทดสอบเตตร้าไฮโดรแคนนา
บินอล (THC) ตามที่ได้อธิบายไว้ในมาตรานี้

(d)	 การเก็บอุตสาหกรรมกัญชาเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นเมื่อปลูกสถาบันการ
วิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น หรือตัดสินใจหากการด�าเนินสิ่งที่จ�าเป็นที่ต้องท�า
คือการทดสอบ THC ตามที่ได้อธิบายไว้ในมาตรานี ้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ผลิต และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ที่จดทะเบียน

(e)	 อุตสาหกรรมกัญชารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้าภายใต ้Harmonized Tariff 

Schedule of the United States (2013) ของ United States International 

Trade Commission รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง เมล็ดกัญชาต่อหัวข้อย่อย 

1207.99.03, น�้ามันกัญชาต่อ หัวข้อย่อย 1515.90.80 กากจากการหีบ
น�้ามันต่อ หัวข้อย่อย 2306.90.01 กัญชาแท้ต่อหัวข้อ 5302 ด้ายกัญชา
แท้ต่อหัวข้อย่อย 5308.20.00 และผ้าทอของเส้นใยกัญชาแท้ต่อหัวข้อย่อย 

5311.00.40

(f)	 ยกเว้นเมื่อปลูกสถาบันการวิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น ผู้จดทะเบียน
อุตสาหกรรมการปลูกกัญชาภายใต้มาตรานี ้ก่อนเก็บเกี่ยวพืชแต่ละชนิด และ
ตามที่ก�าหนดไว้ด้านล่างนี้ต้องรับรายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดง
ให้เห็นระดับ THC ของการสุ่มแบบของช่อดอกส่วนยอดแห้งของอุตสาหกรรม
การปลูกกัญชา

(1)	 การสุ่มตัวอย่างจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได ้เมื่อสาร 
THC ของใบรอบๆ เมล็ดที่จุดยอด และควรทราบว่าเมล็ดเริ่มสุก เมื่อประมาณ 

50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดแรกของพืชที่มีความทนทานต่อการบีบอัด

(2)	 ส่วนผลไม้ที่ก�าลังออกดอกออกผลทั้งหมดของพืชรวมทั้งเมล็ดพันธุ์จะถูก
น�ามาใช้เป็นตัวอย่าง การตัดตัวอย่างควรท�าโดยตรงภายใต้ช่อดอกที่พบในส่วน
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ค�านิยามของอุตสาหกรรมกัญชา แต่มีการผลิต แปรรูป สร้าง ทดสอบ ส่งมอบ 

หรือจัดการอย่างอื่นตามใบอนุญาตที่ออกภายใต ้แผนก 10 (เริ่มด้วย มาตรา 

26000) ของประมวลด้านธุรกิจ และวิชาชีพ

หมวด	 10.	 การแก้ไข

พระราชบัญญัติฉบับนี้จะถูกตีความอย่างกว้างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์และ

ความตั้งใจตามที่ระบุไว้ในมาตราที ่3 สภานิติบัญญัติอาจใช้การออกเสียง

คะแนนส่วนใหญ่เพื่อขอแก้ไขบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ที่ปรากฏอยู่ไป 

มาตรา 5 ถึง 5.5 โดยครอบคลุม และ มาตรา 6 ถึง 6.3 โดยครอบคลุม เพื่อ

ใช้บทบัญญัติที่ส�าคัญในมาตราเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการแก้ไขดังกล่าวต้อง

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และความตั้งใจของพระราชบัญญัติฉบับนี้

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 3 การแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ที่ออกกฎหมายคุ้มครอง

เพื่อพนักงาน และคนงานอื่นๆ ผู้ได้รับใบอนุญาตภายใต ้มาตรา 6 ถึง 6.3 โดย

ครอบคลุมตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีการเพิ่มการคุ้มครองที่มีในพระราชบัญญัตินี ้

หรือขยายสิทธิตามกฎหมายของอื่นๆ ของพนักงาน และคนงานอื่นๆ ผู้ได้รับใบ

อนุญาตภายใต ้มาตรา 6 ถึง 6.3 โดยครอบคลุมตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความตั้งใจของพระราชบัญญัตินี ้สภานิติบัญญัติ

อาจใช้การออกเสียงลงคะแนนส่วนใหญ ่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเพิกถอนบทบัญญัติ

เพื่อลดการลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดใดๆ ที่ถูกระบุไว้โดยพระราชบัญญัตินี้ลง

อีก ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้อาจจะได้รับ

การลงคะแนนด้วยสองในสามของสภานิติบัญญัติเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค ์และ

ความตั้งใจของพระราชบัญญัติ

หมวด	 11.	 การตีความ และการแปลความ

บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้จะถูกตีความอย่างกว้างเพื่อท�าให้เกิดผลตาม

วัตถุประสงค์ และความตั้งใจของพระราชบัญญัติการควบคุม ก�ากับดูแล และ

การจัดเก็บภาษีของการใช้กัญชาในผู้ใหญ;่ โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ไม่มีบทบัญญัต ิหรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จะได้รับการตีความ และ

แปลความในลักษณะที่สร้างความขัดแย้งในเชิงบวกกับกฎหมายของรัฐบาล

กลาง รวมถึงบทบัญญัติการควบคุมสารของรัฐบาลกลาง ดังกล่าวว่าบทบัญญัติ

นั้น หรือบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี ้และกฎหมายของรัฐบาลกลางไม่

สามารถยืนหยัดร่วมกันได้

หมวด	 12.	 การแยกออกจากกันได้

หากบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี ้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือการใช้บทบัญญัติ

ใดๆ หรือการใช้บางส่วนในบทบัญญัติกับบุคคลใดๆ หรือเหตุการณ์ที่จัดขึ้น

ส�าหรับเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญใดๆ บทบัญญัติที่เหลือ และ

ส่วนที่ไม่ถูกใช้จะยังมีการบังคับใช ้และผลเต็มรูปแบบ และท้ายที่สุดบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัตินี้สามารถแยกออกจากกันได ้

หมวด	 13.	 มาตรการริเริ่มที่ขัดแย้งกัน

ในกรณีที่มาตรการดังกล่าว และมาตรการอื่นๆ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุม การก�ากับดูแล และการจัดเก็บภาษีกัญชา กัญชาทางการแพทย ์หรือ

อุตสาหกรรมกัญชาที่ปรากฏในบัตรเลือกตั้งเดียวกันทั่วทั้งรัฐ บทบัญญัติของ

มาตรการอื่นๆ หรือมาตรการทั้งหลายให้ถือว่าเป็นมีความขัดแย้งกับมาตรการ

นี ้ในกรณีที่มาตรการนี้ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจ�านวนมากกว่า ข้อก�าหนด

ของมาตรการนี้จะมีค่าบังคับเหนือกว่าโดยเบ็ดเสร็จ และข้อก�าหนดของ มาตร

การอื่นๆ จะเป็นโมฆะ

(10)	 ยกเว้นสถาบันการวิจัยทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้น ผู้จดทะเบียน
อุตสาหกรรมการปลูกกัญชาควรเก็บส�าเนาต้นฉบับที่ลงนามของรายงานผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีนับจากวันที่ท�าการสุ่ม ท�า
ส�าเนาต้นฉบับที่ลงนามของรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่มีอยู่
ในแผนก กรรมาธิการ หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือผู้ที่พวกเขามอบ
หมายตามค�าขอ และต้องมีการให้ส�าเนาต้นฉบับของรายงานผลการทดสอบ
ของห้องปฏิบัติการแก่แต่ละบุคคลที่ท�าการซื้อ ขนส่ง หรืออื่นๆ ที่ขอรับจากจด
ทะเบียนอุตสาหกรรมการปลูกกัญชา เส้นใย น�้ามัน กาก หรือเมล็ดพันธุ ์หรือ
ส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ ์ของพืช

(g)	 ถ้าในความเห็นของอัยการสูงสุดออกความตามใน มาตรา 8 ของพระราช
บัญญัติที่เพิ่มในแผนกนี้ มันจะถูกพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ยังไม่
สอดคล้องเพียงพอกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง ในแผนก ในการปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการต้องก�าหนดขั้นตอนของมาตรานี้ให้ตรงตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายของรัฐบาลกลาง

หมวด	 9.4.	 มาตรา 81007 ของประมวลอาหาร และการเกษตรได้ถูก
ยกเลิก

81007. (a)	 ยกเว้นที่ระบุไว้ในส่วนย่อย (b) หรือตามความจ�าเป็นเพื่อ
การด�าเนินการทดสอบตามกลุ่มย่อย (f) ของมาตรา 81006, การมีไว้ในครอบ
ครอง นอกเขตการเพราะปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของยาง ช่อดอกส่วนยอด 

หรือใบที่เด็ดมาจากพืชกัญชาเป็นสิ่งต้องห้าม

(b)	 การปรากฏจ�านวนที่ลดลง หรือจ�านวนลดลงเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ของใบกัญชา หรือช่อดอกส่วนยอดในก้อนกัญชาที่เป็นผลมาจากการด�าเนินงาน
ตามปกต ิและตามเหมาะสมของอุตสาหกรรมกัญชาจะไม่ถือว่าเป็นการครอบ
ครองกัญชา

หมวด	 9.5.	 มาตรา 81008 ของประมวลอาหาร และการเกษตรแก้ไขเพิ่ม
เติม เพื่อให้อ่านดังนี:้

81008. การรายงานของอัยการสูงสุด; ข้อก�าหนด

(a)	 ต้องไม่เกิน 1 มกราคม, 2019, หรือห้าปีหลังจากที่บทบัญญัติของแผนก
นี้ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง ซึ่งถ้านานกว่านั้น อัยการสูงสุดควร
รายงานต่อสภา และวุฒิสภาคณะกรรมการการเกษตร และสภา และวุฒิสภา
คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะรายงานเหตุการณ ์ถ้าม ีหรือรายการดัง
ต่อไปนี:้

(1)	 อาณาเขตของอุตสาหกรรมกัญชาถูกน�ามาใช้จะปกปิดการเพาะปลูกกัญชา

(2)	 การเรียกร้องในศาลโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับยกเว้นในกลุ่มย่อย 

(f) ของ มาตรา 81006 ที่กล่าวว่ากัญชาเป็นอุตสาหกรรมกัญชา

(b)	 การรายงานเป็นไปตาม กลุ่มย่อย (a) จะต้องยื่นรายงานให้สอดคล้องกับ 

มาตรา 9795 ของประมวลของรัฐบาล

(c)	 ตาม มาตรา 10231.5 ของประมวลของรัฐบาล มาตรานี้จะถูกยกเลิกใน
วันที่ 1 มกราคม, 2023 หรือสี่ปีหลังจากวันที่ท�าการรายงานในเวลาต่อมา

หมวด	 9.6	 มาตรา 81010 ของประมวลอาหาร และการเกษตรแก้ไขเพิ่ม
เติม เพื่อให้อ่านดังนี:้

81010. การด�าเนินงานของแผนก

(a)	 แผนกนี ้และมาตรา 221 ไม ่ควร มีการด�าเนินการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ในวันที ่1 มกราคม, 2017

(b)  การมีไว้ในครอบครอง การใช ้การซื้อ การขาย การผลิต การสร้าง ฉลาก
บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การจัดเก็บ การจัดจ�าหน่าย และการถ่ายโอนของ
อุตสาหกรรมกัญชาจะถูกควบคุมให้เป็นไปตามแผนกนี ้ส�านักการควบคุม
กัญชามีอ�านาจในการวางระเบียบ และควบคุมโรงงาน และผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
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คลังของรัฐและบริหารงานโดยคณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์ป่าตาม มาตรา 
42272

(b)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของบทนี ้:

(1) "ร้านค้า" หมายความว่าสถานประกอบการค้าปลีกที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อก�าหนดใด ๆ ต่อไปนี ้:

(A)  ร้านค้าปลีกแบบบริการตัวเองเต็มรูปแบบ ที่มียอดขายรวมประจ�าปีของ
สองล้านดอลลาร์ ($2,000,000) หรือมากกว่า ที่ขายสินค้าของช�าแห้ง เครื่อง
กระป๋อง หรือของที่มิใช่อาหาร และของบางอย่างที่เน่าเสียง่าย

(B)  มีพื้นที่ค้าปลีกอย่างน้อย 10,000 ตารางฟุต ที่สร้างยอดขายหรือภาษี
การใช้ตามกฎหมายภาษีการขายและการใช้ที่เป็นแบบเดียวกันของท้อง
ถิ่น Bradley-Burns (ส่วนที ่1.5 (โดยเริ่มด้วย มาตรา 7200) ส่วนที ่2 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษ)ี และมีร้านขายยา
ที่ได้รับอนุญาตตาม บทที ่9 (โดยเริ่มด้วย มาตรา 4000) หมวดที ่2 ส่วนของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจและอาชีพ

(C)  เป็นร้านสะดวกซื้ออาหาร ร้านขายอาหาร หรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนร่วม
ในการขายปลีกสายสินค้าที่จ�ากัด โดยทั่วไปรวมถึงนม ขนมปัง โซดา และขนม
ขบเคี้ยว และที่ถือใบอนุญาตประเภท 20 หรือประเภท 21 ที่ออกโดยกรม
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(D)  เป็นร้านสะดวกซื้ออาหาร ร้านขายอาหาร หรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วน
ร่วมในการขายปลีกสินค้าที่มีจุดมุ่งหมายที่จะบริโภคนอกสถานที ่และที่ถือ
ใบอนุญาตประเภท 20 หรือประเภท 21 ที่ออกโดยกรมควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

(2) "กฎหมายของรัฐ" หมายถึง บทกฎหมาย กฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือ
อ�านาจตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ได้ลงมติยอมรับ ได้ออกกฎหมาย หรือได้น�าไปใช้
ปฏิบัติ ก่อนหรือหลังวันที่มีผลบังคับใช้มาตรานี้โดยรัฐ California หรือหน่วย
งานหรือแผนกใด ๆ ของรัฐ

(3) "ถุงหิ้ว" หมายถึง ถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว ถุงกระดาษ ถุงกระดาษรีไซเคิล 

ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกรีไซเคิล ถุงพลาสติกน�ามาใช้ใหม ่ถุงย่อยสลาย ถุง
ของช�าน�ามาใช้ใหม่ หรือถุงประเภทอื่น ที่ใช้ในการใส่ของที่ซื้อออกไปจากร้าน
ค้า

(c) (1)  คณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์ป่าอาจลงมติยอมรับกฎข้อบังคับ และ
ประสานงานหรือท�าสัญญากับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ในการ
ผลักดันของการบริหารและการน�าไปใช้ปฏิบัติของ หมวดย่อย (a) ของมาตรานี ้
มาตรา 42272 และ มาตรา 42273

(2)  แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย เงินกู้ในจ�านวนห้าแสนดอลลาร ์
($500,000) ในที่นี้ที่จะท�าจากกองทุนคุณภาพของน�้าและการประปา กองทุน
การควบคุมน�้าท่วม กองทุนเพื่อการปกป้องบริเวณใกล้ชายฝั่งและแม่น�้าของป ี

2006 (มาตรา 75009) เพื่อคณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อวัตถุประสงค์
ของการลงมติยอมรับกฎข้อบังคับในการบริหารงานและการน�าไปใช้ปฏิบัติ
ของ หมวดย่อย (a) ของมาตรานี ้มาตรา 42272 และ มาตรา 42273 หาก
เงินในกองทุนน�้าดื่มที่ปลอดภัย กองทุนคุณภาพของน�้าและการประปา กองทุน
การควบคุมน�้าท่วม กองทุนเพื่อการปกป้องบริเวณใกล้ชายฝั่งและแม่น�้าของ
ป ี2006 ไม่เพียงพอที่จะท�าเงินให้กู้ยืมที่ก�าหนดโดยวรรคนี ้แล้วการเงินกู้จะ
ต้องท�าจากกองทุนการปรับปรุงคุณภาพน�้า การประปา และโครงสร้างพื้นฐาน 

ปี 2014 (มาตรา 79715 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยน�้า) เงินฝากทั้งหมดใน
กองทุนเพื่อการส่งเสริมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมจะเป็นครั้งแรกจะใช้ในการ
ช�าระคืนเงินกู้จนกว่าจะมีการเงินกู้เต็มจ�านวนจะถูกช�าระคืน ผู้ควบคุมและเจ้า
หน้าที่ของรัฐอื่นทุกคนที่รับผิดชอบ จะต้องด�าเนินการทุกอย่างที่จ�าเป็นทั้งหมด
เพื่อท�าให้เงินกู้เกิดผล ตามที่ก�าหนดโดยวรรคนี้
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การเสนอมาตรการนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของ
มาตรา 8 ของข้อ II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

การเสนอมาตรการนี้จะเพิ่มมาตราในประมวลกฎหมายว่าด้วยการ
สังคมสงเคราะห์และสถาบัน ดังนั้น บทบัญญัติใหม่ที่เสนอจะเพิ่ม จะถูกพิมพ์
เป็น ตัวเอียง เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

มาตรา	 1.	 ชื่อเรื่อง

กฎหมายนี้จะต้องเป็นที่รู้จักและอาจจะอ้างว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

มาตรา	 2.	 ผลการตัดสินและการประกาศ

ประชาชนของรัฐ California มีผลการตัดสินและขอประกาศดังนี:้

(a)	 ในป ี2014 สภานิติบัญญัติของรัฐ California ได้ออกกฎหมายห้ามถุงหิ้ว
พลาสติก หลังจากการวิ่งเต้นโดยกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ รวมถึงสมาคมร้านขาย
ของช�าของรัฐ California

(b)	 กฎหมายได้ออกข้อบังคับต่อไปว่าร้านค้าจะขายถุงกระดาษหรือถุงหิ้วที่น�า
มาใช้ใหม่ทั้งหมด ร้านค้าจะให้กับผู้บริโภคเป็นในราคาอย่างน้อย 10 เซนต ์ร้าน
ค้าสามารถเรียกเก็บเงินได้มากขึ้นหากร้านค้าเลือกอย่างนั้น และโดยเฉพาะร้าน
ขายของช�าและร้านค้าปลีกถูกก�าหนดตามกฎหมายให้คิดค่าใช้จ่ายในการขายที่
ได้ออกข้อบังคับเหล่านี้เป็นรายได้พิเศษ

(c)	 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายถุงหิ้วที่ก�าหนดตามกฎหมายโดยรัฐจะไปสู่
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสภานิติบัญญัติได้เขียนกฎหมายใน
ลักษณะที่จะท�าให้รายได้เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในการขายเหล่านี ้ให้กับร้านขาย
ของช�าและร้านค้าปลีก

(d)	 ข้อตกลงกลุ่มผลประโยชน์พิเศษนี ้จะช่วยให้ร้านขายของช�าและร้านค้า
ปลีกมากกว่า $400 ล้าน ในรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกป—ีทุกค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในรัฐ California และมีประโยชน์น้อยหรือไม่มีเลยต่อสิ่งแวดล้อม

(e)	 ประชาชนของรฐั California มสีทิธทิกุอย่างทีจ่ะคาดหวงัว่าค่าใช้จ่ายใด ๆ  

ในการขายถุงหิ้วที่ถูกก�าหนดตามกฎหมายของรัฐที่จะจ่าย จะอุทิศเพื่อการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่การเพิ่มเงินให้องค์กร

มาตรา	 3.	 แถลงการณ์ของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยค่าธรรมเนียมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ 

การตอบสนองความคาดหวังของรัฐ California โดยการก�าหนดว่าค่าใช้จ่าย
ใดๆ ต่อถุงหิ้วที่จ่ายโดยผู้บริโภคในการเชื่อมต่อกับหรือต่อการล่วงหน้า ห้ามใช้
ถุงพลาสติกใด ๆ จะอุทิศเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่าและเหมาะสม 

เช่น การบรรเทาภัยแล้ง การรีไซเคิล การประปาน�้าดื่มสะอาด สวนสาธารณะ 
การท�าความสะอาดชายหาด การก�าจัดขยะ และการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

มาตรา	 4. บทที ่5.2 (โดยเริ่มด้วย มาตรา 42270) จะถูกเพิ่มในส่วนที ่3 

หมวดที ่30 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสาธารณชน เพื่ออ่าน :

บทที่  5.2.  การคิดค่าใช้จ่ายถุงหิ้ว : การส่งเสริมและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

42270.  บทนี้จะเป็นที่รู้จัก และอาจจะอ้างว่า เป็นกฎหมายว่าด้วยค่า
ธรรมเนียมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

42271. (a)  แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย เงินทั้งหมดที่สร้างหรือ
ที่เก็บรวบรวมโดยการจัดเก็บเป็นไปตามกฎหมายของรัฐที่ห้ามแจกฟรีถุงหิ้ว
ประเภทใด ๆ และออกข้อบังคับการขาย ของถุงหิ้วประเภทอื่น ๆ นั้น จะถูกน�า
ฝากเข้ากองทุนเพื่อการส่งเสริมและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้นในการ
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เพื่อการส่งเสริมและการปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน 

มาตรา 42272

(b)  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรานี ้"กฎหมายท้องถิ่น" หมายถึง ข้อบัญญัต ิ

การลงมต ิกฎหมาย ระเบียบ หรือผู้มีอ�านาจทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ได้ลงมติ
ยอมรับ ได้ออกกฎหมาย หรือได้น�าไปใช้ปฏิบัต ิโดยเมือง มณฑล เมืองและ
มณฑล เขตปฏิรูปพิเศษ มณฑลปฏิรูปพิเศษ เขตพิเศษ เขตโรงเรียน วิทยาลัย
ชุมชน หรือองค์กรรัฐบาลท้องถิ่นหรือภูมิภาคอื่นใด

มาตรา	 5.	 การตีความกฎหมายอย่างกว้างขวาง

กฎหมายนี้จะถูกตีความอย่างกว้างขวางที่จะท�าให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย

มาตรา	 6.	 มาตรการที่ขัดแย้ง

(a)	 ในกรณีที่มาตรการนี ้และมาตรการอื่น หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการใช้
เงินที่ได้หรือที่เก็บรวบรวมโดยร้านค้าตามกฎหมายที่ห้ามการแจกฟร ีและ
บังคับการขายประเภทใดหรือทุกประเภทของถุงหิ้ว จะต้องปรากฏบนบัตร
เลือกตั้งเดียวกันทั่วทั้งรัฐ บรรดามาตรการอื่น หรือมาตรการต่าง ๆ จะถือว่า
ขัดแย้งกับมาตรานี้ ในกรณีที่มาตรานี้ได้รับคะแนนเสียงยืนยันเป็นจ�านวนมาก 

บทบัญญัติของมาตรานี้จะเหนือกว่าบทบัญญัติทั้งหมด และบทบัญญัติของ
มาตรการอื่น หรือมาตรการต่าง ๆ จะเป็นโมฆะ

(b)	 หากมาตรการนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถูกเข้าแทนที่
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการเสนอกฎหมายอื่นที่ขัดแย้ง ได้รับอนุมัติจากผู้ออก
เสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งเดียวกัน และการเสนอกฎหมายอื่นที่ขัดแย้งดัง
กล่าวต่อมาในภายหลังเป็นโมฆะ มาตรการนี้จะต้องด�าเนินการด้วยตัวเองและ
ได้ให้การผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

มาตรา	 7.	 การแยกออกจากกันได้

บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้สามารถแยกออกจากกันได ้หากส่วน มาตรา 
หมวดย่อย วรรค ข้อความ ประโยค วล ีค�า ใด ๆ หรือการประยุกต์ใช้กฎหมายนี้
ด้วยเหตุผลใด ๆ เป็นโมฆะโดยการตัดสินใจของศาลที่มีอ�านาจใด ๆ การตัดสิน
ใจนั้นจะต้องไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ถูกต้องของส่วนที่เหลือของกฎหมายนี ้
ประชาชนของรัฐ California ขอประกาศไว้ในที่นี้ว่าพวกเขาจะได้ลงมติยอมรับ
กฎหมายนี ้และแต่ละและทุกส่วน มาตรา หมวดย่อย วรรค ข้อความ ประโยค 

วล ีค�า และการประยุกต์ใช ้ที่ไม่ได้ประกาศว่าเป็นโมฆะหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

โดยไม่ค�านึงถึงไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกฎหมายนี้หรือการประยุกต์ใช้
เป็นของกฎหมายนี ้จะได้รับการประกาศในภายหลังว่าเป็นโมฆะ

มาตรา	 8.	 การปกป้องทางกฎหมาย

หากกฎหมายนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐ California และ
หลังจากนั้นได้ถูกการคัดค้านทางกฎหมายโดยการกล่าวหาการละเมิดกฎหมาย
ของสหพันธรัฐ และทั้งผู้ว่าการรัฐและอัยการสูงสุดปฏิเสธที่จะปกป้องกฎหมาย
นี ้จากนั้นจะด�าเนินการดังต่อไปนี ้:

(a)	 แม้ว่าสิ่งใดที่ขัดแย้ง ที่มีอยู่ใน บทที ่6 (โดยเริ่มด้วย มาตรา 12500) 

ของส่วนที ่2 หมวดที ่3 ของชื่อเรื่องที ่2 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาลหรือ
กฎหมายอื่นใด อัยการสูงสุดจะแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ เพื่อปกป้องกฎหมายนี้
อย่างซื่อสัตย์และอย่างแข็งขันในนามของรัฐ California

(b)	 การแต่งตั้งก่อนหรือภายหลังจากนั้นการแทนที่ปรึกษาอิสระ อัยการสูงสุด
จะต้องใช้การสอบทานในการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระ และจะ
ต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ปรึกษาอิสระว่า ที่ปรึกษาอิสระ
ปกป้องกฎหมายนี้อย่างซื่อสัตย์และอย่างแข็งขัน การยืนยันเป็นลายลักษณ์
อักษรจะต้องถูกท�าให้มีต่อสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ

(c)	 การจัดสรรอย่างต่อเนื่องในที่นี้จะท�าขอจากกองทุนทั่วไปถึงผู้ควบคุม  

42272. (a)  กองทุนเพื่อการส่งเสริมและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในที่นี้จะ
จัดตั้งขึ้นในการคลังของรัฐ

(b)  แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย กองทุนเพื่อการส่งเสริมและการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของบทนี ้แม้จะม ีมาตรา 13340 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล 

เงินทั้งหมดที่ฝากไว้ในกองทุน พร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับจากกองทุน ในที่นี้เหมาะ
สมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ค�านึงถึงปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการการอนุรักษ์
สัตว์ป่าแต่เพียงผู้เดียวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน หมวดย่อย (c)

(c)  คณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์ป่าจะต้องใช้เงินในกองทุนเพื่อการส่งเสริม
และการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เงินกองทุนในการส่งเสริมและการปกป้องสิ่ง
แวดล้อม โครงการและโปรแกรมที่มีสิทธิ์ได้รับทุนมีดังนี ้:

(1)  โครงการบรรเทาภัยแล้ง รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง การฟื้นฟูป่าแล้งน�้า และ
โครงการที่ขยายหรือฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน�้า ถิ่นที่อยู่อาศัยของปลา หรือถิ่นที่อยู่อาศัย
ของนกน�้า

(2)  การรีไซเคิล

(3)  การประปาน�้าดื่มสะอาด

(4)  สวนสาธารณะในรัฐ ในภูมิภาค และในท้องถิ่น

(5)  การท�าความสะอาดชายหาด

(6)  การก�าจัดขยะ

(7)  การฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

(d)  คณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์ป่าจะใช้ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของเงินในกองทุน
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ผู้รับทุนจะใช้ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของเงินใด ๆ ที่ได้รับส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

(e)  ก่อนที่จะมีส่วนย่อยทุนใด ๆ ตามบทนี ้คณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์
ป่าจะต้องพัฒนาการชักชวนโครงการและแนวทางการประเมินผล แนวทาง
อาจรวมถึงข้อจ�ากัดจ�านวนเงินดอลลาร์ที่จะได้รับ ก่อนที่การเสร็จสิ้นแนวทาง 
คณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์ป่าจะประกาศร่างแนวทางบนอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต ์และด�าเนินการประชาพิจารณ์สามครั้งเพื่อพิจารณาความคิดเห็นของ
สาธารณชน ประชาพิจารณ์หนึ่งครั้งจะถูกจัดขึ้นใน Northern California หนึ่ง
ครั้งจะจัดขึ้นใน Central Valley และหนึ่งครั้งจะถูกจัดขึ้น Southern California

(f) (1)  ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ California ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจะต้องด�าเนิน
การตรวจสอบทางการเงินโดยอิสระทุกสองปีในโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับเงินตาม
บทนี ้ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ California จะต้องรายงานการค้นพบต่อผู้ว่าการ
รัฐและทั้งสองสภาของสภานิติบัญญัต ิและจะต้องท�าให้การค้นพบมีให้สาธารณะ
บนในอินเทอร์เน็ต เวปไซด์

(2) (A)  ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ California จะต้องได้รับการชดเชยจากเงิน
ในกองทุนเพื่อการส่งเสริมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงในการด�าเนินการตรวจสอบทุกสองปีที่ก�าหนดโดยหมวดย่อยนี ้ในวงเงินไม่
เกินสี่แสนดอลลาร์ ($400,000) ต่อการตรวจสอบบัญชี

(B)  ขีดจ�ากัดสูงสุดสี่แสนดอลลาร ์($400,000) ต่อการตรวจสอบบัญช ีจะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกๆสองป ีเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นหรือการลดลง
ของอัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคส�าหรับผู้บริโภคในเมืองทั้งหมด 

(CPI-U) ส�านักงานเหรัญญิกจะต้องค�านวณและเผยแพร่การปรับเปลี่ยนที่
ก�าหนดโดยวรรคนี้

42273. (a)  แม้จะมีกฎหมายอื่นใด รัฐบาลท้องถิ่นอาจต้องการเงินที่ได้
หรือเก็บรวบรวมตามกฎหมายท้องถิ่นที่ห้ามแจกฟรีของประเภทของถุงหิ้วใด 

ๆ และบังคับใช้ในการขายประเภทอื่น ๆ ของถุงหิ้ว ที่จะถูกน�าฝากเข้ากองทุน
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8.	 หน่วยงานรัฐที่ควรจะเร่งรัดการทบทวนคดีโทษประหารชีวิตล�าดับสอง
ปฏิบัติงานโดยไม่มีการก�ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดความล่าช้าใน
ระยะยาวและผลาญเงินดอลลาร์ของผู้เสียภาษ ีการก�ากับดูแลหน่วยงานรัฐดัง
กล่าวโดยศาลฎีกาของรัฐ California จะรับรองความรับผิดชอบ

9.	 กฎข้อบังคับแบบระบบราชการได้ท�าให้การบังคับคดีตามค�าพิพากษาให้
ประหารชีวิตล่าช้าโดยไม่จ�าเป็น การตัดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปกับอุปสรรค
ซ�้า ๆ จากกฎข้อบังคับเหล่านี้จะส่งผลให้มีการท�าให้เกิดความยุติธรรมอย่างเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ

10.	 รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California ให้สิทธิในความยุติธรรมที่ทันกาลทันเวลา
แก่เหยื่ออาชญากรรม คดีโทษประหารชีวิตสามารถได้รับการทบทวนอย่างเต็มที่
และเป็นธรรมโดยศาลทั้งของรัฐและของรัฐบาลกลางภายในสิบป ีโดยการน�ากฎ
ระเบียบและกระบวนการของรัฐมาใช ้เหยื่อจะได้รับความยุติธรรมอย่างทันกาล
ทันเวลา และผู้เสียภาษีจะประหยัดเงินเป็นจ�านวนหลายล้านดอลลาร์

11.	 ห้องขังนักโทษประหารชีวิตของรัฐ California มีฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกร
ฆ่าต�ารวจ ฆาตกรฆ่าเด็ก ฆาตกรหมู ่และฆาตกรเนื่องจากความเกลียดชัง 
ระบบโทษประหารชีวิตใช้การไม่ได ้แต่สามารถและควรจะได้รับการแก้ไข การ
ริเริ่มนี้จะรับรองความยุติธรรมส�าหรับทั้งเหยื่อและจ�าเลย และจะประหยัดเงิน
ของผู้เสียภาษีจ�านวนหลายร้อยล้านดอลลาร์

หมวด	 3. หมวด 190.6 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้
อ่าน:

190.6. (a)	 สภานิติบัญญัติเห็นว่าค�าตัดสินในคดีโทษประหารชีวิตทุกคด ี

ควรถูกบังคับใช้อย่างรวดเร็ว

(b)	 ดังนั้นในทุกคดีที่ค�าตัดสินโทษประหารชีวิตบังคับใช้ในวันที ่1 มกราคม 

1997 หรือหลังจากนั้น ให้มีการยื่นค�าอุทธรณ์ส่วนแรกในการอุทธรณ์ต่อศาล
ฎีการัฐไม่ช้ากว่าเจ็ดเดือนหลังจากการรับรองเอกสารว่าสมบูรณ์ภายใต ้กลุ่ม
ย่อย (d) ของ หมวด 190.8 หรือหลังจากที่ทนายความของผู้อุทธรณ์ได้รับ
เอกสารที่สมบูรณ ์แล้วแต่ว่าอย่างไหนช้ากว่า ยกเว้นว่ามีเหตุผลอันสมควร 
อย่างไรก็ตามในคดีที่บทส�าเนาของการพิจารณาคดีมีจ�านวนหน้าเกิน 10,000 

หน้า ให้การชี้แจงเสร็จสิ้นภายในก�าหนดเวลาและเป็นไปตามกระบวนการที่
ก�าหนดโดยกฎระเบียบของศาลที่สภาการพิจารณาคดีน�ามาใช้

(c)	 ในทุกคดีที่ค�าตัดสินโทษประหารชีวิตบังคับใช้ในวันที ่1 มกราคม 1997 

หรือหลังจากนั้น สภานิติบัญญัติมีเป้าหมายให้มีการตัดสินการอุทธรณ์และมีการ
ยื่นค�าวินิจฉัยที่บรรลุผลความถูกผิดภายใน 210 วัน ของการเสร็จสิ้นการชี้แจง 
อย่างไรก็ตามหากค�าอุทธรณ์และค�าร้องขอหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมา
ศาลได้รับการพิจารณาในเวลาเดียวกัน ควรมีการตัดสินค�าร้องและมีการยื่นค�า
วินิจฉัยที่บรรลุผลความถูกผิดภายใน 210 วัน ของการเสร็จสิ้นการชี้แจงค�าร้อง

(d)  สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในข้อสรุปที่รวดเร็วและสิ้นสุด ดังที่ระบุไว้ใน 

วรรค (9) ของ กลุ่มย่อย (b) ของ หมวด 28 ของ มาตรา I ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรัฐ California ครอบคลุมถึงสิทธิในการให้มีการพิพากษาประหารชีวิต
ภายในเวลาที่สมเหตุสมผล ภายใน 18 เดือนของวันที่การริเริ่มนี้มีผล ให้สภา
การพิจารณาคดีใช้กฎระเบียบและมาตรฐานเบื้องต้นในการบริหารจัดการที่
ออกแบบมาเพื่อเร่งรัดการด�าเนินการของการอุทธรณ์โทษประหารชีวิตและการ
ทบทวนหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล ภายในห้าปีของการใช้กฎระเบียบ
เบื้องต้นหรือการลงบันทึกค�าพิพากษา แล้วแต่ว่าอย่างไหนช้ากว่า ให้ศาลของ
รัฐท�าให้การอุทธรณ์และการทบทวนหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลใน
เบื้องต้นเสร็จสิ้นในคดีโทษประหารชีวิต ให้สภาการพิจารณาคดีติดตามความ
เหมาะสมกับเวลาของการทบทวนคดีโทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่อง และแก้ไข
กฎระเบียบและมาตรฐานตามความจ�าเป็น เพื่อให้การอุทธรณ์และกระบวน
พิจารณาการส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลในเบื้องต้นเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี
ตามที่ระบุไว้ในกลุ่มย่อยนี้

โดยไม่ค�านึงถึงปีงบประมาณ ในจ�านวนเงินที่จ�าเป็นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการผูกขาดให้ที่ปรึกษาอิสระที่จะปกป้องกฎหมายนี้อย่างซื่อสัตย์และอย่าง
แข็งขันในนามของรัฐ California
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มาตรการริเริ่มนี้ได้ถูกเสนอให้แก่ประชาชนตามความสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของหมวด 8 ของมาตรา II ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

มาตรการริเริ่มนี้แก้ไขและเพิ่มหมวดต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายรัฐบาลและ
ประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นบทบัญญัติเดิมที่ถูกเสนอให้ตัดออกถูกพิมพ ์แบบ
ขีดฆ่า และบทบัญญัติใหม่ที่ถูกเสนอให้เพิ่มถูกพิมพ ์แบบตัวเอน เพื่อบ่งชี้ว่า
เป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

หมวด	 1.	 ชื่อย่อ

กฎหมายนี้ให้เป็นที่รู้จักและอ้างถึงในชื่อกฎหมายการปฏิรูปโทษประหารชีวิต
และการยกเว้นแห่งป ี2016

หมวด	 2.	 การค้นพบและการประกาศ

1.	 ระบบโทษประหารชีวิตของรัฐ California ใช้การไม่ได้เนื่องจากความ
สิ้นเปลือง ความล่าช้า และความไร้ประสิทธิภาพ การแก้ไขระบบจะประหยัด
เงินของผู้เสียภาษีของรัฐ California จ�านวนหลายล้านดอลลาร์ในทุก ๆ 

ปี เงินดอลลาร์ของผู้เสียภาษีที่สูญสิ้นไปน่าจะใช้ถูกน�าไปใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรม การศึกษา และบริการต่าง ๆ ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

2.	 เหยื่อฆาตกรรมและครอบครัวของพวกเขามีสิทธิในการได้รับความยุติธรรม
และกระบวนการทางกฎหมาย ฆาตกรโทษประหารชีวิตได้ฆาตกรรมเหยื่อ
มากกว่า 1,000 คน รวมถึงเด็ก 229 คนและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 43 คน เหยื่อ 

235 คนถูกข่มขืนและ 90 คนถูกทรมาน

3.	 ครอบครัวของเหยื่อฆาตกรรมไม่ควรที่จะต้องรอความยุติธรรมนานหลาย
สิบป ีความล่าช้านี้ยิ่งท�าร้ายครอบครัวที่ก�าลังรอความยุติธรรม ตัวอย่างเช่น 

ฆาตกรต่อเนื่อง Robert Rhoades ผู้ซึ่งลักพาตัว ข่มขืน และฆ่า Michael 

Lyons ซึ่งมีอาย ุ8 ปี และยังข่มขืนและฆ่า Julie Connell นักเรียนโรงเรียน
มัธยม Bay Area ได้นั่งอยู่ในคุกรอการประหารชีวิตมาเป็นเวลานานกว่า 16 ปี
แล้ว ฆาตกรจ�านวนหลายร้อยคนได้นั่งอยู่ในคุกรอการประหารชีวิตมาเป็นเวลา
นานกว่า 20 ปี

4.	 ในป ี2012 ส�านักงานนักวิเคราะห์ทางกฎหมายพบว่าการยกเลิกที่คุมขัง
พิเศษส�าหรับฆาตกรโทษประหารชีวิตจะประหยัดเงินเป็นจ�านวนหลายสิบล้าน
ดอลลาร์ในทุก ๆ ปี เงินสะสมนี้สามารถน�าไปลงทุนในโรงเรียน การบังคับใช้
กฎหมาย และชุมชนของเราเพื่อให้เราปลอดยิ่งขึ้น

5.	 ฆาตกรโทษประหารชีวิตควรจะต้องท�างานในเรือนจ�าและจ่ายเงินชดใช้ค่า
เสียหายแก่ครอบครัวของเหยื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของ
เหยื่อ (กฎหมายของ Marsy) การปฏิเสธที่จะท�างานและจ่ายเงินชดใช้ค่าเสีย
หายควรจะเป็นผลให้สูญเสียสิทธิพิเศษต่าง ๆ

6.	 การปฏิรูปกระบวนการอุทธรณ์เดิมที่ใช้การไม่ได้ส�าหรับคดีโทษประหารชีวิต
จะรับรองความเป็นธรรมส�าหรับทั้งจ�าเลยและเหยื่อ ในตอนนี้จ�าเลยโทษประหาร
ชีวิตต้องรอห้าปีหรือนานกว่านั้นกว่าที่จะมีการตั้งทนายความอุทธรณ์ของพวก
เขา โดยการจัดให้มีการตั้งทนายความโดยทันท ีค�ากล่าวอ้างของจ�าเลยจะได้รับ
การพิจารณาเร็วขึ้น

7.	 ค�ากล่าวอ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงของจ�าเลยไม่ควรถูกจ�ากัด แต่ค�ากล่าวอ้าง
ที่ไร้สาระและไม่มีความจ�าเป็นควรถูกจ�ากัด กลวิธีเหล่านี้ผลาญเงินดอลลาร์ของ
ผู้เสียภาษีและท�าให้ความยุติธรรมล่าช้าไปหลายสิบปี
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(d) (e)	 ความไม่สามารถของคู่กรณีหรือ ศาลฎีกาในการสนองหรือท�าตาม
ก�าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหมวดนี้ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการบรรเทาโทษของ
ค�าตัดสินลงโทษหรือค�าตัดสินประหารชีวิต ของศาลเพื่อให้เป็นไปตามก�าหนด
เวลาใน กลุ่มย่อย (b) ไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของค�าตัดสิน หรือต้อง
มีการยกเลิกการอุทธรณ์หรือการร้องขอหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล 

หากศาลไม่สามารถท�าตามโดยปราศจากเหตุผลที่พิเศษและบีบบังคับในการ
อธิบายความล่าช้า คู่กรณีหรือเหยื่อของการกระท�าผิดคนใดก็ตามสามารถ
แสวงหาการช่วยเหลือโดยการยื่นค�าร้องขอค�าสั่งศาล ให้ศาลที่ค�าร้องถูกยื่น
ด�าเนินการภายใน 60 วันของการยื่นค�าร้อง วรรค (1) ของ กลุ่มย่อย (c) ของ 
หมวด 28 ของ มาตรา I ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California ที่ว่าด้วยเรื่อง
จุดยืนในการบังคับใช้สิทธิของเหยื่อ มีผลกับกลุ่มย่อยนี้และ กลุ่มย่อย (d).

หมวด	 4. หมวด 1227 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้
อ่าน:

1227. (a)	 หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนอกเหนือจากการอยู่ในระหว่างอุทธรณ์
ตาม กลุ่มย่อย (b) ของ หมวด 1239 ของประมวลกฎหมายนี ้ค�าตัดสิน
ประหารชีวิตยังไม่ได้รับการด�าเนินการและยังมีผลบังคับใช ้ให้ศาลที่มีการ
พิพากษาลงโทษ โดยค�าขอของอัยการเขตหรือค�าขอของศาลเอง ออกหรือท�าให้
มีค�าสั่ง ก�าหนดวัน ในระยะเวลา 10 วัน ที่ค�าตัดสินจะได้รับการด�าเนินการซึ่งจะ
ต้องไม่เร็วกว่า 30 วันและไม่ช้ากว่า 60 วันนับจากวันที่ออกค�าสั่ง และโดยทันที
หลังจากนั้น ให้ระยะเวลา 10 วันเริ่มขึ้นไม่เร็วกว่า 30 วันหลังจากการออกค�า
สั่ง และสิ้นสุดลงไม่ช้ากว่า 60 วันหลังจากการค�าสั่ง โดยทันทีหลังจากการออก
ค�าสั่ง ให้ส�าเนาที่ได้รับการรับรองของ ค�าสั่งดังกล่าว ที่ยืนยันโดยเสมียนภายใต้
ตราประทับของศาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการ ถูกส่งโดยจดหมายลง
ทะเบียนไปยังพัศดีของเรืยนจ�าของรัฐที่คุมขังจ�าเลย โดยมีข้อแม้ว่าหากจ�าเลย
ลอยนวลอาจมีการออกหมายจับ และเมื่อถูกจับกุมให้น�าจ�าเลยมาขึ้นศาล ซึ่ง
ศาลจะออกค�าสั่งให้พัศดีของเรือนจ�าที่นายอ�าเภอได้รับค�าสั่งให้ส่งตัวจ�าเลยไป 

ด�าเนินการตามค�าพิพากษา ตามก�าหนดเวลา ภายในระยะเวลา 10 วัน ซึ่งจะไม ่

เริ่มขึ้น เร็วกว่า 30 วัน และไม ่สิ้นสุดลง ช้ากว่า 60 วัน นับจากวันที่ออกค�าสั่ง

(b) นับจากค�าสั่งที่ก�าหนดเวลาและก�ากับการด�าเนินการตามค�าพิพากษาที่ระบุ
ไว้ในที่นี ้จะไม่มีการอุทธรณ์

หมวด	 5. หมวด 1239.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้
อ่านดังนี้:

1239.1. (a)  เป็นหน้าที่ของศาลฎีกาในคดีโทษประหารชีวิตที่จะเร่งรัดก
ารพิจารณาทบทวนคด ีให้ศาลตั้งทนายความให้กับผู้อุทธรณ์ที่ยากจน ให้ศาล
ขยายเวลาในการชี้แจงด้วยเหตุผลที่บีบบังคับและพิเศษเท่านั้น

(b)  เมื่อจ�าเป็นที่จะต้องขจัดงานคั่งค้างที่มีจ�านวนมากในการตั้งทนายความ
ส�าหรับคดีโทษประหารชีวิต ให้ศาลฎีกาก�าหนดให้ทนายความผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมส�าหรับการอุทธรณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่ไม่ใช่โทษประหารชีวิตและผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับการอุทธรณ์โทษประหารชีวิตรับการตั้งให้เป็น
ทนายความในคดีโทษประหารชีวิต เป็นเงื่อนไขในการยังคงอยู่รายการตั้ง
ทนายความของศาล "งานคั่งค้างที่มีจ�านวนมาก" มีอยู่ส�าหรับวัตถุประสงค์นี้เมื่อ
เวลาตั้งแต่การลงบันทึกค�าตัดสินในศาลชั้นต้นจนถึงการตั้งทนายความส�าหรับ
การอุทธรณ์เกินกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา ติดต่อกัน 12 เดือน

หมวด	 6. หมวด 1509 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้
อ่านดังนี:้

1509. (a)  หมวดนี้มีผลกับค�าร้องใดก็ตามส�าหรับหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูก
คุมขังมาศาลที่ยื่นโดยบุคคลที่ถูกคุมขังตามค�าพิพากษาประหารชีวิต หมายเรียก
ให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลตามหมวดนี้เป็นกระบวนการเฉพาะส�าหรับการ
คัดค้านค�าพิพากษาประหารชีวิต ค�าร้องที่ถูกยื่นในศาลนอกเหนือจากศาลที่ให้
ค�าตัดสินควรถูกส่งไปยังศาลที่ให้ค�าตัดสิน เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุผลที่ดีในการให้

ศาลอื่นพิจารณาค�าร้อง ให้ค�าร้องที่ถูกยื่นในหรือถูกส่งไปยังศาลที่ให้ค�าตัดสิน
ได้รับการมอบหมายให้กับผู้พิพากษาคนเดิม เว้นเสียแต่ว่าผู้พิพากษาผู้นั้นไม่
สามารถด�าเนินการได้หรือมีเหตุผลที่ดีในการมอบหมายคดีให้กับผู้พิพากษาคน
อื่น

(b)  หลังจากการลงบันทึกค�าพิพากษาประหารชีวิตในศาลชั้นต้น ให้ศาลนั้น
เสนอทนายความให้แก่นักโทษตามที่ระบุไว้ใน หมวด 68662 ของ ประมวล
กฎหมายรัฐบาล

(c)  ยกเว้นตามที่ระบุไว้ใน กลุ่มย่อย (d) และ (g) ค�าร้องฉบับแรกต้องถูกยื่น
ภายในหนึ่งปีของค�าสั่งที่ลงบันทึกภายใต ้หมวด 68662 ของประมวลกฎหมาย
รัฐบาล

(d)  ค�าร้องฉบับแรกที่ไม่สมควรแก่เวลาภายใต ้กลุ่มย่อย (c) หรือค�าร้องต่อ
เนื่องเมื่อไรก็ตามที่ยื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นเสียแต่ว่าศาลพบโดยพยาน
หลักฐานที่มีน�้าหนักที่สุดว่าไม่ว่าจะได้รับการพิจารณาหรือไม่จ�าเลยเป็นผู้
บริสุทธิ์จริงในอาชญากรรมที่เขาหรือเธอถูกตัดสินว่ากระท�า หรือไม่สมควรที่
จะถูกตัดสินเช่นนั้น การเลื่อนการด�าเนินการตามค�าสั่งศาลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิจารณาค�าร้องต่อเนื่องหรือที่ไม่สมควรแก่เวลาไม่สามารถยินยอมได ้เว้น
เสียแต่ว่าศาลพบว่าผู้ร้องเรียนมีค�ากล่าวอ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงหรือไม่สมควร
ได้รับโทษ "ไม่สมควรถูกตัดสินประหารชีวิต" หมายความว่ามีสถานการณ์ที่
ท�าให้ค�าตัดสินไม่อยู่ในดุลพินิจของผู้ตัดสินคด ีค�ากล่าวอ้างว่าไม่สมควรได้รับ
โทษประกอบด้วยค�ากล่าวอ้างว่าไม่มีสถานการณ์พิเศษใดใน กลุ่มย่อย (a) ของ 
หมวด 190.2 เป็นความจริง ค�ากล่าวอ้างว่าจ�าเลยมีอายุต�่ากว่า 18 ปี ณ เวลา
ที่เกิดอาชญากรรม หรือค�ากล่าวอ้างว่าจ�าเลยมีความพิการทางสติปัญญา ตาม
ที่อธิบายไว้ใน หมวด 1376 ค�ากล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจให้ค�าตัดสิน
ภายใต ้หมวด 190.3 ไม่เป็นค�ากล่าวอ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงหรือไม่สมควรได้
รับโทษส�าหรับวัตถุประสงค์ของหมวดนี้

(e)  ให้ผู้ร้องเรียนที่อ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่สมควรได้รับโทษภายใต ้กลุ่ม
ย่อย (d) เปิดเผยข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือความสมควรได้รับ
โทษที่อยู่ในครอบครองผู้ร้องเรียนหรือทนายความคนปัจจุบันหรือคนก่อนหน้า
ของผู้ร้องเรียน หากผู้ร้องเรียนจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นตามกลุ่มย่อยนี ้
และไม่อนุญาตให้ทนายความเปิดเผยข้อมูล ค�าร้องอาจไม่ได้รับการพิจารณา

(f)  ให้กระบวนการพิจารณาภายใต้หมวดนี้ได้รับการด�าเนินการอย่างรวดเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ให้สอดคล้องกับเป็นตัดสินที่เป็นธรรม ให้ศาลสูงตัดสิน
ค�าร้องฉบับแรกภายในหนึ่งปีของการยื่นค�าร้อง เว้นเสียแต่ว่าศาลพบว่าการยืด
เวลาจ�าเป็นในการตัดสินค�ากล่าวอ้างส�าคัญที่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริง แต่ไม่มีกรณี
ใดที่ศาลจะใช้เวลามากกว่าสองปีในการตัดสินค�าร้อง เกี่ยวกับการตัดสินใจของ
ค�าร้องฉบับแรก ให้ศาลออกค�าแถลงของการตัดสินที่อธิบายหลักความจริงและ
หลักกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินใจ

(g)  หากค�าร้องขอหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลอยู่ในระหว่างพิจารณา
ในวนัเริม่ผลบงัคบัของหมวดนี ้ศาลอาจส่งค�าร้องไปยงัศาลท่ีให้ค�าตัดสนิ ในกรณี 

ที่ค�าพิพากษาประหารชีวิตถูกบังคับก่อนวันเริ่มผลบังคับของหมวดนี ้แต่ไม่มี
การยื่นค�าร้องขอหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลก่อนวันเริ่มผลบังคับของ
หมวดนี้ ค�าร้องที่ไม่เช่นนั้นจะถูกกันไว้โดย กลุ่มย่อย (c) อาจถูกยื่นภายในหนึ่ง
ปีของวันเริ่มผลบังคับของหมวดนี้ หรือภายในเวลาที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่
ส�าคัญกว่า อย่างไหนก็ตามที่เร็วกว่า

หมวด	 7. หมวด 1509.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้
อ่านดังนี้:

1509.1. (a)  คู่กรณีฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอาจอุทธรณ์การตัดสินใจของศาลสูง
เกี่ยวกับค�าร้องฉบับแรกภายใต ้หมวด 1509 ต่อศาลอุทธรณ ์ให้การอุทธรณ์
ด�าเนินการโดยการยื่นหนังสือบอกกล่าวการอุทธรณ์ในศาลสูงภายใน 30 วัน
ของการตัดสินใจของศาลในการยอมรับหรือปฏิเสธหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุม
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ขังมาศาล ค�าร้องต่อเนื่องไม่สามารถใช้เป็นวิธีในการทบทวนการปฏิเสธการ
บรรเทาการส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล

(b)  ให้ประเด็นที่พิจารณาในการอุทธรณ์ภายใต ้กลุ่มย่อย (a) จ�ากัดเฉพาะค�า
กล่าวอ้างที่ยกขึ้นมาในศาลสูง ยกเว้นว่าศาลอุทธรณ์ยังอาจพิจารณาค�ากล่าว
อ้างเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ไม่เกิดผลของทนายความ หากความไม่สามารถ
ของทนายความในการน�าเสนอค�ากล่าวอ้างนั้นต่อศาลสูงถือเป็นความช่วยเหลือ
ที่ไม่เกิดผล ศาลอุทธรณ์อาจ หากจ�าเป็นต้องมีการค้นพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ส่ง
กลับอย่างจ�ากัดไปยังศาลสูงเพื่อให้พิจารณาค�ากล่าวอ้าง

(c)  บุคคลเหล่านั้นอาจอุทธรณ์การตัดสินใจของศาลสูงในการยอมรับ 

การบรรเทาในค�าร้องต่อเนื่อง ผู้ร้องเรียนอาจอุทธรณ์การตัดสินใจของศาลสูงใน
การปฏิเสธการบรรเทาในค�าร้องต่อเนื่อง หากศาลสูงหรือศาลอุทธรณ์ให้หนังสือ
รับรองการสามารถอุทธรณ์ได้เท่านั้น หนังสือรับรองการสามารถอุทธรณ์ได้อาจ
ออกภายใต้กลุ่มย่อยนี ้หากผู้ร้องเรียนได้แสดงค�ากล่าวอ้างส�าคัญส�าหรับการ
บรรเทาเท่านั้นซึ่งจะถูกระบุในหนังสือรับรอง และค�ากล่าวอ้างส�าคัญที่ว่ามีการ
บรรลุข้อก�าหนดของ กลุ่มย่อย (d) ของ หมวด 1509 ให้การอุทธรณ์ภายใต้
กลุ่มย่อยนี้ด�าเนินการโดยการยื่นหนังสือบอกกล่าวการอุทธรณ์ในศาลสูงภายใน 

30 วันของการตัดสินใจของศาล ให้ศาลสูงยอมรับหรือปฏิเสธหนังสือรับรองการ
สามารถอุทธรณ์ได้พร้อมกันกับการตัดสินใจปฏิเสธการบรรเทาในการอุทธรณ์ 
ให้ศาลอุทธรณ์ยอมรับหรือปฏิเสธการขอหนังสือรับรองการสามารถอุทธรณ์ได้
ภายใน 10 วันของการยื่นขอหนังสือรับรอง เขตอ�านาจของศาลอุทธรณ์จ�ากัด
เฉพาะค�ากล่าวอ้างที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองและค�ากล่าวอ้างเพิ่มเติมที่ถูกเพิ่ม
โดยศาลอุทธรณ์ภายใน 60 วันของการบอกกล่าวการอุทธรณ ์ให้การอุทธรณ์
ภายใต้กลุ่มย่อยนี้มีความส�าคัญมากกว่าเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดและได้รับการตัดสิน
อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หมวด	 8. หมวด 2700.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้
อ่านดังนี้:

2700.1. หมวด 2700 มีผลกับนักโทษประหารชีวิต ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็น
อย่างอื่นในหมวดนี้

บุคคลทุกคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม ถูกตัดสินประหารชีวิต และ
ถูกคุมขังโดยกรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูตามหมวด 3600 ถึง 3602 จะต้อง
ท�างานเป็นแรงงานที่ซื่อสัตย์เป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันที่เขาหรือเธอถูก
คุมขัง ตามที่จะก�าหนดเป็นกฎระเบียบและข้อบังคับของกรม

หลักสูตรพลศึกษาและสมรรถภาพทางกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นงานส�าหรับ
วัตถุประสงค์ของหมวดนี ้กรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูอาจเพิกถอนสิทธิพิเศษ
ของนักโทษประหารชีวิตผู้ปฏิเสธที่จะท�างานตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้

ในกรณีใดก็ตามที่นักโทษประหารชีวิตติดค้างค่าปรับชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค�าสั่งชดใช้ค่าเสียหาย ให้เลขาธิการของกรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูหัก 70 

เปอร์เซ็นต์หรือยอดคงเหลือที่ติดค้าง อย่างไหนก็ตามที่น้อยกว่า จากค่าแรง
หรือเงินฝากบัญชีทรัสต์ของนักโทษประหารชีวิตโดยไม่ค�านึงถึงแหล่งที่มาของ
รายได ้และส่งเงินสะสมให้กับ California Victim Compensation และคณะ
กรรมการเรียกร้องค่าสินไหมของรัฐบาล ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกรม
ราชทัณฑ์และการฟื้นฟ ูตาม หมวด 2085.5 และ 2717.8

หมวด	 9. หมวด 3600 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้
อ่าน:

3600. (a) ให้ส่งผู้กระท�าผิดชายทุกคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปให้พัศด ี

ของเรือนจ�าของรัฐ California ที่ก�าหนดโดยกรมด�าเนินการโทษประหารชีวิต
และคุมขังไว้จนกระทั่งด�าเนินการตามค�าตัดสิน ยกเว้นที่ระบุไว้ใน กลุ่มย่อย (b) 

ให้คุมขังนักโทษในเรือนจ�ารัฐ California จนกระทั่งด�าเนินการตามค�าตัดสิน 

กรมอาจส่งตัวนักโทษไปยังเรือนจ�าอื่นที่เห็นว่ามีระดับการรักษาความปลอดภัย
เพียงพอส�าหรับนักโทษผู้นั้น ให้ส่งนักโทษกลับไปยังเรือนจ�าที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ

การด�าเนินการประหารชีวิตหลังจากที่วันประหารชีวิตถูกก�าหนดขึ้น

(b)	 โดยไม่ค�านึงถือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใด:

(1)	 นักโทษประหารชีวิตผู้ที ่ในขณะที่อยู่ในเรือนจ�า กระท�าความผิดใด ๆ ต่อ
ไปนี ้หรือผู้ที ่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอันธพาลหรือกลุ่มก่อความไม่สงบ 

สั่งให้บุคคลอื่นกระท�าความผิดต่าง ๆ เหล่านี ้ตามวิธีการบังคับทางวินัยและการ
ด�าเนินการจ�าแนกประเภทที ่San Quentin State Prison ตามกฎข้อบังคับที่
ก�าหนดโดยกรมราชทัณฑ ์ให้ถูกคุมขังในที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตที่ก�าหนด
โดยกรมราชทัณฑ ์ที่เรือนจ�ารัฐ California ในเมือง Sacramento:

(A)	 การฆาตกรรม

(B)	 การท�าร้ายด้วยอาวุธหรือด้วยก�าลังกายที่สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 

ร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต

(C)	 การหลบหนีโดยใช้ก�าลังหรือการพยายามหลบหนีโดยใช้ก�าลัง

(D)	 การละเมิดกฎเกณฑ์ซ�้า ๆ ที่คุกคามความปลอดภัยและความมั่นคงเป็น
อย่างมาก

(2)	 ให้โครงการที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตในเรือนจ�ารัฐ California ในเมือง 
Sacramento ด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบก่อนการส่งตัวนักโทษคนประหารชีวิต
คนใดก็ตาม

(3)	 ให้จัดเตรียมระเบียบการฝึกอบรมเฉพาะทางส�าหรับการควบคุมดูแล
นักโทษประหารชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาที่เรือนจ�ารัฐ California 

ในเมือง Sacramento ผู้ซึ่งควบคุมดูแลนักโทษประหารชีวิตเป็นประจ�า

(4	 นักโทษที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่มีอาการรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อตัว
เองและนักโทษคนอื่น อาจ ตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยกรมราชทัณฑ ์ให้อยู่ใน
สถานบริการทางการแพทย ์California หรือสถาบันอื่นที่เหมาะส�าหรับการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ให้ส่งตัวนักโทษผู้นั้นกลับไปยังสถาบันที่นักโทษ
อยู่ก่อนถูกส่งตัว เมื่อความเจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างเพียงพอหรือทุเลาแล้ว

(c)	 เมื่อถูกคุมขังตามกลุ่มย่อย (b) ให้ข้อต่อไปนี้มีผล:

(1)	 ให้ก�าหนดกระบวนการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษและกระบวนการ
จ�าแนกประเภทที่ก�าหนดไว้ส�าหรับนักโทษประหารชีวิตระดับ B ที ่San Quentin 

State Prison ให้เหมือนกันกับที่เรือนจ�ารัฐ California ใน Sacramento 

ส�าหรับนักโทษประหารชีวิตที่ถูกคุมขังตาม วรรค (1) ของ กลุ่มย่อย (b) ของ 
หมวด 3600 ให้กระบวนการจ�าแนกประเภทครอบคลุมถึงสิทธิในการทบทวน
การจ�าแนกประเภทไม่น้อยกว่าทุก ๆ 90 วัน และโอกาสในการร้องขอกลับไปยัง 
San Quentin State Prison

(2)	 ให้ใช้กระบวนการติดต่อระหว่างทนายความและลูกความที่นักโทษประหาร
ชีวิตใน San Quentin State Prison สามารถท�าได ้กับนักโทษประหารชีวิตในที่
คุมขังนักโทษประหารชีวิตที่ก�าหนดโดยกรมราชทัณฑ ์ที่เรือนจ�ารัฐ California 

เมือง Sacramento ให้การติดต่อระหว่างทนายความและลูกความส�าหรับ
นักโทษประหารชีวิตที่อยู่ในสถาบันเพื่อการรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

เทียบเท่ากับกระบวนการเข้าเยี่ยมและระเบียบการดูแลรักษาที่เหมาะสมของ
สถาบัน

(3)	 ให้ส่งตัวนักโทษประหารชีวิตในที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตตามกลุ่มย่อย 

(b) กลับไปยัง San Quentin State Prison อย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันประหาร
ชีวิตตามก�าหนดการ

(4)	 นักโทษประหารชีวิตจ�านวนไม่มากกว่า 15 คนสามารถย้ายที่คุมขังได้ตาม 

วรรค (1) ของ กลุ่มย่อย (b)

(d)	 ก่อนการย้ายที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตจาก San Quentin State Prison 

ไม่ว่าเสนอผ่านกฎหมายหรือวิธีอื่นใด ให้สิ่งอ�านวยความสะดวกหน่วยคุมขัง 
180 องศาที่การรักษาความปลอดภัยสูงสุด ระดับ IV ที่มีรั้วไฟฟ้าทั้งหมด ได้

66



216 |	 เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ

เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ ร่างกฎหมาย 66 ต่อ

รับการประเมินโดยกรมราชทัณฑ์ในเรื่องความเหมาะสมส�าหรับการคุมขังและ
ประหารชีวิตนักโทษ

หมวด	 10. หมวด 3604 ของประมวลกฎหมายอาญาถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้
อ่าน:

3604. (a)	 โทษประหารจะด�าเนินการโดยรัฐ โดยใช้ก๊าซพิษหรือโดยการฉีด
สารพิษเดียวหรือมากกว่าหนึ่งเข้าหลอดเลือดในปริมาณเพียงพอที่จะก่อให้เกิด
ความตาย ตามมาตรฐานที่จัดตั้งโดยกรมราชทัณฑ ์และการฟื้นฟู

(b)	 บุคคลต้องโทษประหารก่อนหรือหลังจากที่หน่วยย่อยนี้เริ่มมีผลบังคับใช ้

ย่อมมีโอกาสเลือกรับโทษระหว่างก๊าซพิษหรือการฉีดสารพิษ การเลือกนี้ต้อง
ท�าเป็นลาpลักษณ์อักษรและต้องเสนอต่อพัสดีเรือนจ�าตามกฎระเบียบที่ได้จัดตั้ง
โดยกรมราชทัณฑ์ และการฟื้นฟ ูหากบุคคลดังกล่าวไม่ได้เลือกระหว่างก๊าซพิษ
หรือการฉีดสารพิษภายใน 10 วันหลังจากที่พัสดีเรือนจ�าได้ส่งหมายว่าด้วยบท
ลงโทษให้นักโทษภายหลังจากที่หน่วยย่อยนี้เริ่มมีผลบังคับใช ้โทษประหารจะ
กระท�าโดยการฉีดสารพิษ

(c)	 หากบคุคลต้องโทษประหารไม่ได้ถูกประหารในวนัทีก่�าหนดไว้และวนัประหาร  
ได้ถูกก�าหนดขึ้นภายหลัง นักโทษย่อมมีโอกาสอีกครั้งในการเลือกรับโทษ
ระหว่างก๊าซพิษหรือการฉีดสารพิษตามกระบวนการที่จัดตั้งไว้ใน หน่วยย่อย (b)

(d)	 โดยไม่ค�านึงถึง หน่วยย่อย (b) หากวิธีการประหารตาม หน่วยย่อย (a) ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย การลงโทษประหารจะท�าโดยวิธีการอื่นตามที่ได้ระบุไว้ใน 

หน่วยย่อย (a)

(e)  กรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูหรือหน่วยงานสืบทอดใด ๆ ที่มีหน้าที่ลงโทษ
ประหารจะต้องรักษาความสามารถในการลงโทษดังกล่าวอยู่เสมอ

หมวด	 11. หมวด 3604.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อ
ให้อ่านดังนี้:

3604.1. (a)  รัฐบัญญัติว่าด้วยกระบวนการบริหารจะไม่มีผลต่อมาตรฐาน  

กระบวนการ หรือกฎระเบียบที่ออกตาม หน่วย3604 หน่วยงานจะต้องเปิดเผย
มาตรฐานที่ก�าหนดตาม หน่วยย่อย (a) ของหน่วยดังกล่าวต่อสาธารณะและ
นักโทษต้องโทษประหาร หน่วยงานจะต้องแจ้งในทันทีต่ออัยการสูงสุด ทนาย
ของรัฐ และทนายความของนักโทษใด ๆ ที่ได้ถูกก�าหนดวันลงโทษไว้แล้ว หรือที่
กระบวนการก�าหนดวันลงโทษได้หยุดไว้เพื่อการยอมรับหรือการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรฐาน การไม่ปฏิบัติตามหน่วยย่อยนี้ไม่อาจใช้เป็นเหตุให้งดการลงโทษหรือ
ออกค�าสั่งห้ามมิให้มีการด�าเนินการลงโทษ เว้นแต่การไม่ปฎิบัติตามดังกล่าว
เป็นโทษอย่างแท้จริงต่อความสามารถของนักโทษในการคัดค้านมาตรฐาน และ
ในเหตุนี้การงดการลงโทษสูงสุดไม่เกิน 10 วัน

(b)  โดยไม่ค�านึงถึง หน่วยย่อย (a) ของ หน่วย 3604 การลงโทษด้วยการฉีด
สารพิษเข้าหลอดเลือดอาจกระท�าด้วยวิธีการฉีดนอกเหนือจากการเข้าหลอด
เลือดหากพัสดีลงความเห็นว่าสภาพของนักโทษนั้นท�าการฉีดเข้าเส้นเลือดไม่
สามารถท�าได้ในทางปฏิบัติ

(c)  ศาลท่ีตดัสินโทษประหารมีเขตอ�านาจศาลแต่ผูเ้ดยีวในการพจิารณาข้อเรียก
ร้องใด ๆ จากนักโทษที่ถูกตัดสินว่าวิธีการประหารนั้นไม่ชอบด้วยธรรมนูญหรือมิ
ฉะนั้นแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเรียกร้องดังกล่าวย่อมตกไปหากศาลวินิจฉัย
ว่าการเสนอดังกล่าวล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร หากวิธีการดังกล่าวถูกตัดสินให้
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลมีค�าสั่งให้ใช้วิธีการประหารที่ชอบด้วยกฎหมาย หาร
การใช้วิธีการประหารนั้นก�าหนดโดยศาลระดับสหพันธรัฐ กรมราชทัฑณ์และการ
ฟื้นฟูต้องรับวิธีการที่เป็นไปตามข้อก�าหนดระดับสหพันธรัฐที่ได้จัดตั้งโดยศาลดัง
กล่าว ภายใน 90 วัน หากหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่จ�าเป็นต่อ
การลงโทษ ศาลที่ก�าหนดโทษประหารจะมีค�าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว 
โดยอัยการเขตหรืออัยการสูงสุด หรือโดยเหยื่อใด ๆ ของอาชญากรรมตามที่
ก�าหนดไว้ใน หน่วยย่อย (e) ของ หน่วย 28 ของ มาตราที ่I ของธรรมนูญมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย

หมวด	 12. หมวด 3604.3 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อ
ให้อ่านดังนี้:

3604.3. (a)  แพทย์สามารถเข้าร่วมการลงโทษเพื่อประกาศสภาวะตาย 

หรือให้ค�าแนะน�าต่อหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมขั้นตอนการลงโทษเพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะสร้างความเจ็บปวดต่อนักโทษ

(b)  การจัดซื้อยา เวชภัณฑ ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นต่อการลงโทษ
ประหารย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติตาม บท 9 (เริ่มด้วย หน่วย 4000) ของ
หน่วย 2 แห่งประมวลว่าด้วยธุรกิจและวิชาชีพ และเภสัชกร, ผู้จัดส่ง, ผู้ผสม, 

หรือผู้ผลิตเวชภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้จ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่เลขานุการ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเลขานุการโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาเพื่อด�าเนินการตาม
บทบัญญัติของบทนี้

(c)  ไม่มีคณะคณะการจัดท�าใบอนุญาต, หน่วยงาน, กรรมาธิการ, หรือตัวแทน
การรับรองที่ก�ากับหรือควบคุมการปฏิบัติการบริการสุขภาพหรือออกใบอนุญาต
วิชาชีพบริการสุขภาพใด ๆ ที่อาจปฎิเสธหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือใบ
ประกาศ, ต�าหน,ิ ประณาม, สั่งพัก, หรือกระท�าการทางวินัยใด ๆ ที่เป็นโทษต่อ
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพบริการสุขภาพอันเนื่องมาจากการกระท�าการใด ๆ ที่ได้รับ
อนุญาตตามหมวดนี้

หมวด	 13. หมวด 68660.5 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายรัฐบาล 

เพื่อให้อ่านดังนี:้

68660.5.  วัตถุประสงค์ของบทนี ้มีเพื่อให้ความสามารถต่อมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียในการจัดการต่อค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลใน
ระดับสหพันธรัฐภายใต ้บท 154 ของ หัวเรื่อง 28 ของประมวลกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา เพื่อเร่งการด�าเนินการหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลระดับ
รัฐให้เสร็จสิ้นในคดีโทษประหาร และเพื่อให้ความสามารถในการเป็นผู้แทนใน
ค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลในระดับมลรัฐส�าหรบนักโทษผู้ต้องโทษ
ประหาร บทนี้ย่อมถูกตีความและก�ากับโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หมวด	 14. หมวด 68661 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายการปกครอง
เพื่อให้อ่านดังนี้:

68661.	 ให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล
โดยอยู่ในเขตอ�านาจตุลาการของรัฐบาลมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีอ�านาจและ
หน้าที่โดยทั่วไปทั้งหมดดังนี:้

(a)	 ว่าจ้างทนายความ 34 คน ผู้ซึ่งถูกแต่งตั้ง โดยศาลสูงสุด ตามหมวด 

68662 เพื่อเป็นตัวแทนบุคคลใด ๆ ที่มีความผิดและได้รับโทษประหารในมลรัฐ
นี ้ผู้ซึ่งไม่มีทนายความหรือถูกลงความเห็นโดยศาลตามดุลยพินิจแล้วว่ายากไร ้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องและด�าเนินการ ภายหลังการพิพากษาลงโทษ 

ค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล ในศาลมลรัฐและสหพันธรัฐ,  

มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการตัดสินหรือบทลงโทษที่ก�าหนด
ต่อบุคคลผู้นั้น, อยู่ภายใต้ข้อก�าหนดในส่วน 68661.1 และการจัดเตรียมค�าขอ
เพื่อการลดโทษ  การแต่งตั้งใด ๆ อาจมีพร้อมกับการแต่งตั้งทนายของรัฐหรือ
ทนายความอืน ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นอุทรณ์ภายใต้หมวด 11 ของ
มาตรา VI ของธรรมนูญมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

(b)	 จัดหาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการเป็นผู้แทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม 

หมวด 3006A ของ หัวเรื่อง 18 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาเมื่อมีการ
จัดหาผู้แทนต่อบุคคลยากไร้ในศาลระดับสหพันธรัฐและกระบวนการจ่ายเงิน
เหล่านั้นผ่านทางกองทุนสหพันธรัฐ

(c)	 ท�างานร่วมกับ ศาลสูงสุด ศาล ในการสรรหาสมาชิกของทนายความ
เอกชนเพื่อรับคดีค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลในโทษประหาร

(d) จัดตั้งและแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ เสนอแนะทนายความต่อศาลสูงสุด

66
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เพื่อเข้าร่วมใน บัญชีรายชื่อของทนายความที่มีคุณสมบัติของทนายความ ภาย
หลังการพิพากษาลงโทษ ในการด�าเนินการ ค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขัง
มาศาล ในคดีโทษประหาร ในการตัดสินสุดท้ายว่าจะน�าทนายความเข้าร่วมใน
รายชื่อหรือไม่กระท�าการโดยศาลสูงสุดและไม่ถ่ายโอนไปสู่ศูนย์

(e)	 จัดตั้งและแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะว่าด้วยบัญชีรายชื่อของผู้สืบสวนผู้มี
คุณวุฒิและผู้เชียวชาญที่มีคุณสมบัติในการช่วยเหลือทนายความ ภายหลังการ
พิพากษาลงโทษ ใน ค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล ในคดีโทษประหาร

(f)	 เพื่อว่าจ้างผู้สืบสวนและผู้เชี่ยวชาญในฐานะสมาชิกคณะเพื่อให้บริการแก่
ทนายความที่ได้รับแต่งตั้งตามค�าของของทนายความ เมื่อบทบัญญัติว่าด้วย
บริการเหล่านั้นมีเพื่อทนายความเอกชน ภายใต้การแต่งตั้งของศาลสูงสุด, 

บริการเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามสัญญาระหว่างทนายความที่ได้รับแต่งตั้งและ
ศูนย์

(g)	 ให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายและอื่น ๆ หรือความช่วยเหลืออืน ๆ ในขอบเขต
ที่กระท�าได ้ในการแต่งตั้งทนายความ ภายหลังการพิพากษาลงโทษ เพื่อด�าเนิน
การ ค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล ตามสมควรเมื่อไม่ได้ถูกห้ามด้วย
กฎหมาย

(h)	 เพื่อจัดท�าแหล่งข้อมูลอย่างย่อของการแก้ต่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องที่ส�าคัญและเกิดซ�้าช่วง ภายหลังการพิพากษาลงโทษ การด�าเนินการ 
ค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล ในคดีโทษประหารและให้ข้อมูลอย่าง
ย่อดังกล่าวสามารถพร้อมใช้โดยทนายความที่ได้รับแต่งตั้ง

(i)	 ประเมินคดีและเสนอแนะการจัดสรรงานโดยศาลต่อทนายความที่เหมาะสม

(j)	 ให้การช่วยเหลือและควบคุมความคืบหน้าของคดีหากจ�าเป็น

(k)	 ตรวจสอบการออกใบเสร็จคดีและเสนอแนะค่าสินไหมทดแทนต่อสามาชิก
ของทนายความเอกชนต่อศาล

(l)	 ศูนย์ต้องรายงานรายปีต่อ ประชาชน, สภานิติบัญญัต,ิ ผู้ว่าการรัฐ, และ
ศาลสูงสุดว่าด้วยสถานะการแต่งตั้งทนายความแก่บุคคลยากไร ้ภายหลังการ
พิพากษาลงโทษ ค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล ในคดีโทษประการ 
และในการปฎิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย ์ในวันที ่1 มกราคมค.ศ. 2000 หรือ
ก่อนหน้านี ้ส�านักงานวิเคราะห์ทางนิติบัญญัติเป็นผู้ประเมินรายงานที่มีทั้งหมด 

รายงานจะต้องมรีายชือ่คดท้ัีงหมดท่ีศนูย์ได้สรรหาการเป็นผูแ้ทน ในคดต่ีาง ๆ  

ที่ได้หยุดไว้มากกว่าหนึ่งปีในศาลใด ๆ รายงานจะต้องแสดงเหตุผลถึงความ
ล่าช้าและมาตรการที่ศูนย์จะกระท�าเพื่อให้คดีเสร็จสิ้น

หมวด	 15. หมวด 68661.1 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายรัฐบาลเพื่อ
ให้อ่านดังนี้:

68661.1. (a)  ศูนย์อาจเป็นตัวแทนของบุคคลผู้ต้องโทษประหารในค�าขอ
หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลระดับสหพันธรัฐ เฉพาะในกรณีที ่(1) ศูนย์ได้
รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคลนั้นในค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขัง
มาศาลของมลรัฐ (2) ศูนย์ถูกแต่งตั้งเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยศาลระดับสหพันธรัฐ
และ (3) ผู้อ�านวยการบริหารลงความเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนจากศาลระดับ
สหพันธรัฐจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นผู้แทน ศูนย์หรือบุคคลอืนใด
หรือหน่วยงานใดที่ได้รับเงินจากมลรัฐจะใช้เงินจากมลรัฐในการโจมตีค�าตัดสิน
ใด ๆ ของศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียในคดีโทษประหารในศาลระดับมลรัฐ นอก
เหนือไปจากการทบทวนในศาลสูงสุดตาม หมวด 1257 ของ หัวข้อ 28 ใน
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา

(b)  ศูนย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนบุคคลใด ๆ ในการกระท�าใด ๆ นอก
เหนือไปจากค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล อันเป็นการคัดค้านค�า
พิพากษาศาลชั้นต้นหรือเพื่อป้องกันหรือการท�าให้การลงโทษล่าช้า ศูนย์ไม่
สามารถข้องเกี่ยวกับการด�าเนินคดีอื่นใดหรือใช้จ่ายเงินในรูปแบบใดก็ตามเพื่อ
การเป็นผู้แทนในทางกฎหมายนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

ตามหมวดนี้หรือ หมวด68661

หมวด	 16. หมวด 68662 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายการปกครอง
เพื่อให้อ่านดังนี้:

68662. ศาลสูงสุด ศาลสูงที่ก�าหนดโทษ ต้องเสนอที่จะแต่งตั้งทนายความ
เพื่อเป็นตัวแทน ของ นักโทษของมลรัฐทั้งหมด นักโทษ ที่ได้รับโทษประหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการภายหลังการพิพากษาลงโทษของมลรัฐ และ
ต้องเสนอค�าสั่งทีมีหนึ่งในเรื่องดังต่อไปนี้

(a)	 การแต่งตั้งทนายความหนึ่งคนหรือมากกว่าเพื่อเป็นตัวแทนผู้ต้องขังใน 

การด�าเนินการ ระยะภายหลังการพิพากษาลงโทษ เป็นไปตาม หมวด 1509 

ของ ประมวลกฎหมายอาญา เมื่อวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ยากไร้และ
ยอมรับข้อเสนอที่จะแต่งตั้งทนายความหรือไม่มีความสามารถในการตัดสินใจว่า
จะรับหรือปฏิเสธข้อเสนอ

(b)	 ค�าวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาล ภายหลังการนั่งพิจารณาหากจ�าเป็น ว่าผู้
ต้องขังปฏิเสธข้อเสนอที่จะแต่งตั้งทนายความและตัดสินใจด้วยความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงผลทางกฎหมายที่ตามมาของการตัดสินใจดังกล่าว

(c)	 การปฏิเสธที่จะแต่งตั้งทนายความตามค�าวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาลว่า
บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้ยากไร้

หมวด	 17. หมวด 68664 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายการปกครอง
เพื่อให้อ่านดังนี้:

68664. (a)	 ศูนย์ถูกจัดการโดยผู้อ�านวยการบริหารผู้ซึ่งมีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานประจ�าวันของศูนย์

(b)	 ผู้อ�านวยการบริหารถูกเลือกโดย สมาชิกคณะกรรมการผู้บริหารห้าคนและ
ยืนยันโดยวุฒิสภา ในแผนอุทธรณ์แต่และฉบับจะมีการแต่งตั้งสมาชิกคณะหนึ่ง
คน ทั้งหมดต้องเป็นทนายความ อย่างไรก็ตาม ทนายความผู้ใดที่ถูกว่าจ้างเป็น
ผู้พิพากษา, พนักงานอัยการ, หรือมีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายไม่
สามารถูกเลือกให้ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการ ศาลสูงสุดได้ผู้อ�านวยการบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งของ คณะกรรมการ ศาลสูงสุด

(c) สมาชิกแต่ละคนของคณะกรรมการจะถูกแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น 

ระยะเวลาสี่ป ีและต�าแหน่งว่างจะถูกแทนด้วยวิธีการเดียวกับการแต่งตั้งเริ่มแรก 

สมาชิกคณะกรรมการไม่รับค่าสินไหมทดแทนแต่ได้รับช�าระเงินคืนตามเหตอัน
สมควรและค่าใช้จ่ายจ�าเป็นทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที ่สมาชิกคนแรก
ของคณะกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที ่1 กุมภาพันธ ์ค.ศ. 1998 

ผู้อ�านวยการบริหารต้องท�าให้แน่ใจว่าภารกิจทั้งหมดที่ศูนย์ได้จัดสรรการเป็นผู้
แทนนั้นเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสอดคล้องกับการ
เป็นผู้แทนที่มีประสิทธิภาพ

(d)	 ผู้อ�านวยการบริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นทนายของรัฐตามที่
ระบุไว้ใน หมวด 15400

(e)	 ผู้อ�านวยการบริหารได้รับเงินเดือนตามที่ระบุไว้ส�าหรับ ผู้อ�านวยการ
บริหาร ทนายของรัฐ ใน บท 6 (เริ่มด้วย หมวด 11550) ของ ส่วน 1 ของ 
หน่วย 3 ของ หัวข้อ 2 ทนายความอืนทั้งหมดที่ถูกว่าจ้างโดยศูนย์ได้รับค่า
สินไหมทดแทนในระดับเดียวกับต�าแหน่งที่เทียบเคีบงได้กับในส�านักงานทนาย
ของรัฐ

หมวด	 18. หมวด 68665 ถูกเพิ่มเข้าไปในประมวลกฎหมายการปกครอง
เพื่อให้อ่านดังนี้:

68665. (a)	 สภาตุลาการและศาลสูงสุดรับมาตรฐานความสามารถที่ม ี

ผลผูกพันและมีผลบังคับตามค�าสั่งศาล เพื่อการแต่งตั้งทนายความในการยืน
อุทธรณ์โดยตรงเรื่องโทษประหารและการด�าเนินการค�าขอหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูก
คุมขังมาศาลและประเมินมาตรฐานตามความจ�าเป็นเพื่อท�าให้แน่ใจว่าเป็นไป
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ตามมาตรฐานใน หน่วยย่อย (b)

(b)  ในการจัดตั้งและประเมินมาตรฐาน สภาตุลาการและศาลสูงสุดพิจารณา
คุณสมบัติที่จ�าเป็นในการการเป็นผู้แทนที่มีความสามารถ ความจ�าเป็นในการ
หลีกเลี่ยงการจ�ากัดที่เกินควรต่อเหล่าทนายความเช่นเดียวกับการนัดในเวลา
ที่เหมาะสม และมาตรฐานที่จ�าเป็นในการมีผ่านเกณฑ์ตาม บท 154 of หัวข้อ 

28 ของ ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ข้อก�าหนดเรื่องประสบการณ์ต้องไม่
จ�ากัดเพียงประสบการณีฝ่ายจ�าเลย

หมวด	 19.	 วันที่มีผลบังคับใช ้เว้นแต่จะระบุอย่างเฉพาะเจาะจงในรัฐ
บัญญัตินี้ หมวดทั้งหมดในรัฐบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศใช้และมีผล
ต่อทุกการด�าเนินการที่กระท�าในวันหรือหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้

หมวด	 20.	 ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติตามกฎหมายของรัฐบัญญัตินี้จะ
ไม่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติ ยกเว้นตามบทกฎหมายผ่านใน
แต่ละสภาด้วยการคะแนนเสียงหลังขานชื่อได้เข้าสู่บันทึกประชุมสภา, สามในสี่
ของจ�านวนสมาชิกของแต่ละสภาเข้าร่วมประชุม, หรือโดยบทกฎหมายที่มีผลก็
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น

หมวด	 21.	 ความแยกส่วนออกจากกันได/้มาตรการที่ขัดแย้งกัน/ค�าสั่ง

หากบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัตินี้หรือบางส่วนของบทบัญญัติใด ๆ หรือการปรับ
ใช้ใช้กับบุคคลใดหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถูกตีความว่า
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติที่เหลือและการ
ปรับใช้ที่ยังผลได้โดยปราศจากบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือการปรับใช้ไม่ได้รับผลกระทบอันใด ยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูป
แบบและมีผลบังคับใช ้และด้วยเหตุนี้บทบัญญัติของรัฐบัญญัตินี้สามารถแยก
ส่วนออกจากกันได้

มาตรการนี้มีเป้าประสงค์ที่จะครอบคลุมทั้งหมด เป็นความประสงค์ของ
ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ ์มาตรการนี้หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การลงโทษประหารชีวิตจะปรากฏในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับมลรัฐเช่น
เดียวกัน บทบัญญัติของมาตรการอื่น ๆ หรือมาตรการที่จะขัดแย้งกับมาตรการ
นี้ ในกรณีที่มาตรการนี้ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบจ�านวนมากกว่า ข้อ
ก�าหนดของมาตรการนี้จะมีค่าบังคับเหนือกว่าโดยเบ็ดเสร็จ และข้อก�าหนดของ
มาตรการอื่นๆ จะเป็นโมฆะ

ประชาชนมลรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศว่าผู้เสนอรัฐบัญญัตินี้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงและส่วนบุคคลในการปกป้องรัฐบัญญัตินี้และให้อ�านาจอย่างเป็นทางการ
ต่อผู้เสนอเพื่อปกป้องรัฐบัญญัตินี้นี้ในการด�าเนินการทางกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะ
โดยการแทรกแซงการด�าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวหรือโดยการปกป้องรัฐ
บัญญัติในนามของประชาชนและของมลรัฐในกรณีที่มลรัฐปฏิเสธที่จะปกป้อง
รัฐบัญญัติหรือปฏิเสธที่จะอุทธรณ์ค�าพิพากษาที่ขัดแย้งกับรัฐบัญญัตินี ้ในกรณี
ที่ผู้เสนอปกป้องรัฐบัญญัตินี้ในด�าเนินการตามกฎหมายเพราะมลรัฐปฏิเสธที่จะ
ปกป้องรัฐบัญญัติหรือปฏิเสธที่จะอุทธรณ์ค�าพิพากษาที่ขัดแย้ง ผู้เสนอมีหน้าที:่ 
ปฎิบัติตัวเป็นตัวแทนของประชาชนและของมลรัฐ; อยู่ภายใต้จริยธรรมกฎหมาย
และหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งบังคับกับบุคคลดังกล่าวในการด�าเนินการ
ตามกฎหมายดังกล่าว ต้องใช้เวลาและต้องอยู่ภายใต้ค�าสาบานของส�านักงาน
ที่ก�าหนดโดย หมวด 3 ของ หัวข้อ XX ของธรรมนูญมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อ
วัตถุประสงค์อันจ�ากัดในการท�าหน้าที่ในนามของประชาชนและของมลรัฐใน
การด�าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว และได้รับสิทธิในการรับเงินชดเชยค่า
ธรรมเนียมทางกฎหมายตามเหตุสมควรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากมลรัฐ
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กฎหมายนี้ที่เสนอโดยร่างกฎหมายที่วุฒิสภา 270 ของสมัยประชุมทั่วไปป ี

2013–2014 (บท 850 ในรัฐบัญญัติป ี2014) ได้รับการเสนอให้ประชาชนรัฐ 

California เพื่อลงประชามติดังที่ได้ระบุในบทบัญญัติของมาตรา 9 ของข้อ II 

ของรัฐธรรมนูญรัฐ California

กฎหมายที่ได้รับการเสนอนี้ได้เพิ่มมาตราต่าง ๆ เข้าในประมวลกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลของสาธารณชน ดังนั้น บทบัญญัติใหม่ที่เสนอเพิ่มเข้าไปต้องพิมพ์ออกมา
เป็น ตัวเอียง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

มาตรา	 1. บท 5.3 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 42280) ถูกเพิ่มเข้าในส่วน 3 

ของหมวด 30 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสาธารณชนเพื่อพิจาณา:

บท  5.3.  ถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว

ข้อ  1. ความหมาย

42280. (a) "กรม" หมายถึง กรมการรีไซเคิลและการกู้คืนทรัพยากร

(b) "วัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค" หมายถึง วัสดุที่มีการวางเป้าหมายไว้ให้เป็น
ขยะของแข็ง ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์และเสร็จสิ้นวงจรชีวิตของผลิภัณฑ์แล้ว 
วัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภคไม่รวมถึงวัสดุและสิ่งพลอยได้ที่สร้างมาจาก และ
โดยทั่วไปแล้วถูกใช้ซ�้าภายใน การผลิตต้นแบบและกระบวนการผลิต

(c) "ถุงกระดาษรีไซเคิล" หมายถึง ถุงกระดาษที่ลูกค้าได้ตามร้านค้าเมื่อลูกค้า
ซื้อสินค้า ณ จุดขายที่เป็นไปตามข้อก�าหนดทั้งหมดต่อไปนี:้

(1) (A)  เว้นแต่ดังที่มีก�าหนดในย่อหน้าย่อย (B) ต้องประกอบไปด้วยวัสดุ
รีไซเคิลหลังการบริโภคอย่างน้อยร้อยละ 40

(B)  ถุงกระดาษรีไซเคิลขนาดแปดปอนด์หรือน้อยกว่าต้องประกอบไปด้วยวัสดุ
รีไซเคิลหลังการบริโภคอย่างน้อยร้อยละ 20

(2)  ได้รับการยอมรับโดยโปรแกรมการแยกขยะในบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงโปรแกรมการแยกขยะติดตั้งตามข้างถนนในรัฐ

(3)  มีการพิมพ์ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิตถุง และปริมาณขั้นต�่าของวัสดุหลังการ
ใช้งานที่ใช้ไว้บนถุง

(d) "ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม"่ หมายถึง ถุงที่ลูกค้าได้ตามร้านค้าเมื่อ
ลูกค้าซื้อสินค้า ณ จุดขายที่เป็นไปตามข้อก�าหนดใน มาตรา 42281

(e) (1) "ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม"่ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ท�าในสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี:้

(A)  เป็นผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่เพื่อขายหรือจัดจ�าหน่ายให้
ร้านค้าหนึ่ง ๆ

(B)  น�าถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่เข้ามายังรัฐนี้เพื่อขายหรือจัดจ�าหน่ายให้
ร้านค้าหนึ่ง ๆ

(C)  ขายหรือจัดจ�าหน่ายถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ให้ร้านค้าหนึ่ง ๆ

(2) "ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม"่ ไม่ได้รวมถึงร้านค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีผู้ผลิตและผู้น�าเข้ามา ดังระบุในย่อหน้าย่อย 

(A) หรือ (B) ของ ย่อหน้า (1)

(f) (1) "ถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว" หมายถึง ถุงที่ท�าจากพลาสติกหรือกระดาษ 

หรือจากวัสดุอื่นที่ลูกค้าได้ตามร้านค้าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า ณ จุดขาย ซึ่งไม่ใช่ถุง
กระดาษรีไซเคิลหรือถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม ่ที่เป็นไปตามข้อก�าหนดใน 

มาตรา 42281

(2)  ถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวไม่ได้รวมถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี:้

(A)  ถุงที่ได้จากร้านขายยาที่เป็นไปตาม บท 9 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 4000) 

ของหมวด 2 ประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพ ให้กับลูกค้าที่ซื้อยาตามใบ 

สั่งยา

(B)  ถุงที่ไม่ใช่ถุงหิ้วที่ใช้เพื่อปกป้องสินค้าจากการกระทบกระเทือนหรือการ 

67
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เหมาะสม หากเป็นการรีไซเคิลในรัฐ ถุงต้องมีสัญลักษณ์ลูกศรไล ่หรือมีค�าว่า 
"รีไซเคิล" ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการใช้ค�าของคณะกรรมาธิการการ
ค้ากลาง ดังที่ได้ปรับข้อมูลไป

(5)  ต้องไม่มีส่วนผสมของตะกั่ว แคดเมียม หรือวัสดุเป็นพิษอื่น ๆ ที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพสาธารณะ ผู้ผลิตถุงที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้
ต้องส�าแดงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้โดยต้องไม่ได้มาซึ่งหนังสือคัดค้านจาก
องค์การอาหารและยากลาง ข้อก�าหนดนี้ต้องไม่มีผลกระทบต่ออ�านาจใด ๆ ของ
กรมควบคุมสารพิษ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 14 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 25251) ของ 
บท 6.5 ของหมวด 20 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
และ โดยไม่ค�านึงถึง หมวดย่อย (c) ของ มาตรา 25257.1 ของประมวล
กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้นั้น
ต้องไม่ถูกพิจารณาให้เป็นหมวดหมู่หนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ได้วางระเบียบไว้แล้ว
หรืออยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ

(6)  โดยเป็นไปตาม มาตรา 260.12 ของ ส่วน 260 ของหัวข้อ 16 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยกฎข้อบังคับกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องวัสดุ
รีไซเคิล หากผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่เรียกร้องว่าถุงใส่สินค้าที่น�า
กลับมาใช้ใหม่นั้นเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

(b) (1)  นอกจากนี้ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดใน หมวดย่อย (a) ที่ถุงใส่สินค้า
ที่น�ากลับมาใช้ใหม่นั้นท�าจากฟิล์มพลาสติกที่เป็นไปตามข้อก�าหนดทั้งหมดดัง
ต่อไปนี้:

(A)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 มกราคม 2016 ต้องท�ามาจากวัสดุรีไซเคิลหลัง
การบริโภคอย่างน้อยร้อยละ 20

(B)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 มกราคม 2020 ต้องท�ามาจากวัสดุรีไซเคิลหลัง
การบริโภคอย่างน้อยร้อยละ 40

(C)  ต้องน�ามารีไซเคิลในรัฐนี ้และได้รับการยอมรับเมื่อน�ามาคืนที่ร้านค้าที่อยู่
ภายใต้โปรแกรมการรีไซเคิลที่ร้านค้า (บท 5.1 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 42250)) 

ส�าหรับการรีไซเคิล

(D)  ต้องม ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่ต้องพิมพ์ไว้บนถุงหรือบนป้ายติดถุง 
เพื่อให้เป็นไปตาม ย่อหน้า (4) ของ หมวดย่อย (a) ข้อความที่อยู่บนถุงที่ท�ามา
จากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภคทั้งแบบวัสดุรีไซเคิลหลังบางส่วนและแบบวัสดุ
รีไซเคิลหลังทั้งถุง ดังที่สามารถใช้งานได้

(E)  ต้องมีความสามารถขนน�้าหนักได ้22 ปอนเป็นระยะทาง 175 ฟุตต่อ
ครั้ง มีการใช้งานได้อย่างน้อย 125 ครั้ง และต้องหนาอย่างน้อย 2.25 มิล 

โดยเกณฑ์การวัดเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน 

(ASTM) D6988-13

(2)  ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ที่ท�าจากฟิล์มพลาสติกที่เป็นไปตาม
คุณลักษณะก�าหนดของมาตรฐานสมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน (ASTM) 

ข้อก�าหนดมาตรฐานสากลส�าหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได ้D6400 ดังที่ได้
ปรับปรุงใหม ่ไม่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของย่อหน้าย่อย (A) หรือ (B) ของ 
ย่อหน้า (1) แต่ต้องติดฉลากซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของรัฐที่ก�าหนดส�าหรับ
พลาสติกที่ย่อยสลายได้

(c)  นอกจากนี้ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ หมวดย่อย (a) ถุงใส่สินค้าที่
น�ากลับมาใช้ใหม่ที่ไม่ได้ท�ามาจากฟิล์มพลาสติก และเป็นถุงที่ท�ามาจากผ้า
ธรรมชาติหรือผ้าสังเคราะห ์รวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง ผ้าไนลอนทอหรือผ้า
ไนลอนสังเคราะห ์โพลีโพรพิลีน โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต หรือกระดาษ Tyvek 

ต้องสอดคล้องกับข้อทั้งหมดต่อไปนี:้

(1)  ต้องเป็นถุงที่เย็บ

(2)  ต้องมีความสามารถขนน�้าหนักได ้22 ปอนด้วยระยะทาง 175 ฟุตต่อครั้ง 
มีการใช้งานได้อย่างน้อย 125 ครั้ง

ปนเปื้อนจากสินค้าอื่นที่ซื้อเมื่อใส่สินค้านั้นในถุงกระดาษรีไซเคิล หรือในถุง
พลาสติกที่ย่อยสลายได้

(C)  ถุงที่ใช้เป็นภาชนะส�าหรับรายการอาหารที่ไม่ได้ห่อหุ้ม

(D)  ถุงที่ไม่ใช่ถุงหิ้วที่ออกแบบมาเพื่อคลุมบนเสื้อผ้าที่อยู่ที่ไม้แขวน

(g) "ร้านค้า" หมายถึง ธุรกิจค้าปลีกที่จัดตั้งโดยเป็นไปตามข้อก�าหนด
ดังต่อไปนี:้

(1)  เป็นร้านค้าปลีกครอบคลุมแบบบริการตัวเองที่มียอดขายรวมต่อปีตั้งแต่
สองล้านดอลล่าร์ ($2,000,000) หรือมากกว่า ที่ขายสินค้าของช�าแห้ง สินค้า
อัดประป๋อง หรือสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร และสินค้าอาหารสดอื่น ๆ

(2)  มีพื้นที่ส�าหรับค้าปลีกอย่างน้อย 10,000 ตารางฟุตที่ใช้ในการสร้างการ
ขายหรือภาษีโภคภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ท้อง
ถิ่นให้เป็นหนึ่งเดียว Bradley-Burns (ส่วน 1.5 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 7200) 

ของหมวด 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษ)ี 

และมีใบอนุญาตในการเปิดร้านขายยาตาม บท 9 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 4000) 

ของหมวด 2 ของประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพ

(3)  เป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอาหาร หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ด�าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายปลีกอาหารบางประเภท โดยทั่วไปแล้วจะรวมไปถึง นม 

ขนมปัง เครื่องดื่มโซดา ขนมขบเคี้ยว และอยู่สิ่งที่ในใบอนุญาต ประเภท 20 

หรือ ประเภท 21 ที่ออกโดยกรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(4)  เป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอาหาร หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ด�าเนินธุรกิจ
เกีย่วกบัการขายปลีกอาหารทีม่วีตัถปุระสงค์ให้รบัประทานนอกอาคารสถานท่ี  

และที่อยู่ในใบอนุญาตประเภท 20 หรือประเภท 21 ที่ออกโดยกรมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(5)  ไม่ใช่หากไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับ ย่อหน้า (1), (2), (3), หรือ (4) หากการ
จัดตั้งธุรกิจค้าปลีกนั้นตกลงด้วยความสมัครใจที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดเพื่อให้
ร้านค้าเป็นไปตามบทนี ้ซึ่งเป็นการแจ้งเจตนาของตนแบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อ
กรมในการปฏิบัติตามบทนี ้และเป็นไปตามก�าหนดที่ระบุไว้เพื่อให้เป็นไปตาม 

มาตรา 42284

ข้อ  2. ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่

42281. (a)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าตามก�าหนด
ใน ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 สามารถขาย
หรือจัดจ�าหน่ายถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ให้กับลูกค้า ณ จุดขายได้เมื่อถุง
ใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่นั้นผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองที่เป็นไปตามข้อ
นี ้โดยต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้ทั้งหมด:

(1)  มีหูหิ้วและออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างน้อย 125 ครั้ง ดังที่ก�าหนดไว้ใน
ข้อนี้

(2)  มีความจุอย่างน้อย 15 ลิตร

(3)  สามารถเข้าเครื่องซักล้างได้หรือท�าจากวัสดุที่สามารถท�าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อได้

(4)  พิมพ์หรือมีป้ายติดข้อความทั้งหมดดังต่อไปนี้ที่ถุงที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้
เอาออก โดยให้ลูกค้าเห็นได้ชัดเจน:

(A)  ชื่อผู้ผลิต

(B)  ประเทศที่ผลิตถุง

(C)  ข้อความที่แสดงว่าถุงนั้นสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้และออกแบบมาให้
ใช้งานได้อย่างน้อย 125 ครั้ง

(D)  หากถุงนั้นมีคุณสมบัติในการรีไซเคิลในรัฐ ก�าหนดให้มีค�าแนะน�าในการ
คืนถุงให้กับร้านค้าเพื่อรีไซเคิลหรือคืนที่สถานที่ส�าหรับขยะรีไซเคิลอื่น ๆ ที่
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จุดขาย

(1)  ผู้ใดผู้หนึ่งอาจคัดค้านการรับรองที่ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่
ได้รับโดยเป็นไปตามหมวดนี้ โดยเป็นการยื่นขอให้มีการทบทวนการรับรองนั้น
ในศาลสูงของเขตปกครองที่มีอ�านาจตามกฎหมายเหนือผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่
น�ากลับมาใช้ใหม ่ศาลต้องก�าหนดให้ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในข้อนี้

(2)  ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ที่การรับรองถูกคัดค้านโดยเป็นไปตาม 

ย่อหน้า (1) ให้ถือว่าเป็นไปตามข้อนี้เมื่ออยู่ในระหว่างการพิจารณาก�าหนดของ
ศาล

(3)  โดยเป็นไปตามการพิจารณาก�าหนด ศาลต้องแนะน�าให้กรมลบผู้ผลิตถุงใส่
สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ออกจาก หรือละผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่
บน รายการที่ประกาศของกรมซึ่งเป็นไปตาม หมวดย่อย (e)

(4)  ศาลต้องแนะน�าให้กรมลบผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ออกจาก
รายการที่ประกาศของกรม ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ต้องไม่อยู่ใน
รายการที่ประกาศของกรมในช่วงเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ศาลได้ออกค�าพิจารณา
ก�าหนด

42282.1. (a)  ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ต้องยื่นค่าธรรมเนียม
ที่ก�าหนดตาม หมวดย่อย (b) ให้กับกรมเมื่อยื่นใบรับรองที่ใช้พิสูจน์ตามมาตรา 
42281.5 และ 42282

(b)  กรมต้องจัดให้มีตารางแจกแจงการบริหารค่าธรรมเนียมส�าหรับการยื่นใบ
รับรองที่จะสร้างรายได้ที่เพียงพอจากค่าธรรมเพื่อให้ครอบคลุม แต่ต้องไม่เกิน 

ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลของกรมที่มีการน�ามาใช้ซึ่งข้อนี ้กรมต้องน�าฝากเงิน
ทั้งหมดที่ได้รับจากการยื่นที่เป็นไปตามมาตรานี้ในกองทุนถุงใส่สินค้าที่น�ากลับ
มาใช้ใหม ่ที่ซึ่งก่อตั้งโดยกรมคลังของรัฐ โดยไม่ค�านึงถึง มาตรา 11340 ของ
ประมวลกฎหมายรัฐบาล เงินที่อยู่ในกองทุนต้องได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่เกี่ยวเนื่องกับงบประจ�าป ีให้กับกรมเพื่อวัตถุประสงค์ของการน�าข้อนี้มา
บังคับใช้

ข้อ  3. ถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว

42283. (a)  เว้นแต่ดังที่มีก�าหนดใน หมวดย่อย (e) เมื่อวันที่และหลังจาก 

1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวด
ย่อย (g) ของ มาตรา 42280 ต้องไม่จัดให้มีถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวให้กับลูกค้า 
ณ จุดขาย

(b) (1)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าตามก�าหนดใน 

ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 ต้องไม่ขายหรือ
จัดจ�าหน่ายถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวให้กับลูกค้า ณ จุดขาย เว้นแต่ดังที่มีก�าหนด
ในหมวดย่อยนี้

(2)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า 
(1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 อาจจัดท�าให้สามารถ
ซื้อถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม ่ณ จุดขายเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ 
มาตรา 42281

(3)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า 
(1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 ที่จัดให้สามารถซื้อถุง
ใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ที่เป็นไปตาม ย่อหน้า (2) ต้องไม่ขายถุงใส่สินค้าที่
น�ากลับมาใช้ใหม่ต�่ากว่าสิบเซนต ์($0.10) เพื่อให้แน่ใจว่าต้นทุนในการด�าเนิน
การของถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่นั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่ไม่
ต้องการถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่

(c) (1)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าตามก�าหนดใน 

ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 ต้องไม่ขายหรือ
จัดจ�าหน่ายถุงกระดาษรีไซเคิลเว้นแต่ที่ได้ก�าหนดไว้ในหมวดย่อยนี้

(3)  น�้าหนักของวัสดุผ้าที่ใช้ต้องหนักอย่างน้อย 80 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร

(d)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2016 ร้านค้าที่ได้ให้ค�านิยามไว้ใน 

ย่อหน้า (3), (4), หรือ (5) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 ต้องเป็น
ไปตามข้อก�าหนดในมาตรานี้

42281.5.  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่
น�ากลับมาใช้ใหม่ที่ท�าจากฟิล์มพลาสติกต้องไม่ขายหรือจัดจ�าหน่ายถุงใส่สินค้า
ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ในรัฐนี้ เว้นแต่เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองโดยบุคคลที่สามผู้
ให้บริการการรับรองที่เป็นไปตาม มาตรา 42282 ผู้ผลิตต้องส�าแดงใบรับรองที่
ใช้พิสูจน์กับกรม เพื่อพิสูจน์ว่าถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่นั้นผลิตโดยผู้ผลิตที่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อนี ้ใบรับรองที่ใช้พิสูจน์ต้องมีข้อดังต่อไปนี้ทั้งหมด:

(a)  ชื่อ สถานที่ตั้ง และข้อมูลการติดต่อของแหล่งทั้งหมดของวัสดุรีไซเคิลหลัง
การบริโภคและผู้ผลิตสินค้าและวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค

(b)  คุณภาพและวันที่ที่ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ท�าการซื้อวัสดุ
รีไซเคิลหลังการบริโภค

(c)  การได้มาของวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค

(d)  ข้อมูลที่แสดงว่าวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภคนั้นได้มาการท�าความสะอาด
แล้วโดยเครื่องมืออุปกรณ์ท�าความสะอาดที่เหมาะสม

42282. (a)  เริ่มต้นเมื่อหรือก่อนหน้า 1 กรกฎาคม 2015 กรมต้องได้รับ
ใบรับรองที่ใช้พิสูจน์ที่ท�าการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามผู้ให้บริการการรับรอง
จากผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม ่ต้องยื่นใบรับรองภายใต้บทลงโทษ
การให้การเท็จ ส�าหรับแต่ละชนิดของถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ที่ผลิต น�า
เข้า ขาย หรือจัดจ�าหน่ายในรัฐและจัดหาให้กับร้านค้าเพื่อการขายหรือการจัด
จ�าหน่าย ณ จุดขาย ที่เป็นไปตามข้อก�าหนดที่มีในข้อนี ้ใบรับรองที่ใช้พิสูจน์ต้อง
ยื่นพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ก�าหนดใน มาตรา 42282.1

(b)  ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ต้องยื่นใบรับรองที่ใช้พิสูจน์กับกรม
อีกครั้งทุก ๆ สองป ีดังอธิบายใน หมวดย่อย (a) ผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมา
ใช้ใหม่ต้องยื่นใบรับรองที่ใช้พิสูจน์ที่มีการปรับปรุงใหม่ที่ท�าการตรวจสอบโดย
บุคคลที่สามผู้ให้บริการการรับรองกับกรมหากมีการดัดแปลงถุงที่น�ากลับมาใช้
ใหม่เดิมที่ได้รับการรับรองไปแล้ว โดยการดัดแปลงนั้นไม่ใช่เพื่อความงามเพียง
อย่างเดียว การล้มเหลวในการปฏิบัติตามหมวดย่อยนี้จะมีผลท�าให้ข้อความที่
เกี่ยวข้องที่ประกาศบนอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของกรมถูกลบออกไป ซึ่งเป็นไป
ตามย่อหน้า (1) และ (2) ของ หมวดย่อย (e) ส�าหรับแต่ละถุงที่น�ากลับมาใช้
ใหม่ที่ไม่มีใบรับรองที่ใช้พิสูจน์ที่ท�าการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามผู้ให้บริการ
การรับรองที่ปรับปรุงใหม่

(c)  บุคคลที่สามผู้ให้บริการการรับรองต้องเป็นห้องปฏิบัติการอิสระและได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน (ISO/IEC 17025) บุคคลที่สามผู้ให้บริการการรับรอง
ต้องรับรองว่าถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ของผู้ผลิตนั้นเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของ มาตรา 44281

(d)  กรมต้องจัดให้มีระบบในการรับใบรับรองที่ใช้พิสูจน์ผ่านทางออนไลน์

(e)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 กรมต้องประกาศแจ้งรายการ
ทั้งหมดดังต่อไปนี้บนอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของกรม:

(1)  ชื่อ สถานที่ตั้ง และข้อมูลการติดต่อของผู้ผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้
ใหม่ที่ได้รับการรับรอง

(2)  ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ของผู้ผลิตที่ได้ยื่นใบรับรองที่ต้องมีแล้ว

(f)  ผูผ้ลิตถงุใส่สินค้าทีน่�ากลับมาใช้ใหม่ต้องย่ืนผลการทดสอบท่ีผ่านการรบัรอง  
ที่มีให้กับกรมเพื่อยืนยันว่าถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของข้อนี้ส�าหรับแต่ละถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ที่ผลิต น�าเข้า ขาย 

หรือจัดจ�าหน่ายในรัฐและจัดหาให้กับร้านค้าเพื่อการขายหรือการจัดจ�าหน่าย ณ
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(c)  ต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความรู้ด้านวัสด ุหรือใช้รณรงค์ให้ความรู้เพื่อ
กระตุ้นให้มีการใช้ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่

42284. (a)  การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกที่ไม่ถูกก�าหนดให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดในบทนี้จะได้รับการสนับสนุนให้ลดการกระจายถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว

(b)  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 

ธุรกิจค้าปลีกใด ๆ ที่ไม่ได้จัดตั้งเป็น "ร้านค้า" โดยเป็นธุรกิจที่มีการแจ้งเจตนาที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับกรมที่ระบุไว้ใน หมวดย่อย (c) ให้
ก�าหนดเป็น "ร้านค้า" ส�าหรับวัตถุประสงค์ของบทนี้

(c)  การแจ้งเจตนาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรต้องระบุวันที่และ 
ลงนามโดยตัวแทนที่มีอ�านาจต่อธุรกิจค้าปลีก และต้องระบุชื่อ ที่อยู่ตามจริงของ
สถานที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือแจ้งเจตนา กรมต้องแจ้งการ
รับทราบหนังสือแจ้งเจตนาที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุวันที่ที่ธุรกิจ
ค้าปลีกจะถูกก�าหนดให้เป็น "ร้านค้า" ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากวันที่
กรมได้แจ้งการรับทราบหนังสือแจ้งเจตนา กรมต้องประกาศบนอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ของกรมที่ดูแลโดยเขตปกครอง ให้มีชื่อและสถานที่ตั้งตามจริงหรือ
สถานที่ตั้งของแต่ละธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับเลือกให้เป็น "ร้านค้า"

ข้อ  4. การบังคับใช้

42285. (a)  เมือง เขตปกครอง เมืองและเขตปกครอง หรือรัฐอาจบังคับใช้
ความรับผิดชอบทางแพ่งกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือนิติบุคคลใดที่ทราบว่าได้ละเมิดบท
นี ้หรือควรทราบโดยสมเหตุสมผลว่าได้ละเมิดบทนี ้โดยโทษปรับเป็นเงินจ�านวน
หนึ่งพันดอลล่าร ์($1,000) ต่อวันส�าหรับการละเมิดแรกในบทนี ้และโทษปรับ
เป็นเงินจ�านวนสองพันดอลล่าร ์($2,000) ต่อวันส�าหรับการละเมิดที่สองใน
บทนี้ และโทษปรับเป็นเงินจ�านวนห้าพันดอลล่าร ์($5,000) ต่อวันส�าหรับการ
ละเมิดที่สามหรือการละเมิดต่อจากนั้น

(b)  การจัดเก็บค่าปรับโทษเป็นไปตาม หมวดย่อย (a) ต้องจ่ายให้กับส�านักงาน
ยุติธรรมเมือง ส�านักงานอัยการของเมือง ส�านักงานยุติธรรมเขต ส�านักงาน
อัยการสูงสุด แห่งใดแห่งหนึ่งที่ท�าให้เกิดความการช�าระ การจัดเก็บค่าปรับโทษ
ที่เป็นไปตามมาตรานี้โดยอัยการสูงสุดอาจรับการจ่ายโดยอัยการสูงสุด ขึ้นอยู่
กับการจัดสรรโดยสภานิติบัญญัต ิเพื่อใช้บังคับในบทนี้

ข้อ  5. การยึดไว้

42287. (a)  เว้นแต่ดังที่มีก�าหนดใน หมวดย่อย (c) บทนี้เป็นไปตาม
เจตนารมของประชาชนทั่วรัฐและเกี่ยวเนื่องและบังคับใช้ไปทั่วรัฐเพื่อความเป็น
หนึ่งเดียว ตามที่บทนี้ได้ก�าหนดใช้กับทั้งหมดของกฎข้อบังคับของถุงใส่สินค้า
ที่น�ากลับมาใช้ใหม ่ถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว และถุงกระดาษรีไซเคิล ดังที่ได้ให้
ความหมายไว้ในบทนี้ที่จัดให้มีโดยร้านค้าตามก�าหนดในบทนี้

(b)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 มกราคม 2015 เมือง เขตปกครอง หรือหน่วย
งานสาธารณะอื่น ๆ ต้องไม่บังคับใช ้หรือน�ามาใช้ซึ่งกฎษฎีกา ข้อมต ิกฎข้อ
บังคับ หรือกฎ หรือสิ่งแก้ไขต่าง ๆ ของสิ่งดังกล่าวที่น�ามาใช้เมื่อวันที่หรือหลัง
จาก 1 กันยายน 2014 ที่เกี่ยวเนื่องกับถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม ่ถุงหิ้ว
แบบใช้ครั้งเดียว หรือถุงกระดาษรีไซเคิลต่อร้านค้าตามก�าหนดในบทนี ้เว้นแต่
ได้รับอนุญาตที่แสดงโดยชัดเจนโดยบทนี้

(c) (1)  เมือง เขตปกครอง หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ที่ได้น�ามาใช้ก่อน 

1 กันยายน 2014 ซึ่งกฎษฎีกา ข้อมต ิกฎข้อบังคับ หรือกฎเกี่ยวเนื่องกับถุง
ใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม ่ถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว หรือถุงกระดาษรีไซเคิล
สามารถด�าเนินการบังคับใช ้หรือน�ามาใช้ซึ่งกฎษฎีกา ข้อมต ิกฎข้อบังคับ หรือ
กฎที่มีการบังคับใช้ก่อนวันที่ระบุ การแก้ไขใด ๆ ของกฎษฎีกา ข้อมต ิกฎข้อ
บังคับ หรือกฎ เมื่อวันที่หรือหลังจาก 1 มกราคม 2015 ต้องอยู่ภายใต ้หมวด
ย่อย (b) ยกเว้นเมือง เขตปกครอง หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ อาจน�ามาใช้
หรือแก้ไขกฎษฎีกา ข้อมต ิกฎข้อบังคับ หรือกฎ เพื่อเพิ่มจ�านวนเงินที่ร้านค้า

(2)  ร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ 
มาตรา 42280 อาจจัดท�าให้สามารถซื้อถุงกระดาษรีไซเคิลได ้เมื่อวันที่และ
หลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าต้องไม่ขายถุงกระดาษรีไซเคิลต�่ากว่าสิบ
เซนต์ ($0.10) เพื่อให้แน่ใจว่าต้นทุนในการด�าเนินการของถุงกระดาษรีไซเคิล
นั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่ไม่ต้องการถุงกระดาษรีไซเคิล

(d)  โดยไม่ค�านึงถึงกฎหมายอื่นใด เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 

ร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 
42280 ที่จัดให้สามารถซื้อถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่หรือถุงกระดาษ
รีไซเคิล ณ จุดขายต้องจัดให้มีซื้อถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่หรือถุงกระดาษ
รีไซเคิลที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดขายโดยลูกค้าที่ใช้บัตรเงินสดหรือบัตรก�านัลที่
ออกโดยโปรแกรมอาหารเสริมพิเศษใน California ส�าหรับผู้หญิง ทารก และ
เด็ก ซึ่งเป็นไปตามข้อ 2 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 123275) ของ บท 1 ของส่วน 2 

ของหมวด 106 ของประมวลกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือโดย
บัตรโอนผลประโยชน์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยเป็นไปตาม มาตรา 10072 ของ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยการสังคมสงเคราะห์และสถาบัน

(e)  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2015 ร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า 
(1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 อาจจัดจ�าหน่ายถุง
ย่อยสลายได ้ณ จุดขายหากถุงย่อยสลายได้นั้นจัดให้มีส�าหรับลูกค้าในราคาที่
ก�าหนดใน ย่อหน้า (2) ถุงย่อยสลายได้ต้องอย่างน้อยเป็นไปตามคุณลักษณะ
ก�าหนดของมาตรฐานสมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน (ASTM) ข้อก�าหนด
มาตรฐานสากลส�าหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได ้D6400 ดังที่ได้ปรับปรุงใหม ่

และในเขตอ�านาจตามกฎหมายที่ร้านค้านั้นตั้งอยู ่โดยที่เป็นไปตามข้อก�าหนด
ทั้งสองนี:้

(1)  บ้านเรือนส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยในเขตอ�านาจตามกฎหมายนี้สามารถเข้าถึง
บริเวณรวบรวมขยะที่เกิดจากอาหารเพื่อการท�าปุ๋ยหมัก

(2)  เจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจในเขตอ�านาจตามกฎหมายนี้ได้ลงคะแนนเสียง
อนุญาตให้ร้านค้าในเขตอ�านาจตามกฎหมายนี้ขายถุงย่อยสลายได้ให้กับลูกค้า 
ณ จุดขายในราคาที่ไม่ต�่ากว่าต้นทุนตามจริงของถุงนั้น ซึ่งในที่นี้สภานิติบัญญัติ
ได้ก�าหนดให้ไม่น้อยกว่าสิบเซนต ์($0.10) ต่อถุง

(f)  ร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ 
มาตรา 42280 ต้องไม่ก�าหนดให้ลูกค้าใช ้ซื้อ หรือยอมรับถุงหิ้วแบบใช้ครั้ง
เดียว ถุงกระดาษรีไซเคิล ถุงย่อยสลายได ้หรือถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม ่ให้
เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตาม

42283.5.  เมื่อวันที่และหลังจาก 1 กรกฎาคม 2016 ร้านค้าตามก�าหนดใน 

ย่อหน้า (3), (4), หรือ (5) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 ต้องเป็น
ไปตามข้อก�าหนดเดียวกันกับ มาตรา 42283 ที่น�ามาบังคับใช้กับร้านค้าตาม
ก�าหนดใน ย่อหน้า (1) หรือ (2) ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280

42283.6. (a)  การด�าเนินการร้านค้าตามก�าหนดใน ย่อหน้า (1) หรือ (2) 

ของ หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 ที่ท�าให้สามารถซื้อกระดาษรีไซเคิล
หรือถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได ้ณ จุดขาย ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
โปรแกรมการรีไซเคิลที่ร้านค้า (บท 5.1 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 42250))

(b)  ร้านค้าที่ตกลงด้วยความสมัครใจที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อนี้ที่เป็น
ไปตาม หมวดย่อย (g) ของ มาตรา 42280 จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
โปรแกรมการรีไซเคิลที่ร้านค้า (บท 5.1 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 42250)) ด้วย

42283.7.  เงินที่เก็บได้จากการปฏิบัติตามข้อนี้ต้องเก็บไว้โดยร้านค้าและ
อาจน�ามาใช้ส�าหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี:้

(a)  ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในข้อนี้

(b)  ต้นทุนจริงในการด�าเนินการให้มีถุงกระดาษรีไซเคิลหรือถุงใส่สินค้าที่น�า
กลับมาใช้ใหม่
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(c)  ผู้รับเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติโดยมาตรานี้ต้องยินยอมในข้อตกลงของการรับเงิน

กู้เพื่อการรักษาไว้และเพื่อรักษาไว้ซึ่งพนักงานปัจจุบันเพื่อการผลิตถุงใส่สินค้า

ที่น�ากลับมาใช้ใหม ่คุณสมบัติขั้นต�่าของถุงต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดใน มาตรา 

42281

(d)  เงินที่ได้รับจัดสรรโดยเป็นไปตามมาตรานี้ที่ไม่ถูกใช้จ่ายภายในสิ้นปีของปี

งบประมาณ 2015-16 ต้องน�ากลับไปยังบัญชีเงินกู้ย่อยเพื่อการพัฒนาตลาด

วัฏจักรการรีไซเคิลเพื่อเป็นการใช้จ่ายที่เป็นไปตามข้อ 3 (เริ่มต้นด้วย มาตรา 

42010) ของ บท 1

(e)  ผู้ยื่นขอกู้เงินทุนภายใต้มาตรานี้สามารถยื่นขอเงินทุนหรือสิทธิประโยชน์จา

กโปรแกรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมได ้รวม

ไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง สองข้อดังต่อไปนี:้

(1)  เครดิตภาษีเงินได้ดังที่ได้อธิบายในมาตรา 17059.2 และ 23689 ของ

ประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

(2)  การยกเว้นภาษีที่เป็นไปตาม มาตรา 6377.1 ของประมวลกฎหมายว่า

ด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

มาตรา	 2.	 ไม่เกินกว่า 1 มีนาคม 2018 กรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน

ที่ก�าหนดที่เป็นไปตาม มาตรา 40507 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ของสาธารณชน ต้องจัดให้มีการรายงานสถานะในการน�า บท 5.3 (เริ่มต้นด้วย 

มาตรา 42280) ของส่วน 3 ของหมวด 30 ประมวลกฎหมายว่าด้วยข้อมูลของ

สาธารณชนไปปฏิบัติใช้

ต้องคิดเงินค่าถุงกระดาษรีไซเคิล ถุงย่อยสลายได ้ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่
เป็นจ�านวนที่ไม่ต�่ากว่าจ�านวนที่ระบุไว้ใน มาตรา 42283

(2)  เมือง เขตปกครอง หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ที่ไม่ครอบคลุมโดย 

ย่อหน้า (1) ซึ่งก่อน 1 กันยายน 2014 ได้ผ่านร่างพิจรณากฎษฎีกาหรือข้อ
มติแรกที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะจ�ากัดถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว และ ก่อน 1 

มกราคม 2015 ที่ได้น�ามาใช้ซึ่งกฎษฎีกาเพื่อจ�ากัดถุงหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว  
อาจด�าเนินการใช้เพื่อบังคับและการน�ามาใช้ซึ่งกฎษฎีกาที่มีการบังคับใช้ก่อน  

1 มกราคม 2015 ต่อไป

ข้อ  6. บทบัญญัติด้านการเงิน

42288.

[หมวดย่อย (a) ของมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้การลงประชามต]ิ

(b)  กรมอาจจ่าย หากมีผู้ยื่นขอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เงินสนับสนุนจากบัญชี
เงินกู้ย่อยเพื่อการพัฒนาตลาดวัฏจักรการรีไซเคิล การจัดสรรเงินทุนให้เป็นไป
ตามมาตรานี้เพื่อการจัดให้มีการกู้ยืมส�าหรับทั้งสองวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี:้

(1)  เพื่อการพัฒนาและการแปลงผันเครื่องจักรและสิ่งอ�านวยต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อ
การผลิตถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวให้เป็นเครื่องจักรและสิ่งอ�านวยเพื่อการผลิต
ถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ที่ทนทานที่คุณสมบัติขั้นต�่าของถุงต้องเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดใน มาตรา 42281

(2)  เพื่อการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับผลิตถุงใส่สินค้าที่น�ากลับมาใช้
ใหม่ที่คุณสมบัติขั้นต�่าของถุงต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดใน มาตรา 42281
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