
ใบรบัรองความถกูตอ้ง

โดยเอกสารฉบบันี ้ขา้พเจา้ Alex Padilla เลขาธกิารรัฐ California ขอรับรองวา่ 
ขอ้เสนอทีอ่ยูใ่นเอกสารนีจ้ะถกูสง่ใหแ้กผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ของรัฐ California ใน
การเลอืกตัง้ทัว่ไป ซึง่จะจัดขึน้ทัว่รัฐ ในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2018 และขอรับ
รองวา่ คูม่อืฉบบันีไ้ดรั้บการจัดท�าขึน้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยมพียาน
รูเ้ห็นขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราประจ�ารัฐในเมอืง Sacramento รัฐ 
California ในวนัที ่13 สงิหาคม 2018

Alex Padilla, เลขาธกิารรฐั

การเลอืก
ต ัง้ท ัว่ไปรฐั 
California
วนัองัคารที ่ 
6 พฤศจกิายน 2018

สถานทีเ่ลอืกต ัง้เปิดต ัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกต ัง้!

★  ★  ★  ★  ★ คูม่อืขอ้มลูอยา่งเป็นทางการส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีง ★  ★  ★  ★  ★
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หากทา่นเชือ่วา่ทา่นถกูปฏเิสธสทิธิใ์ด ๆ เหลา่นี ้โปรดโทรศพัทถ์งึสายดว่นของเลขาธกิารรัฐส�าหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงซึง่จะเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933

บญัญัตวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐาน

ของผูล้ง
คะแนนเสยีง

ทา่นมสีทิธิด์งัตอ่ไปนี:้

 1 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผู ้
ลงคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ทา่นมสีทิธิ์
ทีจ่ะลงคะแนนเสยีงได ้หากทา่น:
• เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ ทีอ่าศยัอยูใ่นรัฐ 

California
• มอีายอุยา่งต�า่ 18 ปี
• ขึน้ทะเบยีนในเขตพืน้ทีท่ีท่า่นอาศยัอยูใ่น

ปัจจบุนั
• ปัจจบุนั ไมไ่ดถ้กูจ�าคกุอยูใ่นเรอืนจ�าของรัฐ

หรอืรัฐบาลกลาง หรอืตอ้งทณัฑบ์นส�าหรับ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์

• ปัจจบุนัไมไ่ดถ้กูวนิจิฉัยจากศาลวา่ไรค้วาม
สามารถทางจติในการลงคะแนนเสยีง

 2 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ แมว้า่จะไมม่ชีือ่
ของทา่นอยูใ่นบญัชรีายชือ่กต็ามทา่นจะลงคะแนน
เสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนชัว่คราว จะนับการลง
คะแนนเสยีงของทา่น หากเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้
ตดัสนิวา่ทา่นมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง

 3 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นยงัอยู่
ในแถว เมือ่สถานทีเ่ลอืกต ัง้ปิดลง

 4 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน
ลบั โดยไมม่ผีูใ้ดรบกวนทา่น หรอืบอกทา่นวา่
ควรลงคะแนนเสยีงอยา่งไร

 5 
สทิธใินการขอบตัรลงคะแนนใบใหม ่หาก
ทา่นกาผดิพลาดหากทา่นยงัไมไ่ดห้ยอ่นบตัร
ลงคะแนนของทา่น ทา่นสามารถ:

ขอบตัรลงคะแนนใบใหมจ่ากเจา้หนา้ทีก่าร
เลอืกตัง้ ทีส่ถานทีเ่ลอืกต ัง้

แลกเปลีย่นบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์
เป็นบตัรลงคะแนนใบใหมท่ีส่�านักงานการเลอืก
ตัง้ หรอืทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น หรอื ลง
คะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนช ัว่คราว

 6 
สทิธใินการขอความชว่ยเหลอืในการกา
บตัรลงคะแนนของทา่น จากบคุคลใดกไ็ด ้
ทีท่า่นเลอืก ยกเวน้จากผูว้า่จา้งหรอืตวัแทน
สหภาพแรงงานของทา่น

 7 
สทิธใินการน�าบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์
ทีก่รอกเสร็จแลว้ของทา่นไปหยอ่นทีส่ถานที่
เลอืกต ัง้แหง่ใดก็ตามในรัฐ California

 8 
สทิธใินการขอเอกสารการเลอืกต ัง้เป็นภาษา
อืน่ทีน่อกเหนอืจากภาษาองักฤษ หากในเขต
เลอืกตัง้ของทา่นมคีนจ�านวนมากพอทีพ่ดูภาษานัน้

 9 
สทิธใินการถามเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้เกีย่ว
กบัวธิดี�าเนนิการเลอืกต ัง้ และชมกระบวนการ
เลอืกตัง้ หากบคุคลทีท่า่นถาม ไมส่ามารถตอบ
ค�าถามของทา่นได ้บคุคลนัน้ตอ้งสง่ทา่นไปยงั
บคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะตอบค�าถามของทา่นได ้
หากทา่นสรา้งความวุน่วาย บคุคลนัน้สามารถ
หยดุตอบค�าถามของทา่นได ้

 10 
สทิธใินการรายงานการกระท�าใดก็ตามทีผ่ดิ
กฎหมายหรอืหลอกลวงเกีย่วกบัการเลอืก
ต ัง้ ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ หรอืส�านักงาน
เลขาธกิารรัฐได ้
 ทางเว็บไซตท์ี ่www.sos.ca.gov
✆ ทางโทรศพัทท์ี ่(855) 345-3933
 ทางอเีมลที ่elections@sos.ca.gov



สารบญั� หนา้

 3

คูม่อือา้งองิแบบยอ่� 5

รา่งกฎหมาย
1	 อนุญาตใหใ้ชพั้นธบตัรเป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีก่�าหนดไว	้ 

บทกฎหมายทีอ่อกโดยการผา่นสภานติบิญัญัต	ิ �12
2 อนุมตัพัินธบตัรเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีม่อียูใ่นปัจจบุนัส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติ	 

บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญัต ิ �18
3	 อนุมตัพัินธบตัรเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุส�าหรับโปรแกรมตา่ง	ๆ	ในดา้นคณุภาพน�้าและการประปา	การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า	 

พันธุป์ลา	สตัวป่์า	การขนสง่น�้า	และความยัง่ยนืและการกกัเกบ็น�้าใตด้นิ	บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชื ่
อเสนอกฎหมายโดยประชาชน	 �22

4	 อนุมตัพัินธบตัรเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รงพยาบาลตา่ง	ๆ	ทีใ่หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพส�าหรับเด็ก	บท
กฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	 �28

5	 เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของตนไปยงัอสงัหารมิทรัพยท์ี่
เปลีย่นแทนใหม	่การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย	 �34

6	 ตดัการใหเ้งนิทนุดา้นการซอ่มแซมถนนและการคมนาคมขนสง่บางอยา่ง	ก�าหนดใหภ้าษีเชือ้เพลงิบางรายการและคา่
ธรรมเนยีมยานพาหนะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้	การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ 
ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	 �40

7	 ปรับเปลีย่นเวลาออมแสงของรัฐ	California	ใหเ้สอดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐบาลกลาง	อนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตสิามา
รถเเปลีย่นเวลาออมแสงได	้บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญัต	ิ �44

8	 ก�ากบัดแูลจ�านวนการเรยีกเกบ็จากผูป่้วยนอกของคลนิกิฟอกไตเพือ่การบ�าบดัดว้ยการฟอกไต	บทกฎหมายใหมท่ีน่�า 
มาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	 �48

9	 เมือ่วนัที	่18	กรกฎาคม	2018	ขอ้เสนอที	่9	ถกูลบออกจากบตัรลงคะแนนตามค�าสัง่ศาลฎกีาแหง่รัฐ	California  �56
10	 ขยายอ�านาจของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมายควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั	 

บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	 �58
11	 ก�าหนดใหพ้นักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาคเอกชนตอ้งพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่เรยีกในระหวา่งพักท�างาน	 

ขจัดความรับผดิบางอยา่งของนายจา้ง	บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	 �62
12	 วางมาตรฐานใหมส่�าหรับการเลีย้งขงัสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ	หา้มการขายผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั	 

บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	 �68

ภาพรวมของหนีพ้นัธบตัรรฐั� 72

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้� 75

ผูพ้พิากษาศาลฎกีา� 89

ขอ้มูลผูล้งคะแนนเสยีง
บญัญัตวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของผูล้งคะแนนเสยีง   2
จดหมายจากเลขานุการรัฐ   4
ตรวจสอบสถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นทางออนไลน ์ 11
ขอ้มลูเกีย่วกบัวนัเลอืกตัง้  11
ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุแกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทัว่รัฐและ 
ประเด็นในบตัรลงคะแนน   11
ขอ้มลูเกีย่วกบัถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้  74
การเลอืกตัง้ในรัฐ	California   90
ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล  91

การขึน้ทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนน   92
การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข	  92
ขอ้มลูความเป็นสว่นตวัในการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนน   92
เสยีง	Voter's Choice Act	(กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืก 
ของผูล้งคะแนนเสยีง)  93
ประกาศส�าคญัเกีย่วกบัเนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ  94
การใหค้วามชว่ยเหลอืผูล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ  94
เว็บไซตแ์สดงผลการเลอืกตัง้ของรัฐ  94
วนัทีท่ีค่วรจ�า   95

ไปทีเ่ว็บไซตข์องเลขาธกิารรฐั�เพือ่:
• คน้หาขอ้มลูการบรจิาคเพือ่การรณรงคห์าเสยีง	และการวิง่เตน้	

cal-access.sos.ca.gov	หรอื	powersearch.sos.ca.gov/
• ดคููม่อืส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงในภาษาอืน่	ๆ	 

www.voterguide.sos.ca.gov
• ตรวจสถานะการขึน้ทะเบยีนของทา่นและขอ้มลูการขึน้
ทะเบยีน	VoterStatus.sos.ca.gov

• คน้หาสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่นใน
วนัเลอืกตัง้	www.sos.ca.gov/elections/polling-place หรอื	
VoterStatus.sos.ca.gov

• ขอขอ้มลูเกีย่วกบับตัรลงคะแนนทางไปรษณีย	์ 
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail/

• อา่นขอ้มลูทีม่ปีระโยชนส์�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงเป็นครัง้แรก	
www.sos.ca.gov/elections/voting-california
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เลขาธกิารรฐั
เรยีนเพือ่นชาว California

ไมม่สีทิธใิดทีจ่ะยิง่ใหญก่วา่สทิธใินการลงคะแนนเสยีง ประชาธปิไตยของอเมรกิาจะรุง่เรอืง เมือ่
ทกุคนทีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีงมสีว่นรว่มในการลงคะแนนเสยีง การลงคะแนนเสยีงท�าใหท้า่น
สามารถเลอืกผูน้�าในทอ้งถิน่ รัฐ และประเทศของทา่น และท�าใหแ้น่ใจวา่ความคดิเห็นของทา่น
ไดรั้บการรับฟัง การเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัองัคารที ่6 พฤศจกิายน ก�าลงัจะมาถงึในเร็ว ๆ นี ้ขา้พเจา้
ขอสนับสนุนใหท้า่นใชส้ทิธิข์ัน้พืน้ฐานทีส่ดุของทา่น ในฐานะพลเมอืงของสหรัฐอเมรกิา

ขอ้มลูทัง้หมดทีน่�าเสนอในทีน่ีเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิส�าหรับทา่น คูม่อืส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงฉบบันี้
สามารถชว่ยทา่นในการตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูทีค่รบถว้น ซึง่รวมไปถงึการวเิคราะหอ์ยา่งเป็นกลาง 
ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนับสนุนและคดัคา้นประเด็นมากมายในบตัรลงคะแนน ค�าประกาศเจตนารมณข์อง
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ บญัญัตวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของผูล้งคะแนนเสยีง และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีส่�าคญั มี
คูม่อืนีใ้หท้างออนไลนใ์นเว็บไซตเ์ลขาธกิารรัฐ California: www.VoterGuide.sos.ca.gov

ทา่นสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นไดท้กุเมือ่ โดยไปที ่
VoterStatus.sos.ca.gov ทา่นสามารถดาวนโ์หลดแอป VOTE CALIFORNIA ของเราลงบนสมา
รท์โฟนหรอืแทบ๊เล็ตของทา่น และเขา้ดขูอ้มลูทีส่�าคญัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ และดสูถานทีเ่ลอืก
ตัง้ทีใ่กลท้ีส่ดุของทา่นได ้และหากทา่นตอ้งการทราบเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูบ้รจิาคเงนิแกผู่ส้มคัรรับ
เลอืกตัง้แตล่ะคน หรอืบรจิาคเงนิสนับสนุนรา่งกฎหมายทีอ่ยูใ่นบตัรลงคะแนน ทา่นสามารถไปที ่
PowerSearch.sos.ca.gov

หากทา่นมคี�าถามเกีย่วกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง หรอืวธิขี ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง ทา่น
สามารถตดิตอ่ส�านักงานเลขาธกิารรัฐ โดยการโทรศพัทถ์งึหมายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933 
หากตอ้งการทราบขอ้มลูการตดิตอ่ของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ประจ�าเทศมณฑลของทา่น 
กรณุาไปทีเ่ว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐที:่ www.sos.ca.gov/county-elections-offices

ขอขอบคณุในความทุม่เทของทา่นตอ่อนาคตของทัง้รัฐและประเทศชาตขิองเรา การเลอืกตัง้
ทัว่ไปในวนัองัคารที ่6 พฤศจกิายน การลงคะแนนเสยีงของทา่นนัน้ส�าคญัมาก คะแนนเสยีงของ
ทา่นคอืความคดิเห็นของทา่น หากตอ้งการใหเ้ป็นทีรั่บฟัง ขอใหท้า่นไปลงคะแนนเสยีง!
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ร่าง
กฎหมาย อนญุาตใหใ้ชพ้นัธบตัรเป็นเงนิทนุส�าหรบัโครงการ

ชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีก่�าหนดไว ้บทกฎหมายที่
ออกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ1

สรปุ	 ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุมตัพัินธบตัรทัว่ไปจ�านวน	$4	พันลา้นส�าหรับโครงการทีอ่ยูอ่าศยั
ในราคายอ่มเยาทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่ผูอ้ยูอ่าศยัทีม่รีายไดน้อ้ย	
ทหารผา่นศกึ	แรงงานภาคการเกษตร	บา้นส�าเร็จรปูและบา้นเคลือ่นที	่
บา้นในพืน้ทีพั่ฒนาใหม	่และทีอ่ยูอ่าศยัในแหลง่ทีส่ะดวกตอ่การสญัจร	
ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	คา่ใชจ้า่ยการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรเพิม่ขึน้
โดยเฉลีย่ประมาณ	$170	ลา้นตอ่ปีในชว่ง	35	ปีขา้งหนา้

คดัคา้นนรา่งกฎ
หมาย	1	จะ

อนุมตัใิหรั้ฐยมืเงนิจ�านวน	$4	พัน
ลา้น	(โดยการจ�าหน่ายพันธบตัร)	
ส�าหรับโครงการทีอ่ยูอ่าศยั	การ
ขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัเนือ่งมาจาก
การไหลของเงนิจ�านวนหลายลา้น
สูรั่ฐ	California	นัน้	ตอ้งการวธิี
การแกปั้ญหาทีใ่หญก่วา่นีม้าก	วธิี
การแกปั้ญหาทีแ่ยท่ีไ่ดน้�าเสนอ
ตน้ปีนี	้(บญัญัตวิฒุสิภา	827)	
อาจท�าลายบรเิวณแวดลอ้มทีม่อียู่
ในปัจจบุนั	มแีนวทางแกไ้ขอืน่	ๆ	
ทีด่กีวา่

สนบัสนุน	รับ	รา่งกฎหมาย	
1	หมายถงึจะมทีี่

อยูอ่าศยัในราคายอ่มเยาส�าหรับ
ทหารผา่นศกึ	ครอบครัวผูท้�างาน	
ผูส้งูอาย	ุผูท้พุพลภาพ	และชาว	
California	ทีป่ระสบกบัภาวะไรท้ี่
อยูจ่ากวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัทีร่นุแรง
ของรัฐ	California	รา่งกฎหมาย	
1	ไมไ่ดเ้พิม่ภาษี!	ทหารผา่นศกึ,	
Habitat for Humanity,	รัฐสภา
แหง่ผูส้งูอายรัุฐ	California,	
สมัพันธมติรเพือ่ยตุคิวามรนุแรงใน
ครอบครัว,	และกลุม่อืน่	ๆ	ทัง้หมด
เห็นดว้ยกบัการ:	รับรา่งกฎหมาย	1

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	ส�าหรับขอ้เสนอ
นีห้มายความวา่:	รัฐไมส่ามารถ
จ�าหน่ายพันธบตัรผกูพันทัว่ไป
จ�านวน	$4	พันลา้นเพือ่เป็น
เงนิทนุดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ
ทหารผา่นศกึในราคายอ่มเยา

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ส�าหรับขอ้เสนอนี้
หมายความวา่:	อนุญาตใหรั้ฐ
จ�าหน่ายพันธบตัรผกูพันทัว่ไป
จ�านวน	$4	พันลา้นเพือ่เป็น
เงนิทนุดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ
ทหารผา่นศกึในราคาทีย่อ่มเยา

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ	(Mental Health Services 
Act)	เพือ่ใหเ้งนิทนุแกโ่ครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น	(No Place Like Home 
Program)	ซึง่ใหเ้งนิทนุสนับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติ	
ยนืยนักฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในการจัดตัง้โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น	(No 
Place Like Home Program)	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	อนุญาตใหรั้ฐสามารถ
ใชเ้งนิไดถ้งึ	$140	ลา้นตอ่ปีจากกองทนุสขุภาพจติของเทศมณฑลเพือ่ช�าระคนื
หนีพั้นธบตัรไดม้ากถงึ	$2	พันลา้น	พันธบตัรเหลา่นีจ้ะน�าไปใชเ้ป็นเงนิทนุชว่ย
เหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติซึง่เป็นคนไรบ้า้น

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	ส�าหรับขอ้เสนอนี้
หมายความวา่:	ความสามารถของ
รัฐในการใชเ้งนิทนุดา้นสขุภาพจติ
ของเทศณฑลทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
เพือ่จา่ยคา่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผู ้
ป่วยทางจติทีไ่รท้ีอ่ยู	่จะขึน้อยูก่บั
การตดัสนิใจของศาลในอนาคต

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ส�าหรับขอ้เสนอนี้
หมายความวา่:	รัฐสามารถใชเ้งนิ
ทนุดา้นสขุภาพจติของเทศณฑล
ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่จา่ยคา่ทีอ่ยู่
อาศยัส�าหรับผูป่้วยทางจติทีไ่ร ้
ทีอ่ยู่

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย อนญุาตใหใ้ชพ้นัธบตัรเป็นเงนิทนุส�าหรบัโครงการดา้น

ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่อียูใ่นปจัจบุนัส�าหรบับคุคลทีเ่จ็บป่วยทาง
จติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ2

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น การดงึเงนิสงูสดุ	
$5.6	พันลา้น	ออกจากการรักษา
ผูป่้วยทางจติขัน้รนุแรงเพือ่ใหเ้งนิ
ทนุพันธบตัรเพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั
ใหพ้วกเขาโดยไมต่อ้งมกีารรักษา	
จะผลกัผูค้นอกีจ�านวนมากไรท้ีอ่ยู่
อาศยั	แตเ่ป็นสิง่จ�าเป็นเนือ่งจาก
เมือ่ปีทีแ่ลว้สภานติบิญัญัตอินุมตัิ
ใหเ้ทศมณฑลใชเ้งนิทนุจากพระ
ราชบญัญัตบิรกิารดา้นสขุภาพจติ	
(MHSA)	ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัโดย
ไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารกูย้มืเงนิ

สนบัสนุน	รับ	รา่งกฎหมาย	
2:	ทีอ่ยูอ่าศยัที่

สนับสนุนและการรักษาผูไ้รท้ี่
อยูท่ีป่่วยทางจติขัน้รนุแรง	รา่ง
กฎหมาย	2	ไมไ่ดเ้พิม่ภาษี!	จะ
ชว่ยผูค้นออกจากถนนและเขา้
สูบ่รกิารรักษาสขุภาพจติและ
การบ�าบดัการตดิสิง่เสพตดิที่
ครอบคลมุ	ทีป่รกึษาผูไ้รท้ีอ่ยู	่นัก
สงัคมสงเคราะห	์แพทย	์และผู ้
ปฏบิตักิารฉุกเฉนิเห็นดว้ยกบัการ:	
รับ	รา่งกฎหมาย 2

เห็นดว้ย
David Koenig
(916) 974-9411 
info@vetsandaffordablehousingact.org
Vetsandaffordablehousingact.org

คดัคา้น
Gary Wesley
Mountain View, CA

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
Gigi R. Crowder
NAMI Contra Costa
550 Patterson Blvd.
Pleasant Hill, CA
(510) 990-2670
gigi@namicontracosta.org
www.namicontracosta.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
David Koenig
(916) 974-9411
info@CAyesonprop2.org
CAyesonprop2.org
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ร่าง
กฎหมาย อนมุตัใิหใ้ชพ้นัธบตัรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรบัโครงการตา่ง ๆ  ใน

ดา้นคณุภาพน�า้และการประปา การพฒันาบรเิวณลุม่น�า้ พนัธุป์ลา 
สตัวป่์า การขนสง่น�า้ และความย ัง่ยนืและการกกัเก็บน�า้ใตด้นิ บท
กฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน3

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุมตัเิงนิจ�านวน	$8.877	พันลา้นจากพันธบตัรทัว่ไปของรัฐส�าหรับ
โครงการดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานตา่ง	ๆ	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	
คา่ใชจ้า่ยของรัฐในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่	$430 
ลา้นตอ่ปีในระยะเวลากวา่	40	ปี	ประหยดัเงนิใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่
ส�าหรับโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรน�้า	มแีนวโนม้โดยเฉลีย่สอง
สามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปีในชว่งสองสามทศวรรษขา้งหนา้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	3	เป็นการ
ใหเ้งนิกบัองคก์รจ�านวนมาก	น่ัน
เป็นแนวคดิทัง้หมด	แตจ่ะไมก่อ่
ใหม้กีารผลติน�้าใหมท่ีใ่ชง้านได ้
แมแ้ตห่ยดเดยีว	การช�าระดอกเบีย้
พันธบตัรจะเพิม่จ�านวนเป็นสอง
เทา่ของจ�านวนทีต่อ้งช�าระคนืให ้
กบัผูถ้อืพันธบตัร	คดิใหด้ ี. . .	
อยา่งจรงิจัง	ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ

สนบัสนุน	การรับ	3 
จะเป็นการ

รักษาน�้าของเราใหป้ลอดภยั	
เชือ่มัน่ได	้และสะอาดส�าหรับรัฐ	
California  การรับ 3	จะท�าใหเ้รา
มนี�้าดืม่ทีส่ะอาด	ซอ่มแซมเขือ่น
ทีไ่มป่ลอดภยั	มขีอ้เสนอป้องกนั
ภยัแลง้	ปรับปรงุคณุภาพน�้าใน
มหาสมทุร	อา่ว	และแมน่�้าของ
เรา	รวมถงึดกัจับ	บ�าบดั	และน�า
น�้าฝนกลบัมาใชซ้�า้ได	้การรับรา่ง
กฎหมาย	3	ท�าใหม้นี�้าส�าหรับผูค้น	
ฟารม์	และสิง่แวดลอ้ม	

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสีย่ง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐไมส่ามารถขายพันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปจ�านวน	$8.9	พันลา้น
เพือ่สนับสนุนเงนิทนุโครงการน�้า
และสิง่แวดลอ้มตา่ง	ๆ	ได ้

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐสามารถขายพันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปจ�านวน	$8.9	พันลา้น
เพือ่สนับสนุนเงนิทนุโครงการน�้า
และสิง่แวดลอ้มตา่ง	ๆ

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุมตัเิงนิจ�านวน	$1.5	พันลา้นเป็นพันธบตัร	เพือ่รับการช�าระคนืจาก
กองทนุทัว่ไปของรัฐ	เพือ่เป็นเงนิทนุชว่ยเหลอืส�าหรับการกอ่สรา้ง	การ
ขยาย	การบรูณะ	และการจัดหาอปุกรณเ์ครือ่งมอืส�าหรับโรงพยาบาล
เด็กทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	คา่ใชจ้า่ยของรัฐ
ในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรรัฐเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณ	$80	ลา้นตอ่ปี
ในชว่ง	35	ปีขา้งหนา้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐไมส่ามารถขายพันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปจ�านวน	$1.5	พันลา้น
ทีน่�าเสนอเพือ่วตัถปุระสงคเ์หลา่
นีไ้ด ้

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐสามารถขายพันธบตัรผกูพัน
ทัว่ไปจ�านวน	$1.5	พันลา้นเพือ่
การกอ่สรา้ง	ขยาย	ปรับปรงุ	และ
จัดหาเครือ่งมอือปุกรณส์�าหรับบาง
โรงพยาบาลทีรั่กษาเด็ก	ๆ

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย อนมุตัใิหใ้ชพ้นัธบตัรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งที่

โรงพยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพ
ส�าหรบัเด็ก บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้
ชือ่เสนอโดยประชาชน4

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	4	คอืการ
อนุมตัใิหรั้ฐกูย้มืเงนิจ�านวน	$1.5 
ลา้นส�าหรับการกอ่สรา้งและการ
ขยายโรงพยาบาลเด็ก	“ทีไ่ม่
แสวงหาผลก�าไร”	โดยการขาย
พันธบตัรทีจ่ะตอ้งมกีารจา่ยคนื
พรอ้มดอกเบีย้	เราควรมองใน
ภาพรวมและถามวา่เราจะปรับปรงุ
ผลลพัธใ์นการดแูลสขุภาพในรัฐ	
California	ไดอ้ยา่งไร

สนบัสนุน	โรงพยาบาลเด็กในรัฐ	
California		ทีใ่หก้ารรักษาพเิศษ
กบัเด็ก	ๆ	กวา่	2 ลา้นคนทีป่่วยใน
แตล่ะปี	ไมว่า่จะเป็น	โรคมะเร็ง	โรค
เซลลเ์ม็ดเลอืดแดงรปูเคยีว	การ
เปลีย่นถา่ยอวยัวะ	ไมว่า่ครอบครัว
จะสามารถจา่ยไดห้รอืไมก่ต็าม	
เด็ก	ๆ	รอ้ยละ	85	ทีเ่ป็นโรคมะเร็ง
เม็ดเลอืดขาวจะไดรั้บการรักษา
ใหห้าย	รา่งกฎหมาย	4	จะเพิม่ขดี
ความสามารถ	จัดใหม้เีทคโนโลยี
ใหมล่า่สดุ	และท�าใหก้ารวจัิยเกีย่ว
กบัเด็กมคีวามกา้วหนา้ขึน้เพือ่
รักษาเด็ก	ๆ	เพิม่ขึน้

เห็นดว้ย
Jerry Meral
P.O. Box 1103
Inverness,	CA 94937
(415)	717-8412
jerrymeral@gmail.com

คดัคา้น
John F. Takeuchi
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Solano 
กลาง

P.O. Box 3532
Fairfield,	CA 94533
(707)	422-4491
taksan@comcast.net
www.thetaxwatchers.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
Gary Wesley
Mountain View,	CA

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ	4	โรงพยาบาลเด็ก—รับรา่ง
กฎหมาย	4

YesOnProposition4.org
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ร่าง
กฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรบัเจา้ของอสงัหารมิทรพัยบ์าง

รายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษทีรพัยส์นิของตนไปยงั
อสงัหารมิทรพัยท์ ีเ่ปลีย่นแทนใหม ่การแกไ้ขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนและบทกฎหมาย

5
สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ลบขอ้ก�าหนดการโอนบางอยา่งส�าหรับเจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่	
55	ปี	เจา้ของบา้นทีพ่กิารขัน้รนุแรง	และส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีม่ี
การปนเป้ือน	หรอืไดรั้บความเสยีหายจากภยัพบิตั	ิผลกระทบตอ่งบ
ประมาณ:	โรงเรยีน	และรัฐบาลทอ้งถิน่แตล่ะแหง่จะสญูเสยีรายไดจ้าก
ภาษีทรัพยส์นิกวา่	$100	ลา้นตอ่ปีในชว่งตน้	และตอ่	ๆ	ไปจะสญูเสยี
เพิม่ขึน้ประมาณ	$1	พันลา้นตอ่ปี	คา่ใชจ้า่ยของรัฐในการชดเชยการ
สญูเสยีรายไดภ้าษีทรัพยส์นิจะเพิม่ขึน้ในท�านองเดยีวกนั

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	5	ไมส่รา้งที่
อยูอ่าศยัใหมห่รอืชว่ยผูซ้ ือ้บา้น
เป็นครัง้แรกในการซือ้บา้น	จะ
เป็นการตดัรายไดจ้ากทอ้งถิน่
จ�านวน	$1	พันลา้นจากโรงเรยีน
รัฐบาล	บรกิารของหน่วยดบัเพลง	
ต�ารวจ	และการดแูลสขุภาพ	รวม
ถงึบรกิารอืน่	ๆ	เพือ่ลดภาษีใหก้บั
ชาว	California	ทีร่� ่ารวยและชว่ย
ผูเ้ขยีนรา่งกฎหมายนีใ้หไ้ด	้—ผล
ประโยชนด์า้นอสงัหารมิทรัพย์
ส�าหรับบรษัิท	NoProp5.com

สนบัสนุน	รา่งกฎหมาย	
5	คอืการก�าจัด	“บทลงโทษ
เมือ่ยา้ย”	ทีปั่จจบุนัท�ารา้ยผูส้งู
อาย	ุ(55+)	และชาว	California 
ทีท่พุพลภาพขัน้รนุแรง	รับ	
หมายความวา่	ผูส้งูอายแุละผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรงสามารถซือ้
ทีอ่ยูอ่าศยัใหมแ่ละไมต่อ้งถกูปรับ
ภาษีทรัพยส์นิดงักลา่วนี	้รับ	ยอม
ให	้ผูส้งูอายแุละผูท้พุพลภาพ
ขัน้รนุแรงสามารถยา้ยไปอยูใ่กล ้
ครอบครัวหรอืซือ้บา้นใหมท่ี่
ปลอดภยัและใชง้านไดด้กีวา่ใน
ทางปฏบิตั ิ

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	เจา้ของบา้น	บางรายทีม่อีายุ
เกนิ	55	ปี	(หรอืผูท้ีต่รงตาม
คณุสมบตัอิืน่	ๆ)	จะมสีทิธิใ์นการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิตอ่ไปเมือ่
ท�าการยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม่

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	เจา้ของบา้น	ทกุรายทีม่อีายุ
เกนิ	55	ปี	(หรอืผูท้ีต่รงตาม
คณุสมบตัอิืน่	ๆ)	จะมสีทิธิใ์นการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิเมือ่ท�าการ
ยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม่

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ยกเลกิภาษีและคา่ธรรมเนยีมในกฎหมายการคมนาคมปี	2017	ที่
ก�าหนดไวส้�าหรับการซอ่มแซมถนน	และการขนสง่สาธารณะ	ผลกระ
ทบตอ่งบประมาณ:	รายไดต้อ่เนือ่งจ�านวน	$5.1	พันลา้นจากภาษีเชือ้
เพลงิและยานพาหนะของรัฐจะลดลงซึง่โดยหลกัแลว้ควรจะไดน้�าไปใช ้
จา่ยส�าหรับการบ�ารงุรักษาและซอ่มแซมทางหลวงและถนนตา่ง	ๆ	เชน่
เดยีวกบัโครงการขนสง่ตา่ง	ๆ

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายถงึ:	
ภาษีเชือ้เพลงิและยานพาหนะที่
ไดม้กีารผา่นการอนุมตัเิมือ่เร็ว	ๆ	นี้
โดยสภานติบิญัญัตจิะยงัคงมผีล
บงัคบัใชต้อ่ไปและจา่ยใหก้บัการ
ใหเ้งนิทนุสนับสนุนส�าหรับการ
บ�ารงุรักษาและซอ่มแซมทางหลวง
และถนน	ตลอดจนโครงการขนสง่
ตา่ง	ๆ	สภานติบิญัญัตจิะไมจ่�าเป็น
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงสว่นใหญ่
เพือ่อนุมตักิารขึน้ภาษีเชือ้เพลงิ
และยานพาหนะของรัฐในอนาคต
ตอ่ไป

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายถงึ:	
ภาษีเชือ้เพลงิและยานพาหนะ
ทีไ่ดม้กีารผา่นการอนุมตัเิมือ่
เร็ว	ๆ	นีโ้ดยสภานติบิญัญัตจิะถกู
ก�าจัดไป	ซึง่จะลดการใหเ้งนิทนุ
สนับสนุนส�าหรับการบ�ารงุรักษา
และซอ่มแซมทางหลวงและ
ถนน	ตลอดจนโครงการขนสง่
ตา่ง	ๆ	สภานติบิญัญัตจิะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสยีงสว่นใหญเ่พือ่อนุมตัิ
การขึน้ภาษีเชือ้เพลงิและยาน
พาหนะของรัฐในอนาคต

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย ตดัการใหเ้งนิทนุดา้นการซอ่มแซมถนนและการคมนาคม

ขนสง่บางอยา่ง ก�าหนดใหภ้าษเีชือ้เพลงิ และคา่ธรรมเนยีม
ยานพาหนะบางอยา่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูม้สีทิธ ิเ์ลอืก
ต ัง้ การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชน

6

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	นักดบัเพลงิอาชพีรัฐ	
California,	สมาคมสายตรวจ
ทางหลวงรัฐ	California,	สมาคม
วศิวกรโยธาชาวอเมรกินั,	และ
การแพทยฉุ์กเฉนิสนับสนุน	ไม่
รับ	รา่งกฎหมาย	6	เนือ่งจากจะ
เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
ของสะพานและถนนหนทาง	รา่ง
กฎหมาย	6	จะตดัเงนิทนุรายปี
จ�านวน	$5	พันลา้นส�าหรับการ
คมนาคมทอ้งถิน่	หยดุความ
ปลอดภยับนทอ้งถนนหลาย
พันกรณี	โครงการลดการคบัคัง่
บนทอ้งถนนและปรับปรงุการ
คมนาคมในทกุชมุชนในรัฐ	
California www.NoProp6.com

สนบัสนุน	การลงคะแนน
เสยีง	รับ	6	เพือ่ลดราคาแกส๊ทนัท	ี
ชาว	California	ตอ้งประสบกบั
ความล�าบากเนือ่งจากคา่ครอง
ชพีสงู	การลงคะแนนเสยีง	รับ 
รา่งกฎหมาย	6	เพือ่ยกเลกิการ
ขึน้ภาษีแกส๊และรถยนตท์ีไ่ม่
ยตุธิรรมและถดถอย	รวมถงึตอ้ง
มกีารอนุมตัขิองผูล้งคะแนนเสยีง
ส�าหรับการขึน้ภาอกีในอนาคต	ลง
คะแนนเสยีง	รับ รา่งกฎหมาย	6 
ส�าหรับราคาแกส๊ทีล่ดลง!

เห็นดว้ย
Cary Davidson
รับ	5	คณะกรรมการ
515 S. Figueroa Street,	
#1110
Los Angeles,	CA 90071
(888)	384-8467
info@propertytaxfairness.com
voteyesonprop5.com

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	5
1510 J Street,	Suite 210
Sacramento,	CA 95814
(916)	443-7817
info@NoProp5.com
NoProp5.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	6:	หยดุโจมตี
ความปลอดภยัของสะพานและ
ถนน

1121 L Street,	Suite 910
Sacramento,	CA 95814
(855)	958-1194
info@NoProp6.com
www.NoProp6.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
ใหเ้สยีงส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีง
—รับรา่งกฎหมาย	6
www.GiveVotersAVoice.com
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ร่าง
กฎหมาย ปรบัเปลีย่นเวลาออมแสงของรฐั CALIFORNIA ให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายรฐับาลกลาง อนญุาตให้
สภานติบิญัญตัสิามารถเปลีย่นเวลาออมแสงได ้บท
กฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ7

สรปุ	 ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตสิามารถเปลีย่นชว่งเวลาออมแสงไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงสองในสาม	หากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสอดคลอ้งกบั
กฎหมายของรัฐบาลกลาง	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	รา่งกฎหมายนี้
ไมม่ผีลกระทบโดยตรงเนือ่งจากการปรับเปลีย่นชว่งเวลาออมแสงจะ
ขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการในอนาคตโดยสภานติบิญัญัต	ิและอาจเป็นไป
ไดโ้ดยรัฐบาลกลาง

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	7	จะชว่ยให ้
มกีารใชเ้วลาออมแสงแบบถาวร
ตามทีรั่ฐบาลกลางอนุมตั	ิจะยงั
คงมแีสงอาทติยใ์นตอนเย็นของ
ชว่งหนา้รอ้นดงัเชน่ตอนนี	้แตต่อน
เชา้ในชว่งฤดหูนาวจะมดืในชว่ง
ชัว่โมงทีเ่พิม่เขา้มา	ดงันัน้เด็ก	ๆ	
จะไปโรงเรยีนในขณะทีม่ดื

สนบัสนุน	รา่งกฎหมาย	
7	จะท�าใหก้ารเปลีย่นแปลงเวลา
สองครัง้ตอ่ปีทีนั่กวจัิยดา้นการ
แพทยแ์ละนักเศรษฐศาสตรเ์ห็น
ดว้ยวา่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและ
ผลติภาพของเด็กนักเรยีน	แรงงาน	
และผูส้งูอายนัุน้	สิน้สดุลง	การลง
คะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	7 
เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีน	แรงงาน	และผู ้
สงูอายปุลอดภยั

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐ	California	ยงัคงใชช้ว่ง
เวลาการออมแสงปัจจบุนั

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	สภานติบิญัญัตทิีม่คีะแนน
เสยีงสองในสามสามารถเปลีย่น
เวลาการออมแสงไดห้ากการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วไดรั้บ
อนุญาตโดยรัฐบาลกลาง	หาก
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีช่อบดว้ย
กฎหมาย	จะท�าใหรั้ฐ	California 
ยงัคงใชช้ว่งเวลาการออมแสง
ปัจจบุนั	(ชว่งตน้เดอืนมนีาคมถงึ
ชว่งตน้เดอืนพฤศจกิายน)

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ก�าหนดการคนืเงนิ	และบทลงโทษหากเก็บคา่บรกิารเกนิก�าหนด	
ก�าหนดใหต้อ้งมกีารรายงานประจ�าปีตอ่รัฐ	หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธการ
รักษาผูป่้วยบนพืน้ฐานของแหลง่ช�าระเงนิ	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	
ผลกระทบตอ่ปีโดยรวมตอ่รัฐบาลของรัฐและทอ้งถิน่มตีัง้แตผ่ลกระทบ
ขัน้สดุทา้ยในทางบวกในจ�านวนต�า่หลายสบิลา้นดอลลา่ร	์ไปจนถงึผลก
ระทบขัน้สดุทา้ยในทางลบในจ�านวนหลายสบิลา้นดอลลา่ร์

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	คลนิกิฟอกไตจะไมต่อ้งมรีาย
ไดข้องตนทีจ่�ากดัโดยสตูรหนึง่	
และอาจไมต่อ้งช�าระเงนิคนื

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	คลนิกิฟอกไตจะมรีายไดข้อง
ตนทีจ่�ากดัโดยสตูรหนึง่	และอาจ
ตอ้งช�าระเงนิคนืใหก้บับางฝ่าย	
(บรษัิทประกนัสขุภาพหลกั)	ที่
ช�าระคา่บรกิารฟอกไต

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอกส�าหรบั

คลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้
ชือ่เสนอโดยประชาชน8

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	8	ไดรั้บการ
คดัคา้นจากพยาบาล	แพทย	์และ
ผูป่้วย	สมาคมพยาบาลอเมรกินั
\รัฐ	California,	สมาคมการ
แพทยรั์ฐ	California,	วทิยาลยั
อเมรกินัส�าหรับแพทยฉุ์กเฉนิ
แหง่รัฐ	California	หลายพันคน	
เนือ่งจากจะท�าใหม้กีารปิดคลนิกิ
ฟอกไตในรัฐ	California	จ�านวน
มาก—ซึง่เป็นการลดการเขา้ถงึ
การดแูลรักษาอยา่งน่าเป็นหว่ง	
ท�าใหผู้ป่้วยหลายชวีติทีต่อ้งฟอก
ไตตกอยูใ่นภาวะเสีย่ง	รวมถงึเพิม่
คา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้สยีภาษีในรัฐ	
California	ดว้ย	ลงคะแนนเสยีง	
ไมรั่บ	www.NoProp8.com

สนบัสนุน	การฟอกไตเป็นการรักษา
ทีช่ว่ยชวีติ	แตบ่รษัิทขนาดใหญท่ี่
ใหบ้รกิารฟอกไตทีท่�าก�าไรมหาศาล
ไมไ่ดล้งทนุในเรือ่งสขุอนามยัพืน้
ฐานและการดแูลผูป่้วยดพีอ	รับ	รา่ง
กฎหมาย	8	เพือ่สนับสนุนการลงทนุ
ในคณุภาพการดแูลผูป่้วยและหยดุ
การคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิจรงิทีท่�าให ้
ราคาสงูขึน้ส�าหรับชาว	California  
พรรคเดโมแครตรัฐ	California,	
ทหารผา่นศกึ,	ทีป่รกึษาดา้น
สขุภาพ,	และผูน้�าศาสนาเห็นดว้ย:	
www.YesOn8.com

เห็นดว้ย
ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	7
YesProp7@gmail.com
www.YesProp7.info

คดัคา้น
วฒุสิมาชกิ	Hannah-Beth 
Jackson

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	8:	หยดุรา่ง
กฎหมายทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การ
ฟอกไต
(888)	663-9997
info@NoProp8.com
www.NoProp8.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
Suzanne Jimenez
รับ	รา่งกฎหมาย	8
777 S. Figueroa Street,	 
Ste. 4050
Los Angeles,	CA 90017
(888)	501-8119
info@YesOn8.com
www.YesOn8.com
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สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ยกเลกิกฎหมายของรัฐทีจ่�ากดัขอบเขตของนโยบายควบคมุคา่เชา่ใน
ปัจจบุนัซึง่เมอืง	และเขตปกครองในทอ้งถิน่อืน่	ๆ	อาจเรยีกเกบ็จาก
ทรัพยส์นิประเภททีอ่ยูอ่าศยั	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	มคีวามเป็นไป
ไดท้ีร่ายไดส้ทุธขิองรัฐและทอ้งถิน่จะลดลงหลายสบิลา้นดอลลา่รต์อ่ปี
ในระยะยาว	ขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการของชมุชนทอ้งถิน่ตา่ง	ๆ	การสญู
เสยีรายไดอ้าจนอ้ยลง	หรอืมากขึน้	เป็นอยา่งมาก

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	กฎหมายรัฐ	อาจ	จ�ากดั
ประเภทของกฎหมายควบคมุการ
เชา่ทีเ่มอืงหรอืเทศมณฑลตา่ง	ๆ	
มไีดต้อ่ไป

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	กฎหมายรัฐ	อาจไม	่จ�ากดั
ประเภทของกฎหมายควบคมุการ
เชา่ทีเ่มอืงหรอืเทศมณฑลตา่ง	
ๆ	มไีด ้

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย

ขยายอ�านาจของรฐับาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรา
กฎหมายควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่
อยูอ่าศยั บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่
เสนอโดยประชาชน10

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	10	จะท�าให ้
วกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัแยล่งไปอกี	ไม่
ไดท้�าใหด้ขี ึน้	ทีป่รกึษาดา้นทีอ่ยู่
อาศยัในราคายอ่มเยาเห็นดว้ยวา่
รา่งกฎหมาย	10	นัน้ไมด่สี�าหรับผู ้
เชา่และไมด่สี�าหรับเจา้ของบา้น!	
เนือ่งจากชว่ยใหม้กีฎขอ้บงัคบั
ส�าหรับบา้นครอบครัวเดีย่วและให ้
ขา้ราชการดแูลทีอ่ยูอ่าศยัโดยการ
ใหพ้วกเขาขึน้คา่ธรรมเนยีมเพิม่
เตมิจากคา่เชา่	ลงคะแนนเสยีงไม่
รับ	10!

สนบัสนุน	รา่งกฎหมาย	10	เรยีกคนื
อ�านาจในการก�าหนดการควบคมุ
การเชา่ในชมุชนทอ้งถิน่	ก�าหนดขอ้
จ�ากดัรายปีทีย่ตุธิรรมส�าหรับจ�านวน
ทีเ่จา้ของทีอ่ยูอ่าศยัสามารถขึน้คา่
เชา่ได	้น่ันจะท�าใหผู้เ้ชา่ไดอ้ยูอ่าศยั
ในบา้นเรอืนแทนทีจ่ะตอ้งถกูผลกั
ดนัใหไ้ปอยูท่ีอ่ ืน่หรอืกลายเป็นผูไ้ร ้
ทีอ่ยูอ่าศยั	รา่งกฎหมายสบิปกป้องผู ้
เชา่	ผูส้นับสนุน:	พรรคเดโมแครตรัฐ	
CALIFORNIA,	สมาคมพยาบาลรัฐ	
California,	สมาคมครรัูฐ	California,	
สหภาพเสรภีาพพลเมอืงอเมรกินั	
(ACLU)	แหง่รัฐ	California,	
สมาคมทีอ่ยูอ่าศยัรัฐ	California,	
เครอืขา่ยผูป้้องกนัการรอนสทิธ,ิ	
สหภาพแรงงานบรกิารนานาชาต	ิ
(SEIU),	ลกีเมอืงแหง่ชาต,ิ	การประ
ชมุสมันาความเป็นผูน้�าครสิเตยีนใต ้
ของรัฐ	California	ทางตอนใต ้

เมือ่วนัที	่18	กรกฎาคม	2018	รา่งกฎหมาย
ที	่9	ถกูถอดออกจากการลงคะแนนตามค�า

สัง่ของศาลฎกีารัฐ	California 

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	10—บท
กฎหมายทีด่า่งพรอ้ยทีจ่ะท�าให ้
วกิฤตทิีพั่กอาศยัแยล่งไปอกี
(530)	586-4940
info@Prop10Flaws.com
www.Prop10Flaws.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ	รา่งกฎหมาย	10—ชาว	
California	ส�าหรับทีพั่กอาศยั
ราคายอ่มเยา
(424)	307-5278
team@VoteYesOnProp10.org
www.VoteYesOnProp10.org



10 | คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

ร่าง
กฎหมาย

ก�าหนดใหพ้นกังานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาค
เอกชนตอ้งพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในระหวา่งเวลา
พกั ตดัความรบัผดิบางอยา่งของนายจา้ง บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน11

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
กฎหมายทีใ่หส้ทิธพินักงานรายชัว่โมงในการไดห้ยดุพักท�างานโดย
ไมต่อ้งพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่เรยีกนัน้จะไมส่ามารถน�าไปใชบ้งัคบัไดก้บั
พนักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาคเอกชน	ผลกระท�าตอ่งบ
ประมาณ:	มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใหป้ระโยชนท์างงบประมาณตอ่รัฐบาล
ทอ้งถิน่	(ในรปูแบบของการมคีา่ใชจ้า่ยทีต่�า่ลง	และรายไดส้งูขึน้)	ซึง่มี
แนวโนม้ในหลายสบิลา้นดอลลา่รใ์นแตล่ะปี

คดัคา้น	ไมม่กีารสง่ขอ้คดัคา้น
เพือ่โตแ้ยง้รา่งกฎหมาย	11

สนบัสนุน	รัฐ	California 
ประสบกบัภยัพบิตับิอ่ยครัง้เกนิไป	
รา่งกฎหมาย	11	จะชว่ยใหแ้น่ใจ
วา่	EMT	และหน่วยกูช้พีนัน้ไดรั้บ
คา่จา้งเพือ่ใหส้ามารถตดิตอ่ไดใ้น
ระหวา่งพักเพือ่ชว่ยชวีติ	ใหก้าร
ฝึกอบรมดา้นภยัพบิตัทิีด่กีวา่เพือ่
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของส�านัก
จัดการภาวะฉุกเฉนิกลาง	(FEMA)	
และขอ้บงัคบัการคุม้ครองสขุภาพ
จติ	ในกรณีฉุกเฉนิ	ไมก่ีว่นิาทเีป็น
ความแตกตา่งระหวา่งชวีติกบั
ความตาย	รับ	รา่งกฎหมาย	11!	
เพราะเป็นเรือ่งสามญัส�านกึทัว่ไป

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	บรษัิทเอกชนทีใ่หบ้รกิารรถ
พยาบาลอาจเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานส�าหรับอตุสาหกรรมนี	้ตาม
การตดัสนิของศาลเมือ่ไมน่าน
มานี	้กฎหมายเหลา่นีม้แีนวโนม้
ใหบ้รษัิททีใ่หบ้รกิารรถพยาบาล
ก�าหนดใหม้	ีEMT	และหน่วยกู ้
ชพีไมต่อ้งท�างานในชว่งเวลารับ
ประทานอาหารและเวลาพักเบรก	
ซึง่ท�าใหไ้มต่อ้งถกูขดัจังหวะโดย
การโทร	911

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	บรษัิทเอกชนทีใ่หบ้รกิารรถ
พยาบาลสามารถปฏบิตัติามเวช
ปฏบิตัปัิจจบุนัของตนไปไดใ้น
การมเีจา้หนา้ทีด่า้เนนิการแพทย์
ฉุกเฉนิ	(EMT)	และหน่วยกูช้พี
ประจ�าในหนา้ทีใ่นระหวา่งชว่งเวลา
รับประทานอาหารและเวลาพัก
เบรกเพือ่ใหส้ามารถตอบรับการ
ตดิตอ่ทาง	911	ได	้บรษัิทเอกชน
ทีใ่หบ้รกิารรถพยาบาลอาจก�าหนด
ตารางเวลาชว่งเวลารับประทาน
อาหารและเวลาพักท�างานทีถ่กู
ขดัจังหวะโดยการโทร	911

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
วางขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ส�าหรับการเลีย้งขงัสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ	หา้มการ
ขายผลติภณัฑเ์นือ้สตัว	์และไขท่ีม่าจากสตัวท์ีถ่กูขงัในลกัษณะทีข่ดัตอ่
กฎระเบยีบ	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	มคีวามเป็นไปไดท้ีร่ายไดจ้าก
ภาษีรายไดข้องรัฐทีไ่ดจ้ากธรุกจิประเภทฟารม์สตัวจ์ะลดลง	ซึง่มแีนว
โนม้วา่จะไมเ่กนิหลายลา้นดอลลา่รต์อ่ปี	คา่ใชจ้า่ยของรัฐมากถงึ	$10 
ลา้นตอ่ไปในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	ขอ้ก�าหนดพืน้ทีข่ัน้ต�า่ใน
ปัจจบุนัทีก่�าหนดพืน้ทีข่องไกใ่น
การออกไข	่แมส่กุรในการใหน้ม	
และลกูววัทีเ่ลีย้งเพือ่ใชบ้รโิภค
เนือ้จะยงัคงมใีชต้อ่ไป	การสัง่หา้ม
ธรุกจิตา่ง	ๆ	ในรัฐ	California	ใน
การขายไขท่ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้
ก�าหนดเหลา่นีส้�าหรับแมไ่กจ่ะยงั
คงมผีลบงัคบัใชต้อ่ไป

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	จะมขีอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ใหม่
ส�าหรับผูท้�าฟารม์ในการใหพ้ืน้ที่
เพิม่เตมิส�าหรับแมไ่กท่ีอ่อกไข	่แม่
สกุรทีใ่หน้ม	และลกูววัทีเ่ลีย่งเพือ่
บรโิภคเนือ้	ธรุกจิในรัฐ	California 
จะถกูสัง่หา้มไมใ่หข้ายไขไ่กห่รอื
เนือ้สกุรทีไ่มผ่า่นการปรงุสกุ	หรอื
เนือ้ลกูววัทีม่าจากสตัวท์ีเ่ลีย้ง
ในโรงเรอืนทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้
ก�าหนดเหลา่นี	้

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย

วางมาตรฐานใหมส่�าหรบัการเลีย้งขงัสตัวใ์นฟารม์ที่
จ�าเพาะ หา้มการขายผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้
บงัคบั บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่
เสนอโดยประชาชน12

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	การขายที่ฝ่าฝืนนีใ้หก้บั
อตุสาหกรรมไขห่กัหลงัสตัวแ์ละผู ้
ลงคะแนนเสยีง	ชาว	California	ลง
คะแนนเสยีงเพือ่การสัง่หา้มกรงขงั
แลว้ในปี	2015	ขอ้เสนอทีโ่หดรา้ย
นีจ้ะท�าใหก้รงขงัถกูกฎหมายไป
จนถงึปี	2022!	และแมไ่กม่พีืน้ที่
เพยีงหนึง่ตารางฟตุ	ลงคะแนน
เสยีง	ไมรั่บ	ความโหดรา้ยในฟารม์
สตัวโ์ดยการลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ 
รา่งกฎหมาย	12  
www.StopTheRottenEggInitiative.org

เห็นดว้ย	การบงัคบัใหล้กูววั	
แมส่กุร	หรอืแมไ่กท่ีก่�าลงัออก
ไขใ่หอ้ยูใ่นบรเิวณขนาดเล็กนัน้
เป็นสิง่โหดรา้ย	ผลติภณัฑจ์าก
สตัวท์ีท่รมานเหลา่นีเ้ป็นอนัตราย
ตอ่ความปลอดภยัอาหาร	รับ	รา่ง
กฎหมาย	12	ส�าหรับผูส้นับสนุน:	
สตัวแพทยใ์นรัฐ	California	เกอืบ	
500	คน	ASPCA	องคก์รปกป้อง
คุม้ครองสวสัดภิาพสตัวข์อง
สหรัฐอเมรกิา	ผูท้�าฟารม์ระดบั
ครอบครัวและทีพ่ึง่พงิสตัวใ์นรัฐ	
California	ศนูยอ์าหารปลอดภยั

เห็นดว้ย
ชาว	California	เพือ่การเตรยีม
พรอ้มและความปลอดภยักรณี
ฉุกเฉนิ

2350 Kerner Boulevard,
Suite 250
San Rafael,	CA 94901
(916)	836-4301
info@YESon11.org
www.YESon11.org

คดัคา้น
ไมม่ขีอ้มลูการตดิตอ่ให ้

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
Bradley Miller
ชาว	California	ทีต่อ่ตา้นความ
โหดรา้ย	กรงขงั	และการฉอ้โกง

P.O. Box 3577
San Rafael,	CA 94912
(855)	ไมม่รีหสั	CAGE	(662-2437)
INFO@NoOnProposition12.org
www.NoOnProposition12.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
Crystal Moreland
กลุม่ผูป้้องกนัความโหดรา้ย	
California

119 North Fairfax Ave. #613
Los Angeles,	CA 90036
(323)	937-0600
info@preventcrueltyca.com
preventcrueltyca.com
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ตรวจสอบสถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นทาง
ออนไลน์

ไปทีห่นา้ My Voter Status (สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของฉัน) ของ
เลขาธกิารรัฐที ่VoterStatus.sos.ca.gov ทีท่า่นสามารถตรวจสอบ
สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่น หาสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์ง
คะแนนเสยีง และขอ้มลูอืน่ ๆ อกีมากมาย

ใช ้My Voter Status (สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของฉนั) เพือ่:
• ดวูา่ทา่นไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้หรอืไม ่และหากเป็นเชน่นัน้ ในเทศมณฑลใด
• ท�าเครือ่งหมายทีจ่ะแสดงพรรคการเมอืงทีท่า่นเลอืก
• หาสถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น
• หาศนูยล์งคะแนนเสยีง (ส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีอ่าศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, 

Sacramento, และ San Mateo)
• หาการเลอืกตัง้ทีก่�าลงัจะมขีึน้ในพืน้ทีข่องทา่น
• รับคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีง (VIG) ประจ�ารัฐของทา่น ทีส่ง่ทางอเีมลกอ่นการเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รัฐแตล่ะครัง้
• หาขอ้มลูผูต้ดิตอ่ส�าหรับส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น
• ตรวจดสูถานะบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย ์หรอืบตัรลงคะแนนชัว่คราวของทา่น

ขอ้มลูเกีย่วกบัวนัเลอืกต ัง้
สถานทีเ่ลอืกต ัง้และศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดต ัง้แตเ่วลา 07.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัองัคารที ่6 
พฤศจกิายน หากทา่นอยูใ่นแถวกอ่นเวลา 20:00 น. ทา่นยงัสามารถลงคะแนนเสยีงได ้เพือ่หาขอ้มลูสถาน
ทีเ่ลอืกต ัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น:

 ตรวจดคููม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลสง่ไปรษณียถ์งึทา่น

 โทรตดิตอ่ (855) 345-3933

 ออนไลนท์ี ่www.sos.ca.gov/elections/polling-place หรอื VoterStatus.sos.ca.gov

 สง่ขอ้ Vote ถงึ GOVOTE (468683)

  ดาวนโ์หลดแอปส�าหรับอปุกรณเ์คลือ่นที ่“Vote California” (มใีหท้ีร่า้น iOS หรอื Android)

ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุแกผู่ส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ท ัว่รฐั  
และประเด็นในบตัรลงคะแนน
เมือ่คณะกรรมการ (บคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ดรั้บหรอืใชเ้งนิดว้ยความมุง่หมายเพือ่โนม้นา้วชกัจงูผูล้งคะแนนเสยีง
ใหส้นับสนุนหรอืคดัคา้นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้หรอืประเด็นในบตัรลงคะแนน) สนับสนุนหรอืคดัคา้น
ประเด็นในบตัรลงคะแนนหรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และระดมเงนิอยา่งนอ้ย $1 ลา้น คณะกรรมการ
ตอ้งรายงานชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรก แก ่California Fair Political Practices 
Commission (FPPC) (กรรมาธกิารระเบยีบปฏบิตัทิางการเมอืงทีเ่ป็นธรรมแหง่รัฐ California) 
เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ คณะกรรมการตอ้งปรับแกร้ายชือ่ 10 คนแรก
รายชือ่เหลา่นีม้อียูใ่นเว็บไซตข์อง FPPC ที ่ 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

สถานะผูล้งคะแนน
เสยีงของฉนั

ขึน้ดา้นบน
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ร่างกฎหมาย อนญุาตใหใ้ชพ้นัธบตัรเป็นเงนิทนุส�าหรบั
โปรแกรมชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีก่�าหนดไว้
บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ1

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
ทีอ่ยูอ่าศยัในรฐั California มรีาคาแพง ที่
อยูอ่าศยัในรัฐ California มรีาคาแพงกวา่
พืน้ทีอ่ืน่สว่นใหญข่องประเทศมานานแลว้ 
ขณะทีม่ปัีจจัยอืน่ ๆ มากมายทีม่บีทบาทใน
การผลกัดนัราคาทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐ California 
ใหส้งูขึน้ สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการขาดแคลน
ทีอ่ยูอ่าศยั โดยเฉพาะชมุชนภายในเขต

ชายฝ่ัง การขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัหมาย
ถงึครอบครัวทีต่อ้งการอยูอ่าศยัในรัฐตอ้ง
แขง่ขนัเพือ่ไดท้ีอ่ยูอ่าศยัทีม่อียูอ่ยา่งจ�ากดั 
การแขง่ขนัทีอ่ยูอ่าศยันีท้�าใหร้าคาและคา่
เชา่บา้นสงูขึน้ ปัจจบุนัราคาบา้นเรอืนเฉลีย่
ในรัฐ California อยูท่ีป่ระมาณ 2.5 เทา่ของ
เฉลีย่ของประเทศ คา่เชา่รายเดอืนเฉลีย่ใน
รัฐ California สงูกวา่คา่เชา่ในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 
ของประเทศถงึรอ้ยละ 50 

• อนุมตัพัินธบตัรผกูพันทัว่ไปจ�านวน $4 
พันลา้นดอลลา่รเ์พือ่เป็นทนุส�าหรับ
โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ใีนปัจจบุนั

• ประกอบดว้ยเงนิทนุจ�านวน $1.5 พันลา้น
ส�าหรับโปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัประเภทอยูอ่าศยั
รวม (Multifamily Housing Program) 
ส�าหรับผูอ้ยูอ่าศยัทีม่รีายไดน้อ้ย, $1 พัน
ลา้นส�าหรับเงนิกูเ้พือ่ชว่ยเหลอืทหารผา่นศกึ
ในการซือ้ฟารม์และบา้น, $450 ลา้นส�าหรับ
โครงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีว่า่ง
เปลา่ และทีอ่ยูอ่าศยัในแหลง่ทีส่ะดวกตอ่
การสญัจร, $300 ลา้นส�าหรับโครงการที่
อยูอ่าศยัเพือ่ผูใ้ชแ้รงงานภาคการเกษตร 
(farmworker housing program) และ 
$300 ลา้นส�าหรับบา้น
ส�าเร็จรปู และบา้นเคลือ่นที่

• ใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยู่
อาศยัส�าหรับผูซ้ ือ้, เป็นเงนิ
ทนุส�าหรับระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐาน, และเงนิชว่ยเหลอืสมทบเพือ่ขยาย
จ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัประเภทราคายอ่มเยา

• จัดสรรเงนิจากกองทนุทัว่ไปเพือ่ช�าระหนี้
พันธบตัรทัง้หมดส�าหรับโปรแกรมทีม่ใีน
ปัจจบุนัทีไ่มม่รีายได ้หรอืมรีายไดไ้มเ่พยีงพอ

สรปุการประเมนิของนกัวเิคราะห์
การออกกฎหมายเกีย่วกบัผลก
ระทบจากงบประมาณของรฐัและ
รฐับาลทอ้งถิน่:
• คา่ใชจ้า่ยการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรรัฐเพิม่ขึน้

โดยเฉลีย่ประมาณ $170 ลา้นตอ่ปี ในชว่ง 
35 ปีขา้งหนา้ กองทนุพันธบตัรเหลา่นีจ้ะน�า
ไปใชเ้พือ่จัดหาทีอ่ยูอ่าศยัในราคายอ่มเยา

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยของสภานติบิญัญัตสิ�าหรับ SB 3 (รา่งกฎหมาย 1)
(หมวด 365, บทกฎหมายปี 2017)

วฒุสิภา: รับ 30 ไมรั่บ 8

สมชัชา: รับ 56 ไมรั่บ 21

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดใ้นเว็บไซตข์องเลขานกุารรฐัที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov.

การประเมนิคา่ใชจ้า่ยส�าหรบัพนัธบตัรรฐั
การกูย้มืใหมท่ีอ่นุญาต $4 พันลา้น
คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ปีในการช�าระหนีพั้นธบตัรทัง้หมด $170 ลา้น
ระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดใ้นการช�าระคนื 35 ปี
แหลง่เงนิทีใ่ชใ้นการช�าระคนื รายไดท้ัว่ไปจากภาษี
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การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย  ต่ อ

โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัของรฐัใหเ้งนิ
ทนุส�าหรบัการสรา้งบา้น สว่นใหญ่
แลว้ในแตล่ะปีมกีารสรา้งบา้นเรอืนและ
อพารต์เมนตใ์นรัฐ California ประมาณ 
100,000 หลงั หน่วยทีอ่ยูอ่าศยัสว่นใหญ่
เหลา่นีไ้ดรั้บการสรา้งขึน้ดว้ยเงนิจากเอกชน 
อยา่งไรกต็าม บางสว่นไดรั้บเงนิสนับสนุน
จากรัฐบาลกลาง รัฐ หรอืรัฐบาลทอ้งถิน่ ใน
กรณีเหลา่นี ้รัฐจะใหเ้งนิทนุหรอืเงนิกูต้น้ทนุ
ต�า่กบัรัฐบาลทอ้งถิน่ องคก์รไมแ่สวงหา
ผลก�าไร และผูพั้ฒนาโปรแกรมเอกชนเพือ่
เป็นทนุสว่นหนึง่ส�าหรับการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
โดยทัว่ไปแลว้ การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัจะสรา้ง
ดว้ยเงนิทนุของรัฐทีก่�าหนดแยกไวต้า่งหาก
ส�าหรับชาว California ผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศยั สว่น
หนึง่ของหน่วยทีอ่ยูอ่าศยัทีส่รา้งขึน้ดว้ยเงนิ
ของรัฐถกูกนัไวส้�าหรับชาว California ทีไ่ร ้
ทีอ่ยู ่ขณะทีเ่มือ่กอ่นรัฐไมไ่ดส้นับสนุนเงนิ
ทนุอยา่งตอ่เนือ่งส�าหรับโปรแกรมสรา้งทีอ่ยู่
อาศยันี ้รัฐ California ไดรั้บเงนิสนับสนุน
ส�าหรับโครงการเหลา่นีจ้ากรัฐบาลกลาง
ประมาณ $2 พันลา้น ตอ่ปี
โปรแกรมเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบั
ทหารผา่นศกึ โปรแกรมเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยู่
อาศยัส�าหรับ
ทหารผา่นศกึของ
รัฐใหเ้งนิกูส้�าหรับ
ทหารผา่นศกึที่
มสีทิธิ ์รวมถงึ
ทหารผา่นศกึที่
อาจไมม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมอืน่
ส�าหรับเงนิกูเ้พือ่ที่
อยูอ่าศยั ภายใต ้
โปรแกรมดงักลา่ว 
รัฐขายพันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปใหก้บั
ผูล้งทนุ และใชเ้งนิ
นีเ้พือ่ใหเ้งนิกูแ้ก่
ทหารผา่นศกึทีม่ี

สทิธิใ์นการซือ้บา้น ทหารผา่นศกึทีเ่ขา้รว่ม
จะจา่ยเงนิคนืใหก้บัรัฐส�าหรับเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยู่
อาศยันี ้จากนัน้จะมกีารใชเ้งนิทนุเหลา่นีเ้พือ่
จา่ยคนืใหก้บัพันธบตัร 

ขอ้เสนอ
พนัธบตัรผกูพนัท ัว่ไปใหมเ่พือ่ทีอ่ยู่
อาศยั ขอ้เสนอนีจ้ะชว่ยใหรั้ฐจ�าหน่าย
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปใหมจ่�านวน $4 พัน
ลา้นส�าหรับโปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัตา่ง ๆ 
(ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการใชพั้นธบตัร
ของรัฐ กรณุาดทูี ่“ภาพรวมของหนีส้นิ
พันธบตัรรัฐ” ในภายหลงัของเอกสาร
แนะน�านี)้

การใชเ้งนิทนุ
ดงัแสดงในภาพที ่1 ขอ้เสนอดงักลา่ว
จะสนับสนุนเงนิทนุจากพันธบตัรส�าหรับ
โปรแกรมสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัตา่ง ๆ ดงัทีไ่ด ้
อธบิายไวเ้พิม่เตมิไวท้ีด่า้นลา่ง
โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัของรฐั ขอ้เสนอ
จะใหเ้งนิทนุ $3 พันลา้นส�าหรับโปรแกรม
สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัตา่ง ๆ ของรัฐ รายไดจ้าก
พันธบตัรจะสง่มอบใหก้บัผูส้มคัรเขา้รว่ม

อนุญาตใหใ้ชพั้นธบัตรเป็นเงนิทนุส�าหรับ 
โปรแกรมชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศัยทีก่�าหนดไว ้

บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

1

รปูที ่1

การใชท้ีเ่สนอของเงนิทนุพนัธบตัร
(ในหลกัลา้น)
ประเภท จ�านวน
โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัของรฐั 
โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัประเภทอยูอ่าศยัรวมในราคายอ่มเยา $1,855
โปรแกรมโครงสรา้งพืน้ฐาน 450
โปรแกรมการเป็นเจา้ของบา้น 450
โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัผูท้�าฟารม์ 300
 จ�านวนรวมยอ่ย ($3,000)
โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัทหารผา่นศกึ 
เงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับทหารผา่นศกึ $1,000

รวมท ัง้ส ิน้ $4,000
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ร่างกฎหมาย อนุญาตใหใ้ชพั้นธบัตรเป็นเงนิทนุส�าหรับ
โปรแกรมชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศัยทีก่�าหนดไว ้
บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ1

โปรแกรม น่ันคอื รัฐบาลทอ้งถิน่ องคก์รไม่
แสวงหาผลก�าไร และผูพั้ฒนาโปรแกรม
เอกชน ผา่นทางกระบวนการแขง่ขนัที่
จัดการโดยรัฐ 

• โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัประเภทอยู่
อาศยัรวมในราคายอ่มเยา ขอ้เสนอ
นีใ้หเ้งนิสนับสนุน $1.8 พันลา้นในการ
สรา้งหรอืปรับปรงุโครงการทีอ่ยูอ่าศยั 
เชน่ อาคารอพารต์เมนต ์โดยทัว่ไป
แลว้ โปรแกรมเหลา่นีจ้ะใหก้บั รัฐบาล
ทอ้งถิน่ องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร 
และผูพั้ฒนาโปรแกรมเอกชนเป็นเงนิกู ้
ตน้ทนุต�า่เพือ่ใหเ้งนิสนับสนุนบางสว่น
ของตน้ทนุการกอ่สรา้ง สิง่แลกเปลีย่น
คอื โครงการตอ้งส�ารองทีอ่ยูอ่าศยั
ส�าหรับผูม้รีายไดน้อ้ยเป็นเวลา 55 ปี 

• โปรแกรมโครงสรา้งพืน้ฐาน ขอ้
เสนอนีใ้หเ้งนิสนับสนุนจ�านวน $450 
ลา้นกบัโปรแกรมทีส่รา้งทีอ่ยูอ่าศยัใน
พืน้ทีเ่มอืงทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและใกลก้บั
การขนสง่สาธารณะ เงนิทนุดงักลา่วจะ
ใหเ้ป็นเงนิกูแ้ละเงนิชว่ยเหลอืส�าหรับ
หลากหลายโครงการทีส่นับสนุนการ
สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั เชน่ โครงสรา้งพืน้
ฐานทีเ่ป็นสวนสาธารณะและน�้า ระบบ
ระบายน�้าเสยี และการขนสง่

• โปรแกรมการเป็นเจา้ของบา้น ขอ้
เสนอนีใ้หเ้งนิสนับสนุนจ�านวน $450 
ลา้นเพือ่กระตุน้การเป็นเจา้ของบา้น
ส�าหรับผูซ้ ือ้บา้นทีม่รีายไดต้�า่ถงึราย
ไดป้านกลาง สว่นใหญข่องเงนิทนุจะ
ใชเ้พือ่ชว่ยเหลอืเงนิดาวนส์�าหรับผูซ้ ือ้
บา้นเป็นครัง้แรกผา่นเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่
หรอืเงนิชว่ยเหลอื นอกจากนี ้ขอ้เสนอ
ดงักลา่วยงัใหเ้งนิทนุเพือ่ชว่ยเหลอื
ครอบครัวผูม้รีายไดต้�า่และปานกลาง
ในการสรา้งบา้นของตนเอง 

• โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัของผูท้�าฟารม์
ขอ้เสนอนีส้นับสนุนเงนิจ�านวน $300 

ลา้นโดยใหเ้ป็นเงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอื
ส�าหรับการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผูท้�า
ฟารม์ เงนิทนุส�าหรับโปรแกรมจะถกูใช ้
ส�าหรับทัง้ทีอ่ยูอ่าศยัแบบเชา่และแบบ
เป็นเจา้ของเอง

โปรแกรมทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบั
ทหารผา่นศกึ นอกจากนีข้อ้เสนอนีใ้หเ้งนิ
ทนุจ�านวน $1 พันลา้นเพือ่เป็นการชว่ย
เหลอืเงนิกูบ้า้นใหท้หารผา่นศกึ โดยทัว่ไป
แลว้ ทหารผา่นศกึใชเ้งนิกูน้ีใ้นการซือ้บา้น
พัก คอนโดมเินยีม ฟารม์ หรอืบา้นพัก
เคลือ่นทีส่�าหรับครอบครัวเดีย่ว 

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยพนัธบตัรส�าหรบัโปรแกรม
ทีอ่ยูอ่าศยัของรฐั ขอ้เสนอนีจ้ะอนุญาต
ใหรั้ฐกูย้มืเงนิจ�านวน $3 พันลา้นโดยการ
จ�าหน่ายพันธบตัรผกูพันทัว่ไปใหแ้กผู่ ้
ลงทนุ ซึง่รัฐจะช�าระคนืหนีพ้รอ้มดอกเบีย้
ใหผู้ล้งทนุจากกองทนุทัว่ไปของรัฐ คา่ใช ้
จา่ยของพันธบตัรเหลา่นีจ้ะขึน้อยูก่บัหลาย
ปัจจัยดว้ยกนั—เชน่ อตัราดอกเบีย้ในขณะ
ทีข่ายพันธบตัร ชว่งเวลาทีข่ายพันธบตัร 
และระยะเวลาในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัร 
เราประเมนิวา่คา่ใชจ้า่ยตอ่ผูเ้สยีภาษีในการ
ช�าระคนืหนีพั้นธบตัรนีจ้ะอยูท่ีม่คีา่เฉลีย่ 
ประมาณ $170 ลา้นตอ่ปี เป็นเวลา 35 
ปี—เป็นเงนิจ�านวนรวม $5.9 พันลา้นเพือ่
จา่ยคนืทัง้ตน้ ($3 พันลา้น) และดอกเบีย้ 
($2.9 พันลา้น) จ�านวนดงักลา่วคดิเป็น
ประมาณหนึง่ในสบิของรอ้ยละ 1 ของงบ
ประมาณกองทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ 
คา่ใชจ้า่ยพนัธบตัรส�าหรบัโปรแกรมที่
อยูอ่าศยัส�าหรบัทหารผา่นศกึ ขอ้เสนอ
นีจ้ะอนุญาตใหรั้ฐกูย้มืเงนิจ�านวน $1 พัน
ลา้นโดยการขายพันธบตัรผกูพันทัว่ไป
ใหแ้กผู่ล้งทนุ ทหารผา่นศกึทีเ่ขา้รว่มใน
โปรแกรมกูย้มืส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยันีจ้ะช�าระ
เงนิเป็นรายเดอืนใหก้บัรัฐ เพือ่ใหรั้ฐสามารถ
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จา่ยคนืหนีพั้นธบตัรได ้การช�าระเงนิเหลา่
นีจ้ะครอบคลมุหนีส้นิของพันธบตัรเสมอ 
หมายความวา่ โปรแกรมดงักลา่วจะด�าเนนิ
การโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยโดยตรงตอ่รัฐ
ขอ้เสนอนีจ้ะชว่ยผูค้นไดม้ากเพยีงใด 
โดยปกตแิลว้ เงนิทนุทีม่าจากขอ้เสนอดงั
กลา่วจะใชร้ว่มกบัเงนิทนุอืน่ ๆ ของรัฐบาล
เพือ่การชว่ยเหลอืการมทีีอ่ยูอ่าศยั ในหลาย
กรณี ขอ้เสนอดงักลา่วชว่ยใหรั้ฐไดรั้บ
เงนิทนุสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเพิม่เตมิ
ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัราคายอ่มเยา โดยรวม
แลว้ กองทนุพันธบตัรจะใหเ้งนิทนุอดุหนุน
สงูสดุจ�านวน 30,000 ครอบครัวรวม และ
เจา้ของบา้นผูท้�าฟารม์จ�านวน 7,500 ราย
ตอ่ปี นอกจากนี ้เงนิทนุยงัสนับสนุนชว่ย
เหลอืเงนิดาวนใ์หก้บัผูซ้ ือ้บา้นประมาณ 
15,000 ราย และใหเ้งนิกูเ้พือ่ซือ้บา้น
ส�าหรับทหารผา่นศกึจ�านวน 3,000 ราย ใน
บางกรณี เชน่ส�าหรับโปรแกรมชว่ยเหลอื
เงนิดาวน ์ชาว California สามารถเริม่ได ้

อนุญาตใหใ้ชพั้นธบัตรเป็นเงนิทนุส�าหรับ 
โปรแกรมชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศัยทีก่�าหนดไว ้

บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

1

รับประโยชนจ์ากกองทนุพันธบตัรไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ในกรณีอืน่ ๆ เชน่ส�าหรับโปรแกรม
กอ่สรา้งทีพั่กอาศยัส�าหรับครอบครัวรวมใน
ราคายอ่มเยาใหม ่อาจตอ้งใชเ้วลาหลาย
ปีส�าหรับชาว California ในการไดรั้บ
ประโยชนจ์ากขอ้เสนอนี้
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้
ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นมาตรการนี ้
โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top-contributors/nov-18-gen.html

เพือ่อา่นรายชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 ราย
แรกแกค่ณะกรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาของขอ้เสนอรฐันี ้
โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข  

(855) 345-3933  หรอืสง่อเีมลถงึ  
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดร้บัเอกสารทาง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด
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ร่างกฎหมาย อนุญาตใหใ้ชพั้นธบัตรเป็นเงนิทนุส�าหรับ
โครงการชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีก่�าหนดไว ้
บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ1

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 1  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 1  ★
ภายใตร้า่งกฎหมาย 1 เงนิจ�านวน $4 พันลา้น ซึง่จะถกูยมืผา่น
การขายพันธบตัรจะไปสูโ่ครงการตา่ง ๆ ทีอ่าจหรอืไมอ่าจช�าระ
เงนิคนืเพือ่น�ากลบัมาใชใ้หม่
โครงการมจีดุประสงคใ์นการลดการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐ 
California โดยมจี�านวนคนจ�ากดัเป็นอยา่งมาก มคีวามจ�าเป็น
ตอ้งอาศยัทางออกทีค่รอบคลมุกวา่เดมิ ลองถามผูส้มคัรเขา้ชงิ
ต�าแหน่งในส�านักงานรัฐวา่พวกเขาเสนออะไร 
ขอ้เสนอทีแ่ยม่าก 
ในปีทีผ่า่นมานี ้ผูบ้รหิารบรษัิทในรัฐ California ผลกัดนัการตรา
กฎหมายรัฐ (บญัญัตวิฒุสิภา 827) เพือ่ปลดอ�านาจของเมอืง
และเทศมณฑลในการยบัยัง้บรษัิทกอ่สรา้งรายใหญใ่นการสรา้ง
อาคารทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีวามสงูและคอนโดตา่ง ๆ ในทกุพืน้ที่
ภายในรัศมคีรึง่ไมลจ์ากศนูยก์ลางทางผา่นหรอืหนึง่ในสีไ่มล์
จากจดุจอดรถประจ�าทางทีม่อียูใ่นปัจจบุนัหรอืทีจ่ะมขี ึน้
ภายใตร้า่งกฎหมายนี ้แมแ้ตท่ีจ่อดรถในสถานทีก่ไ็มต่รงตาม
เงือ่นไข!

เชน่ พืน้ทีม่ากกวา่ 90% ของ San Francisco กจ็ะตกอยูภ่าย
ใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอาคารสงูดงักลา่ว
โปรดค�านงึ: แมว้า่รา่งกฎหมายวฒุสิภา 827 ไมไ่ดรั้บการเห็น
ชอบในเดอืนเมษายน SB 827 (หรอืรา่งกฎหมายทีค่ลา้ยกนั) ก็
ยงัคงสามารถไดรั้บความเห็นชอบและลงนามตราเป็นกฎหมาย
ไดภ้ายหลงัการเลอืกตัง้ในเดอืนพฤศจกิายน 2018 และกอ่นที่
ทา่นเองจะรูต้วั 
กฎหมายทีเ่สนออาจถกูยบัยัง้โดยการลงประชามตทิัว่ประเทศ 
(ค�ารอ้งและตอ่มาเป็นการลงคะแนนเสยีง)
นีค่อืแนวทางทีด่ยี ิง่กวา่:
เพิม่ทีพั่กอาศยัระหวา่งพืน้ทีต่ามความเหมาะสม แตม่เิชน่นัน้
ตอ้งควบคมุศนูยก์ลางทางธรุกจิใหมใ่นเขตทีม่พีืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบั
บรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัใหม่
พนักงานหลายคนกจ็ะสามารถเดนิเทา้ กระโดด สเกต็ หรอืขี่
จักรยานไปท�างานได ้
GARY WESLEY 

การรับรา่งกฎหมาย 1 หมายถงึการคลีค่ลายวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัทีส่ง่
ผลกระทบหนักตอ่ชาว California และสง่ผลกระทบตอ่ทหารผา่นศกึ 
ครอบครัวทีท่�างานหนัก ผูส้งูอาย ุและผูท้พุพลภาพ
รา่งกฎหมาย 1 คอืรา่งกฎหมายเดยีวทีแ่กไ้ขปัญหาการขาดแคลนที่
อยูอ่าศยัโดยตรง โดยการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พงไดโ้ดย
ไมม่กีารขึน้ภาษี
รับ รา่งกฎหมาย 1 หมายถงึการมทีีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับทหารผา่นศกึษา
และการใหค้วามชว่ยเหลอืใหก้บัผูท้ีก่�าลงัตอ่สูด้ ิน้รนมากทีส่ดุโดย:
• การลงทนุ $1 พันลา้นเพือ่ชว่ยเหลอืทหารผา่นศกึษาใหม้ทีีอ่ยู่

อาศยั
• การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมแ่ละบา้นฉุกเฉนิส�าหรับเด็กและครอบครัว

ไรบ้า้น
• การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีร่องรับหลายครอบครัวส�าหรับครอบครัวที่

ท�างานและสรา้งโอกาสในการเป็นเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยั
• การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมท่ีร่องรับผูท้พุพลภาพและเหยอืความ

รนุแรงภายในครอบครัว
“เราสามารถรว่มกนัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พงเพือ่ชว่ยเหลอืผู ้
ทีม่คีวามจ�าเป็น รวมถงึเยาวชนอปุถมัป์และประชาชนผูส้งูวยัทีม่รีาย
ไดต้�า่”—สมาชกิวฒุสิภา Jim Beall รา่งกฎหมาย 1 ผูเ้ขยีน ประธาน
คณะกรรมการทีอ่ยูอ่าศยัและการคมนาคมแหง่วฒุสิภา
ใหเ้กยีรตทิหารผา่นศกึดว้ยทีอ่ยูอ่าศยั
การรับรา่งกฎหมาย 1 หมายถงึการอทุศิเงนิจ�านวน $1 พันลา้นให ้
กบัทีอ่ยูอ่าศยัของทหารผา่นศกึโดยเฉพาะ โดยการมอบโอกาส
ในการเป็นเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัและบา้นใหมใ่หก้บัทหารผา่นศกึภาย
ใตโ้ครงการสนิเชือ่บา้น CalVet ทีไ่ดช้ว่ยเหลอืทหารผา่นศกึและ
ครอบครัวพวกเขาจ�านวน 423,000 คน รา่งกฎหมาย 1 ใหเ้กยีรติ
ทหารผา่นศกึโดยชว่ยใหพ้วกเขามทีีอ่ยูอ่าศยัหลงัจากกลบัมาจาก
การประจ�าการ
รัฐ California มจี�านวนประชากรทหารผา่นศกึทีไ่รบ้า้นมากทีส่ดุ
ในประเทศ และภาวะไรบ้า้นคาดวา่จะสงูขึน้ในทศวรรษขา้งหนา้
ในบรรดาทหารผา่นศกึทีเ่คยประจ�าการในอรัิกและอฟักานสิถาน 
ทหารผา่นศกึทีป่ระสบปัญหาดา้นสขุภาพและปัญหาสขุภาพจติจาก
ชว่งปฏบิตัหินา้ทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะประสบภาวะไรบ้า้นในระยะยาว
“บา้นทีป่ลอดภยั มัน่คง และราคาไมแ่พงคอืวธิทีีเ่ราสามารถใหก้าร
สนับสนุนตลอดชวีติกบัทหารผา่นศกึและครอบครัวในทกุรุน่ ทีอ่ยู่
อาศยัทีร่าคาไมแ่พงส�าหรับทหารผา่นศกึเปิดโอกาสสูค่วามฝันของ
อเมรกินัชนทีก่ารเสยีสละของพวกเขาไดส้รา้งโอกาสนีข้ ึน้มา” 
—Gerald G. Wilson, อดตีผูบ้งัคบับญัชาการรัฐ, ทหารผา่นศกึ
อเมรกินัผูท้พุพลภาพ, กระทรวงรัฐ California 

ครอบครัวทีท่�างานหนักอาศยัอยูใ่กลท้ีท่�างาน 
รา่งกฎหมาย 1 จะสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาไมแ่พงส�าหรับผูท้ีท่�างาน
หนัก เชน่ ผูช้ว่ยพยาบาล พนักงานรา้นขายของช�า และผูช้ว่ยคร ู
เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถอาศยัอยูใ่นชมุชนทีเ่ขาท�างาน โดยยงัมเีงนิ
เหลอืส�าหรับอาหารและการดแูลเด็ก
การบรรเทาวกิฤตภิาวะไรบ้า้น 
รา่งกฎหมาย 1 จะแกไ้ขปัญหาภาวะไรบ้า้นทีส่งูขึน้ในชมุชนของเรา 
ครอบครัวทีส่ถานะยากไรต้อ้งอาศยัอยูใ่นรถหรอืทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีวาม
แออดัมากกวา่ปกตถิงึสองหรอืสามเทา่ ครอบครัวทีไ่มม่ทีางเลอืกอืน่
ตอ้งหนัไปพึง่ทีพั่กอาศยัทีแ่ออดั 
ทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและราคาไมแ่พงส�าหรับเหยือ่ความรนุแรง
ภายในครอบครัว 
“ความรนุแรงภายในครอบครัวเกดิขึน้ในทีล่บั บอ่ยครัง้ไมป่รากฏให ้
เห็น สถานการณบ์งัคบัใหเ้หยือ่และเด็กหลายคนตอ้งอาศยัอยูใ่น
สภาวะอนัตราย ทีพั่กอาศยัฉุกเฉนิไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการ
และวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัท�าใหค้วามเสยีหายยิง่รนุแรงขึน้ ความสามารถ
ในการอาศยัอยูใ่นบา้นทีม่ัน่คงและราคาไมแ่พงจะน�ามาซึง่ความ
ปลอดภยัและการรักษาเยยีวยาผูร้อดชวีติและครอบครัว”—Kathy 
Moore, ความรว่มมอืในการยตุคิวามรนุแรงภายในครอบครัวรัฐ 
California 
การกระตุน้เศรษฐกจิ 
รา่งกฎหมาย 1 คาดวา่จะสรา้งงานกวา่หลายหมืน่ต�าแหน่ง
และกระตุน้เศรษฐกจิรัฐ California  ผูน้�าทางธรุกจิเลอืก รับ 
รา่งกฎหมาย 1 เพราะวา่รัฐ California ตอ้งเริม่สรา้งสถานทีร่าคา
ไมแ่พงส�าหรับแรงงานของเราและรักษาสภาวะการแขง่ขนัทาง
เศรษฐกจิของรัฐ
การสนับสนุนทีก่วา้งขวาง 
ทหารผา่นศกึ, Habitat for Humanity, ผูร้อดชวีติจากความรนุแรง
ภายในครอบครัว, ผูส้งูอาย,ุ ผูน้�าทางธรุกจิและการรักษาพยาบาล 
เห็นดว้ย: รา่งกฎหมาย 1 ชว่ยสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พงอนั
เป็นทีต่อ้งการของชมุชนเรา 
www.vetsandaffordablehousingact.org 
GERALD G. WILSON, อดตีผูบ้งัคบับญัชาการรัฐ
ทหารผา่นศกึอเมรกินัผูท้พุพลภาพ, กระทรวงรัฐ California 
SHARON ELLIS, ประธาน
Habitat for Humanity รัฐ California  
GARY PASSMORE, ประธาน
สภาผูส้งูอายรัุฐ California  
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อนุญาตใหใ้ชพั้นธบัตรเป็นเงนิทนุส�าหรับ 
โปรแกรมชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศัยทีก่�าหนดไว ้

บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

1
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 1  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 1  ★

รา่งกฎหมาย 1 มคีวามส�าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการจัดการวกิฤตทิี่
อยูอ่าศยัในรัฐ California 
ทหารผา่นศกึ ครอบครัวทีท่�างาน คนทีป่ระสบภาวะไรบ้า้น ผู ้
สงูอาย ุผูท้พุพลภาพ สตรทีีห่ลบหนจีากความรนุแรงภายใน
ครอบครัว และคนอกีหลายกลุม่ทีก่�าลงัตอ่สูเ้พือ่ราคาทีอ่ยูอ่าศยั
ทีไ่มแ่พงได ้
ทหารผา่นศกึทีก่ลบัมาบา้นหลงัจากรับใชช้าตไิมส่ามารถหาที่
อยูอ่าศยัในราคาทีไ่มแ่พง 
ผูท้ีท่�างาน เชน่ ผูช้ว่ยพยาบาล พนักงานรา้นขายของช�า และ
ผูเ้กษียณอายทุีม่รีายไดค้งทีต่อ้งตอ่สูใ้นแตล่ะเดอืนเพือ่ทีอ่ยู่
อาศยัของตน 
เราเพยีงตอ้งเพิม่ทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและราคาไมแ่พงใหม้าก
ขึน้ส�าหรับชาว California และนีค่อืสิง่ทีร่า่งกฎหมาย 1 จะกระท�า 
การรับรา่งกฎหมาย 1 จะเพิม่ทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและราคาไม่
แพงโดยไมเ่พิม่ภาษี
อยา่หลงเชือ่ รา่งกฎหมาย 1 ไมใ่ชภ่าษีทรัพยส์นิ 
เงนิ $1 พันลา้นของรา่งกฎหมาย 1 จะอทุศิใหก้บัสนิเชือ่ทีอ่ยู่
อาศยัทีร่าคาไมแ่พงส�าหรับทหารผา่นศกึและครอบครัว ซึง่พวก
เขาจะช�าระคนืในอนาคต สว่นทีเ่หลอืของรา่งกฎหมาย 1 จะได ้
รับการครอบคลมุโดยกองทนุรัฐทีม่อียู ่
รา่งกฎหมาย 1 จะชว่ยใหรั้ฐ California ใชป้ระโยชนจ์าก
กองทนุทีอ่ยูอ่าศยัของรัฐ โดยจะไดเ้งนิเกอืบ $3 จากทกุหนึง่
ดอลลารท์ีเ่ราลงทนุจากรา่งกฎหมาย 1 

รา่งกฎหมาย 1 จะสรา้งบา้นและชว่ยชวีติคน 
รัฐ California คอืบา้นของประชากรทีไ่รบ้า้นทัง้หมดกวา่หนึง่ใน
สีข่องประเทศและมจี�านวนทหารผา่นศกึและเยาวชนทีป่ระสบ
ปัญหาภาวะไรบ้า้นมากทีส่ดุ เราสามารถท�าไดด้กีวา่นี ้
รา่งกฎหมาย 1 จะชว่ยบรรเทาวกิฤตภิาวะไรบ้า้นและจะเป็นการ
ใหเ้กยีรตทิหารผา่นศกึของเราโดยการใหบ้า้นทีป่ลอดภยัและ
ราคาไมแ่พง 
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 1 เพือ่แกไ้ขวกิฤตทิีอ่ยู่
อาศยัทีร่นุแรงของรัฐ California และชว่ยรับประกนัการมี
บา้นทีป่ลอดภยัและราคาไมแ่พงอยา่งไมแ่พงไดส้�าหรับชาว 
California ทกุคน 
KATHY MOORE, ผูอ้�านวยการบรหิาร 
ความรว่มมอืเพือ่ยตุคิวามรนุแรงในครอบครัวรัฐ California  
DEBORAH JOHNSON, ประธาน
มลูนธิชิว่ยเหลอืทหารผา่นศกึรัฐ California  
JENNIFER HARK DIETZ, LCSW, ผูอ้�านวยการบรหิาร
ประชาชนชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้(PATH)

นีค่อือกีหนึง่ขอ้เสนอพันธบตัรผกูพันทัว่ไป ขอใหผู้ม้สีทิธิอ์อก
เสยีงเลอืกตัง้อนุญาตใหรั้ฐ California กูย้มืเงนิเพิม่โดยการ
ขาย “พันธบตัร” ซึง่จะตอ้งช�าระคนืพรอ้มดอกเบีย้ (อาจผา่น
ภาษีทรัพยส์นิทีส่งูกวา่) โดยปกตจิะใชเ้วลาหลายสบิปี ฉันบอก
วา่ “อาจเป็นได”้ เพราะบางครัง้เงนิทีไ่ดจ้ากการท�าพันธบตัร
จะใชส้�าหรับการจัดหาเงนิทนุ แตไ่ดรั้บการช�าระคนืโดยผูรั้บ
โครงการ—เชน่เจา้ของบา้นภายใตโ้ครงการสนิเชือ่บา้นฟารม์
ของ Cal-Vet
ขอ้เสนอพันธบตัรน�าเสนอหลายค�าถาม: 
1. รัฐบาลมหีนีอ้ยูแ่ลว้มากเทา่ไร 
2. คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีค่าดหวงัของขอ้เสนอตอ่สาธารณชนคอื

เทา่ไร 
3. การใชเ้งนิทีเ่สนอนีม้กีารระบไุวห้รอืไม ่
4. การใชข้อ้เสนอทีเ่หมาะสม—เป็นทีย่อมรับหรอืใหส้ ิง่อืน่ ๆ ที่

จ�าเป็นหรอืทีต่อ้งการ 
5. ผูล้งคะแนนเสยีงควรด�าเนนิโครงการตอ่ไปในการจา่ยภาษี

ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้หรอืไม ่ในเมือ่ระบบภาษีทรัพยส์นิของรัฐ 
California นัน้ชา่งไมย่ตุธิรรม 

รัฐ CALIFORNIA มรีะบบภาษีทรัพยส์นิไมย่ตุธิรรม 
ในปี 1978 ผูล้งคะแนนเสยีงในรัฐ California ไดใ้หก้ารรับรอง

การเขา้เสนอชือ่โดยประชาชนของผูล้งคะแนนเสยีง เรยีกวา่รา่ง
กฎหมายที ่13 การเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนดงักลา่ว
ไดเ้พิม่บทบญัญัตใิหรั้ฐธรรมนูญแหง่รัฐ California เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิ “การประเมนิอกีครัง้” ของอสงัหารมิทรัพยจ์นกวา่จะมี
การเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรงุใหม่
รา่งกฎหมาย 13 ไดป้กป้องเจา้ของอสงัหารมิทรัพยจ์ากการเพิม่
ภาษีทีส่งูขึน้ตามมลูคา่ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ แตก่ย็งัไดส้รา้งระบบ
ทีเ่จา้ของบา้นคนใหมส่ามารถจา่ยได ้10-20 ครัง้ ไดม้ากกวา่
เพือ่นบา้นของพวกเขาทีม่ทีรัพยส์นิเหมอืนมคีา่แตไ่ดรั้บมานาน
แลว้
นอกจากนี ้เนือ่งจากสถานทีใ่หบ้รกิารทางธรุกจิสามารถ
และมกัใหเ้ชา่ (แทนการขาย) ขอ้เสนอที ่13 ไดน้�าไปสูก่าร
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญข่องภาระภาษีทรัพยส์นิโดยรวมจากธรุกจิ
ใหก้บัเจา้ของบา้น
ผูส้นับสนุนขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนควรรับภาระในการอธบิาย
วา่เหตใุดจงึสมควรไดรั้บการสนับสนุน—ทีม่คีา่ใชจ้า่ยเต็มรปูแบบ 
ทางเลอืกทีพ่รอ้มใชง้าน ความจ�าเป็นและความตอ้งการอืน่ ๆ
ในกรณีนี ้ผูเ้สนอควรใชข้อ้โตแ้ยง้ของตนเพือ่ตอบค�าถาม 1-5 
ขา้งตน้ 
GARY WESLEY



ผลการลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยของสภานติบิญัญัตสิ�าหรับ AB 1827 (รา่งกฎหมาย 2)
(หมวด 41, บทกฎหมายปี 2018)
วฒุสิภา: รับ 35 ไมรั่บ 0

สมชัชา: รับ 72 ไมรั่บ 1
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ร่างกฎหมาย อนมุตัพินัธบตัรเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุส�ำหรบัโครงกำรดำ้น
ทีอ่ยูอ่ำศยัทีม่อียูใ่นปจัจบุนัส�ำหรบับคุคลทีเ่จ็บป่วย
ทำงจติ บทกฎหมำยทีอ่อกโดยผำ่นสภำนติบิญัญตั ิ2

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
เทศมณฑลใหบ้รกิำรกำรดแูลสขุภำพจติ 
เทศมณฑลมคีวามรับผดิชอบหลกัในการรักษา
พยาบาลทางจติส�าหรับผูท้ีไ่มม่กีารคุม้ครองจาก
เอกชน เทศมณฑลใหก้ารรักษาดา้นจติเวช การ
ใหค้�าปรกึษา การรักษาพยาบาล และบรกิารดา้น
สขุภาพจติอืน่ ๆ บางเทศมณฑลมกีารเตรยีมการ
ความชว่ยเหลอืประเภทอืน่ ๆ ส�าหรับผูป่้วยทาง
จติ เชน่ การใหท้ีอ่ยูอ่าศยั การเยยีวยาจากการ
เสพตดิสาร และบรกิารจา้งงาน 
กฎหมำยวำ่ดว้ยบรกิำรดำ้นสขุภำพจติ 
ในปี 2004 ผูล้งคะแนนเสยีงรัฐ California 
ไดเ้ห็นชอบรับรา่งกฎหมาย 63 ซึง่เป็นทีรู่จั้ก
ในชือ่กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ 

กฎหมายฉบบันีก้�าหนดใหม้กีารใหเ้งนิสนับสนุน
บรกิารดา้นสขุภาพจติของเทศมณฑลตา่ง ๆ 
โดยการเพิม่ภาษีรายไดท้ีช่�าระโดยผูท้ีม่รีายได ้
มากกวา่$1 ลา้น ภาษีรายไดน้ีท้�าใหเ้กบ็เงนิได ้
เพิม่ขึน้จาก $1.5 ลา้นเป็น $2.5 ลา้นตอ่ปี 
โครงกำรไมม่ที ีไ่หนเหมอืนบำ้น (No Place 
Like Home Program) ในปี 2016 สภา
นติบิญัญัตไิดส้รา้งโครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืน
บา้น (No Place Like Home Program) เพือ่
สรา้งและเยยีวยาทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัผูป่้วยทาง
จติทีไ่รบ้า้นหรอืมคีวามเสีย่งตอ่ภาวะไรบ้า้น 
รัฐวางแผนทีจ่ะจา่ยเงนิคา่ทีอ่ยูอ่าศยัโดยการ
ยมืเงนิมากถงึ $2 ลา้น รัฐจะยมืเงนิจ�านวน
นีโ้ดยการขายพันธบตัร ซึง่จะช�าระคนืพรอ้ม
ดอกเบีย้ในระยะเวลามากกวา่ 30 ปี โดยใช ้

• ยนืยนักฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในการจัดตัง้
โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place 
Like Home Program) ซึง่ใหเ้งนิทนุสนับสนุน
ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัถาวรส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย
ทางจติซึง่เป็นคนไรบ้า้น หรอืมคีวามเสีย่งตอ่
การเป็นคนไรบ้า้นตอ่เนือ่ง โดยสอดคลอ้งกบั
กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ (Mental 
Health Services Act) ทีผ่า่นการอนุมตัจิากผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้

• ยนืยนัการออกเงนิทนุสงูถงึ $2 พันลา้นจาก
พันธบตัรทีอ่นุมตักิอ่นหนา้นีเ้พือ่เป็นเงนิทนุ
ใหก้บัโครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No 
Place Like Home Program)

• แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพ
จติ (Mental Health Services Act) เพือ่อนุมตัิ

การโอนเงนิจ�านวนสงูถงึ $140 ลา้นตอ่ปีจาก
กองทนุบรกิารดา้นสขุภาพจติในปัจจบุนัใหแ้ก่
โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place Like 
Home Program) โดยไมเ่พิม่ภาษี 

สรปุกำรประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทำ้ย
ตอ่งบประมำณของรฐับำลทอ้งถิน่และ
รฐั โดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• อนุญาตใหรั้ฐสามารถใชเ้งนิไดส้งู

ถงึ $140 ลา้นตอ่ปีจากกองทนุสขุภาพจติ
ของเทศมณฑล เพือ่ช�าระคนืหนีพั้นธบตัรได ้
มากถงึ $2 พันลา้น พันธบตัรเหลา่นีจ้ะน�าไป
ใชเ้ป็นเงนิทนุชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ
บคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติซึง่เป็นคนไรบ้า้น

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย  ต่ อ

รายไดจ้ากกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพ
จติ นีห่มายความวา่มงีบประมาณทีน่อ้ยลง
ส�าหรับบรกิารดา้นสขุภาพจติของเทศมณฑล
อืน่ ๆ เงนิจ�านวนไมเ่กนิ $140 ลา้นจาก
กองทนุกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ
จะน�ามาใชก้บัโครงการ No Place Like Home 
ในแตล่ะปี การช�าระเงนิคา่พันธบตัรจะอยูท่ี่
ประมาณ $120 ลา้นในแตล่ะปีทัว่ไป
จ�ำเป็นตอ้งมกีำรอนมุตัจิำกศำลส�ำหรบั
โครงกำรไมม่ที ีไ่หนเหมอืนบำ้น (No Place 
Like Home) กอ่นทีพั่นธบตัรเหลา่นีจ้ะวางขาย
ได ้รัฐจะตอ้งขอใหศ้าลอนุมตัแิผนของรัฐในการ
ช�าระเงนิใหก้บัโครงการไมม่ทีี ่No Place Like 
Home ศาลจะตอ้งตดัสนิใจในสองประเด็นหลกั: 
• วา่การใชก้ฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพ

จติเพือ่จา่ยคา่โครงการ No Place Like 
Home จะตอบสนองกบัความตอ้งการของผูล้ง
คะแนนเสยีงหรอืไม ่ดว้ยพวกเขาเป็นผูท้ีเ่ห็น
ชอบกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ 

• ผูล้งคะแนนเสยีงจ�าเป็นตอ้งใหค้วามเห็น
ชอบพันธบตัรโครงการ No Place Like 
Home หรอืไม ่(รัฐธรรมนูญของรัฐก�าหนด
ใหผู้ล้งคะแนนเสยีงตอ้งใหค้วามเห็นชอบ
การกูย้มืของรัฐบางประเภท) 

ผลวนิจิฉัยของศาลยงัคงอยูร่ะหวา่งด�าเนนิการ 

ขอ้เสนอ
ขอ้เสนอนีอ้นุญาตใหรั้ฐสามารถด�าเนนิ
โครงการ No Place Like Home โดยเฉพาะ 
ขอ้เสนอ: 
• เห็นชอบกำรใชก้ฎหมำยวำ่ดว้ยบรกิำร

ดำ้นสขุภำพจติส�ำหรบัโครงกำรจติ
ส�ำหรบัโครงกำร No Place Like Home 
ขอ้เสนอนีร้ะบวุา่กองทนุกฎหมายวา่ดว้ย
บรกิารดา้นสขุภาพจติสามารถน�าไปใชง้าน
ส�าหรับโครงการ No Place Like Home ได ้
เงนิจ�านวนไมเ่กนิ $140 ลา้นจากกองทนุ
กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติจะน�า
มาใชก้บัโครงการ No Place Like Home 
ในแตล่ะปี

• อนมุตัเิงนิ $2 พนัลำ้นในกำรกูย้มื ขอ้
เสนอนีอ้นุญาตใหรั้ฐสามารถขายพันธบตัร
มลูคา่ $2 พันลา้นเพือ่ใชจ้า่ยในโครงการ 
No Place Like Home พันธบตัรจะถกูช�าระ
คนืในอกีหลายปีผา่นกองทนุกฎหมายวา่
ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ 

ดว้ยขอ้เสนอนี ้รัฐจะไมต่อ้งอาศยัการอนุมตัิ
จากศาลในประเด็นทีก่ลา่วถงึในขา้งตน้เพือ่
ด�าเนนิโครงการ No Place Like Home

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
ผลกระทบตอ่งบประมำณขึน้อยูก่บัค�ำ
วนิจิฉยัของศำล ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ของขอ้เสนอนีข้ ึน้อยูก่บัวา่ศาลจะอนุมตัแิผน
ของรัฐในการใชจ้า่ยกบัโครงการ No Place 
Like Home มอืนบา้นหรอืไม ่หากศาลอนุมตัิ
แผนของรัฐ ขอ้เสนอดงักลา่วกจ็ะมผีลกระทบ
เพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ เนือ่งจากรัฐกจ็ะผลกัดนั
โครงการ No Place Like Home ตอ่ไปในทกุ
กรณี หากศาลไมอ่นุมตัแิผนของรัฐ รัฐก็จะ
ไมส่ามารถผลกัดนัโครงการ No Place Like 
Home ตอ่ไปได ้ขอ้เสนอนีจ้ะอนุญาตใหรั้ฐ
สามารถกระท�าไดเ้ชน่นัน้
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้
ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่ดรูำยชือ่
ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกของคณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำของมำตรกำรนี ้
โปรดโทรศพัทถ์งึเลขำธกิำรรฐัทีห่มำยเลข  

(855) 345-3933   หรอืสง่อเีมลถงึ  
vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะไดร้บัเอกสำรทำง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด

อนุมัตพัินธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการดา้น 
อยูอ่าศัยทีม่อียูใ่นปัจจบุันส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย 

ทางจติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยการผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

2
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ร่างกฎหมาย อนุมัตพัินธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการดา้น 
อยูอ่าศัยทีม่อียูใ่นปัจจบุันส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย 
ทางจติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยการผา่นสภานติบิัญญัติ2

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 2  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 2  ★
สมาชกิครอบครัวรว่มกบัชมุชนทางศาสนาทีอ่าศยัอยูใ่นภาวะโศก
เศรา้ตามค�าอธบิายของผูส้นับสนุน เราตอ่สูเ้พือ่หาการรักษาและ
การสนับสนุนเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับคนทีเ่รารักทีเ่ป็นกลุม่เป้า
หมายของรา่งกฎหมายฉบบันี้
เราสนับสนุนในการพจิารณาทางเลอืกดา้นทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งถีถ่ว้น
เพือ่ยตุปัิญหาภาวะไรบ้า้น แตค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 2 เพราะวา่รา่ง
กฎหมายนีจ้ะเป็นการพรากเงนิหลายพันลา้นดอลลารจ์ากคนทีเ่รา
รักโดยใหร้างวลักบันักพัฒนา ผูถ้อืพันธบตัร และเจา้พนักงานทัง้
หลายมากกวา่ ในปี 2017 งบสว่นหนึง่ของรา่งกฎหมาย 63 ตามที่
ก�าหนดในแตล่ะเทศมณฑลรว่มกบัชมุชนจะตอ้งจัดหาเงนิสนับสนุน
ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรส�าหรับผูท้ีป่ระสบภาวะการเจ็บป่วยทางจติขัน้
รนุแรง เราคดัคา้นการเจยีดเงนิอยา่งโหดรา้ยและไมส่มเหตสุมผลก
วา่ $5.6 พันลา้นของเงนิทนุส�าหรับการรักษาทีจ่�าเป็นอยา่งยิง่ ไป
ใชจ้า่ยกบัพันธบตัร ($140 ลา้นตอ่ปี เป็นเวลาถงึสีส่บิปี) และการ
จัดเงนิ $100 ลา้นใหก้บัเจา้พนักงานทีอ่ยูอ่าศยัของรัฐผูไ้มเ่ขา้ใจ
ความทา้ทายของผูท้ีอ่าศยัอยูก่บัภาวะเจ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรง
รัฐบาลกลางขูว่า่จะตดัเงนิงบประมาณในการรักษา ดงันัน้ เรา
ไมส่ามารถเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีเงนิส�าหรับสมาคมสขุภาพจติรัฐ 
California (MHSA) ใด ๆ เพือ่แกปั้ญหาทีค่วรแกใ้นระดบัเทศ
มณฑลมากกวา่ การลดงบ MHSA ซึง่จ�าเป็นส�าหรับการรักษาจะ

เป็นขอ้ผดิพลาดราคาแพงและจะน�าไปสู:่
การเพกิเฉยและการขาดทรัพยากรในการรักษาพยาบาล
ท�าใหเ้กดิบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติเรือ้รังและรนุแรงทีจ่ะตอ้งสญูเสยี
ทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่มากขึน้และสง่ผลใหห้ลายคนตอ้งถกูขบัใหอ้อกไป
เรร่อ่นอยูบ่นถนน 
โดยผา่นความรว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท�าใหเ้ทศมณฑลทราบ
ดแีลว้วา่ทีพั่กอาศยัแหง่ไหนเหมาะสมทีส่ดุในการเขา้ถงึการบรกิาร
ทีส่�าคญั รา่งกฎหมาย 2 จะตดัการมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่และ
ก�าหนดความสมดลุระหวา่งความจ�าเป็นในการรักษาและทีอ่ยูอ่าศยั
ไวล้ว่งหนา้
การรักษาป้องกนัภาวะไรบ้า้น ลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” รา่งกฎหมาย 2 
เพือ่หลกัเลีย่งขอ้ผดิพลาดราคาแพงและไรซ้ ึง่มนุษยธรรม!
CHARLES MADISON, ประธาน
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., ผูอ้�านวยการบรหิาร
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, ประธาน
คณะกรรมการดา้นนติบิญัญัต,ิ NAMI Contra Costa

การรับรา่งกฎหมาย 2 จะใหท้างออกทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้เพือ่
ชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสทีป่ระสบภาวะไรบ้า้นในรัฐ California  รา่ง
กฎหมาย 2 ชว่ยสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัและรักษาการเขา้ถงึบรกิารดา้น
สขุภาพจติส�าหรับประชาชนซึง่เป็นกญุแจส�าคญัในการบรรเทา
ภาวะไรบ้า้นทีม่คีวามซบัซอ้นดว้ยปัญหาความเจ็บป่วยทางจติ
กวา่ 134,000 คนตอ้งเรร่อ่นอยูบ่นทอ้งถนน เกาะกลุม่กนับน
ทางเทา้ นอนใตส้พาน และรมิแมน่�้า หนึง่ในสามของคนกลุม่นีต้อ้ง
อาศยัอยูใ่นภาวะทีอ่นัตรายกบัสภาพความเจ็บป่วยทางจติทีไ่มไ่ด ้
รับการรักษาเยยีวยา
ในแตล่ะปี หลายรอ้ยคนทีอ่ยูก่บัความเจ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรง
ตอ้งเสยีชวีติดว้ยความเจ็บปวดและโดดเดีย่ว การเสยีชวีติเหลา่นี้
สามารถป้องกนัได ้
รา่งกฎหมาย 2 ชว่ยบรรเทาวกิฤตสิาธารณสขุทีส่ง่ผลกระทบใน
ชมุชนของเรา ธรุกจิของเรา สง่ผลตอ่นักดบัเพลงิของเรา และ
บรกิารฉุกเฉนิตา่ง ๆ รา่งกฎหมายนีจ้ะสรา้งความสามคัคใีนชมุชน
แบบใหมแ่ละมุง่เนน้การชว่ยชวีติผูท้ีด่อ้ยโอกาสมากทีส่ดุในหมูเ่รา
โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place Like Home)
การรับรา่งกฎหมาย 2 หมายถงึการสรา้งหน่วยทีอ่ยูอ่าศยัถาวร 
20,000 แหง่ภายใต ้“โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place 
Like Home)”  โครงการนีช้ว่ยประสานงานการดแูลสขุภาพจติและ
การใชส้าร การรักษาพยาบาล การจัดการดแูลผูป่้วย การฝึกอบรม
เพือ่ชว่ยเหลอืใหผู้ค้นไดรั้บการรักษาและความมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศยั
ทีพ่วกเขาพงึไดรั้บ
งานวจัิยจากหลายสบิปีแสดงใหเ้ห็นวา่การใหท้ีอ่ยูอ่าศยัทีม่ัน่คง
พรอ้มกบัการบรกิารสขุภาพจติทีด่ชีว่ยสง่เสรมิการมชีวีติทีส่ขุภาพ
ดแีละมเีสถยีรภาพ การผสมผสานดงักลา่วเรยีกวา่ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้
อาทรแบบถาวร ผลการศกึษาวจัิยแสดงใหเ้ห็นวา่ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้
อาทรมสีว่นลดคา่ใชจ้า่ยทางสาธารณสขุและลดความยากล�าบาก
เป็นอยา่งมาก
สง่เสรมิความรว่มมอืเพือ่ชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้
การรับรา่งกฎหมาย 2 จะชว่ยสรา้งและสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่ง
แพทย ์เจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพจติและ
ภาวะไรบ้า้น เพือ่ชว่ยเหลอืการใหค้วามดแูลทีต่รงตอ่ความตอ้งการ
ของผูป่้วยทางจติและบคุคลไรบ้า้นแตล่ะคน หรอืแมแ้ตผู่ท้ีม่คีวาม
เสีย่งสงูทีจ่ะเขา้สูภ่าวะไรบ้า้น 

หากปราศจากพืน้ฐานการมบีา้นทีม่ัน่คงประกอบกบัการดแูล
สขุภาพจติแลว้ บคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรงจะไมส่ามารถพา
ตนเองไปพบแพทยต์ามนัด ไมส่ามารถไดรั้บค�าปรกึษาเฉพาะทาง
ได ้และบอ่ยครัง้ก็จะปรากฏตวัในหอ้งฉุกเฉนิเป็นทางเลอืกสดุทา้ย 
“การป่วยทางจติไมจ่�าเป็นตอ้งหมายถงึวา่จะอยูก่บัความสิน้หวงั
และภาวะไรส้มรรถภาพตลอดชวีติ ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรมอบ
เสถยีรภาพใหก้บัผูท้ีม่คีวามตอ้งการเพือ่ใหพ้วกเขาฟ้ืนหายจาก
อาการป่วยทางจติระดบัรนุแรงทีไ่มไ่ดรั้บการรักษา สิง่นีช้ว่ยให ้
พวกเขาออกหา่งจากการเรร่อ่นบนทอ้งถนนและใชช้วีติอยา่งมี
ศกัดิศ์ร”ี—Darrell Steinberg, ผูเ้ขยีน, กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้น
สขุภาพจติ
รา่งกฎหมาย 2 ไมใ่ชภ่าษี
รา่งกฎหมาย 2 ไมน่�ามาซึง่คา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้สยีภาษี— เราเพยีง
ตอ้งการความเห็นชอบจากผูล้งคะแนนเสยีงเพือ่ฝ่าฟันอปุสรรค
ทางราชการและมุง่เนน้การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรส�าหรับบคุคล
ไรบ้า้นและผูท้ีจ่�าเป็นตอ้งใชบ้รกิารดา้นสขุภาพจติ การใหเ้งนิของ
รัฐนีเ้หมาะสมกบัประเภทการบรกิารดา้นสขุภาพจติเฉพาะทางและ
บรกิารดา้นทีอ่ยูอ่าศยั
การชว่ยเหลอืผูท้ีป่ระสบความเจ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรงและภาวะ
ไรบ้า้นนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตพ่วกเราสามารถรว่มกนัชว่ยป้องกนัการ
เสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้บนทอ้งถนนและแทรกแซงอยา่งส�าคญัโดยการ
สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรพรอ้มจัดบรกิารการรักษาดา้นสขุภาพจติ
เขา้รว่มกบัแพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพจติ พนักงานราชการ
ดา้นความปลอดภยั ชมุชนและผูส้นับสนุนผูไ้รบ้า้นและกลุม่อืน่ ๆ 
โดยการลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 2 
ZIMA CREASON, ประธาน
สมาคมสขุภาพจติอเมรกิารัฐ California (MHAC)
CHIEF DAVID SWING, ประธาน
สมาคมนายต�ารวจรัฐ California  
DR. SERGIO AGUILAR-GAXIOLA, อดตีสมาชกิ
สภาทีป่รกึษาดา้นสขุภาพจติแหง่ชาตใินสถาบนัสขุภาพจติแหง่
ชาติ
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อนุมัตพัินธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการดา้น 
อยูอ่าศัยทีม่อียูใ่นปัจจบุันส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย 

ทางจติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยการผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

2
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 2  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 2  ★

ความเจ็บป่วยทางจติสง่ผลตอ่หลายครอบครัวอยา่งน่าเศรา้ เมือ่ไม่
ไดรั้บการรักษาอาจเกดิเป็นปัญหาทา้ทายชมุชนรัฐ California ได ้
อยา่งน่ากลวัในรปูแบบของภาวะไรบ้า้นเรือ้รัง
ภาวะไรบ้า้นท�าใหค้วามเจ็บป่วยทางจติรนุแรงมากขึน้ สง่ผลใหก้าร
รักษาส�าหรับผูท้ีม่คีวามจ�าเป็นมากทีส่ดุเป็นไปอยา่งยากล�าบาก
ยิง่ขึน้ ผูท้ีอ่าศยัเรร่อ่นอยูบ่นทอ้งถนน ทางเขา้ออก และสวน
สาธารณะตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืในตอนนี ้นีค่อืเหตผุลวา่ท�าไม
รา่งกฎหมาย 2 ถงึมคีวามส�าคญัมาก 
การรับรา่งกฎหมาย 2 จะชว่ยแกไ้ขภาวะไรบ้า้น และประหยดัเงนิ
รา่งกฎหมาย 2 สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและมัน่คง โดยมกีาร
เชือ่มโยงการรักษาดา้นสขุภาพจติและการตดิสารเสพตดิ
รา่งกฎหมาย 2 สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งแพทย ์เจา้หนา้ที่
บงัคบัใชก้ฎหมาย ผูใ้หบ้รกิารดา้นภาวะไรบ้า้นทีป่ระสบกบัความ
ทา้ทายในการใหก้ารดแูลบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติและเสพตดิสาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ
รา่งกฎหมาย 2 ไมน่�ามาซึง่คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ส�าหรับผูเ้สยีภาษี ใน
ทางกลบักนั รา่งกฎหมายนีจ้ะลดอปุสรรคทางราชการท�าใหช้มุชน
ตา่ง ๆ สามารถใชง้บประมาณในการแกไ้ขปัญหาเรง่ดว่นของภาวะ
ไรบ้า้นไดใ้นขณะนี้
ผลงานศกึษาวจัิยชีว้า่รา่งกฎหมาย 2 จะชว่ยป้องกนัใหบ้คุคลไรบ้า้น
ทีเ่จ็บป่วยทางจติเรือ้รังใหไ้มก่ลบัไปอาศยัอยูบ่นทอ้งถนนอกีครัง้
งานวจัิย RAND 2018 พบวา่แนวทางของรา่งกฎหมาย 2 จะเริม่
ประสบความส�าเร็จในเทศมณฑล Los Angeles ในหนึง่ปีตอ่จากนี้

• คนไรบ้า้นจ�านวน 3,500 คนไมต่อ้งเรร่อ่นบนทอ้งถนน
• ผูเ้ขา้รว่มงานศกึษาวจัิย 96% อยูใ่นโครงการเป็นเวลาอยา่ง

นอ้ยหนึง่ปี
• ผูเ้สยีภาษีประหยดัเงนิมากกวา่ $6.5 ลา้นในเวลาเพยีงหนึง่ปี
• ผูเ้ขา้รว่มโครงการเขา้หอ้งฉุกเฉนิลดลง 70% ชว่ยประหยดั

คา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลและลดภาระการใชบ้รกิารใน
สภาวะฉุกเฉนิ

ศกึษาเพิม่เตมิ: ไปที ่CAYesonProp2.org.
ลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 2: การใหบ้า้นเอือ้อาทรทีป่ลอดภยั
และมัน่คงและบรกิารส�าหรับผูไ้รบ้า้นเรือ้รังไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่
สามารถชว่ยเหลอืผูค้นทีเ่จ็บป่วยทางจติไมใ่หอ้ยูอ่ยา่งเรร่อ่นบน
ทอ้งถนน
DR. AIMEE MOULIN, ประธาน
สมาคมแพทยฉุ์กเฉนิมหาวทิยาลยัอเมรกินัรัฐ California 
BRIAN K. RICE, ประธาน
สมาคมนักดบัเพลงิมอือาชพี California 
JANLEE WONG, MSW, ผูอ้�านวยการบรหิาร
สมาคมนักสงัคมสงเคราะหแ์หง่ชาต—ิ หมวดรัฐ California

โปรดลงคะแนนเสยีง“ไมรั่บ” กฎหมาย“ไมม่ทีีไ่หนเหมอืนทีบ่า้น” 
ซึง่ควรจะมชีือ่วา่“กฎหมายการสง่เสรมิเจา้พนักงานและผูพั้ฒนา” 
เพราะเรารูส้กึวา่นีค่อืกลุม่คนทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ากคา่ใชจ้า่ยของ
ผูท้ีม่กีารป่วยทางจติมากทีส่ดุ
สมาชกิ NAMI Contra Costa สว่นใหญเ่ป็นสมาชกิในครอบครัว
ทีม่ ี“สว่นไดส้ว่นเสยี" ดงันัน้ผูท้ีส่นับสนุนบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติ
ขัน้รนุแรงและเรือ้รังเป็นผูท้ีค่ดัคา้นรา่งกฎหมายฉบบันี ้โดยเฉพาะ
เนือ่งดว้ยการตดัคา่ใชจ้า่ยของรัฐทีค่ลมุเครอื โครงการไมม่ทีีไ่หน
เหมอืนบา้น (NPLH) ไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชน ์เพราะโครงการดงั
กลา่วตอ้งใชเ้งนิหลายพันลา้นดอลลารใ์นกองทนุรักษาพยาบาล
ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงรา่งกฎหมาย 63ทุม่เทใหก้บัผูเ้จ็บป่วยทางจติ
ขัน้รนุแรงเมือ่สบิสีปี่กอ่น หากผา่นรา่งกฎหมายดงักลา่ว เรารูส้กึวา่
โครงการ NPLH จะท�าใหภ้าวะไรบ้า้นรนุแรงยิง่ขึน้ โดยจะเป็นการ
บงัคบัใหผู้เ้จ็บป่วยทางจติมอีาการขัน้รนุแรงทีอ่าจเพิม่จ�านวนผูท้ี่
ตอ้งเรร่อ่นบนทอ้งถนนใหม้ากขึน้ 
รา่งกฎหมาย 2 คอื:
• คา่ใชจ้า่ยจะสงูถงึ $5.6 พันลา้น  ($140 ลา้น x 40 ส�าหรับ

พันธบตัรระยะเวลา 40 ปี) ในการจัดหาเงนิ $2 พันลา้น
ส�าหรับโครงการทีอ่ยูอ่าศยั ไมใ่ชเ่งนิทัง้หมดทีจ่ะใชจ้า่ยใน
ทีอ่ยูอ่าศยั เพราะวา่เจา้พนักงานรับประกนัดว้ยตนเองแลว้
วา่เงนิจ�านวน $100 ลา้น (5% ของ $2 พันลา้น) นัน้มาก
เกนิกวา่ทีจ่�าเป็นส�าหรับโครงการอยา่งชดัเจน และกไ็ดต้กลง
ระหวา่งกนัวา่จะรับเงนิทัง้หมดจ�านวน $140 ลา้นตอ่ปีเป็น 
“คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร” ไมว่า่จะตอ้งใชเ้งนิจ�านวนดงักลา่ว
ในการช�าระคนืพันธบตัรหรอืไมก่ต็าม เงนิอดุหนุนนักพัฒนา 
(สนิเชือ่ผอ่นจา่ยดอกเบีย้ต�า่ทีนั่กพัฒนาจะใชใ้นการกอ่สรา้ง
และซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัมลูคา่กวา่ $2 พันลา้นในรัฐ California 
บวกกบัเงนิอดุหนุนการปฏบิตักิารสงูถงึ 50%) ซึง่จะตกเป็น
ภาระของสาธารณชนมากยิง่กวา่เดมิ

• ไมจ่�าเป็น เพราะสภานติบิญัญัตใิหอ้�านาจเทศมณฑลใน
การจา่ยคา่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับบคุคลทีป่่วยทางจติขัน้รนุแรง
ตามรา่งกฎหมาย 63 ในปี 2017 ที ่AB 727 เทศมณฑล

ทีส่ามารถสะสมเงนิในกองทนุกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้น
สขุภาพจติเป็นเวลาสบิปี ในขณะนีส้ามารถ“จา่ยตามจรงิ” ทัง้
เพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัและจา่ยเงนิอดุหนุนคา่เชา่ส�าหรับลกูคา้
เหลา่นี ้เทศมณฑลไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยเงนิหลายพันลา้นเป็น
ดอกเบีย้พันธบตัร คา่ใชจ้า่ยการบรหิารของรัฐทีไ่มจ่�าเป็น 
และเงนิอดุหนุนนักพัฒนาในการด�าเนนิดงักลา่ว เทศมณฑล
เขา้ใจการรักษาผูป่้วยทางจติ และความจ�าเป็นอืน่ ๆ รวม
ถงึวา่มทีีอ่ยูอ่าศยัใดทีพ่รอ้มใชง้าน เฉพาะพวกเขาเทา่นัน้ที่
สามารถก�าหนดไดว้า่กองทนุ MHSA ของพวกเขามกีารใชง้บ
ประมาณอยา่งเหมาะสมทีส่ดุในการจา่ยคา่รักษาหรอืสรา้งที่
อยูอ่าศยัใหก้บัชมุชน

• ไมไ่ดท้�าอะไรแกไ้ขอปุสรรคดา้นกฎหมายเชงิระบบ เชน่ การ
คุม้ครองของรัฐทีจ่�ากดัตอ่ความเขม้งวดในพืน้ทีท่อ้งถิน่ ซึง่
ท�าใหก้ารสรา้งบา้นเอือ้อาทรส�าหรับกลุม่บคุคลทีเ่จ็บป่วยทาง
จตินัน้เป็นเรือ่งยากเป็นอยา่งมาก หลายชมุชนมกัตอ่สูเ้พือ่ไม่
ใหพ้วกเขาเขา้มาอยูใ่นพืน้ที ่มนัไมส่มเหตสุมผลทีจ่ะใชจ้า่ย
เงนิหลายพันลา้นดอลลารเ์ป็นดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยในการ
กูย้มืเงนิทีอ่าจจะไมไ่ดน้�ามาใช ้เพราะวา่คนในพืน้ทีค่ดัคา้น
โครงการสรา้งบา้นเอือ้อาทรทีม่ผีูเ้ชา่เป็นผูเ้จ็บป่วยทางจติขัน้
รนุแรง

ผูล้งคะแนนเสยีงไดอ้ทุศิเงนิใหก้บัรา่งกฎหมาย 63 ส�าหรับการ
รักษาเพือ่ป้องกนัการเกดิภาวะไรบ้า้นในปี 2004 นีค่อืแนวทางที่
ควรปฏบิตั ิ
CHARLES MADISON, ประธาน
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., ผูอ้�านวยการบรหิาร
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, ประธาน
คณะกรรมการดา้นนติบิญัญัต,ิ NAMI Contra Costa
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ร่างกฎหมาย อนมุตัใิหใ้ชพ้นัธบตัรเพือ่เป็นเงนิทนุส�ำหรบัโครงกำรตำ่ง ๆ  ในดำ้นคณุภำพน�ำ้และกำร
ประปำ กำรพฒันำบรเิวณลุม่น�ำ้ พนัธุป์ลำ สตัวป่์ำ กำรขนสง่น�ำ้ และควำมย ัง่ยนืและ
กำรกกัเก็บน�ำ้ใตด้นิ บทกฎหมำยใหมท่ีน่�ำมำใชด้ว้ยกำรเขำ้ชือ่เสนอโดยประชำชน3

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
รฐั California ไดร้บัน�ำ้จำกหลำยแหลง่ สว่นใหญน่�้า
ทีใ่ชน้�้าส�าหรับดืม่และเพาะปลกูในรัฐ California มาจาก
ฝนและหมิะละลาย ฝนและหมิะไหลเขา้สูล่�าธารและ
แมน่�้าซึง่หลาย ๆ แหง่เริม่จากเทอืกเขา พืน้ทีท่ีแ่มน่�้า
และล�าธารเหลา่นีเ้ร ิม่ตน้เรยีกวา่ "แหลง่ตน้น�้าล�าธาร" 
รัฐ California ไดส้รา้งเขือ่น อา่งเกบ็น�้าและคลองเพือ่
เกบ็น�้าและสง่ไปทัว่รัฐ นอกจากนีย้งัมกีารสบูน�้าจาก
ใตด้นิ (เรยีกวา่ "น�้าบาดาล") โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ระหวา่งปีทีแ่หง้แลง้เมือ่ฝนและหมิะตกนอ้ย น�้าประปา
ของรัฐบางสว่นมาจากแหลง่อืน่ ๆ เชน่ การบ�าบดัน�้าและ
การน�าน�้าเสยีจากครัวเรอืนและน�้าทิง้จากธรุกจิน�ามาใช ้
ใหม ่(เรยีกวา่ "การน�าน�้ามาหมนุเวยีนใชใ้หม"่)
กำรใชจ้ำ่ยน�ำ้สว่นใหญม่ำจำกรฐับำลทอ้งถิน่ 
หน่วยงานของรัฐบาลทอ้งถิน่ — ไดแ้ก ่น�้าในเขต เมอืง 
และเทศมณฑล— จัดหาเงนิสว่นใหญใ่หแ้กโ่ครงการ
จัดหาน�้าสะอาดใหก้บัประชาชนใชด้ืม่ ใชน้�้าประปาเพือ่
การเกษตรและปกป้องชมุชนจากน�้าทว่ม หน่วยงาน
เหลา่นีใ้ชจ้า่ยไปประมาณ $25 พันลา้นตอ่ปีส�าหรับ
กจิกรรมในประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัน�้า ผูอ้ยูอ่าศยัใชเ้งนิ
สว่นใหญใ่นการใชจ้า่ยนีเ้มือ่พวกเขาจา่ยคา่น�้าและทอ่
ระบายน�้าของพวกเขา 

รฐัยงัใชเ้งนิกบัเร ือ่งน�ำ้เชน่เดยีวกบัโครงกำรดำ้น
สิง่แวดลอ้ม รัฐใหเ้งนิอดุหนุนและเงนิใหกู้ย้มืแกห่น่วย
งานรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ชว่ยจา่ยคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใน
โครงการน�้าบางโครงการของพวกเขา รัฐยงัใชจ้า่ยเงนิ
ในโครงการตา่ง ๆ เพือ่ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาต ิรวมทัง้การปกป้องถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลา 
นกและสตัวป่์าอืน่ ๆ ในหลาย ๆ กรณี—เป็นรัฐมากกวา่
รัฐบาลทอ้งถิน่—ใหเ้งนิทนุสนับสนุนโครงการดา้นสิง่
แวดลอ้มเหลา่นีม้ากทีส่ดุ บางครัง้หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนนิโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ยตนเองและบาง
ครัง้กใ็หเ้งนิอดุหนุนแกรั่ฐบาลทอ้งถิน่ องคก์รทีไ่มห่วงั
ผลก�าไรและองคก์รอืน่ ๆ ส�าหรับโครงการเหลา่นี ้ใน
ชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา รัฐไดใ้ชจ้า่ยเงนิประมาณ $4 พัน
ลา้นตอ่ปีเพือ่สนับสนุนโครงการน�้าและสิง่แวดลอ้ม 
พนัธบตัรทีไ่ดร้บักำรอนมุตัจิำกผูล้งคะแนนเสยีง
เป็นแหลง่ทีม่ำท ัว่ไปของเงนิลงทนุของรฐัส�ำหรบั
โครงกำรเหลำ่นี ้รัฐสว่นใหญใ่ชพั้นธบตัรทีเ่กีย่วกบั
ผกูพันทัว่ไป (GO) และกองทนุทัว่ไปของรัฐเพือ่จา่ย
ส�าหรับโครงการน�้าและสิง่แวดลอ้ม พันธบตัร GO เป็น
วธิกีารหนึง่ของการกูย้มืเงนิ ผูล้งคะแนนเสยีงอนุญาต
ใหรั้ฐขายพันธบตัรใหก้บันักลงทนุได ้และรัฐใชเ้งนิ
นัน้เป็นเงนิลงทนุ "ลว่งหนา้" ส�าหรับโครงการตา่ง ๆ 

• อนุมตัพัินธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ผกูพันทัว่ไป
ของรัฐจ�านวน $8.877 พันลา้นส�าหรับโครงการ
สาธารณูปโภคตา่ง ๆ ไดแ้ก:่ $3.03 พันลา้นส�าหรับ
น�้าดืม่ทีส่ะอาดปลอดภยัและคณุภาพน�้า, $2.895 
พันลา้นส�าหรับการปรับปรงุลุม่น�้าและการประมง, 
$940 ลา้น ส�าหรับการคุม้ครองถิน่ทีอ่ยูข่องสตัว์
หรอืพชื, $855 ลา้น ส�าหรับการขนสง่ทางน�้าทีด่ี
ข ึน้, $685 ลา้น ส�าหรับความยัง่ยนื/การกกัเกบ็น�้า
ใตด้นิ และ $472 ลา้นส�าหรับการกกัเกบ็น�้าผวิดนิ/
การซอ่มแซมเขือ่นหรอืท�านบ

• จัดสรรเงนิจากกองทนุทัว่ไป เพือ่ช�าระคนืหนี้
พันธบตัรทัง้หมด  

• ก�าหนดใหบ้างโครงการตอ้งจัดหา
เงนิทนุสมทบจากแหลง่การเงนิอืน่
ทีไ่มใ่ชข่องรัฐ ใหค้วามส�าคญัอนัดบั
แรกกบัชมุชนดอ้ยโอกาสตา่ง ๆ

สรปุกำรประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทำ้ย
ตอ่งบประมำณของรฐับำลทอ้งถิน่และ
รฐั โดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• คา่ใชจ้า่ยรัฐในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรเพิม่ขึน้โดย

เฉลีย่ประมาณ $430 ลา้นตอ่ปี ในชว่ง 40 ปีขา้ง
หนา้

• ประหยดัเงนิใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่ มแีนวโนม้โดย
เฉลีย่สองสามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปีในชว่งไมก่ี่
ทศวรรษขา้งหนา้

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov

กำรประเมนิคำ่ใชจ้ำ่ยส�ำหรบัพนัธบตัรรฐั
การกูย้มืใหมท่ีอ่นุญาต $8.9 พันลา้น
คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ปีในการช�าระหนีพั้นธบตัรทัง้หมด $430 ลา้น
ระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดใ้นการช�าระคนื 40 ปี
แหลง่เงนิทีใ่ชใ้นการช�าระคนื รายไดท้ัว่ไปจากภาษี
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จากนัน้ รัฐจงึชดเชยใหก้บันักลงทนุกองทนุทัว่ไปเป็น
เป็นระยะ ๆ พรอ้มดอกเบีย้—บญัชกีารด�าเนนิงานหลกั
ของรัฐซึง่รัฐใชใ้นดา้นการศกึษา เรอืนจ�า การรักษา
พยาบาล และบรกิารอืน่ ๆ (ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่ง
การใชพั้นธบตัรของรัฐ ใหอ้า่นดทูี ่"ภาพรวมเกีย่วกบั
หนีพั้นธบตัรรัฐ" ในภายหลงัของคูม่อืฉบบันี)้ 
ตัง้แตปี่ 2000 ผูล้งคะแนนเสยีงไดอ้นุมตัพัินธบตัร 
GO มลูคา่ประมาณ $31 พันลา้น ในการเลอืกตัง้ทัว่
ทัง้รัฐเพือ่จา่ยเงนิส�าหรับโครงการน�้าและสิง่แวดลอ้ม
หลายประเภท ประมาณหนึง่ในสามของเงนิจ�านวนนี้
ยงัสามารถน�าไปจา่ยใหก้บัโครงการใหม ่ๆ ณ เดอืน
มถินุายน 2018 ไดด้ว้ย นีห่มายรวมถงึเงนิจ�านวน 
$4 พันลา้น ทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง
ผา่นรา่งกฎหมาย 68 ในเดอืนมถินุายน 2018

ขอ้เสนอ
พนัธบตัรมลูคำ่ $8.9 พนัลำ้นส�ำหรบัโครงกำร
น�ำ้และสิง่แวดลอ้มตำ่ง ๆ รา่งกฎหมายนีช้ว่ยใหรั้ฐ
สามารถขายพันธบตัร GO เป็นมลูคา่ $8.9 พันลา้น ใน
โครงการน�้าและสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ ไดห้ลายโครงการ 
เงนิทนุเหลา่นีแ้บง่ออกเป็นหกประเภทกวา้ง ๆ ดงัที่
สรปุไวใ้นรปูที ่1
ภายในประเภทกวา้ง ๆ เหลา่นัน้ มี
รา่งกฎหมายแยกยอ่ยอยูป่ระมาณ 
100 ขอ้ ในเรือ่งการใชจ้า่ยเงนิ
วา่จะตอ้งใชจ้�านวนเทา่ใด รวมทัง้
พืน้ทีเ่ฉพาะในบางพืน้ทีข่องรัฐหรอื
โครงการพเิศษตา่ง ๆ ประเภทกวา้ง 
ๆ ของการใชจ้า่ยตามรา่งกฎหมาย
ทัว่ไปไดแ้ก:่ 

• พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ ($2.5 พนั
ลำ้น) เงนิทนุในประเภทนี้
เป็นการใหเ้งนิในโครงการ
ตา่ง ๆ เพือ่ปรับปรงุสภาพ
ของพืน้ทีลุ่ม่น�้าซึง่รวมถงึ
ป่า ทุง่หญา้ พืน้ทีชุ่ม่น�้า และ
พืน้ทีใ่กลแ้มน่�้า โครงการที่
ไดรั้บเงนิทนุสนับสนุนจะตอ้ง
ปกป้องหรอืปรับปรงุการจัดหา
และดแูลคณุภาพน�้าทีม่าจาก
พืน้ทีเ่หลา่นี ้หลาย ๆ โครง
การดวักลา่วมปีระโยชนต์อ่สิง่
แวดลอ้ม เชน่ การปรับปรงุถิน่
ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับปลาและสตัว์
ป่า หรอืการลดความเสีย่งจาก

ไฟป่า เงนิทนุในประเภทนีป้ระกอบดว้ยประเภท
ยอ่ยประมาณ 50 ขอ้ ซึง่มขีอ้ก�าหนดพเิศษ รวม
ถงึจ�านวนเงนิแน่นอนทีต่อ้งใชจ้า่ยในบางพืน้ที่
ของรัฐ ตวัอยา่งเชน่ รา่งกฎหมายทีจั่ดสรรให ้
จ�านวน $250 ลา้น ส�าหรับป่าในเทอืกเขา Sierra 
Nevada และจ�านวน $200 ลา้น ส�าหรับ Salton 
Sea ในรัฐ California ตอนใต ้

• กำรจดัหำน�ำ้ประปำ ($2.1 พนัลำ้น) เงนิทนุ
นีม้ไีวส้�าหรับโครงการเพือ่ชว่ยเพิม่ปรมิาณน�้า
ใหป้ระชาชนไดใ้ช ้นีห่มายรวมถงึ เงนิในการจัด
เก็บและท�าความสะอาดน�้าฝน ($550 ลา้น) การ
ท�าความสะอาดน�้าดืม่ ($500 ลา้น) และการ
รไีซเคลิน�้าเสยี ($400 ลา้น) รา่งกฎหมายนีย้งั
ใหเ้งนิทนุส�าหรับกจิกรรมการอนุรักษ์น�้าทีช่ว่ยลด
ปรมิาณการใชน้�้าของประชาชน ($300 ลา้น) นี่
เป็นการเสยีคา่ใชจ้า่ยบางสว่นส�าหรับประชาชนผู ้
ตดิตัง้ระบบหอ้งน�้าการไหลต�า่ หรอืเปลีย่นสนาม
หญา้เป็นพชืทีใ่ชน้�้านอ้ย

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง ๆ ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า พันธุป์ลา สตัวป่์า การขนสง่น�้า และความยั่งยนืและ
การกกัเก็บน�้าใตด้นิ บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

3

รปูที ่1

กำรใชเ้งนิทนุพนัธบตัรจำกรำ่งกฎหมำย 3
(ในหลกัลา้น)
ประเภท กจิกรรมหลกั จ�ำนวน

พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและปรับปรงุสขุภาพของพืน้ทีลุ่ม่น�้าใน
พืน้ทีท่ีรั่ฐก�าหนดเพือ่เพิม่ปรมิาณและคณุภาพน�้า

$2,495

กำรประปำ ปรับปรงุและเพิม่: น�้าดืม่และการบ�าบดัน�้าเสยี การ
รไีซเคลิน�้า การเกบ็และการท�าความสะอาดน�้าฝนและ
การอนุรักษ์น�้า 

2,130

ถิน่ทีอ่ยูป่ลำ
และสตัวป่์ำ

ปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับปลาและสตัวป่์า รวมถงึ
การฟ้ืนฟลู�าธารและพืน้ทีชุ่ม่น�้าใหเ้ป็นธรรมชาตมิากขึน้ 

1,440

กำรยกระดบั
สิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวก
ทำงน�ำ้

ท�าการเชือ่มตอ่และซอ่มแซมเขือ่น คลองและอา่งเกบ็
น�้าทีม่อียู่

1,227

น�ำ้ใตด้นิ ท�าความสะอาด เพิม่ปรมิาณและจัดการน�้าบาดาล 1,085

กำรป้องกนั
อทุกภยั

ลดความเสีย่งจากน�้าทว่ม รวมทัง้การขยายพืน้ทีร่าบ
น�้าทว่มถงึและการซอ่มแซมอา่งเก็บน�้า

500

  รวมท ัง้ส ิน้ $8,877
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ร่างกฎหมาย อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง ๆ ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า พันธุป์ลา สตัวป่์า การขนสง่น�้า และความยั่งยนืและ
การกกัเก็บน�้าใตด้นิ บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน3

• ถิน่ทีอ่ยูอ่ำศยัของปลำและสตัวป่์ำ ($1.4 
พนัลำ้น) เงนิทนุในประเภทนีใ้หก้ารสนับสนุน
โครงการเพือ่การปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลา
และสตัวป่์า ประเภทของโครงการอาจรวมถงึ
การเพิม่ปรมิาณน�้าทีไ่หลลงสูพ่ืน้ทีชุ่ม่น�้าหรอื
แมน่�้า ตลอดจนการซือ้ทีด่นิทีย่งัไมไ่ดพั้ฒนา
เพือ่รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพธรรมชาต ิรา่งกฎหมาย
นีมุ้ง่เป้าไปทีก่ารใหเ้งนิทนุในบางโครงการเพือ่
ชว่ยเหลอืบางสายพันธุ ์รวมทัง้ปลาพืน้เมอืงใน 
Central Valley ($400 ลา้น) ปลาแซลมอนและ
ปลาเทราทส์ายรุง้ ($300 ลา้น) และนกอพยพ 
($280 ลา้น)

• กำรยกระดบัสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทำง
น�ำ้ ($1.2 พนัลำ้น) เงนิทนุนีม้ไีวส้นับสนุนสี่
โครงการเฉพาะเพือ่ปรับปรงุใหม้นี�้าในบางพืน้ที่
ของรัฐ โครงการเหลา่นีร้วมถงึ: (1) ซอ่มแซม
คลอง Madera และ Friant-Kern ทีเ่ป็นของ
รัฐบาลกลางใน Central Valley ($750 ลา้น), 
(2) คลองอาคารและโครงการประเภทอืน่ ๆ 
ทีเ่ชือ่มตอ่อา่งเกบ็น�้าและชมุชนในภมูภิาค 
San Francisco Bay ($250 ลา้น) (3) การ
ซอ่มแซมเขือ่น Oroville ของรัฐในเทศมณฑล 
Butte ($200 ลา้น) และ (4) การวางแผนการ
เปลีย่นแปลงของ ทอ่ระบายน�้า North Bay ที่
บรกิารให้เทศมณฑล Solano และ เทศมณฑล 
Napa ($5 ลา้น)

• น�ำ้ใตด้นิ ($1.1 พนัลำ้น) ประเภทนีใ้หเ้งนิ
โครงการเกีย่วกบัการจัดเกบ็น�้าใตด้นิเพือ่ให ้
แน่ใจวา่น�้าใตด้นิจะพรอ้มใชง้านในอนาคต นีเ่ป็น
กจิกรรมเพือ่ชว่ยท�าความสะอาดน�้าใตด้นิดว้ยการ
ก�าจัดเกลอืเพือ่ใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากขึน้ ($400 
ลา้น) เงนิทนุเพือ่ใชส้�าหรับโครงการตา่ง ๆ ทีช่ว่ย
ใหน้�้าซมึกลบัลงสูพ่ืน้ดนิเพือ่ทีน่�ามาใชใ้นอนาคต 
(เรยีกวา่ "การเพิม่ปรมิาณน�้าใตด้นิ")

• กำรป้องกนัอทุกภยั ($500 ลำ้น) เงนิทนุนีม้ี
ไวส้�าหรับโครงการเพือ่ชว่ยลดความเสีย่งจากน�้า
ทว่ม โครงการเหลา่นีอ้าจรวมถงึ การขยายพืน้ที่
ราบน�้าทว่มถงึ (ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่นี�้าทว่มกระจาย
ไปถงึแตไ่มก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายมาก) และการ
ซอ่มแซมอา่งเก็บน�้า บางสว่นของโครงการเหลา่
นีจ้ะใหป้ระโยชนใ์นดา้นอืน่ ๆ เชน่ การปรับปรงุ
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลาและสตัวป่์า การเพิม่
แหลง่น�้าและการเพิม่โอกาสในดา้นสนัทนาการ 
บางสว่นของเงนิทนุนีม้ไีวส้�าหรับโครงการใน

พืน้ทีเ่ฉพาะของรัฐ รวมถงึ Central Valley 
($200 ลา้น) และ San Francisco Bay area 
($200 ลา้น)

กระจำยเงนิทนุสว่นใหญผ่ำ่นกำรใหเ้งนิอดุหนนุ 
รา่งกฎหมายนีใ้หก้ารสนับสนุนงบประมาณแกห่น่วยงาน
ของรัฐในทีต่า่ง ๆ มากกวา่สบิสองแหง่ รา่งกฎหมายนี้
จัดสรรเงนิพันธบตัรใหแ้กห่น่วยงานเหลา่นีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
เหมาะสมซึง่แตกตา่งจากพันธบตัรน�้าและสิง่แวดลอ้ม
สว่นใหญ ่นีห่มายความวา่สภานติบิญัญัตจิะไมใ่ชจ้า่ย
เงนิในงบประมาณของรัฐประจ�าปี แตห่น่วยงานตา่ง ๆ 
จะไดรั้บเงนิทนุโดยอตัโนมตัเิมือ่พวกเขาตอ้งการใชจ้า่ย 
หน่วยงานจะใชจ้า่ยเงนิบางสว่นในการด�าเนนิโครงการ
เอง อยา่งไรกต็าม เงนิทนุเกอืบทัง้หมดจะใหเ้ป็นเงนิ
อดุหนุนชว่ยเหลอืแกห่น่วยงานรัฐบาลทอ้งถิน่ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และบรษัิท
น�้าเอกชนส�าหรับโครงการพเิศษตา่ง ๆ ส�าหรับเงนิทนุ
ประเภทยอ่ย—โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เพิม่หรอืการปกป้องการจัดหาน�้า—ผูรั้บเงนิอดุหนุนจะ
ตอ้งไดรั้บเงนิทนุทอ้งถิน่อยา่งนอ้ย $1 ซึง่แตล่ะ $1 
จากเงนิอดุหนุนพวกเขาจะตอ้งได ้
จดัหำเงนิทนุส�ำหรบั "ชุมชนทีด่อ้ยโอกำส" รา่ง
กฎหมายนีม้ขีอ้ก�าหนดหลายอยา่งเพือ่ชว่ยใหช้มุชน
ดอ้ยโอกาส (ผูท้ีม่รีายไดต้�า่กวา่เกณฑเ์ฉลีย่) ส�าหรับ
การใชจ้า่ยในประเภทยอ่ยเล็กนอ้ย รา่งกฎหมายนี้
ตอ้งการใหเ้งนิทนุถกูใชใ้นโครงการทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
ชมุชนเหลา่นี ้นอกจากนีใ้นหลาย ๆ กรณี ชมุชนดอ้ย
โอกาสทีไ่ดรั้บทนุไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยสว่นแบง่ทอ้งถิน่
ของคา่ใชจ้า่ยตามทีก่ลา่วขา้งตน้
จดัหำเงนิทนุกำ๊ซเรอืนกระจก (GHG) ส�ำหรบั
โครงกำรน�ำ้ แยกออกจากพันธบตัรมลูคา่ $8.9 พัน
ลา้น รา่งกฎหมายนีย้งัมกีารเปลีย่นแปลงวา่รัฐตอ้งใช ้
เงนิทนุทีม่อียูอ่ยา่งไรบา้งทีเ่กีย่วกบัแกส๊เรอืนกระจก 
รัฐไดอ้อกกฎหมายเพือ่ลดภาวะโลกรอ้นโดยการจ�ากดั
ปรมิาณของกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยออกมาในรัฐ 
California  ความพยายามเหลา่นีป้ระกอบดว้ยโครงการ 
"cap-and-trade" ซึง่ก�าหนดใหบ้รษัิทและหน่วยงาน
ของรัฐบางแหง่ตอ้งซือ้ใบอนุญาตจากรัฐเพือ่ปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก โครงการนีท้�าใหห้น่วยงานน�้าบางแหง่มี
คา่ใชจ้า่ยไฟฟ้าทีส่งูขึน้เพือ่ใชใ้นการด�าเนนิงานระบบ
สง่น�้าบางสว่น เชน่ เครือ่งสบูน�้าและโรงงานบ�าบดั
น�้า รา่งกฎหมายนีก้�าหนดวา่สว่นหนึง่ของเงนิทนุของ
รัฐทีไ่ดรั้บจากการขายใบอนุญาตใหก้บัสีห่น่วยงานทาง
ดา้นน�้า - กรมทรัพยากรน�้า, การประปานครหลวงของ
รัฐ Southern California, การประปา Contra Costa, 
และหน่วยงานประปา San Luis และ Delta Mendota 
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กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย ต่ อ

ปรมิาณเงนิทนุในแตล่ะหน่วยงานจะเทา่กบัคา่ใชจ้า่ย
ไฟฟ้าเพิม่เตมิก�าหนดตามโปรแกรมของรัฐเพือ่ลด 
GHG เราคาดวา่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีอ้าจมมีลูคา่รวมเทา่กบั
สบิ ๆ ลา้นดอลลารต์อ่ปี (ในปีลา่สดุรัฐไดรั้บเงนิ $3 
พันลา้น จากการขายใบอนุญาต) หน่วยงานตา่ง ๆ จะ
ตอ้งใชเ้งนิทนุทีไ่ดรั้บในกจิกรรมดงักลา่วตามโครงการ
อนุรักษ์น�้า เพราะเหตนุี ้เงนิทนุเหลา่นีจ้งึไมส่ามารถ
สนับสนุนใหรั้ฐใชจ้า่ยในกจิกรรมดา้นอืน่ ๆ ไดอ้กีตอ่ไป 

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
คำ่ใชจ้ำ่ยส�ำหรบัพนัธบตัรรฐั รา่งกฎหมายนีอ้นุญาต
ใหรั้ฐกูย้มืเงนิจ�านวน $8.9 พันลา้นโดยการขาย
พันธบตัร GO เพิม่เตมิแกนั่กลงทนุ นักลงทนุเหลา่นี้
จะไดรั้บช�าระคนืพรอ้มดอกเบีย้โดยใชร้ายไดจ้ากภาษี
กองทนุทัว่ไปของรัฐ คา่ใชจ้า่ยของพันธบตัรเหลา่นี้
จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัยดว้ยกนั เชน่ อตัราดอกเบีย้ใน
ขณะทีข่ายพันธบตัร ชว่งเวลาทีข่ายพันธบตัร และระยะ
เวลาในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัร เราประเมนิวา่ คา่ใช ้
จา่ยตอ่ผูเ้สยีภาษีของรัฐในการช�าระคนืพันธบตัรนีจ้ะอยู่
ที ่$17.3 พันลา้น เพือ่ช�าระทัง้เงนิตน้ ($8.9 พันลา้น) 
และดอกเบีย้ ($8.4 พันลา้น) สิง่นีจ้ะสง่ผลตอ่คา่ใชจ้า่ย
เฉลีย่ ประมำณ $430 ลำ้นตอ่ปี ในชว่ง 40 ปีขำ้ง
หนำ้ เงนิจ�านวนนีค้อื ประมาณหนึง่ในสามของรอ้ยละ 1 
ของงบประมาณเงนิทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ
คำ่ใชจ้ำ่ยและกำรประหยดัเงนิในทอ้งถิน่เพือ่
ท�ำโครงกำรตำ่ง ๆ ใหส้�ำเร็จ เงนิทนุจากพันธบตัร
จ�านวนมากจะน�าไปใชใ้นโครงการของรัฐบาลทอ้งถิน่ 
การใหเ้งนิทนุรัฐแกโ่ครงการทอ้งถิน่สง่ผลตอ่จ�านวน
เงนิทีท่อ้งถิน่จะใชจ้า่ยในโครงการเหลา่นี ้ในหลาย
กรณี พันธบตัรรัฐอาจชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทีรั่ฐบาลทอ้ง
ถิน่ตอ้งใช ้ตวัอยา่งเชน่ กรณีนีจ้ะเกดิขึน้เมือ่เงนิทนุ
พันธบตัรรัฐถกูใชแ้ทนเงนิซึง่รัฐบาลทอ้งถิน่จะตอ้งน�า
ไปใชจ้า่ยในโครงการตา่ง ๆ อยูแ่ลว้

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง ๆ ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
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ร่างกฎหมาย

3

อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี เงนิทนุรัฐอาจท�าใหรั้ฐบาล
ทอ้งถิน่ใชจ้า่ยเงนิมากขึน้ในโครงการตา่ง ๆ ตวัอยา่ง
เชน่ รัฐบาลทอ้งถิน่อาจเลอืกสรา้งโครงการเพิม่เตมิ 
หรอืโครงการทีใ่หญข่ึน้มากกวา่ปกตหิากไมไ่ดรั้บเงนิ
ทนุรัฐ ส�าหรับบางโครงการ—อยา่งเชน่เมือ่พันธบตัร
ตอ้งใชส้ว่นแบง่คา่ใชจ้า่ยทอ้งถิน่—รัฐบาลทอ้งถิน่จะ
ตอ้งแบกรับคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้บางสว่น
โดยรวมแลว้ เราประเมนิวา่รา่งกฎหมายนีจ้ะชว่ย
ประหยดัเงนิใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ท�าโครงการตา่ง ๆ ส�าเร็จ
ดว้ยเงนิสนับสนุนจากพันธบตัรนี ้การประหยดัเงนิเหลา่
นีอ้าจมคีา่สองสามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปีโดยเฉลีย่ใน
ชว่งสองถงึสามทศวรรษขา้งหนา้ จ�านวนเงนิทีแ่น่นอน
ขึน้อยูก่บัโครงการเฉพาะทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่เลอืกและ
สว่นแบง่ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของโครงการ

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้
ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่ดรูำยชือ่
ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกของคณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำฉบบัเต็มของขอ้
เสนอรฐันี ้กรณุำโทรศพัทต์ดิตอ่เลขำนกุำรรฐัไดท้ ี่

หมำยเลข (855) 345-3933  หรอืทำ่นสำมำรถ
สง่อเีมลถงึ vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะได้

รบัเอกสำรทำงไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแต่
อยำ่งใด
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★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 3 ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 3  ★
“รักษาแหลง่น�้าทีป่ลอดภยั	เชือ่ถอืได	้และสะอาด”	ขอ้โตแ้ยง้
ของผูส้นับสนุนกลา่วไว	้	แตเ่งนิทีโ่ยนลงไปในรา่งกฎหมาย
จ�านวนมากนัน้	ไมไ่ดช้ว่ยผลติน�้าใหมอ่อกมาแมแ้ตห่ยดเดยีว	
น�้าใหมม่าจากฟ้า	คอืน�้าฝนในพืน้ทีต่�า่	และหมิะบนภเูขา	ทาง
เดยีวทีเ่ราจะกกัเกบ็และจัดเกบ็น�้าฝน	หรอืหมิะทีล่ะลายไดค้อื
การสรา้งเขือ่นในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมบนแมน่�้าสายหลกัของเรา	
รา่งกฎหมาย	3	ไมม่เีงนิใหแ้มแ้ตเ่ขือ่นเดยีว
ไมเ่พยีงเทา่นัน้	แตเ่ขือ่นถกูถมดว้ยโคลน(หนิและดนิ)ทลีะนอ้ย	
นาน	ๆ	ไป	เขือ่นจะสามารถกกัเกบ็น�้าไดน้อ้ยลง	เป็นอนัตราย
ถา้เขือ่นพัง	และใชเ้วลาและเงนิในการเอาโคลนออก	เขือ่น
เกา่	ๆ	บางเขือ่นตอ้งถกูรือ้ออกดว้ยสาเหตเุหลา่นี	้รา่งกฎหมาย	
3	ใหเ้งนิเพือ่น�าเอาโคลนออกจากเขือ่นหนึง่เขือ่นเพยีงเขือ่น
เดยีว	หมวดอืน่	ๆ	ของขอ้เสนอนีร้ะบไุวจ้�าเพาะวา่หา้มการใชเ้งนิ
ทนุในการเอาโคลนออก—ขอ้จ�ากดัทีไ่มม่เีหตผุลหากเราก�าลงั
พยายามทีจ่ะกกัเก็บน�้า	

รา่งกฎหมาย	3	อา้งวา่จะชว่ยแกห้นึง่ในปัญหาหลกัของรัฐ	
California—คอืการขาดแคลนน�้าทีเ่รือ้รัง	อยา่หลงผดิ	ไมม่สีว่น
ใดของขอ้เสนอนีท้ีจ่ะท�าดงักลา่วใหส้�าเร็จได	้ซึง่คอืแผนการ
เพือ่รวบรวมเงนิจ�านวนมากเพือ่ผลประโยชนพ์เิศษ
เรา	ลกูของเรา	และหลานของเรา	จะตอ้งรับภาระนี้
JANET S. ROBERTS ประธาน
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Central	Solano	
ROBERT D. JARVIS รองประธาน
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Central	Solano	
MURRAY T. BASS สมาชกิ
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Central	Solano	

รา่งกฎหมาย	3	ตอบสนองความตอ้งการเรง่ดว่นและจ�าเป็นของ
รัฐ	California	ในการรักษาน�้าประปาทีป่ลอดภยั	เชือ่ถอืได	้และ
สะอาด	ดว้ยการ
•	 ปรับปรงุการเตรยีมรับมอืภยัแลง้ในระยะยาว
•	 จัดหาน�้าดืม่ทีป่ลอดภยัใหแ้กช่าว	California	นับลา้น	รวมถงึ
ผูท้ีอ่าศยัในชมุชนดอ้ยโอกาส

•	 เพิม่ปรมิาณการไหลของน�้าจากภเูขาทีเ่ราสามารถกกัเกบ็และ
น�าไปใชไ้ด ้

•	 ซอ่มแซมคลองทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่ทดน�้าเขา้ไปเลีย้งพชืผล
ทีเ่ป็นอาหารของเรา

•	 ซอ่มเขือ่น	Oroville	และเขือ่นอืน่	ๆ	เพือ่ใหป้ระชาชน
ปลอดภยัและกกัเก็บน�้าไดม้ากขึน้

•	 ปรับปรงุคณุภาพน�้าจากน�้าใตด้นิ	แมน่�้า	ทะเลสาบ	และล�าธาร
•	 ใชน้�้ารไีซเคลิทีท่�าใหบ้รสิทุธเ์พือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมและรักษา
ภมูทิศัน์

เราจะตอ้งรักษาน�้าประปาในอนาคตของรัฐของเรา	โดยการ
ลงทนุในการอนุรักษ์น�้าอยา่งตอ่เนือ่ง	การรไีซเคลิ	คลอง	ทอ่สง่	
และสถานทีเ่กบ็รักษาน�้า
“รัฐ	California	จะตอ้งเตรยีมพรอ้มรับภยัแลง้	และอทุกภยั	ที่
หลกีเลีย่งไมไ่ดค้รัง้ตอ่ไป	ซึง่จะแยล่งเนือ่งจากการเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศ	รา่งกฎหมาย	3	จะเตรยีมรัฐ	California	ใหพ้รอ้ม
ส�าหรับการเปลีย่นแปลงในการประปา	คณุภาพน�้า	และอทุกภยั	
อนัเป็นการลงทนุในการอนุรักษ์	และรไีซเคลิน�้า”	—	Betty 
Andrews วศิวกรทรัพยากรน�้า
“รา่งกฎหมาย	3	จะปรับปรงุคณุภาพน�้าในทะเล	ทะเลสาบ	
แมน่�้า	และล�าธารของเรา	และปกป้องถิน่ทีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิอง
ปลา	นก	และสตัวป่์าของรัฐ	California”—ศาสตราจารย	์Peter	
Moyle	นักวทิยาศาสตรช์วีวทิยา
“ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิ�าใหก้ารประปาของเราอยูใ่นความเสีย่ง	
ดว้ยการปรับปรงุสถานทีด่า้นการประปาของเรา	รา่งกฎหมาย	3	
จะปกป้องชาว	California	จากแผน่ดนิไหว	ไฟป่า	อทุกภยั	และ
แผน่ดนิถลม่	และยงัใหค้ณุประโยชนห์ลายอยา่งอกีดว้ย	รวมทัง้
ใหแ้หลง่น�้าแกป่ลา	และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า	ไรน่า	เมอืง	
และการสนัทนาการ”—David Guy สมาคมน�้าแหง่ Northern 
California
“รัฐ	California	จะตอ้งใชแ้หลง่น�้าทัง้หมดเพือ่การประปาทีเ่ชือ่
ไดแ้ละคณุภาพน�้าทีด่ขี ึน้”—Charley Wilson ความรว่มมอืใน
การอนุรักษ์น�้าแหง่ Southern California
“คณุภาพน�้าของแมน่�้า	ทะเลสาบ	อา่ว	และทะเลของเรา	จะดขีึน้
ดว้ยรา่งกฎหมาย	3”—David Lewis, Save The Bay

“เราจะตอ้งกกัเกบ็น�้าฝน	และใชเ้อาไวเ้ป็นแหลง่น�้า	และป้องกนั
ขยะไหลลงแมน่�้าและทะเล”—Juliana Gonzalez, Ph.D. นัก
วางแผนทรัพยากรน�้า
“การปกป้องและฟ้ืนฟบูรเิวณลุม่น�้าจะชว่ยปรับปรงุแหลง่น�้าและ
คณุภาพน�้า”—Esther Feldman, Community Conservation 
Solutions
“ความเสยีหายจากอทุกภยั	และการกดัเซาะจะลดลง	ในขณะที่
ล�าธารและแมน่�้าถกูปรับปรงุใหด้ยี ิง่ขึน้ดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว	และทาง
เดนิป่า”—Ann Riley, Ph.D. นักวางแผนทรัพยากรน�้า
“ขอ้เสนอนีจ้ะชว่ยปกป้องผลผลติของอาหารทอ้งถิน่ของเรา	
เพือ่ทีเ่ราจะไดบ้รโิภคผลไมส้ด	ขา้ว	นม	และผลติภณัฑอ์ืน่	ๆ	
ปลกูจากไรน่าในทอ้งถิน่ตอ่ไป”—Carol Chandler เกษตรกรผู ้
ปลกูพชี
“รา่งกฎหมาย	3	จะปรับปรงุคณุภาพบรเิวณลุม่น�้าของเรา	ชว่ย
ป้องกนัไฟป่าทีส่รา้งความเสยีหายใหญห่ลวง	และการฟ้ืนฟู
พืน้ทีจ่ากไฟป่าในอดตี”—Barbara Balen สมาคมทรัพยากรน�้า
แหง่เทศมณฑล Mountain
“สภาพแวดลอ้มและเศรษฐกจิของรัฐ	California	ขึน้อยู่
กบัแหลง่น�้าทีส่ะอาดและเชือ่ถอืได	้น่ันคอื	เหตผุลวา่ท�าไม
องคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มและธรุกจิอยา่ง	หอการคา้	California,	
Bay	Area	Council,	Ducks	Unlimited,	กลุม่ผูน้�า	Silicon	
Valley,	สถาบนัมรดกทางธรรมชาต,ิ	และ	Valley	Industry	and	
Commerce	Association	จงึสนับสนุนรา่งกฎหมาย		3”—Alan 
Zaremberg หอการคา้ California
“สตัวป่์า	และชมุชนของรัฐ	California	ขึน้อยูก่บัน�้าทีส่ะอาดและ
เชือ่ถอืได	้รา่งกฎหมาย	3	จะชว่ยใหเ้รามนี�้าดืม่ทีป่ลอดภยัและ
ชว่ยบรรเทาภยัแลง้ระยะยาว	โดยการท�าความสะอาดแหลง่น�้า
ทีป่นเป้ือน	ฟ้ืนฟปู่าและพืน้ทีชุ่ม่น�้า	และปรับปรงุสถานทีเ่พาะ
พันธุแ์ละเลีย้งปลา	และถิน่ทีอ่ยูข่องสตัวน์�้า”—Collin O’Mara  
สหพันธส์ตัวป่์าแหง่ชาติ
เขตน�้าทอ้งถิน่สนับสนุนรา่งกฎหมาย	3		เพราะรา่งกฎหมายนี้
ชว่ยใหม้นี�้าดืม่ทีป่ลอดภยั	เชือ่ถอืได	้และสะอาด
รับรา่งกฎหมาย	3!
DYAN WHYTE นกัวทิยาศาสตรค์ณุภาพน�า้
JANET SANTOS COBB
มลูนธิสิตัวป่์ารัฐ	California
ROBERTO RAMIREZ วศิวกรทรพัยากรน�า้
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อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง	ๆ	ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา	การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า	พันธุป์ลา	สตัวป่์า	การขนสง่น�้า	และความยั่งยนืและ
การกกัเก็บน�้าใตด้นิ	บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

3
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 3  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 3  ★
“รา่งกฎหมาย	3	ปกป้องชมุชนผูด้อ้ยโอกาสดว้ยการใหเ้งนิ
ทนุส�าหรับน�้าดืม่ทีส่ะอาดและปลอดภยั	รา่งกฎหมาย	3	น�าเรา
เขา้ไปสูส่ทิธมินุษยช์นพืน้ฐานของชาว	California	ทกุคน	ใน
การเขา้ถงึน�้า”—	ศนูยน์�้าชมุชน Susana de Anda
พันธบตัรจัดหาเงนิทนุใหโ้รงเรยีน	โรงพยาบาล	และน�้าสะอาด	
เชน่เดยีวกบัทีเ่ราใชก้ารจ�านองเพือ่ซือ้บา้น	อนัดบัพันธบตัรของ
รัฐ	California	แข็งทีส่ดุในรอบหลายปี	นีเ่ป็นเวลาทีด่ทีีจ่ะลงทนุ	
รา่งกฎหมาย	3	จะชว่ยซอ่มเขือ่น	Oroville
“การฟ้ืนฟภูเูขาและบรเิวณลุม่น�้าในเมอืงจะเพิม่ความสามารถใน
การเกบ็น�้า	และคณุภาพของน�้าทีผ่ลติ	นีค่อืกญุแจส�าคญัทีเ่ราจะ
กกัเกบ็น�้าฝนทีไ่มเ่ชน่นัน้แลว้กอ็าจจะเสยีไป	ทกุ	ๆ	คนตัง้แตผู่ ้
ทีอ่าศยัในเทศมณฑลชนบทไปจนถงึผูท้ีอ่าศยัในเมอืงจะไดรั้บ
ประโยชน”์—Cindy Montanez, TreePeople
“เงนิสนับสนุนการเกษตรของรัฐ	California’รวมทัง้ผลไมแ้ละผักสด	
นม	ไวน	์และพชืผลหลายรอ้ยของเรา	หวงัพึง่แหลง่น�้าบนดนิและ
ใตด้นิทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละสมดลุ	รา่งกฎหมาย	3	จะชว่ยใหเ้ราไดแ้หลง่
น�้านัน้และปกป้องสภาพแวดลอ้ม”—Joy Sterling, Iron Horse 
Vineyards
รา่งกฎหมาย	3	จะใหเ้รามนี�้าเพยีงพอส�าหรับ	3	ลา้นครอบครัว	
ครอบครัวชาวไรช่าวนา	และปลาและสตัวป่์าของรัฐ	California		
การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศจะท�าใหภ้ยัแลง้ครัง้

ตอ่ไปแยล่งและหลกีเลีย่งไมไ่ด	้รา่งกฎหมาย	3	จะเตรยีมรัฐ	
California	ใหพ้รอ้มตอ่ภยัแลง้	โดยไมต่อ้งเพิม่ภาษี
“รา่งกฎหมาย	3	สรา้งงานทีด่มีากมายไปทัว่ทัง้รัฐ	California	
โดยการสรา้งและด�าเนนิงานในโครงการน�้าทีเ่ป็นทีต่อ้งการ
อยา่งมาก”—Bill Whitney, สภาการกอ่สรา้งของรัฐและการคา้
การกอ่สรา้ง Contra Costa
รา่งกฎหมาย	3	ฟ้ืนฟบูรเิวณลุม่น�้าและลดอนัตรายจากไฟป่า
“เรารูว้า่รัฐ	California	เสีย่งตอ่ภาวะภยัแลง้เพยีงใด	พันธบตัร
นีจ้ะสรา้งการลงทนุทีร่อบคอบทีจ่ะปกป้องแหลง่น�้าของเรา
และฟ้ืนฟถูิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า”—	วฒุสิมาชกิ Dianne 
Feinstein
รับรา่งกฎหมาย	3!
PHIL ANGELIDES อดตีเหรัญญกิของรัฐ California 
HOWARD PENN
สมาคมการวางแผนและการอนุรักษ์
JEANNE PINCHA-TULLEY หวัหนา้หน่วยดบัเพลงิ

รูส้กึคุน้	ๆ	รา่งกฎหมาย	3	หรอืไม	่น่าจะคุน้
เราไดเ้ห็นขอ้เสนอทีเ่กีย่วกบัน�้าบนบตัรลงคะแนนเสยีงเมือ่
เดอืนมถินุายน	ทีใ่ชค้�าทีเ่หมอืนกนั	จรงิ	ๆ	แลว้ตัง้แตปี่	1996	
ไดม้ขีอ้เสนอพันธบตัร	แปดขอ้เสนอทัว่ทัง้รัฐ	ทีม่อบเงนิใหไ้ป
ใชแ้กปั้ญหาน�้า	จนถงึปัจจบุนันีเ้ป็นเงนิรวมทัง้หมดมากกวา่	
29	พันลา้น	ดอลลาร!์
แลว้เราไดอ้ะไรมาบา้งกบัเงนิทัง้หมดนัน้	ไมม่อีะไรทีจ่ะชว่ยเรา
ใหห้าน�้าไดม้ากขึน้	
โดยพืน้ฐานแลว้	รัฐ	California	เป็นทะเลทราย	ถา้ไมม่เีขือ่นที่
กกัเกบ็น�้าฝน	หรอืน�้าแข็งทีล่ะลายจากภเูขาแลว้	การเกษตรที่
กวา้งขวางขนาดใหญใ่น	Central	Valley	จะไมม่ทีางอยูไ่ดเ้ลย	
เมอืงของพวกเราจะมปีระชากรนอ้ยกวา่ทีม่อียูปั่จจบุนัอยา่งมาก
ทัง้	ๆ	ทีเ่รามภียัแลง้ยาวนานเป็นทศวรรษ	แตไ่มม่เีงนิแมแ้ต่
เพนนเีดยีวจากเงนิ	$29	พันลา้นนัน้ทีจ่ะเอาไปสรา้งเขือ่นใหม	่
ความลม้เหลวทีเ่กอืบจะเป็นความหายนะทีเ่ขือ่น	Oroville	ใน	
Northern	California	เมือ่ปีทีแ่ลว้	แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐไมไ่ด	้
แมแ้ตจ่ะสนใจเขือ่นทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
แทนทีจ่ะเป็นโครงการทีจ่ะกกัเก็บ	หรอืจัดเกบ็น�้าฝนอนัมคีา่ของ
รัฐ	California	เจา้หนา้ทีก่ลบัทุม่เทความสนใจเป็นพเิศษและ
ทุม่เงนิหลายลา้นดอลลารไ์ปทีส่วนสาธารณะ	ทางเดนิป่า	และ
สตัวป่์า	อยา่งปลาทีเ่ป็นเหยือ่ตวัเล็กในแมน่�้า	Sacramento	และ
สิง่อืน่	ๆ	ทีไ่มไ่ดช้ว่ยในการแกปั้ญหาน�้าขาดแคลนของรัฐไดเ้ลย		
ครึง่หนึง่ของน�้าจากแมน่�้าของเราไหลลงไปทีม่หาสมทุรแปซฟิิค
นักการเมอืงพยายามทีจ่ะพสิจูนว์า่	ใสใ่จกบัการอนุรักษ์น�้าดว้ย
การออกกฎหมายควบคมุการใชน้�้าของพวกเรา	ปลายปี	2020	
เรา	จะถกูจ�ากดัการใชน้�้าในครัวเรอืนเหลอืเพยีง	55	แกลลอน
ตอ่ผูอ้าศยัตอ่วนั	และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เราปฏบิตัติาม	ปรมิาณน�้าที่
ไดรั้บจะลดลงเหลอื	50	แกลลอนในปี	2030	จะเกดิอะไรขึน้กบั
ตน้ไมแ้ละภมูทิศันข์องเรา
ถา้ทา่นไมม่	ีตน้ไมใ้นสนาม	แลว้คดิวา่ปัญหาจะไม	่กระทบทา่น	
ลองขบัรถไปบนถนน	I-5	ใน	San	Joaquin	Valley	ทา่น	จะเห็น

พืน้ทีว่า่งเปลา่ขนาดใหญท่ีช่าวไรช่าวนาไม	่มนี�้าทีจ่ะเลีย้งตน้ไม ้
และพชืผักได	้ไรน่าทีเ่ลีย้งสว่นมากของประเทศถกูกระทบโดย
นโยบายน�้าทีข่บัเคลือ่นดว้ยการเมอืงและการไมม่สีายตาอนัยาว
ไกล
ผูเ้สนอรา่งกฎหมาย	3	จะใชเ้งนิ	$8.9	พันลา้นอยา่งไร	คงน�าไป
ใชเ้หมอืนเชน่เคย
ทา่นสามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิได	้แตร่ะลกึไว	้อกีครัง้	วา่
ไมม่	ีเงนิแมแ้ตเ่พนนเีดยีวทีใ่ชส้�าหรับเขือ่นใหม	่เงนิมากกวา่	
$4	พันลา้น	เกอืบครึง่	จะน�าไปชว่ย“ชมุชนผูด้อ้ยโอกาส”	โดย
ไมม่คี�าอธบิายวา่เป็นชมุชนใดและอาศยัอยูท่ีไ่หน
เรามา	กลา่วถงึสิง่ทีส่�าคญั	ทัง้หมดนีจ้ะตอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยของ
เราเทา่ไร
ผูท้ีค่�านวณตวัเลขออกมาไดป้ระมาณไวว้า่ดอกเบีย้จากพันธบตัร
จะเป็นมลูคา่เกอืบสองเทา่ของจ�านวณทัง้หมดทีจ่ะตอ้งจา่ยให ้
แกเ่จา้หนี	้น่ันคอื	การช�าระหนีม้ลูคา่	$8.9	พันลา้น	ดอลลารท์ี่
เป็น	“เงนิกู”้	นัน้	รัฐ—น่ันคอื	พวกเราผูเ้สยีภาษีจะตอ้งเสยีเงนิ	
ประมาณ	$17.3	พันลา้น	เฉลีย่ประมาณ	$433	ลา้นตอ่ปีเป็น
เวลา	40	ปี	น่ันหมายถงึเพิม่ภาษี!
ทา่นอยากใหเ้งนิอกี	$9	พันลา้นดอลลารแ์กพ่วกนักการเมอืง
ทีท่�าอะไรเหมอืนเดมิทีไ่มช่ว่ยใหเ้ราไดน้�้าเพิม่ขึน้เลยหรอื	แลว้
เงนิจ�านวนนีม้าจากกระเป๋าของเรา
ลองคดิด	ูไมรั่บรา่งกฎหมาย	3!
JANET S. ROBERTS ประธาน
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Central	Solano
ROBERT D. JARVIS รองประธาน
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Central	Solano
MURRAY T. BASS สมาชกิ
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Central	Solano
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ร่างกฎหมาย อนมุตัพินัธบตัรเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพส�าหรบัเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน4

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
โรงพยาบาลเด็ก  กฎหมายของรัฐระบุ
ใหโ้รงพยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไร
แปดแหง่ และโครงการใหบ้รกิารส�าหรับ
เด็กทีศ่นูยก์ารแพทยท์างวชิาการแหง่ 
มหาวทิยาลยั California (UC) หา้แหง่ 
ใหเ้ป็น “โรงพยาบาลเด็ก” โรงพยาบาล
เด็กมุง่เนน้การรักษาทารกและเด็กทีม่ี
อาการป่วยหรอืบาดเจ็บอยา่งรนุแรง หรอื
ทีม่อีาการทางสขุภาพเรือ้รังทีซ่บัซอ้นซึง่
จ�าเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลเฉพาะโรค เด็ก

หลายคนทีไ่ดรั้บการบรกิารในโรงพยาบาล
เหลา่นีม้าจากครอบครัวทีม่รีายไดน้อ้ย โรง
พยาบาลเด็กไดรั้บเงนิทนุจากหลายแหลง่ 
เงนิทนุสว่นใหญข่องโรงพยาบาลเด็ก  มา
จากโครงการรัฐบาลกลาง Medicaid 
(เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ Medi-Cal ในรัฐ 
California) ซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการ
รักษาพยาบาลแกเ่ด็กทีม่รีายไดน้อ้ยในรัฐ 
โรงพยาบาลเด็กยงัไดรั้บเงนิทนุจากการ
คุม้ครองประกนัดา้นสขุภาพในเชงิพาณชิย ์
โครงการการคุม้ครองดา้นการรักษา

• อนุมตัเิงนิจ�านวน $1.5 พันลา้น เพือ่
รับการช�าระคนืจากกองทนุทัว่ไปของ
รัฐ เพือ่เป็นเงนิทนุชว่ยเหลอืส�าหรับ
การกอ่สรา้ง การขยาย การบรูณะ และ
การจัดหาอปุกรณเ์ครือ่งมอืส�าหรับโรง
พยาบาลเด็กทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

• ก�าหนดเงนิทนุรอ้ยละ 72 ใหแ้กโ่รง
พยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไรที่
มคีณุสมบตัเิหมาะสมซึง่ใหบ้รกิารที่
ครอบคลมุใหแ้กเ่ด็กจ�านวนมากทีม่สีทิธิไ์ด ้
รับความชว่ยเหลอืจากโครงการของรัฐบาล 
และเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษดา้น
สขุภาพทีม่สีทิธิไ์ดรั้บบรกิารจากโครงการ
การใหบ้รกิารส�าหรับเด็ก
แหง่รัฐ California รอ้ย
ละ 18 ใหแ้กโ่รงพยาบาล
เด็กทีใ่หก้ารดแูลรักษา
แบบเฉยีบพลนัทัว่ไป
ในเด็กแหง่ University 
of California และ
รอ้ยละ 10 ของเงนิทนุให ้

แกโ่รงพยาบาลของรัฐและเอกชนประเภท
ไมห่วงัผลก�าไรซึง่ใหบ้รกิารแกเ่ด็กทีม่สีทิธิ์
ไดรั้บบรกิารจากโครงการการใหบ้รกิาร
ส�าหรับเด็กแหง่รัฐ California (California 
Children’s Service Program)

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้
สดุทา้ยตอ่งบประมาณของรฐับาล
ทอ้งถิน่และรฐั โดยนกัวเิคราะห์
การออกกฎหมาย:
• คา่ใชจ้า่ยการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรรัฐเพิม่

ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณ $80 ลา้นตอ่ปี ใน
ชว่ง 35 ปีขา้งหนา้

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov

คา่ใชจ้า่ยโดยประมาณส�าหรบั
พนัธบตัรรฐั
การกูย้มืใหมท่ีอ่นุมตั ิ $1.5 พันลา้น
คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ปีในการช�าระหนีพั้นธบตัร
ทัง้หมด $80 ลา้น

ระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดใ้นการช�าระคนื 35 ปี

แหลง่เงนิทีใ่ชใ้นการช�าระคนื รายไดท้ัว่ไปจากภาษี



 การวเิคราะห ์ | 29

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย  ต่ อ

พยาบาลอืน่ ๆ ของรัฐบาล และการบรจิาค
จากเอกชนอกีดว้ย
โครงการการใหบ้รกิารส�าหรบัเด็กแหง่
รฐั California (Child Care Service, CCS) 
โครงการ CCS เป็นโครงการการคุม้ครอง
ดา้นการรักษาพยาบาลของรัฐทอ้งถิน่ ซึง่
จา่ยคา่รักษาพยาบาลใหก้บัการรักษา
เฉพาะโรค และการบรกิารอืน่ ๆ ส�าหรับ
เด็กทีม่อีาการทางสขุภาพเรือ้รังทีซ่บัซอ้น 
รวมทัง้เด็ก ๆ หลายคนทีไ่ดรั้บการรักษา
ทีโ่รงพยาบาลเด็ก  (เด็กสว่นใหญท่ีอ่ยูใ่น
โปรแกรม CCS ยงัไดล้งทะเบยีนใน Medi-
Cal ดว้ย) รัฐไดอ้นุมตัโิรงพยาบาลและผูใ้ห ้
บรกิารทางการแพทยอ์ืน่ ๆ ทีจ่ะไดรั้บเงนิ
ในการรักษาเด็กในโปรแกรม CCS
โรงพยาบาลอืน่ ๆ ทีร่กัษาเด็ก โรง
พยาบาลอืน่ ๆ ในรัฐ California ทีไ่ม่
ไดถ้กูระบเุฉพาะวา่เป็นโรงพยาบาลเด็ก
ในกฎหมายของรัฐยงัมุง่เนน้การรักษา
พยาบาลแกเ่ด็กในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั 
เชน่ โรงพยาบาลบางแหง่มปีีกอาคาร หรอื
ศนูยเ์ฉพาะเพือ่รักษาเด็ก โรงพยาบาล
เหลา่นีม้กัไดรั้บการอนุมตัใิหรั้กษาเด็กใน
โปรแกรม CCS
พนัธบตัรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัภาษ ีรัฐยมืเงนิ
เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการปรับปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานระยะยาวโดยการออกพันธบตัร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี การช�าระคนืหนีข้อง
พันธบตัรเหลา่นีไ้ดรั้บการประกนัโดย
อ�านาจการเกบ็ภาษีทัว่ไปของรัฐ รัฐช�าระ
คนืหนีข้องพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีจาก
กองทนุทัว่ไป ซึง่เป็นบญัชกีารเงนิหลกั
ของรัฐ (ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิของการใช ้
พันธบตัรของรัฐ ใหอ้า่นดทูี ่“ภาพรวมเกีย่ว
กบัหนีพั้นธบตัรรัฐ” ภายหลงัในคูม่อืฉบบันี)้

ขอ้เสนอเกีย่วกบัพนัธบตัรชุดกอ่นของ
โรงพยาบาลเด็ก ผูล้งคะแนนเสยีงได ้
เคยยนิยอมในขอ้เสนอทัว่รัฐสองขอ้เสนอ
ทีอ่นุมตัใิหรั้ฐออกพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัภาษีเพือ่ใชจ้า่ยในโครงการปรับปรงุ
โครงสรา้งพืน้ฐานแกโ่รงพยาบาลเด็ก 
พันธบตัรเหลา่นีไ้ดถ้กูใชไ้ปในโครงการ
ทีห่ลากหลายรวมถงึการกอ่สรา้งตกึใหม ่
และการปรับปรงุซอ่มแซมตกึทีม่อียู ่ในปี 
2004 รา่งกฎหมาย 61 ไดใ้หเ้งนิทนุจาก
พันธบตัรจ�านวน $750 ลา้น ในปี 2008 
รา่งกฎหมาย 3 ไดใ้หเ้งนิทนุจากพันธบตัร
จ�านวน $980 ลา้น มเีพยีงแคโ่รงพยาบาล 
13 แหง่ทีถ่กูระบเุฉพาะวา่เป็นโรงพยาบาล
เด็กในกฎหมายรัฐเทา่นัน้ทีม่สีทิธิไ์ดรั้บเงนิ
ทนุภายใตข้อ้เสนอชดุกอ่นเหลา่นี ้ณ เดอืน
พฤษภาคม 2018 เงนิทนุสว่นใหญจ่ากขอ้
เสนอชดุกอ่นสองขอ้เสนอนัน้ไดถ้กูมอบ
หมายใหน้�าไปใชใ้นโครงการตา่ง ๆ แลว้ 
และคาดวา่เงนิทนุสว่นทีเ่หลอืจะถกูมอบ
หมายใหน้�าไปใชท้ัง้หมดภายในปลายฤดู
รอ้นปี 2018 

ขอ้เสนอ
อนมุตัพินัธบตัรเพิม่เตมิส�าหรบัโรง
พยาบาลเด็ก ขอ้เสนอนีอ้นุญาตใหรั้ฐ
ขายพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีเพิม่เตมิ
จ�านวน $1.5 หมืน่ลา้น ส�าหรับโครงการ
พัฒนาปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานใหแ้ก ่
(1) โรงพยาบาลเด็ก 13 แหง่ และ (2) 
โรงพยาบาลรัฐหรอืโรงพยาบาลเอกชน
ทีไ่มห่วงัผลก�าไร ทีใ่หก้ารรักษาเด็กทีม่ี
สทิธิใ์นโปรแกรม CCS ตามทีแ่สดงใน
รปู 1 ขอ้เสนอนีใ้หเ้งนิทนุจากพันธบตัร 
รอ้ยละ 72 ประมาณ $1.1 หมืน่ลา้นให ้
แกโ่รงพยาบาลเด็กเอกชนทีไ่มห่วงัผล

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลส�าหรับเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

4
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ร่างกฎหมาย อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลส�าหรับเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน4

ก�าไรแปดแหง่ โรงพยาบาลทัง้แปดแหง่
นีส้ามารถขอสว่นแบง่ของเงนิทนุทีเ่ทา่ ๆ 
กนั ขอ้เสนอนีไ้ดใ้หเ้งนิทนุจากพันธบตัร
รอ้ยละ 18 หรอื $270 ลา้น ใหแ้กโ่รง
พยาบาลเด็ก UC หา้แหง่ โรงพยาบาล
เด็ก UC แตล่ะแหง่สามารถขอสว่นแบง่
ของเงนิทนุทีเ่ทา่ ๆ กนั ขอ้เสนอนีจั้ดหา
เงนิทนุจากพันธบตัรเหลอืรอ้ยละ 10 หรอื
$150 ลา้น ใหแ้กโ่รงพยาบาลรัฐ หรอืโรง
พยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไรประมาณ 
150 แหง่ ทีใ่หบ้รกิารแกเ่ด็กทีม่สีทิธิใ์น
โปรแกรม CCS ขอ้เสนอนีไ้มไ่ดส้�ารอง
สว่นแบง่เฉพาะของสว่นนีข้องเงนิทนุจาก
พันธบตัรใหแ้กโ่รงพยาบาลแหง่ใดแหง่

หนึง่
การใชเ้งนิทนุ ขอ้เสนอนี้
อนุญาตใหน้�าเงนิทีไ่ดรั้บ
จากการขายพันธบตัรน�าไป
ใชใ้นจดุประสงคต์า่ง ๆ รวม
ถงึ “การกอ่สรา้ง การขยาย 
การปรับรปูแบบ การปรับปรงุ
ซอ่มแซม การตกแตง่ การ
จัดหาอปุกรณ ์การจัดหาเงนิ
ทนุ หรอืการจัดหาเงนิทนุอกี
ครัง้ ของโรงพยาบาลในรัฐ
ทีม่สีทิธิ”์ ขอ้เสนอนีก้�าหนด
วา่เงนิทนุทีใ่หนั้น้จะตอ้งไม่
เกนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของ
โครงการ และโครงการตา่ง 
ๆ ทีไ่ดรั้บเงนิทนุนีจ้ะตอ้ง
เสร็จสิน้ภายใน “ระยะเวลาที่
เหมาะสม”
ข ัน้ตอนการสมคัร โรง
พยาบาลเด็กทีม่สีทิธิไ์ดรั้บ
เงนิทนุจากพันธบตัรภายใต ้
ขอ้เสนอนีจ้ะตอ้งสมคัรขอรับ
เงนิทนุกบั หน่วยงานการเงนิ

ดา้นสาธารณสขุรัฐแคลฟิอรเ์นยี (CHFFA) 
ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐในปัจจบุนั CHFFA 
จะตดัสนิใจวา่จะใหเ้งนิชว่ยเหลอืหรอืไม่
โดยพจิารณาจากปัจจัยหลายอยา่ง บาง
ปัจจัยเหลา่นีร้วมถงึวา่

• เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะมสีว่นชว่ยหรอืไม ่
ในการขยาย หรอืปรับปรงุการเขา้ถงึ
การรักษาพยาบาลของเด็กทีม่สีทิธิใ์น
โครงการการคุม้ครองทางดา้นสขุภาพ
ของรัฐ หรอืเด็กทีม่รีายไดน้อ้ย ดอ้ย
โอกาส หรอืไมม่ปีระกนั 

รปูที ่1

โรงพยาบาลทีม่สีทิธ ิใ์นเงนิทนุจากพนัธบตัร
(ในหลกัลา้น)

โรงพยาบาลเด็กเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลก�าไร—รอ้ยละ 72 ของเงนิทนุ $1,080

โรงพยาบาลเด็กและศนูยก์ารวจัิย Oakland $135

โรงพยาบาลเด็กแหง่ Los Angeles 135

โรงพยาบาลเด็กแหง่เทศมณฑล Orange 135

โรงพยาบาลเด็ก Earl และ Loraine Miller (Long Beach) 135

โรงพยาบาลเด็กมหาวทิยาลยั Loma Linda 135

โรงพยาบาลเด็ก Lucile Packard ที ่Stanford 135

โรงพยาบาลเด็ก Rady, San Diego 135

โรงพยาบาลเด็ก Valley (Madera) 135

โรงพยาบาลเด็กของ University of California—รอ้ยละ 18 ของเงนิทนุ $270

โรงพยาบาลเด็ก Mattel ที ่University of California, Los Angeles $54

โรงพยาบาลเด็กมหาวทิยาลยัที ่University of California, Irvine 54

University of California โรงพยาบาลเด็ก Davis 54

University of California โรงพยาบาลเด็ก San Diego 54

University of California โรงพยาบาลเด็ก San Francisco 54

โรงพยาบาลอืน่ ๆ —รอ้ยละ 10 ของเงนิทนุ $150

โรงพยาบาลรัฐหรอืโรงพยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไรประมาณ 150 แหง่ ทีใ่ห ้
บรกิารแกเ่ด็กทีม่สีทิธิใ์นโปรแกรมการใหบ้รกิารส�าหรับเด็กแหง่รัฐ California 

$150

รวมท ัง้ส ิน้ $1,500
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• เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะมสีว่นชว่ยหรอืไมใ่น
การปรับปรงุผลของการรักษาพยาบาล
ของเด็ก หรอืผูป่้วยเด็ก 

• โรงพยาบาลทีส่มคัรนีจ้ะสนับสนุน
โครงการสอนหรอืศกึษาวจัิยเกีย่วกบั
เด็กหรอืไม่

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยการช�าระคนืหนีพ้นัธบตัร
รฐั รา่งกฎหมายนีจ้ะอนุญาตใหรั้ฐกูย้มื
เงนิจ�านวน $1.5 หมืน่ลา้น โดยการขาย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีเพิม่เตมิให ้
แกนั่กลงทนุ และรัฐจะช�าระคนืหนีพ้รอ้ม
ดอกเบีย้ โดยใชเ้งนิรายไดภ้าษีทัว่ไปของ
รัฐ คา่ใชจ้า่ยของพันธบตัรเหลา่นีจ้ะขึน้อยู่
กบัหลายปัจจัยดว้ยกนั เชน่ อตัราดอกเบีย้
ในขณะทีข่ายพันธบตัร ชว่งเวลาทีข่าย
พันธบตัร และระยะเวลาในการช�าระคนืหนี้
พันธบตัร เราประเมนิวา่คา่ใชจ้า่ยตอ่ผูเ้สยี
ภาษีในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรนีจ้ะอยูท่ี ่
$2.9 พันลา้น เพือ่ช�าระทัง้เงนิตน้ ($1.5 
พันลา้น) และดอกเบีย้ ($1.4 พันลา้น) น่ัน

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลส�าหรับเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

4

คอื คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ในการช�าระคนืจะอยูท่ี ่
ประมาณ $80 ลา้นตอ่ปี ในชว่ง 35 ปี
ขา้งหนา้ จ�านวนนีน้อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของ
รอ้ยละ 1 ของงบประมาณกองทนุทัว่ไป
ปัจจบุนัของรัฐ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารที่
จา่ยจากเงนิทนุพันธบตัรจะถกูจ�ากดัอยูท่ี่
คา่ใชจ้า่ยจรงิของ CHFFA หรอืรอ้ยละ 1 
ของเงนิทนุพันธบตัร แลว้แตจ่�านวนใดจะ
นอ้ยกวา่
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้
ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่อา่นราย

ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะ
กรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาของขอ้เสนอนีใ้น
ฉบบัเต็ม โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข 

(855) 345-3933  หรอืสง่อเีมลถงึ  
vigfeedback@sos.ca.gov คณุจะไดร้บัเอกสารทาง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด
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★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 4  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 4  ★

หลายทศวรรษทีผ่า่นมา	ผมไดส้ง่ขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัขอ้
เสนอในบตัรลงคะแนนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูล้งคะแนนเสยีง
ไดรั้บการพจิารณาเรือ่งทีโ่ตแ้ยง้
ระบบภาษีทรัพยส์นิทีไ่มเ่ป็นธรรม
หนึง่ขอ้คดัคา้นตอ่ขอ้เสนอใด	ๆ	ทีเ่สนอเพิม่ภาษี
ทรัพยส์นิคอื	ระบบภาษีทรัพยส์นิในรัฐ	California	ไม่
ยตุธิรรม	(ตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้โตแ้ยง้หลกั)
การเปลีย่นแปลงระบบเพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรมยิง่ขึน้
ระบบภาษีทรัพยส์นิของเราอาจมกีารเปลีย่นแปลงได	้
ตวัอยา่งเชน่	การประเมนิทรัพยส์นิใหมท่ัง้หมดเป็น
ระยะ	ๆ	แตส่ามารถชว่ยลดอตัราภาษีใหโ้ดยอตัโนมตัิ
เพือ่ใหร้ายไดจ้ากภาษีโดยรวมไมเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากคา่
อสงัหารมิทรัพยจ์ะเพิม่ขึน้
แน่นอนวา่หนึง่ในความยากล�าบากในการเปลีย่นแปลงก็
คอื	บคุคลและธรุกจิทีแ่ตกตา่งกนัจะมสีว่นไดเ้สยีทีแ่ตก
ตา่งกนัในการรักษาสภาพทีเ่ป็นอยู่
มองหารายละเอยีดเพิม่เตมิเพือ่ปรับปรงุสวสัดกิารดา้น
สขุภาพ

ในเรือ่งขอ้เสนอนี	้(การยมืเงนิเพือ่อดุหนุนโรงพยาบาล
เด็ก)	ฉันขอแนะน�าใหเ้ราพจิารณาปรับปรงุระบบการ
ดแูลสขุภาพทัง้ระบบกอ่น	
ในขณะทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญทีโ่ดดเดน่หลายรายทีใ่หก้าร
ดแูลสขุภาพในประเทศสหรัฐอเมรกิา	(และรัฐ	
California)	สหรัฐอเมรกิาใชจ้า่ยมากทีส่ดุแตก่อ็ยูห่า่ง
ไกลจากอนัดบัสงูสดุของอนัดบัโลกในดา้นการดแูล
สขุภาพ	นอกจากนี	้ชาว	California	หลายลา้นคนยงั
ไมม่คีวามคุม้ครองดา้นสขุภาพขัน้พืน้ฐาน
สอบถามผูส้มคัรต�าแหน่งส�านักงานรัฐ
บางท	ีผูส้มคัรต�าแหน่งตา่ง	ๆ	ในรัฐบาลของรัฐในเดอืน
พฤศจกิายน	—รวมทัง้ผูว้า่ราชการ	-	อาจมคีวามคดิบาง
อยา่งในการปรับปรงุการดแูลสขุภาพในรัฐ	California		
ลองถามกนั
GARY WESLEY

มโีรงพยาบาลเด็กของรัฐ	California	ทีไ่มห่วงัผลก�าไร
จ�านวนแปดแหง่และโรงพยาบาลเด็กแหง่มหาวทิยาลยั
รัฐ	California	อกีหา้แหง่	กวา่สองลา้นครัง้ในแตล่ะ
ปี	มเีด็กป่วยหนักเขา้รับการดแูลรักษาเป็นพเิศษในโรง
พยาบาลเด็กในรัฐ	California		ไมว่า่ครอบครัวจะจา่ย
มากเทา่ใดก็ตาม
เด็กทีม่ภีาวะรา่งกายทีซ่บัซอ้นและเป็นโรคทีค่กุคามตอ่
ชวีติได	้มะเร็ง	โรคเม็ดเลอืดแดงรปูเคยีว	โรคปอดเรือ้รัง
เราด�าเนนิการปลกูถา่ยอวยัวะในเด็กทัง้หมด	97%	
ผา่ตดัหวัใจในเด็ก	96%	และ	76%	เป็นการรักษามะเร็ง
ในเด็ก
ดว้ยการคน้ควา้วจัิยใหม	่ๆ	เทคโนโลยชีว่ยชวีติแบบ
ใหม	่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกมุารแพทยท์ีด่เียีย่มสามารถ
ชว่ยรักษาเด็ก	ๆ	ไดใ้นทกุ	ๆ	วนัทีโ่รงพยาบาลเด็กใน
รัฐ	California		ทกุวนันี	้85%	ของเด็กทีเ่ป็นมะเร็งเม็ด
เลอืดขาวออกจากโรงพยาบาลของเราโดยทีรั่กษาจน
หายขาดแลว้
ในฐานะศนูยก์ารวจัิยส�าหรับเด็กชัน้น�า	เราก�าลงัสรา้ง
นวตักรรมใหม	่ๆ	เพือ่ใหเ้ด็กทกุคนในรัฐ	California	มี
สขุภาพทีด่ขี ึน้โดยไมจ่�าเป็นตอ้งมาหาเรา
เนือ่งจากความส�าเร็จของเรา	ความตอ้งการจากเราก็
มมีากขึน้	เราไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางภมูภิาค	ทีเ่ด็ก	ๆ	
ทัง้หลายตา่งเรยีกหาเราจากโรงพยาบาลอืน่	ๆ	ในรัฐ 
California 
รา่งกฎหมาย	4	ขอใหผู้ล้งคะแนนเสยีงพจิารณา
ลงทนุนอ้ยกวา่	$40	ตอ่ปีส�าหรับผูป่้วยแตล่ะรายที่
เราเห็น	.	.	.	เงนิเพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถเพิม่ขดีความ
สามารถในการรักษาเด็กในรัฐ	California	ไดม้ากขึน้

เมือ่	14	ปีกอ่น	ชาว	California	สนับสนุนพันธบตัรครัง้
แรกของเรา	เรารูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บการไวว้างใจ
ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา	เงนิทกุดอลลารไ์ดรั้บการใชจ้า่ยใน
การสรา้งสิง่อ�านวยความสะดวกใหม	่ๆ	เพิม่ความทนั
สมยัสิง่เกา่	ๆ	ใหม้มีากขึน้	เพิม่เตยีงและซือ้เทคโนโลยี
ทางการแพทยท์ีด่ทีีส่ดุและทนัสมยัทีส่ดุ	.	.	.	การรักษา
เด็ก	ๆ	ไดม้ากขึน้
ส�านักงานเหรัญญกิรัฐบรหิารจัดการเงนิทนุพันธบตัรรัฐ
ทัง้หมด	แตใ่หก้ารรับรองแกว่ฒุสิภาและคณะกรรมการ
สมชัชาสขุภาพวา่	"โครงการนีเ้ป็นโครงการทีป่ระสบ
ความส�าเร็จอยา่งมาก"
เรามคีวามภาคภมูใิจอยา่งมากในความเชีย่วชาญและ
สิง่ทีเ่ราท�า	ในฐานะมนุษย	์เราไดรั้บสทิธพิเิศษทีจ่ะ
ไดเ้ห็นถงึความเขม้แข็งทีไ่รเ้ดยีงสาในเด็ก	ความรัก
ในครอบครัว	การแกไ้ขปัญหาของบคุลากร	ความเอือ้
อาทรของผูม้พีระคณุ	และความส�าเร็จของจติวญิญาณ
มนุษย์
เราขอเชญิคณุเขา้รว่มกบัผูล้งคะแนนเสยีงหลายลา้นคน
จากรัฐ	California	ทีไ่ดช้ว่ยสนับสนุนโรงพยาบาลเด็ก
เราทกุคนสามารถลงคะแนนรับรา่งกฎหมาย	4	—	เพือ่
รักษาเด็ก	ๆ	ไดม้ากขึน้
JAMES STEIN, M.D.,	กมุารศลัยแพทย์
MARIA MINON, M.D.,	หวัหนา้เจา้หนา้ทีก่ารแพทย์
ROBERTO GUGIG, M.D.,	กมุารเวชศาสตรร์ะบบทางเดนิ
อาหาร
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ร่างกฎหมาย

4
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 4  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 4  ★

รา่งกฎหมาย	4	ชว่ยเด็กป่วยมากกวา่	2	ลา้นคนในทกุปี	
ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัภาษีทรัพยส์นิหรอืรา่งกฎหมาย	13	
เราไดถ้ามผูเ้ชีย่วชาญและนีค่อืสิง่ทีพ่วกเขากลา่วไว:้
Joe	Harn,	เทศมณฑล	El	Dorado	ผูส้อบบญัชเีขต-
ควบคมุการเงนิของรัฐ
"ไมม่แีมแ้ตห่นึง่ดอลลารส์�าหรับรา่งกฎหมาย	4	มาจาก
ภาษีทรัพยส์นิ	ไมม่แีมแ้ตห่นึง่ดอลลารจ์ากพันธบตัร
โรงพยาบาลเด็กกอ่นหนา้นีท้ีไ่ดรั้บการจัดเกบ็จากภาษี
ทรัพยส์นิ	เหรัญญกิรัฐ	ผูค้วบคมุรัฐ	ผูต้รวจสอบเขต	
หรอืผูเ้กบ็ภาษี	(แมแ้ตพ่รรคการเมอืง)	จะเป็นพยาน
ตอ่ขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว	ผมไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหนึง่
คนในรัฐ	California	ทีม่คีวามคดิอนุรักษ์นยิมและผู ้
ควบคมุผูต้รวจสอบบญัชเีขตทีเ่ครง่ครัดมากทีส่ดุ	คณุ

สามารถปกป้องรา่งกฎหมาย	13	และลงคะแนนรับรา่ง
กฎหมาย	4	ได	้"
Jon	Coupal	ประธานสมาคมผูเ้สยีภาษีอากร	Howard	
Jarvis	กลา่ววา่
"รา่งกฎหมาย	13	ไดรั้บการคุม้ครองเจา้ของบา้นมา
นานกวา่	40	ปี	ขอ้เสนอนีไ้มไ่ดเ้ป็นภยัคกุคามตอ่ความ
คุม้ครองทีเ่จา้ของบา้นในรัฐ	California	ไดรั้บตามรา่ง
กฎหมาย	13	เลย	"
โปรดลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	4
ANN-LOUISE KUHNS,	ประธาน
สมาคมโรงพยาบาลเด็กรัฐ	California	

นีค่อือกีหนึง่ขอ้เสนอพันธบตัรผกูพันทัว่ไป	ขอใหผู้ล้ง
คะแนนเสยีงอนุญาตใหรั้ฐ	California	กูย้มืเงนิเพิม่โดย
การขาย	"พันธบตัร"	ซึง่จะตอ้งช�าระคนืพรอ้มดอกเบีย้	
(อาจตอ้งเสยีภาษีทรัพยส์นิทีส่งูกวา่)	โดยปกตจิะใช ้
เวลาหลายสบิปี
ผมบอกวา่	"อาจมคีวามเป็นไปได"้	เพราะบางครัง้เงนิที่
ไดจ้ากพันธบตัรจะใชส้�าหรับการจัดหาเงนิทนุ	แตไ่ดรั้บ
การช�าระคนืโดยผูรั้บโครงการ—เชน่	เจา้ของบา้นภาย
ใตโ้ครงการสนิเชือ่	Cal-Vet	home-farm
ขอ้เสนอพันธบตัรน�าเสนอหลายค�าถาม:
1.	รัฐบาลมหีนีอ้ยูแ่ลว้มากเทา่ไรแลว้
2.	คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีค่าดวา่จะเกดิกบัขอ้เสนอตอ่
สาธารณชนคอืเทา่ไร

3.	ไดม้กีารระบจุ�านวนเงนิทีเ่สนอนีไ้วห้รอืไม่
4.	ขอ้เสนอทีใ่ชเ้หมาะสม—ท�าใหเ้ป็นทีย่อมรับหรอืเป็น
ทีต่อ้งการหรอืไม่

5.	ผูล้งคะแนนเสยีงควรด�าเนนิโครงการตอ่ไปในการ
จา่ยภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้หรอืไม	่ในเมือ่ระบบภาษี
ทรัพยส์นิของรัฐ	California	นัน้ชา่งไมย่ตุธิรรม

รัฐ	CALIFORNIA	’มรีะบบภาษีทรัพยส์นิไมย่ตุธิรรม
ในปี	1978	ผูล้งคะแนนเสยีงในรัฐ	California	ได ้
ใหก้ารรับรองการเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชน
ของผูล้งคะแนนเสยีง	เรยีกวา่	รา่งกฎหมาย	13	การ
เขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนดงักลา่วได ้

เพิม่บทบญัญัตใิหรั้ฐธรรมนูญแหง่รัฐ	California	
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิ	"การประเมนิอกีครัง้"	ของ
อสงัหารมิทรัพยจ์นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงหรอื
ปรับปรงุใหม่
รา่งกฎหมาย	13	ไดป้กป้องเจา้ของอสงัหารมิทรัพย์
จากการเพิม่ภาษีทีส่งูขึน้ตามมลูคา่ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้	
แตก่ย็งัไดส้รา้งระบบทีเ่จา้ของบา้นคนใหมส่ามารถจา่ย
ได	้10-20	ครัง้	ไดม้ากกวา่เพือ่นบา้นของพวกเขาทีม่ี
ทรัพยส์นิทีม่นูคา่เหมอืนแตไ่ดรั้บมานานแลว้
นอกจากนี	้เนือ่งจากสถานทีใ่หบ้รกิารทางธรุกจิสามารถ
ปลอ่ยใหเ้ชา่	(แทนการขาย)	รา่งกฎหมาย	13	ไดน้�าไป
สูก่ารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญข่องภาระภาษีทรัพยส์นิโดย
รวมจากธรุกจิไปสูเ่จา้ของบา้น
ผูส้นับสนุนขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนควรรับภาระใน
การอธบิายวา่เหตใุดจงึสมควรไดรั้บการสนับสนุน—ที่
มคีา่ใชจ้า่ยเต็มรปูแบบ	ทางเลอืกทีพ่รอ้มใชง้าน	ความ
จ�าเป็นและความตอ้งการอืน่	ๆ	
ในกรณีนี	้ผูเ้สนอควรใชก้ารโตแ้ยง้เพือ่ตอบค�าถาม	1-5	
ดงักลา่วขา้งตน้
GARY WESLEY
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ร่างกฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�ำหนดส�ำหรบัเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยบ์ำงรำยเพือ่ใหส้ำมำรถโอนฐำนภำษทีรพัยส์นิของ
ตนไปยงัอสงัหำรมิทรพัยท์ ีเ่ปลีย่นแทนใหม่
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูดว้ยกระบวนกำรเขำ้ชือ่เสนอกฎหมำยโดยประชำชนและบทกฎหมำย5

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
รฐับำลทอ้งถิน่เรยีกเก็บภำษกีบัเจำ้ของ
ทรพัยส์นิ รัฐบาลทอ้งถิน่ในรัฐ California 
ไมว่า่จะเป็นเมอืง เทศมณฑล โรงเรยีน และ
เขตพเิศษตา่ง ๆ เรยีกเกบ็ภาษีจากเจา้ของ
ทรัพยส์นิตามมลูคา่ของทรัพยส์นิเหลา่นัน้ 
ภาษีทรัพยส์นิเป็นแหลง่รายไดส้�าคญัแหลง่
หนึง่ของรัฐบาลทอ้งถิน่ โดยสรา้งรายไดก้วา่ 
$60 พันลา้นตอ่ปีทัว่ทัง้รัฐ 
กำรค�ำนวณภำษขีองเจำ้ของทรพัยส์นิ 
การค�านวณภาษีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิตอ้งจา่ย 
ภาษีทรัพยส์นิรายปีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิแตล่ะ
รายตอ้งจา่ยเทา่กบัมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของ
ทรัพยส์นินัน้ คณูดว้ยอตัราภาษีของทรัพยส์นิ
นัน้ อตัราภาษีทรัพยส์นิปกตขิองเจา้ของ
ทรัพยส์นิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.1 ในปีทีซ่ ือ้ทรัพยส์นิ
นัน้มา มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีคอืราคาซือ้ของ

ทรัพยส์นินัน้ แตล่ะปีหลงัจากนัน้ จะมกีารปรับ
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ตาม
อตัราเงนิเฟ้อ (สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2) การ
ปรับดงักลา่วจะเกดิขึน้เรือ่ย ๆ จนกวา่จะขาย
ทรัพยส์นินัน้ไป และจะเก็บภาษีทรัพยส์นินัน้ที่
ราคาซือ้ครัง้ใหมนั่น้ 
ผูย้ำ้ยมกัประสบกบัภำระภำษทีรพัยส์นิ
ทีส่งูข ึน้ มลูคา่ตลาดของทีอ่ยูอ่าศยัเกอืบ
ทัง้หมด (ราคาทีส่ามารถขายได)้ ขยบัสงูขึน้
มากกวา่รอ้ยละ 2 ตอ่ปี นีห่มายความวา่มลูคา่
ทีต่อ้งเสยีภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัเกอืบทัง้หมด
นอ้ยกวา่มลูคา่ตลาด ดว้ยเหตนุี ้เมือ่เจา้ของ
บา้นซือ้บา้นหลงัใหม ่ราคาซือ้บา้นหลงัใหม่
มกัสงูกวา่มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นหลงั
เกา่ของผูซ้ ือ้ (แมว้า่บา้นเหลา่นีม้มีลูคา่ตลาด
ทีใ่กลเ้คยีงกนั)  สิง่นีน้�าไปสูภ่าษีทรัพยส์นิที่
สงูขึน้ส�าหรับผูซ้ ือ้บา้น 

• ถอดถอนขอ้ก�าหนดปัจจบุนัตอ่ไปนีอ้อก
ส�าหรับเจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี 
หรอืทพุพลภาพขัน้รนุแรงเพือ่ใหส้ามารถโอน
ฐานภาษีทรัพยส์นิของตนไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัที่
เปลีย่นแทนใหม:่ กลา่วคอื อสงัหารมิทรัพย์
ทีเ่ปลีย่นแทนนัน้ตอ้งมมีลูคา่เทา่กนัหรอืนอ้ย
กวา่ ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ปลีย่นแทนนัน้ตอ้งอยูใ่น
เทศมณฑลทีจ่�าเพาะ และการโอนดงักลา่ว
นัน้จะท�าไดเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้

• ถอดถอนขอ้ก�าหนดดา้นมลูคา่และสถานทีต่ัง้
ของทรัพยส์นิทีเ่ปลีย่นแทนทีค่ลา้ยคลงึกนั
ในดา้นการโอนส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีป่น
เป้ือน หรอืไดรั้บความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ

• ก�าหนดใหม้กีารปรับแกฐ้านภาษีทรัพยส์นิ
ของทรัพยส์นิทีเ่ปลีย่นแทน บนพืน้ฐานของ
มลูคา่ของทรัพยส์นิชิน้ใหม่

สรปุกำรประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทำ้ย
ตอ่งบประมำณของรฐับำลทอ้งถิน่และ
รฐัโดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• โรงเรยีนและรัฐบาลทอ้งถิน่อืน่ ๆ แตล่ะแหง่

อาจจะสญูเสยีรายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิ
กวา่ $100 ลา้นตอ่ปีในสองสามปีแรก และ
จะเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เมือ่เวลาผา่นไปจนถงึ
ประมาณ $1 พันลา้นตอ่ปี (ตามคา่เงนิดอล
ลา่รใ์นปัจจบุนั) คา่ใชจ้า่ยของรัฐในการ
ชดเชยการสญูเสยีรายไดภ้าษีทรัพยส์นิจะ
เพิม่ขึน้ในท�านองเดยีวกนั

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย  ต่ อ

กฎพเิศษส�ำหรบัเจำ้ของบำ้นบำงรำย ใน
บางกรณี กฎพเิศษอนุญาตใหเ้จา้ของบา้น
ในปัจจบุนัยา้ยเขา้อยูบ่า้นอกีหลงัโดยไมต่อ้ง
เสยีภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ กฎพเิศษใชก้บั
เจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี หรอืผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรง หรอืผูท้ีม่ทีรัพยส์นิทีไ่ด ้
รับผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละ
การปนเป้ือน (เราเรยีกเจา้ของบา้นเหลา่นีว้า่ 
“เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิ”์) เมือ่ยา้ยเขา้ไปในเทศ
มณฑลเดยีวกนั เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิส์ามารถ
โอนมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นในปัจจบุนั
ไปยงับา้นอกีหลงัได ้หากมลูคา่ตลาดของบา้น
หลงัใหมม่คีา่เดยีวกนัหรอืนอ้ยกวา่บา้นหลงั
ปัจจบุนั นอกจากนี ้รัฐบาลเทศมณฑลอาจ
อนุญาตใหเ้จา้ของบา้นผูม้สีทิธิส์ามารถโอน
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีไปยงับา้นในเทศมณฑล
จากบา้นในเทศมณฑลอืน่ สบิเทศมณฑลที่
อนุญาตการโอนเชน่นี ้ยกเวน้ในบางกรณีจ�ากดั 
เจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปีหรอืเป็นผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรงสามารถโอนมลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีครัง้หนึง่ในชวีติ ในกลอ่งดา้นขา้งนี ้
(“เกดิอะไรขึน้ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั?”) มี
ตวัอยา่งวธิกีารท�างานของกฎเหลา่นี้

ภำษอีืน่ ๆ ในกำรซือ้บำ้น เมอืงและเทศ
มณฑลเรยีกเกบ็ภาษีจากการโอนบา้นและ
อสงัหารมิทรัพยอ์ืน่ ๆ  โดยในทัว่รัฐ ภาษีการ
โอนเรยีกเกบ็ประมาณ $1 พันลา้นดอลลาร์
ส�าหรับเมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ 
เทศมณฑลบรหิำรภำษทีรพัยส์นิ ผูป้ระเมนิ
ของเทศมณฑลเป็นผูก้�าหนดมลูคา่ทีต่อ้งเสยี
ภาษีของทรัพยส์นิ ในทัว่รัฐ คา่ใชจ้า่ยของเทศ
มณฑลส�าหรับเจา้หนา้ทีผู่ป้ระเมนิรวมอยูท่ี่
ประมาณ $600 ลา้นตอ่ปี 
ภำษรีำยไดส้ว่นบคุคลรฐั California รัฐ
เก็บภาษีรายไดส้ว่นบคุคลจากรายไดท้ีไ่ดรั้บ
ภายในรัฐ รายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษีสามารถรวมถงึ
ก�าไรจากการขายบา้น ภาษีรายไดส้ว่นบคุคล
เรยีกเกบ็มากกวา่ $80 พันลา้นตอ่ปี 

ขอ้เสนอ
ขยำยกฎพเิศษส�ำหรบัเจำ้ของบำ้นผูม้สีทิธ ิ ์
ขอ้เสนอใหแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญเพือ่ขยายกฎพเิศษ
ทีใ่หก้ารลดหยอ่นภาษีทรัพยส์นิกบัเจา้ของบา้น
ผูม้สีทิธิเ์มือ่พวกเขาซือ้บา้นอกีหลงั เริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2019 ขอ้เสนอนี:้

เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย

ร่างกฎหมาย

5

เกดิอะไรขึน้ภำยใตก้ฎหมำยปจัจบุนั
   สามภีรรยาอาย ุ55 ปี ซือ้บา้นเมือ่ 30 ปีทีแ่ลว้เป็นเงนิ $110,000 มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นของพวกเขาใน
ปัจจบุนัอยูท่ี ่$200,000 ($110,000 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ตอ่ปีเป็นเวลา 30 ปี) ภาษีทรัพยส์นิตอ่ปีของพวกเขาอยู่
ที ่$2,200 (รอ้ยละ 1.1 ของมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษี) บา้นของพวกเขาขณะนีส้ามารถขายไดท้ีร่าคา $600,000 ทัง้คู่
ก�าลงัตดัสนิใจวา่จะยา้ยเขา้ไปอยูใ่นบา้นหลงัใดหลงัจากทัง้สองหลงั

•   บำ้นทีร่ำคำแพงมำกกวำ่ ทางเลอืกแรกคอืการยา้ยไปยงับา้นทีร่าคา $700,000 การยา้ยนีจ้ะไมไ่ดส้ทิธิต์าม
กฎพเิศษเนือ่งจากบา้นหลงัใหมม่รีาคาแพงกวา่บา้นหลงัปัจจบุนั หากทัง้คูย่า้ยดว้ยทางเลอืกนี ้มลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีของบา้นหลงัใหมข่องพวกเขาจะอยูท่ี ่$700,000 (ราคาซือ้บา้น) ภาษีทรัพยส์นิตอ่ปีของพวกเขาจะ
เพิม่เป็น $7,700

•   บำ้นทีร่ำคำถกูกวำ่ ทางเลอืกทีส่องคอืการยา้ยไปยงับา้นทีร่าคา $450,000 ในกรณีนีจ้ะเขา้เกณฑก์ฎพเิศษ 
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นหลงัใหมน่ีจ้ะอยูท่ี ่$200,000 (เทา่กบับา้นหลงัเดมิของพวกเขา) ภาษีทรัพยส์นิ
ตอ่ปีของพวกเขาจะเหลอืเพยีง $2,200
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ร่างกฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ 
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม่
การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย5

• อนญุำตกำรยำ้ยในทกุ
พืน้ทีใ่นรฐั เจา้ของบา้นผู ้
มสีทิธิส์ามารถโอนมลูคา่
ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้น
หลงัปัจจบุนัไปยงับา้นอกี
หลงัทีใ่ดกไ็ดใ้นรัฐ 

• อนญุำตกำรซือ้บำ้น
หลงัทีม่รีำคำแพงกวำ่ 
เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิ์
สามารถโอนมลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีของบา้นหลงั
ปัจจบุนั (โดยอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นเล็กนอ้ย) ไป
ยงับา้นทีม่รีาคาแพงกวา่ 
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีโอน
จากบา้นหลงัปัจจบุนัไปยงั
บา้นหลงัใหมถ่กูปรับใหส้งู
ขึน้ มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษี
ของบา้นหลงัใหมม่ากกวา่
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้นหลงัเกา่แต่
นอ้ยกวา่มลูคา่ตลาดของบา้นหลงัใหม ่
ตวัอยา่งปรากฏในกลอ่งดา้นขา้ง (“เกดิ
อะไรขึน้ภายใตร้า่งกฎหมาย 5”) 

• ลดภำษสี�ำหรบับำ้นทีเ่พิง่ซือ้ใหมท่ี่
รำคำถกูกวำ่ เมือ่เจา้ของบา้นผูม้สีทิธิ์
ยา้ยเขา้ไปยงับา้นทีร่าคาถกูกวา่ มลูคา่
ทีต่อ้งเสยีภาษีโอนจากบา้นหลงัปัจจบุนั
ไปยงับา้นหลงัใหมจ่ะถกูปรับใหล้ดลง 
ตวัอยา่งปรากฏในกลอ่งดา้นขา้ง (“เกดิ
อะไรขึน้ภายใตร้า่งกฎหมาย 5”) 

• ยกเลกิกำรจ�ำกดัจ�ำนวนคร ัง้ทีเ่จำ้ของ
บำ้นสำมำรถใชก้ฎพเิศษ ไมม่กีารจ�ากดั
จ�านวนครัง้ทีเ่จา้ของบา้นผูม้สีทิธิส์ามารถ
โอนมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของตน

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
รำยไดภ้ำษทีรพัยส์นิทีล่ดลงใหก้บัรฐับำล
ทอ้งถิน่ ขอ้เสนอนีอ้าจสง่ผลกระทบหลาย
ประการตอ่รายไดภ้าษีทรัพยส์นิ

• ภำษทีีล่ดลงจำกผูท้ ีต่อ้งยำ้ยบำ้น
อยูแ่ลว้ ในขณะนีม้เีจา้ของบา้นจ�านวน 
85,000 รายทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี ยา้ย
ไปยงับา้นอกีหลงัในแตล่ะปีโดยไมไ่ด ้
รับการเวน้จากภาษีทรัพยส์นิ ผูย้า้ยบา้น
เหลา่นีเ้กอืบทัง้หมดกลบัตอ้งเสยีภาษี
ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ ภายใตข้อ้เสนอนี ้ภาษี
ทรัพยส์นิของพวกเขาจะลดลงเป็นอยา่ง
มาก ซึง่จะลดรายไดภ้าษีทรัพยส์นิ 

• เป็นไปไดว้ำ่ภำษจีะสงูขึน้จำกรำคำ
บำ้นทีส่งูข ึน้และกำรกอ่สรำ้งบำ้นที่
เพิม่ข ึน้ ขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผลใหค้นขาย
บา้นของตนและซือ้บา้นหลงัใหมเ่พราะวา่
พวกเขาจะไดรั้บการเวน้ภาษีจากการกระ
ท�าเชน่นัน้ จ�านวนผูย้า้ยบา้นอาจเพิม่ขึน้
หลายหมืน่ราย หลายคนทีส่นใจในการซือ้
และขายบา้นจะสรา้งผลกระทบตอ่ราคา
บา้นและการกอ่สรา้งบา้น การเพิม่ขึน้ของ
ราคาบา้นและการกอ่สรา้งบา้นจะน�าไปสู่
รายไดภ้าษีทรัพยส์นิทีเ่พิม่ขึน้ 

เกดิอะไรขึ�นภายใตร้า่งกฎหมาย 5

$300,000 $200,000 $100,000

การใชคู้ส่ามภีรรยาคูเ่ดมิจากตวัอยา่งกอ่นหนา้นี� บา้นหลงัปัจจบุนัของพวกเขามมีลูคา่ตอ้งเสยีภาษี 
$200,000 และมมีลูคา่ตลาด $600,000 หากพวกเขายา้ยไป มลูคา่เสยีภาษีของบา้นหลงั
ใหมข่องพวกเขาจะเป็น:

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงักอ่น

$700,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงัใหม่

$600,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงักอ่น

 หากคูส่ามภีรรยาซื�อบา้นในราคา $700,000 มลูคา่ภาษีของบา้นหลงัใหมน่ี�
จะเป็น $300,000 (ตามที�แสดงไวข้า้งลา่ง) คา่ภาษีทรัพยส์นิรายปีของพวกเขาจะเป็น 
$3,300 ซึ�งมากกวา่ที�พวกเขาจา่ยสําหรับบา้นหลงักอ่นของพวกเขา ($2,200) 
แตน่อ้ยกวา่ที�พวกเขาจะจา่ยภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั ($7,700) มาก 

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงัใหม่

$150,000 $200,000 75%

หากคูส่ามภีรรยาซื�อบา้นในราคา $450,000 มลูคา่ภาษีของบา้นหลงัใหมน่ี�จะเป็น 
$150,000 (ตามที�แสดงไวข้า้งลา่ง) คา่ภาษีทรัพยส์นิรายปีของพวกเขาจะเป็น $1,650 
ซึ�งนอ้ยกวา่ที�พวกเขาจา่ยสําหรับบา้นหลงักอ่นของพวกเขาและที�พวกเขาจะจา่ยภายใตก้ฏ
หมายปัจจบุนั ($2,200 ) 

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงักอ่น

$450,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงัใหม่

$600,000
มลูคา่ตลาดขอ
งบา้นหลงักอ่น

มลูคา่ภาษีขอ
งบา้นหลงัใหม่

บา้นแพงขึ�น. 

บา้นถกูลง. 
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การสญูเสยีรายไดจ้ากผูท้ีต่อ้งยา้ยบา้นอยู่
แลว้จะมากกวา่รายไดจ้ากราคาบา้นและการ
กอ่สรา้งบา้นทีส่งูขึน้ ซึง่นีห้มายความวา่ขอ้
เสนอนีจ้ะชว่ยลดภาษีทรัพยส์นิส�าหรับรัฐบาล
ทอ้งถิน่ ในไมก่ีปี่แรก โรงเรยีนและรัฐบาลทอ้ง
ถิน่ตา่งอาจตอ้งสญูเสยีมากกวา่ $100 ลา้น
ตอ่ปี ในเวลาตอ่มา การสญูเสยีดงักลา่วจะเพิม่
ขึน้ซึง่สง่ผลใหโ้รงเรยีนและรัฐบาลทอ้งถิน่ตา่ง
ตอ้งสญูเสยีประมาณ $1 พันลา้นดอลลารต์อ่ปี 
(ตามคา่เงนิดอลลารใ์นปัจจบุนั) 
คำ่ใชจ้ำ่ยของรฐักบัโรงเรยีนทีเ่พิม่ข ึน้ 
กฎหมายปัจจบุนัก�าหนดใหรั้ฐตอ้งจัดหาเงนิ
เพิม่ขึน้ใหก้บัโรงเรยีนเกอืบทกุแหง่เพือ่ชดเชย
การสญูเสยีภาษีทรัพยส์นิของรัฐ ดว้ยเหตนุี ้
คา่ใชจ้า่ยของรัฐส�าหรับโรงเรยีนตา่ง ๆ จะเพิม่
ขึน้มำกกวำ่ $100 ลำ้นตอ่ปีในชว่งไมก่ีปี่แรก 
ในเวลาตอ่มา คา่ใชจ้า่ยของรัฐกบัโรงเรยีน
ทีเ่พิม่ขึน้เหลา่นีจ้ะเพิม่สงูขึน้ประมำณ 
$1 พนัลำ้นตอ่ปีตามคา่เงนิดอลลารใ์นปัจจบุนั 
(นีค่อืนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบประมาณรัฐ) 
กำรขึน้ภำษรีำยไดก้ำรโอนทรพัยส์นิ ดว้ย
ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่อตัราการขายบา้นใหส้งูขึน้ 
ขอ้เสนอดงักลา่วจะเพิม่รายไดภ้าษีจากการ
โอนทรัพยส์นิทีเ่รยีกเกบ็โดยเมอืงและเทศ
มณฑลอกีดว้ย การเพิม่ขึน้ของรายไดน้ีค้าดวา่
จะอยูท่ีห่ลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปี
กำรขึน้ภำษรีำยได ้เนือ่งจากขอ้เสนอนีจ้ะ
ชว่ยเพิม่จ�านวนการขายบา้นในแตล่ะปี ขอ้

เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม ่

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย

ร่างกฎหมาย

5

เสนอนีค้าดวา่จะเพิม่จ�านวนผูเ้สยีภาษีทีต่อ้ง
ช�าระภาษีรายไดจ้ากก�าไรทีไ่ดม้าจากการขาย
บา้น สิง่นีค้าดวา่จะเพิม่รายไดรั้ฐจากภาษีราย
ไดก้วา่หลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปี 
คำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรทีส่งูข ึน้ส�ำหรบัเทศ
มณฑล ผูป้ระเมนิประจ�าเทศมณฑลจะตอ้ง
สรา้งขัน้ตอนในการค�านวณมลูคา่ทีต่อ้งเสยี
ภาษีบา้นทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้เสนอนี ้ส ิง่นีจ้ะน�า
ไปสูค่า่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวส�าหรับผูป้ระเมนิของ
เทศมณฑลอยูท่ ีห่ลำยสบิลำ้นดอลลำรห์รอื
มำกกวา่ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตอ่เนือ่งเล็กนอ้ยที่
เพิม่ขึน้
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้
ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่ดรูำยชือ่
ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกของคณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำฉบบัเต็มของขอ้
เสนอรฐันี ้กรณุำโทรศพัทต์ดิตอ่เลขำนกุำรรฐัไดท้ ี่

หมำยเลข (855) 345-3933 หรอืทำ่นสำมำรถสง่อเีมล
ถงึ vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะไดร้บัเอกสำร

ทำงไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด
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ร่างกฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ 
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม่
การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย5

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 5  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 5  ★
รา่งกฎหมาย 5 ไมไ่ดช้ว่ยผูส้งูอายรุายไดต้�า่สว่นใหญ ่แตจ่ะ
ชว่ยผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากบรษัิทอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นผูจั้ดหาเงนิ
สนับสนุน
ผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากอสงัหารมิทรัพยเ์บือ้งหลงัรา่งกฎหมาย 5 
ก�าลงัพยายามทีจ่ะสรา้งความหวาดกลวัในหมูผู่ส้งูอายดุว้ยค�า
โกหก กฎหมายปัจจบุนัไดอ้นุญาตใหผู้ช้�าระภาษีทีส่งูอายแุละ
ทพุพลภาพรนุแรงสามารถรักษาการยกเวน้ภาษีทรัพยส์นิไดแ้ลว้
เมือ่มกีารยา้ยทีอ่ยู ่รา่งกฎหมาย 5 แตกตา่งออกไป โดยเป็นการ
ยกเวน้ภาษีแบบใหมส่�าหรับผูท้ีม่รีายไดส้งูสดุทีค่อยกวา้นซือ้ที่
อยูอ่าศยัราคาแพงขึน้และขนาดใหญข่ึน้หลงัจากอาย ุ55 ปี
“ผูไ้ดผ้ลประโยชนก์ลา้ดยีงัไงถงึใชผู้ส้งูอายแุละผูท้พุพลภาพ
เป็นโรงรับจ�าน�าเพือ่ขายบา้นราคาแพงมากขึน้” กลา่วโดย Gary 
Passmore, ประธานสภาผูส้งูอายรัุฐ California “ ผูส้งูอายุ
สามารถเกษียณอายดุว้ยบา้นของพวกเขาโดยไมต่อ้งเสยี ‘เบีย้
ปรับการยา้ยทีอ่ยูใ่ด ๆ.’ พวกเขาสรา้งสิง่นัน้ขึน้มาเอง ลงคะแนน
เสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5”
รา่งกฎหมาย 5 เพิม่ความเสีย่งใหก้บับรกิารดบัเพลงิ การดแูล
สขุภาพ และโรงเรยีนของเรา เนือ่งจากรา่งกฎหมายนีจ้ะลดราย
ไดถ้งึ $1 พันลา้นจากเมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ 
ชาว California ทีอ่ายนุอ้ยกวา่ตอ้งตอ่สูเ้พือ่ซือ้บา้นหลงัแรก

ของพวกเขา ผูส้งูอายหุลายคน ผูท้พุพลภาพ และครอบครัวไม่
สามารถซือ้หอ้งชดุทีป่ลอดภยัได ้มนัเป็นเรือ่งทีผ่ดิทีผู่ไ้ดผ้ล
ประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัขอ้เสนอนีจ้ะท�าให ้
ทีอ่ยูอ่าศยัยิง่แพงมากขึน้
“ในฐานะครเูกษียณอาย ุฉันกงัวลเกีย่วกบัการจา่ยเงนิคา่สนิเชือ่
และการอาศยัภาวะเกษียณอายเุพือ่ชว่ยเหลอืลกู ๆ ของฉัน รา่ง
กฎหมาย 5 จะไมช่ว่ยฉันไดเ้ลย และพวกเขาไมค่วรพดูวา่มนั
จะชว่ยได”้ กลา่วโดย Melinda Dart ครเูกษียณอายโุรงเรยีน
ประถม
รา่งกฎหมาย 5 ถกูคดัคา้นโดยคร ูพยาบาล นักดบัเพลงิ และผู ้
สนับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและผูส้งูอายเุพราะวา่มนัเป็นการหลอก
ลวง โปรดรว่มกบัเราในการลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5
NAN BRASMER, ประธาน
สมาพันธ ์California ส�าหรับผูเ้กษียณชาวอเมรกินั
HELEN L. HUTCHISON, ประธาน
สหพันธผ์ูล้งคะแนนเสยีงสตรรัีฐ California 
TIM GAGE, อดตีผูอ้�านวยการ
กระทรวงการคลงัรัฐ California 

รา่งกฎหมาย 5 จะใหส้ทิธผิูส้งูอายทุกุคน (55 ขึน้ไป) และผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรงในการยา้ยทีอ่ยูโ่ดยไมม่เีบีย้ปรับ
รา่งกฎหมาย 5 การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนวา่ดว้ย
ความเป็นธรรมของภาษีทรัพยส์นิจะชว่ยขจัด “เบีย้ปรับในการ
ยา้ยทีอ่ยู”่ ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่คุม้ครองผูส้งูอาย ุ(55 ขึน้ไป) 
และผูท้พุพลภาพขัน้รนุแรงทีต่อ้งการยา้ยไปยงับา้นทีป่ลอดภยั 
เหมาะสม หรอืใกลก้บัครอบครัวของพวกเขามากกวา่ รา่ง
กฎหมาย 5 จ�ากดัเบีย้ปรับภาษีทรัพยส์นิทีพ่วกเขาอาจตอ้งเสยี
หากพวกเขาซือ้บา้นอกีหลงัหนึง่ในเทศมณฑลใด ๆ ของรัฐ
รา่งกฎหมาย 5 ขจัดความทา้ทายในการยา้ยทีอ่ยูส่�าหรับผูส้งู
อาย ุ(55 ขึน้ไป)
ผูส้งูอายใุนรัฐ California หลายลา้นคนอาศยัอยูใ่นบา้นทีไ่ม่
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของตนเชน่ บา้นขนาดใหญเ่กนิไป มี
ขัน้บนัไดมากเกนิหรอือยูห่า่งไกลจากครอบครัวและคนรักมาก
เกนิไป ภายใตร้า่งกฎหมาย 5 เจา้ของบา้นผูส้งูอาย ุ(อาย ุ55 
ขึน้ไป) จะสามารถโอนมลูคา่ปัจจบุนัทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้น
ของพวกเขา ไมว่า่พวกเขาจะเลอืกยา้ยไปยงัทีใ่ดในรัฐ
รา่งกฎหมาย 5 ใหอ้�านาจผูเ้กษียณอายทุีอ่าศยัอยูด่ว้ยรายได ้
คงที่
ผูเ้กษียณอายสุว่นมากอาศยัอยูด่ว้ยรายไดค้งที ่หลายครัง้มาก
เงนิบ�านาญหรอืเงนิประกนัสงัคม รา่งกฎหมาย 5 ขจัดโอกาส
การขึน้ภาษีสนิทรัพย ์100%, 200% หรอืแมแ้ต ่300% ที่
บอ่ยครัง้ คร ูนักดบัเพลงิ ต�ารวจ และผูเ้กษียณอายอุาชพีอืน่ ๆ 
ตอ้งจา่ยหากพวกเขาตอ้งการขายบา้นทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่ซือ้
บา้นหลงัใหมท่ีอ่ืน่ใดในรัฐ California
รา่งกฎหมาย 5 คุม้ครองจากฐานภาษีทรัพยส์นิ “เบีย้ปรับการ
ยา้ยทีอ่ยู”่
ภายใตก้ฎหมายรัฐ California ในปัจจบุนั ภาษีทรัพยส์นิเรยีก
เก็บเป็นอตัรารอ้ยละเล็กนอ้ยจากมลูคา่ทรัพยส์นิขณะท�าการ
ซือ้ สิง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กในชือ่ “ฐานภาษีทรัพยส์นิ” นอกจากนีก้ม็ี
การจ�ากดัวา่ภาษีทรัพยส์นิสามารถปรับเพิม่ไดเ้ทา่ใดตอ่ปี ผูส้งู
อายแุละผูท้พุพลภาพขัน้รนุแรงมกัมรีายไดค้งทีแ่ละไมส่ามารถ
ช�าระภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ แตห่ากพวกเขาเลอืกทีจ่ะยา้ยไป
ยงัทีอ่ยูใ่หม ่“ฐานภาษี”ของพวกเขาจะเพิม่สงูขึน้เป็นอยา่งมาก

เนือ่งจากราคาบา้นทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งหลายสบิปีทีผ่า่นมา รา่ง
กฎหมาย 5 คุม้ครองชาว California เหลา่นีจ้าก “เบีย้ปรับการ
ยา้ยทีอ่ยู”่ โดยอนุญาตใหพ้วกเขารักษาฐานภาษีทีต่�า่กวา่และ
เป็นธรรมกวา่
รา่งกฎหมาย 5 ขยายผลประโยชนข์องรา่งกฎหมาย 13 โดย
ชว่ยสรา้งเสถยีรภาพทางภาษีและความสบายใจ
รา่งกฎหมาย 5 ชว่ยขจัด“เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่ ทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนัอนัน�ามาซึง่ปัญหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐ 
California เชน่เดยีวกบัรา่งกฎหมาย 13 (1978) ซึง่ไดป้กป้อง
ผูส้งูอายหุลายลา้นคนจากการถกูเกบ็ภาษีทีอ่ยูอ่าศยัของพวก
เขา รา่งกฎหมาย 5 จะชว่ยคนอกีหลายลา้นคนในปัจจบุนั รา่ง
กฎหมาย 5 จะชว่ยบรรเทาภาวะการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัและ
จะน�ามาซึง่เสถยีรภาพทางภาษีและความสบายใจของคนชนชัน้
กลางและครอบครัววยัท�างานหลายลา้นคนในรัฐ California
รา่งกฎหมาย 5 ใหอ้�านาจผูท้พุพลภาพขัน้รนุแรงทีต่ดิอยูใ่นบา้น
ทีไ่มเ่หมาะสม
ผูท้พุพลภาพอยา่งรนุแรงหลายคนในรัฐ California อาศยัอยูใ่น
บา้นทีไ่มม่คีวามปลอดภยัหรอืเหมาะสมส�าหรับพวกเขาอกีตอ่ไป 
แตพ่วกเขาไมส่ามารถยา้ยทีอ่ยูไ่ดเ้นือ่งจากภาษีทรัพยส์นิของ
พวกเขาจะสงูมาก หากพวกเขาซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใหมใ่นทีแ่หง่ใดใน
รัฐ California  สถานการณน์ีส้ามารถเกดิขึน้ไดแ้มว้า่พวกเขาจะ
ซือ้บา้นในราคาทีถ่กูกวา่กต็าม ภายใตร้า่งกฎหมาย 5 เจา้ของ
บา้นทีเ่ป็นผูท้พุพลภาพรนุแรงจะสามารถยา้ยไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัที่
เหมาะสมมากกวา่เดมิโดยไมต่อ้งเสยี “เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่
PENNY LILBURN, ผูอ้�านวยการบรหิาร
ศนูยผ์ูส้งูอายทุีร่าบสงู
KYLE MILES, ผูบ้งัคบับญัชาการ
กรมทหารผา่นศกึอเมรกินั (AMVETS) รัฐ California 
SUSAN CHANDLER, ประธาน
ชาว California เพือ่สทิธผิูท้พุพลภาพ
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เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม ่

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย

ร่างกฎหมาย

5
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 5  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 5  ★

รา่งกฎหมาย 5 ชว่ยชาว California ทีต่อ้งการโอกาสในการ
ยา้ยทีอ่ยู่
รา่งกฎหมาย 5 การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนเรือ่ง
ภาษีทรัพยส์นิทีเ่ป็นธรรมชว่ยขจัด “เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่ ที่
สง่ผลเสยีตอ่ผูส้งูอายหุลายลา้นคน (55+) และผูท้พุพลภาพ
รนุแรงชาว California ทีรู่ส้กึตดิกบัอยูใ่นบา้นทีต่นไมต่อ้งการ
อาศยัอยูอ่กีตอ่ไปหรอืไมเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของตน 
รา่งกฎหมาย 5 จะอนุญาตใหช้าว California ทีอ่ายสุงูขึน้
สามารถขายบา้นปัจจบุนัของตนและซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใหม ่โดย
ไมต่อ้งเสยี “เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่ ของภาษีทรัพยส์นินี ้รา่ง
กฎหมาย 5 ชว่ยปลดปลอ่ยผูท้ีจ่�าเป็นตอ้งมทีีอ่ยูอ่าศยัอยา่งยิง่
ส�าหรับครอบครัวอืน่ ๆ รวมถงึเจา้ของบา้นหลงัแรกและผูเ้ชา่
รา่งกฎหมาย 5 จะไมเ่พิม่ราคาทีอ่ยูอ่าศยัใหส้งูขึน้
ไมม่สี ิง่ใดในรา่งกฎหมายนีท้ีจ่ะปรับราคาทีอ่ยูอ่าศยัใหส้งูขึน้
รา่งกฎหมาย 5 จะไมแ่ยง่งบประมาณจากความปลอดภยั
สาธารณะ
ไมม่สีว่นใดในรา่งกฎหมายนีจ้ะมาแยง่เงนิจากกรมการดบัเพลงิ 
ต�ารวจ หรอืการดแูลสขุภาพ
รา่งกฎหมาย 5 จะไมแ่ยง่งบประมาณจากความปลอดภยั
สาธารณะ

ไมม่สีว่นใดในรา่งกฎหมายนีจ้ะมาแยง่เงนิจากโรงเรยีนของรัฐ
นักเศรษฐศาสตรช์ัน้น�ารัฐ California กลา่ววา่รา่งกฎหมาย 5 
จะชว่ยเพิม่รายไดรั้ฐ
บททบทวนทางเศรษฐกจิของรา่งกฎหมาย 5 ซึง่จัดท�าโดยนัก
เศรษฐศาสตรช์ัน้น�าของรัฐสองทา่นไดส้รปุวา่การอนุญาตใหผู้ ้
สงูอาย ุผูท้พุพลภาพรนุแรง และเหยือ่จากภยัพบิตัไิดย้า้ยทีอ่ยู่
จะยิง่ชว่ยเพิม่รายไดรั้ฐและน�ามาซึง่เงนิงบประมาณตอ่บรกิาร
สาธารณะส�าคญัทีเ่พิม่มากขึน้
หากผูส้งูอายสุามารถยา้ยทีอ่ยูไ่ปยงัทีอ่ยูอ่าศยัใหมท่ีม่คีวาม
เหมาะสมกบัความตอ้งการของพวกเขามากกวา่เดมิ (เชน่ การ
ลดขนาดของครอบครัวเนือ่งจากลกู ๆ ยา้ยออก) บา้นหลงัเกา่
ของพวกเขาจะยิง่น�ามาซึง่รายไดจ้ากภาษีทีส่งูขึน้จากการขาย
ใหก้บัผูซ้ ือ้รายใหม่
MARILYN H. MARKHAM, กรรมการบรหิาร
สหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐ California 
TOM CAMPBELL, Ph.D., ศาสตราจารยด์า้นเศรษฐศาสตร์
MICHAEL C. GENEST, อดตีผูอ้�านวยการ
กระทรวงการคลงัรัฐ California 

ลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5
เราเรยีกรอ้งใหไ้มรั่บรา่งกฎหมาย 5 ดว้ยเหตผุลงา่ย ๆ หนึง่
ประการ เราก�าลงัประสบภาวะวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัอยา่งรนุแรงใน
รัฐ California และรา่งกฎหมาย 5 จะไมช่ว่ยท�าใหส้ถานการณ์
วกิฤตดิขี ึน้แตอ่ยา่งใด
รา่งกฎหมาย 5 จะสง่ผลอยา่งไร:
• รา่งกฎหมาย 5 จะยิง่เพิม่คา่ใชจ้า่ยในคา่ทีอ่ยูอ่าศยัใหส้งูขึน้
• รา่งกฎหมาย 5 จะน�าไปสูก่ารสญูเสยีเงนิรายไดท้อ้งถิน่หลาย

รอ้ยลา้นดอลลารแ์ละอาจถงึ $1 พันลา้นทีจ่ะไปสูโ่รงเรยีน
ของรัฐ

• รา่งกฎหมาย 5 จะน�ามาซึง่การสญูเสยีรายไดใ้นการบรกิาร
ทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่การดบัเพลนิ กจิการต�ารวจ และบรกิารดา้น
สขุภาพ สงูถงึ $1 พันลา้น

• รา่งกฎหมาย 5 จะใหก้ารยกเวน้ภาษีขนาดใหญก่บัชาว 
California ทีม่ฐีานะร�่ารวย

• รา่งกฎหมาย 5 จะท�าใหอ้ตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพยต์อ้ง
ทรดุตวัลง ซึง่เป็นผูส้นับสนุนโครงการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

เราเรยีกรอ้งใหไ้มรั่บรา่งกฎหมาย 5 เนือ่งดว้ยสิง่ทีร่า่งกฎหมาย
นีจ้ะไมก่ระท�า:
• จะไมส่รา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมใ่ด ๆ
• จะไมช่ว่ยผูซ้ ือ้ทีอ่ยูอ่าศยัครัง้แรก
• จะไมล่ดคา่ใชจ้า่ยในการเชา่
• จะไมแ่กปั้ญหาภาวะไรบ้า้น
ผูส้นับสนุนทีอ่ยูอ่าศยัมคีวามชดัเจน: “รา่งกฎหมาย 5 ไมแ่กไ้ข
ปัญหาใหร้าคาทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้มถงึได ้และจะยิง่ท�าใหส้ถานการณ์
ในปัจจบุนัแยล่ง” กลา่วโดย Shamus Roller จากโครงการ
กฎหมายทีอ่ยูอ่าศยัแหง่ชาต ิแชมป์ทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาเอือ้มถงึได ้
ในชว่ง 30 ปีทีผ่า่นมา เจา้ของบา้นผูส้งูอายทุีย่า้ยเขา้อยูใ่น
บา้นทีม่ขีนาดเล็กลงและราคาถกูลงกวา่เดมิสามารถน�าภาษี
ทรัพยส์นิปัจจบุนัของตนมาดว้ยได ้ซึง่เป็นแรงสนับสนุนในการ
ยา้ยออกจากบา้นหลงัใหญแ่ละราคาแพงเพือ่ครอบครัวทีอ่ายุ
นอ้ยกวา่ เจา้ของบา้นเหลา่นีส้ามารถกระท�าเชน่นีไ้ด ้เพยีงหนึง่
ครัง้ในชวีติ นีค่อืการขยายขอบเขตรา่งกฎหมาย 13
แตร่า่งกฎหมาย 5 เปลีย่นแปลงสถานการณน์ี ้หากรา่งกฎหมาย

นีผ้า่น เจา้ของบา้นทีอ่ายมุากกวา่ 55 ปีสามารถใชก้ารยกเวน้
ภาษีเพือ่ซือ้บา้นทีร่าคาแพงกวา่เดมิซ�า้แลว้ซ�้าเลา่ในทกุพืน้ที่
ของรัฐ California  ในขณะเดยีวกนั ผูซ้ ือ้บา้นครัง้แรกทีอ่ายุ
นอ้ยกวา่และมรีายไดน้อ้ยกวา่จะตอ้งประสบกบัราคาทีอ่ยูอ่าศยั
ทีส่งูขึน้และผูเ้ชา่จะเผชญิความยากล�าบากมากยิง่ขึน้ทีจ่ะผันตน
เป็นเจา้ของบา้น
นักวเิคราะหก์ารออกกฎหมายรัฐ California ทีเ่ขา้ขา้งฝ่ายใด
กลา่ววา่ รา่งกฎหมาย 5 จะสง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีรายได ้
มหาศาลในระดบัทอ้งถิน่ นีค่อืเหตผุลวา่ท�าไมนักดบัเพลงิ คร ู
และพยาบาลลว้นออกเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5 การเขา้ชือ่เสนอ
กฎหมายโดยประชาชนนีจ้ะสง่ผลใหก้ารบรกิารสาธารณะทีส่�าคญั
นัน้ลดลง ไดแ้ก ่การคุม้ครองดา้นดบัเพลงิ การคุม้ครองโดย
ต�ารวจและการดแูลสขุภาพ การจัดหาเงนิใหก้บัโรงเรยีนของรัฐมี
ทีม่าจากภาษีทรัพยส์นิทอ้งถิน่เป็นหลกั รา่งกฎหมาย 5 หมายถงึ
รายไดท้อ้งถิน่ทีน่อ้ยลงทีจ่ะไปสูโ่รงเรยีนรัฐของพวกเรา
“การตอ่สูก้บัไฟป่าทีร่ะบาดในชมุชนของเราในชว่งหลายปีที่
ผา่นมาตอ้งอาศยัทรัพยากรทอ้งถิน่ทีม่ากขึน้ ไมใ่ชล่ดลง เรา
เพยีงแคไ่มส่ามารถจา่ยใหก้บัรา่งกฎหมาย 5 ได”้ กลา่วโดย 
Brian Rice, ประธานสมาคมนักดบัเพลงิมอือาชพี California 
ผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากอสงัหารมิทรัพยท์ีจ่า่ยเงนิเพือ่ให ้
รา่งกฎหมาย 5อยูใ่นบตัรลงคะแนนเสยีงไดต้ดัสนิใจทีจ่ะให ้
เจา้ของบา้นตอ่สูก้นัเอง เพราะอะไรละ่ คณุจะตอ้งถามพวกเขา 
แตเ่ราเชือ่วา่มนัตอ้งมอีะไรเกีย่วของกบัเรือ่งผลก�าไรของพวกเขา
เราไมส่ามารถจา่ยใหก้บัรา่งกฎหมาย 5 ได ้โปรดรว่มกบัเราโดย
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บ
ศกึษาเพิม่เตมิที ่www.noprop5.com
CAROL KIM, สมาชกิคณะกรรมการ
สมาคมผูช้�าระภาษีชนชัน้กลาง
SHAMUS ROLLER, ผูอ้�านวยการบรหิาร
โครงการกฎหมายทีอ่ยูอ่าศยัแหง่ชาติ
GARY PASSMORE, ประธาน
สภาผูส้งูอายรัุฐ California 
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ร่างกฎหมาย ก�ำจดักำรใหท้นุดำ้นกำรซอ่มแซมถนนและกำรคมนำคมขนสง่บำงอยำ่ง ก�ำหนดใหภ้ำษี
เชือ้เพลงิและคำ่ธรรมเนยีมยำนพำหนะบำงอยำ่งตอ้งไดร้บักำรอนมุตัจิำกผูม้สีทิธ ิเ์ลอืก
ต ัง้ กำรแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูดว้ยกระบวนกำรเขำ้ชือ่เสนอกฎหมำยโดยประชำชน6

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
กำรอนมุตัภิำษขีองรฐั
ขอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำย ภายใตรั้ฐธรรมนูญของรัฐ 
สมาชกิสภานติบิญัญัตสิามารถอนุมตัภิาษีใหมห่รอืเพิม่
ภาษีทีม่อียูโ่ดยมคีะแนนเสยีงสองในสาม (สภานติบิญัญัติ
สามารถอนุมตักิฎหมายประเภทอืน่ ๆ ไดม้ากทีส่ดุดว้ยเสยีง
ขา้งมากไดง้า่ย) คา่ธรรมเนยีมบางอยา่งของรัฐเรยีกวา่ คา่
ธรรมเนยีม (เชน่ คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตการขบัขีย่าน
พาหนะ) อยูภ่ายใตข้อ้ก�าหนดของรัฐธรรมนูญของภาษี
ควำมตอ้งกำรกำรอนมุตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกต ัง้ สภา
นติบิญัญัตไิมจ่�าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ส�าหรับภาษีใหมห่รอืภาษีทีเ่พิม่ขึน้ทีผ่า่นมา ผูม้สีทิธเิลอืก
ตัง้—ผา่นกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฏหมายโดยประชาชน
—สามารถอนุมตัภิาษีใหมห่รอืเพิม่ภาษีทีม่อียูไ่ดโ้ดยไมต่อ้ง
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบั สภานติบิญัญัติ

ภำษเีชือ้เพลงิและภำษยีำนพำหนะของรฐั
ภำษเีชือ้เพลงิ รัฐเรยีกเกบ็ภาษีสรรพสามติน�้ามนัเบนซนิ
และดเีซล ภาษีเหลา่นีถ้กูเกบ็โดยขึน้อยูต่อ่แกลลอน 
นอกจากนีรั้ฐยงัเรยีกเกบ็ภาษีขายน�้ามนัเบนซนิและดเีซล 
ภาษีเหลา่นีถ้กูก�าหนดเป็นรอ้ยละของราคาน�้ามนัเชือ้เพลงิ 
รัฐธรรมนูญของรัฐก�าหนดใหร้ายไดจ้ากภาษีเชือ้เพลงิเหลา่
นีต้อ้งใชจ้า่ยในทางหลวง ถนน และทางพเิศษ
ภำษยีำนพำหนะ กฎหมายของรัฐก�าหนดใหเ้จา้ของยาน
พาหนะจา่ยภาษีเฉพาะสองประเภทเพือ่สทิธใินการใช ้
ยานพาหนะบนทางหลวงสาธารณะ ม ี(1) คา่ธรรมเนยีม
ใบอนุญาตยาพาหนะและ (2) เพิง่มกีารประกาศใชค้า่

ธรรมเนยีมการปรับปรงุการขนสง่ ซึง่ทัง้สองอยา่งนีข้ ึน้อยูก่บั
คา่ของยานพาหนะ รัฐธรรมนูญของรัฐก�าหนดใหร้ายไดจ้าก
ภาษีเชือ้เพลงิเหลา่นีต้อ้งใชจ้า่ยในทางหลวง ถนน และทาง
พเิศษ 

กองทนุกำรขนสง่ในรฐั CALIFORNIA 
การระดมทนุการขนสง่ในรัฐ California ในปัจจบุนัมมีลูคา่
ประมาณ $35 พันลา้น ในจ�านวนนี ้$16 พันลา้น มาจาก
แหลง่ในทอ้งถิน่ $12 พันลา้น จากแหลง่ขอ้มลูของรัฐ และ 
$7 พันลา้นจากแหลง่ขอ้มลูของรัฐบาลกลาง เงนิทนุทอ้ง
ถิน่สว่นใหญม่าจากภาษีการขาย คา่ขนสง่ และกองทนุทัว่ไป
ของเมอืงและมณฑล ในขณะทีก่ารระดมทนุของรัฐบาล
กลางสว่นใหญม่าจากภาษีเชือ้เพลงิ การระดมทนุของรัฐ
สว่นใหญม่าจากภาษีเชือ้เพลงิของรัฐและภาษียานพาหนะ 
การระดมทนุของรัฐเพิม่ขึน้ประมาณสามในสีใ่นชว่งสองปีที่
ผา่นมาเนือ่งจากการออกกฎหมายลา่สดุ
กำรบญัญตักิฎหมำยกำรขนสง่สำธำรณะลำ่สดุ ในปี 
2017 สภานติบิญัญัตไิดอ้อกรา่งกฎหมายของวฒุสิภา  
(SB) 1 เพือ่เพิม่การระดมทนุของรัฐประจ�าปีส�าหรับการ
ขนสง่ผา่นภาษีเชือ้เพลงิตา่ง ๆ และยานพาหนะ (แสดงใน
รปูที ่1) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SB 1 เพิม่ฐานภาษีสรรพสามติ
น�้ามนัเบนซนิ (12 เซนตต์อ่แกลลอน) และภาษีขายน�้ามนั
ดเีซล (รอ้ยละ 4) นอกจากนีย้งัก�าหนดอตัราคงทีส่�าหรับ
ภาษีสรรพสามติน�้ามนัเบนซนิทีส่อง (เพิม่เตมิ) ซึง่ทัง้สอง
อยา่งนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะปีขึน้อยูก่บัราคาเชือ้
เพลงิ นอกจากนี ้SB 1 ไดส้รา้งคา่ธรรมเนยีมการปรับปรงุ
การขนสง่แลว้ (ซึง่มตีัง้แต ่$25 ถงึ $175 ตอ่ปี) และคา่
ธรรมเนยีมเฉพาะส�าหรับยานพาหนะทีไ่มม่กีารปลอ่ยมลพษิ 
(ตัง้ไวท้ี ่$100 ตอ่ปี ส�าหรับรุน่ปี 2020 และรุน่หลงัจากนัน้) 

• ยกเลกิขอ้ก�าหนดดา้นภาษีและคา่ธรรมเนยีมใน
กฎหมายการคมนาคมปี 2017 ทีใ่ชจ้า่ยส�าหรับ
การซอ่มแซมและการปรับปรงุถนนในทอ้งถิน่ ถนน
ทางหลวงของรัฐ และการขนสง่สาธารณะ  

• ก�าหนดใหส้ภานติบิญัญัตติอ้งยืน่รา่งกฎหมายใด ๆ 
ทีต่ราออกมาเกีย่วกบัภาษี หรอืคา่ธรรมเนยีมเฉพาะ
ส�าหรับแกส๊ หรอืเชือ้เพลงิดเีซล หรอืสทิธพิเิศษใน
การใชย้านพาหนะบนถนนทางหลวง โดยตอ้งยืน่ตอ่ผู ้
มสีทิธิเ์ลอืกตัง้เพือ่รับการอนุมตั ิ

สรปุกำรประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทำ้ยตอ่งบ
ประมำณของรฐับำลทอ้งถิน่และรฐั โดยนกั
วเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:

• รายไดต้อ่เนือ่งของรัฐลดลง $5.1 พันลา้นจากการ
ก�าจัดภาษีเชือ้เพลงิ และภาษียานพาหนะซึง่ผา่น
การอนุมตัใินสภานติบิญัญัตใินปี 2017 รายไดเ้หลา่
นีโ้ดยหลกัแลว้ ควรจะไดน้�าไปใชเ้พือ่การซอ่มแซม
ถนนทางหลวง และถนนตา่ง ๆ เชน่เดยีวกบั โครงการ
ขนสง่ตา่ง ๆ

• ขอ้ก�าหนดทีใ่หผู้อ้อกเสยีงลงคะแนนเสยีงอนุมตัภิาษี
เชือ้เพลงิและยานพาหนะใหม ่หรอืการเพิม่ภาษีดงั
กลา่ว ซึง่ไดผ้า่นการอนุมตัใินสภานติบิญัญัตแิลว้ ใน
อนาคตอาจสง่ผลท�าใหร้ายไดจ้ากภาษีดงักลา่วลดลง
มากกวา่ทีจ่ะไดต้ามปกติ

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย  ต่ อ

นอกจากนีย้งัมกีารปรับอตัราเงนิเฟ้อในอนาคต ปีงบประมาณ
นีรั้ฐคาดวา่ภาษีจะเพิม่ขึน้ $4.4 พันลา้น สองปีนับจากนี ้
เมือ่ภาษีทัง้หมดมผีลและมกีารปรับอตัราเงนิเฟ้อแลว้ รัฐ
คาดวา่ภาษีจะเพิม่ขึน้ $5.1 พันลา้น รัฐธรรมนูญของรัฐ
ก�าหนดใหเ้กอืบทัง้หมดของรายไดใ้หมเ่หลา่นีถ้กูใชจ้า่ยใน
การขนสง่ รา่งกฎหมายของวฒุสิภา 1 อทุศิประมาณสองใน
สามของรายไดเ้พือ่การซอ่มแซมทางหลวงและถนน สว่นที่
เหลอืจะน�าไปใชโ้ครงการอืน่ ๆ (เชน่ การขนสง่มวลชน)

ขอ้เสนอ
ก�ำหนดใหส้มำชกิสภำนติบิญัญตัไิดร้บักำรอนมุตั ิ
จำกผูม้สีทิธเิลอืกต ัง้ส�ำหรบัภำษเีชือ้เพลงิและภำษี
ยำนพำหนะ รา่งกฎหมาย 6 แกไ้ขรัฐธรรมนูญของรัฐเพือ่
ก�าหนดใหส้มาชกิสภานติบิญัญัตไิดรั้บการอนุมตัจิากผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ส�าหรับภาษีใหมห่รอืภาษีทีเ่พิม่ขึน้ในการขาย 
การจัดเกบ็ การใช ้หรอืการใชน้�้ามนัเบนซนิหรอืดเีซล รวม
ทัง้ภาษีทีจ่า่ยเพือ่สทิธใินการใชย้านพาหนะบนทางหลวง
สาธารณะ ดงันัน้ สภานติบิญัญัตจิะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิาก
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ภาษี เชน่ ภาษีสรรพสามติน�้ามนัเบนซนิและ
ดเีซล และภาษีการขายคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตยาพาหนะ 
และคา่ธรรมเนยีมการปรับปรงุการขนสง่ 
ก�ำจดัภำษเีชือ้เพลงิและยำนพำหนะทีเ่พิง่ออกกฎหมำย
เมือ่ไมน่ำนมำนี ้รา่งกฎหมาย 6 ยงัชว่ยลดภาษีเชือ้เพลงิ
และภาษียานพาหนะดงักลา่วทีผ่า่นสภานติบิญัญัตหิลงั
จาก  1 มกราคม  ปี 2017 และถงึวนัที ่รา่งกฎหมาย 6 มผีล

ในเดอืนธนัวาคม จะชว่ยลดภาษีเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ และคา่
ธรรมเนยีมการปรับปรงุการขนสง่ทีม่ผีลบงัคบัใชโ้ดย SB 1 

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
ก�ำจดัภำษรีำยไดจ้ำก SB 1 ในปีงบประมาณปัจจบุนั รา่ง
กฎหมาย 6 จะชว่ยลดรายไดจ้ากภาษี SB 1 ไดจ้าก $4.4 
พันลา้นถงึ $2 พันลา้น— $2.4 พันลา้น ทีล่ดลง (เงนิ
จ�านวน $2 พันลา้นในรายไดท้ีเ่หลอืจะมาจากภาษีเกบ็กอ่น
ทีร่า่งกฎหมาย 6 จะมผีลในเดอืนธนัวาคม) 2ปี ตอ่จากนี ้
รายไดล้ดลงทัง้หมด $5.1 พันลา้น เป็นประจ�าทกุปี การ
ลดเงนิทนุสว่นใหญจ่ะสง่ผลตอ่โครงการการบ�ารงุรักษา
ทางหลวงและถนน และการซอ่มแซม เชน่เดยีวกบัโปรแกรม
การขนสง่สาธารณะ
ท�ำใหก้ำรผำ่นภำษเีชือ้เพลงิทีร่ะบแุละภำษยีำนพำหนะ
เป็นเรือ่งยำกมำกขึน้ รา่งกฎหมาย 6 จะท�าใหย้ากตอ่การ
ตรากฎหมายเชือ้เพลงิทีร่ะบแุละภาษียานพาหนะ เพราะผู ้
มสีทิธเิลอืกตัง้จะตอ้งอนุมตัดิว้ยเชน่กนั ผลทีต่ามมา อาจ
ท�าใหม้รีายไดน้อ้ยกวา่อยา่งอืน่ การไมท่ราบถงึรายไดท้ีล่ด
ลง เพราะจะขึน้อยูก่บัการกระท�าในอนาคตโดยสมาชกิสภา
นติบิญัญัตแิละผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-
ballot-measure-contribution-totals/ เพือ่อำ่นรำยชือ่

คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้ข ึน้เฉพำะ เพือ่
สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors/

nov‑18‑gen.html เพือ่อำ่นรำยชือ่
ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำย

แรกแกค่ณะกรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำฉบบั
เต็มเนือ้หำของขอ้เสนอนี ้โปรด

โทรศพัทถ์งึเลขำธกิำรรฐัที่
หมำยเลข (855) 345-3933 
หรอืทำ่นสำมำรถสง่อเีมลถงึ 

vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะ
ไดร้บัเอกสำรทำงไปรษณียโ์ดยไม่

เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด

ก�าจัดการใหท้นุดา้นการซอ่มแซมถนนและการคมนาคมขนสง่บางอยา่ง ก�าหนดใหภ้าษี
เชือ้เพลงิและคา่ธรรมเนยีมยานพาหนะบางอยา่งตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูม้สีทิธิเ์ลอืก
ตัง้ การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

6

รปูที ่1

รำยไดจ้ำกรำ่งกฎหมำยของวฒุสิภำ 1

อตัรำภำษี
รำยไดป้ระจ�ำปี 

(ในหลกัพนัลำ้น)
อตัรำกอ่น

หนำ้นี้ อตัรำใหม่
ปี 
นี้

ใน
สองปี

ภำษนี�ำ้มนั
สรรพสามติ (ฐาน) 18 เซนต์ 30 เซนต์ $1.9 $2.1
สรรพสามติ (เพิม่เตมิ) ความผันแปรa 17.3 เซนต์ —b 0.2

ภำษนี�ำ้มนัดเีซล
สรรพสามติ ความผันแปรc 36 เซนต์ 0.7 0.7
ยอดขาย รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 5.75 0.3 0.4

ภำษยีำนพำหนะ
คา่ธรรมเนยีมการปรับปรงุการขนสง่ — $25 ถงึ $175 1.5 1.6
คา่ธรรมเนยีมยานพาหนะทีใ่ช ้

พลงังานสะอาด
— $100 —b —d

 ท ัง้หมด $4.4 $5.1
a ก�าหนดเป็นรายปีตามราคา อตัราปัจจบุนัคอื 11.7 เซนต ์แตอ่ตัราอยูใ่นชว่งจาก 9.8 เซนตถ์งึ 21.5 เซนตใ์นอดตี
b อตัราใหมท่ีย่งัไมม่ผีลกระทบ
c ก�าหนดเป็นรายปีตามราคา อตัราลา่สดุคอื 16 เซนต ์แตอ่ตัราอยูใ่นชว่งจาก 10 เซนตถ์งึ 18 เซนตใ์นอดตี
d $48 ลา้น
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ร่างกฎหมาย ก�าจัดการใหท้นุดา้นการซอ่มแซมถนนและการคมนาคมขนสง่บางอยา่ง	ก�าหนดใหภ้าษี
เชือ้เพลงิและคา่ธรรมเนยีมยานพาหนะบางอยา่งตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูม้สีทิธิเ์ลอืก
ตัง้	การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน6

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 6  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 6  ★
อยา่หลงเชือ่	นักการเมอืงนอกรัฐและความสนใจเป็นพเิศษไดใ้ช ้
จา่ยเงนินับลา้นเพือ่น�ารา่งกฎหมาย	6	ลงในบตัรลงคะแนน	รา่ง
กฎหมาย	6	จะท�าใหส้ะพาน	ถนน	และระบบการขนสง่ของเรา
มคีวามปลอดภยันอ้ยลง	และเราจะจา่ยเงนิมากขึน้ในระยะยาว
เนือ่งจากถนนจะเสือ่มลง
ขอ้เท็จจรงิ: รา่งกฎหมาย	6	ไมไ่ดม้บีทบญัญัตเิดยีวทีจ่ะรับ
ประกนัราคาน�้ามนัของเราจะลดลง
ขอ้เท็จจรงิ:	ผูล้งคะแนนเสยีงอนุมตัริา่งกฎหมาย	69	ในเดอืน
มถินุายนในการป้องกนันักการเมอืง	Sacramento	จากการโจมตี
กองทนุขนสง่และท�าใหม้ัน่ใจวา่เงนิเหลา่นีจ้ะใชส้�าหรับการ
ปรับปรงุการขนสง่เทา่นัน้
ขอ้เท็จจรงิ: รา่งกฎหมาย	6	ก�าจัด	$5	พันลา้นตอ่ปีใน	เงนิ
ทนุการขนสง่ทีม่อียู	่	และจะเป็นอนัตรายตอ่โครงการขนสง่
สาธารณะในพืน้ทีม่ากกวา่	6,500	โครงการ	ขณะนีก้�าลงัด�าเนนิ
ไปทัว่รัฐ	California		ตอนนีไ้มใ่ชเ่วลาทีจ่ะหยดุความคบืหนา้
ขอ้เท็จจรงิ: รา่งกฎหมาย	6	คกุคามความปลอดภยัของ
สาธารณชน	รัฐ	California	มสีะพานและสะพานลอยมากกวา่	
1,600	แหง่ทีม่โีครงสรา้งทีบ่กพรอ่ง	และ	89%	ของเทศ
มณฑลมถีนนทีไ่ดรั้บการจัดอนัดบัใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่ภาพ	“แย”่	
หรอื	“เสีย่ง”	รา่งกฎหมาย	6	ก�าจัดโครงการซอ่มแซมความ
ปลอดภยัของสะพาน	และสะพานลอยและการแกไ้ขถนนทีเ่ป็น
อนัตราย
ขอ้เท็จจรงิ: รา่งกฎหมาย	6	จะท�าใหผู้ใ้ชพ้าหนะเสยีคา่ใช ้

จา่ยมากขึน้ในระยะยาว	คนขบัรถโดยเฉลีย่จา่ยเงนิ	$739	ตอ่
ปีส�าหรับคา่ใชจ้า่ยยานพาหนะ	เชน่	การจัดการสว่นหนา้ของรถ	
ตวัหน่วงการสัน้สะเทอืน	และการซอ่มยางรถซึง่เกดิจากถนนที่
ไมด่	ีขอ้เสนอนีจ้ะท�าใหส้ภาพถนนแยล่งและเสยีคา่ใชจ้า่ยมาก
ขึน้ในการซอ่มยานพาหนะอยา่งไมค่าดคดิ
รา่งกฎหมาย	6	ถกูตอ่ตา้นโดย	200	กวา่องคก์ร	ไดแ้ก:่ •	นัก
ดบัเพลงิระดบัมอือาชพีรัฐ	California •	สมาคมแหง่วศิวกร
โยธาแหง่อเมรกิา	•	สหพันธผ์ูล้งคะแนนเสยีงสตรรัีฐ	California 
•	หอการคา้รัฐ	California	 •	สมาคมขนสง่สาธารณะรัฐ	
California	•	สภาผูส้งูอายรัุฐ	California •	สนัตบิาตของ
พลเมอืงละตนิอเมรกินัรัฐ	California •	สมาคมธรุกจิชาวละตนิ	•	
สมาคมผูพ้ทิกัษ์ทางหลวงรัฐ	California
ปฏเิสธรา่งกฎหมาย	6—	หยดุการโจมตเีกีย่วกบัสะพานและ
ความปลอดภยับนทอ้งถนน
www.NoProp6.com
BRIAN K. RICE,	ประธาน
นักดบัเพลงิระดบัมอือาชพีรัฐ	California
MARK GHILARDUCCI,	ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานบรกิารฉุกเฉนิรัฐ	California	
YVONNE GONZALEZ DUNCAN,	ผูอ้�านวยการของรัฐ
สนัตบิาตของพลเมอืงละตนิอเมรกินัรัฐ	California	(CA	
LULAC)

ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	6	เพือ่ลดราคาทีค่ณุจา่ยใหก้บั
น�้ามนัเบนซนิทนัท	ี
รา่งกฎหมาย	6	ท�าสองสิง่	จะยกเลกิการเพิม่ขึน้อยา่งมากใน
ภาษีน�้ามนั	ดเีซล	และรถยนตท์ีก่�าหนดโดยสภานติบิญัญัตเิมือ่
ปีทีแ่ลว้	ประการทีส่อง	ตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ส�าหรับความพยายามใด	ๆ	ในอนาคตโดยสมาชกิสภานติบิญัญัติ
ทีจ่ะท�ามนัอกีขึน้ครัง้	เพยีงแคนั่น้
นีเ่ป็นเหตผุลรา่งกฎหมาย	6	สมควรไดรั้บการลงคะแนนเสยีง	รับ	
ของคณุ
ขอ้เท็จจรงิ:	คา่ครองชพีของรัฐ	California	พุง่สงูขึน้และ
ครอบครัวทีท่�างานแทบจะไมส่ามารถยงัชพีได	้การขึน้ภาษี
น�้ามนัและรถยนตใ์หมส่ามารถเป็นคา่ใชจ้า่ยของครอบครัวทีม่ี
สมาชกิสีค่นไดถ้งึ	$500	ตอ่ปี!	มนัไมใ่ชเ่พนน	ีมนัคอืเงนิจรงิ	ๆ
ขอ้เท็จจรงิ: การขึน้ภาษีน�้ามนัไมย่ตุธิรรม	เป็นภาษีทีถ่ดถอย
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ครอบครัวทีท่�างานและคนจนทีม่คีวามยาก
ล�าบากกวา่คนร�า่รวย
ขอ้เท็จจรงิ: ชาว	California	จา่ยเงนิ	95.5	เซนตแ์กรั่ฐบาล
ในทกุแกลลอนของน�้ามนั	น่ันคอืประมาณ	$18 ในภาษีและคา่
ธรรมเนยีมเวลาเตมิน�้ามฟน—ซึง่มากกวา่ผูข้บัขีย่านพาหนะที่
จา่ยในรัฐอืน่	ๆ
ขอ้เท็จจรงิ: รัฐ	California	มสีว่นเกนิงบประมาณ	$16	พันลา้น	
แตนั่กการเมอืง	Sacramento	ตดัสนิใจทีจ่ะใชจ้า่ยหลายพัน
ลา้นปีนีใ้นโครงการสตัวเ์ลีย้งของพวกเขาแทนการปรับปรงุถนน
สะพานและทางหลวง	ตามความจรงิแลว้	สมาชกิสภานติบิญัญัติ
ไดล้ดเงนิทนุของ	Caltrans	ลงแลว้รอ้ยละ	18	ในชว่งสบิปีที่
ผา่นมา
ขอ้เท็จจรงิ:	72%	ของภาษีและคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ยานพาหนะของรัฐ	จัดเกบ็โดยรัฐจะใชส้�าหรับโครงการอืน่	
ๆ	นอกเหนอืจากทางรถ	ถนน	และทางหลวง	ถงึเวลาทีจ่ะยตุ ิ
กองทนุขนสง่ทีไ่มม่คีา่เลย
(ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเหลา่นีแ้ละเรยีนรูเ้พิม่เตมิที	่
GiveVotersAVoice.com)
อยา่หลงกลโดยฝ่ายตรงขา้มทีอ่า้งวา่ไมม่เีงนิในการแกไ้ขถนน
ถา้รา่งกฎหมาย	6	ไดรั้บการอนุมตั	ิหากภาษีและคา่ธรรมเนยีม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่เราไดช้�าระเงนิมาแลว้กอ่นการเพิม่ภาษี
ใหมน่ีม้ผีลตอ่การขนสง่—รัฐจะม	ี$5.6	พันลา้นตอ่ปีส�าหรับการ
ขนสง่โดยไมต่อ้งขึน้ภาษี
น่ันเป็นเหตผุลทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการขนสง่ทีเ่ป็นกลางเห็นดว้ย
กบัสภานติบิญัญัตจิะตอ้งจัดล�าดบัความส�าคญัการใชจ้า่ย	และ
การเพิม่ภาษีรถยนตแ์ละน�้ามนัไมจ่�าเป็นตอ้งแกไ้ขถนน
“ความสญูเสยีเงนิทนุของผูเ้สยีภาษีอากรไปสูก่ารขนสง่เป็น
ต�านานไป	รัฐ	California	อาจมถีนนทีด่หีากไดรั้บการปฏริปูขัน้
พืน้ฐาน”—Robert	K.	Best,	อดตีผูอ้�านวยการ	Caltrans
กอ่นเพิม่ภาษีรถยนตแ์ละน�้ามนัประมาณ	$52	พันลา้นในชว่ง	
10	ปี	สมาชกิสภานติบิญัญัตคิวรลา้งบางการทจุรติและความ
ไรป้ระสทิธภิาพซึง่เป็นเหตใุหรั้ฐ	California	ใชจ้า่ยเงนิ	62%	
เหนอืคา่เฉลีย่ทัว่ประเทศเพือ่สรา้งทางหลวง
ชาว	California	เกอืบหนึง่ลา้นคนไดรั้บผลกระทบจากราคา
น�้ามนัทีส่งู—เจา้ของธรุกจิขนาดเล็ก	คร	ูคนเกษียณกาย	ุสมาชกิ
สหภาพแรงงาน—ลงนามในฎกีาเพือ่วางรา่งกฎหมาย	6	ในการ
ลงคะแนนเสยีง
ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	6	เพือ่ชว่ยครอบครัวของทา่น
ประหยดัหลายรอ้ยเหรยีญตอ่ปี	โดยการยกเลกิการเพิม่ภาษี
น�้ามนัและรถยนตท์ีไ่มจ่�าเป็น—และจบเกมทีไ่มโ่ปรง่ใสของ
นักการเมอืง	Sacramento	เลน่กบักองทนุการขนสง่ของเรา
ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	6	เพือ่ชว่ยใหช้นชัน้กลางที่
ก�าลงัดิน้รนและครอบครัวทีท่�างานในรัฐ	California	
ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	6	เพือ่เรยีกรอ้งใหนั้กการเมอืง
ใชจ้า่ยเงนิภาษีการขนสง่ของเราตามทีต่ัง้ใจไวแ้ละสญัญาไว—้
เพือ่บ�ารงุรักษาถนน	ทางหลวง	และสะพานของเรา
ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	6	เพือ่ลดราคาน�้ามนัทนัท!ี
JOHN COX,	ประธานกติตมิศกัดิ์
ใหผู้ล้งคะแนนเสยีง—รับ	รา่งกฎหมาย	6
DELORES CHAVEZ,	ประธาน
สมาคมการเมอืงชาวละตนิอเมรกินั
PEGGI BUFF,	ประธาน
สมาคมแหง่ผูน้�าสตรรัีฐ	California	
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ก�าจัดการใหท้นุดา้นการซอ่มแซมถนนและการคมนาคมขนสง่บางอยา่ง	ก�าหนดใหภ้าษี
เชือ้เพลงิและคา่ธรรมเนยีมยานพาหนะบางอยา่งตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูม้สีทิธิเ์ลอืก
ตัง้	การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

6
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่ตอ่ตา้นรา่งกฎหมาย 6  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 6  ★
คา่ครองชพีในรัฐ	California	สงูเกนิไปแลว้	ลงคะแนนเสยีง	รับ	
ในรา่งกฎหมาย	6	เพือ่ลดราคาทีท่า่นจา่ยใหก้บัน�้ามนัเบนซนิ
ทนัที
อยา่หลงกลโดยฝ่ายดอกเบีย้พเิศษทีอ่า้งวา่ไมม่เีงนิในการแกไ้ข
ถนนและทางหลวงจนกวา่จะมกีารระดมใหภ้าษีขึน้	นีค่อืขอ้เท็จ
จรงิ:
•	 รัฐบาลของรัฐมสีว่นเกนิงบประมาณ	$16	พันลา้น	แตส่ภานติ
ตบิญัญัตไิดต้ดัสนิใจทีจ่ะใชจ้า่ยหลายพันลา้นปีในโครงการ
สตัวเ์ลีย้งของพวกเขาแทนการปรับปรงุถนนสะพานและ
ทางหลวง

•	 นักการเมอืง	Sacramento	ไดล้ดงบประมาณของ	Caltrans	
ลงรอ้ยละ	18	ในชว่งสบิปีทีผ่า่นมา	72%	ของภาษียานยนต์
ของรัฐทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งและคา่ธรรมเนยีมไปทีโ่ปรแกรมอืน่
ทีไ่มใ่ชท่างรถ	ถนน	และทางหลวง	

•	 ภาษีน�้ามนัทีส่งูขึน้จะถกูสง่ผา่นไปยงัผูบ้รโิภค	ซึง่จะชว่ยเพิม่
ตน้ทนุของทกุอยา่งทีเ่ราซือ้	รัฐ	California	มรีาคาแพงเกนิ
ไปแลว้	การเพิม่ภาษีครัง้ใหญน่ีท้�าใหส้ ิง่ตา่ง	ๆ	เลวรา้ยยิง่ขึน้

อกีสิง่หนึง่ทีนั่กการเมอืงไมไ่ดบ้อกทา่น:
ไดซ้อ่นอยูใ่นใบก�ากบัภาษีน�้ามนัของสภานติบิญัญัต	ิเป็นขอ้แม ้

ทีอ่นุญาตใหม้กีารเกบ็ภาษีโดยอตัโนมตัทิกุปีโดยไมม่กีารลง
คะแนนเสยีงของประชาชน
ชาว	California	จ�านวนมากก�าลงัดิน้รนกบัคา่ครองชพีทีส่งู	รา่ง
กฎหมาย	6	ท�าแคส่องอยา่งเพือ่ชว่ยใหรั้ฐ	California	จา่ยไม่
แพง:
ประการแรก	มกีารเปิดเผยการเพิม่ขึน้ของภาษีน�้ามนัและรถยนต์
ทีไ่มเ่ป็นธรรม
ประการทีส่อง	ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนของประชาชน	กอ่นที่
นักการเมอืงจะสามารถเพิม่ภาษีรถยนตแ์ละน�้าอกีครัง้
ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	6	เพือ่ลดราคาน�้ามนั!	โปรดไป
ที	่www.GiveVotersAVoice.com	และ	www.GasTaxRepeal.org 
เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ
JON COUPAL,	ประธาน
สมาคมผูเ้สยีภาษีอากร	Howard	Jarvis
JOHN KABATECK,	ผูน้�า	California	
สมาพันธธ์รุกจิอสิระแหง่ชาติ
JESSE ROJAS,	ประธาน
ชาวนาใน	California	และครอบครัว	PAC

ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	6:	หยดุการโจมตเีกีย่วกบั
สะพานและความปลอดภยับนทอ้งถนน
นักดบัเพลงิมอือาชพีรัฐ	California,	สมาคมผูพ้ทิกัษ์ทางหลวง
รัฐ	California,	สมาคมวศิวกรโยธาแหง่อเมรกิา,	และผูป้ฏบิตั ิ
การฉุกเฉนิเบือ้งตน้	ขอเรยีกรอ้งใหล้งคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	
ส�าหรับรา่งกฎหมาย	6	เพราะมนัจะหยดุโครงการขนสง่ทีส่�าคญั
และเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของสะพานและถนนของเรา
รา่งกฎหมาย	6	ก�าจัดไป	$5	พันลา้นตอ่ปีในกองทนุทีม่อียู่
ทีทุ่ม่เทใหก้บัการแกไ้ขถนน	สะพาน	และโครงสรา้งพืน้ฐาน	
รา่งกฎหมาย	6	จะหยดุโครงการ	ทีก่�าลงัด�าเนนิการอยู	่ทัว่รัฐ	
California	เพือ่ยกระดบัสะพาน	และสะพานลอยใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัในเรือ่งแผน่ดนิไหวและเพือ่ปรับปรงุ
ความปลอดภยัของถนนของเรา
นีค่อืขอ้เท็จจรงิ: •	รัฐ	California	มสีะพานมากกวา่	
1,600	สะพาน	และสะพานทีม่โีครงสรา้งบกพรอ่งและไม่
ปลอดภยั •	รอ้ยละแปดสบิเกา้	(89%)	ของเทศมณฑลมถีนน
ทีอ่ยูใ่นสภาพที	่‘แย’่	หรอื	‘อยูใ่นภาวะ’เสีย่ง •	ตามการบรหิาร
ความปลอดภยัในการจราจรบนทางหลวงแหง่ชาต	ิมผีูเ้สยีชวีติ
มากกวา่	3,600	รายบนถนนรัฐ	California	ในปี	2016	การ
ปรับปรงุสภาพถนนและคณุลกัษณะดา้นความปลอดภยับนถนน
ไดรั้บการคน้พบวา่มผีลกระทบทีส่�าคญัในการปรับปรงุความ
ปลอดภยัดา้นการจราจร
รา่งกฎหมาย	6	ก�าจัดการจัดหาเงนิทนุสนับสนุนโครงการ
ปรับปรงุความปลอดภยัทางถนนและการขนสง่มากกวา่	6,500	
โครงการ
ตามทีส่�านักงานขนสง่แหง่รัฐ	California	มโีครงการปรับปรงุการ
คมนาคมในพืน้ทีก่วา่	6,500	โครงการทีก่�าลงัด�าเนนิอยูใ่นทกุ
ชมุชนของรัฐ	California	รวมถงึ: •	3,727	โครงการซอ่มแซม
หลมุบอ่และซอ่มบ�ารงุถนนทีเ่ป็นอนัตราย •	การซอ่มแซมหรอื
เปลีย่นสะพานและสะพานลอย	554	แหง่	
•	การปรับปรงุการด�าเนนิงานการขนสง่สาธารณะและการบรกิาร	
453	อยา่ง	รวมทัง้รถโดยสารและรถไฟ •	337	โครงการลด
ความแออดัของการจราจร
ถา้รา่งกฎหมาย	6	ไดรั้บการอนุมตั	ิการกอ่สรา้งจะมาท�าใหห้ยดุ
ชะงักในเมอืงและเทศมณฑลทัว่รัฐ	เป็นการสญูเสยีเงนิและ
ท�าใหส้ภาพถนนแยล่ง
ผูล้งคะแนนเสยีงไดพ้ดูเสยีงดงัและชดัเจนเพือ่อทุศิเงนิทนุถนน
ผูล้งคะแนนเสยีงไดผ้า่นรา่งกฎหมาย	69	อยา่งทว่มทน้ในเดอืน
มถินุายน	ป้องกนันักการเมอืง	Sacramento	จากการโจมตี
กองทนุขนสง่และท�าใหม้ัน่ใจวา่เงนิเหลา่นีจ้ะใชส้�าหรับการ

ปรับปรงุการขนสง่เทา่นัน้	เราไมค่วรก�าจัดรายไดจ้ากการขนสง่
ทีรั่บผดิชอบตอ่ผูเ้สยีภาษี	ไม	่สามารถถา่ยโอน	และผูท้ีน่อน
หลบัทบัสทิธิเ์พือ่การซอ่มแซมถนนของเรา
รา่งกฎหมาย	6	ก�าจัดหลายพันอาชพีและการลงทนุทาง
เศรษฐกจิของเรา
หอการคา้รัฐ	California	คดัคา้นรา่งกฎหมาย	6	เนือ่งจากมนั
สามารถก�าจัดงานได	้68,000	ต�าแหน่งตอ่ปี	และ	$183	พัน
ลา้นในการลงทนุทางเศรษฐกจินับพันโครงการกอ่สรา้งถนนถกู
ระงับ
ความปลอดภยัสาธารณะและผูน้�าทอ้งถิน่คดัคา้นรา่งกฎหมาย	6
•	นักดบัเพลงิระดบัมอือาชพีรัฐ	California •	สมาคมผูพ้ทิกัษ์
ทางหลวงรัฐ	California •	สมาคมแหง่วศิวกรโยธาแหง่อเมรกิา 
•	ผูป้ฏบิตักิารเหตฉุุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี 	
•	หอการคา้รัฐ	California		
•	สมาคมผูล้งคะแนนเสยีงเพือ่การอนุรักษ์รัฐ	California •	สภา
แรงงานการกอ่สรา้งแหง่รัฐ	California	
•	สมาคมเทศมณฑลแหง่รัฐ	California •	สมาคมเมอืงใน
รัฐ	California •	สหพันธเ์พือ่งานรัฐ	California •	สมาคม
ธรุกจิชาวละตนิ •	สมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของ
ประชาชนผวิส	ี(NAACP)	รัฐ	California •	สภาผูส้งูอายแุหง่รัฐ	
California •	สนัตบิาตของพลเมอืงละตนิอเมรกินัรัฐ	California	
(LULAC) 
“ผูต้อบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิเห็นโดยตรงถงึความเสีย่งดา้น
ความปลอดภยัของผูข้บัขีท่ีเ่กดิจากถนนลาดยาง	โครงสรา้ง
ทีไ่มป่ลอดภยั	และโครงสรา้งพืน้ฐานทีล่า้สมยั	โดยการหยดุ
โครงการปรับปรงุการขนสง่หลายพันโครงการ	รา่งกฎหมาย	
6	จะท�าใหถ้นน	สะพาน	และระบบการขนสง่ของเรามคีวาม
ปลอดภยันอ้ยลง	และน�าไปสูอ่บุตัเิหตกุารจราจรและการเสยี
ชวีติมากขึน้”—Mark	Ghilarducci,	ประธานส�านักงานบรกิาร
ฉุกเฉนิในรัฐ	California
หยดุการโจมตเีกีย่วกบัสะพานและความปลอดภยับนทอ้งถนน	
ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	6
NoProp6.com
BRIAN K. RICE,	ประธาน
นักดบัเพลงิระดบัมอือาชพีรัฐ	California
KWAME AGYARE,	ผูน้�าภมูภิาค
สมาคมแหง่วศิวกรโยธาแหง่อเมรกิา
DOUG VILLARS,	ประธาน
สมาคมผูพ้ทิกัษ์ทางหลวงรัฐ	California
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ร่างกฎหมาย ปรบัเปลีย่นเวลาออมแสงของรฐั CALIFORNIA ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายรฐับาลกลาง อนญุาตใหส้ภานติบิญัญตัสิามารถเปลีย่น
เวลาออมแสงได ้บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ7

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
กฎหมายรฐับาลกลางก�าหนดเวลา
ออมแสงส�าหรบัชว่งของปี กฎหมาย
รัฐบาลกลางตัง้เขตเวลาส�าหรับทกุพืน้ที่
ของสหรัฐอเมรกิา เชน่ รัฐ California หรอื
รัฐทางตะวนัตกอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นเขตเวลา
มาตรฐานแปซฟิิก กฎหมายรัฐบาลกลาง
ตอ้งการใหเ้วลามาตรฐานของแตล่ะเขต
เร็วขึน้หนึง่ชัว่โมงตัง้แตต่น้เดอืนมนีาคมไป
จนถงึตน้เดอืนพฤศจกิายน ซึง่เป็นทีรู่จั้ก
วา่เป็นเวลาออมแสง ระหวา่งเวลาออมแสง 
พระอาทติยจ์ะขึน้และตกชา้หนึง่ชัว่โมงกวา่

ปกตธิรรมดา ในปัจจบุนั กฎหมายรัฐบาล
กลางไมอ่นุญาตใหรั้ฐตา่ง ๆ ใชเ้วลาออม
แสงตลอดทัง้ปี อยา่งไรกต็ามกฎหมาย
รัฐบาลกลางอนุญาตใหห้ลายรัฐเลอืกที่
จะไมใ่ชเ้วลาออมแสง และอยูใ่นเวลา
มาตรฐานไดท้ัง้ปี ดงัในกรณีของ Arizona 
และ Hawaii ในปัจจบุนั
รฐั California ไดม้กีารออกเสยีงเกีย่วกบั
เวลาออมแสงเมือ่ประมาณ 70 ปีทีแ่ลว้ 
ในปี 1949 ผูล้งคะแนนเสยีงชาว California 
ไดอ้นุมตักิารเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนซึง่ท�าใหเ้กดิการตัง้เวลาออมแสง

• ตัง้เขตเวลาตามทีก่�าหนดไวโ้ดย
กฎหมายรัฐบาลกลางในฐานะ “เวลา
มาตรฐานแปซฟิิก” ใหเ้ป็นเวลามาตรฐาน
ในรัฐ California

• ก�าหนดวา่ เวลาออมแสงของรัฐ 
California เริม่ทีเ่วลา 02.00 น. ของวนั
อาทติยท์ีส่องของเดอืนมนีาคม และสิน้
สดุทีเ่วลา 02.00 น. ของวนัอาทติยแ์รก
ของเดอืนพฤศจกิายน ซึง่สอดคลอ้งกบั
กฎหมายรัฐบาลกลางในปัจจบุนั

• อนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตดิว้ยคะแนน
เสยีงสองในสาม สามารถเปลีย่นเวลา
ออมแสงหรอืเวลาในฤดรูอ้นของรัฐ 

California ได ้รวมถงึการน�าไปใชต้ลอด
ทัง้ปี หากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
สอดคลอ้งกบักฎหมายรัฐบาลกลาง

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้
สดุทา้ยตอ่งบประมาณของรฐับาล
ทอ้งถิน่และรฐั โดยนกัวเิคราะห์
การออกกฎหมาย:
• ขอ้เสนอนีไ้มม่ผีลกระทบตอ่งบประมาณ

โดยตรงเนือ่งจากการปรับเปลีย่นเวลา
ออมแสงจะขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการใน
อนาคตโดยสภานติบิญัญัต ิและอาจเป็น
ไปไดโ้ดยรัฐบาลกลาง

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

การลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยของสภานติบิญัญัตสิ�าหรับ AB 807 (รา่งกฎหมาย 7)
(หมวด 60, บทกฎหมายปี 2018)
วฒุสิภา: รับ 26 ไมรั่บ 9

สมชัชา: รับ 68 ไมรั่บ 6

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดใ้นเว็บไซตข์องเลขานกุารรฐัที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov.
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การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ต่ อ

ในรัฐ California สภานติบิญัญัตสิามารถ
เปลีย่นแปลงการเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดย
ประชาชนนัน้ไดโ้ดยการยืน่ขอ้เปลีย่นแปลง
ตอ่ผูอ้อกเสยีงส�าหรับการลงคะแนนเสยีง
ของพวกเขาเทา่นัน้ 

ขอ้เสนอ
รา่งกฎหมายขอ้ 7 อนุญาตใหส้ภา
นติบิญัญัตดิว้ยคะแนนสองในสามสามารถ
เปลีย่นแปลงเวลาออมแสง (เชน่ โดย
การใชเ้วลาออมแสงตลอดทัง้ปี) ตราบ
ทีก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วอนุมตัภิายใต ้
กฎหมายของรัฐบาลกลาง จนกวา่จะมกีาร
เปลีย่นแปลงใด ๆ รัฐ California จะรักษา
เวลาออมแสงปัจจบุนัไว ้

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ไมม่ผีลกระทบตอ่งบประมาณโดยตรง
ตอ่รฐัและรฐับาลทอ้งถิน่ ขอ้เสนอนี้
จะไมม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่คา่ใชจ้า่ย
หรอืรายไดข้องรัฐบาลทอ้งถิน่และของรัฐ 
เนือ่งจากผลกระทบใด ๆ ก็ตามจะขึน้อยูก่บั
การกระท�าในอนาคตโดยสภานติบิญัญัต-ิ
และเป็นไปไดรั้ฐบาลกลางสหรัฐ-ในการ
เปลีย่นเวลาออมแสง
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดข้องการ
เปลีย่นเวลาออมแสง หากสภานติบิญัญัติ
เปลีย่นเวลาออมแสง อาจมผีลหลาก
หลายเกดิขึน้ ตวัอยา่งเชน่ หากสภา
นติบิญัญัตอินุมตัเิวลาออมแสงตลอดทัง้ปี 

พระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กจะเกดิ
ขึน้ชา้หนึง่ชัว่โมงระหวา่งพฤศจกิายนและ
มนีาคม การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจมผีล
กบัจ�านวนสทุธขิองพลงังานทีใ่ชส้�าหรับ
การใหแ้สงสวา่ง ความรอ้น และความเย็น
ในชว่งเดอืนเหลา่นัน้ เพิม่เตมิระบบของ
เวลาออมแสงปัจจบุนัในชว่งบางสว่นของปี
มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกระทบตอ่จ�านวนการ
ไดน้อนหลบัพักผอ่นของบางคนเมือ่เปลีย่น
ระหวา่งเวลามาตรฐานกบัเวลาออมแสง
สองครัง้ตอ่ปี ผลกระทบทีอ่าจเป็นไปไดด้งั
กลา่วอยา่งเชน่ ผลติภาพของแรงงานและ
จ�านวนของอบุตัเิหต ุเวลาออมแสงตลอด
ทัง้ปีจะชว่ยขจัดผลกระทบเหลา่นีไ้ด ้ผลก
ระทบของการเปลีย่นแปลงดงักลา่วตอ่การ
เปลีย่นแปลงทางการเงนิของรัฐและการ
ปกครองทอ้งถิน่ไมช่ดัเจน แตค่งจะมนีอ้ย
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ 
 เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดั

ต ัง้ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอ
นี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top‑contributors/nov‑18‑gen.html เพือ่อา่นราย
ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะ

กรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาของขอ้เสนอของรฐั
นี ้โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข  

(855) 345-3933  หรอืสง่อเีมลถงึ  
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดร้บัเอกสารทาง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

ปรับเปลีย่นเวลาออมแสงของรัฐ CALIFORNIA ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายรัฐบาลกลาง อนุญาตใหส้ภานติบิัญญัตสิามารถเปลีย่น

เวลาออมแสงได ้บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย
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★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 7 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 7 ★

ผูส้นับสนุนเวลาออมแสงถาวรยนืยนัวา่มนัจะชว่ยเรา
ประหยดัพลงังาน  มนัจะไมเ่ป็นเชน่นัน้ มกีารศกึษา
มากมายเกีย่วกบัหวัขอ้นี ้และไมม่ขีอ้พสิจูนท์ีแ่น่นอน
วา่เวลาออมแสงเต็มเวลาจะชว่ยประหยดัเงนิใหเ้รา  
การเพิม่ขึน้ใด ๆ ทีอ่าจเป็นไปไดใ้นภาวะทางการ
แพทยบ์างอยา่ง จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งเทยีบกบัอนัตราย
ของการมดืชา้ขึน้ในชว่งเชา้ในชว่งฤดหูนาว 
การเปลีย่นเวลาของเราสองครัง้ตอ่ปีอาจเป็นเรือ่งที่
ยุง่ยาก แตก่ารก�าหนดใหว้นัเริม่ตน้ในตอนทีก่�าลงัมดื
ในชว่งฤดหูนาวเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยากกวา่—มนัอนัตราย  
มนัอนัตรายส�าหรับเด็ก ๆ ในการเดนิทางไปโรงเรยีน
หรอืรอรถเมลใ์นความมดื และส�าหรับผูใ้หญผู่ซ้ ึง่
จ�าเป็นตอ้งเริม่การเดนิทางไปมาดว้ยใชก่นั  การ
ทดลองลม้เหลวเหมอืนกนัในปี 1974 ในการมเีวลา
ออมแสงตลอดปีวา่เป็นเรือ่งจรงิทีอ่นัตราย 

ขอ้ไดเ้ปรยีบของการรักษาระบบปัจจบุนัของเวลา
ออมแสงในฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้น และฤดใูบไมร้ว่งดว้ย
เวลามาตรฐานในฤดหูนาวชดัเจน:
• แสงในตอนค�า่ในชว่งฤดรูอ้น 
• แสงในตอนเชา้ในชว่งฤดหูนาว
• เลีย่งการท�าใหเ้ราเร็วกวา่รัฐเพือ่นบา้นทางตะวนัตก

และเม็กซโิกหนึง่ชัว่โมงลว่งหนา้เป็นเวลาสีเ่ดอืน
ตอ่ปี 

อนัตรายทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรับผูใ้หญแ่ละเด็กในฤดหูนาว 
เวลาซึง่แตกตา่งจากรัฐตา่ง ๆ โดยรอบเรา มนัไมคุ่ม้ 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 7
วฒุสิมาชกิ HANNAH-BETH JACKSON
เขตวฒุสิภาที ่19

เราจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเทา่ใดในการเปลีย่นเวลาสอง
ครัง้ตอ่ปี นีค่อืบางปัจจัยทีต่อ้งค�านงึถงึ 
การวจัิยในมหาวทิยาลยัแพทยใ์นปี 2012 พบวา่
มคีวามเสีย่งของการเพิม่ขึน้ของโรคหวัใจลม้เหลว 
10% ภายในสองวนัหลงัจากเวลาเปลีย่น 
ในปี 2016 การวจัิยเพิม่เตมิเปิดเผยวา่ความเสีย่ง
โรคเสน้เลอืดอดุตนัเพิม่ขึน้ 8% เมือ่เราเปลีย่นเวลา  
ส�าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งความเสีย่งโรคเสน้เลอืดอดุ
ตนัเพิม่ขึน้ 25% และส�าหรับผูท้ีอ่ายมุากกวา่ 65 ปี 
ความเสีย่งโรคเสน้เลอืดอดุตนัสงูขึน้ 20% ทัง้หมด
มาจากทีเ่รารบกวนรปูแบบการนอนหลบั
และผูป้กครองทกุคนทราบวา่มนัหมายถงึอะไรเมือ่รปู
แบบการนอนหลบัของลกู ๆ ถกูรบกวนสองครัง้ตอ่ปี 
ตอนนีใ้หค้ดิถงึเรือ่งเงนิ  การเปลีย่นแปลงเวลาสอง
ครัง้ตอ่ปีเพิม่การใชพ้ลงังานของเรา 4% ในหลายที่
ทัว่โลก เพิม่จ�านวนของพลงังานทีเ่ราใชใ้นรถยนต ์
และมาพรอ้มกบัตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย $434 ลา้น น่ันคอื
เงนิทีเ่ราสามารถประหยดัได ้
การเปลีย่นแปลงนาฬกิาไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงการขึน้
หรอืตกของพระอาทติย ์ ธรรมชาตเิปลีย่นเอง กลาง
วนัของฤดรูอ้นจะยาวนานกวา่เสมอ  กลางวนัของฤดู
หนาวจะสัน้กวา่ 

ตัง้แตปี่ 2000 เป็นตน้มา 14 ประเทศไดห้ยดุการ
เปลีย่นแปลงเวลา  และตอนนี ้68% ของประเทศ
ทัง้หมดไมไ่ดเ้ปลีย่น พวกเขายอมใหธ้รรมชาตเิป็นผู ้
ก�าหนดเวลา ไมใ่ชรั่ฐบาล  ลดความเสีย่งตอ่สขุภาพ
ลง ลดการใชพ้ลงังาน  ประหยดัเงนิ
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 7 ยอมใหรั้ฐ 
California ในการพจิารณาเกีย่วกบัเวลาออมแสงหรอื
เวลามาตรฐานตลอดปี—การเปลีย่นแปลงในสิง่ทีม่ี
ความส�าคญัมากกวา่การเปลีย่นแปลงเวลา
รา่งกฎหมาย 7 จะตอ้งมกีารลงคะแนนเสยีงสองใน
สามของสภานติบิญัญัตกิอ่นจะท�าการตดัสนิใจขัน้
สดุทา้ย
สมาชกิสภา KANSEN CHU
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 25
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหญงิ LORENA 
GONZALEZ
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 80
DR. SION ROY, M.D., หทยัแพทย์
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กฎหมายรัฐบาลกลาง อนุญาตใหส้ภานติบิัญญัตสิามารถเปลีย่น

เวลาออมแสงได ้บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

7
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 7  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 7  ★

ผูค้ดัคา้นรา่งกฎหาย 7 ไมส่ามารถโตแ้ยง้ขอ้เท็จ
จรงิทางวทิยาศาสตรแ์ละเศรษฐศาตรท์ีแ่สดงให ้
เห็นวา่การเปลีย่นเวลาสองครัง้ตอ่ปีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพและเศรษฐกจิของเรา รา่งกฎหมาย 7 เป็น
เรือ่งเกีย่วกบัชมุชน สถานทีท่�างาน โรงเรยีน และ
ทอ้งถนนของเรา ใหป้ลอดภยัและใหผ้ลดี
เมือ่ใดทีม่กีารเปลีย่นแปลงเวลา การวจัิยแสดงให ้
เห็นวา่โรคหวัใจลม้เหลวและเสน้เลอืดอดุตนัในสมอง
มทีทีา่วา่จะเกดิขึน้ 
รปูแบบการนอนหลบัปกตขิองเด็ก ๆ ถกูท�าใหห้ยดุลง 
และท�าใหเ้ด็ก ๆ ไมม่สีมาธเิพิม่มากขึน้ในหอ้งเรยีน
อบุตัเิหตทุางจราจรและอนัตรายจากสถานทีท่�างาน
เพิม่ขึน้อยา่งมนัียยะส�าคญัหลงัจากทีเ่ราเปลีย่นแปลง
เวลา 

ไมต่อ้งพดูถงึ เศรษฐกจิของเราไดรั้บผลกระทบ 
$434 ลา้นในความสญูเสยีดา้นผลติภาพเมือ่เวลาถกู
ตัง้ใหเ้ร็วขึน้หรอืชา้ลงทกุปี 
รัฐ California สามารถยกเลกิการสลบัเวลาอนัตราย
โดยการลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 7
โปรดรว่มมอืกบัผูป้กครอง ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์
และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืดา้นความปลอดภยัในสถาน
ทีท่�างานโดยการลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 7
www.YesProp7.info
สมาชกิสภา KANSEN CHU
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 25
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหญงิ LORENA 
GONZALEZ
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 80

โปรดลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” รา่งกฎหมาย 7
รา่งกฎหมาย 7 จะมผีลตอ่รัฐ California ในการ
เปลีย่นไปสูก่ารใชเ้วลาออมแสงถาวร 
เราไดล้องมาแลว้กอ่นหนา้นี ้และเป็นอะไรทีห่ายนะ 
ในปี 1974 วกิฤตพิลงังานท�าใหป้ระธานาธบิด ี
Nixon ตอ้งประกาศใชเ้วลาออมแสงฉุกเฉนิเต็มเวลา  
ซึง่ควรใชถ้งึ 16 เดอืนแตก่ลบัหยดุใน 10 เดอืนให ้
หลงัเนือ่งจากผูค้นไมช่อบความจรงิทีว่า่พระอาทติย์
ขึน้ชา้เกนิไปในตอนเชา้ 
เวลาออมแสงไมไ่ดส้รา้งชัว่โมงตอนกลางวนัไดม้าก
ขึน้  แคเ่ปลีย่นแปลงเมือ่ชัว่โมงเวลากลางวนัเหลา่นัน้
ปรากฎขึน้  ถา้คณุอาศยัอยูใ่น Anaheim พระอาทติย์
จะขึน้เวลา 06.55 น. ในตอนเชา้วนัครสิตม์าสปีนี ้ 
ดว้ยเวลาออมแสง จะเป็น 07.55 น.
เรามเีวลาออมแสงในฤดรูอ้นดงันัน้จงึยงัสวา่งหลงั
จากทีเ่รากลบัถงึบา้นจากทีท่�างาน  และเราไดเ้ปลีย่น
เป็นเวลามาตรฐานในฤดหูนาวดงันัน้จงึสวา่งในเวลา
ตอนเชา้
จะหมายความวา่อะไรในการมเีวลาออมแสงถาวร 
พระอาทติยจ์ะขึน้ชา้กวา่หนึง่ชัว่โมงถา้เราอยูใ่น
เวลามาตรฐาน  ถา้คณุอาศยัอยูใ่น Eureka หรอื 
Susanville จะยงัคงมดือยูใ่นเวลา 08.00 น.ใน
วนัปีใหม ่ถา้คณุอาศยัอยูใ่น Los Angeles หรอื 
Twentynine Palms พระอาทติยจ์ะไมข่ึน้จนกวา่
เวลา 07.30 น. หรอืชา้กวา่นัน้ตัง้แตพ่ฤศจกิายนถงึ
กมุภาพันธ ์
พวกทา่นผูซ้ ึง่ชอบตืน่เชา้พรอ้มพระอาทติย ์จะตืน่
มาในความมดื  คณุจะเตรยีมตวัครอบครัวส�าหรับวนั
ในความมดื ลกู ๆ ของคณุจะเดนิหรอืรอรถบสัไป
โรงเรยีนกอ่นทีพ่ระอาทติยข์ึน้  ส�าหรับพวกทา่นผูซ้ ึง่

ออกก�าลงักายหรอืเขา้รว่มศาสนกจิกอ่นไปท�างาน 
ทา่นจะตอ้งท�าในความมดื 
บางคนโตแ้ยง้วา่เวลาออมแสงท�าใหเ้ราประหยดั
พลงังานหรอืท�าใหเ้ราปลอดภยัขึน้  แตไ่มม่ขีอ้พสิจูน์
ทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัเรือ่งนัน้  มนัเป็นแคข่อ้
สงสยัเกีย่วกบัความสะดวกสบาย  ตอนนีเ้รามเีวลา
ออมแสงในฤดรูอ้นเพือ่ทีว่า่เราสามารถมแีสงสวา่ง
เพิม่ในตอนค�า่ เวลาทีเ่ราสามารถมคีวามสขุกบัมนั
ได ้มากกวา่ทีจ่ะมเีวลากลางวนัระหวา่ง 05.00 และ 
06.00 น. ในตอนเชา้เวลาทีเ่ราตอ้งการใหม้ดื
มากกวา่  และจากนัน้ในฤดหูนาวเรากเ็ปลีย่นกลบัไป
ยงัเวลามาตรฐานเพือ่ทีว่า่มนัไมม่ดืเกนิไปในตอนเชา้ 
การอยูใ่นเวลาออมแสงถาวรจะท�าใหเ้ราล�าบากตอ่
การเชือ่มโยงกบัเพือ่นบา้นของเรา  ขณะเดยีวกนัเรา
จะมเีวลาเดยีวกนัเสมอเหมอืนที ่Arizona สว่นหนึง่
ของปีเราจะมเีวลาเดยีวกนัเหมอืนเวลารัฐอืน่ ๆ ที่
ใชเ้วลาภเูขา และสว่นทีเ่หลอืของปีเราเราจะอยูใ่น
แนวเดยีวกบั Nevada, Oregon, Washington, และ 
เม็กซโิก
ใช ่มนัจะเป็นความไมส่ะดวกเล็กนอ้ยเมือ่เรา “ถงึ
ชว่งฤดใูบไมผ้ลไิปกอ่นลว่งหนา้” และเราเสยีชัว่โมง
นัน้ (ถงึแมว้า่จะดเียีย่มทีจ่ะไดช้ัว่โมงเพิม่เตมิเมอืเรา 
“เขา้สูฤ่ดใูบไมร้ว่งทหีลงั”) แตก่ารพยายามหลกีเลีย่ง
การเปลีย่นผา่นเหลา่นีไ้มคุ่ม้คา่กบัความสบัสนกบั
เวลาของรัฐอืน่ และหลายเดอืนทีต่อนเชา้ยงัมดื ทีเ่รา
จะตอ้งอดทนถา้เรามเีวลาออมแสง 
วฒุสิมาชกิ HANNAH-BETH JACKSON
เขตวฒุสิภาที ่19
PHILLIP CHEN, สมาชกิสภา 
เขตที ่55
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ร่างกฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรบัคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา
ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน8

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
การฟอกไต
อาการไตวาย ไตทีแ่ข็งแรงกรองเลอืดเพือ่ขจัด
ของเสยีและของเหลวสว่นเกนิในรา่งกายของคนเรา 
โรคไตหมายถงึเมือ่ไตของคนเราไมส่ามารถท�างาน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เมือ่เวลาผา่นไป บคุคลผูนั้น้อาจ
เกดิอาการไตวาย ซึง่รูจั้กกนัในชือ่ของ “โรคไตวาย
เรือ้รัง” น่ันหมายถงึ ไตไมส่ามารถท�างานไดด้พีอ
เพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถมชีวีติได ้โดยไมท่�าการผา่ตดั
เปลีย่นไตหรอืการรักษาแบบตอ่เนือ่ง ซึง่กห็มายถงึ
การฟอกไต
การบ�าบดัโดยการจ�าลองการท�างานของไต
ปกต ิการบ�าบดัดว้ยไตเทยีมเพือ่เลยีนแบบการ
ท�างานของไตทีแ่ข็งแรง คนสว่นใหญท่ีใ่ชก้ารบ�าบดั
ดว้ยการฟอกเลอืด ซึง่เป็นการบ�าบดัรปูแบบหนึง่ที่
เลอืดจะถกูถา่ยออกจากรา่งกาย เพือ่รับการกรอง
ผา่นเครือ่งกรองเพือ่ขจัดของเสยีและของเหลวสว่น
เกนิ และจากนัน้สง่กลบัคนืเขา้สูร่า่งกาย การบ�าบดั
ดว้ยการฟอกเลอืดใชเ้วลาประมาณสีช่ัว่โมง และ
โดยทัว่ไปจะตอ้งท�าสามครัง้ตอ่สปัดาห์
ผูป่้วยทีร่บัการบ�าบดัสว่นใหญไ่ดร้บัการรกัษา
ในคลนิกิ ผูป่้วยทีม่อีาการไตวายสามารถไดรั้บการ

ฟอกไตทีโ่รงพยาบาลหรอืทีบ่า้นของตนเอง แตส่ว่น
ใหญจ่ะรับการรักษาทีค่ลนิกิฟอกไตเรือ้รัง (CDC) 
ในเดอืนพฤษภาคม 2018 คลนิกิ CDC ทีไ่ดรั้บใบ
อนุญาต 588 แหง่ในรัฐ California ใหก้ารรักษา
แกผู่ป่้วยประมาณ 80,000 รายในแตล่ะเดอืน CDC 
แตล่ะแหง่ด�าเนนิการสถานบี�าบดัโดยเฉลีย่จ�านวน 
22 แหง่ ซึง่แตล่ะสถานจีะใหก้ารรักษาผูป่้วยครัง้ละ
หนึง่ราย กรมสาธารณสขุรัฐแคลฟิอรเ์นยี มหีนา้ทีรั่บ
ผดิชอบในการออกใบอนุญาตและตรวจสอบ CDC 
นติบิคุคลหลายรายทีเ่ป็นเจา้ของและด�าเนนิกจิการ 
CDC ดงัทีแ่สดงในรปูที ่1 กจิการเอกชนสองแหง่ที่
ประกอบการเพือ่ผลก�าไรด�าเนนิการและมสีทิธกิาร
เป็นเจา้ของอยา่งนอ้ยสว่นหนึง่ของ CDC สว่นใหญ่
ในรัฐ California

การช�าระเงนิคา่ฟอกไต
การช�าระเงนิคา่ฟอกไตมาจากแหลง่ใหญส่อง
สามแหลง่ เราประเมนิวา่ CDC มรีายไดท้ัง้หมด
ประมาณ $3 พันลา้นตอ่ปีจากการด�าเนนิการในรัฐ 
California รายไดเ้หลา่นีป้ระกอบดว้ยจ�านวนเงนิที่
ช�าระคา่ฟอกไตจากแหลง่รายไดห้ลกัสองสามแหลง่
หรอื “ผูจ้า่ย”:

• จ�ากดัการเกบ็คา่บรกิารเป็นรอ้ยละ 115 ของคา่
ใชจ้า่ยส�าหรับการดแูลผูป่้วยโดยตรง และคา่ใช ้
จา่ยดา้นการปรับปรงุคณุภาพ รวมถงึ การฝึกอบรม 
การใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วย และการสนับสนุนดา้น
เทคโนโลย ี

• ก�าหนดการคนืเงนิและตา่ปรับหากเก็บคา่บรกิาร
เกนิก�าหนด

• ก�าหนดใหต้อ้งมกีารรายงานประจ�าปีตอ่รัฐเกีย่วกบั
คา่ใชจ้า่ยของคลนิกิ การเกบ็คา่บรกิารผูป่้วย และ
รายได ้

• หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธการรักษาผูป่้วยบนพืน้ฐาน
ของแหลง่ช�าระเงนิส�าหรับการรักษาพยาบาล

สรปุการประเมนิผลกระทบตอ่งบ
ประมาณสทุธขิองรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั 
โดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• ผลกระทบตอ่ปีโดยรวมตอ่รัฐและรัฐบาลทอ้งถิน่

มตีัง้แตผ่ลกระทบสทุธทิางบวกในจ�านวนสบิลา้น
ดอลลา่รต์น้ ๆ ไปจนถงึผลกระทบสทุธทิางลบใน
จ�านวนหลายสบิลา้นดอลลา่ร์

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ต่ อ

• Medicare โครงการจัดสรรเงนิจากรัฐบาลกลาง
ทีจั่ดสรรการประกนัสขุภาพใหแ้กป่ระชาชน
สว่นใหญท่ีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป และประชาชน
ทีม่อีายนุอ้ยกวา่ทีก่ลา่วมาในบางกรณีทีเ่ป็นผู ้
ทพุพลภาพ กฎหมายรัฐบาลกลางโดยทัว่ไป
ใหส้ทิธแิกผู่ม้อีาการไตวายส�าหรับกรมธรรม ์
Medicare โดยไมค่�านงึถงึอายหุรอืสถานะ
ความทพุพลภาพ Medicare จา่ยคา่รักษาใน
การฟอกไตส�าหรับประชาชนสว่นใหญใ่นรัฐ 
California

• Medi-Cal โครงการ Medicaid จากรัฐบาล
กลาง-รัฐ หรอืในอกีชือ่หนึง่คอื Medi-Cal ใน
รัฐ California เสนอประกนัสขุภาพใหแ้ก่
ประชาชนทีม่รีายไดต้�า่ รัฐบาลทัง้ในระดบั
รัฐและสว่นกลางรว่มกนัรับผดิชอบในคา่ใช ้
จา่ยของ Medi-Cal บางคนมสีทิธไิดรั้บสทิธิ
ประโยชนข์องทัง้ Medicare และ Medi-Cal 
ส�าหรับผูป่้วยกลุม่นี ้Medicare จะรับผดิชอบ
คา่ฟอกไตสว่นใหญใ่นฐานะผูจ้า่ยหลกัและ 
Medi-Cal รับผดิชอบในสว่นทีเ่หลอื ส�าหรับผู ้
ป่วยทีล่งทะเบยีนเฉพาะในโครงการ Medi-Cal 
เทา่นัน้ ทางโครงการ Medi-Cal จะเป็นผูรั้บผดิ
ชอบคา่ฟอกไตแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• ประกนัสขุภาพกลุม่และแบบเอกเทศ ผู ้
ป่วยมากมายในรัฐมปีระกนัสขุภาพกลุม่ ซึง่
เป็นสวสัดกิารจากนายจา้งหรอืองคก์รอืน่ (เชน่ 
สหภาพ) รัฐบาลของรัฐ California ระบบของม
หว่ทิยาลยัรัฐบาลของรัฐสองแหง่ และ รัฐบาล
ระดบัทอ้งถิน่หลายแหง่ในรัฐ California เสนอ
การประกนัสขุภาพกลุม่แกพ่นักงานในปัจจบุนั 
พนักงานปลดเกษียณทีม่สีทิธรัิบสทิธปิระโยชน์

และครอบครัวของพวกเขา ผูป่้วย
ทีไ่มม่ปีระกนัสขุภาพแบบกลุม่
บางรายซือ้ประกนัสขุภาพของ
ตนเอง ประกนัสขุภาพทัง้กลุม่
และสว่นบคุคลบอ่ยครัง้ใหบ้รกิาร
โดยบรษัิทประกนัภยัเอกชน ทีไ่ด ้
รับจ�านวนเงนิทีช่�าระคา่สนิไหม
เป็นการแลกเปลีย่นกบัคา่ใชจ้า่ย
ส�าหรับการบรกิารดแูลสขุภาพที่
มกีารก�าหนดไวล้ว่งหนา้ เมือ่ผูรั้บ
การประกนัสขุภาพเกดิอาการไต
วาย โดยปกตผิูป่้วยสามารถโอน
การประกนัสขุภาพไปยงักรมธรรม์

ของ Medicare ประมวลกฎหมายสว่นกลาง
ก�าหนดใหผู้ใ้หก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่คง
ความเป็นผูจ้า่ยหลกัส�าหรับการฟอกไตส�าหรับ 
“ชว่งเวลาการประสานงาน” ซึง่เป็นระยะเวลา 
30 เดอืน

ผูใ้หก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่และแบบ
เอกเทศโดยท ัว่ไปจา่ยคา่ฟอกไตในอตัราทีส่งู
กวา่โปรแกรมของรฐับาล อตัราที ่Medicare และ 
Medi-Cal จา่ยส�าหรับการฟอกไตจะใกลเ้คยีงคา่
ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ของ CDC ในการใหก้ารฟอกไต
และสว่นใหญไ่ดรั้บการก�าหนดโดยขอ้บงัคบัทีว่าง
ไว ้ในทางตรงขา้ม บรษัิทประกนัสขุภาพแบบกลุม่
และแบบเอกเทศจะตัง้อตัราคา่รักษาโดยการเจรจา
กบั CDC อตัราทีจ่า่ยโดยบรษัิทประกนัเหลา่นีข้ ึน้
อยูก่บัอ�านาจการเจรจาตอ่รองสมัพันธข์องบรษัิท
ประกนัและ CDC โดยเฉลีย่ ผูใ้หก้ารประกนัสขุภาพ
แบบกลุม่และแบบเอกเทศท�าจ�านวนเงนิทีช่�าระเป็น
จ�านวนเงนิสงูกวา่ทีโ่ครงการของรัฐบาลจา่ยหลาย
เทา่ 

ขอ้เสนอ
ก�าหนดใหค้ลนิกิตอ้งจา่ยเงนิคนืเมือ่รายไดร้วม
เกนิจ�านวนสงูสดุทีก่�าหนดไว ้เริม่ตัง้แตปี่ 2019 
ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้CDC ท�าการค�านวณจ�านวน
เงนิตามรายไดร้วมเกนิจ�านวนสงูสดุทีก่�าหนดไวร้าย
ปี จากนัน้ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้CDC จา่ยเงนิคนื
แกผู่จ้า่ย ยกเวน้ Medicare และผูจ้า่ยทีเ่ป็นหน่วย
งานของรัฐบาลรายอืน่ในสว่นของรายไดร้วมทีเ่กนิ
จ�านวนสงูสดุทีก่�าหนดไว ้ยิง่ผูจ้า่ยช�าระคา่รักษามาก 
ผูจ้า่ยกจ็ะยิง่ไดรั้บเงนิคนืในจ�านวนทีม่ากขึน้

ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา

ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

8

รปูที ่1

คลนิกิฟอกไตเรือ้รงัทีไ่ดร้บัใบอนญุาตใน California
พฤษภาคม 2018

หนว่ยปฏบิตักิาร จ�านวนคลนิกิ
รอ้ยละของ

คลนิกิ

DaVita, Inc. (เพือ่ผลก�าไร) 292 50%
Fresenius Medical Care (เพือ่ผลก�าไร) 129 22
Satellite Healthcare (ไมแ่สวงผลก�าไร) 46 8
U.S. Renal Care (เพือ่ผลก�าไร) 38 6
อืน่ ๆ 83 14
 ท ัง้หมด 588 100%
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ร่างกฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา
ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน8

รายไดร้วมเกนิจ�านวนสงูสดุตามคา่ใชจ้า่ย
ของ CDC ทีก่�าหนดไว ้รายไดร้วมเกนิจ�านวน
สงูสดุก�าหนดโดยขอ้เสนอนีจ้ะเทา่กบัรอ้ยละ 115 
ของ “คา่บรกิารดแูลผูป่้วยโดยตรง” ทีก่�าหนดไว ้
และ “คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุคณุภาพของการดแูล
สขุภาพ” ซึง่รวมถงึคา่ใชต้จา่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่จา้ง
และสวสัดกิารพนักงาน คา่อบรมและพัฒนาทมีงาน 
คา่ยาและอปุกรณก์ารแพทย ์คา่สถานประกอบการ
และระบบขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสท์างสขุภาพ หลงัจาก
นี ้เราจะเรยีกคา่ใชจ้า่ยเหลา่นีว้า่ “เงนิสว่นทีไ่ดรั้บ
อนุญาต” หมายถงึเงนิสว่นนีจ้ะถกูนับรวมเป็นรายได ้
รวมทีเ่กนิจ�านวนสงูสดุ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เชน่ คา่ใช ้
จา่ยในการจัดการบรหิาร จะไมถ่กูนับรวมเป็นรายได ้
รวมทีเ่กนิจ�านวนสงูสดุ
ดอกเบีย้และคา่ปรบัในจ�านวนเงนิคนื นอกจาก
การจา่ยเงนิคนื CDC จะถกูก�าหนดใหจ้า่ยดอกเบีย้
ของจ�านวนเงนิคนื ทีค่�านวณจากวนัทีข่องจ�านวนเงนิ
ทีช่�าระส�าหรับการบ�าบดัรักษา CDC จะถกูก�าหนด
ใหจ้า่ยคา่ปรับใหแ้ก ่CDPH เป็นจ�านวนรอ้ยละ 5 
ของจ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนด มากถงึคา่ปรับสงูสดุที ่
$100,000

เงนิคนืทีค่�านวณทีร่ะดบัเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ 
ขอ้เสนอนีก้�าหนดวา่เงนิคนืจะถกูค�านวณทีร่ะดบั 
"หน่วยงานก�ากบัดแูล" ของ CDC ซึง่หมายถงึหน่วย
งานทีเ่ป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการ CDC (หลงัจาก
นีเ้รยีกวา่ “เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ”) เจา้ของ/ผูด้�าเนนิ
การบางรายม ีCDC หลายแหง่ในรัฐ California ใน
ขณะเดยีวกนัเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการอืน่ ๆ หลายราย
เป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการ CDC เพยีงแหง่เดยีว 
ส�าหรับเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการทีม่ ีCDC หลายแหง่ ขอ้
เสนอนีก้�าหนดใหพ้วกเขารวมรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
สว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตทัง้หมดจาก CDC ทกุแหง่ของ
เขาในรัฐ California หากรายไดร้วมเกนิกวา่รอ้ยละ 
115 ของคา่ใชจ้า่ยสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตทัง้หมดของ
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการคลนิกิในรัฐ California พวก
เขาจะตอ้งจา่ยเงนิคนืในสว่นตา่ง
กระบวนการทางกฎหมายในการเพิม่จ�านวน
รายไดส้งูสดุในสถานการณบ์างอยา่ง ทัง้รัฐ
ธรรมนูญขของรัฐ California และรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐฯ หา้มไมใ่หรั้ฐบาลรับทรัพยส์นิจากภาคเอกชน 
(ซึง่รวมถงึมลูคา่ของธรุกจิ) โดยปราศจากการ
ด�าเนนิการทางกฎหมายทีย่ตุโิธรรมหรอืการจา่ยคา่
ชดเชยทีย่ตุโิธรรม เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC อาจ
พยายามพสิจูนต์อ่ศาลวา่ ในสถานการณข์องพวก
เขา จ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนดเป็นจ�านวนเงนิเทา่กบั

มลูคา่ธรุกจิ ดงันัน้ มนัจงึขดัตอ่ประมวลกฎหมายของ
รัฐและของรัฐบาลกลาง หากเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ 
CDC สามารถพสิจูนใ์นได ้ขอ้เสนอนีจ้ะวางขัน้ตอน
ใหศ้าลลดจ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนด ในจ�านวนทีเ่พยีง
พอเพือ่ไมใ่หเ้ป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอกีตอ่ไป ขอ้
เสนอนีก้�าหนดภาระของเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC 
ใหก้�าหนดจ�านวนเงนิคนืสงูสดุทีถ่กูกฎหมาย ขอ้
เสนอนีร้ะบวุา่การปรับจ�านวนเงนิคนืจะสามารถใชไ้ด ้
เพยีงปีเดยีว
ขอ้ก�าหนดอืน่ ๆ ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหเ้จา้ของ/ผู ้
ด�าเนนิการ CDC สว่รายงานประจ�าปีใหแ้ก ่CDPH 
รายงานเหลา่นีต้อ้งแจง้จ�านวนการฟอกไตทีใ่ห ้
บรกิาร จ�านวนคา่ใชจ้า่ยสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต จ�านวน
รายไดส้งูสดุของเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ จ�านวนเงนิ
ทีเ่กนิกวา่จ�านวนรายไดส้งูสดุ และจ�านวนเงนิคนืที่
จา่ย ขอ้เสนอนีห้า้มไมใ่ห ้CDC ปฏเิสธการใหก้าร
บ�าบดัรักษาแกผู่ป่้วยตามความสามารถในจ�านวนเงนิ
ทีช่�าระคา่รักษา 
CDPH ก�าหนดใหอ้อกขอ้บงัคบั ขอ้เสนอนีก้�าหนด
ให ้CDPH ก�าหนดและออกขอ้บงัคบัของการน�า
บทบญัญัตขิองขอ้เสนอมาบงัคบัใชภ้ายใน 180 วนั
จากวนัทีบ่งัคบัใชข้อ้เสนอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้
เสนอนีอ้นุญาตให ้CDPH สามารถระบคุา่ใชจ้า่ยเพิม่
เตมิของ CDC ผา่นทางขอ้บงัคบั ซึง่คา่ใชจ้า่ยสว่น
นีจ้ะนับรวมเป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต และ
สามารถน�าไปลดจ�านวนเงนิคนืที ่CDC คา้งช�าระได ้

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ขอ้เสนอนีจ้ะลดความสามารถในการท�า
ก�าไรของ CDC
ในปัจจบุนัการด�าเนนิการของ CDC ในรัฐ California 
มรีายไดเ้กนิจ�านวนรายไดส้งูสดุทีก่�าหนดไวใ้นขอ้
เสนอนี ้การจา่ยเงนิคนืในจ�านวนของสว่นทีเ่กนิจะลด
รายไดข้องเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC เป็นจ�านวน
มาก ในกรณีที ่CDC ด�าเนนิการโดยนติบิคุคลทีห่วงั
ผลก�าไร (ซึง่คอื CDC สว่นใหญ)่ นีห่มายถงึ CDC 
จะมผีลก�าไรนอ้ยลงหรอืแมแ้ตไ่มม่ผีลก�าไรเลย นี่
สามารถน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวธิกีารใหบ้รกิาร
ฟอกไตในรัฐได ้การเปลีย่นแปลงเหลา่นีอ้าจมผีลก
ระทบหลายประการในระบบการเงนิของรัฐบาลระดบั
รัฐและระดบัทอ้งถิน่ ดงัทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง ผลก
ระทบของขอ้เสนอนีท้ีม่ตีอ่ CDC และระบบการเงนิ
ของรัฐบาลระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่นัน้ไมม่คีวาม
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แน่นอน นีเ่ป็นเพราะผลกระทบนัน้ขึน้อยูก่บัการ
ปฏบิตัใินอนาคตของ (1) ผูก้�ากบัดแูลและศาลของ
รัฐในการแปลความหมายของขอ้เสนอ และ (2) การ
ตอบสนองของ CDC ทีม่ตีอ่ขอ้เสนอนี ้การปฏบิตัใิน
อนาคตเหลา่นีย้ากทีจ่ะคาดการณ์

สาเหตใุหญข่องความไมแ่นน่อน
ความไมแ่นน่อนในการก�าหนดวา่คา่ใชจ้า่ย
ใดอยูใ่นสว่นทีไ่ดร้บัอนญุาต ผลกระทบของขอ้
เสนอนีข้ ึน้อยูก่บัวธิกี�าหนดคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บ
อนุญาต การรวมคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นทีไ่ดรั้บ
อนุญาตจะท�าใหจ้�านวนรายไดส้งูสดุเพิม่สงูขึน้ และ
อนุญาตให ้CDC สามารถเกบ็รายไดข้องตนเองไว ้
ไดม้ากขึน้ (โดยการก�าหนดเงนิคนืในจ�านวนนอ้ย
ลง) การรวมคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บอนุญาตนอ้ยลงจะ
ท�าใหจ้�านวนรายไดส้งูสดุต�า่ลง และชว่ยใหค้ลนิกิ
เกบ็รายไดข้องตนไวใ้นจ�านวนทีน่อ้ยลง (โดยการ
ก�าหนดเงนิคนืในจ�านวนทีส่งูขึน้) นีย่งัเป็นความ
ไมแ่น่นอนวา่ CDPH (ในขณะทีผู่ก้�ากบัดแูบของ
รัฐเขา้มาเกีย่วขอ้งในการน�าขอ้เสนอนีม้าบงัคบั
ใช)้ และศาลจะแปลความหมายบทบญัญัตขิองขอ้
เสนอทีใ่ชก้�าหนดคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งไร 
ตวัอยา่งเชน่ ขอ้เสนอนีร้ะบวุา่คา่ใชจ้า่ยในสว่นคา่
จา้งและสวสัดกิารของพนักงานจะถอืวา่เป็นสว่นที่
ไดรั้บอนุญาตเฉพาะส�าหรับพนักงานที ่“ไมใ่ชร่ะดบั
บรหิาร” ทีใ่หบ้รกิารการดแูลผูป่้วยโรคไตโดยตรง
เทา่นัน้ กฎหมายรัฐบาลกลางก�าหนดให ้CDC รักษา
ต�าแหน่งพนักงานบางต�าแหน่งเพือ่เป็นเงือ่นไขใน
การรับเงนิคนืจาก Medicare ต�าแหน่งทีก่�าหนดนี้
บางต�าแหน่ง—รวมถงึผูอ้�านวยการฝ่ายการแพทย์
และผูจั้ดการฝ่ายพยาบาล—ทีท่�าหนา้ทีฝ่่ายบรหิาร
แตก่ม็สีว่นรว่มในการใหก้ารดแูลผูป่้วยโดยตรงดว้ย 
คา่ใชจ้า่ยในต�าแหน่งเหลา่นีอ้าจไมไ่ดรั้บพจิารณาวา่
เป็นคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต เพราะต�าแหน่ง
เหลา่นีม้หีนา้ทีใ่นสว่นบรหิาร ในทางตรงขา้ม คา่ใช ้
จา่ยของต�าแหน่งเหลา่นีอ้าจไดรั้บพจิารณาวา่เป็นคา่
ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต เพราะเป็นต�าแหน่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยโดยตรง 
ไมแ่นน่อนในวธิที ี ่CDC ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอนี ้
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC น่าจะตอบสนองตอ่ขอ้
เสนอนีโ้ดยการปรับการด�าเนนิการของตน ใหเ้ป็นไป
ในขอบเขตทีจ่�ากดัผลกระทบของขอ้ก�าหนดในการ
จา่งเงนิคนืใหไ้ดม้ากทีส่ดุ พวกเขาสามารถปฏบิตัดิงั
ตอ่ไปนี:้
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• เพิม่คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดร้บัอนญุาต 
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC อาจเพิม่คา่ใช ้
จา่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต เชน่ คา่จา้งและ
สวสัดกิารของพนักงานทีไ่มใ่ชฝ่่ายบรหิาร ซึง่
เป็นผูใ้หบ้รกิารดแูลผูป่้วยโดยตรง เพิม่คา่ใช ้
จา่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตอาจเพิม่จ�านวนราย
ไดส้งูสดุใหส้งูขึน้ ลดจ�านวนเงนิคนืทีต่อ้งจา่ย
ช�าระ และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใหป้ระโยชน์
แกเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC มากกวา่ทีจ่ะ
ปลอ่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น
ระดบัปัจจบุนั นีเ่ป็นเพราะจ�านวนของรายไดท้ี่
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะสามารถรักษาไว ้
จะเพิม่ขึน้มากกวา่คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (จ�านวน
รายไดส้งูสดุจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 115 ของคา่ใช ้
จา่ยเพิม่เตมิในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต)

• ลดคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC 
อาจลดคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีไ่มเ่ป็นสว่นทีใ่ชก้�าหนด
จ�านวนรายไดส้ลูสดุ (เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิาร) วธินีีจ้ะไมเ่ปลีย่นจ�านวนเงนิคนืทีต่อ้ง
จา่ย แตจ่ะชว่ยปรับปรงุความสามารถในการท�า
ก�าไรของ CDC

• หาวธิปีรบัจ�านวนรายไดส้งูสดุ หากเจา้ของ/
ผูด้�าเนนิการ CDC เชือ่วา่กจิการของตนไม่
สามารถบรรลเุป้าหมายผลตอบแทนในการ
ด�าเนนิการทีเ่หมาะสม แมว่า่หลงัจากทีท่�าการ
ปรับตามทีอ่ธบิายขา้งตน้แลว้กต็าม พวกเขาก็
สามารถพยายามรอ้งขอคดัคา้นจ�านวนเงนิคนื
ตอ่ศาล เพือ่ใหเ้พิม่จ�านวนรายไดส้งูสดุใหส้งู
ขึน้ไดต้ามค�าแนะน�าในขอ้เสนอนี ้ในกรณีทีก่าร
รอ้งขอเป็นผล เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC บาง
รายอาจมจี�านวนรายไดส้งูสดุทีส่งูขึน้และตอ้ง
จา่ยช�าระเงนิคนืในจ�านวนทีน่อ้ยลงไดใ้นบางปี

• การลดปรมิาณการด�าเนนิการ ในบางกรณี
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการอาจตดัสนิใจทีจ่ะเปิด
สาขา CDC ใหมน่อ้ยลงหรอืปิด CDC บาง
สาขา หากจ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนดมจี�านวนสงู
มาก และลดรายไดท้ีไ่มส่รา้งผลตอบแทนใน
การลงทนุทีเ่พยีงพอเพือ่ขยายหรอืคงอยูใ่น
ตลาด หากเกดิกรณีเชน่นี ้ผูใ้หบ้รกิารรายอืน่
จะตอ้งเขา้มาใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการในการฟอกไตทีม่อียูใ่นตลาด ผูใ้ห ้
บรกิารรายอืน่เหลา่นีอ้าจด�าเนนิกจิการไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพนอ้ยกวา่ (มคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่) 
ผูใ้หบ้รกิารอืน่บางรายอาจไดรั้บยกเวน้จาก
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บทบญัญัตขิองขอ้เสนอนี ้หากพวกเขาไมไ่ด ้
ใหบ้รกิารภายใตใ้บอนุญาต CDC (ตวัอยา่งเชน่ 
โรงพยาบาล) ขอบเขตการเปลีย่นแปลงดงั
กลา่วในอตุสาหกรรมการฟอกไตเป็นเรือ่งยาก
ทีจ่ะคาดเดา 

ผลกระทบของบทบญัญตัดิา้นการคนื
เงนิทีม่ตีอ่ระบบการเงนิระดบัรฐัและ
ระดบัทอ้งถิน่
เราประมาณวา่ หากไมม่กีารด�าเนนิการจาก CDC 
ในการตอบสนองตอ่ขอ้เสนอนี ้จ�านวนเงนิคนืทีน่่า
จะไดรั้บการจา่ยคนืสามารถเพิง่สงูถงึหลายรอ้ย
ลา้นดอลลาร ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
บญัญัตดิา้นการคนืเงนิของขอ้เสนอนี ้สามารถมผีลก
ระทบตอ่ระบบการเงนิระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ได ้
หลายแบบ
ขอ้เสนอนีส้ามารถกอ่ใหเ้กดิการประกนัสขุภาพ
ของขา้ราชการในระดบัรฐัและระดบัทอ้งถิน่ 
เงนิออม . . . ในสว่นที ่CDC จา่ยเงนิคนื คา่ใชจ้า่ย
ของรัฐบาลในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ส�าหรับการ
ประกนัสขุภาพใหแ้กเ่จา้พนักงานสามารถลดลงได ้
ตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ขอ้เสนอนีไ้มร่วมผูจ้า่ยทีเ่ป็น
หน่วยงานราขชการเจา้ในสว่นของการจา่ยเงนิคนื 
อยา่งไรกต็าม รัฐบาลในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่
มกัจะท�าสญัญากบับรษัิทเอกชนทีใ่หบ้รกิารประกนั
สขุภาพ เพือ่ใหบ้รกิารประกนัสขุภาพแกเ่จา้พนักงาน
ของตน ในฐานะบรษัิทเอกชน บรษัิทประกนัภยั
เหลา่นีอ้าจตอ้งท�าการจา่ยเงนิคนืตามขอ้ก�าหนด
ของขอ้เสนอนี ้แมว้า่บรษัิทเหลา่นีจ้ะไมต่อ้งจา่ยเงนิ
คนื พวกเขากน่็าจะยงัอยูใ่นต�าแหน่งของผูเ้จรจากบั
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC เพือ่ใหไ้ดอ้ตัราทีต่�า่ลง 
บรษัิทประกนัภยัเหลา่นีอ้าจสง่ผา่นการออมเงนิบาง
สว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กห่น่วยงานรัฐบาลผูว้า่จา้ง ใน
รปูของสว่นลดคา่เบีย้ประกนัสขุภาพได ้
. . . หรอืคา่ใชจ้า่ย ในทางตรงขา้ม ตามทีอ่ธบิาย
ไวข้า้งตน้ CDC อาจตอบสนองตอ่ขอ้เสนอนีโ้ดย
การเพิม่คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต หาก CDC 
เพิม่คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตมากพอ อตัรา
ทีผู่ใ้หบ้รกิารประกนัสขุภาพจา่ยเพือ่การฟอกไตอาจ
เพิม่สงูกวา่ทีต่อนทีย่งัไมม่ขีอ้เสนอนี ้หากเกดิกรณีนี้
ข ึน้ บรษัิทประกนัสขุภาพอาจสง่ตอ่คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขัน้
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กห่น่วยงานรัฐบาลผูว้า่จา้ง 
ในรปูของคา่เบีย้ประกนัสขุภาพทีส่งูขึน้ได ้

แรงกดดนัในคา่ใชจ้า่ยของ Medi-Cal ในระดบั
รฐั โครงการ Medi-Cal กท็�าสญัญากบับรษัิท
เอกชนเพือ่การบรกิารประกนัสขุภาพในการฟอก
ไตใหแ้กผู่ล้งทะเบยีนในโครงการสว่นหนึง่เชน่กนั 
เชน่เดยีวกบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารประกนัสขุภาพแก่
เจา้พนักงานของรัฐบาล บรษัิทประกนัภยัเอกชนที่
ท�าสญัญากบั Medi-Cal อาจไดรั้บจ�านวนเงนิคนื
เชน่กนั (หากถกูก�าหนดไวว้า่มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะ
สม) หรอือาจสามารถเจรจากบัเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ 
CDC เพือ่ขออตัราทีต่�า่ลงได ้เงนิออมบางสว่นหรอื
ทัง้หมดนีอ้าจไดรั้บการสง่ตอ่ใหแ้กรั่ฐ อยา่งไรกต็าม
เพราะอตัราทีจ่า่ยใหแ้ก ่CDC โดยบรษัิทประกนั
เหลา่นีอ้ยูใ่นระดบัทีต่�า่ เงนิออมดงักลา่วกม็แีนว
โนม้ทีจ่�ากดัเชน่กนั ในทางตรงขา้ม หาก CDC ตอบ
สนองตอ่ขอ้เสนอนีโ้ดยการเพิม่จ�านวนคา่ใชจ้า่ยที่
ไดรั้บอนุญาตใหส้งูขึน้ คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ของการ
ฟอกไตก็จะสงูขึน้ กรณีนีอ้าจเพิม่แรงกดดนัในอตัรา 
Medi-Cal มากขึน้และอาจสง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยของรัฐ
สงูขึน้
การเปลีย่นแปลงในรายไดจ้ากภาษขีองรฐั ใน
ขอบเขตของการคนืเงนิตามขอ้เสนอนี ้ทีด่�าเนนิการ
เพือ่ลดเงนิไดส้ทุธขิองเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC 
ขอ้เสนอนีม้แีนวโนม้ทีจ่ะลดจ�านวนเงนิไดจ้ากภาษี 
ทีเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิกจิการเพือ่ผลก�าไรตอ้งจา่ย
ใหแ้กรั่ฐ รายไดท้ีล่ดลงนีส้ามารถหกักลบกบัการ
เปลีย่นแปลงอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัรายไดข้องรัฐโดยไม่
ทราบสาเหตไุด ้ตวัอยา่งเชน่ รายไดจ้ากภาษีเพิม่
เตมิอาจเกดิขึน้หาก CDC ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอโดย
การเพิม่การใชจ้า่ยในสว่นของคา่จา้งพนักงานทีอ่ยู่
ในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต
ในแงข่องความไมแ่นน่อนทีม่คีอ่นขา้งมาก ผลก
ระทบโดยรวมทีม่ตีอ่ระบบการเงนิในระดบัรฐั
และระดบัทอ้งถิน่ยงัมคีวามไมช่ดัเจน ความแตก
ตา่งในการแปลความของขอ้เสนอนีแ้ละการตอบ
สนองทีต่า่งกนัของ CDC ทีม่ตีอ่ขอ้เสนอนีจ้ะน�าไป
สูผ่ลกระทบทีแ่ตกตา่งในรัฐบาลระดบัรัฐและระดบั
ทอ้งถิน่ ในแงข่องความไมแ่น่นอนทีม่คีอ่นขา้งมาก
เกีย่วกบัวธิแีปลความขอ้เสนอนี ้และวธิตีอบสนองตอ่
ขอ้เสนอนีข้อง CDC ระยะของผลกระทบสทุธทิีอ่าจ
จะเกดิขึน้กบัการเงนิในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่อาจ
เกดิขึน้ได ้
ผลกระทบโดยรวมอาจเกดิขึน้ต ัง้แตผ่ลก
ระทบสทุธทิางบวกเป็นจ�านวนเงนิสบิ
ลา้นดอลลารต์น้ ๆ . . . หากขอ้เสนอนีถ้กูตคีวามวา่
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ในทา้ยทีส่ดุจะตอ้งมขีอบเขตกวา้งขึน้ มคีวามหมาย
โดยรวมมากขึน้ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บอนุญาต 
เชน่ โดยการรวมคา่ใชจ้า่ยส�าหรับผูจั้ดการฝ่าย
พยาบาลและผูอ้�านวยการทางการแพทย ์จ�านวนเงนิ
คนืทีเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอ้งจา่ยนัน้จะมี
จ�านวนนอ้ยลง ภายใตก้ารตตคีวามนีน่้าจะเป็นไปได ้
วา่เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอบสนองโดยให ้
มคีวามเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งเล็กนอ้ยในโครงสรา้ง
ตน้ทนุของตน ในกรณีนีต้น้ทนุของหน่วยงานรัฐบาล
ในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ส�าหรับสวสัดกิารดา้น
สขุภาพของพนักงานสามารถลดลงได ้การลดคา่ใช ้
จา่ยนีน่้าจะถกูหกักลบบางสว่นกบัสว่นลดสทุธใินราย
ไดจ้ากภาษีของรัฐ โดยรวมเราประเมนิวา่ขอ้เสนอนี้
สามารถใหผ้ลกระทบสทุธทิางบวกกบัระบบการเงนิ
ในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ เป็นจ�านวนถงึสบิลา้น
ดอลลารต์น้ ๆ ตอ่ปีในกรณีนี้
. . . ในดา้นผลกระทบสทุธทิางลบในจ�านวน
หลายสบิลา้นดอลลาร ์หากทา้ยทีส่ดุขอ้เสนอ
นีถ้กูตคีวามใหแ้คบลง ค�าจ�ากดัความของคา่ใช ้
จา่ยทีไ่ดรั้บอนุญาตก็จะเขม้งวดยิง่ขึน้ จ�านวนเงนิ
คนืทีเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอ้งจา่ยจะ
ตอ้งมากขึน้ ภายใตก้ารตคีวามนีน่้าจะเป็นไปไดว้า่
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอบสนองโดยใหม้ี
ความเปลีย่นแปลงอยา่งมากในโครงสรา้งตน้ทนุ
ของตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการเพิม่ตน้ทนุที่
ไดรั้บอนุญาต เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC ยงัจะ
สามารถปรับจ�านวนรายไดส้งูสดุหรอืลดการด�าเนนิ
การภายในรัฐลง ในกรณีนี ้คา่ใชจ้า่ยของหน่วยงาน
ราชการในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ส�าหรับสวสัดกิาร
ดา้นสขุภาพของพนักงานและตน้ทนุ Medi-Cal ของ
รัฐสามารถเพิม่ขึน้ได ้รายไดจ้ากภาษีของรัฐสามารถ
ลดลงได ้โดยรวมเราประเมนิวา่ขอ้เสนอนีส้ามารถ
ใหผ้ลกระทบสทุธทิางลบเป็นจ�านวนถงึหลกัสบิลา้น
ดอลลารต์อ่ปีในกรณีนี้
ผลกระทบอืน่ ๆ ทีอ่าจจะมตีอ่งบประมาณประจ�าปี 
กรณีทีอ่ธบิายมาขา้งตน้แสดงถงึการประมาณการณท์ี่
ดทีีส่ดุของผลกระทางการเงนิขอ้เสนอนี ้อยา่งไรกต็าม
กอ็าจจะมผีลกระทบทางการเงนิอืน่ ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ 

หาก CDC ตอบสนองขอ้เสนอนีโ้ดยการลดจ�านวน
การด�าเนนิการในรัฐ การเขา้ถงึการฟอกไตของผูป่้วย
โรคไตบางราย อาจถกูกระทบกระเทอืนไดใ้นระยะสัน้ 
กรณีเชน่นีส้ามารถน�าไปสูภ่าวะแทรกซอ้นทางสขุภาพ
ทีอ่าจสง่ผลใหต้อ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล
ได ้ในกรณีทีผู่ป่้วยโรคไตตอ้งเขา้รับการรักษาในโรง
พยาบาลบอ่ยขึน้เพราะขอ้เสนอนี ้คา่ใชจ้า่ยของรัฐ
—โดยเฉพาะใน Medi-Cal—อาจจะเพิม่สงูขัน้มากใน
ระยะสัน้

ผลกระทบในการบรหิาร
ขอ้เสนอนีก้�าหนดความรับผดิชอบใหมใ่หแ้ก ่CDPH 
เราคาดวา่คา่ใชจ้า่ยรายปีในการปฏบิตัหินา้ทีใ่น
ความรับผดิชอบใหมน่ีน่้าจะไมเ่กดิลา้นดอลลารต์น้ 
ๆ ตอ่ปี ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้CDPH ท�าการปรับคา่
ธรรมเนยีมใบอนุญาตรายปีทีจ่า่ยโดย CDC (ปัจจบุนั
อยูท่ีป่ระมาณ $3,400 ตอ่ที)่ เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่
ใชจ้า่ยนี ้คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารบางรายการอาจหกั
กลบโดยคา่ปรับทีจ่า่ยโดย CDC ในสว่นทีเ่กีย่วกบั
เงนิคนืหรอืการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดการรายงาน
ของขอ้เสนอนี ้ไมท่ราบจ�านวนเงนิในการหกักลบ

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้
ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอนี ้
โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/nov‑18‑gen.html เพือ่อา่นราย

ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะ
กรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาขอ้เสนอของรฐัฉบบั
สมบรูณ ์กรณุาโทรตดิตอ่ฝ่ายเลขาธกิารของรฐัที่
หมายเลข (855) 345-3933  หรอืทา่นสามารถสง่
อเีมลมาที ่vigfeedback@sos.ca.gov และส�าเนาจะ

ถกูสง่ใหท้า่นโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ
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ร่างกฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา
ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน8

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 8  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 8  ★
ผูส้นับสนุนพยายามท�าใหผู้ล้งคะแนนเสยีงเกดิความเขา้ใจผดิ 
รา่งกฎหมายของพวกเขามขีอ้บกพรอ่งและเป็นอนัตราย นีค่อืขอ้
เท็จจรงิ
รา่งกฎหมายที ่8 ถกูตอ่ตา้นโดยมอือาชพีดา้นการดแูลสขุภาพ
และผูป่้วยโรคฟอกไตหลายพันคนทัว่ทัง้รัฐ California รวมถงึ
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐ California สมาคมการแพทยรั์ฐ 
California และแพทยฉุ์กเฉนิแหง่มหาวทิยาลยัอเมรกินั สมาคม
รัฐ California เนือ่งจากมนัท�าใหเ้กดิความเสีย่งในการเขา้ถงึการ
ดแูลรักษาส�าหรับผูป่้วย 66,000 รายซึง่ตอ้งการการฟอกไตและ
การมชีวีติรอด
“การพลาดนัดแมแ้ตค่รัง้เดยีวอาจเป็นอนัตรายถงึชวีติส�าหรับผู ้
ป่วยฟอกไต โดยการจ�ากดัการเขา้ถงึการดแูลฟอกไต รา่ง
กฎหมายที ่8 นที�าอนัตรายตอ่ชวีติผปู่วย" -- Theodore M. 
Mazer, M.D., ประธาน สมาคมการแพทยรั์ฐ California เป็น
ตวัแทนของแพทย ์43,000 คน
คณุภาพการฟอกไตของรัฐ California ถกูจัดอนัดบัสงูทีส่ดุใน
ประเทศ
คลนิกิฟอกไตรัฐ California ไดรั้บการควบคมุดแูลอยา่งดใีนทัง้
ระดบัรัฐและรัฐบาลกลาง ตามผูค้วบคมุดแูลของรัฐบาลกลาง 
คลนิกิรัฐ California ท�างานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่ในเรือ่งของ
คณุภาพดา้นการรักษาและความพงึพอใจของผูป่้วย
รา่งกฎหมาย 8 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตชมุชนเพือ่ตดัการให ้

บรกิารและปิดตวัลง—ท�าใหผู้ป่้วยเป็นอนัตราย
การวเิคราะหอ์สิระโดยอดตีนักวเิคราะหก์ารออกกฎหมายรัฐ 
California พบวา่ภายใตร้า่งกฎหมาย 8 นัน้ 83% ของคลนิกิ
ฟอกไตจะด�าเนนิงานแบบขาดทนุ ความจรงิขอ้นัน้จะบงัคบัให ้
คลนิกิหลายรอ้ยแหง่ลดการด�าเนนิงานหรอืปิดตวัลง
รา่งกฎหมาย 8 จะท�าใหผู้บ้รโิภคและผูเ้สยีภาษีตอ้งจา่ยเงนิหลาย
รอ้ยลา้นตอ่ปี
รา่งกฎหมาย 8 จ�ากดัสิง่ทีบ่รษัิทประกนัตอ้งจา่ยส�าหรับการดแูล
รักษาการฟอกไต แตไ่มม่สี ิง่ใดในรา่งกฎหมายที ่8 ก�าหนดให ้
บรษัิทประกนัสง่ตอ่เงนิสะสมใด ๆ ใหแ้กล่กูคา้ ในความเป็นจรงิ 
รา่งกฎหมาย 8 จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้สยีภาษีโดยหลายรอ้ย
ลา้นตอ่ปี โดยการบงัคบัใหผู้ป่้วยฟอกไตเขา้ไปในโรงพยาบาล
และหอ้งฉุกเฉนิทีร่าคาแพงกวา่ ซึง่จะท�าใหห้อ้งฉุกเฉนิแออดัอยู่
แลว้แน่นขึน้ 
กรณุาเขา้รว่มกบัแพทย ์พยาบาล และผูป่้วย 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 8 มนัอนัตราย 
www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, ประธาน
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐ California 
TERRY RICO, ผูป่้วยฟอกไต
THEODORE M. MAZER, MD, ประธาน
สมาคมแพทยรั์ฐ California

ลงคะแนน ใช ่รับรา่งกฎหมาย 8—กฎหมายวา่ดว้ยราคาทีเ่ป็น
ธรรมส�าหรับการฟอกไต 
การฟอกไตคอืการรักษาซึง่ชว่ยชวีติส�าหรับผูป่้วยสภาวะไตลม้
เหลวโดยซึง่เลอืดของผูป่้วยถกูน�าออก ท�าใหส้ะอาด และหลงั
จากนัน้น�ากลบัไปยงัรา่งกายของผูป่้วย ผูป่้วยฟอกไตจะตอ้งมี
สภาวะแวดลอ้มทีส่ะอาด ปลอดเชือ้ระหวา่งการรักษา แตบ่รษัิทที่
ใหบ้รกิารฟอกไตรายใหญ ่ซึง่ท�ารายไดพั้นลา้นโดยการคดิคา่ใช ้
จา่ยผูป่้วยวกิฤตเิหลา่นีโ้ดยมมีลูคา่เทา่กบั $150,000 ตอ่ปี จะ
ไมล่งทนุเพยีงพอในสขุอนามยัขัน้พืน้ฐาน  คราบเลอืด แมลงสาบ 
และหอ้งน�้าสกปรกไดรั้บการแจง้ในคลนิกิฟอกไต และชวีติของ
ผูป่้วยไดถ้กูวางใหอ้ยูใ่นความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้และโรคที่
อนัตราย ราคาทีส่งูเหลา่นีท้�าใหค้า่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพของชาว 
California ทัง้หมดสงูขึน้ รา่งกฎหมาย 8 จะก�าหนดใหบ้รษัิทคนื
ผลก�าไรทีม่ากเกนิทีไ่มไ่ดถ้กูใชไ้ปในการปรับปรงุการดแูลรักษาผู ้
ป่วยฟอกไต 
หยดุการคดิราคาเกนิกบัผูป่้วย
บรษัิทใหบ้รกิารฟอกไตทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐ California ขึน้ราคา
การเรยีกเกบ็เงนิจากผูป่้วยบางคนสงูถงึ 350% เกนิกวา่คา่ใช ้
จา่ยจรงิส�าหรับการใหบ้รกิาร หรอืมมีลูคา่เทา่กบั $150,000 ตอ่
ปี  รา่งกฎหมาย 8 จะใหส้ ิง่จงูใจอยา่งแรงใหแ้กบ่รษัิทฟอกไต
เพือ่ท�าใหค้า่ใชจ้า่ยต�า่ลงและปรับปรงุคณุภาพของการใหบ้รกิาร 
โดยการท�าใหผู้ป่้วยมคีวามส�าคญัอนัดบัแรกทกุแหง่ ซึง่ส�าคญั
มากอยา่งยิง่โดยเฉพาะในกล่มุผูม้รีายไดต้�า่และชมุชนกลุม่นอ้ย 
ท�าคา่ใชจ้า่ยการรักษาพยาบาลใหต้�า่ลงส�าหรับทกุคน 
เนือ่งจากผูป่้วยฟอกไตมกัจะถกูเรยีกเกบ็จ�านวนเงนิมากเพือ่การ
รักษาเพือ่ชว่ยชวีติของพวกเขา บรษัิทประกนัถกูบงัคบัใหส้ง่
ตอ่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นัน้ไปยงัผูถ้อืกรรมธรรม ์ท�าใหค้า่ใชจ้า่ยการ

รักษาพยาบาลของชาว California สงูขึน้  ผูใ้หบ้รกิารประกนั
ภยัรายหนึง่ Blue Shield of California ไดร้ายงานวา่ตอ้งใชผู้ ้
ถอืกรมธรรมร์ายอืน่ 3,800 รายในการชดเชยคา่ใชจ้า่ยของผู ้
ป่วยฟอกไตหนึง่ราย รา่งกฎหมาย 8 จะชว่ยท�าใหค้า่ใชจ้า่ยดา้น
สขุภาพของชาว California ทัง้หมดต�า่ลง 
ไดรั้บการสนับสนุนโดยบคุคลหลายกลุม่
Dialysis Advocates, LLC • ชาว California เพือ่สทิธผิู ้
ทพุพลภาพ • ระบบการเกษียณส�าหรับขา้ราชการรัฐ California 
(CalPERS) • สภาผูส้งูอายแุหง่รัฐ California • สหภาพแรงงาน
ระหวา่งประเทศรัฐ California • การรว่มมอืทหารผา่นศกึชนกลุ่
มนอ้ยแหง่ California • และอืน่ ๆ อกีมากมาย (. . .)
ใหล้�าดบัความส�าคญัสงูสดุแกผู่ป่้วย
เราควรลงคะแนนเสยีง “รับ” รา่งกฎหมาย 8 และบอกบรษัิทฟอก
ไตเพือ่ใหค้วามส�าคญักบัการรักษาเพือ่ชว่ยชวีติส�าหรับผูป่้วย
มากกวา่ผลก�าไรของบรษัิท 
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 8
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา่งกฎหมาย 8 จะชว่ยปรับปรงุเกีย่วกบับรกิาร
ดา้นสขุภาพส�าหรับชาว California ที ่www.YESonProp8.com

TANGI FOSTER, ผูป่้วยฟอกไต 
GARY PASSMORE, ประธาน
สภาผูส้งูอายแุหง่รัฐ California
NANCY BRASMER, ประธาน
สมาพันธ ์California ส�าหรับผูเ้กษียณชาวอเมรกินั
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ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา

ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

8
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 8  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 8  ★
ลงคะแนน รับ รา่งกฎหมาย 8 เพือ่ปรับปรงุการใหก้ารบรกิารดา้น
สขุภาพใน California 
บรษัิทฟอกไตตดัชอ่งนอ้ยแตพ่อตวัและท�าอนัตรายตอ่ผูป่้วย
ผูป่้วยสภาวะไตลม้เหลวปกตติอ้งอดทนกบัการฟอกไตสามครัง้
ตอ่สปัดาห ์โดยทีเ่ลอืดของพวกเขาถกูน�าออก ท�าความสะอาด
และใสก่ลบัไปยงัรา่งกายอกีครัง้ ผูป่้วยและผูด้แูลรายสภาพไม่
ปลอดภยัในคลนิกิฟอกไต ไดแ้กก่ารมพีนักงานไมเ่พยีงพอ การ
ปลอดเชือ้และอนามยัทีแ่ย ่ซึง่วางพวกเขาอยูใ่นความเสีย่งของ
การตดิเชือ้ทีเ่ป็นอนัตรายถงึแกช่วีติ
“เมือ่ตอนทีฉั่นท�าการฟอกไต ฉันไมค่ดิวา่ฉันจะตอ้งมากงัวลเกีย่ว
กบัคลนิกิทีจ่ะตอ้งเป็นผูท้�าใหฉั้นแข็งแรง  ฉันเห็นแมลงคลานอยู่
ระหวา่งพลาสตกิทีหุ่ม้ไฟทีแ่ขวนอยูบ่นเพดาน  ฉันจ�าเป็นตอ้ง
เรยีกเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุหลายครัง้เพือ่รายงานเรือ่งแมลงสาบ 
คราบเลอืด และความสะอาดทีไ่มเ่พยีงพอ”—Tangi Foster ผูป่้วย
ฟอกไต 
ไปที ่www.YesOn8.com เพือ่อา่นเรือ่งราวโดยตรงจากผูป่้วย
ฟอกไต
บรษัิทฟอกไตท�ารายไดม้หาศาลกบัคา่ใชจ้า่ยของผูป่้วย
บรษัิทฟอกไตท�าก�าไรหลายลา้นบาทขณะทีค่ลนิกิในชมุชน
ออ่นแอแยล่ง โดยไมม่แีพทยป์ระจ�าคลนิกิหลายครัง้ 

รา่งกฎหมาย 8 ผลกัดนัใหบ้รษัิทฟอกไตลงทนุผลก�าไรเหลา่นัน้
เพือ่ปรับปรงุการดแูลรักษาผูป่้วย ซึง่จ�าเป็นมากโดยเฉพาะใน
ชมุชนทีม่รีายไดต้�า่
การคดิราคาสงูเกนิไปท�าใหค้า่ใชจ้า่ยส�าหรับพวกเราทกุคนสงูขึน้ 
บรษัิทฟอกไตท�ารายไดจ้ากการรักษาส�าหรับผูป่้วยบางรายสงูถงึ 
350% คา่ใชจ้า่ยถกูเกบ็โดยบรษัิทประกนัและสง่ตอ่ไปยงัผูถ้อื
กรมธรรมท์ัว่ทัง้รัฐ California 
ราคาทีส่งูของบรษัิทท�าใหก้ารรักษาสขุภาพแพงขึน้ส�าหรับพวก
เราทกุคน 
พรรคเดโมแครตรัฐ California, ทหารผา่นศกึ, ผูส้นับสนุน
การรักษาพยาบาล, และผูน้�าศาสนา ทกุคนลว้นสนับสนุน รับ 
รา่งกฎหมาย 8
มนัถงึเวลาทีบ่รษัิทฟอกไตใหค้วามส�าหรับกบัการดแูลรักษาผู ้
ป่วยเป็นอนัดบัแรก ไมใ่ชผ่ลก�าไรของตวัเอง 
GUADALUPE TELLEZ, พยาบาลฟอกไตขึน้ทะเบยีน 
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
ผูน้�าการประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่ Southern California
TANGI FOSTER ผูป่้วยฟอกไต

รา่งกฎหมาย 8 ท�าใหช้วีติผูป่้วยโรคไตทีด่อ้ยโอกาสมคีวามเสีย่ง 
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐ California, สมาคมการแพทย์
รัฐ California, วทิยาลยัอเมรกินัแหง่แพทยฉุ์กเฉนิ, สมาคม
รัฐ California และผูป่้วย สนับสนุนการคดัคา้นรา่งกฎหมาย 8 
ทัง้หมด เนือ่งจากมนัเป็นอนัตรายตอ่การเขา้ถงึการดแูลรักษา
ส�าหรับผูป่้วย 66,000 รายในรัฐ California ผูซ้ ึง่ตอ้งการการ
ฟอกไตเพือ่มชีวีติอยู ่
“ผูป่้วยฟอกไตมภีาวะไตลม้เหลวและป่วยมาก พวกเขาตอ้งการ
การฟอกไตสามวนัตอ่หนึง่สปัดาห ์สีช่ัว่โมงตอ่ครัง้ในการท�างาน
เกีย่วกบัไตของพวกเขาเพือ่ก�าจัดสารพษิออกจากรา่งกาย  ผูป่้วย
เหลา่นีไ้มส่ามารถมชีวีติอยูโ่ดยปราศจากการรักษาประจ�า  รา่ง
กฎหมาย 8 ลดการเขา้ถงึการดแูลรักษาและท�าใหผู้ป่้วยทีด่อ้ย
โอกาสมคีวามเสีย่งรา้ยแรง ”—Phillip Bautista, BSN, RN, 
PHN, ประธาน สมาคมพยาบาลอเมรกินั/รัฐ California 
รา่งกฎหมาย 8 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตชมุชนเพือ่ตดัการใหบ้รกิาร
และปิดตวัลง
รา่งกฎหมาย 8 จ�ากดัสิง่ทีบ่รษัิทประกนัจะตอ้งจา่ยส�าหรับการ
ดแูลรักษาการฟอกไต  การจ�ากดัอ�านาจตามอ�าเภอใจเหลา่นีจ้ะ
ไมค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยจรงิของการใหบ้รกิารดแูลรักษา 
ในความเป็นจรงิ การวเิคราะหอ์สิระนีถ้กูจัดท�าขึน้โดยอดตีนัก
วเิคราะหก์ารออกรา่งกฎหมายของรัฐ California ไดส้รปุวา่รา่ง
กฎหมาย 8 จะสง่ผลให ้83% การด�าเนนิงานของคลนิกิฟอกไต
ขาดทนุ ซึง่จะบงัคบัใหค้ลนิกิหลายรอ้ยแหง่ลดการด�าเนนิงาน
หรอืปิดตวัลง ท�าใหผู้ป่้วยอยูใ่นอนัตราย 
ปราศจากการไดเ้ขา้ถงึคลนิกิชมุชน ผูป่้วยจ�าเป็นตอ้งเดนิทาง
ไกล พลาดการรักษาหรอืจบลงทีห่อ้งฉุกเฉนิ 
แพทย ์พยาบาล และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยทัง้หมดคดัคา้นรา่ง
กฎหมาย 8
“การพลาดนัดแมแ้ตค่รัง้เดยีวอาจเป็นอนัตรายถงึชวีติส�าหรับ
ผูป่้วยฟอกไต  โดยการจ�ากดัการเขา้ถงึการดแูลฟอกไต รา่ง
กฎหมายนีท้�าอนัตรายตอ่ชวีติผูป่้วย”—ดร. Theodore M. Mazer, 
ประธาน สมาคมการแพทยรั์ฐ California เป็นตวัแทนของแพทย ์
43,000 คน 
“ในฐานะแพทยฉุ์กเฉนิ เราใหก้ารรักษาผูป่้วยฟอกไตทีต่อ้ง
ลงเอยในหอ้งฉุกเฉนิอยูเ่ป็นประจ�าเนือ่งจากการพลาดนัดหรอื
ภาวะแทรกซอ้นจากไตลม้เหลว รา่งกฎหมายนีจ้ะเพิม่ความเสีย่ง
ของภาวะแทรกซอ้นเสีย่งตอ่การเสยีชวีติส�าหรับผูป่้วยผูอ้อ่นแอ
เหลา่นี”้— ดร. Aimee Moulin, ประธาน วทิยาลยัอเมรกินัแห่ง่

แพทยฉุ์กเฉนิ สมาคมรัฐ California 
รา่งกฎหมาย 8 ท�ารา้ยชมุชนดอ้ยโอกาสอยา่งไมส่มสว่น 
รา่งกฎหมาย 8 ถกูคดัคา้นโดยสมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้
ของประชาชนผวิสรัีฐ California (NAACP) และสมาคมการ
แพทยช์าวละตนิแหง่ชาต ิเนือ่งจากมนัมผีลกระทบอยา่งไม่
สมสว่นตอ่ผูป่้วยในชมุชนดอ้ยโอกาสดว้ยความเสีย่งทีส่งูขึน้ของ
ภาวะไตลม้เหลว 
รา่งกฎหมาย 8 เพิม่คา่ใชจ้า่ยส�าหรับชาว CALIFORNIA ทัง้หมดโดย
อยูท่ีห่ลายรอ้ยลา้นตอ่ปี 
เมือ่คลนิกิปิด ผูป่้วยฟอกไตจบลงทีห่อ้งฉุกเฉนิทีซ่ ึง่มรีาคาแพง
กวา่  ตามทีอ่ดตีนักวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่
คา่ใชจ้า่ยผูเ้สยีภาษีโดยเกอืบที ่$300 ลา้นเหรยีญตอ่ปี 
คณุภาพการฟอกไตของ CALIFORNIA ถกูจัดอยูอ่นัดบัสงูทีส่ดุใน
ประเทศ
คลนิกิฟอกไตรัฐ California ไดรั้บการควบคมุดแูลอยา่งสงูโดยผู ้
ควบคมุของรัฐและรัฐบาลกลางทีส่ง่มอบรายงานทีม่คีณุภาพเกีย่ว
กบัสิง่อ�านวยความสะดวกทกุรายการ  ตามศนูยก์ลางรัฐบาลกลาง
ส�าหรับบรกิาร Medicare และ Medicaid คลนิกิในรัฐ California 
ท�างานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่ในเรือ่งของคณุภาพดา้นการรักษา
และความพงึพอใจของผูป่้วย  ขอ้เสนอนีไ้มส่มเหตสุมผลเมือ่การ
ดแูลรักษาฟอกไตของรัฐ California ไดรั้บการควบคมุดแูลอยา่ง
ดแีละชว่ยชวีติได ้
รา่งกฎหมาย 8 เป็นเรือ่งแบง่แยกระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 8 และทิง้การตดัสนิใจทียุ่ง่
ยากเกีย่วกบัการฟอกไตใหอ้ยูใ่นมอืของแพทยแ์ละผูป่้วย 
รา่งกฎหมาย 8 เป็นอนัตราย ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ
โปรดเขา้รว่มกบัแพทย ์พยาบาล และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย 
และปฏเิสธรา่งกฎหมายทีอ่นัตรายนีท้ีท่�าใหผู้ป่้วยฟอกไตทีด่อ้ย
โอกาสอยูใ่นความเสีย่งwww.NoProp8.com

PHILLIP BAUTISTA, RN, ประธาน
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐ California 
THEODORE M. MAZER, MD, ประธาน
สมาคมแพทยรั์ฐ California 
AIMEE MOULIN, MD, ประธาน
สมาคมแพทยฉุ์กเฉนิมหาวทิยาลยัอเมรกินั 
รัฐ California 
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ร่างกฎหมาย ขยายอ�านาจของรฐับาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน10

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ	 จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
การเชา่ทีอ่ยูอ่าศยัในรฐั	California	มรีาคาแพง 
โดยทัว่ไป ผูเ้ชา่ในรัฐ California จา่ยเงนิคา่เชา่บา้น
รอ้ยละ 50 มากกวา่ผูเ้ชา่ในรัฐอืน่ ๆ ในบางสว่นของ
รัฐ คา่เชา่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของประเทศมากกวา่สองเทา่ 
คา่เชา่มรีาคาสงูในรัฐ California เนือ่งจากรัฐไมม่ทีีอ่ยู่
อาศยัทีเ่พยีงพอส�าหรับทกุคนทีต่อ้งการอาศยัอยูท่ีน่ี ่
คนทีต่อ้งการอาศยัอยูท่ีน่ีต่อ้งแขง่ขนัเพือ่แกง่แยง่ทีอ่ยู่
อาศยั ซึง่มรีาคาคา่เชา่ทีส่งูขึน้ 
หลายเมอืงมกีฎหมายควบคมุคา่เชา่ หลาย
เมอืงในรัฐ California —รวมไปถงึ Los Angeles, 
San Francisco, และ San Jose—มกีฎหมายทีจ่�ากดั
อตัราการขึน้คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูใ้หเ้ชา่ตัง้แตห่นึง่ปี
ขึน้ไป กฎหมายดงักลา่วมกัมชีือ่วา่กฎหมายควบคมุคา่
เชา่ ชาว California จ�านวนหนึง่ในหา้อาศยัอยูใ่นเมอืง
ทีม่กีฎหมายควบคมุคา่เชา่ คณะกรรมการคา่เชา่ทอ้ง
ถิน่เป็นผูบ้รหิารการควบคมุคา่เชา่ คณะกรรมการเหลา่
นีไ้ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากคา่ธรรมเนยีมของ
ผูใ้หเ้ชา่ 
การพจิารณาคดขีองศาลวา่ดว้ยการจ�ากดัการ
ควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ ศาลไดต้ดัสนิวา่กฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่ตอ้งอนุญาตใหผู้ใ้หเ้ชา่ไดรั้บ “ผล
ตอบแทนในอตัราทีเ่ป็นธรรม” นีห่มายความวา่ผูใ้หเ้ชา่
ตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้พิม่คา่เชา่ทีเ่พยีงพอตอ่การรับ
ก�าไรในแตล่ะปี
กฎหมายรฐัจ�ากดัการควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ 
กฎหมายรัฐทีเ่รยีกวา่ กฎหมายคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยั 

Costa-Hawkins จ�ากดัการควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ 
Costa-Hawkins สรา้งขอ้จ�ากดัหลกัสามประการ 
ประการแรก คา่เชา่ทีพั่กไมส่ามารถใชไ้ดก้บับา้น
ครอบครัวเดีย่วทกุหลงั ประการทีส่อง การควบคมุคา่
เชา่ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทีพั่กสรา้งใหมใ่ด ๆ ทีก่อ่สรา้ง
ขึน้เสร็จหลงัจากวนัที ่1 กมุภาพันธ ์1995 ประการที่
สาม กฎหมายควบคมุคา่เชา่ไมส่ามารถควบคมุวา่ผูใ้ห ้
เชา่จะตอ้งคดิคา่เชา่กบัผูเ้ชา่รายใหมเ่ทา่ใดในครัง้แรก
ทีม่กีารยา้ยเขา้ 
รายไดภ้าษขีองรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั ภาษีสาม
ประเภทคอืแหลง่ทีม่าแหลง่ใหญท่ีส่ดุของรายไดจ้าก
ภาษีส�าหรับรัฐและรัฐบาลทอ้งถิน่ในรัฐ California  รัฐ
เก็บภาษีรายไดส้ว่นบคุคลจากรายได—้รวมไปถงึคา่
เชา่ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หเ้ชา่—ซึง่ไดรั้บภายในรัฐ รัฐบาล
ทอ้งถิน่เกบ็ภาษีทีอ่ยูอ่าศยัจากเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัตาม
มลูคา่ของทรัพยส์นิเหลา่นัน้ รัฐบาลรัฐและรัฐบาลทอ้ง
ถิน่เกบ็ภาษีการขายจากการขายสนิคา้ปลกี 

ขอ้เสนอ
ยกเลกิ	Costa-Hawkins ขอ้เสนอนีจ้ะยกเลกิ การจ�ากดั
กฎหมายควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ใน Costa-Hawkins 
ภายใตข้อ้เสนอนี ้เมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ สามารถ
ก�ากบัคา่เชา่ส�าหรับทีพั่กทกุประเภท นอกจากนีพ้วก
เขายงัสามารถจ�ากดัอตัราการขึน้คา่เชา่ของผูใ้หเ้ชา่
เมือ่มผีูเ้ชา่รายใหมย่า้ยเขา้ ขอ้เสนอนีไ้มท่�าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงใด ๆ ตอ่กฎหมายควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ 
โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการ เมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ 

• ยกเลกิกฎหมายของรัฐทีจ่�ากดัขอบเขตนโยบาย
ควบคมุคา่เชา่ในปัจจบุนัซึง่เมอืงและเขตอ�านาจศาล
ในทอ้งถิน่อืน่ ๆ อาจก�าหนดใหม้ี

• อนุญาตใหน้โยบายตา่ง ๆ สามารถจ�ากดัอตัราคา่เชา่
ทีเ่จา้ของบา้นเชา่อาจเรยีกเกบ็ส�าหรับผูเ้ชา่รายใหม ่
การกอ่สรา้งใหม ่และบา้นครอบครัวเดีย่ว

• โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายรัฐ California ก�าหนด
วา่นโยบายการควบคมุคา่เชา่จะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธิ
ของผูใ้หเ้ชา่ในการทีจ่ะไดรั้บรายไดท้ีเ่ป็นธรรมจาก
อสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ของตน

สรปุการประเมนิผลกระทบตอ่งบ
ประมาณสทุธขิองรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั	
โดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• aมคีวามเป็นไปไดท้ีร่ายไดส้ทุธขิองรัฐและทอ้งถิน่

จะลดลงหลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปีในระยะยาว ขึน้
อยูก่บัการด�าเนนิการของชมุชนทอ้งถิน่ตา่ง ๆ การ
สญูเสยีรายไดอ้าจนอ้ยลง หรอืมากขึน้เป็นอยา่งมาก

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั	ที	่	
http://voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย	 ต่ อ

จะตอ้งด�าเนนิการตา่งหากในการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
ทอ้งถิน่ 
ก�าหนดใหม้อีตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ขอ้
เสนอนีก้�าหนดใหก้ฎหมายควบคมุคา่เชา่อนุญาตใหผู้ ้
ใหเ้ชา่มอีตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ซึง่สง่ผลใหค้�า
พพิากษาของศาลในอดตีน�ามาปรับใชใ้นกฎหมายรัฐ 

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ หากชมุชนตา่ง ๆ ตอบ
สนองตอ่ขอ้เสนอนีด้ว้ยการขยายการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่ดงักลา่ว อาจน�าไปสูผ่ลกระทบทาง
เศรษฐกจิบางประการ ผลกระทบทีม่โีอกาสเกดิขึน้มาก
ทีส่ดุ ไดแ้ก:่

• เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งระเบยีบคา่เชา่ ผูใ้หเ้ชา่บาง
รายจะขายทีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่ของตนใหก้บัเจา้ของ
ใหมท่ีจ่ะอาศยัอยูท่ีน่ั่น 

• คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัจะลดลงเนือ่งจากผูใ้หเ้ชา่ไม่
ตอ้งการจา่ยมากขนาดนัน้ส�าหรับทรัพยส์นิเหลา่นี ้

• ผูเ้ชา่บางรายจะจา่ยคา่เชา่นอ้ยลงและผูใ้หเ้ชา่
บางรายจะไดรั้บรายไดค้า่เชา่ทีน่อ้ยลง

• ผูเ้ชา่บางรายจะยา้ยทีพั่กนอ้ยครัง้มากขึน้ 
ผลกระทบเหลา่นีจ้ะขึน้อยูก่บัวา่มกีีช่มุชนทีอ่อก
กฎหมายใหม ่และครอบคลมุทีอ่ยูอ่าศยักีแ่หง่ และมี
คา่เชา่ทีถ่กูจ�ากดัมากเทา่ใด ผูล้งคะแนนเสยีงในบาง
ชมุชนไดเ้สนอใหม้กีารขยายการใชก้ฎหมายควบคมุคา่
เชา่หากขอ้เสนอนีผ้า่น หากชมุชนทอ้งถิน่ตราขอ้บงัคบั
คา่เชา่ทีเ่ขม้งวด ผลกระทบทางเศรษฐกจิอืน่ ๆ (เชน่ 
ผลกระทบตอ่การกอ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั) อาจปรากฏขึน้
การเปลีย่นแปลงในรายไดร้ฐัและรายไดท้อ้ง
ถิน่ ผลกระทบทางเศรษฐกจิของขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผล
ตอ่ภาษีทรัพยส์นิ ภาษีการขาย และรายไดจ้ากภาษี 
ผลกระทบทีส่�าคญัทีส่ดุและมโีอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ 
ไดแ้ก:่ 
•	มกีารเสยีภาษทีรพัยส์นิทีล่ดลงโดยผูใ้หเ้ชา่	

การลดลงของมลูคา่สนิทรัพยใ์หเ้ชา่อาจสง่ผลตอ่
การช�าระภาษีทรัพยส์นิทีล่ดลงโดยเจา้ของเป็น
เวลาหลายปี 

•	ผูเ้ชา่เสยีภาษกีารขายเพิม่มากขึน้ ผูเ้ชา่ทีจ่า่ย
คา่เชา่นอ้ยลดลงจะใชเ้งนิเกบ็บางสว่นของตนใน
การใชจ้า่ยกบัสนิคา้พงึช�าระภาษี 

•	การเปลีย่นแปลงในภาษรีายไดท้ีช่�าระโดย
ผูใ้หเ้ชา่ การช�าระภาษีรายไดข้องผูใ้หเ้ชา่จะ
ประสบความเปลีย่นแปลงในหลายวธิ ีผูใ้หเ้ชา่
บางรายจะไดรั้บรายไดจ้ากคา่เชา่ทีน่อ้ยลง ซึง่จะ

ลดการช�าระภาษีรายไดข้องผูใ้หเ้ชา่ ในทางกลบั
กนั ผูใ้หเ้ชา่จะจา่ยคา่ทรัพยส์นินอ้ยลงในเวลาตอ่
มา สิง่นีจ้ะลดคา่ใชจ้า่ยทีผู่ใ้หเ้ชา่สามารถใชอ้า้ง
สทิธิเ์พือ่ลดการเสยีภาษีรายได ้(เชน่ ดอกเบีย้
สนิเชือ่ ภาษีทรัพยส์นิ และการเสือ่มราคา) ซึง่จะ
เพิม่การช�าระภาษีรายไดข้องพวกเขา ผลกระทบ
ตอ่ภาษีรายไดท้ีช่�าระโดยผูใ้หเ้ชา่ในระยะยาวยงั
ไมม่คีวามชดัเจน 

โดยทัว่ไป ขอ้เสนอนีอ้าจลดรายไดรั้ฐและรายไดท้อ้ง
ถิน่ในระยะยาว โดยมผีลกระทบสงูสดุตอ่ภาษีทรัพยส์นิ 
จ�านวนรายไดท้ีส่ญูเสยีขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายประการ 
ปัจจัยทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืการตอบสนองของชมุชนเหลา่
นีต้อ่ขอ้เสนอดงักลา่ว หากชมุชนหลายชมุชนขยาย
การบงัคบัใชก้ารควบคมุคา่เชา่อยา่งสมเหตสุมผลเพือ่
ใหค้รอบคลมุคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัเกอืบทัง้หมด การสญู
เสยีรายไดอ้าจจะเป็นหลกัหลายสบิลา้นดอลลารต์อ่
ปี หากมชีมุชนเพยีงไมก่ีแ่หง่ท�าการเปลีย่นแปลง การ
สญูเสยีรายไดจ้ะเล็กนอ้ย หากหลายชมุชนบงัคบัใช ้
กฎหมายการควบคมุคา่เชา่ทีเ่ขม้แข็ง การสญูเสยีราย
ไดอ้าจจะเป็นหลกัหลายรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปี 
คา่ใชจ้า่ยของรฐับาลทอ้งถิน่ทีเ่พ ิม่ข ึน้ หากเมอืง
หรอืเทศมณฑลใด ๆ ตรากฎหมายควบคมุคา่เชา่ใหม่
หรอืขยายการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนั คณะ
กรรมการคา่เชา่ทอ้งถิน่อาจประสบกบัคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารและก�ากบัการทีเ่พิม่มากขึน้ โดยขึน้อยูก่บั
ทางเลอืกของรัฐบาลทอ้งถิน่ คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีอ้าจมี
ปรมิาณนอ้ยมากถงึหลายลา้นดอลลารต์อ่ปี คา่ใช ้
จา่ยเหลา่นีจ้ะช�าระโดยคา่ธรรมเนยีมของเจา้ของทีอ่ยู่
อาศยัใหเ้ชา่

โปรดไปที	่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/		
เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้
ข ึน้เฉพาะ	เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอนี	้
โปรดไปที	่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/nov‑18‑gen.html	เพือ่อา่นราย
ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ	10	รายแรกแกค่ณะ

กรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาของมาตรการ
นี	้โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข	

(855)	345-3933		หรอืทา่นสามารถสง่อเีมลถงึ	
vigfeedback@sos.ca.gov	ทา่นจะไดร้บัเอกสารทาง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

ขยายอ�านาจของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศัย 

บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

10
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ร่างกฎหมาย ขยายอ�านาจของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศัย  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน10

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 10  ★

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 10  ★

รา่งกฎหมาย 10 จะท�าใหว้กิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัแยล่ง ไมใ่ชด่ขี ึน้
ผูส้นับสนุนรา่งกฎหมาย 10 ตอ้งการใหค้ณุเชือ่วา่รา่งกฎหมายนี้
จะแกไ้ขวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัของเราได ้“อยา่งมเีวทมนตร”์ แตร่า่งนีม้ี
ขอ้บกพรอ่งเป็นอยา่งมากและจะท�าใหว้กิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัแยล่ง รา่ง
กฎหมาย 10:
• อนุญาตรา่งกฎหมายใหม้บีา้นส�าหรับครอบครัวเดีย่ว
• ใหอ้�านาจเจา้หนา้ทีรั่ฐในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั
• ใหอ้�านาจคณะกรรมการการเชา่ถงึ 539 คณะในการเพิม่คา่

ธรรมเนยีมนอกเหนอืจากคา่เชา่
• ท�าใหผู้เ้สยีภาษีตกอยูใ่นความเสีย่งตอ่คา่ด�าเนนิการทาง

กฎหมายกวา่หลายลา้นเหรยีญ
• เป็นการเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหม ่ๆ กวา่หลายสบิลา้นใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิน่
ผูน้�าเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัราคาไมแ่พงเห็นดว้ยกบั: การไมรั่บรา่งขอ้
กฎหมาย 10
“ขอ้เสนอ 10 จะปิดกัน้วธิกีารแกปั้ญญาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัทัว่รัฐ
ในอนาคต และจะเป็นการบงัคบัสภานติบิญัญัตแิละผูว้า่การรัฐ
จากการใหค้วามคุม้ครองผูเ้ชา่”—Alice Huffman, ประธาน 
California State Conference NAACP
“รา่งกฎหมาย 10 ไมช่ว่ยอะไรในการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมใ่นราคา
ทีไ่มแ่พงทีค่รอบครัวตา่งมคีวามตอ้งการเป็นอยา่งมาก”—John 
Gamboa, ผูร้ว่มกอ่ตัง้ The Two Hundred—เครอืขา่ยการรวมตวั
ของผูน้�าความยตุธิรรมทางสงัคมกวา่ 200 คน
“ภายใตร้า่งกฎหมาย 10 ครอบครัวทีม่องหาบา้นราคาไมแ่พงจะ

เหลอืตวัเลอืกทีน่อ้ยลงและมแีตต่วัเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาแพงมาก
ขึน้”—Robert Apodaca, ผูอ้�านวยการบรหิาร United Latinos Vote
“ส�าหรับผูส้งูอายทุีม่ปีระกนัสงัคมและมรีายไดค้งที ่รา่งกฎหมาย
ที ่10 อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย”—Marilyn H. Markham, 
กรรมการบรหิาร California Senior Advocates League
“รา่งกฎหมาย 10 อนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐสัง่การไดว้า่พวกเขา
สามารถกระท�าอะไรและไมก่ระท�าอะไรกบับา้นของพวกเขา”—
Stephen White, ประธาน California Association of REALTORS
“รา่งกฎหมาย 10 จะอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐทีไ่มไ่ดม้าจากการ
เลอืกตัง้สามารถเกบ็คา่ธรรมเนยีมทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมด รวมถงึทีอ่ยู่
อาศยัส�าหรับครอบครัวเดีย่ว โดยไมผ่า่นการลงคะแนนเสยีงของ
ผูค้นและหน่วยงานทีม่าจากการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่”—Jon Coupal, 
ประธาน Howard Jarvis Taxpayers Association
เขา้รว่มกบักลุม่อสิระ กลุม่เดโมแครต กลุม่รพัีบลกินั กลุม่ผูเ้ชา่
และผูใ้หเ้ชา่ ผูส้งูอาย ุผูเ้สยีภาษี และคนกลุม่นอ้ยในการลง
คะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 10!
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
การประชมุของสมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชน
ผวิส ี(NAACP) แหง่รัฐ California
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน
สมาคมธรุกจิขนาดเล็กรัฐ California
MARILYN H. MARKHAM, กรรมการบรหิาร
สหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐ California

คา่เชา่มนัสงูเกนิไป! การลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 10จะ
ท�าใหช้มุชนทอ้งถิน่ของเราเป็นอสิระในการตดัสนิใจวา่ตอ้งอาศยั
การคุม้ครองควบคมุคา่เชา่อะไรบา้งถา้ม ีเพือ่รับมอืกบัวกิฤติ
อสงัหารมิทรัพย ์รา่งกฎหมาย สบิจะปกป้องผูเ้ชา่
หลายครอบครัวหมดรายไดก้วา่ครึง่หนึง่ไปกบัคา่บา้น ซึง่ยอมรับ
ไมไ่ด ้การใชเ้งนิเดอืนชนเดอืนหมายความวา่ครอบครัวเหลา่นี้
ประสบความยากล�าบากในการชกัหนา้ใหถ้งึหลงั และมเีงนิเกบ็
ไวย้ามฉุกเฉนินอ้ยมาก ผูส้งูอายทุีม่รีายไดค้งทีม่เีงนิใชจ้า่ยกบั
อาหารและยารักษาโรคนอ้ยลง หลายคนทีค่วรเป็นเสาหลกัของ
ชมุชนทอ้งถิน่ของเรา—ทัง้คณุคร ูพยาบาล และพนักงานดบั
เพลงิ ตา่งถกูบงัคบัใหต้อ้งยา้ยออกไปอยูไ่กลจากชมุชนของพวก
เขาเพราะวา่บรษัิทเจา้ของทีด่นิเพิม่คา่เชา่ถงึสองหรอืสามเทา่ 
เนือ่งดว้ยมหีลายครอบครัวทีป่ระสบความยากล�าบาก พวกเขาจงึ
ถกูบงัคบัใหย้า้ยออกไปจากรัฐ California ดว้ยกนั ทิง้งาน ทิง้
ญาตพิีน่อ้ง และทิง้โรงเรยีนไวข้า้งหลงั ยิง่ไปกวา่นัน้ หลายคนถกู
บงัคบัใหต้อ้งตกเป็นบคุคลไรบ้า้นและตอ้งอาศยัอยูบ่นทอ้งถนน 
ทกุครัง้ทีค่า่เชา่เพิม่ขึน้ 5% มคีนกวา่ 2,000 คนทีถ่กูบงัคบัให ้
ตอ้งออกจากบา้นของตนเอง— ซึง่เป็นเรือ่งน่าสลดตอ่คนกลุม่นี้
และน�ามาซึง่ปัญหาคนไรบ้า้นทีร่นุแรงกวา่เชน่เคยทีรั่ฐ California 
ตอ้งรับมอื
การลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 10 จะชว่ยใหเ้มอืงตา่ง ๆ ที่
มคีวามจ�าเป็นตอ้งผา่นกฎหมายจ�ากดัคา่เชา่มเีพิม่มากขึน้ รา่ง
กฎหมาย 10 ไมใ่ชข่อ้บงัคบัการควบคมุคา่เชา่ รา่งกฎหมายนีไ้ม่
บงัคบัใหช้มุชนใด ๆ ตอ้งรับมาตรการควบคมุคา่เชา่ใด ๆ ทีถ่อืวา่
ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณท์ีอ่ยูอ่าศยัของพวกเขา ไมบ่งัคบัวธิี
การใชท้างออกเดยีวในการแกปั้ญหาทกุอยา่งกบัเมอืงใด ๆ รา่ง
กฎหมาย 10 จะชว่ยใหช้มุชนทีก่�าลงัประสบปัญหาคา่ทีอ่ยูอ่าศยั
สงูเกนิไปมกีารจ�ากดัการขึน้ราคาคา่เชา่ในแตล่ะปี ชมุชนเป็น
อสิระในการสง่เสรมิความเป็นธรรมในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่ให ้
มัน่ใจวา่ผูเ้ชา่ไดรั้บการคุม้ครองตอ่การขึน้ราคาคา่เชา่ ในขณะ
เดยีวกนักรั็บประกนัวา่เจา้ของทีด่นิไดรั้บผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
ดว้ยการขึน้ราคาประจ�าปีอยา่งสมเหตสุมผล

ผูล้งคะแนนเสยีงไดรั้บฟังหลายขอ้โตแ้ยง้ทีน่่าสบัสนเกีย่วกบั
รา่งกฎหมาย 10 จงอยา่เชือ่การโจมต ีบรษัิท Wall Street ทัง้
หลายเชน่บรษัิท Blackstone ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบันาย Donald 
Trump ไดใ้ชเ้งนิหลายลา้นดอลลารเ์พือ่ตอ่สูก้บัขอ้เสนอนี ้เพราะ
วา่พวกเขากลวัวา่ขอ้เสนอดงักลา่วจะตดัก�าไรมหาศาลทีพ่วก
เขาไดรั้บจากการกวา้นซือ้บา้นทีร่อการขาย พวกเขาไมส่นใจวา่
ครอบครัวชาว California ก�าลงัถกูท�าลายโดยคา่เชา่ราคาสงู 
มนัถงึเวลาทีจ่ะยนืหยดัสนับสนุนทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาไมแ่พงและ
คดัคา้นเศรษฐพัีนลา้นของ Wall Street และบรษัิทผูใ้หเ้ชา่หนา้
เลอืดโดยการลงคะแนนเสยีงรับใหก้บัรา่งกฎหมาย 10
รา่งกฎหมาย 10 คอืขอ้เสนอจ�ากดัทีต่อบค�าถามวา่ใครคอืผูท้ี่
ตดัสนิใจในนโยบายทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนทอ้งถิน่หรอืผลประโยชน์
พเิศษของ Sacramento และนักลงทนุอสงัหารมิทรัพยท์ีท่รง
อทิธพิลทัง้หลาย รา่งกฎหมายไมใ่ชก่ารออกนโยบายทีอ่ยูอ่าศยั
ใหม ่แตเ่ป็นเพยีงการเปิดโอกาสใหช้มุชนทอ้งถิน่—ทีม่คีวามใกล ้
ชดิกบัประชาชนมากกวา่ไดต้ดัสนิใจวา่อะไรคอืสิง่ทีด่กีบัพวกเขา
มากทีส่ดุ ถงึเวลาแลว้ทีเ่รามอี�านาจในการแกไ้ขปัญหาคนไรบ้า้น
และคา่เชา่ทีส่งูลบิในชมุชนของเรา
พยาบาล คร ูผูส้งูอาย ุแรงงานบรษัิทในรัฐ California รวมถงึ
คณะกรรมการสหภาพพนักงานบรกิารสากล (SEIU) แหง่รัฐ ผู ้
สนับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยั กลุม่สทิธพิลเมอืง นักบวชและกลุม่
ศาสนา และองคก์รอืน่ ๆ ทีค่ณุไวว้างใจตา่งผลกัดนัใหรั้บรา่ง
กฎหมาย 10 อยา่ลมืรา่งกฎหมาย สบิจะปกป้องผูเ้ชา่
รับขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัรา่งกฎหมาย 10:  
www.VoteYesOnProp10.org

ZENEI CORTEZ, ประธานรว่ม
สมาคมพยาบาลรัฐ California
NAN BRASMER, ประธาน
สมาพันธ ์California ส�าหรับผูเ้กษียณชาวอเมรกินั
ELENA POPP, ผูอ้�านวยการบรหิาร
เครอืขา่ยป้องกนัการฟ้องขบัไล่
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ขยายอ�านาจของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศัย  

บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

10
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 10  ★

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 10  ★
อยา่ถกูหลอกโดยผลประโยชนพ์เิศษของบรษัิททีค่ดัคา้นรา่ง
กฎหมาย 10 หากพวกเขาตอ้งการชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ในการมทีีอ่ยู่
อาศยัในราคาทีไ่มแ่พงซึง่เป็นความจ�าเป็นของมนุษยข์ัน้พืน้ฐาน รัฐ 
California กค็งไมต่กอยูใ่นวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัเชน่นี ้ไลล่า่ตามเงนิ: 
ผลประโยชนข์องบรษัิทอสงัหารมิทรัพยท์ีฐ่านะร�า่รวย เจา้ของทีด่นิ 
และนักลงทนุ Wall Street ไดก้�าไรจากระบบในปัจจบุนัมาตลอด
หลายทศวรรษ บรษัิทยกัษ์ใหญเ่หลา่นีข้ ึน้คา่เชา่สองหรอืสามเทา่
อยา่งน่าไมอ่ายเพราะวา่พวกเขากร็อดตวัจากการกระท�าดงักลา่ว 
พวกเขาท�าก�าไรมหาศาลจากวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัทีพ่วกเขาชว่ยกนั
สรา้งมนัขึน้มา ไมแ่ปลกใจทีพ่วกเขาไมอ่ยากจะแกไ้ขปัญหานี!้
ใครสนับสนุนรา่งกฎหมาย 10 องคก์รไมแ่สวงหาก�าไร คร ู
พยาบาล ผูเ้กษียณอาย ุแรงงาน กลุม่ศาสนา ผูส้นับสนุนดา้นที่
อยูอ่าศยั และพรรคเดโมแครตรัฐ California ตา่งเรยีกรอ้งใหรั้บ
รา่งกฎหมายดงักลา่วเพราะรา่งกฎหมาย สบิจะปกป้องผูเ้ชา่
ผูเ้ชา่และผูใ้หเ้ชา่ควรลงคะแนนเสยีงรับเพือ่รักษาความเขม้แข็ง
ของชมุชน ชว่ยใหผู้ม้งีานท�า ไดแ้ก ่คณุคร ูพนักงานดบัเพลงิ ผู ้
ใหบ้รกิารดแูลระยะยาว พนักงานรา้นขายของ สามารถอาศยัอยู่
ในชมุชนของพวกเขาโดยสามารถเขา้ถงึปัจจัยพืน้ฐานทีจ่�าเป็น
ไดอ้ยา่งอาหารและการดแูลเด็ก เจา้ของทีด่นิบรษัิททีล่ะโมภจะ
บงัคบัใหผู้พ้กิารและผูส้งูอายทุีม่รีายไดค้งทีต่อ้งเลอืกระหวา่งการ
เชา่บา้นหรอืยารักษาโรค และพวกเขาก�าลงับงัคบัใหค้รอบครัว
รายไดต้�า่ตอ้งเขา้สูภ่าวะไรบ้า้นมากขึน้ซึง่เป็นวกิฤตทิีก่�าลงัทวี
ความรนุแรงอยา่งตอ่เนือ่ง
รา่งกฎหมาย 10 ไมบ่งัคบัใชเ้ป็นกฎหมายหรอืระเบยีบใหมก่บั

ชมุชนใด ๆ รา่งกฎหมายนีเ้พยีงชว่ยใหท้า่นในฐานะประชาชนมี
อ�านาจในการพัฒนานโยบายการควบคมุคา่เชา่ส�าหรับชมุชนของ
ทา่นเอง ประชาชนเป็นผูช้นะ ไมใ่ชผ่ลประโยชนค์วามละโมภเป็น
พเิศษของใคร คา่เชา่มนัสงูเกนิไป! รับ รา่งกฎหมาย สบิ เพือ่
ปกป้องผูเ้ชา่
สนับสนุนโดย พรรคเดโมแครตรัฐ CALIFORNIA; สมาคม
พยาบาลรัฐ California; ทีอ่ยูอ่าศยัรัฐ California; สนันบิาตเมอืง
แหง่ชาต;ิ ACLU แหง่รัฐ California; มลูนธิกิารรักษาพยาบาล 
AIDS; เจา้ของทรัพยส์นิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นธรรมและราคาไม่
แพง; การคา้ทีเ่ป็นพันธมติรและชา่งทาส ี36; สหภาพพนักงาน
บรกิารสากล (SEIU); สมาพันธอ์เมรกินัแหง่รัฐ, ขา้ราชการเทศ
มณฑลและเทศบาล (AFSCME); AFL-CIO สมาคมแรงงานกลาง
เทศมณฑล Humboldt และ Del Norte; มลูนธิกิารชว่ยเหลอื
ทางกฎหมายส�าหรับชนบทรัฐ California; ศนูยต์ะวนัตกทาง
กฎหมายและความยากจน; เครอืขา่ยการด�าเนนิการแหง่ชาต-ิLos 
Angeles; สมาคมพันธมติรชายฝ่ังตอนกลางเพือ่เศรษฐกจิยัง่ยนื; 
และองคก์รผูเ้ชา่ตา่ง ๆ ทัว่รัฐ
www.VoteYesOnProp10.org
ERIC C. HEINS, ประธาน
สมาคมพยาบาลรัฐ California
แกไ้ขปรบัปรงุ WILLIAM D. SMART, JR., ประธาน, ผูน้�าการ
ประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่ Southern California
ROXANNE SANCHEZ, ประธาน
SEIU California

รา่งกฎหมาย 10 บกพรอ่งเป็นอยา่งมากและจะสง่ผลใหว้กิฤตทิี่
อยูอ่าศยัของเรารนุแรงมากขึน้ ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ
• รา่งกฎหมาย 10: ไมด่ตีอ่เจา้ของบา้นในปัจจบุนัและอนาคต
“รา่งกฎหมาย 10 จะสง่ผลกระทบตอ่เจา้ของบา้นโดยเป็นการ
ใหอ้�านาจใหมก่บัรัฐบาลทีส่ามารถสัง่การไดว้า่เจา้ของบา้น
สามารถกระท�าหรอืไมก่ระท�าอะไรกบัทีอ่ยูอ่าศยัของตนเองได ้
มนัอาจท�าใหบ้า้นมรีาคาแพงมากยิง่ขึน้ส�าหรับผูซ้ ือ้ในอนาคต 
และสง่ผลกระทบตอ่ครอบครัวทีก่�าลงัพยายามซือ้บา้นหลงัแรก
ของพวกเขา” — Stephen White ประธานสมาคมนายหนา้
อสงัหารมิทรัพยรั์ฐ California
• รา่งกฎหมาย 10: ไมด่ตีอ่ผูเ้ชา่
“ผูเ้ชา่หลายหมืน่คน รวมถงึผูส้งูอายแุละผูท้ีม่รีายไดค้งที ่อาจ
ถกูบงัคบัใหต้อ้งออกจากหอ้งชดุและชมุชนของตนภายใตร้า่ง
กฎหมาย 10 ซึง่อนุญาตใหเ้จา้ของทีด่นิทีม่ฐีานะในรปูบรษัิท
สามารถเปลีย่นหอ้งชดุเป็นคอนโดและหอ้งพักใหเ้ชา่พักผอ่น
ระยะสัน้ได ้รา่งกฎหมายนีจ้ะเพิม่ตน้ทนุคา่เชา่และท�าใหก้ารหา
ทีอ่ยูอ่าศยัราคายอ่มเยายิง่ล�าบากมากยิง่ขึน้”—Alice Huffman 
ประธาน การประชมุรัฐแคลฟิอรเ์นยี สมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความ
กา้วหนา้ของประชาชนผวิส ี(NAACP)
ไมรั่บรา่งกฎหมายที ่10—ขอ้บกพรอ่งมากเกนิไป:
• อนุญาตรา่งกฎหมายใหม้บีา้นส�าหรับครอบครัวเดีย่ว
รา่งกฎหมาย 10 จะยกเลกิการคุม้ครองทีเ่จา้ของบา้นไดรั้บสทิธิ์
มาตลอดมากกวา่ 20 ปี และจะเป็นการปลอ่ยใหรั้ฐบาลเขา้มา
ก�ากบัราคาบา้นทีค่รอบครัวเดีย่วสว่นบคุคลเป็นเจา้ของ โดยการ
ควบคมุการคดิราคาของเจา้ของบา้นในการปลอ่ยเชา่บา้น—หรอื
แมแ้ตป่ลอ่ยเชา่หอ้ง รา่งกฎหมาย 10 อาจน�าไปสูส่ถานการณท์ี่
เจา้หนา้ทีรั่ฐคดิคา่ธรรมเนยีมกบัเจา้ของบา้นเพือ่ใหน้�าบา้นของ
พวกเขาออกจากตลาดปลอ่ยเชา่
• ใหอ้�านาจเจา้หนา้ทีรั่ฐในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั
รา่งกฎหมาย 10 ท�าใหค้ณะกรรมการคา่เชา่กวา่ 539 คณะอยูใ่น
ความรับผดิชอบเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการใหอ้�านาจหน่วยงานรัฐ
อยา่งไมจ่�ากดัในการเพิม่คา่ธรรมเนยีมทีอ่ยูอ่าศยั และทา้ยทีส่ดุ
จะน�าไปสูก่ารขึน้คา่เชา่ และท�าใหบ้า้นและหอ้งชดุราคาแพง
มากยิง่ขึน้ คณะกรรมการเหลา่นีอ้าจมอี�านาจอยา่งไมจ่�ากดัใน
การก�าหนดเงนิเดอืนและผลตอบแทนของตน ในขณะเดยีวกนัก็
เป็นการเพิม่คา่ธรรมเนยีมใหก้บัทีอ่ยูอ่าศยัซึง่จะตกเป็นภาระให ้
กบัผูเ้ชา่ในรปูแบบของคา่เชา่ทีส่งูขึน้
• ท�าใหผู้เ้สยีภาษีตกอยูใ่นความเสีย่งตอ่คา่ด�าเนนิการทาง

กฎหมายกวา่หลายลา้นเหรยีญ
หากเจา้ของบา้น ผูเ้ชา่ หรอืผูล้งคะแนนเสยีงทา้ทายกฎหมายใน
ศาล รา่งกฎหมาย 10 จะท�าใหผู้เ้สยีภาษีรัฐ California ตอ้งจา่ย
เพือ่สนับสนุนรา่งกฎหมาย ผูเ้สยีภาษีอาจตกอยูใ่นภาวะทีต่อ้ง
จา่ยเงนิหลายลา้นดอลลารส์�าหรับขอ้เสนอทีร่า่งอยา่งไมด่พีอและ
มขีอ้บกพรอ่ง
• เป็นการเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหม ่ๆ กวา่หลายสบิลา้นใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิน่
นักวเิคราะหท์างนติบิญัญัตทิีไ่มส่งักดัพรรคกลา่ววา่
รา่งกฎหมาย 10 อาจเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิน่กวา่หลาย
สบิลา้นดอลลารต์อ่ปีและท�าใหรั้ฐตอ้งสญูเสยีรายไดอ้กีหลายลา้น
ดอลลาร ์นีอ่าจน�าไปสูเ่งนิงบประมาณส�าหรับการศกึษาและบรกิาร
ฉุกเฉนิตา่ง ๆ ทีน่อ้ยลง การสรา้งบา้นใหมท่ีล่ดลง และการสญูเสยี
ต�าแหน่งงานดา้นกอ่สรา้งทีร่ายไดด้กีวา่หลายพันต�าแหน่ง
• ท�าใหต้น้ทนุคา่บา้นทีม่อียูเ่ดมิสงูขึน้
คา่ธรรมเนยีมใหม ่ๆ ของรัฐและกฎระเบยีบตา่ง ๆ จะสง่ผลให ้
เจา้ของบา้นเกดิแรงจงูใจทางการเงนิเป็นอยา่งมากในการปรับ
เปลีย่นสถานทีท่ีใ่หเ้ชา่เพือ่ผลก�าไรทีม่ากกวา่เดมิ เชน่ การให ้
เชา่พักผอ่นระยะสัน้ ซึง่จะเพิม่ตน้ทนุคา่ทีอ่ยูอ่าศยัในปัจจบุนัและ
ท�าใหผู้เ้ชา่ประสบความยากล�าบากมากยิง่ขึน้ในการหาบา้นราคา
ยอ่มเยาในอนาคต
สรปุ: รา่งกฎหมาย 10 มขีอ้บกพรอ่งมากเกนิไปและจะท�าให ้
วกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัมคีวามรนุแรงมากขึน้
เรยีนรูว้า่ท�าไมผูล้งคะแนนเสยีงจากทกุฝ่ายทางการเมอืงและทัว่
ทกุมมุของรัฐ California จงึลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 10 
ที ่www.ReadltForYourself.com
American G.I. การประชมุแสดงความคดิเห็นแหง่รัฐ California, 
สมาคมสนับสนุนผูส้งูอายรัุฐ California, การประชมุ NAACP 
แหง่รัฐ California, สมาคมนายหนา้อสงัหารมิทรัพยรั์ฐ 
California, สมาคมธรุกจิครอบครัวแหง่ California, สมาคมผู ้
เสยีงภาษี Howard Jarvis, หอการคา้รัฐ California, สมาคม
ธรุกจิรัฐ California, สมาพันธก์ารลงคะแนนเสยีงชาวละตนิ
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
การประชมุของสมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชน
ผวิส ี(NAACP) แหง่รัฐ California
FREDERICK A. ROMERO, ผูบ้ญัชาการรัฐ
American G.I. การประชมุแสดงความคดิเห็นแหง่รัฐ California
STEPHEN WHITE, ประธาน
สมาคมนายหนา้อสงัหารมิทรัพยรั์ฐ California
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ร่างกฎหมาย ก�ำหนดใหพ้นกังำนประจ�ำรถพยำบำลฉุกเฉนิของภำคเอกชนตอ้งพรอ้ม
ใหบ้รกิำรเมือ่ถกูเรยีกในระหวำ่งเวลำพกั ตดัควำมรบัผดิบำงอยำ่งของ
นำยจำ้ง บทกฎหมำยใหมท่ีน่�ำมำใชด้ว้ยกำรเขำ้ชือ่เสนอโดยประชำชน11

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
กำรเคลือ่นยำ้ยฉุกเฉนิทำงกำรแพทย ์911
รถพยำบำลอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเคลือ่นยำ้ยและ
กำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉนิ เมือ่มกีารโทรเรยีก 911 
ขอความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถ
พยาบาลฉุกเฉนิถกูสง่ไปทีเ่กดิเหต ุเจา้หนา้ทีใ่หก้าร
รักษาทางการแพทยแ์กผู่ป่้วยในทีเ่กดิเหต ุ(โดยปกตจิะ
มกีารสง่รถดบัเพลงิทอ้งถิน่ไปดว้ย) ในกรณีจ�าเป็น เจา้
หนา้ทีอ่าจสง่ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ (รถ
พยาบาลยงับรกิารขนสง่กรณีไมฉุ่กเฉนิไปยงัโรงพยาบาล
หรอืคลนิกิเมือ่ผูป่้วยตอ้งการรับการรักษาหรอืตรวจโรค) 
รถพยำบำลภำยใตก้ำรด�ำเนนิกำรบรษิทัเอกชนรถ
พยาบาลสว่นใหญใ่นรัฐ California มเีจา้ของและด�าเนนิ
การโดยบรษัิทเอกชน บรษัิทเหลา่นีใ้หบ้รกิารขนสง่รถ
พยาบาลฉุกเฉนิกวา่รอ้ยละ 75 ในกรณีอืน่อกีรอ้ยละ 25 
แผนกดบัเพลงิทอ้งถิน่ทีม่รีถพยาบาลเป็นของตวัเองและ
สามารถขนสง่ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลได ้
สว่นใหญป่ระกนัสขุภำพเป็นผูจ้ำ่ยคำ่ขนสง่ใหร้ถ
พยำบำลฉุกเฉนิ กฎหมายภาครัฐก�าหนดใหร้ถพยาบาล
ขนสง่ผูป่้วยทกุประเภทไมว่า่จะเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระกนั
สขุภาพหรอืผูท้ีไ่มม่กี�าลงัจา่ย ในกรณีสว่นใหญ ่อยา่งไร
กต็ามประกนัเป็นผูจ้า่ยคา่ขนสง่รถพยาบาลฉุกเฉนิ การ
ขนสง่ทางรถพยาบาลมากกวา่สองในสามเป็นผูป่้วยทีม่ี
ประกนัจากภาครัฐ เชน่ Medicare และ Medicaid (หรอื
ทีรู่ก้นัดใีนชือ่ Medi-Cal ในรัฐ California  ประมาณรอ้ย
ะ 20 เป็นการขนสง่ผูป่้วยทีม่ปีระกนัสขุภาพเชงิพาณชิย ์
ซึง่เป็นประกนัทีป่กตคินจะไดรั้บจากทีท่�างาน การขนสง่ที่
เหลอืเกดิจากผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนั

ประกนัเชงิพำณชิยเ์ป็นผูจ้ำ่ยคำ่ขนสง่รถพยำบำล
มำกกวำ่ประกนัจำกภำครฐั คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่
รถพยาบาลในรัฐ California เฉลีย่ประมาณ $750 
Medicare และ Medi-Cal จา่ยใหอ้งคก์รรถพยาบาลเป็น
งวด ๆ ไป Medicare จา่ยคา่ขนสง่ประมาณ $450 ตอ่
เทีย่ว และ Medi-Caid จา่ยคา่ขนสง่ประมาณ $100 ตอ่
เทีย่ว จงึท�าใหอ้งคก์รรถพยาบาลขาดทนุในการขนสง่
ผูป่้วยทีถ่อืประกนั Medicare และ Medi-Cal องคก์รรถ
พยาบาลยงัขาดทนุเมือ่ตอ้งขนสง่ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนั 
น่ันเป็นเพราะผูป่้วยเหลา่นีไ้มส่ามารถจา่ยคา่ขนสง่เหลา่
นี ้เพือ่ชดเชยคา่เสยีหายสว่นนี ้องคก์รรถพยาบาลคดิ
เงนิจากผูป่้วยทีม่ปีระกนัเชงิพาณชิยม์ากกวา่คา่ขนสง่
พยาบาลราคาปกต ิโดยเฉลีย่ ผูรั้บประกนัเชงิพาณชิยจ์า่ย 
$1,800 ตอ่เทีย่ว ซึง่สงูกวา่สองเทา่ของคา่ขนสง่ปกติ

อตุสำหกรรมรถพยำบำลฉุกเฉนิ
หลำยเทศมณฑลคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิำรรถพยำบำล
หลกั หลาย ๆ องคก์รในเทศมณฑลแบง่เป็นเขตพืน้ที่
ตา่ง ๆ องคก์รรถพยาบาลทีถ่กูคดัเลอืกในแตล่ะพืน้ทีม่ี
สทิธเิด็ดขาดในการรับสายฉุกเฉนิในพืน้ทีนั่น้ ๆ บรษัิทมี
รายไดจ้ากการเกบ็จ�านวนเงนิทีช่�าระจากผูรั้บประกนัของ
ผูป่้วย ขอ้แลกเปลีย่นคอืทางองคก์รรถพยาบาลจา่ยให ้
เทศมณฑลส�าหรับสทิธิใ์นการจัดหาการขนสง่รถพยาบาล
ในพืน้ทีนั่น้ ๆ โดยปกตเิทศมณฑลจะคดัเลอืกองคก์รรถ
พยาบาลจากการแขง่การประมลูราคา องคก์รรถพยาบาล
ประมลูโดยการเสนอการบรกิารทีแ่ขง่ขนักนั—เชน่ จ�านวน
การตอบรับสายฉุกเฉนิ 911 ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด
—และการจา่ยทีแ่ขง่กนัใหแ้กเ่ทศมณฑล เทศมณฑล
จะเลอืกขอ้เสนอทีด่ทีีส่ดุและลงนามสญัญาหลายปีกบั
บรษัิทนัน้

• ท�าใหก้ฎหมายแรงงานซึง่ใหส้ทิธแิกพ่นักงานราย
ชัว่โมงในการไดห้ยดุพักรับประทานอาหารและพัก 
โดยไมต่อ้งพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกนัน้ ไมส่ามารถ
น�าไปใชบ้งัคบัไดก้บัพนักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิ
ของภาคเอกชน วางระเบยีบควบคมุเวลาหยดุพักรับ
ประทานอาหารส�าหรับพนักงานเหลา่นี ้

• ขจัดความรับผดิของนายจา้ง’—ในทางปฏบิตัติอ้งรอ
ถงึวนัที ่หรอืหลงัวนัที ่25 ตลุาคม 2017—ส�าหรับการ
ละเมดิกฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในเรือ่งการหยดุพัก
ท�างาน ก�าหนดใหน้ายจา้งจัดหาการฝึกอบรมเกีย่วกบั
เหตกุารณฉุ์กเฉนิบางอยา่ง การป้องกนัความรนุแรง 
และสขุภาพจติและสขุภาวะ 

• ก�าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจัดหาบรกิารดา้นสขุภาพจติบาง
อยา่งใหแ้กล่กูจา้งพนักงาน

สรปุกำรประเมนิผลกระทบตอ่งบ
ประมำณสทุธขิองรฐับำลทอ้งถิน่และรฐั 
โดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• เป็นไปไดท้ีจ่ะใหป้ระโยชนท์างงบประมาณตอ่รัฐบาล

ทอ้งถิน่ (ในรปูแบบของการมคีา่ใชจ้า่ยต�า่ลง และราย
ไดส้งูขึน้) ซึง่มแีนวโนม้ในหลายสบิลา้นดอลลารใ์น
แตล่ะปี

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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คำ่ใชจ้ำ่ยในอตุสำหกรรมจำกผลกระทบสญัญำรถ
พยำบำลทอ้งถิน่ในแตล่ะพืน้ที ่องคก์รรถพยาบาล
เสนอขอ้ตกลงตอ่เทศมณฑลเรือ่งความรวดเร็วในการให ้
บรกิารและอตัราคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดผ้ลก�าไร ในการพัฒนา
ราคาประมลู บรษัิทจะค�านวณคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารรถ
พยาบาลในพืน้ทีแ่ละรายไดท้ีจ่ะไดรั้บ ซึง่จะขึน้อยูก่บั
ความหลากหลายของประกนัในพืน้ทีนั่น้ ๆ อกีท ีสว่น
แบง่จ�านวนมากของผูป่้วยทีถ่อืประกนัเอกชนท�าใหบ้รษัิท
สามารถคาดหวงัรายไดม้ากขึน้ สว่นแบง่จ�านวนมากของ
ประกนัภาครัฐและผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัท�าใหบ้รษัิทมรีาย
ไดน้อ้ยลง 
เพือ่กำรเขำ้ถงึอยำ่งรวดเร็ว รถพยำบำลสว่นใหญจ่ะ
ไมอ่ยูป่ระจ�ำตำมทีพ่กัถำวร ซึง่แตกตา่งจากพนักงาน
แผนกดบัเพลงิทีจ่ะรอรับสายฉุกเฉนิจากทีพั่กถาวร เจา้
หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิจะประจ�าอยูใ่นเมอืงและ
ภมูภิาคทัว่ทกุแหง่เพือ่รอรับสายฉุกเฉนิ 911 เมือ่ไดรั้บ
สายฉุกเฉนิ 911 และรถพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุออกไปให ้
ความชว่ยเหลอื พนักงานรถพยาบาลอืน่ ๆ ในพืน้ทีนั่น้จะ
เขา้มาประจ�าการแทนพืน้ทีนั่น้เพือ่รอรับสายฉุกเฉนิ 911 
ตอ่ไป ขอ้ปฏบิตันิี—้ทีเ่รยีกวา่ “การประกาศ”—อนุญาต
ใหก้ารจัดหารถพยาบาลเป็นไปตามขอ้ก�าหนดระยะเวลา
การตอบสนองตามสญัญาควบคูก่บัการใชเ้จา้หนา้ที่
ประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิประจ�าการพืน้ทีถ่าวรนอ้ยลง ซึง่
เป็นการลดคา่ใชจ้า่ย

EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พี
EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พีพรอ้มรถพยำบำลในรฐั 
California มเีจา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทยฉุ์กเฉนิ 
(EMT) และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี 17,000 คนในรัฐ California 
และรถพยาบาลประมาณ 3,600 คนั EMT ใหบ้รกิาร
ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลทางการแพทยพ์ืน้
ฐาน เจา้หนา้ทีกู่ช้พีใหก้ารบรกิารรักษาพยาบาลทางการ
แพทยข์ัน้สงู รถพยาบาลมเีจา้หนา้ทีส่องคน— EMT สอง
คน หรอื EMT หนึง่คนและเจา้หนา้ทีกู่ช้พีหนึง่คน หรอื
เจา้หนา้ทีกู่ช้พีสองคน เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาลปกติ
ท�างานกะละ 12 ชัว่โมง 
EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พีไดร้บักำรบรกิำรดแูลทำง
สขุภำพจติ บคุลากรตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ—เชน่ ต�ารวจ 
พนักงานดบัเพลงิ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี—ไดรั้บความ
บอบช�า้ในจติใจจากการท�างานอยูบ่อ่ยครัง้ ความบอบช�า้
นีร้วมถงึการไดรั้บบาดเจ็บจากการท�างาน ภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิการกอ่การรา้ย หรอือบุตัเิหตทุีเ่กีย่วกบัเด็ก ดงั
นัน้ เจา้หนา้ทีใ่นสายงานเหลา่นีม้แีนวโนม้เกดิโรคเครยีด
หลงัจากเหตกุารณส์ะเทอืนใจ (PTSD) โรคซมึเศรา้ และ
การฆา่ตวัตาย สงูกวา่ประชาชนทัว่ไป เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถ
พยาบาลฉุกเฉนิหลายทา่นไดรั้บการเขา้ปรกึษาจากผูด้แูล
ทีม่ปีระสบการณบ์อบช�า้ทางจติใจจากเหตกุารณเ์หลา่นี ้
เจา้หนา้ทีบ่างคนหาความรูเ้รือ่งสขุภาพและวางแผนการ
ใหบ้รกิารสขุภาพทางจติ

 EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พีบำงคนไดร้บักำรฝึกฝน
เพิม่เตมิ เจา้หนา้ทีรั่ฐทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทรถพยาบาล
เอกชนไดค้วบคมุการฝึกฝนชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีเ่วชกจิ
ฉุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พีทีท่�างานเกีย่วกบัภยัธรรมชาต ิ
สถานการณท์ีม่กีารยงิปืน (EMT) และเหตกุารณก์าร
กอ่การรา้ย กรณีเหลา่นีเ้รยีกรอ้งการตอบสนองพเิศษ—
เชน่ การเคลือ่นยา้ยผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากพืน้ทีเ่สีย่ง
—ไมนั่บเป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรมมาตรฐานส�าหรับ
เวชกจิฉุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี (EMT)

อำหำรมือ้หลกัและเวลำพกัส�ำหรบั EMT 
และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พี
ผูจ้ำ้งตอ้งปฏบิตัติำมกฎผูใ้ชแ้รงงำนประจ�ำรฐัวำ่ดว้ย
เรือ่งอำหำรมือ้หลกัและเวลำพกั ผูจ้า้งในรัฐ California 
ตอ้งปฏบิตัติามกฎผูใ้ชแ้รงงานตา่ง ๆ รวมทัง้กฎคา่แรง
ขัน้ต�า่ ชัว่โมงงาน สขุภาพและความปลอดภยัในสถานที่
ท�างาน และเวลาพักรับประทานอาหารและเวลาพัก ผูจ้า้ง
สว่นใหญต่อ้งจัดสรรเวลาพักรับประทานอาหารทีไ่มไ่ดรั้บ
คา่จา้งเป็นเวลา 30 นาทใีนแตล่ะกะ และเวลาพักในเวลา
งานเป็นเวลา 10 นาททีกุ ๆ สีช่ัว่โมง
อำหำรมือ้หลกัและเวลำพกัส�ำหรบั EMT และเจำ้
หนำ้ทีกู่ช้พี ในทางปฏบิตัสิ�าหรับ EMT และนักปฏบิตั ิ
การฉุกเฉนิ“การพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีก” ตลอดกะ
งานในกรณีทีไ่ดรั้บสายเรยีกฉุกเฉนิ น่ันคอืเวลาพักบาง
ครัง้อาจถกูรบกวนดว้ยสายฉุกเฉนิ 911 พวกเขาอาจถกู
รบกวนดว้ยการถกูเรยีกเปลีย่นทีป่ระจ�าการ ดงันัน้ EMT 
และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีไมส่ามารถวางแผนส�าหรับเวลาพัก
รับประทานอาหารและเวลาพักได ้ในขณะเดยีวกนั กะท�า
งานสว่นใหญข่องรถพยาบาลรวมถงึเวลาพักระหวา่งรอ
สายเรยีกฉุกเฉนิดว้ย (พืน้ทีใ่นเมอืงมแีนวโนม้เวลาพัก
รอเรยีกสายฉุกเฉนินอ้ยกวา่ในชนบท) ดงันัน้ เจา้นา้ที่
มกัจะมเีวลาพักทีเ่พยีงพอในแตล่ะกะส�าหรับเวลาพักรับ
ประทานอาหารและเวลาพักโดยไมถ่กูรบกวนแมพ้วกเขา
จะพรอ้มใหบ้รกิารทางเทคนคิเมือ่ถกูเรยีกกต็าม 
ขอ้ก�ำหนดใหมต่ำมควำมเห็นชอบกำรพจิำรณำของ
ศำล “วำ่ดว้ยเรือ่งเวลำพกันอกเวลำงำน” ส�ำหรบั 
EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พี ในปี 2016 ศาลฎกีารัฐ 
California ไดอ้อกกฎวา่การเรยีกใหบ้รกิารในเวลาพักใน
เวลางานเป็นการละเมดิกฎผูใ้ชแ้รงงานประจ�ารัฐ ในทาง
กลบักนั ผูจ้า้งควรจัดสรรเวลาพักนอกเวลาท�างานและ
ไมร่บกวนเวลางาน ถงึแมว้า่จะมเีหตกุารณฉุ์กเฉนิเกดิขึน้
กต็าม ขอ้พจิารณานีเ้ป็นขอ้บรกิารดา้นการรักษาความ
ปลอดภยั Augustus v. AMB กรณีนีร้วมถงึพนักงานรักษา
ความปลอดภยัเอกชนทีผู่จ้า้งมขีอ้ก�าหนดใหจั้ดหาวทิยุ
ใหร้ะหวา่งเวลาพัก ศาลไดใ้หจ้�านวนเงนิทีต่อ้งช�าระให ้
แกพ่นักงานรักษาความปลอดภยัของบรษัิทเนือ่งจากการ
ละเมดิ กอ่นค�าวนิจิฉัยของศาลเรือ่ง Augustus ไดถ้กูน�า
มาใช ้EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีไดย้ืน่ขอ้ฟ้องรอ้งหลาย
กรณีทีค่ลา้ย ๆ กนัเพือ่ตอ่ตา้นบรษัิทเอกชนรถพยาบาล 

ก�าหนดใหพ้นักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาคเอกชนตอ้งพรอ้ม
ใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในระหวา่งเวลาพัก ตัดความรับผดิบางอยา่งของ

นายจา้ง บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

11
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ร่างกฎหมาย ก�าหนดใหพ้นักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาคเอกชนตอ้งพรอ้ม
ใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในระหวา่งเวลาพัก ตัดความรับผดิบางอยา่งของ
นายจา้ง บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน11

คดคีวามนีย้งัคงด�าเนนิการอยู ่กฎหมายผูใ้ชแ้รงงานและ
ขอ้ปฏบิตัพินักงานรักษาความปลอดภยัเอกชนภายใน
โรงงานเหมอืนกนักบักฎหมายและขอ้ปฏบิตัขิอง EMT 
และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี เนือ่งจากประเด็นทีเ่หมอืนกนันี ้ท�าให ้
มแีนวโนม้วา่ค�าวนิจิฉัยของศาลเรือ่ง Augustus จะถกูน�า
มาใชก้บั EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในอกีไมช่า้ 
กำรปฏบิตัติำมค�ำวนิจิฉยัของศำลเรือ่ง Augustus 
อยำ่งเต็มรปูแบบอำจท�ำใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยองคก์รรถ
พยำบำลเพิม่ข ึน้ การปฏบิตัติามกฎของรัฐภายใต ้
Augustus เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิอาจจ�าเป็น
ตอ้งออกจากเวลางานกอ่นระหวา่งเวลาพักรับประทาน
อาหารและเวลาพัก ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนด
ของสญัญาทีม่อียู ่องคก์รรถพยาบาลคงจะตอ้งจัดใหม้ี
รถพยาบาลในแตล่ะพืน้ทีม่ากกวา่ตอนนี ้การกระท�านี้
อาจเพิม่คา่ใชจ้า่ยในบรษัิทรถพยาบาล—ซึง่อาจมากกวา่ 
$100 ลา้นตอ่ปีทัว่ทัง้รัฐ 
อตุสำหกรรมรถพยำบำลตอบรบัตอ่ค�ำวนิจิฉยัของ
ศำลเรือ่ง  Augustus เมือ่กลา่วถงึคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ทีย่งั
คงรักษาผลก�าไรไวไ้ดนั้น้ บรษัิทอาจจ�าเป็นตอ้งเพิม่ราย
ไดแ้ละ/หรอืลดรายจา่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัค�าวนิจิฉัย
ของศาลเรือ่ง  Augustus องคก์รรถพยาบาลควรท�า ดงันี ้

• เจรจำตอ่รองขอ้ตกลงทำงกฎหมำยทีอ่นญุำต
ใหป้ฏบิตัติำมบำงสว่น ในบางกรณี องคก์รรถ
พยาบาล รวมทัง้ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีสามารถ
ประนปีระนอมเวลาพักรับประทานอาหารและเวลา
พักไดเ้พราะท�าใหอ้งคก์รรถพยาบาลมคีา่ใชจ้า่ย
นอ้ยกวา่การจัดหาเวลาพักนอกเวลางานให ้ขอ้
ตกลงทีเ่ป็นไปได ้เชน่ การประนปีระนอมระหวา่งขอ้
ปฏบิตัใินอตุสาหกรรมขณะนี ้และการปฏบิตัอิยา่ง
เต็มรปูแบบตาม Augustus ทีท่�าใหม้รีายจา่ยนอ้ย
กวา่การปฏบิตัอิยา่งเต็มรปูแบบตาม Augustus 

• เพิม่กำรคดิเงนิคำ่ประกนั องคก์รรถพยาบาล
สามารถคดิเงนิจากบรษัิทประกนัเชงิพาณชิยเ์พือ่
เป็นคา่เดนิทางรถพยาบาล หากผูรั้บประกนัเชงิ
พาณชิยย์อมรับทีจ่ะจา่ยราคาสงู อาจมแีนวโนม้
เพิม่เบีย้ประกนัภยัแกค่นทีถ่อืประกนัสขุภาพเชงิ
พาณชิย ์ดงัทีก่ลา่วไปกอ่นหนา้นีว้า่ ปกตอิงคก์ร
รถพยาบาลคดิเงนิจากบรษัิทรับประกนัมากกวา่คา่
เฉลีย่การขนสง่รถพยาบาลในอตัราสงูมาก องคก์ร
รถพยาบาลอาจสามารถมรีายไดเ้พิม่เตมิจากบรษัิท
ประกนั แตป่รากฏวา่ไมน่่าเป็นไปไดท้ีจ่ะครอบคลมุ
คา่ใชจ้า่ยเต็มจ�านวนของค�าวนิจิฉัยของศาลเรือ่ง 
Augustus ในวธิกีารนี้

• ลดคำ่ใชจ้ำ่ยทำงธรุกจิ องคก์รรถพยาบาล
สามารถเปลีย่นแนวทางธรุกจิเพือ่ลดรายจา่ยได ้
องคก์รเหลา่นีส้ามารถท�าได ้เชน่ การขยายระยะ
เวลาการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ หรอืการเปลีย่นการ
จา้งงานเจา้หนา้ทีกู่ช้พีคา่จา้งสงูเป็น EMT (ผูท้ีจ่า่ย
คา่จา้งนอ้ยกวา่) องคก์รรถพยาบาลอาจจ�าเป็นตอ้ง

ตอ่รองขอ้เปลีย่นแปลงนีก้บัทางเทศมณฑล การ
เปลีย่นแปลงประเภทนีม้แีนวโนม้เป็นเรือ่งเล็กและ
ไมส่ามารถลดตน้ทนุจ�านวนมากได ้

• กำรช�ำระสญัญำทีน่อ้ยกวำ่ตอ่รฐับำลทอ้งถิน่ 
องคก์รรถพยาบาลควรจา่ยเงนิจ�านวนนอ้ยแกเ่ทศ
มณฑลเพือ่สทิธิใ์นการใหบ้รกิารรถพยาบาลใน
แตล่ะพืน้ที ่ในพืน้ทีท่ีม่ผีลก�าไรนอ้ยทีส่ดุ องคก์ร
รถพยาบาลอาจไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยเพือ่สทิธิใ์นการ
ใหบ้รกิารรถพยาบาลในพืน้ทีนั่น้อกีตอ่ไป ในกรณี
แบบนีเ้ทศมณฑลไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยใหอ้งคก์รรถ
พยาบาลเพือ่ยนืยนัวา่การใหบ้รกิารรถพยาบาล
พรอ้มใชง้านในแตล่ะพืน้ที ่

เทศมณฑลอำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยใหมจ่�ำนวนมำก แมว้า่คา่
ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้มสีว่นเกีย่วขอ้งการปฏบิตัติาม Augustus 
ทีอ่าจไดรั้บคา่ชดเชยจากองคก์รพยาบาลในหลากหลาย
แนวทางทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้ แตม่แีนวโนม้วา่เทศมณฑล
ตอ้งทนกบัคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้นี้

ขอ้เสนอ
ขอ้เสนอนีท้�าใหก้ฎหมายแหง่รัฐเปลีย่นแปลงและสง่ผล
ตอ่ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีภาคเอกชน ขอ้เสนอนีจ้ะ
ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบั EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีประจ�าหน่วย
งานรัฐ เชน่ พนักงานดบัเพลงิ ขอ้เสนอนีไ้ดอ้ธบิายขอ้มลู
เพิม่เตมิขา้งลา่งนี้
ก�ำหนดเวลำพกัรบัประทำนอำหำรและเวลำพกัที่
พรอ้มใหบ้รกิำรเมือ่ถกูเรยีกส�ำหรบั EMT และเจำ้
หนำ้ทีกู่ช้พี ขอ้เสนอมขีอ้ก�าหนดให ้EMT และเจา้หนา้ที่
กูช้พีพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกตลอดกะ ผลกระทบที่
ตามมาคอืขอ้เสนอนีท้�าใหข้อ้ปฏบิตัใินอตุสาหกรรมวา่
ดว้ยขอ้ก�าหนด EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีตอ้งพรอ้มให ้
บรกิารเมือ่ถกูเรยีกเสมอแมเ้ป็นเวลาพัก ในขณะเดยีวกนั 
ขอ้เสนอนีก้�าหนดเวลาพักรับประทานอาหารไวว้า่ (1) 
ตอ้งไมพั่กในระหวา่งกะแรกหรอืกะสดุทา้ยของงาน (2) 
ตอ้งใหห้า่งกนัสองชัว่โมงแตล่ะครัง้ ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้
องคก์รรถพยาบาลจัดตารางจ�านวนรถพยาบาลใหม้เีพยีง
พอระหวา่งเวลาพักรับประทานอาหาร 
หวงัทีจ่ะจ�ำกดัคำ่ใชจ้ำ่ยส�ำหรบัแนวทำงปฏบิตัใิน
อดตีวำ่ดว้ยเรือ่งกำรพรอ้มใหบ้รกิำรเมือ่ถกูเรยีก
เวลำพกัรบัประทำนอำหำรและเวลำพกัระหวำ่งเวลำ
งำน ผลพจิารณาคด ีAugustus เสนอวา่ขอ้ก�าหนดการ
ปฏบิตัขิอง EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในการพรอ้มให ้
บรกิารเมือ่ถกูเรยีกระหวา่งเวลาพักนัน้ผดิกฎหมาย องคก์ร
เอกชนรถพยาบาลอาจตอ้งจา่ยคา่ปรับขณะนีเ้นือ่งจาก
การละเมดิในอดตี กลุม่ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีหลาย
กลุม่ฟ้องรอ้งองคก์รพยาบาลในขอ้กลา่วหาการละเมดิ
นี ้คดคีวามนีย้งัคงด�าเนนิการอยู ่นอกจากการก�าหนดการ
พรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในการพักรับประทานอาหาร
และเวลาพักยงัคงด�าเนนิตอ่ไป ขอ้เสนอนีร้ะบวุา่การ
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ก�าหนดใหพ้นักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาคเอกชนตอ้งพรอ้ม
ใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในระหวา่งเวลาพัก ตัดความรับผดิบางอยา่งของ

นายจา้ง บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

11

กระท�านีไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ฏบิตัไิดใ้นอตุสาหกรรมใน
อดตี การกระท�านีอ้าจเป็นการก�าจัดคา่ใชจ้า่ยทีอ่งคก์รรถ
พยาบาลอาจจะเจอจากคดคีวามทีเ่กีย่วขอ้งนี ้
ก�ำหนดกำรฝึกงำนทีไ่ดร้บัคำ่จำ้งและกำรบรกิำรดำ้น
สขุภำพจติ ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหอ้งคก์รรถพยาบาลเสนอ
แก ่EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี ดงันี ้(1) การฝึกเพือ่รับมอื
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการกอ่การรา้ย และเพือ่ป้องกนั
เหตรุนุแรง (2) ระบบสขุภาพจติและความรูด้า้นสขุภาพ 
(3) การใหค้�าปรกึษาทางสขุภาพจติ (4) การเขา้ถงึการ
บรกิารดา้นสขุภาพจติในระยะยาว 

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ ขอ้ก�าหนดสถานภาพทางกฎหมาย
ของกฎหมายผูใ้ชแ้รงงานในอตุสาหกรรม เชน่ การบรกิาร
รถพยาบาล เปลีย่นไปอยา่งมากในขณะนี ้มแีนวโนม้ที่
องคก์รรถพยาบาลจะก�าหนดใหม้กีารจัดหาเวลาพักรับ
ประทานอาหารและเวลาพักนอกเวลางานในไมช่า้ ถา้เป็น
เชน่นัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้อยา่งส�าคญั
ในการจัดหาการบรกิารรถพยาบาล รายจา่ยทีเ่พิม่ขึน้จะ
สง่ผลกระทบตอ่เทศมณฑล โดยการลดการช�าระเงนิ
ขององคก์รรถพยาบาลและ/หรอืก�าหนดการช�าระเงนิของ
เทศมณฑลแกอ่งคก์รรถพยาบาลเพือ่ยนืยนัการบรกิารที่
เหมาะสม 
อยา่งไรกต็าม ภายใตร้า่งกฎหมายที ่11 องคก์รรถ
พยาบาลอาจหลกีเลีย่งคา่ใชจ้า่ยใหมส่ว่นใหญ ่เนือ่งจาก
ขอ้เสนอนีอ้นุญาตใหอ้งคก์รด�าเนนิการเหมอืนทีเ่คยท�าใน
อดตีได ้กลา่วคอื พวกเขาสามารถใชก้ารเรยีกใหบ้รกิาร
ในเวลาการพักรับประทานอาหารและเวลาพักในเวลางาน
ตอ่ไป ดงันัน้ รา่งกฎหมายที ่11 อาจสง่ผลกระทบตอ่คา่
ใชจ้า่ยองคก์รรถพยาบาลดงัตอ่ไปนี:้

• ลดคำ่ใชจ้ำ่ยกำรด�ำเนนิกำรสทุธ ิขอ้เสนอนี้
ก�าหนดให ้EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในการพรอ้มให ้
บรกิารเมือ่ถกูเรยีกเสมอในขณะพัก ดงันัน้ องคก์ร
รถพยาบาลอาจไมม่ปัีญหาคา่ใชจ้า่ยใหมต่อ่เนือ่ง
—ทีอ่าจมากกวา่ $100 ลา้นตอ่ปี—ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดหาเวลาพักนอกเวลางาน ในขณะเดยีวกนั 
องคก์รรถพยาบาลอาจจ�าเป็นตอ้งจัดการโดยวธิใีด
กต็ามตอ่รถพยาบาลมากกวา่ภายใตก้ารปฏบิตัใิน
ปัจจบุนัเพือ่ยนิยอมตามขอ้ก�าหนดอืน่ในมาตรการนี้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตารางการพักรับประทานอาหารและ
เวลาพัก อาจท�าใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยใหมต่ามมา ภาย
ใตเ้ครอืขา่ยนี ้กฎหมายการเรยีกใหบ้รกิารในเวลา
พักรับประทานอาหารและเวลาพัก สง่ผลใหค้า่ใช ้
จา่ยองคก์รรถพยาบาลลดลงสงูกวา่หลายสบิลา้น
ดอลลารใ์นแตล่ะปีเมือ่เทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตัติาม Augustus 

• คำ่ใชจ้ำ่ยใหมเ่พือ่จดัสรรกำรฝึกซอ้มและกำร
บรกิำรทำงสขุภำพจติ องคก์รรถพยาบาลทีต่อน
นีไ้มม่กีารเสนอการฝึกซอ้มและการบรกิารทาง
สขุภาพจติซึง่ก�าหนดโดยขอ้เสนอนีนั้น้อาจตอ้ง
มคีา่ใชจ้า่ยใหมใ่นการจัดหาสิง่เหลา่นี ้มแีนวโนม้
วา่ผลก�าไรองคก์รรถพยาบาลถกูจา่ยไปหลายลา้น
ดอลลารใ์นแตล่ะปี 

• กำรหลกีเลีย่งตน้ทนุทีเ่กดิขึน้คร ัง้เดยีวนำ่จะ
มคีวำมเป็นไปได ้รา่งกฎหมายที ่11 นีห้วงัที่
จะจ�ากดัรายจา่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดก้บัองคก์รรถ
พยาบาลหลงัจากมคีดคีวามเรือ่งการละเมดิเวลา
พักรับประทานอาหารและเวลาพัก (องคก์รเหลา่นี้
อาจยงัตดิคา้งช�าระแกพ่นักงานจากการละเมดิครัง้
นัน้อยู)่ ขอ้เสนอนีจ้ะจ�ากดัรายจา่ยเหลา่นีไ้ดอ้าจขึน้
อยูก่บัการพจิารณของศาล ถา้ขอ้เสนอนีไ้ดก้�าจัด
รายจา่ยเหลา่นีแ้ลว้นัน้ องคก์รรถพยาบาลอาจหลกี
เลีย่งตน้ทนุครัง้เดยีวทีไ่มเ่คยรูจั้กแตอ่าจมจี�านวน
มหาศาลเชน่นี้

ผลก�ำไรงบประมำณประจ�ำปีตอ่รฐับำลทอ้งถิน่
เนือ่งจำกกำรลดรำยจำ่ยสทุธขิองรถพยำบำล 
เนือ่งจากการลดรายจา่ยสทุธขิองรถพยาบาล ขอ้เสนอ
นีจ้ะใหป้ระโยชนท์างงบประมาณตอ่รัฐบาลทอ้งถิน่ (ใน
รปูแบบของการมคีา่ใชจ้า่ยต�า่ลง และรายไดส้งูขึน้) ซึง่
มแีนวโนม้เป็นหลายสบิลา้นดอลลารใ์นแตล่ะปี น่ันเป็น
เพราะวา่องคก์รรถพยาบาลอาจหลกีเลีย่งรายจา่ยทีเ่พิม่
ขึน้จากการจัดหาเวลาพักรับประทานอาหารและเวลา
พักนอกเวลางาน สว่นหนึง่ของผลก�าไรอาจเขา้ไปอยูท่ี่
บรษัิทประกนั แตส่ว่นใหญจ่ะเป็นของรัฐบาลทอ้งถิน่

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดั

ต ัง้ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอ
นี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top‑contributors/nov‑18‑gen.html เพือ่อำ่นรำย
ชือ่ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกแกค่ณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำของขอ้เสนอของรฐั
นี ้โปรดโทรศพัทถ์งึเลขำธกิำรรฐัทีห่มำยเลข  

(855) 345-3933 หรอืสง่อเีมลถงึ  
vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะไดร้บัเอกสำรทำง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด
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ใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในระหวา่งเวลาพัก ตัดความรับผดิบางอยา่งของ
นายจา้ง บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน11

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 11  ★

รา่งกฎหมาย 11 ใหค้วามมัน่ใจไดว้า่บรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 
911 ของทา่นจะไมล่า่ชา้ 
รา่งกฎหมาย 11 จัดตัง้กฎหมายเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัใินโรงงานที่
มมีานานวา่ดว้ยเรือ่งการช�าระเงนิแกเ่จา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการ
แพทยฉุ์กเฉนิ (EMT) และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีเพือ่ใหพ้รอ้มปฏบิตั ิ
งานระหวา่งพักท�างานในกรณีฉุกเฉนิ เชน่เดยีวกบัพนักงานดบั
เพลงิและต�ารวจ
รา่งกฎหมาย 11 ก�าลงัเป็นทีจ่�าเป็นเพราะค�าตดัสนิจากศาล
ฎกีารัฐ California เมือ่ไมน่านมานี ้สามารถหยดุขอ้ปฏบิตัทิีม่ี
มายาวนานนีไ้ดแ้ละก�าหนดใหเ้จา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทย์
ฉุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี (EMT) ไมต่อ้งเตรยีมพรอ้มท�างาน
ระหวา่งพักท�างาน กลา่วคอืในกรณีทีร่ถพยาบาลฉุกเฉนิทีใ่กล ้
ทีส่ดุอยูใ่นระหวา่งพักท�างานเมือ่คณุโทรขอความชว่ยเหลอื เจา้
หนา้ทีด่แูลการปลอ่ยรถพยาบาลฉุกเฉนิ 911 ไมส่ามารถเรยีก
ใชง้านเจา้หนา้ทีไ่ด ้เนือ่งจากชอ่งทางการสือ่สารถกูปิดลง รา่ง
กฎหมาย 11 ใหค้วามมัน่ใจไดว้า่บรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 911 
ของทา่นจะไมล่า่ชา้
“รา่งกฎหมาย 11 ใหค้วามมัน่ใจวา่เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการ
แพทยฉุ์กเฉนิแลเจา้หนา้ทีกู่ช้พีสามารถตอบสนองการรักษา
ขัน้วกิฤตทิีค่ณุตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นเหตผุลทีเ่ขา้ใจได ้
งา่ย ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 11”—Adam Dougherty, 
MD, MPH, แพทยฉุ์กเฉนิ
เมือ่ทา่นโทรหา 911 ไมก่ีว่นิาทอีาจเป็นความแตกตา่งระหวา่ง
ความเป็นและความตาย
จงึจ�าเป็นอยา่งมากทีเ่จา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทยฉุ์กเฉนิ
และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี (EMT) ตอ้งสามารถตอบรับและใหก้ารชว่ย
เหลอืชวีติทางการแพทยใ์นอบุตัภิยัหมูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว เชน่เดยีว
กบัการรับมอืการกอ่การรา้ยและจากภยัธรรมชาต ิรา่งกฎหมาย 
11 ก�าหนดใหผู้จ้า้งตอ้งจา่ยเงนิใหเ้จา้หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาล
ฉุกเฉนิในการฝึกซอ้มเพิม่เตมิในการป้องกนัในเหตกุารณร์า้ย
แรง การรับมอืผูม้อีาวธุปืน อบุตัภิยัหมู ่และเหตกุารณท์างภยั
ธรรมชาตติามมาตรฐานส�านักจัดการภาวะฉุกเฉนิกลาง (FEMA) 
รับรา่งกฎหมาย 11

“ในฐานะทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีกู่ช้พี ฉันอยากเขา้ไปชว่ยเมือ่คน
ตอ้งการความชว่ยเหลอื รา่งกฎหมาย 11 ยนืยนัไดว้า่เมือ่
ประชาชนอยูใ่นความเสีย่ง การรักษาฉุกเฉนิจะไมม่คีวามลา่ชา้
และพวกเราถกูเตรยีมพรอ้มเพือ่เขา้ถงึภยัตา่ง ๆ ไดท้นัทว่งท”ี 
—Daniel Iniguez, เจา้หนา้ทีกู่ช้พีทีม่ใีบอนุญาตกลา่ว
รา่งกฎหมาย 11 ยนืยนัไดว้า่เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทย์
ฉุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี (EMT) ไดรั้บการจัดการดา้นความ
ปลอดภยัจากการท�างาน
เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทยฉุ์กเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี
ควรไดรั้บการจัดการความปลอดภยัในทีท่�างานเพือ่มัน่ใจได ้
วา่มคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีรา่งกฎหมาย 11 ก�าหนดใหก้ารจัดการ
รถพยาบาลฉุกเฉนิ 911 มกี�าลงัคนมากเพยีงพอทีจ่ะใหก้าร
บรกิารอยา่งทัว่ถงึในชว่งพักระหวา่งท�างาน รา่งกฎหมาย 11 ยงั
ก�าหนดใหเ้จา้หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิท�างานตอ่นอก
เวลาและไดรั้บเงนินอกเวลาในกรณีทีไ่มม่เีวลาพักท�างานและไม่
ไดรั้บการชดเชยระหวา่งกะงาน รับรา่งกฎหมาย 11
รา่งกฎหมาย 11 จัดสรรสวสัดกิารสขุภาพจติใหแ้กเ่จา้หนา้ที่
เทคนคิทางการแพทยฉุ์กเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี (EMT)
เนือ่งจากเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทยฉุ์กเฉนิและเจา้หนา้ที่
กูช้พี (EMT) เป็นงานส�าหรับคนทีม่คีวามสามารถเฉพาะและอาจ
ท�าใหเ้กดิความเครยีดในบางครัง้ รา่งกฎหมาย 11 ก�าหนดใหผู้ ้
จา้งตอ้งจัดหาความคุม้ครองสขุภาพจติทีจ่�าเป็นใหแ้กเ่จา้หนา้ที่
ประจ�ารถพยาบาล เชน่เดยีวกบัการฝึกฝนทัง้ทางดา้นรา่งกาย
และจติใจประจ�าปี รับรา่งกฎหมาย 11
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 11 เพือ่ปกป้องความปลอดภยั
สาธารณะและยนืยนัไดว้า่เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทย์
ฉุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี (EMT) สามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง
รวดเร็วเมือ่ทา่นเกดิเหตฉุุกเฉนิ
ศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่www.YESon11.org
ADAM DOUGHERTY, MD, MPH, แพทยฉุ์กเฉนิ
CAROL MEYER, RN, อดตีผูอ้�านวยการ
สมาคมการบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิประจ�าเทศมณฑล Los Angeles
JAISON CHAND เจา้หนา้ทีกู่ช้พีทีม่ใีบอนญุาต
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ร่างกฎหมาย

11
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 11  ★

ไมม่กีารสง่ขอ้โตแ้ยง้เพือ่โตแ้ยง้รา่ง
กฎหมาย 11
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ร่างกฎหมาย วางมาตรฐานใหมส่�าหรบับรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ 
หา้มการขายผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบั บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน12

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
การเกษตรเป็นอตุสาหกรรมหลกัในรฐั California ฟารม์
ในรัฐ California ผลติอาหาร—เชน่ ผลไม ้ผัก ถัว่ เนือ้สตัว ์
และไข—่มากกวา่ในรัฐอืน่ใด ชาว California ยงัซือ้อาหาร
ทีผ่ลติในรัฐอืน่ รวมทัง้ไขแ่ละหมสูว่นใหญท่ีพ่วกเขากนิ
อกีดว้ย กรมอาหารและเกษตรกรรมรัฐ California (CDFA) 
มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการสง่เสรมิการเกษตรใน California 
และดแูลดา้นสขุภาพสตัวแ์ละความปลอดภยัของอาหาร 
กฎหมายของรฐัหา้มการทารณุกรรมตอ่สตัว ์เป็นเวลา
กวา่ศตวรรษ รัฐไดม้กีฎหมายหา้มการกระท�าทารณุสตัวร์วม
ทัง้สตัวเ์ลีย้งในฟารม์ ตวัอยา่งเชน่ ใครกต็ามทีเ่ก็บสตัวไ์ว ้
ในพืน้ทีท่ีม่กีารปิดลอ้ม จ�าเป็นตอ้งจัดเตรยีมพืน้ทีส่�าหรับ
ออกก�าลงักายและใหส้ตัวเ์ขา้ถงึทีพั่กพงิ อาหาร และน�้า 
เนือ่งจากขึน้อยูก่บัการละเมดิขอ้ก�าหนดเหลา่นีอ้ยา่งเฉพาะ
เจาะจง ดงันัน้บคุคลอาจถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิทางอาญา
ประเภทลหโุทษหรอืความผดิอาญาอกุฉกรรจ ์ความผดิทาง
อาญาอยา่งหนึง่อยา่งใดมโีทษปรับโดยจ�าคกุ หรอืทัง้จ�าทัง้
ปรับ
แนวทางปฏบิตัขิองฟารม์สตัวม์กีารเปลีย่นแปลง มี
ความสนใจเพิม่มากขึน้ตอ่การปฏบิตัติอ่สตัวเ์ลีย้งในฟารม์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความกงัวลไดรั้บการแสดงออกเกีย่วกบั
การใหส้ตัวเ์ลีย้งอยูใ่นกรงและลงั สมาคมเพือ่การเลีย้งสตัว์
หลายแหง่ไดพั้ฒนาแนวทางและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการ
ปรับปรงุการดแูลและการจัดการสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ เป็นการ
ตอบสนองบางสว่นตอ่ความกงัวลเหลา่นี ้นอกจากนีใ้นการ
ตอบสนองตอ่ขอ้กงัวลเหลา่นี ้รา้นขายของช�าทีส่�าคญัหลาย
แหง่รา้นอาหารและบรษัิทอืน่ ๆ ไดป้ระกาศวา่พวกเขาก�าลงั
ด�าเนนิการตอ่เพือ่ตอ้งการใหผู้จั้ดหาอาหารของตนใหส้ตัว์
ในฟารม์มพีืน้ทีม่ากขึน้ในการเคลือ่นทีไ่ปรอบ ๆ (ตวัอยา่ง
เชน่ โดยการซือ้ไขจ่ากเกษตรกรทีใ่ชเ้ลา้ส�าหรับแมไ่กแ่บบ 
"ปลอดกรง"เทา่นัน้) 

รา่งกฎหมาย 2 (2008) สรา้งมาตรฐานขึน้ส�าหรบัการ
เลีย้งสตัวบ์างชนดิในฟารม์ รา่งกฎหมาย 2 หา้มมใิห ้
เกษตรกรรัฐ California เลีย้งสกุรทีต่ัง้ครรภ ์เลีย้งลกูววัที่
เลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั และไกไ่ขใ่นกรงหรอืลงั ซึง่ไมอ่นุญาต
ใหพ้วกมนัขยบัไปอยา่งอสิระ นอนราบ ลกุขึน้ยนืและกาง
แขนขาของพวกมนัไดเ้ต็มที ่ภายใตร้า่งกฎหมาย 2 ทกุคน
ทีฝ่่าฝืนกฎหมายนีม้คีวามผดิตอ่ความผดิทางอาญาแบบ
ลหโุทษ 
กฎหมายของรฐัระงบัการขายไขท่ีไ่มผ่า่นมาตรฐาน
การเลีย้ง กฎหมายของรัฐทีผ่า่นหลงัรา่งกฎหมาย 
2 ท�าใหธ้รุกจิในรัฐ California ทีข่ายไขท่ีพ่วกเขารู ้
วา่มาจากแมไ่กท่ีถ่กูเลีย้งในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานส�าหรับไกไ่ขข่องรา่งกฎหมาย 2 ผดิกฏหมาย 
กฎหมายฉบบันีใ้ชก้บัไขจ่ากรัฐ California หรอืรัฐอืน่ ๆ 
ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎหมายนีม้คีวามผดิทางอาญาแบบลหโุทษ 
(กฎหมายไมค่รอบคลมุของเหลวในไขซ่ ึง่เป็นไขแ่ดงและไข่
ขาวทีถ่กูน�าออกจากเปลอืกและผา่นกระบวนการเพือ่ขาย) 

ขอ้เสนอ
สรา้งมาตรฐานขึน้ส�าหรบัการเลีย้งสตัวบ์างชนดิใน
ฟารม์ ขอ้เสนอนี ้(รา่งกฎหมาย 12) สรา้งขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่
ส�าหรับเกษตรกรเพือ่ใหม้พีืน้ทีม่ากขึน้ส�าหรับไกไ่ข ่สกุรพอ่
พันธุแ์มพั่นธุ ์และลกูววัทีเ่ลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั ขอ้ก�าหนดเหลา่
นีซ้ ึง่ใชก้บัสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ทีเ่ลีย้งในรัฐ California จะมี
การเริม่ด�าเนนิการในชว่งหลายปีตอ่ ๆ ไป รปูที ่1 แสดงขอ้
ก�าหนดเฉพาะส�าหรับสตัวแ์ตล่ะชนดิ เมือ่ขอ้ก�าหนดจะถกู
ด�าเนนิการและวธิเีปรยีบเทยีบกบักฎหมายปัจจบุนั
หา้มขายผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานการเลีย้ง
สตัวใ์หม ่ขอ้เสนอนีย้งัท�าใหเ้ป็นเรือ่งผดิกฎหมายส�าหรับ
ธรุกจิในรัฐ California ทีจ่ะขายไข ่(รวมทัง้ของเหลวในไข)่ 
หรอืเนือ้สกุรหรอืเนือ้ลกูววัทีไ่มไ่ดป้รงุสกุ ทีม่าจากสตัวท์ี่

• วางขอ้ก�าหนดดา้นพืน้ทีเ่ลีย้งสตัวข์ัน้ต�า่ใหมส่�าหรับการกกัขงั
ลกูววัทีเ่ลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั สกุรพอ่พันธุแ์มพั่นธุ ์และไกไ่ข่

• ก�าหนดใหเ้ลีย้งไกไ่ขใ่นสภาพแวดลอ้มทีไ่มถ่กูขงัในกรง 
หลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 2021

• หา้มการจ�าหน่ายเพือ่การคา้บางชนดิส�าหรับผลติภณัฑ์
เนือ้สตัวแ์ละไขจ่�าเพาะทีไ่ดม้าจากสตัวท์ีถ่กูกกัขงัใน
ลกัษณะทีข่ดัตอ่กฎระเบยีบ

• นยิามการละเมดิดา้นการจ�าหน่ายวา่เป็นการแขง่ขนัทีไ่ม่
เป็นธรรม

• สรา้งการปกป้องโดยสจุรติส�าหรับผูข้ายดว้ยการมใีบรับ
รองจากผูผ้ลติวา่ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละไขเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานการขงัเลีย้งใหม่

• ก�าหนดใหรั้ฐ California ออกขอ้บงัคบัเพือ่น�าไปปฏบิตั ิ

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทา้ย
ตอ่งบประมาณของรฐับาลทอ้งถิน่และ
รฐั โดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• มคีวามเป็นไปไดท้ีร่ายไดจ้ากภาษีรายไดข้องรัฐทีไ่ดจ้าก

ธรุกจิประเภทฟารม์สตัวจ์ะลดลง ซึง่เป็นไปไดว้า่จะไม่
เกนิหลายลา้นดอลลารต์อ่ปี

• คา่ใชจ้า่ยของรัฐมากถงึ $10 ลา้นตอ่ปีในการบงัคบัใช ้
กฎหมาย

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถดเูนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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อยูใ่นลกัษณะทีไ่มต่รงกบัขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอ การหา้ม
ขายสนิคา้นีใ้ชก้บัผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีเ่ลีย้งในรัฐ California 
หรอืนอกรัฐ การหา้มขายโดยทัว่ไปไมส่ามารถใชก้บัอาหาร
ทีม่ไีข ่หม ูหรอืเนือ้ลกูววัเป็นสว่นผสมหรอืเครือ่งประกอบ 
(เชน่ แป้งคกุกีแ้ละพซิซา่) การละเมดิขอ้ก�าหนดของเลา้
หรอืการหา้มขายอาจเป็นความผดิทางอาญาและการฝ่าฝืน
หา้มการขายอาจตอ้งไดรั้บการปรับในศาลแพง่ ขอ้เสนอ
นีย้งัตอ้งการใหก้รมอาหารและเกษตรกรรมรัฐ California 
(CDFA) และกรมสาธารณสขุของรัฐ California จัดท�าขอ้
บงัคบัเพือ่ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ราคาผูบ้รโิภคมแีนวโนม้เพิม่ข ึน้ ขอ้เสนอนีอ้าจสง่ผลให ้
ราคาไขไ่ก ่หม ูและเนือ้ลกูววัเพิม่ขึน้ดว้ยเหตผุลสองประการ 
ประการแรกขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผลใหเ้กษตรกรจ�านวนมากตอ้ง
ปรับปรงุหรอืสรา้งเลา้ใหมส่�าหรับสตัว—์เชน่ การตดิตัง้ที่
เลีย้งแบบปลอดกรงส�าหรับไก ่ในบางกรณีเลา้เหลา่นีอ้าจมี
ราคาแพงกวา่เพือ่ใหท้�างานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ตน้ทนุทีเ่พิม่
ขึน้สว่นใหญเ่หลา่นีม้แีนวโนม้ทีจ่ะถกูสง่ผา่นไปยงัผูบ้รโิภคที่
ซือ้ผลติภณัฑ์
ประการทีส่องอาจตอ้งใชเ้วลาหลายปีในการทีเ่กษตรกร
ในรัฐ California และรัฐอืน่ ๆ จะสามารถเปลีย่นระบบ
เลา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอ หากใน
อนาคตเกษตรกรไมส่ามารถผลติไข ่หม ูและเนือ้ลกูววัได ้

พอทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการในรัฐ 
California ขอ้บกพรอ่งเหลา่นีจ้ะท�าให ้
ราคาเพิม่ขึน้จนกวา่เกษตรกรจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได ้
ตามทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้ หลายบรษัิท
ไดป้ระกาศวา่พวกเขาก�าลงัด�าเนนิการ
ตอ่เพือ่ตอ้งการใหผู้จั้ดหาอาหารของ
ตนใหส้ตัวเ์ลีย้งมพีืน้ทีว่า่งมากขึน้เพือ่
ทีจ่ะเคลือ่นทีไ่ปรอบ ๆ (เชน่ การซือ้
ไขท่ีป่ลอดกรงเทา่นัน้) ในกรณีทีเ่กดิ
เหตกุารณเ์ชน่นีก้ารเพิม่ขึน้ของราคาบาง
สว่นทีก่ลา่วถงึขา้งตน้จะเกดิขึน้ในปีตอ่ 
ๆ ไป
การลดรายไดเ้ล็กนอ้ยของรฐั 
เนือ่งจากขอ้เสนอนีจ้ะท�าใหต้น้ทนุเพิม่
ขึน้ส�าหรับเกษตรกรในรัฐ California ที่
ผลติไข ่หม ูและเนือ้ลกูววับางแหง่อาจ
เลอืกทีจ่ะหยดุหรอืลดการผลติ ในกรณี
ทีเ่กดิเหตกุารณน์ีอ้าจมรีายไดจ้ากภาษี
ของรัฐนอ้ยลงจากธรุกจิฟารม์เหลา่นีใ้น
อนาคต การลดลงทัว่รัฐน่าจะไมเ่กนิกวา่
หลายลา้นดอลลารใ์นแตล่ะปี
คา่ใชจ้า่ยในการก�ากบัดแูลของรฐั 

CDFA จะมภีาระงานเพิม่ขึน้เพือ่บงัคบัใชข้อ้เสนอนี ้ตวัอยา่ง
เชน่ กระทรวงจะตอ้งตรวจสอบวา่เกษตรกรในรัฐ California 
และรัฐอืน่ ๆ ทีข่ายไปยงัรัฐ California ใชท้ีเ่ลีย้งสตัวท์ีต่รง
ตามขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอ CDFA จะตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ดว้ยวา่ผลติภณัฑท์ีข่ายในรัฐ California สอดคลอ้งกบัขอ้
ก�าหนดของขอ้เสนอ คา่ใชจ้า่ยของภาระงานเพิม่เตมินี้
อาจสงูถงึ $10 ลา้นตอ่ปี

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดั

ต ัง้ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอ
นี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/nov‑18‑gen.html เพือ่เขา้ถงึผูร้ว่ม

ใหข้อ้มลู 10 อนัดบัแรกของคณะกรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาฉบบัเต็มของเนือ้หาของขอ้
เสนอนี ้โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข 

(855) 345-3933  หรอืทา่นสามารถสง่อเีมลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดร้บัเอกสารทาง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

วางมาตรฐานใหมส่�าหรับบรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ 
หา้มการขายผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บังคับ บทกฎหมาย

ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

12

รปูที ่1

ความตอ้งการพืน้ทีข่ ัน้ต�า่ภายใต ้
กฎหมายปจัจบุนัและรา่งกฎหมาย 12
ตารางฟตุตอ่สตัว์

ฟารม์เลีย้งสตัว ์
กฎหมาย
ปจัจบุนัa

รา่งกฎหมาย 12a

เร ิม่ตน้ในปี 2020 เร ิม่ตน้ในปี 2022

ไกไ่ข่
 ตอ้งสามารถ

หมนุตวัได ้
อยา่งอสิระ 
นอนราบ ลกุขึน้
ยนื และกางปีก
ไดเ้ต็มที ่b

พืน้ทีว่า่ง 1 ตารางฟตุ เลา้แบบปลอดกรงc

สกุรพอ่พนัธุแ์ม่
พนัธุ ์ — พืน้ทีว่า่ง 24 ตาราง

ฟตุ

ลกูววัทีเ่ล ีย้งเป็น
เนือ้ลกูววั

พืน้ทีว่า่ง 43 ตาราง
ฟตุ

ไมเ่ปลีย่น 
(43 ตารางฟตุ)

a กฎหมายปัจจบุนัและรา่งกฎหมาย 12 ทัง้สองรวมถงึขอ้ยกเวน้บางประการส�าหรับความตอ้งการพืน้ทีข่ัน้ต�า่
b ขอ้บงัคบัของรัฐโดยทัว่ไปก�าหนดใหม้เีนือ้ที ่0.8 ตารางฟตุตอ่ไกไ่ข ่ไมม่กีฎระเบยีบทีค่ลา้ยกนัส�าหรับสกุรพอ่

พันธุแ์มพั่นธุห์รอืลกูววัทีเ่ลีย้งเป็นเนือ้ลกูววั
c การปลอดกรงประกอบดว้ยระบบเลา้ในโรงเรอืนทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต ่1 ถงึ 1.5 ตารางฟตุตอ่แมไ่ก ่และใหแ้มไ่กไ่ป

ไดร้อบ ๆ ภายในโรงเรอืน
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ร่างกฎหมาย วางมาตรฐานใหมส่�าหรับบรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ	
หา้มการขายผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บังคับ	บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน12

★  ขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 12  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 12  ★

รา่งกฎหมาย	12	เป็นการทรยศทีโ่หดรา้ยตอ่สตัวแ์ละผูล้ง
คะแนนเสยีง
ขอ้โตแ้ยง้รา่งกฎหมาย	12	มแีตค่วามซ�้าซาก	และกเ็ลีย่งการ
พาดพงิถงึ	United	Egg	Producers	การยอมรับกรงถงึอยา่ง
นอ้ยในปี	2022	อนุญาตพิืน้ทีต่อ่แมไ่กเ่พยีงแคห่นึง่ตารางฟตุ	
หรอืการเฉพาะเจาะจงอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการเขา้เสนอชือ่กฎหมาย
โดยประชาชนทีท่�าจรงิ	ๆ
กลา่วอกีนัยหนึง่	Humane	Society	of	the	United	States	ที่
อือ้ฉาวไดก้ลบัมาใชเ้ทคนคิเกา่	ๆ
กลุม่เดยีวกนัทีก่ลา่ววา่	แมไ่กข่องรัฐ	California	จะอยูโ่ดย
ปลอดกรงในปี	2015	ซึง่	Michael	Vick	จะเป็น	“เจา้ของสตัว์
เลีย้งทีด่”ี	ทีน่�ามาใชท้ี	่SeaWorld	และสญูเสยีไปหลายลา้น
ดอลลารใ์นคดคีวามตาม	กฎหมาย	Racketeer	Influenced	and	
Corrupt	Organizations	Act	ไดก้ลบัมาแลว้
HSUS	คอืการสญัญาอกีครัง้ทีจ่ะหา้มใชก้รงในโรงงานผลติไข—่
ถงึเเมว้า่ไดใ้ชเ้วลาทศวรรษทีผ่า่นมาอา้งอยา่งมชีือ่เสยีงวา่ไดท้�า
แลว้!
ในขณะทีพ่วกเขาก�าลงัโจมตผีูแ้จง้ขอ้มลูแกส่าธารณะวา่บรษัิท
ตนกระท�าขดัตอ่กฎหมาย
“เรารูเ้มือ่องคก์รการกศุลลม้เหลวในภาระผกูพันขัน้พืน้ฐาน

ทีส่ดุของความไวว้างใจ	แทนทีจ่ะโจมตผีูห้ญงิทีเ่คยถกูท�ารา้ย	
HSUS	ควรเปลีย่นวฒันธรรมของตนเอง”—องคก์รสตรแีหง่ชาติ
เมือ่ผูห้ญงิระดมพลตอ่ตา้นวฒันธรรมทีเ่ป็นพษิใน	HSUS	มี
สาเหตมุาจากขอ้กลา่วหาหลายประการเกีย่วกบัการลว่งละเมดิ
ทางเพศและการประพฤตผิดิตอ่หวัหนา้สถาปนกิของรา่งกฎหมาย	
12	ซึง่ตอนนีเ้ป็นอดตี	CEO	คอื	Wayne	Pacelle	การตอบสนอง
แรกของ	HSUS	คอืการสงใสในความซือ่สตัยส์จุรติของผูห้ญงิ
ตอนนีย้ทุธวธินัีน้ก�าลงัถกูน�ามาใชต้อ่ตา้นจติส�านกึของผู ้
สนับสนุนสตัวท์ีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย	12
ความเป็นจรงิทีไ่มส่ามารถหลกีหนไีดค้อื:	หากไมใ่ชเ่พราะความ
ละเลยของ	HSUS	แลว้	แมไ่กใ่นรัฐ	California	จะปลอดกรงใน
เวลานี	้อยา่ตกหลมุพรางกบักลลวงเดมิ	ๆ—ถงึสองครัง้
www.StopTheRottenEggInitiative.org
MARK EMERSON,	สมาชกิคณะกรรมการทีป่รกึษา
ชาว	California	ทีต่อ่ตา้นความโหดรา้ย	กรงขงั	และการฉอ้โกง
ERIC MILLS,	ผูป้ระสานงาน
การด�าเนนิการเพือ่สตัว	์(Action	for	Animals)
PETER T. BROWN,	สมาชกิคณะกรรมการทีป่รกึษา
เพือ่นของสตัว์

รับ	รา่งกฎหมาย	12—หยดุการทารณุกรรมสตัว์
สมาคมมนุษยแ์หง่สหรัฐอเมรกิา	สมาคมอเมรกินัเพือ่การป้องกนั
การทารณุกรรมสตัว	์(ASPCA)	และเกอืบ	500 สตัวแพทยรั์ฐ	
California	สนับสนุนรา่งกฎหมาย	12
การลงคะแนนเสยีง	รับ	ชว่ยป้องกนัลกูววั	แมส่กุร	แมไ่กท่ีก่�าลงั
วางไข	่จากการทีต่อ้งถกูอดัอยูภ่ายในกรงขนาดเล็กทัง้ชวีติ	รา่ง
กฎหมายจะก�าจัดผลติภณัฑท์ีไ่รม้นุษยธรรมและไมป่ลอดภยั
จากสตัวท์ีถ่กูทารณุกรรมเหลา่นีอ้อกจากตลาดในรัฐ	California	
การลงคะแนนเสยีง	รับ	ชว่ยลดความเสีย่งของผูป่้วยจากอาหาร
เป็นพษิ	และมลพษิโรงงานฟารม์	และชว่ยครอบครับเกษตรกร
ลงคะแนนเสยีง	รับ	กบัรา่งกฎหมาย	12	เพือ่:
ป้องกนัการทารณุกรรมสตัว	์เป็นความโหดรา้ยทีก่กัขงัลกูววัไว ้
ในกรงเล็ก	ๆ	แยกลกูววัออกไปจากแมข่องมนัหลงัจากเกดิมาได ้
ไมน่าน	ลกูววัถกูกกัขงัดว้ยวธิทีารณุกรรม	จนกระทัง่มนัถกูสง่ไป
ฆา่—ดว้ยอายเุพยีงแคส่ีเ่ดอืน
แมส่กุรไมค่วรถกูขงัในกรงเหล็กขนาดเล็กทีแ่ทบจะขยบัตวัไมไ่ด	้
แมส่กุรถกูตดิกบั	บงัคบัใหอ้ยูใ่นพืน้ทีข่นาดเล็กนีเ้ป็นเวลาเกอืบสีปี่
เป็นสิง่ผดิทีจ่ะยดัแมไ่กไ่วใ้นกรงลวดทีแ่ออดัตลอดชวีติของมนั	
แมไ่กถ่กูบงัคบัใหก้นิ	นอน	ถา่ย	และวางไขใ่นพืน้ทีข่นาดเล็กที่
เดยีวกนัทกุ	ๆ	วนั
ปกป้องครอบครัวของพวกเราจากอาหารเป็นพษิและมลพษิ
โรงงานฟารม์	ในทศวรรษทีผ่า่นมา	มกีารเรยีกคนืไขท่ีเ่กดิ
จากไกท่ีถ่กูขงัเกอืบรอ้ยลา้นฟองเนือ่งจากพวกมนัเป็นพาหะ
น�าพาเชือ้อนัตรายถงึชวีติ	Salmonella	การศกึษาวจัิยทาง
วทิยาศาสตรซ์�า้กนัหลายครัง้พบวา่การกกัสตัวไ์วใ้นทีเ่ล็ก	กรง
สกปรก	เพิม่ความเสีย่งของอาหารเป็นพษิ	แมแ้ต	่Poultry 
World	สือ่ส ิง่พมิพท์ีเ่ป็นผูน้�าทางดา้นอตุสาหกรรมไขก่ย็อมรับ
วา่	“Salmonella เจรญิเตบิโตดใีนเลา้ทีม่กีรง”
น่ันคอืเหตผุลวา่ท�าไมทัง้ศนูยค์วามปลอดภยัของอาหาร (Center 
for Food Safety)	และ	สนันบิาตผูบ้รโิภคแหง่ชาต	ิ(National 
Consumers League)	สนับสนุนให	้รับ	รา่งกฎหมาย	12
สมาคมสาธารณสขุอเมรกินั (The American Public Health 
Association)	เรยีกรอ้งใหม้กีารเลือ่นการด�าเนนิการกกัขงัสตัว์
ใหมไ่วช้ัว่คราว	เพราะพวกมนักอ่มลพษิทางอากาศและน�้าใตด้นิ	
และลดคณุภาพชวีติของเจา้ของบา้นในบรเิวณใกลเ้คยีง

ชว่ยครอบครัวเกษตรกร	และท�าใหเ้ศรษฐกจิรัฐ	CALIFORNIA	
โตขึน้	ฟารม์ขนาดใหญข่งัสตัวเ์ลีย้งเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยและผลกัดนั
ใหค้รอบครัวเกษตรกรออกจากธรุกจิ	โดยการลงคะแนนเสยีง	รับ	
รา่งกฎหมาย	12	เราสามารถสรา้งมาตรฐานทีเ่หมาะสมทีท่�าให ้
ครอบครับเกษตรกรคงอยูต่อ่ไปในธรุกจิ—และใหพ้วกเขาเตบิโต
ขึน้	เพราะฟารม์แบบไมม่กีรงจา้งคนงานมากกวา่	ขอ้เสนอนีจ้ะ
สรา้งงานมากขึน้ส�าหรับครอบครับเกษตรกรทีท่�างานหนัก
น่ันคอืเหตผุลวา่ท�าไมครอบครัวเกษตกรในรัฐ California	และ	
สมาคมแรงงานฟารม์ (United Farm Workers)	สนับสนุนรา่ง
กฎหมาย	12
การปฏริปูทีอ่าศยัสามญัส�านกึ
•	 รา่งกฎหมาย	12	เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกฎหมายวา่ดว้ย
ความโหดรา้ยตอ่สตัวม์านานนับสบิปี	และใหร้ะยะเวลาเปลีย่นผา่น
มากพอส�าหรับผูผ้ลติเพือ่เปลีย่นไปใชก้ารเลีย้งแบบปลอดกรง
•	บรษัิทอาหารรายใหญก่วา่	200	บรษัิท	อยา่ง	Walmart, 
McDonald's, Taco Bell, Burger King, Safeway, 	และ	Dollar 
Tree	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑป์ลอดกรง
•	 รัฐนับสบิไดผ้า่นกฎหมายทีก่ลา่วถงึการกรงขงัโหดรา้ยของ
สตัวใ์นฟารม์
•	 การลงคะแนนเสยีง	รับ	ไดรั้บการสนับสนุนโดยผูน้�าศาสนา	
Catholic, Presbyterian, Episcopal, Methodist, Jewish, 
Evangelical	และ	Unitarian	และศนูยพั์กพงิสตัวใ์นรัฐ California
เราไมอ่ยากบงัคบัใหส้นัุขหรอืแมวของเราอาศยัอยูใ่นกรงขงัที่
สกปรกและมขีนาดเล็กตลอดชวีติของมนั	ดงันัน้เราจงึไมค่วร
ยอมใหส้ตัวใ์ด	ๆ	ตอ้งทนกบัความทกุขเ์ชน่นี	้สตัวท์กุชนดิรวม
ถงึสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ควรไดรั้บความคุม้ครองจากความโหดรา้ย
และการทารณุสตัว์
www.YesOn12CA.com
CRYSTAL MORELAND,	ผูอ้�านวยการรัฐ	California
สมาคมมนุษยธรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา	(The	Humane	Society	
of	the	United	States)
DR. JAMES REYNOLDS,	DVM, MPVM, DACAW, ศาสตรา
จารยเ์เหง่	Large	Animal	Medicine	and	Welfare	Western	
University	College	of	Veterinary	Medicine
ANDREW DECORIOLIS,	ผูอ้�านวยการของ	โครงการยทุธศาสตร์
และขอ้ตกลง	Farm	Forward
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วางมาตรฐานใหมส่�าหรับบรเิวณคอกสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ	
หา้มการขายผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้บังคับ	บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

12
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 12  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 12  ★

รับ	รา่งกฎหมาย	12	เพือ่หยดุการทารณุกรรมและการปฏบิต้ติอ่
สตัวใ์นฟารม์อยา่งไรม้นุษยธรรม	น่ันคอืเหตผุลวา่ท�าไมเสยีงทีน่่า
เชือ่ถอืมากทีส่ดุในเรือ่งการทารณุกรรมกบัสตัว	์การเกษตรทีย่ัง่ยนื	
และความปลอดภยัดา้นอาหารถงึไดส้นับสนุน	รับ	รา่งกฎหมาย	
12:	สตัวแพทยใ์นรัฐ	California	เกอืบ	500	คน,	ครอบครัว
เกษตรกรชาว	California,	ศนูยพั์กพงิสตัวใ์นiy	California,	
ASPCA,	Humane	Society	of	the	United	States,	Center	for	
Food	Safety,	United	Farm	Workers	และ	National	Consumers	
League
กลุม่ทีไ่ดรั้บผลประโยชนค์ดัคา้นรา่งกฎหมาย	12—ทีเ่รยีกวา่	
“Humane	Farming	Association”—มปีระวตัขิองการเขา้รว่ม
ฟารม์โรงงานทีก่อ่มลพษิในการคดัคา้นกฎหมายการทารณุกรรม
สตัวแ์ละไดรั้บการสนับสนุนโดยนักสูส้ตัว	์โดยมสี ิง่พมิพใ์ตด้นิ
หนึง่อวดอา้งวา่	การโจมตอีงคก์ารการคุม้ครองสตัวข์อง	สมาคม
การท�าฟารม์ดว้ยมนุษยธรรม	(HFA)	“ชว่ยเหลอืนักเลน่ไกช่น!”
ความจรงิ:	ทศวรรษทีผ่า่นมา	ชาว	California	ไดผ้า่นกฎหมาย
ทีใ่หส้ตัวท์ีอ่ยูใ่นฟารม์มพีืน้ทีว่า่งมากขึน้อยา่งลน้หลาม	ซึง่ได ้
น�าผูผ้ลติไขแ่ละหมจู�านวนมากหนัมายกเลกิการเลีย้งในกรง	
และ	McDonald’s,	Safeway,	Burger	King,	และ	บรษัิทอืน่	ๆ	
อกีนับรอ้ยบรษัิท	เริม่ทีจ่ะเปลีย่นเป็นผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ชก้รง
แตโ่รงงานฟารม์บางโรงงาน—รวมถงึพวกทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย	12—
ไดห้าชอ่งโหวท่างกฎหมาย	และยงัคงกกัขงัสตัวใ์นกรง	น่ันเป็นสิง่ที่

ท�าไมรา่งกฎหมาย 12 เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอยา่งแทจ้รงิ
รา่งกฎหมาย	12	เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บั	กฎหมายทารณุ
กรรมโดยการจัดหาการป้องกนัทีด่ขี ึน้	รวมถงึสภาพแวดลอ้มความ
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้	ความตอ้งการพืน้ทีข่ ึน้ต�า่	และเลา้ทีป่ลอดกรง	โดย
มตีารางเวลาในการท�ากจิกรรมทีป่กป้องครอบครัวเกษตรกร
อยา่งทีภ่าษาในบตัรลงคะแนนแสดงอยา่งชดัเจนวา่รา่งกฎหมาย	
12	ป้องกนัการกกัขงัแมไ่กท่ีก่�าลงัออกไขแ่ละ	ลกูววัทีเ่ลีย้งไว ้
ท�าเนือ้ลกูววั	และสกุร	อยา่งทีส่ดุ	สตัวเ์หลา่นีส้มควรไดรั้บการ
ป้องกนัจากการถกูท�าทารณุ
รับ	เพือ่การเลีย้งสตัวอ์ยา่งมมีนุษยธรรม	รับ	เพือ่ความปลอดภยั
ดา้นอาหาร	รับ	เพือ่ครอบครัวเกษตรกร	รับ	เพือ่ความเมตตาและ
สามญัส�านกึ
www.YesOn12CA.com
DR. BARBARA HODGES, DVM, MBA,	ทีป่รกึษาสตัวแพทย์
สมาคมสตัวแพทยเ์พือ่มนุษยธรรม	(Humane	Society	
Veterinary	Medical	Association)
JEFF PETERSON,	ผูจั้ดการทัว่ไป
Central	Valley	Eggs
BROOKE HAGGERTY,	กรรมการบรหิาร
สนันบิาตการปกป้องและการชว่ยเหลอืสตัว	์(Animal	Protection	
and	Rescue	League)

ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ:	ป้องกนัความโหดรา้ย	กรง	และการทจุรติ
สมาคมมนุษยธรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา	(HSUS)	ทีม่าจากพวก
ใน	DC	ก�าลงัใชเ้งนิเพือ่ใหเ้ขา้มาบนบตัรลงคะแนนของรัฐ	
California	อกีครัง้	โดยการหลอกลวงผูล้งคะแนนเสยีง	พลกิ
ปัญหาเรือ่งกรงและกกัขงัไกท่ีก่�าลงัวางไขนั่บลา้นตวัอยา่งถาวร
ขอ้เสนอ	“ปลอดกรง”	ไดรั้บการสง่เสรมิอยา่งผดิ	ๆ	อนัทีจ่รงิ
แลว้รา่งกฎหมาย	12	ท�าใหถ้กูกฎหมายในการยงัคงใชก้รงใน
โรงงานผลติไขอ่ยา่งตอ่เนือ่งไปอกีหลายปีทีจ่ะมาถงึ
รา่งกฎหมาย	12	เป็นผลมาจากการเป็นพันธมติรประชาสมัพันธ์
ระหวา่ง	HSUS	และโรงงานไขข่องสมาคมการคา้แหง่ชาต	ิซึง่
คอื	สมาคมผูผ้ลติไข	่(United	Egg	Producers)
เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้า่ยผูเ้สยีภาษีอากรพวกเขาก�าลงัใช ้
กระบวนการเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนของรัฐ	
California	เพือ่แทนทีก่ฎหมายเกีย่วกบัฟารม์ของเราโดยอาศยั
หลกัเกณฑข์อง	United	Egg	Producers
รา่งกฎหมาย	12	ท�าใหก้ารใชก้รงอยา่งโหดรา้ยของชาว	
California	ถกูลงคะแนนหา้มใชอ้ยา่งทว่มทน้เมือ่สบิปีทีแ่ลว้
กฎหมายปัจจบุนัของรัฐ	California	(รา่งกฎหมาย	2)	กลา่วไว ้
วา่	แมไ่กท่ีก่�าลงัวางไขต่อ้งไดรั้บพืน้ทีม่ากพอทีจ่ะ:
“. . .	กางปีกทัง้สองโดยไมต่อ้งสมัผัสดา้นขา้งของเลา้หรอืไก่
ตวัอืน่ทีก่�าลงัวางไข”่
รา่งกฎหมาย	12	จะยกเลกิกฎหมายทีต่ราโดยผูล้งคะแนนเสยีง
เพือ่ใหโ้รงงานผลติไขไ่กส่ามารถเลีย้งไกใ่นกรงหรอืพืน้ทีเ่พยีง
แคห่นึง่ตารางฟตุได ้
รา่งกฎหมาย	12	เป็นการทรยศทีโ่หดรา้ยตอ่สตัวใ์นฟารม์และผู ้
ลงคะแนนเสยีงในรัฐ	California
เนือ่งจากการรา่งทีล่ะเลยไวใ้นปี	2008	ของรา่งกฎหมาย	2	แม่
ไกท่ีก่�าลงัวางไขนั่บลา้นตวัยงัคงทกุขท์รมานในกรงของโรงงาน
ไขท่ัว่รัฐ	California
อยา่งไรกต็าม	สาธารณชนทีซ่ือ้ไขไ่ดถ้กูบอกซ�า้	ๆ	วา่รา่ง
กฎหมาย	2	“ไดห้า้ม”	กรงเหลา่นีส้�าเร็จ	ตลอดทศวรรษทีผ่า่นมา
ซึง่เป็นการกลา่วอา้งทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิของ	HSUS	มากทีส่ดุ
ตอนนี	้โดยทีป่ราศจากการกลา่ววา่	รัฐ	California	ควรจะปลอด
กรงภายในปี	2015—ผูเ้สนอกลบัมาพรอ้มกบัค�ามัน่สญัญาทีผ่ดิ
อกีหลายอยา่ง

แตค่รัง้นีพ้วกเขากลา่ววา่ชาว	California	จะตอ้งรอจนถงึปี	
2022!	และแมว้นัทีไ่มแ่น่นอน	รา่งกฎหมาย	12	ไดรั้บการเขยีน
อยา่งชดัเจนใหส้มาชกิสภานติบิญัญัตสิามารถเปลีย่นแปลงได ้
ตลอดเวลา	โดยปราศจากค�ายนิยอมของผูล้งคะแนนเสยีง
รา่งกฎหมาย	12	ไมไ่ดท้�าอะไรทีเ่ป็นการชว่ยสกุรหรอืลกูววั
เพือ่ท�าใหเ้ขา้ใจผดิ	ผูค้นเดยีวกนัทีท่�าผดิพลาดในรา่งกฎหมาย	
2	และคนทีส่ญัญาวา่รัฐ	California	จะ	“ปลอดกรง”	ในปี	2015	
ตอนนีอ้า้งวา่รา่งกฎหมาย	12	จะก�าหนดวธิปีฏบิตัขิองผูผ้ลติสกุร
และเนือ้ลกูววันอกรัฐ	ไมค่วรมใีครโดนหลอกดว้ยวธิกีารเดมิอกี
แมใ้นเหตกุารณท์ีไ่มน่่าจะเกดิขึน้วา่รา่งกฎหมายทีม่ขีอ้ยญัญัติ
บกพรอ่งตามรัฐธรรมนูญของรา่งกฎหมาย	12	ทีส่ามารถอยูร่อดได ้
ในหลายปีทีผ่า่นมาของความทา้ทายทางกฎหมาย	(การป้องกนัซึง่
มมีาในคา่ใชจ้า่ยของผูเ้สยีภาษี)	รัฐสภาไดผ้า่นการบญัญัตกิฎหมาย
ลว่งหนา้ทีจ่ะท�าใหก้ฎหมายระหวา่งรัฐทัง้หมดดงักลา่วเป็นโมฆะ
และในขณะทีก่ารอา้งวา่จะควบคมุรัฐอืน่	รา่งกฎหมาย	12	อนุญาติ
ใหม้กีารกกัขงัอยา่งโหดรา้ยของลกูววันมทีน่ีใ่นรัฐ	California!
รา่งกฎหมาย	12	คอืการแสวงหาประโยชนโ์ดยประมาท
ของกระบวนการเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนแหง่รัฐ	
California	ซึง่ไมเ่พยีงแตเ่ป็นอนัตรายตอ่สตัวเ์ลีย้งในฟารม์
เทา่นัน้	แตย่งักอ่ใหเ้กดิอนัตรายอยา่งมากตอ่กฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค	สตัว	์และสิง่แวดลอ้มทีม่อียู่
การเขา้เสนอชือ่กฎหมายโดยประชาชนส�าหรับไขเ่น่านีค้วรได ้
รับการปฏเิสธอยา่งเด็ดขาด
คน้หาวา่เหตใุดผูค้นทีเ่กีย่วกบั	การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม
สตัว;์	เพือ่นสตัว;์	สมาคมการท�าฟารม์แบบมมีานุษยธรรม;	ชาว
แคลฟิอรเ์นยีตอ่ตา้นการทารณุกรรม	กกัขงัและการฉอ้ฉล;	และ
อืน่	ๆ	อกีมากมายทัง้หมด	คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	12
กรณุาไปที:่	www.NoOnProposition12.org
BRADLEY MILLER,	ประธาน
สมาคมการท�าฟารม์ทีม่มีนุษยธรรม	(HFA)
PETER T. BROWN,	สมาชกิคณะกรรมการทีป่รกึษา
เพือ่นของสตัว	์(Friends	of	Animals,	FoA)
BRADLEY MILLER,	ประธาน
ชาว	California	ทีต่อ่ตา้นความโหดรา้ย	กรงขงั	และการฉอ้โกง
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สว่นนีอ้ธบิายเกีย่วกบัหนีพั้นธบตัรของรัฐ 
นอกจากนีย้งัอภปิรายวธิทีีข่อ้เสนอพันธบตัร
บนบตัรลงคะแนน หากไดรั้บการอนุมตัโิดยผู ้
ลงคะแนนเสยีง จะมผีลตอ่คา่ใชจ้า่ยของรัฐใน
การช�าระคนืพันธบตัร

พนัธบตัรและคา่ใชจ้า่ยของ
พนัธบตัร
พนัธบตัรคอือะไร พันธบตัรเป็นวธิหีนึง่ที่
รัฐบาลและบรษัิทขอยมืเงนิ รัฐบาลของรัฐ
ใชพั้นธบตัรเป็นหลกัในการช�าระคา่ใชจ้า่ยใน
การวางแผน การกอ่สรา้ง และการปรับปรงุ
โครงการเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ 
สะพาน เขือ่น เรอืนจ�า สวนสาธารณะ โรงเรยีน 
และอาคารส�านักงาน รัฐจ�าหน่ายพันธบตัรแก่
บรรดานักลงทนุ เพือ่ใหไ้ดเ้งนิ “ลว่งหนา้” มา
ใชเ้ป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการเหลา่นี ้จากนัน้
จงึช�าระเงนิคนืแกนั่กลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้เป็น
ชว่งระยะเวลาหนึง่

ท�าไมจงึใชพ้นัธบตัร เหตผุลหลกัของการ
ออกพันธบตัรคอื ปกตแิลว้ โครงสรา้งพืน้ฐาน
จะใหบ้รกิารเป็นเวลาหลายปี ดงันัน้ จงึสมเหตุ
สมผลทีป่ระชาชนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต จะ
ชว่ยจา่ยคา่โครงการเหลา่นี ้นอกจากนี ้การที่
โครงการเหลา่นีย้งัมคีา่ใชจ้า่ยจ�านวนมาก จงึ
เป็นการยากทีจ่ะจา่ยทัง้หมดทเีดยีว

พนัธบตัรประเภทหลกั ๆ มอีะไรบา้ง 
พันธบตัรสองประเภทหลกัทีใ่ชโ้ดยรัฐ ไดแ้ก ่
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปและพันธบตัรรายได ้
ความแตกตา่งอยา่งหนึง่ระหวา่ง พันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปและพันธบตัรรายได ้คอืวธิชี�าระ
หนีพั้นธบตัร ตามปกต ิรัฐจะช�าระหนีพั้นธบตัร
ผกูพันทัว่ไปโดยใชก้องทนุทัว่ไปของรัฐ 
(บญัชกีารด�าเนนิงานหลกัของรัฐซึง่ใชจ้า่ย
เพือ่การศกึษา เรอืนจ�า การรักษาพยาบาล 
และบรกิารอืน่ ๆ) เงนิในกองทนุทัว่ไปไดม้า
จากรายไดภ้าษีเงนิไดแ้ละภาษีการขาย รัฐมกั
จา่ยคนืพันธบตัรรายไดจ้ากแหลง่อืน่ เชน่ คา่
ธรรมเนยีมทีผู่ใ้ชโ้ครงการไดรั้บเงนิสนับสนุน 
(เชน่ จากคา่ผา่นทางสะพาน) ความแตกตา่ง
อกีอยา่งหนึง่ระหวา่งพันธบตัรผกูพันทัว่ไปและ

พันธบตัรรายไดค้อืวธิอีนุมตัพัินธบตัร พันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปทีอ่อกโดยรัฐ จะตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง แตพั่นธบตัรราย
ไดนั้น้ไมต่อ้ง

คา่ใชจ้า่ยของการจดัหาเงนิทนุพนัธบตัร
คอือะไร หลงัจากจ�าหน่ายพันธบตัรแลว้ รัฐ
จะช�าระหนีพั้นธบตัรปีละครัง้เป็นเวลาสอง
หรอืสามทศวรรษ จนกวา่จะช�าระหนีพั้นธบตัร
จนหมด (ซึง่คลา้ยกบัวธิทีีค่รอบครัวช�าระหนี้
จ�านอง) รัฐจา่ยเพิม่เตมิส�าหรับโครงการทีไ่ด ้
เงนิจากพันธบตัรมากขึน้หากรัฐไมไ่ดกู้ย้มืเงนิ
ส�าหรับโครงการ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็น
ดอกเบีย้ จ�านวนเงนิของคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้
อยูก่บัอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาทีต่อ้งจา่ย
คนืพันธบตัร 

พนัธบตัรและงบประมาณของรฐั
จ�านวนหนีส้นิของกองทนุท ัว่ไป รัฐมี
พันธบตัรทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุ
ทัว่ไปประมาณ $83 พันลา้น ซึง่รัฐก�าลงัช�าระ
เงนิตน้รายปีและดอกเบีย้อยู ่นอกจากนี ้ผู ้
ลงคะแนนเสยีงและสภานติบิญัญัตไิดอ้นุมตั ิ
พันธบตัรทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุ
ทัว่ไปประมาณ $39 พันลา้น ซึง่ยงัไมไ่ดน้�า
ออกจ�าหน่าย คาดวา่สว่นใหญข่องพันธบตัร
เหลา่นีจ้ะน�าออกมาจ�าหน่ายในปีทีจ่ะมาถงึ 
ขณะทีโ่ครงการเพิม่เตมิตา่ง ๆ จ�าเป็นตอ้งได ้
รับเงนิทนุ ปัจจบุนัเราคาดการณว์า่รัฐจะจา่ย
เงนิประมาณ $6 พันลา้นตอ่ปีจากกองทนุ
ทัว่ไปเพือ่ช�าระคนืพันธบตัร

ขอ้เสนอบนบตัรลงคะแนนนี ้มสีามขอ้เสนอ
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปบนบตัรลงคะแนนนี ้ขอ้
เสนอเหลา่นีจ้ะรว่มกนัอนุญาตรัฐใหย้มืเพิม่เตมิ
อกี $14.4 พันลา้น 
• ขอ้เสนอ 1 จะชว่ยใหรั้ฐกูเ้งนิ $4 พันลา้น

เพือ่หาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัราคาไมแ่พง
และโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัทหารผา่นศกึ (จาก
ทัง้หมดนี ้$1 พันลา้นจะเป็นโครงการสนิ
เชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของทหารผา่นศกึ ซึง่คาดวา่
จะไดรั้บการช�าระคนืโดยทหารผา่นศกึทีเ่ขา้
รว่มโครงการแทนทีจ่ะเป็นกองทนุทัว่ไป)
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• ขอ้เสนอ 3 จะอนุญาตใหรั้ฐกูเ้งนิ $8.9 พัน
ลา้นส�าหรับน�้าและโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม
อืน่ ๆ

• ขอ้เสนอ 4 จะอนุญาตใหรั้ฐกูเ้งนิ $1.5 พัน
ลา้นส�าหรับโรงพยาบาลบางแหง่ทีรั่กษาเด็ก 

นอกจากนี ้ขอ้เสนอ 2 ซึง่เป็นขอ้เสนอหนึง่
บนบตัรลงคะแนน จะอนุญาตใหรั้ฐใชก้องทนุ
พันธบตัรรายไดส้งูถงึ $2 พันลา้นเพือ่จัดหา
ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับคนป่วยเป็นโรคจติทีไ่รท้ี่
อยู ่พันธบตัรเหลา่นีจ้ะไดรั้บช�าระคนืจากราย
ไดท้ีก่นัไวส้�าหรับโปรแกรมสขุภาพจติ ไมใ่ช่
กองทนุทัว่ไป 

ผลกระทบทีก่ารเลอืกต ัง้นีม้ตีอ่การช�าระ
หนี ้เราคาดการณว์า่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (รวม
ดอกเบีย้) ในการช�าระคนืขอ้เสนอสาม
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปบนบตัรลงคะแนนนีน่้า
จะประมาณ $26 พันลา้น คา่ใชจ้า่ยเหลา่นี้
จะถกูช�าระประมาณ 40 ปี สง่ผลใหเ้กดิคา่
ใชจ้า่ยเฉลีย่ $650 ลา้นตอ่ปี เงนิจ�านวนนี้
มากกวา่จ�านวนทีปั่จจบุนัรัฐใชจ้า่ยจากกองทนุ
ทัว่ไปเป็นหนีพั้นธบตัรรอ้ยละ 11 คา่ใชจ้า่ยที่
แน่นอนจะขึน้อยูก่บัรายละเอยีดเฉพาะของการ
จ�าหน่ายพันธบตัร 

ผลกระทบของการเลอืกต ัง้นีต้อ่สว่นแบง่
รายไดข้องรฐัทีใ่ชเ้พือ่ช�าระหนี ้ตวับง่ชีห้นึง่
ของสถานการณห์นีข้องรัฐคอื สดัสว่นของราย
ไดก้องทนุทัว่ไปรายปีของรัฐ ซึง่ตอ้งกนัเอา
ไวเ้พือ่ช�าระหนีพั้นธบตัร นีเ่รยีกวา่ อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่รายไดข้องรัฐ (DSR) เนือ่งจากตอ้ง
ใชร้ายไดเ้หลา่นีเ้พือ่ช�าระหนี ้จงึไมส่ามารถ
น�ารายไดเ้หลา่นีไ้ปใชก้บัโปรแกรมอืน่ ๆ ของ
รัฐได ้ดงัแสดงในรปูที ่1 DSR อยูส่งูกวา่รอ้ย
ละ 4 เล็กนอ้ย หากผูล้งคะแนนเสยีงไมอ่นุมตัิ
พันธบตัรทีเ่สนอบนบตัรลงคะแนนครัง้นี ้เรา
คาดการณว์า่ DSR ของรัฐทีม่ตีอ่พันธบตัรที่
ไดรั้บอนุมตัแิลว้จะขยายตวัในอกีไมก่ีปี่ขา้ง
หนา้—โดยมจีดุสงูสดุมากกวา่รอ้ยละ 4.5 เล็ก
นอ้ยในปี 2021-22—แลว้จากนัน้จงึเริม่ลดลง 
หากผูล้งคะแนนเสยีงอนุมตัขิอ้เสนอเกีย่วกบั
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปทีอ่ยูใ่นบตัรลงคะแนน
นี ้เราคาดวา่จะท�าให ้DSR เพิม่ขึน้นอ้ยกวา่
ครึง่ของรอ้ยละหนึง่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหาก
ไมอ่นุมตั ิDSR ในอนาคตของรัฐจะสงูขึน้กวา่
ทีแ่สดงในภาพ หากรัฐและผูล้งคะแนนเสยีง
อนุมตัพัินธบตัรเพิม่เตมิในอนาคต

จํานวนรอ้ยละของรายไดก้องทนุทั�วไปที�ใชใ้นการชาํระหนี�
อตัราสว่นการชําระหนี�ของกองทนุท ั�วไป
รปูที� 1

ที�ประเมนิไว้

พนัธบตัรบนบตัรล
งคะแนนเดอืนพฤ
ศจกิายน 2018
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ขอ้มลูเกีย่วกบัถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ในคูม่อืนี้
คูม่อืส�ำหรับผูล้งคะแนนเสยีงฉบบันีม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�ำหรับต�ำแหน่งในวฒุสิภำสหรัฐฯ และต�ำแหน่ง
ทำงรัฐธรรมนูญทัว่รัฐ โดยจะเริม่ทีห่นำ้ 75 ของคูม่อืนี ้
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�ำหรับต�ำแหน่งในวฒุสิภำสหรัฐฯ สำมำรถซือ้เนือ้ทีใ่นคูม่อืฉบบันี ้เพือ่ตพีมิพถ์อ้ยแถลงของผู ้
สมคัรรับเลอืกตัง้ได ้อยำ่งไรกต็ำม ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้บำงคนกเ็ลอืกทีจ่ะไมซ่ือ้เนือ้ทีด่งักลำ่ว 
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�ำหรับต�ำแหน่งวฒุสิภำสหรัฐไดแ้ก:่
Kevin de León เดโมแครต
Dianne Feinstein เดโมแครต
กฎหมำยของรัฐ California ระบจุ�ำนวนเงนิสงูสดุส�ำหรับกำรใชจ้ำ่ยตำมควำมสมคัรใจ ส�ำหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เขำ้
ชงิต�ำแหน่งของรัฐ (ไมใ่ชต่�ำแหน่งของรัฐบำลกลำง) ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�ำหรับต�ำแหน่งทำงรัฐธรรมนูญทัว่รัฐ อนั
ไดแ้กต่�ำแหน่งผูว้ำ่กำรรัฐ รองผูว้ำ่กำรรัฐ เลขำธกิำรรัฐ ผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ เหรัญญกิ อยักำรสงูสดุ กรรมำธกิำร
ประกนัภยั ผูอ้�ำนวยกำรกระทรวงศกึษำธกิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรภำษีและคำ่ธรรมเนยีม ซึง่เป็นผูท้ีเ่ลอืกทีจ่ะ
ใชจ้ำ่ยเงนิเพือ่กำรรณรงคห์ำเสยีงของตนใหอ้ยูภ่ำยในจ�ำนวนทีร่ะบไุว ้สำมำรถซือ้เนือ้ทีใ่นคูม่อืฉบบันี ้เพือ่ตพีมิพ์
ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ (ไมเ่กนิ 250 ค�ำ) ได ้
จ�ำนวนเงนิสงูสดุส�ำหรับกำรใชจ้ำ่ยตำมควำมสมคัรใจ ส�ำหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในต�ำแหน่งผูว้ำ่กำรรัฐ ในกำรเลอืกตัง้
ขัน้ตน้โดยตรงทัว่รัฐในวนัที ่6 พฤศจกิำยน 2018 คอื $14,588,000 
จ�ำนวนเงนิสงูสดุส�ำหรับกำรใชจ้ำ่ยตำมควำมสมคัรใจ ส�ำหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในต�ำแหน่งรองผูว้ำ่กำรรัฐ เลขำธกิำร
รัฐ ผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ เหรัญญกิ อยักำรสงูสดุ กรรมำธกิำรประกนัภยั และผูอ้�ำนวยกำรกระทรวงศกึษำธกิำร ใน
กำรเลอืกตัง้ขัน้ตน้โดยตรงทัว่รัฐในวนัที ่6 พฤศจกิำยน 2018 คอื $8,753,000 
จ�ำนวนเงนิสงูสดุส�ำหรับกำรใชจ้ำ่ยตำมควำมสมคัรใจ ส�ำหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในต�ำแหน่งคณะกรรมกำรบรหิำรภำษี
และคำ่ธรรมเนยีม ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่6 พฤศจกิำยน 2018 คอื $2,188,000 
ในรำยชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ดำ้นลำ่ง เครือ่งหมำยดอกจัน (*) หมำยถงึผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในต�ำแหน่งทำงรัฐธรรมนูญ
ทัว่รัฐซึง่เป็นผูท้ีย่อมรับจ�ำนวนเงนิสงูสดุส�ำหรับกำรใชจ้ำ่ยตำมควำมสมคัรใจในกำรรณรงคห์ำเสยีงของรัฐ California 
และดงันัน้ จงึสำมำรถเลอืกทีจ่ะซือ้เนือ้ทีใ่นคูม่อืส�ำหรับผูล้งคะแนนเสยีงฉบบันี ้เพือ่ตพีมิพถ์อ้ยแถลงของผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ (ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้บำงคนเลอืกทีจ่ะไมซ่ือ้เนือ้ทีส่�ำหรับตพีมิพถ์อ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้) 
ถอ้ยแถลงของผูรั้บสมคัรเลอืกตัง้ในต�ำแหน่งทำงรัฐธรรมนูญทัว่รัฐ ไดรั้บกำรตพีมิพไ์วใ้นหนำ้ 75-88 ของคูม่อืฉบบันี ้
รำยชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในต�ำแหน่งทำงรัฐธรรมนูญทัว่รัฐตอ่ไปนีเ้ป็นรำยชือ่ปัจจบุนัจนถงึวนัที ่13 สงิหำคม 2018 
ซึง่เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรแสดงตอ่ประชำชนทีก่�ำหนดไวส้�ำหรับคูม่อืขอ้มลูส�ำหรับผูล้งคะแนนเสยีงฉบบันี ้หำก
ตอ้งกำรดรูำยชือ่ผูรั้บสมคัรเลอืกตัง้ทีผ่ำ่นกำรรับรองแลว้ขัน้สดุทำ้ย ซึง่มขี ึน้หลงัจำกกำรตพีมิพค์ูม่อืขอ้มลูส�ำหรับผู ้
ลงคะแนนเสยีงฉบบันี ้โปรดไปที ่www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements/ 
ผูว้า่การรฐั 
John H. Cox* รพัีบลกินั
Gavin Newsom เดโมแครต
รองผูว้า่การรฐั 
Eleni Kounalakis* เดโมแครต
Ed Hernandez* เดโมแครต
เลขาธกิารรฐั 
Alex Padilla* เดโมแครต
Mark P. Meuser* รพัีบลกินั
ผูค้วบคมุการเงนิของรฐั 
Betty T. Yee* เดโมแครต
Konstantinos Roditis* รพัีบลกินั
เหรญัญกิ 
Greg Conlon* รพัีบลกินั
Fiona Ma* เดโมแครต
อยัการสงูสดุ 
Steven C. Bailey* รพัีบลกินั
Xavier Becerra* เดโมแครต

กรรมาธกิารประกนัภยั 
Ricardo Lara* เดโมแครต
Steve Poizner* ไมร่ะบพุรรค
คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 1 
Ted Gaines* รพัีบลกินั
Tom Hallinan* เดโมแครต
คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 2 
Malia Cohen* เดโมแครต
Mark Burns* รพัีบลกินั
คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 3 
Tony Vazquez* เดโมแครต
G. Rick Marshall* รพัีบลกินั
คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 4 
Mike Schaefer* เดโมแครต
Joel Anderson* รพัีบลกินั
ผูอ้�านวยการกระทรวงศกึษาธกิาร 
Tony K. Thurmond* ไมร่ะบพุรรค
Marshall Tuck* ไมร่ะบพุรรค
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Kevin de León | เดโมแครต

ผมรูส้กึเป็นเกยีรตทิีเ่ป็นผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการรับรองของพรรคเดโมแครตรัฐ California ส�าหรับต�าแหน่ง
วฒุสิภาสหรัฐฯ ประธานาธบิดตีอ้งการใหค้นในประเทศของเราแตกแยกกนั และดถูกูอดุมการณข์องรัฐ 
California สภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัของ Washington คอืไมเ่ต็มใจหรอืไรค้วามสามารถในการรับมอื
กบัสิง่ตา่ง ๆ ชาว California สมควรทีจ่ะมวีฒุสิมาชกิทีจ่ะตอ่สูด้ว้ยความปรารถนาอยา่งแรงกลา้และ
ความเป็นเอกเทศเพือ่อนาคตของตน เชน่เดยีวกบัเราจ�านวนมากทีต่อ้งการแสวงหาความฝันของชาว
อเมรกินั ผมเขา้ใจวา่ไมม่อีะไรทีท่า่นไดม้างา่ย ๆ เฉพาะในอเมรกิาเทา่นัน้ทีบ่ตุรชายของผูอ้พยพ เชน่
ผม จะสามารถเตบิโตขึน้มาเป็นผูน้�าวฒุสิภาของรัฐ California ได ้ประสบการณช์วีติของผมเหมอืนกนั
กบัของพวกทา่น—ดิน้รนทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นหว่งเรือ่งคา่เทอมมหาวทิยาลยั และคา่รักษา
พยาบาล นีเ่ป็นความล�าบากทีผู่น้�ารัฐบาลกลางใน Washington DC เพยีงไมก่ีค่นทีจ่ะเขา้ใจได ้ใน
วฒุสิภาของรัฐบาลกลาง มวีฒุสิมาชกิทีม่ฐีานะร�า่รวยจ�านวนสองในสาม ดงันัน้จงึไมน่่าสงสยัเลยวา่
ท�าไมคนเหลา่นีจ้งึไมเ่ขา้ใจชวีติคนอเมรกินัโดยทัว่ไป วฒุสิมาชกิพรรคเดโมแครตในรัฐบาลกลาง ใน 
DC ทีด่แีตพ่ดู แตไ่มย่อมท�าอะไรเกีย่วกบั Medicare-for-all และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
เพราะเกรงกลวับรรดานักวิง่เตน้ของบรษัิทน�้ามนัและบรษัิทยา ในฐานะประธานวฒุสิภารัฐ California 
ผมจะไมม่วีนัยอมท�าอะไรเพือ่ผลประโยชนข์องคนเพยีงไมก่ีค่นเทา่นัน้ ผมไดเ้จรจากบับรษัิทประกนั
ภยัขนาดใหญ ่ตอ่สูเ้พือ่ใหก้ารรักษาพยาบาลแกท่กุคน ผมไดต้อ่สูก้บัการเพิม่ภาษีของ Trump เพือ่
ปกป้องคนชัน้กลาง วทิยาลยัการศกึษาขัน้สงูคา่เทอมฟร ีการจา่ยคา่จา้งทีเ่ทา่เทยีมกนั สทิธผิูอ้พยพ
และสทิธมินุษยชนและไดท้�าใหรั้ฐ California เป็นผูน้�าโลกในการตอ่สูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศ เราจ�าเป็นตอ้งมผีูน้�าทีก่ลา้หาญในวฒุสิภา เพือ่ใหป้ระเทศนีด้�าเนนิไปในแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
ดว้ยเศรษฐกจิทีเ่หมาะกบัพวกเราทกุคน ไมใ่ชเ่พยีงแคก่บัคนทีร่�า่รวยเทา่นัน้ ผมจะน�าความเป็นผูน้�าที่
ไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้จากรัฐ California ไปยงัวฒุสิภาของสหรัฐฯ
3605 Long Beach Blvd.
Ste. 426
Long Beach, CA 90807

โทรศพัท:์ (818) 850-6462
อเีมล: Kevin@KevindeLeon.com
www.KevindeLeon.com
https://twitter.com/Kdeleon

• ท�าหนา้ทีใ่นฐานะวฒุสิมาชกิหนึง่ในสองคนทีเ่ป็นตวัแทน
ดแูลผลประโยชนข์องรัฐ California ในรัฐสภาสหรัฐอเมรกิา

• เสนอและลงคะแนนเสยีงส�าหรับกฎหมายใหมข่องประเทศ

• ลงคะแนนเสยีงเพือ่ยนืยนัการแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาของ
รัฐบาลกลาง ผูพ้พิากษาศาลฎกีา และต�าแหน่งระดบัสงู
ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากประธานาธบิด ีใหเ้ขา้รับต�าแหน่ง
ทางพลเรอืนและทหาร

Dianne Feinstein | เดโมแครต

ในฐานะวฒุสิมาชกิของรัฐ California ดฉัินพยายามอยา่งหนักทกุวนั เพือ่เป็นผูแ้ทนทีเ่ขม้แข็งและ
ไดผ้ลทีแ่สดงคา่นยิมหวักา้วหนา้ของรัฐเรา และดฉัินภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นผูช้นะในการเลอืกขัน้ตน้ในรัฐ 
California ดว้ยการลงคะแนนเสยีงของเดโมแครตถงึ 70% ดฉัินสนับสนุนอยา่งตอ่เนือ่งในระบบ
หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ สทิธสิตร ีสทิธขิองคนกลุม่ LGBTQ และสทิธขิองผูอ้พยพ ดฉัินได ้
เจรจากบัสมาคมปืนยาวแหง่ชาต ิ(NRA) เพือ่เอาอาวธุโจมตอีอกจากทอ้งถนน ไดต้อ่สูเ้พือ่คา่จา้งที่
เทา่เทยีมกนัส�าหรับผูห้ญงิ และไดส้นับสนุนการบญัญัตกิฎหมายเพือ่ปกป้องผูเ้ยาวช์าวตา่งดา้ว และ
ยตุนิโยบายอกุอาจในการแยกเด็กออกจากพอ่แมท่ีช่ายแดน ดฉัินไดป้กป้องโอกาสทางเศรษฐกจิ
ทีย่กใหช้าว California ทกุคนท�างานโดยเฉพาะครอบครัวทีต่อ่สูใ้นเศรษฐกจิปัจจบุนั ดฉัินตอ่ตา้น 
Donald Trump และก�าหนดการของเขาอยา่งรนุแรง ซึง่แบง่แยกประเทศของเราและลดความเป็น
พันธมติรของเราทัว่โลก ดฉัินไดช้ว่ยลม้ความพยายามของพรรครพัีบลกินัในการยกเลกิและท�าลาย
กฎหมายวา่ดว้ยการรักษาพยาบาลทีส่ามารถจา่ยได ้(Affordable Care Act) ในฐานะพรรคเดโม
แครตทีม่อีนัดบัในคณะกรรมการตลุาการของวฒุสิภา ดฉัินไดค้ดัคา้นอยา่งขนัแข็งตอ่การเสนอชือ่ผู ้
พพิากษาหวัรนุแรงของ Trump ดฉัินก�าลงัตอ่สูเ้พือ่คุม้ครองสตรเีพศในสถานทีท่�างาน และไดผ้า่น
กฎหมายฉบบัหนึง่ในปีนี ้ซ ึง่คุม้ครองนักยมินาสตกิหญงิและนักกฬีาสมคัรเลน่คนอืน่ ๆ จากผูล้า่เหยือ่
ทางเพศ และดฉัินจะยงัคงเผชญิตอ่ไปและหยดุยัง้ก�าหนดการการตอ่ตา้นสิง่แวดลอ้มทีป่ระมาท
เลนิเลอ่ของ Trump ซึง่รวมถงึการปฏเิสธการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของเขา การโจมตขีองเขาใน
ดนิแดนทีไ่ดรั้บการคุม้ครองของรัฐ California และภยัคกุคามของเขาตอ่การอนุญาตใหข้ดุเจาะ
น�้ามนัใหมน่อกชายฝ่ังของรัฐ California โดยไดรั้บการสนับสนุนจากทา่นประธานาธบิด ีBarack 
Obama และวฒุสิมาชกิ Kamala Harris ดฉัินขอการลงคะแนนเสยีงของทา่น เพือ่ทีด่ฉัินจะยนืหยดั
เพือ่รัฐ California ตอ่ไปในชว่งเวลาทีท่า้ทายเหลา่นี้
P.O. Box 1270
Los Angeles, CA 90078

โทรศพัท:์ (866) 747-2981
อเีมล: contact@feinsteinforca.com
www.feinsteinforca.com
Facebook.com/DianneFeinstein
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

John H. Cox | รีพับลกิัน

ผมไมค่วรทีจ่ะท�ำใหเ้กดิกำรเลอืกตัง้พเิศษรอบทีส่องเพือ่กำรชีข้ำดผูช้นะนีส้�ำหรับต�ำแหน่งผูว้ำ่กำร
รัฐ ผมไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของชนชัน้ทำงกำรเมอืง ไมใ่ชค่นทีเ่กดิมำรวย ไมม่คีรอบครัวทีม่คีวำม
สมัพันธท์ำงกำรเมอืง ผมชือ่ John Cox และผมคดิวำ่สิง่ทีช่นชัน้ทำงกำรเมอืงไดท้�ำกบัคนท�ำงำนใน 
California นัน้ เป็นอำชญำกรรม พวกเขำมุง่แตก่ำรเลน่เกม เอำเงนิแลกกบักำรสนับสนุน และกำร
เสรมิสรำ้งแตต่วัเอง ในขณะทีช่ำว California หลำยลำ้นคนถกูทิง้ไวเ้บือ้งหลงั เรำมคีำ่กำ๊ซและคำ่
ธรรมเนยีมยำนพำหนะทีส่งูลบิ ซึง่มอีตัรำควำมยำกจนทีส่งูทีส่ดุในประเทศ ทีซ่ ึง่หลำยลำ้นคนเดนิ
ทำงไปยงัเมอืงทีพ่วกเขำรัก แตไ่มส่ำมำรถทีจ่ะอำศยัอยูไ่ด ้ดงันัน้พวกเขำจงึเดนิทำงไปตำมเสน้
ทำงทียุ่ง่เหยงิ พวกเขำสง่ลกูไปโรงเรยีนทีล่ม้เหลว นักกำรเมอืงใน Sacramento ปันน�้ำในบำ้นของ
เรำ ในขณะทีป่ลอ่ยน�้ำประปำปรมิำณมำกลงสูม่หำสมทุร เพือ่นและครอบครัวของเรำก�ำลงัจะยำ้ย
ออกจำกรัฐ California ไมใ่ชเ่พรำะพวกเขำตอ้งกำร แตเ่ป็นเพรำะพวกเขำตอ้งท�ำ อะไรทีม่นัมำก
เกนิไปส�ำหรับชำว California เป็นทำงเลอืกระหวำ่งกำรซือ้กำ๊ซเพือ่ไปท�ำงำน หรอืรำ้นขำยของช�ำ
เพือ่เลีย้งดคูรอบครัว น่ันคอืทำงเลอืกทีเ่รำไมค่วรจะตอ้งท�ำ ขำ่วดคีอื เรำไมต่อ้งทนกบัเรือ่งนี ้เพรำะ
ควำมชว่ยเหลอืก�ำลงัจะมำถงึ เรำสำมำรถหยดุกำรปันสว่นน�้ำ ยกเลกิภำษีกำ๊ซ ซอ่มแซมโรงเรยีน
ของเรำ และท�ำใหท้ีอ่ยูอ่ำศยัมรีำคำไมแ่พงอกีครัง้ กต็อ่เมือ่เรำเต็มใจทีจ่ะใหผู้น้�ำทำงกำรเมอืงทีล่ม้
เหลวตอ้งรับผดิชอบ ผม John Cox และผมตอ้งกำรเป็นผูว้ำ่กำรรัฐของทำ่น

อเีมล: info@JohnCoxforGovernor.com
JohnCoxforGovernor.com
Twitter: @TheRealJohnHCox

• ในฐำนะประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรสงูสดุของรัฐ ควบคมุ
ดแูลกระทรวงและหน่วยงำนสว่นใหญข่องรัฐ และแตง่ตัง้
ผูพ้พิำกษำ

• เสนอกฎหมำยใหม ่อนุมตั ิหรอืยบัยัง้กำรตรำกฎหมำย 
และสง่งบประมำณรำยปีของรัฐไปยงัสภำนติบิญัญัติ

• ระดมและสง่ทรัพยำกรของรัฐในระหวำ่งเหตฉุุกเฉนิตำ่ง ๆ

Gavin Newsom | เดโมแครต

ไมม่ถีอ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
รองผูว้า่การรฐั

Eleni Kounalakis | เดโมแครต

ดฉัินเป็นนักธรุกจิ แม ่และอดตีทตูสหรัฐฯ ภายใตป้ระธานาธบิด ีObama ดฉัินลงสมคัรเขา้แขง่ขนัใน
ต�าแหน่งรองผูว้า่การรัฐเพือ่ปกป้องคา่นยิมดา้นความหลากหลายและโอกาสของรัฐ California เพราะ
สองสิง่นีข้บัเคลือ่นเศรษฐกจิของเรา ดฉัินภมูใิจทีไ่ดรั้บการรับรองโดยวฒุสิมาชกิ Kamala Harris, 
วฒุสิมาชกิ Dianne Feinstein, สมาคมผูล้งคะแนนเพือ่การอนุรักษ์แหง่รัฐ California, องคก์รแหง่
ชาตเิพือ่สตร ีและสหพันธค์รแูหง่รัฐ California ในฐานะลกูสาวของผูอ้พยพและจบการศกึษาระดบั
วทิยาลยัคนแรกในครอบครัวของดฉัิน ดฉัินจะตอ่สูเ้พือ่การศกึษาราคาไมแ่พงโดยการตอ่ตา้นการปรับ
ขึน้คา่เลา่เรยีนทีม่หาวทิยาลยัแหง่ California (UC), มหาวทิยาลยัแหง่รัฐ California (CSU) และ
วทิยาลยัชมุชนของเรา ดฉัินจะท�างานเพือ่เปลีย่นวฒันธรรมทางการเมอืงใน Sacramento เพือ่หยดุ
การคกุคามทางเพศในทีท่�างานทกุหนทกุแหง่ ท�าใหผู้ก้ระท�าความผดิตอ้งรับผดิชอบ และท�าใหม้ัน่ใจ
วา่ผูห้ญงิจะไดรั้บคา่แรงเทา่เทยีมกนัส�าหรับการท�างานทีเ่ทา่เทยีมกนั ในฐานะเอกอคัรราชทตูสหรัฐฯ 
ดฉัินไดเ้ดนิทางไปกบัทหารของเราและรูว้า่การสง่เสรมิประชาธปิไตยในตา่งประเทศหมายถงึการ
สนับสนุนทหารผา่นศกึของเราเมือ่พวกเขากลบับา้น ดฉัินเชือ่มัน่ในคณุภาพ การรักษาพยาบาลเด็กที่
ราคาไมแ่พง และการดแูลสขุภาพถว้นหนา้ ดฉัินจะเป็นประธานคณะกรรมาธกิารทีด่นิของรัฐ และจะ
สูก้บัแผนการของ Donald Trump ทีจ่ะเปิดชายฝ่ังทะเลของรัฐ California เพือ่ขดุเจาะหาน�้ามนัเพิม่
เตมิ ในฐานะนักธรุกจิหญงิ ดฉัินไดส้รา้งโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ ่ไดส้รา้งงานใหก้บัชาว 
California และไดส้ง่มอบทีอ่ยูอ่าศยัราคาไมแ่พงส�าหรับครอบครัวทีท่�างาน ดฉัินเขา้ใจวา่เราตอ้งสรา้ง
เศรษฐกจิทีส่ง่เสรมิชาวรัฐ California ทกุคนและปกป้องความฝันของคนอเมรกินั ดฉัินไดเ้ดนิทาง
ไปยงัเทศมณฑลทัง้หมด 58 แหง่และไดรั้บฟังเรือ่งราวของทา่น ดฉัินจะคอยรับฟังเสยีงของชาวรัฐ 
California ทกุคน ขอบคณุส�าหรับการพจิารณาของทา่นและการลงคะแนนเสยีงของทา่น
916 Kearny St., #605
San Francisco, CA 94133

โทร: (415) 857-0921
อเีมล: info@eleniforca.com
www.EleniForCA.com
@eleniforca

• รับต�าแหน่งและภาระหนา้ทีข่องผูว้า่การรัฐในกรณีการ
กลา่วโทษเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารชัน้สงูของรัฐบาล เสยี
ชวีติ ลาออก ถกูถอดออกจากต�าแหน่ง หรอืไมอ่ยูใ่นรัฐ

• ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานของวฒุสิภาแหง่รัฐ และมคีะแนน
เสยีงเพือ่ตดัสนิผูช้นะ

• ประธานคณะกรรมาธกิารการพัฒนาเศรษฐกจิ เป็นสมาชกิ
คณะกรรมาธกิารทีด่นิของรัฐ และน่ังในคณะกรรมการ
ระบบมหาวทิยาลยัรัฐ California

Ed Hernandez | เดโมแครต

ดร. Ed Hernandez ซึง่เป็นวฒุสิมาชกิของรัฐและนักธรุกจิขนาดเล็ก ลงสมคัรเขา้แขง่ขนัเพือ่ต�าแหน่ง
รองผูว้า่การรัฐ เพือ่ขยายการเขา้ถงึการรักษาพยาบาล ลดคา่ยาตามใบสัง่แพทย ์ตอ่สูเ้พือ่ครอบครัว
ทีท่�างาน คุม้ครองสิง่แวดลอ้มของเรา และท�าใหส้ามารถเขา้ถงึการศกึษาระดบัสงูไดม้ากขึน้และไม่
แพง ในฐานะพอ่และปู่  Hernandez ไดใ้ชช้วีติท�างานเพือ่ความตอ้งการดา้นการรักษาพยาบาลของ
ชมุชนของเราดว้ยการน�าการดแูลสายตาทีม่คีณุภาพมาสูค่รอบครัวทีท่�างานใน San Gabriel Valley 
Hernandez ซึง่เป็นหลานของผูอ้พยพเตบิโตในชมุชนชัน้แรงงานในเทศมณฑล L.A. ไดฝ่้าฟันผา่น
วทิยาลยั และไดส้รา้งธรุกจิขนาดเล็กทีป่ระสบความส�าเร็จรว่มกบัภรรยา ในฐานะของผูใ้หบ้รกิารรักษา
พยาบาล วฒุสิมาชกิ Hernandez ไดน้�าการตอ่สูเ้พือ่ท�าใหก้ารรักษาพยาบาลทีร่าคาไมแ่พงดว้ยการ
ผา่นกฎหมายส�าคญัทีค่วบคมุบรษัิทเภสชักรรมยกัษ์ใหญจ่ากการขึน้คา่ใชจ้า่ยดา้นยาตามใบสัง่แพทย์
ดว้ยการสรา้งกฎระเบยีบทีโ่ปรง่ใสมากขึน้ใหมเ่พือ่ชว่ยลดราคายาลง ในฐานะผูน้�าในวฒุสิภาแหง่
รัฐ Hernandez ไดช้ว่ยผา่นกฎหมายตา่ง ๆ ทีช่ว่ยปกป้องการเขา้ถงึอากาศและน�้าทีส่ะอาด เพิม่การ
สนับสนุนเงนิใหแ้กโ่ปรแกรมการศกึษาของโรงเรยีนและอาชพี และใหก้ารเรยีนฟรหีนึง่ปีในวทิยาลยั
ชมุชน วฒุสิมาชกิของรัฐ Ed Hernandez ยงัชว่ยน�าความพยายามทีจ่ะยตุวิฒัธรรมของ Sacramento 
ทีไ่มคุ่ม้ครองประชาชนจากการคกุคามทางเพศ ท�าใหผู้ล้ะเมดิตอ้งรับผดิชอบ และใหผู้ก้ระท�าผดิพน้
จากต�าแหน่ง Hernandez ไดรั้บการรับรองจากเหลา่ครใูนรัฐ California เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิของรัฐ 
California, สมาคมครแูหง่รัฐ California, สมาคมพยาบาลแหง่รัฐ California, Betty Yee ผูค้วบคมุ
การเงนิของรัฐ, และ Xavier Becerra อยัการสงูสดุแหง่รัฐ California เพราะพวกเขารูว้า่เขาจะสูก้บั
กลุม่ผลประโยชนพ์เิศษของบรษัิทเพือ่ครอบครัว ลงคะแนนเสยีงใหว้ฒุสิมาชกิ Ed Hernandez ใน
ต�าแหน่งรองผูว้า่การรัฐ California

อเีมล: info@edhernandez4ca.com
www.edhernandez4ca.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เลขาธกิารรฐั

• ในต�าแหน่งหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ของรัฐ ก�ากบั
ดแูลการเลอืกตัง้ทัว่รัฐ และใหก้ารเขา้ถงึการรณรงคแ์ก่
สาธารณชน และขอ้มลูการเงนิของผูล็้อบบี้

• เกบ็รักษาเอกสารธรุกจิบางรายการ รับรองเครือ่งหมายการคา้ 
ควบคมุเจา้หนา้ทีท่ะเบยีนสาธารณะ และท�าใหเ้จา้หนีม้ปีระกนั
สามารถคุม้ครองผลประโยชนท์างการเงนิของพวกเขาได ้

• อนุรักษ์ประวตัศิาสตรข์องรัฐ California ดว้ยการไดม้า การ
คุม้ครอง และการแบง่ปันสมบตัทิางประวตัศิาสตรข์องรัฐ

Alex Padilla | เดโมแครต

ผมลงสมคัรเขา้แขง่ขนัเพือ่สานตอ่การท�าหนา้ทีใ่นฐานะเลขาธกิารรัฐ นีเ่ป็นชว่งเวลาทีส่�าคญัส�าหรับ
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง และผมมปีระวตัทิีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่ท�างานไดผ้ลลพัธ ์ในวาระแรก
ของผม ผมไดท้�างานเพือ่ขยายการเขา้ถงึกลอ่งลงคะแนนเสยีง ปกป้องการรักษาความปลอดภยั
ของการเลอืกตัง้ของเรา และเนือ่งจากการท�างานของผม ขณะนีรั้ฐ California ไดเ้พิม่ผูม้สีทิธลิง
คะแนนเสยีงหลายลา้นคนลงในบญัชรีายชือ่ทีเ่ป็นทางการของรัฐ เลขาธกิารรัฐตอ้งใหบ้รกิารแกช่าว 
California ในฐานะประธานคณะกรรมการเมอืง Los Angeles, วฒุสิมาชกิของรัฐ, และเลขาธกิารรัฐ
ของทา่น ผมไดท้�าแลว้ตามนัน้ ผมจงึขอการลงคะแนนเสยีงของทา่นดว้ยความเคารพ ไปที ่ 
Alex-Padilla.com เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ

777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

โทร: (213) 452-6565
อเีมล: alex@alex-padilla.com
www.alex-padilla.com
@alexpadilla4ca

Mark P. Meuser | รีพับลกิัน

การเลอืกตัง้เป็นสิง่ส�าคญั เมือ่ไมน่านมานี ้โครงการความซือ่ตรงในการเลอืกตัง้ (Election 
Integrity) ของรัฐ California ไดฟ้้องรอ้งคดใีนขณะทีพ่วกเขากลา่วหาวา่รัฐ California มผีูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนมากกวา่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้นัน้แมน่ย�า 101% เฉพาะในเทศมณฑล Los 
Angeles มกีารขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง 144% บญัชรีายชือ่ผูล้งคะแนนเสยีงทีม่ากมายท�าให ้
ตอ้งใชเ้งนิของผูเ้สยีภาษีเพือ่สง่เอกสารบตัรลงคะแนนทีไ่มจ่�าเป็น ทัง้ยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการ
โกงเชน่กนั เราตอ้งน�าการลงทะเบยีนของผูท้ีไ่ดเ้สยีชวีติแลว้ ไดย้า้ย ทีไ่มใ่ชพ่ลเมอืง ทีซ่�้าซอ้น 
และทีไ่มม่ตีวัตนอยูจ่รงิออกจากบญัชรีายชือ่ การเลอืกตัง้มคีวามส�าคญัยิง่ทีจ่ะท�าใหช้าว California 
สามารถบอกใหรั้ฐบาลของเรารูว้า่เราตอ้งการการปกครองอยา่งไร การเลอืกตัง้ทีย่ตุธิรรมจะเริม่ตน้
ดว้ยบญัชผีูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีถ่กูตอ้งแมน่ย�าทีเ่ฉพาะผูท้ีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บการขึน้
ทะเบยีน เลขาธกิารรัฐเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การดแูลรักษาบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ หากบญัชรีาย
ชือ่ยงัมขีนาดใหญอ่ยูอ่ยา่งนี ้กลุม่ผลประโยชนพ์เิศษจะสามารถใชเ้งนิและอทิธพิลเพือ่เลอืกนักการ
เมอืงขายตวัได ้ทกุ ๆ วนั ผมไดท้ราบรายงานเหตกุารณโ์ดยตรงจากชาว California ชวีติไปแลว้ได ้
ลงคะแนนเสยีง ผมเป็นชาว California ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลอืกตัง้ เมือ่ผม
เห็นความอยตุธิรรม ผมจะยนืหยดัสูแ้ละชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื ผมไดต้อ่สูเ้พือ่สทิธิ
ของผูท้พุพลภาพ และสทิธเิสรภีาพในการพดูของนักศกึษามหาวทิยาลยั และผมชนะ ตอนนี ้ผมขอ
ใหท้า่นลงคะแนนเสยีงใหผ้มเพือ่ท�าความสะอาดบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ของรัฐ California ทีม่ี
ปัญหานี ้ผมจะใชเ้ทคโนโลยแีละฐานขอ้มลูเพือ่ปัดกวาดบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ของเรา เพือ่ไม่
ใหค้ะแนนเสยีงทีไ่มม่อี�านาจเหลา่นีม้าท�าใหป้ากเสยีงของเรานอ้ยลง การเลอืกตัง้เป็นสิง่ส�าคญั
2 Civic Center, #4338
San Rafael, CA 94913

โทร: (208) 763-8737
อเีมล: contact@markmeuser.com
www.markmeuser.com
www.facebook.com/markpmeuser
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูค้วบคมุการเงนิของรฐั
• ในต�ำแหน่งหวัหนำ้เจำ้หนำ้ทีง่บประมำณ ท�ำหนำ้ทีเ่ป็นนัก

บญัชแีละผูท้�ำบญัชขีองรัฐส�ำหรับกองทนุสำธำรณะทัง้หมด
• ดแูลระบบจำ่ยเงนิเดอืนของรัฐและกฎหมำยวำ่ดว้ยทรัพยส์นิ

ทีไ่มม่ผีูเ้รยีกเอำ และท�ำกำรตรวจสอบและตรวจทำนกำร
ปฏบิตังิำนของรัฐ

• ท�ำหนำ้ทีใ่นคณะกรรมกำรบรหิำรภำษีและคำ่ธรรมเนยีม 
คณะกรรมกำรควบคมุ และคณะกรรมกำรและคณะ
กรรมำธกิำรอืน่ ๆ

Betty T. Yee | เดโมแครต

ขอขอบคณุทีไ่ดรั้บสทิธพิเิศษและโอกำสในกำรเป็นผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ กลุม่จับตำอสิระทำง
งบประมำณของรัฐ California ดฉัินภมูใิจในกำรบรรลคุวำมส�ำเร็จของต�ำแหน่งของดฉัินในชว่งวำระ
แรกของดฉัินในกำรปกป้องเงนิภำษีของเรำ: กำรจัดกำรเงนิสดของรัฐอยำ่งเชีย่วชำญ กำรหลกีเลีย่ง
กำรกูย้มืเงนิจำกภำยนอกเพือ่ช�ำระคำ่ใชจ้ำ่ยส�ำหรับรัฐ California กำรตรวจสอบอยำ่งขยนัขนัแข็ง
ถงึเกอืบ $4 พันลำ้นในเงนิทนุสำธำรณะทีน่�ำไปสูก่ำรใชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญำตในระหวำ่งกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนของรัฐและทอ้งถิน่ กำรปรับปรงุอยำ่งเด็ดเดีย่วในรำยงำนทำงกำรเงนิของรัฐและทอ้ง
ถิน่เพือ่ควำมโปรง่ใสทีเ่พิม่ขึน้ และกำรปฏริปูทีป่ระสบควำมส�ำเร็จในคณะกรรมกำรบรหิำรภำษีและคำ่
ธรรมเนยีมเพือ่ท�ำใหม้ัน่ใจวำ่มกีำรใชก้ฎหมำยภำษีของรัฐอยำ่งสม�ำ่เสมอ และกำรคุม้ครองสทิธขิอง
ผูเ้สยีภำษี ในสว่นทีเ่กีย่วกบันโยบำยของดฉัินทีไ่ดผ้ลในคณะกรรมกำรและกรรมำธกิำรจ�ำนวนมำก 
ดฉัินมุง่เนน้ทีก่ำรจัดใหม้คีวำมมัน่คงในกำรเกษียณอำยแุกพ่นักงำนภำครัฐและเอกชน และกำรดแูล
สิง่แวดลอ้มเพือ่ปกป้องกำรเขำ้ถงึทรัสตท์ีด่นิสำธำรณะและชำยหำด และเพือ่แกไ้ขปัญหำผลกระทบ
ตอ่ชมุชนจำกคณุภำพอำกำศของทำ่เรอืและกำรสงูขึน้ของระดบัน�้ำทะเล ในอนำคตขำ้งหนำ้ ดฉัิน
จะด�ำเนนิกำรตอ่ไปในกำรเตรยีมควำมพรอ้มใหก้บัรัฐ California ส�ำหรับภำวะเศรษฐกจิถดถอยครัง้ 
และท�ำหนำ้ทีเ่ป็นควำมเห็นน�ำในดำ้นผลกระทบทำงเศรษฐกจิตอ่ชำว California ในเรือ่งลกัษณะ
กำรท�ำงำนทีเ่ปลีย่นแปลงไปและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศโลก ดฉัินรูส้กึขอบคณุส�ำหรับกำร
สนับสนุนของนักกำรศกึษำของรัฐ California องคก์รสตร ีชมุชนดำ้นสิง่แวดลอ้ม ผูห้ญงิและผูช้ำย
ในธรุกจิกำรคำ้อำคำรและกำรกอ่สรำ้ง และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย และอืน่ ๆ อกีมำกมำยทีต่ระหนักถงึ
ควำมตอ้งกำรในประสบกำรณท์ำงกำรเงนิของรัฐและทอ้งถิน่ 35 ปีของดฉัิน ค�ำมัน่สญัญำตอ่ควำม
รับผดิชอบ และวนัิยดว้ยใจเขม้แข็งในต�ำแหน่งผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ ดฉัินจะถอืวำ่เป็นเกยีรตทิีไ่ด ้
รับคะแนนเสยีงของทำ่น
16633 Ventura Blvd.,
Suite 1008
Encino, CA 91436

อเีมล: info@bettyyee.com
www.bettyyee.com
Twitter: @BettyYeeforCA

Konstantinos Roditis | รีพับลกิัน

ส�ำนักงำนของผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐไมค่ดิวำ่ทำ่นจำ่ยภำษีเพยีงพอ พวกเขำตอ้งกำรเกบ็ภำษีกำรนัด
ตรวจของแพทย ์กำรดแูลเด็ก กำรซอ่มบำ้นและยำนพำหนะ ตดัผม พวกเขำตอ้งกำรเกบ็ภำษีทกุอยำ่ง 
ผลคอื ทำ่นจะจำ่ยภำษีมำกขึน้เป็นเงนิหลำยรอ้ยหรอืไมก่ห็ลำยพันปีตอ่ปี ไมใ่ชก่บัภำษีบรกิำรและภำษี
แรงงำน เรำจำ่ยไมไ่หว ในฐำนะผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ ผมจะตอ่สูเ้พือ่ท�ำใหจ้ำ่ยภำษีไดไ้หวในรัฐ 
California ไมไ่ปหำวธิใีหมใ่นกำรหกัภำษี ใช ่ใน ขอ้เสนอ 6: นักกำรเมอืงสญูเงนิหลำยพันลำ้นและใช ้
20% ของเงนิภำษีกำ๊ซแคเ่พือ่กำรซอ่มแซมถนนเทำ่นัน้ เรำตอ้งจำ่ยเงนิมำกกวำ่รัฐ Texas ถงึสีเ่ทำ่เพือ่
ซอ่มแซมถนน เรำมเีงนิ ในฐำนะผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ ผมจะเปิดเผยและหยดุกำรตกลงลบัทำงกำร
เมอืงทีท่จุรติ และยตุกิำรสญูเงนิ กำรฉอ้โกง และกำรใชเ้งนิในทำงทีผ่ดิ ยกเลกิเงนิส�ำหรับรถไฟ
ควำมเร็วสงู: ในฐำนะผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ ผมจะตรวจสอบและยกเลกิเงนิส�ำหรับรถไฟควำมเร็วสงู 
(HSR) ในวนัแรกในต�ำแหน่ง นโยบำยอจัฉรยิะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม: อยำ่ท�ำใหส้ญูเสยีน�้ำหลำย
พันลำ้นแกลลอนและปฏเิสธทีจ่ะเกบ็น�้ำไว ้แลว้หวงัพึง่ภำษีเรำส�ำหรับกำรใชน้�้ำมำกกวำ่ 55 แกลลอน
ตอ่วนัส�ำหรับทัง้ครอบครัวของเรำ ผมจะมุง่ไปทีก่ำรแกไ้ขปัญหำ ไมใ่ชก่ำรเพิม่ภำษี เนือ่งจำกผูค้วบคมุ
กำรเงนิของรัฐเป็น ประธำนบรหิำรฝ่ำยกำรเงนิ (CFO) ของรัฐ California จงึไมส่มเหตสุมผลทีม่ ีCFO 
และนักธรุกจิทีม่วีสิยัทศันท์ีเ่ขำ้ใจเกีย่วกบัเศรษฐศำสตร ์ควำมรับผดิชอบตอ่งบประมำณ และกำรสมดลุ
งบประมำณ เป็นผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐคนตอ่ไปหรอืไม ่ถงึเวลำแลว้ส�ำหรับผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐใจ
อสิระทีม่หีลกักำรโดยปรำศจำกเงนิจำกสหภำพแรงงำน บรษัิท หรอืกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษ ลงคะแนน
เสยีงเพือ่ท�ำใหจ้ำ่ยภำษีไดไ้หวในรัฐ California ลงคะแนนเสยีงเพือ่กำรแกไ้ขปัญหำ ไมใ่ชก่ำรเพิม่
ภำษี ลงคะแนนเสยีงให ้Konstantinos Roditis ส�ำหรับต�ำแหน่งผูค้วบคมุกำรเงนิของรัฐ
751 S. Weir Canyon Rd., 
Ste. 157-160
Anaheim, CA 92808

โทร: (949) 607-8294
อเีมล: roditis@cacontroller.com
cacontroller.com
facebook.com/konroditis
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เหรญัญกิ
• ในฐานะนายธนาคารของรัฐ บรหิารการลงทนุของรัฐ และ

ควบคมุดแูลการขายพันธบตัรและตัว๋สญัญาของรัฐ
• ท�าหนา้ทีใ่นคณะกรรมาธกิารหลายคณะ สว่นใหญจ่ะ

เกีย่วขอ้งกบัการตลาดของพันธบตัร
• จา่ยเงนิกองทนุของรัฐเมือ่ผูค้วบคมุการเงนิ และหน่วย

งานอืน่ ๆ ของรัฐไดใ้ชไ้ป

Greg Conlon | รีพับลกิัน
รัฐ California ตอ้งการสมาชกิพรรครพัีบลกินัทีส่ามารถบรหิารความรับผดิชอบดา้นงบประมาณที่
รอบคอบเพือ่แกไ้ขสถานะทางการเงนิทีอ่อ่นแอของรัฐ เงนิบ�านาญกอ้นใหญท่ีม่อบใหแ้กพ่นักงานของรัฐ
ไดก้อ่ใหเ้กดิหนีเ้งนิบ�านาญคา้งจา่ย และหนีก้ารรักษาพยาบาลคา้งจา่ยทีป่ราศจากความรับผดิชอบเกอืบ 
$300 พันลา้น เหรัญญกิของรัฐ California จะท�าหนา้ทีท่ัง้ในคณะกรรมการแผนบ�านาญของรัฐคอื 
ระบบการเกษียณส�าหรับขา้ราชการรัฐ California (CalPERS) และ ระบบการเกษียณส�าหรับครขูองรัฐ 
California (CalSTRS) ผมจะน�าประสบการณข์องผม "เพือ่ท�าใหง้านเสร็จ" ในคณะกรรมการเหลา่นีโ้ดย
การแกไ้ขปัญหาหนีส้นิบ�าเหน็จบ�านาญคา้งจา่ยโดยการท�างานเพือ่เริม่แผนการจา่ยสมทบใหมท่ีก่�าหนด
ไวส้�าหรับพนักงานใหม ่ประสบการณ ์20 ปีของผมในฐานะผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดรั้บการรับรอง (CPA) 
กบับรษัิทบญัชสีาธารณะระหวา่งประเทศ จะน�าความรูท้างการเงนิทีจ่�าเป็นในการลงทนุกองทนุของรัฐ
ใน California อยา่งรอบคอบและปรับปรงุอนัดบัเครดติของรัฐทีต่�า่ นอกจากนีผ้มจะท�างานเพือ่ขจัดภาษี
รายไดแ้ฟรนไชสข์องรัฐขัน้ต�า่ $800 เพือ่ชว่ยเหลอืบรษัิททีอ่ยูใ่นชว่งเริม่ตน้ ผมมปีระสบการณภ์าครัฐ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัต�าแหน่งเหรัญญกิของรัฐ ซึง่รวมถงึการด�าเนนิการทางคณะกรรมการสาธารณูปโภคใน
รัฐ California ในฐานะเป็นประธาน และท�าหนา้ทีใ่นคณะกรรมาธกิารการขนสง่รัฐ California นอกจาก
นีผ้มยงัเป็นคณะกรรมการดา้นการเงนิของเมอืง Atherton ผมมปีรญิญาตรใีนสาขาธรุกจิและการบญัชี
จากมหาวทิยาลยั Utah, โปรแกรมการฝึกอบรมธรุกจิบรหิารทีโ่รงเรยีนธรุกจิ Haas มหาวทิยาลยั UC 
Berkley และปรญิญา J. D. จากมหาวทิยาลยั San Francisco ผมเคยท�าหนา้ทีเ่ป็นนักบนิกองทพั
อากาศ ผมไดรั้บการรับรองจ�านวนมาก รวมถงึพรรครพัีบลกินัในรัฐ California และอดตีรัฐมนตรกีระทรวง
การคลงัสหรัฐฯ George P. Shultz ผมใครข่อการลงคะแนนเสยีงของทา่นและขอสาบานวา่จะท�างานทกุ
วนัเพือ่ใหรั้ฐ California ทีย่ ิง่ใหญข่องเราสามารถกลายเป็นเศรษฐกจิทีแ่ข็งแกรง่ขึน้
P.O. Box #2600
Menlo Park, CA 94026

โทร: (650) 315-4956
อเีมล: greg@gregconlon.com
www.gregconlon.com
Facebook.com/gregconlonforstatetreasurer

Fiona Ma | เดโมแครต

ในฐานะ CPA พรอ้มประสบการณใ์นกฎหมายภาษีและในการสมดลุงบประมาณ ดฉัินมคีณุสมบตัทิีจ่ะ
ท�าหนา้ทีเ่ป็นเหรัญญกิของรัฐนับตัง้แตกวนัแรก และจะสามารถบรหิารการลงทนุของรัฐ California 
ดว้ยความรับผดิชอบและความโปรง่ใสอยา่งเต็มที ่ดฉัินเป็นผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต (CPA) ตัง้แต่
ปี 1992 และมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรดีา้นการบญัช ีปรญิญาโทดา้นการจัดเกบ็ภาษีและ
ปรญิญาโทดา้นการเงนิ ดฉัินยนืเคยีงขา้งการตรวจสอบและถว่งดลุ และการรับผดิชอบสาธารณะ 
น่ันคอืเหตผุลทีด่ฉัินไดเ้ป็นผูน้�าการปรับปรงุครัง้ใหญเ่พือ่กูศ้รัทธาในคณะกรรมการบรหิารภาษีและ
คา่ธรรมเนยีมใหก้ลบัคนืมา ดฉัินไดป้รับงบประมาณใหส้มดลุในระดบัทอ้งถิน่ ในระดบัรัฐในชว่ง
ภาวะเศรษฐกจิถดถอยครัง้ใหญ ่และไดก้�ากบัดแูลการเกบ็รายไดข้องรัฐ $60 พันลา้น ดฉัินจะสรา้ง
โปรแกรมบา้นหลงัแรกทีแ่ข็งแกรง่เพือ่ท�าใหช้าว California ทกุคนสามารถเขา้ถงึการเคหะไดม้าก
ขึน้ ดฉัินจะท�างานเพือ่ลดหนีเ้งนิกูข้องนักเรยีน ดฉัินเกดิมาดว้ยภาวะสขุภาพความเจ็บป่วยทีม่มีา
กอ่น และตวัดฉัินเองเขา้ใจถงึความตอ้งการเรง่ดว่นส�าหรับการรักษาพยาบาลทีม่คีณุภาพ เขา้ถงึได ้
และราคาไมแ่พง เพราะสามขีองดฉัินเป็นเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ดฉัินทราบถงึความส�าคญัของการลงทนุ
ในผูป้ฏบิตักิารฉุกเฉนิเป็นอยา่งด ีในฐานะเหรัญญกิของรัฐ ดฉัินจะก�ากบัดแูลการลงทนุในการเคหะ
ทีม่รีาคาไมแ่พง โครงสรา้งพืน้ฐาน โรงเรยีน โรงพยาบาล การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม และการขนสง่ 
ดฉัินจะยงัคงเฝ้าระวงัเงนิภาษีของเราตอ่ไป ลงทนุอยา่งชาญฉลาดเพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่จะไดผ้ล
ตอบแทนทีด่ ีและท�าใหม้ัน่ใจวา่รัฐบาลท�างานดว้ยความรับผดิชอบและความโปรง่ใส ดฉัินภมูใิจที่
ไดรั้บการสนับสนุนของ Kamala Harris วฒุสิมาชกิของรัฐ, สมาคมครแูหง่รัฐ California, พนักงาน
ดบัเพลงิมอือาชพีแหง่รัฐ California และสมาคมธรุกจิขนาดเล็กแหง่รัฐ California ดฉัินจะถอืวา่เป็น
เกยีรตทิีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงของทา่น ขอบคณุส�าหรับการพจิารณาของทา่น
2244 Ione Street
Sacramento, CA 95864

โทร: (415) 845-5450
อเีมล: fiona@fionama.com
FionaMa.com
facebook.com/CA.FionaMa
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
อยัการสงูสดุ
• ในฐานะเจา้หนา้ทีส่งูสดุทางกฎหมายของรัฐ ท�าใหแ้น่ใจ

วา่มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐ และสบืสวนสอบสวน
กจิกรรมทีฉ่อ้ฉล หรอืผดิกฎหมาย

• เป็นผูน้�ากระทรวงยตุธิรรมซึง่จะใหบ้รกิารดา้นกฎหมาย
แกรั่ฐบาลทอ้งถิน่ และเป็นตวัแทนของรัฐในคดตีา่ง ๆ ใน
ศาลแพง่และอาญา

• ก�ากบัดแูลหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึอยัการเทศ
มณฑลและนายอ�าเภอ

Xavier Becerra | เดโมแครต

ในฐานะอยัการสงูสดุและหวัหนา้เจา้หนา้ทีส่งูสดุฝ่ายการบงัคบัใชก้ฎหมาย ผมก�าลงัตอ่สู—้และก�าลงั
ไดช้ยัชนะ—เพือ่ชาว California และคา่นยิมของเรา ผมก�าลงัตอ่สูก้บัผูค้า้บรกิารทางเพศ, สมาคมปืน
ยาวแหง่ชาต ิ(NRA), บรษัิทน�้ามนั ธนาคารยกัษ์ใหญ ่รัฐบาลของ Trump ผมก�าลงัฟ้องรอ้งกลุม่แกง๊
ขา้งถนนทีร่นุแรงและน�าปืนหลายพันกระบอกออกจากถนนของเรา ผมก�าลงัตอ่สูก้บั วทิยาลยัทีแ่สวงหา
ผลก�าไรส�าหรับนักลา่ทีข่โมยมาจากนักเรยีนของเรา ผมไดฟ้้องรอ้ง Trump—และชนะ—เพือ่หยดุยัง้
การทีเ่ขาตดังบการปกป้องคณุภาพอากาศและการจ�ากดัการเขา้ถงึการคมุก�าเนดิของสตร ีผมไดต้อ่สู ้
และชนะเพือ่ปกป้องนักฝัน—น่ันคอืผูอ้พยพทีถ่กูน�ามายงัสหรัฐฯ ตัง้แตย่งัเด็ก และผมท�าหนา้ทีใ่นศาล
เพือ่ปกป้องสทิธขิองชาว California ในการรักษาพยาบาล ผมสูก้บัการตอ่สูเ้หลา่นีเ้พือ่ชาว California 
ในฐานะของบตุรของผูอ้พยพ และเป็นคนแรกในครอบครัวทีจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยั เพราะชาว 
California ทกุคนสมควรมโีอกาสทีจ่ะประสบความส�าเร็จ หลงัจากวทิยาลยักฎหมาย ผมไดท้�างานเป็น
ทนายความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายทีแ่กต้า่งใหแ้กผู่ป่้วยทางจติใจ และจากนัน้ ท�าหนา้ทีเ่ป็นรองอยัการ
สงูสดุในต�าแหน่งทีต่อนนีผ้มเป็นอยู ่จากนัน้ ผมไปทีรั่ฐสภาเพือ่เป็นผูน้�าการตอ่สูเ้พือ่ปกป้อง ประกนั
สงัคม และ Medicare ผมไดต้อ่สูเ้พือ่คา่นยิมของรัฐ California มาตลอดชวีติ และผมจะไมย่อมถอย
เป็นอนัขาด ไมว่า่จะเป็นนักคา้มนุษยท์างเพศ, บรษัิทน�้ามนัยกัษ์ใหญ,่ NRA หรอืฝ่ายบรหิารของ Trump 
ผมภมูใิจทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากผูว้า่การรัฐ Brown, พรรคเดโมแครต, Sierra Club California, การ
วางแผนครอบครัว, สมาคมการบงัคบัใชก้ฎหมายรัฐ California และพยาบาล คร ูและพนักงานดบัเพลงิ
ของรัฐ California ผมจะถอืวา่เป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บการลงคะแนนเสยีงของทา่น
777 South Figueroa Street,  
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

โทร: (213) 250-3400
อเีมล: Info@XavierBecerra.com
XavierBecerra.com
@XavierBecerra

Steven Bailey | รีพับลกิัน

ในฐานะผูพ้พิากษาทีเ่กษียณจากศาลฎกีารัฐ California ผมรูว้า่จะท�าใหช้าว California ปลอดภยั
จากอาชญากรรมรนุแรงซึง่ขณะนีเ้พิม่ขึน้เนือ่งจากมกีารผา่นกฎหมายทีเ่ป็นอนัตรายสามฉบบัในชว่งไมก่ี่
ปีทีผ่า่นมา—ขอ้เสนอ 47, 57 และ AB 109 การทดลองทีเ่ป็นอนัตรายเหลา่นีไ้ดน้�าไปสูก่ารปลอ่ยตวัผู ้
กระท�าความผดิทางเพศในชว่งตน้ ไดล้ดการลงโทษส�าหรับการกระท�าความผดิจ�านวนมาก และไดล้ด
หรอืตดัทอนเครือ่งมอืส�าคญัทีใ่ชโ้ดยผูพ้พิากษาเพือ่ใหอ้าชญากรทีเ่ป็นอนัตราย ซึง่รวมไปถงึสมาชกิ
แกง๊และผูก้ระท�าผดิซ�า้ ๆ ใหอ้ยูห่า่งจากบา้นและละแวกใกลเ้คยีงของเรา ผูห้ญงิ ผูส้งูอาย ุและคน
หนุ่มสาวจ�านวนมากขึน้ ก�าลงัตกเป็นเหยือ่ของอาชญากรรมรนุแรงซึง่จะตอ้งยตุลิง ความส�าคญัอนัดบั
แรกของผมในฐานะอยัการสงูสดุคอืความปลอดภยัและความมัน่คงของชาว California ทกุคน น่ันเป็น
เหตผุลทีผู่ท้ีต่กเป็นเหยือ่อาชญากรรมและกลุม่บงัคบัใชก้ฎหมาย รวมไปถงึสหพันธผ์ูท้ีต่กเป็นเหยือ่
อาชญากรรมแหง่รัฐ California, สมาคมการคุม้ครองต�ารวจแหง่ Los Angeles, สมาคมรองนายอ�าเภอ 
Los Angeles, สมาคมเจา้หนา้ทีส่นัตริาชรัฐ California, นายอ�าเภอเทศมณฑลและทนายความเขต 
สนับสนุนใหผ้มเป็นอยัการสงูสดุคนตอ่ไปของรัฐ California ในฐานะผูพ้พิากษาศาลฎกีา ผมไดเ้ห็นมา
โดยตรงเมือ่ระบบความยตุธิรรมทางอาญาก�าลงัท�างานอยูแ่ละตอนนีส้รา้งความลม้เหลวตอ่เราอยา่งไร
บา้ง ผมรูด้วีา่ตอ้งท�าอยา่งไรเพือ่ปกป้องชาว California จากอาชญากรรมรนุแรง รวมถงึการใหม้ัน่ใจวา่
ผูร้า้ยทีถ่กูตดัสนิโทษจะไมส่ามารถเขา้ถงึอาวธุปืนไดอ้กีตอ่ไป และฟ้ืนฟคูวามปลอดภยัใหก้บัทกุพืน้ที่
ได ้อยัการสงูสดุตอ้งอยูเ่หนอืการแบง่พวกทางการเมอืง นีไ่มใ่ชเ่รือ่งค�าตอบของพรรคเดโมแครตหรอื
ค�าตอบของพรรครพัีบลกินั น่ันคอืค�าตอบทีถ่กูตอ้งเพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่ชาว California ทกุคนสามารถรูส้กึ
ปลอดภยับนทอ้งถนน ในทีท่�างาน และในบา้น ผมจะถอืวา่เป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงของทา่น
455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814

โทร: (916) 936-2448
อเีมล: Judge@baileyforag.com
BaileyforAG.com
www.facebook.com/JudgeBaileyforAG
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
กรรมาธกิารประกนัภยั

• หวัหนา้กระทรวงการประกนัภยั ซึง่บงัคบัใชก้ฎหมาย
ประกนัภยัของรัฐ California และยอมรับขอ้บงัคบัเพือ่น�า
กฎหมายไปใช ้

• ออกใบอนุญาต ควบคมุ และตรวจสอบบรษัิทประกนัภยั
• ตอบค�าถามสาธารณชนและการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัธรุกจิ

ประกนัภยั

Steve Poizner | ไม่ระบุพรรค

ตัง้แตปี่ 2007–2011 ผมไดท้�าหนา้ทีเ่ป็นกรรมาธกิารประกนัภยัรัฐ California และผมก�าลงัขอการ
สนับสนุนส�าหรับวาระที ่2 ของบรกิารสาธารณะ เหตผุลทีผ่มลงสมคัรเขา้แขง่ขนัเป็นผูส้มคัรอสิระ: 
กรรมาธกิารประกนัภยัของรัฐ California คอืผูค้วบคมุทีต่อ้งมคีวามเป็นอสิระอยา่งมากจากบรษัิท
ประกนัภยัและการเมอืงทีเ่ขา้ขา้งพรรคการเมอืง ดว้ยการสนับสนุนของทา่น ผมจะเป็นคนแรกทีไ่ด ้
รับการเลอืกตัง้เป็นอสิระในประวตัศิาสตรข์องรัฐ California ซึง่จะปทูางส�าหรับคนอืน่ ๆ ทีก่�าลงัเบือ่
หน่ายการทะเลาะววิาทและการแบง่แยกระหวา่งพรรค นอกจากนีผ้มยงัจะปฏเิสธการชว่ยเหลอืจาก
อตุสาหกรรมประกนัภยัใหก้บัการรณรงคข์องผม เชน่เดยีวกบัทีผ่มไดท้�าในวาระแรกของผม ประวตั ิ
ของผม: ผมมปีระวตักิารท�างานทีไ่ดรั้บการพสิจูนถ์งึความส�าเร็จในภาคเอกชน เริม่ตัง้แตก่ารน�า
บรษัิทเทคโนโลยรีุน่แรกๆ เป็นเวลานานกวา่ 35 ปีในรัฐ California (เชน่ บรษัิทของผม SnapTrack 
ทีไ่ดค้ดิคน้ GPS ส�าหรับโทรศพัทม์อืถอื) และขณะนีเ้ป็นผูก้อ่ตัง้องคก์รไมแ่สวงผลก�าไรทีเ่นน้ทีก่าร
ขยายเศรษฐกจินวตักรรมในรัฐ California ทางใต ้ท�าไมจงึลงสมคัรแขง่ขนัอกีวาระหนึง่ตอนนี ้ชาว 
California ประสบกบัปัญหาเรง่ดว่น: เจา้ของบา้นทีท่�าประกนัภยันอ้ยกวา่มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิซึง่มโีอกาส
เสีย่งตอ่ไฟป่าและอทุกภยัทีก่�าลงัเพิม่มากขึน้ การขึน้เบีย้ประกนัทีม่อียา่งตอ่เนือ่งในตลาดการ
ประกนัสขุภาพ และการคกุคามเศรษฐกจิทีก่�าลงัเตบิโตของอาชญากรรมไซเบอร ์ประวตักิารท�างาน
ของผมในฐานะกรรมาธกิารประกนัภยั: เราไดป้ระหยดัเงนิใหแ้กผู่ข้บัขีแ่ละเจา้ของบา้นเกอืบ $2 พัน
ลา้นในอตัราประกนัภยัทีต่�า่กวา่, ไดเ้รยีกคนื $30 ลา้นใหแ้กเ่หยือ่ไฟป่าทีถ่กูโกงโดยบรษัิทประกนั
ภยั, ไดป้ระหยดัเงนิผูเ้สยีภาษี $17 ลา้นดว้ยการตดังบประมาณ 13% อยา่งถาวร (น่ันเป็นครัง้แรก
และไมม่กีารใหอ้อกจากงาน!), ไดจั้บกมุการฉอ้โกงประกนัภยักวา่ 2500 คน (เป็นประวตักิารณ!์), 
และไดค้นืการประกนัภยัใหแ้กผู่บ้รโิภคทีบ่รสิทุธิห์ลายพันคนหลงัจากทีบ่รษัิทประกนัสขุภาพยกเลกิ
กรมธรรมอ์ยา่งผดิกฎหมาย

อเีมล: StevePoizner@gmail.com
www.stevepoizner.com

Ricardo Lara | เดโมแครต

เรยีนชาว California ผมก�าลงัเขยีนเพือ่แบง่ปันกบัทา่นใหท้ราบความเชือ่งา่ย ๆ ทีเ่ป็นแกนหลกัของ
ผมวา่ สิง่ทีเ่รามรีว่มกนั มคีวามส�าคญัมากกวา่สิง่ทีแ่บง่แยกเรา แมข่องผมเป็นชา่งเย็บผา้ พอ่ของผม
เป็นคนงานโรงงาน พวกเขาเชือ่มัน่ในคณุคา่ของการมปีระกนัส�าหรับบา้นพอประมาณทีพ่วกเขาได ้
ท�างานอยา่งหนักเพือ่ซือ้ และส�าหรับรถทีพ่าพวกเขาไปท�างานของพวกเขา เมือ่อายมุากขึน้ พวก
เขากส็ละเงนิเพิม่ขึน้เพือ่ซือ้ประกนัชวีติ พวกเขาท�าเชน่นัน้ เพราะพวกเขารูว้า่ อบุตัเิหตหุนึง่ครัง้ ไฟ
ไหมห้นึง่ครัง้ การลกัทรัพยห์นึง่ครัง้ ความเจ็บป่วยรา้ยแรงหนึง่ครัง้ จะท�าใหพ้วกเขาสญูเสยีทกุอยา่ง
ทีพ่วกเขาไดท้�ามา น่าเศรา้ทีเ่ป็นเวลาหลายปีพวกเขาไมส่ามารถประกนัสขุภาพใหก้บัลกู ๆ ของ
พวกเขา ในฐานะวฒุสิมาชกิรัฐ California ผมไดเ้ขยีนกฎหมายเพือ่ใหก้ารประกนัสขุภาพแกเ่ด็ก 
250,000 คนทีไ่มไ่ดม้ปีระกนั ดงันัน้ผูป้กครองของพวกเขาจะไมต่อ้งเผชญิกบัการลม้ละลายหาก
เด็กเกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงหรอืมโีรคซบัซอ้น ผมเห็นถงึความส�าคญัอยา่งลกึซึง้ส�าหรับความมัน่คงที่
ผูค้นตอ้งการ ผมเชือ่วา่ตลาดประกนัภยัทีม่ที�างานอยา่งมปีระสทิธผิล ซือ่สตัย ์และในราคาทีต่�า่กวา่ 
เป็นวธิทีีส่�าคญัทีส่ดุวธิหีนึง่เพือ่ท�าใหเ้รามคีวามมัน่คงทีเ่ราทกุคนตอ้งการ งานของคณะกรรมาธกิาร
ประกนัภยัรัฐ California เกีย่วกบัสองสิง่อยา่งแทจ้รงิ ซึง่ท�าใหแ้น่ใจวา่การประกนัมรีาคาทีเ่ป็นธรรม 
และถา้เราจ�าเป็นตอ้งใช ้การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนของเราจะไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 
ผมจะไมม่เีงนิส�าหรับการรณรงคม์ากเทา่กบัคนอืน่ ๆ ดงันัน้ผมซาบซึง้ทีท่า่นสละเวลาอา่นจดหมายนี้
และพจิารณาการสมคัรรับเลอืกตัง้ของผม ขอแสดงความนับถอื Ricardo Lara

3605 Long Beach Blvd.,
Suite 426
Long Beach, CA 90807

โทร: (562) 427-2100
อเีมล: Ricardo@RicardoLara.com
RicardoLara.com
www.Facebook.com/Ricardo4CAIC
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เขตตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่
ธรรมเนยีมแหง่รฐั CALIFORNIA

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4

Del
Norte

Siskiyou
Modoc

Humboldt
Trinity

Shasta
Lassen

Mendocino

Plumas

ButteGlenn
Nevada

Placer

Su
tte

r

Sonoma
Napa

Colusa

Alpine
El Dorado

Sacr
am

en
to

Lake

Solano
Marin

Contra
Costa

San
Joaquin

Alameda

Amador

Cala
vera

s

San Francisco

San Mateo

Santa Cruz

Tuolumne

Merced

Mariposa

Madera

Stan
isla

us

Fresno

Monterey

Mono

Tulare

Inyo

Kings

Kern

San Bernardino

Santa Barbara

Ventura Los Angeles

Riverside

San Diego Imperial

Orange

Sierra

Tehama

Yub
a

Yolo

Santa
Clara

San
Benito

San Luis
Obispo

เทศมณฑลตา่ง ๆ  ในแตล่ะเขตของคณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม

เขต 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, 
Plumas, Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, 
Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tulare, 
Tuolumne, Yuba

เขต 2
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, 
Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Monterey, 
Napa, San Benito, San Francisco, San Luis Obispo, 
San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, 
Solano, Sonoma, Tehama, Trinity, Yolo

เขต 3
Los Angeles, San Bernardino, Ventura

เขต 4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม
ท�าหนา้ทีใ่นคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม ซึง่
เป็นคณะกรรมาธกิารภาษีทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้ ซึง่: 
• ประเมนิทรัพยส์นิของรถไฟทีม่กีารควบคมุและระบบ

สาธารณูปโภคเฉพาะ และประเมนิและเกบ็ภาษีรถยนต์
สว่นตวั

• ก�ากบัดแูลวธิปีฏบิตักิารประเมนิผลของผูป้ระเมนิประจ�า
เทศมณฑล 58 แหง่ของรัฐ

• ประเมนิและรวบรวมภาษีเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละรว่ม
บรหิารภาษีกบั บรษัิท ประกนั

เขต 1

Ted Gaines | รีพับลกิัน

ในฐานะตวัแทนของทา่นในคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม ผมจะท�างานเพือ่ปกป้อง
ผลประโยชนข์องผูเ้สยีภาษีทกุคน และรักษาใหเ้ศรษฐกจิของเราเขม้แข็งและสรา้งงาน ส�าหรับ
ครอบครัวทีท่�างานหนักมากมาย ความฝันแหง่ California ไดก้ลายเป็นฝันรา้ยราคาแพงโดย
นักการเมอืงใน Sacramento ทีม่กีารตดัสนิใจทีแ่ย ่และล�าดบัความส�าคญัทีผ่ดิพลาด เงนิทีส่ญู
เสยีไปหลายพันลา้นดอลลารใ์นตน้ทนุทีบ่านปลายกบัโครงการบา้ เชน่ รถไฟความเร็วสงู จาก San 
Francisco-ถงึ-L.A. ทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่ไมม่ใีครใน Sacramento ทีจ่ะดแูลผูเ้สยีภาษี ผมไดรั้บการ
สนับสนุนจากสมาคมผูเ้สยีภาษีอากรของ Howard Jarvis เพราะผมไดป้้องกนัรา่งกฎหมาย 13 อยา่ง
เขม้งวด ผมจะเป็นคนเฝ้าดแูลของทา่น และจะตอ่สูเ้พือ่ยกเลกิภาษีน�้ามนัและรถยนตใ์หมท่ีอ่กุอาจ 
ซึง่สรา้งผลกระทบกบัคา่ใชจ้า่ยของครอบครัวชนชัน้กลางอยา่งมาก ในฐานะเจา้ของธรุกจิครอบครัว
ขนาดเล็ก พืน้เพของผมไดใ้หป้ระสบการณต์รงกบักฎระเบยีบของรัฐบาลทีค่รอบง�า ในฐานะของผูใ้ห ้
ค�าปรกึษาแกผู่เ้สยีภาษี ผมท�างานเพือ่ลดคา่ภาษี ปรับใหก้ฎระเบยีบคลอ่งตวัขึน้ และขจัดอปุสรรค
ตอ่การเตบิโตของงาน และจะยงัคงท�าเชน่นีต้อ่ไปในคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม ผม
จะตอ่สูเ้พือ่ก�าจัดความสญูเปลา่ของรัฐบาล ลดงบประมาณ และหยดุการขึน้ภาษีทีส่อดไสม้าในรปู
ของคา่ธรรมเนยีม ผมเป็นชาว California รุน่ทีห่า้ เป็นสามแีละพอ่ ผมอยากใหล้กู ๆ ของผม และ
ของทา่นสามารถอาศยั ท�างาน และสรา้งครอบครัวทีน่ีไ่ด ้ผมจะถอืเป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บการลงคะแนน
เสยีงของทา่น และขอปฏญิาณวา่จะตอ่สูเ้พือ่ผูเ้สยีภาษีเชน่ทา่น ไปที ่www.tedgaines.com เพือ่
เรยีนรูเ้พิม่เตมิและดวูา่เหตใุดกลุม่ผูเ้สยีภาษีอากรและผูส้นับสนุนผูเ้สยีภาษีอากรทีผ่า่นมาในคณะ
กรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีมจงึสนับสนุนผม ขอบคณุครับ
1911 Douglas Blvd.  
Suite 85-122
Roseville, CA 95661

โทร: (916) 827-6115
อเีมล: ted@tedgaines.com
tedgaines.com

Tom Hallinan | เดโมแครต

คณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีมไมม่คีวามจ�าเป็นอกีตอ่ไป ผมจะท�างานเพือ่ปิดมนัลง หาก
ทา่นเห็นดว้ย ผมจะชืน่ชมในการตดัสนิใจของทา่น ขอขอบคณุ Tom Hallinan www.tomhallinan.com

P.O. Box 2145
Ceres, CA 95307

โทร: (209) 324-6205
อเีมล: tom4boe@gmail.com
www.tomhallinan.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม

เขต 2

Malia Cohen | เดโมแครต

ดฉัินก�าลงัเสนอชือ่เพือ่เขา้แขง่ขนัชงิต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม เพือ่น�าผล
ประโยชนข์องประชาชนใหม้ากอ่นกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการผูบ้รหิาร 
San Francisco ดฉัินเป็นผูส้นับสนุนทีก่ลา้หาญส�าหรับคนทีท่�างาน การตอ่สูเ้พือ่คา่จา้งขัน้ต�า่ที ่
$15 การลงทนุในทีอ่ยูอ่าศยัราคาไมแ่พง การตอ่สูเ้พือ่สทิธอินามยัเจรญิพันธุ ์และการสนับสนุน
การรักษาพยาบาลใหก้บัครอบครัวทีม่รีายไดน้อ้ย ดฉัินเป็นผูส้มคัรเพยีงคนเดยีวในการแขง่ขนันีท้ีม่ ี
ประสบการณท์างดา้นการเงนิทีจ่�าเป็นเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธ ์ในฐานะประธานคณะกรรมการงบประมาณ
และการเงนิ ดฉัินก�ากบัดแูลงบประมาณจ�านวน $11 พันลา้น และจัดการภาษี คา่ธรรมเนยีม ขอ้
เสนอรายได ้การพัฒนาทีด่นิซ�้า และอสงัหารมิทรัพย ์หากดฉัินไดรั้บการเลอืก ดฉัินจะน�าความ
โปรง่ใส ความรับผดิชอบ และความเป็นธรรม มาสูค่ณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม และ
ผลกัดนัอยา่งหนักเพือ่ก�าหนดมาตรฐานและกฎตา่ง ๆ ทีป้่องกนัการใชป้ระโยชนจ์ากระบบภาษี
ทรัพยส์นิของเรา ดว้ยประสบการณก์วา่สบิปีในการใหบ้รกิารสาธารณะ ดฉัินมผีลงานทีพ่สิจูนไ์ด ้
เกีย่วกบักลุม่ผลประโยชนพ์เิศษ ดว้ยความภาคภมูใิจ ดฉัินไดบ้กุเบกิการบญัญัตกิฎหมายเพือ่หา้ม
ผลติภณัฑย์าสบูปรงุรสใน San Francisco โดยการเอาชนะบรษัิทยาสบูยกัษ์ใหญห่ลายแหง่ทีไ่ด ้
โฆษณาอยา่งไมเ่ป็นสดัสว่นตอ่เยาวชน ชมุชนของคนสผีวิ และปัจเจกบคุคลทีเ่ป็น LGBTQ+ น่ัน
คอืเหตผุลทีด่ฉัินไดรั้บการสนับสนุนจาก วฒุสิมาชกิสหรัฐฯ Kamala Harris รัฐ California จาก
พรรคเดโมแครต, นักดบัเพลงิมอือาชพีรัฐ California, สหพันธค์รรัูฐ California, สมาคมพยาบาลรัฐ 
California, สหพันธอ์เมรกินัของขา้ราชการรัฐ เทศมณฑล และเทศบาล (AFSCME) รัฐ California, 
ความเสมอภาคแหง่รัฐ California, และผูน้�าตา่ง ๆ ทัว่รัฐนี ้ในชว่งเวลาประวตัศิาสตรน์ี ้ผูน้�าทีเ่ขม้
แข็งมคีวามส�าคญัมากยิง่กวา่ครัง้ใด ๆ ดฉัินพรอ้มทีจ่ะตอ่สูก้บัความทา้ทายเรง่ดว่นทีช่าว California 
ประสบ และจะตอ่สูเ้พือ่ครอบครัวทีท่�างาน เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่www.electmalia.com

2201 Broadway St., Suite M-2
Oakland, CA 94612

โทร: (415) 769-6285
อเีมล: info@electmalia.com
Electmalia.com
Facebook.com/MaliaCohen

Mark Burns | รีพับลกิัน

ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะยตุสิถานะเดมิของ 'ภาษีมากขึน้จะชว่ยแกไ้ขปัญหาของเรา' ผูเ้สยีภาษีในรัฐ 
California มภีาระมากทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา ในฐานะผูส้นับสนุนอยา่งแข็งขนัและระยะยาวของรา่ง
กฎหมาย 13 และรา่งกฎหมาย 60 และ 90 (การโอนเงนิภาษีทรัพยส์นิส�าหรับผูส้งูอาย)ุ ผมจะ
พยายามท�าใหร้ะบบของเราเป็นธรรมขึน้ส�าหรับทกุคน เป็นเวลา 32 ปีทีผ่า่นมา ผมเคยท�างานใน
ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัใน Silicon Valley และเฝ้าดภูาษีทรัพยส์นิและภาษีการขายถงึ
ระดบัทีค่วรสนับสนุนรัฐบาล California ใหด้ขี ึน้ในอนาคต รวมทัง้เงนิเกนิดลุและเงนิส�ารอง แต่
เรากลบัมองเห็นความพยายามทีจ่ะเพิม่ภาษีอยา่งตอ่เนือ่งและไมม่วีตัถปุระสงคท์ีม่คีวามหมาย 
ยกเวน้การสนับสนุนกองทนุส�ารองเลีย้งชพีทีเ่พิม่ขึน้และการใหค้วามส�าคญักบัผูแ้ทนและสมาชกิ
สภานติบิญัญัตทิี่มิากเกนิไป ผมจะตอ่สูเ้พือ่ปรับปรงุความรับผดิชอบและประสทิธภิาพภายในคณะ
กรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม ผมเป็นประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลของพลเมอืงส�าหรับ
เขตโรงเรยีน K-8 และ 9-12 ในชมุชนของผมมาเกอืบทศวรรษแลว้ ผมไดต้อ่สู ้(สองครัง้) ใน
เทศมณฑลของผมเองในการปกป้องรา่งกฎหมาย 90 ส�าหรับผูส้งูอาย ุผมไดด้�าเนนิการกบัภาษี
ทรัพยส์นิและผลกระทบทีม่ตีอ่ครอบครัวและประชาชนแตล่ะทา่นในทกุ ๆ วนั ความสามารถในการ
มทีีอ่ยูอ่าศยัมผีลกระทบตอ่ทกุคนและสว่นใหญข่องภาษีทรัพยส์นิ ถงึเวลาทีจ่ะเลอืกคนทีเ่ขา้ใจ
ปัญหาและจะพยายามทกุวถิทีางเพือ่ลดภาระทีท่กุคนตอ้งเผชญิในรัฐ California โปรดเยีย่มชม 
www.burnsforboe2018.com ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
1601 So. De Anza Blvd.,  
Suite 150
Cupertino, CA 95014

โทร: (408) 777-9997
อเีมล: mark@markburns.com
www.burnsforBOE2018.com

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม

Tony Vazquez | เดโมแครต

ไมม่ถีอ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้

เขต 3

G. Rick Marshall | รีพับลกิัน

ผมเป็นประธานบรหิารการเงนิ (CFO) แหง่เครอืขา่ยการกระท�าของผูเ้สยีภาษีแหง่รัฐ California ความ
พยายามของเราไดช้ว่ยประหยดัเงนิดอลลารข์องผูเ้สยีภาษีไปอยา่งทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบโดยการ
หลอกลวงและการทจุรติจากการใชจ้า่ยในสาธารณะ เมือ่ไดรั้บเลอืกในคณะกรรมการบรหิารภาษีและ
คา่ธรรมเนยีมแหง่รัฐ (BOE) ผมจะท�างานอยา่งขยนัขนัแข็งในการปกป้องเงนิของผูเ้สยีภาษีจากการ
สญูเปลา่ทีค่ลา้ย ๆ กนัและการทจุรติ ผมเป็นสาม ีพอ่ และผูจั้ดท�าการวางแผน ทีส่�าคญัยิง่ ทีเ่หมอืน
กบัคณุทกุคนคอื ผมกเ็ป็นผูเ้สยีภาษี ปกป้องความถกูตอ้งของ BOE คอืความสดุยอดของเรา ในฐานะ
ทีเ่ป็นสมาชกิ BOE สิง่ส�าคญัพืน้ฐานของการบรกิารของผมคอืจะให ้"การบรกิารสาธารณชน" มใิช ่
"การบรกิารตวัเอง" สิง่นีไ้ดน้�าทางผมในขณะทีท่�าการระดมทนุส�าหรับผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้ออ่นแรง 
ในการสง่ของขวญัใหเ้ป็นลกู ๆ ของนักโทษในชว่งครสิตม์าส และเฝ้าดเูยาวชนชายหญงิผา่นความ
ส�าเร็จของผูเ้ยาว ์(Junior Achievement) ในตลอดหลายปีของผมในการใหบ้รกิารในรัฐบาลทอ้งถิน่
เป็นครัง้แรกในฐานะเป็นคณะกรรมาธกิารประปา แลว้มาเป็นคณะกรรมาธกิารการวางแผน ผมไมเ่คย
เป็นผูต้อ้งสงสยัของผูส้อบสวนของรัฐตา่ง ๆ และ/หรอืรัฐกลาง ผมไมเ่คยเป็นเป้าในการสอบสวนทาง
อาชญากรรม ความซือ่ตรง ความซือ่สตัยส์จุรติ ความโปรง่ใส การบรกิารสาธารณชน นีเ่ป็นค�าสญัญา
ของ Rick Marshall ตอ่ทา่น ผมท�าการยกเลกิภาษีกา๊ซและตอ่ตา้นภาษีแปลงทีด่นิรับน�้าฝน ผมจะ
ปกป้องและพทิกัษ์รา่งกฎหมาย 13 น่ันคอืเหตผุลที ่สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis และคณะ
กรรมการด�าเนนิการทางการเมอืง (PAC) ไดใ้หเ้กยีรตผิมในการสนับสนุนนี ้ชนชัน้การเมอืงท�าใหท้า่น
ผดิหวงั หากทา่นเบือ่หน่ายตอ่การเมอืงกบัรัฐบาลทีน่�าเงนิภาษีของทา่นไปใชอ้ยา่งสญูเปลา่ หรอื
เสยีภาษีมากเกนิไปในขณะที ่กแ็กปั้ญหานอ้ยเกนิไป ลงคะแนนเสยีงให ้G. Rick Marshall ส�าหรับ
ต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม ขอใหผ้มไดก้ารลงคะแนนเสยีงของทา่น
2390 Crenshaw Boulevard,
#409 
Torrance, CA 90501

โทร: (310) 346-7425
อเีมล: rick@grickmarshall.com
grickmarshall.com
www.facebook.com/grickmarshall
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ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม

Joel Anderson | รีพับลกิัน

ไปที ่taxpayersforanderson.com ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ในปี 1978 Howard Jarvis ไดเ้ขยีน
รา่งกฎหมาย 13 และหลงัจากทีไ่ดผ้า่นเรือ่งนีแ้ลว้เขาไดต้ัง้สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis เพือ่
ปกป้องรา่งกฎหมาย 13 และผูเ้สยีภาษีจากการถกูเอารัดเอาเปรยีบจากนโยบายการเสยีภาษี  
(hjta.org) Joel Anderson ไดรั้บการสนับสนุนจากผูพ้ทิกัษ์รา่งกฎหมาย 13 ซึง่คอืสมาคมผูเ้สยีภาษี 
Howard Jarvis Anderson จะสานตอ่การปกป้องสทิธิใ์นรา่งกฎหมาย 13 ของเรา และเขา้รว่มกบั
ครอบครัวตา่ง ๆ คดัคา้นการเพิม่ภาษี เนือ่งจากทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเป็นธรรม 
เขาไดรั้บการขนานนามวา่ “เป็นดาวร๊อคส�าหรับผูเ้สยีภาษี” จากประธานสมาคมผูเ้สยีภาษี Howard 
Jarvis และใหอ้นัดบัทางกฎหมายสงูสดุ เขาไดน้�าการคดัคา้นการขึน้ภาษีกา๊ซ เนือ่งจากมนัเป็น
สทิธิอ์นัควรท�า เพือ่ยนืหยดัเพือ่ประชาชนตอ่การจัดหาทนุของอภนัินทนาการจากกลุม่ผลประโยชน์
พเิศษ เขาไดรั้บเกยีรตใินการไดรั้บการจัดอนัดบัสงูสดุจาก สมาคมผูเ้สยีภาษีรัฐ California, สหพันธ์
ธรุกจิอสิระแหง่ชาต,ิ และหอการคา้รัฐ California  ส�าหรับงานของเขาในการชว่ยเพิม่งานและ
เศรษฐกจิ เขาไดรั้บการตัง้ชือ่วา่ “นักรา่งกฏหมายของวฒุสิภารัฐ California แหง่ปี” โดย สมาคม
ธรุกจิขนาดเล็กแหง่รัฐ California  และสมาคมธรุกจิขนาดเล็กรัฐ California ส�าหรับความเป็นผูน้�า
ในการท�างานของเขาในการท�างานเพือ่อดัฉีดธรุกจิขนาดเล็กและสรา้งโอกาสในอาชพีตา่ง ๆ เขา
ไดรั้บการยกยอ่งจากรางวลัอนัทรงเกยีรตหิกรางวลัแหง่ปีคอื รางวลั" นักรา่งกฎหมายแหง่ปี”  จาก 
ทหารผา่นศกึอเมรกินั, American Legion, California State Commanders Veterans Council, 
California Veterans of Foreign Wars Department, Vietnam Veterans of America, และ สมาคม
เจา้หนา้ทีท่างการทหารแหง่อเมรกิา Council of Chapters แหง่รัฐ California เพือ่คุม้ครองผล
ประโยชนข์องทหารผา่นศกึและปกป้องพวกเขาจากภาษีทีไ่มเ่ป็นธรรม เขาไดป้รญิญาตรทีาง
เศรษฐศาสตรจ์าก California State Polytechnic University, Pomona ในขณะทีท่�างานเต็มเวลา
ในฐานะผูป้ระเมนิอสงัหารมิทรัพยส์�าหรับ Pomona First Federal Savings and Loan Association 
การศกึษาและประสบการณ ์- ผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัมิากทีส่ดุส�าหรับคณะกรรมการแหง่ความเทา่
เทยีมกบัประสบการณนั์บสบิ ๆ ปี และประวตัสิาธารณะในการปกป้องผูเ้สยีภาษี

โทร: (619) 204-2200
อเีมล: ande434@cox.net
taxpayersforanderson.com

Mike Schaefer | เดโมแครต

พบกบั Mike Schaefer ผูท้ีม่กีารศกึษาดทีีส่ดุ มปีระสบการณม์ากทีส่ดุ ไดรั้บการศกึษาจาก UC 
Berkeley, Notre Dame, USC, San Diego State และ Georgetown เจา้หนา้ทีฝ่่ายกฏหมายของ
เมอืง เทศมณฑล รัฐ และรัฐบาลกลาง จากอยัการ สมาชกิสภา จนถงึ SEC และเจา้หนา้ทีส่บืสวน
หลกัทรัพยข์อง California, สมาชกิคณะกรรมการสาธารณสขุ, เป็นผูท้า้ทายทีม่ปีระสบการณแ์ละ
ประสบความส�าเร็จเพือ่การเรยีกเกณฑท์รัพยเ์กนิจ�าเป็นของการประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรัพยต์อ่
คณะกรรมบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม ไดรั้บการสนับสนุนในการเลอืกตัง้ครัง้กอ่นโดยสมาคม
พนักงานต�ารวจ นายอ�าเภอประจ�าเทศมณฑล การสนับสนุน สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis ที่
ปกป้องพวกเราทกุคนจากการขึน้ภาษีทีไ่มเ่ป็นธรรมในภาษีใด ๆ ของเรา เกดิและเตบิโตใน San 
Diego นักธรุกจิใหญท่ีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนั รูว้า่เราตอ้งตืน่ตวัวา่รัฐบาลในทกุระดบัชัน้จะ
เคารพเจา้ของบา้นและนักธรุกจิขนาดเล็ก ผูพ้ดูประจ�าทีก่ลุม่ประชาชน ผูน้�าทางคาทอลกิ Derek 
บตุรทีป่ระสบความส�าเร็จในการบรหิารงาน Coachella Music Festival และใหพ้บกบั Beatle และ 
Rolling Stones Mike ไดท้�างานรว่มกบัผูน้�าจาก Dr. Seuss และ Ditto Salk, ผูว้า่การรัฐ Brown & 
Brown ถงึ Reagan นักแสดงจาก Bob Hope จนถงึนักมวยระดบัไอคอน Archie Moore, LL Cool 
J, เพือ่นรว่มหอ้งกบั Frank Zappa, Debbie Reynolds เป็นทีย่อมรับทัว่ประเทศจากความเป็นธรรม
ในกฎหมายเลอืกตัง้ รับผดิชอบตอ่การก�าหนดชือ่แบบสุม่และไมเ่รยีงตามตวัอกัษรของชือ่ผูส้มคัร
รับเลอืกตัง้ในบตัรลงคะแนนทัง้หมดของรัฐ California ตอ้งการการตอ่สูท้ีย่ตุธิรรม ผูส้นับสนุน, 
San Diego Animal Rescue mission (พันธกจิชว่ยเหลอืสตัว)์
4494 Mentone St. #12
San Diego, CA 92107

โทร: (213) 479-6006
อเีมล: oz.blueman@yahoo.com
equalization4.org
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88 | ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้

ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดล�าดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย�า ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยส�าหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูอ้�ำนวยกำรดำ้นกำรสอนในโรงเรยีนรฐับำล (ต�ำแหนง่ทำงกำรเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค)
• ในฐานะหวัหนา้สงูสดุของโรงเรยีนรัฐบาล ใหท้ศิทาง

นโยบายการศกึษาแกเ่ขตโรงเรยีนในทอ้งถิน่ และท�างาน
รว่มกบัชมุชนการศกึษาเพือ่ปรับปรงุผลการเรยีน

• เป็นผูน้�ากระทรวงศกึษาธกิาร และน�านโยบายทีก่�าหนด
โดยคณะกรรมการการศกึษาแหง่รัฐไปปฏบิตั ิ

• ท�าหนา้ทีเ่ป็นสมาชกิโดยต�าแหน่งของคณะกรรมการ
ควบคมุของระบบการศกึษาระดบัสงูของรัฐ

Marshall Tuck
ในฐานะทีเ่ป็นลกูของครโูรงเรยีนรัฐบาล ผลติผลของโรงเรยีนรัฐ และผูป้กครองของนักเรยีนใน
โรงเรยีนรัฐ ผมเชือ่มัน่เป็นอยา่งยิง่ในพลงัของโรงเรยีนรัฐ แตโ่รงเรยีนรัฐบาลของรัฐ California 
ตอ้งการความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่เพือ่ใหก้ารศกึษาทีพ่วกเขาสมควรไดรั้บแกนั่กเรยีนทกุคน ผม
สมคัรเขา้แขง่ขนัชงิต�าแหน่งผูอ้�านวยแหง่รัฐเพราะผมไดน้�าระบบโรงเรยีนรัฐบาลทีไ่ดส้ง่ผลลพัธ์
ทีแ่ทจ้รงิใหก้บัเด็ก ๆ โดยการท�างานรว่มกบัครแูละผูป้กครอง เราไดร้ะดมทนุเพิม่ขึน้ไปทีห่อ้งเรยีน 
ระบบบรหิารทีม่พีธิรีตีรองทีล่ดลง และไดเ้ตรยีมพรอ้มนักเรยีนส�าหรับวทิยาลยัและอาชพีมากขึน้ ผม
ไดช้ว่ยสรา้งโรงเรยีนรัฐบาลระดบัมธัยมปลายใหม ่10 แหง่ และโรงเรยีน 8 แหง่ไดถ้กูจัดอนัดบัให ้
อยูใ่นกลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีด่ทีีส่ดุใน America โดย U.S. News & World Report เมือ่ตอน
ทีผ่มน�าความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงโรงเรยีนรัฐบาลทีก่�าลงัล�าบากใน Los Angeles เราไดเ้พิม่
อตัราการส�าเร็จการศกึษามากกวา่ 60% และมกีารปรับปรงุผลการเรยีนสงูสดุของระบบโรงเรยีน
ขนาดใหญใ่ด ๆ ในรัฐ California “วทิยาลยัผูป้กครอง” ของเราไดก้ลายเป็นตน้แบบทัว่รัฐส�าหรับ
การท�าใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการศกึษาของเด็ก ๆ มากขึน้ ในฐานะผูอ้�านวยการแหง่รัฐ ผมจะ
ตอ่สูก้บันักการเมอืงใน Sacramento และ Washington, DC และจะท�าสิง่ทีด่ทีีส่ดุส�าหรับนักเรยีน 
ล�าดบัความส�าคญัของผมคอื: (1) ใหม้ทีนุเพิม่ขึน้ในชัน้เรยีนทอ้งถิน่และตดัระบบราชการและการ
สญูเสยีออกไป (2) ใหอ้�านาจครแูละผูป้กครองในการตดัสนิใจในการศกึษา (3) ขยายการฝึกอาชพี
และการเตรยีมพรอ้มเขา้มหาวทิยาลยัเพือ่ท�าใหนั้กเรยีนทกุคนไดม้กีารเตรยีมพรอ้มในการประสบ
ความส�าเร็จในศตวรรษที ่21  นี ้อา่นแผนการทัง้หมดของผมที ่MarshallTuck.com เรามามอบ
โรงเรยีนรัฐบาลทีพ่วกเขาสมควรไดรั้บใหแ้กเ่ด็กทกุคนในรัฐ California

20 Galli Drive, Suite A
Novato, CA 94949

โทร: (657) 229-3579
อเีมล: marshalltuck@marshalltuck.com
www.MarshallTuck.com
www.facebook.com/TuckforCalifornia/

Tony K. Thurmond
ผมสมคัรเป็นผูต้รวจการศกึษารัฐเพราะผมเชือ่ในโรงเรยีนรัฐทีม่คีณุภาพวา่เป็นดัง่กญุแจส�าคญัตอ่
อนาคตของรัฐ California การศกึษาไดช้ว่ยชวีติผมไว ้ท�าใหก้า้วขา้มจดุเริม่ตน้ทีต่�า่ตอ้ยมาได ้ผมได ้
รับการเลีย้งดจูากแมเ่ลีย้งเดีย่วผูท้ีอ่พยพมาจาก Panama เพือ่มาเป็นคร ูเธอพา่ยแพใ้นการตอ่สูก้บั
โรคมะเร็งเมือ่ผมอายเุพยีง 6 ขวบเทา่นัน้ ดงันัน้ผมเตบิโตขึน้และคดิวา่การเรยีนในมหาวทิยาลยัเป็น
สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้แตจ่ากการชว่ยเหลอืจากครทูีใ่หก้ารสนับสนุนและการศกึษาภาครัฐทีแ่ข็งแกรง่ ผม
กลายเป็นประธานนักเรยีนในมหาวทิยาลยัของผมและไดรั้บปรญิญาโทมาอกีสองใบ ในฐานะทีเ่ป็น
ผูอ้ทุศิตนส�าหรับเยาวชนและครอบครัวตา่ง ๆ ผมใชเ้วลา 12 ปีในการท�างานในโรงเรยีนและไดเ้ริม่
ตน้อาชพีของผมในการท�าโปรแกรมหลงัเลกิเรยีนและเป็นทีป่รกึษาส�าหรับเยาวชนทีอ่ยูใ่นความเสีย่ง 
ในทีส่ดุ ผมไดรั้บแรงบนัดาลใจใหอ้ยูใ่นคณะกรรมการเขตโรงเรยีนรว่ม West Contra Costa, สภา
เทศบาลเมอืง Richmond และขณะนี ้สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California ในฐานะผูอ้�านวยการ ผม
จะท�างานเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เด็กรัฐ California ไดเ้ขา้ถงึโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีม่คีณุภาพสงู เพือ่จะบรรลสุ ิง่
นีผ้มจะ 1) ท�าใหห้ลกัสตูรของเราทนัสมยั  เพือ่เตรยีมนักเรยีนของเราส�าหรับงานตา่ง ๆ ในเศรษฐกจิ
ทีเ่ตบิโตอยา่งเร็วมากในศตวรรษที ่21—2) พัฒนาการฝึกฝนงานอาชวีศกึษา โดยเนน้วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีวศิวกรรม ศลิปะ และคณติศาสตร—์3) ลงทนุกบัครขูองเรา โดยขึน้คา่จา้งของพวกเขา 
จัดใหม้กีารพัฒนาดา้นอาชพีและจัดหาบา้นใหก้บัครใูนราคาทีซ่ือ้ได ้พวกเขาจงึกจ็ะสามารถใชช้วีติ
ในชมุชนทีพ่วกเขาสอนอยูไ่ด—้4) จัดใหก้ารคดิแบบวเิคราะหม์คีวามส�าคญัเป็นอนัดบัแรก และไมใ่ช่
สอนเพือ่สอบและ—5) ตอ่สูเ้พือ่หยดุวาระการตอ่ตา้นการศกึษาของ Betsy DeVos จากการท�ารา้ยลกู
หลานแหง่รัฐ California ผมไดรั้บการรับรองโดย วฒุสิมาชกิแหง่สหรัฐอเมรกิา Kamala Harris, พรรค
เดโมแครตรัฐ California, ผูอ้�านวยการคนปัจจบุนั Tom Torlakson, เครอืการวางแผนครอบครัวแหง่รัฐ 
California, Sierra Club, ความเสมอภาคแหง่รัฐ California, Los Angeles Times, Sacramento Bee, 
คร,ู พยาบาล, นักดบัเพลงิ, และอกีมากมาย
P.O. Box 2145
Richmond, CA 94802

โทร: (510) 859-3241
อเีมล: tony@tonythurmond.com
TonyThurmond.com
facebook.com/Tony.Thurmond

http://marshalltuck@marshalltuck.com
http://www.MarshallTuck.com
http://www.facebook.com/TuckforCalifornia/
http://tony@tonythurmond.com
http://TonyThurmond.com
http://facebook.com/Tony.Thurmond
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ผูพ้พิากษาศาลฎกีา

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูพ้พิากษาศาลฎกีาและศาลอทุธรณ ์โปรดเยีย่มชมที ่www.voterguide.sos.ca.gov หรอื 
www.courts.ca.gov หรอืโทรหมายเลขฟรสีายดว่นผูล้งคะแนนเสยีงที ่(855) 345-3933

วธิดี�ำเนนิกำรเลอืกต ัง้
ภายใตรั้ฐธรรมนูญรัฐ California ผูพ้พิากษาศาลฎกีาและผูพ้พิากษาศาลอทุธรณอ์ยูภ่ายใตก้ารยนืยนัจากผูล้งคะแนนเสยีง 
สาธารณชนลงคะแนนเสยีง "รับ" หรอื "ไมรั่บ" จะเป็นการรักษาผูพ้พิากษาแตล่ะคนหรอืไม่
ต�าแหน่งผูพ้พิากษาเหลา่นีเ้ป็นต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
กอ่นทีบ่คุคลใดสามารถเป็นผูพ้พิากษาในศาลอทุธรณไ์ด ้ผูว้า่การรัฐตอ้งสง่รายชือ่ผูรั้บสมคัรเลอืกตัง้ไปยงัคณะกรรมการ
การประเมนิผูส้มคัรซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิจากมหาชนและนักกฎหมาย คณะกรรมการจะท�าการพจิารณาอยา่งละเอยีดถงึภมูิ
หลงัและคณุสมบตัขิองผูส้มคัร และขอ้มลูทีรั่บมาจากชมุชน และสง่ผลการประเมนิของผูส้มคัรไปยงัผูว้า่การ
จากนัน้ผูว้า่การรัฐจะตรวจสอบการประเมนิผลของคณะกรรมาธกิารและเสนอชือ่ผูส้มคัรอยา่งเป็นทางการ โดยทีค่ณุสมบตัิ
ของพวกเขาจะไดรั้บการลงความคดิเห็นจากสาธารณชนกอ่นทีจ่ะมกีารตรวจ และตรวจสอบโดยคณะกรรมาธกิารแตง่ตัง้ผู ้
พพิากษา คณะกรรมาธกิารดงักลา่วประกอบดว้ยหวัหนา้ผูพ้พิากษาของรัฐ California อยัการสงูสดุของรัฐ California และ
หวัหนา้ผูพ้พิากษาโดยต�าแหน่งแหง่ศาลอทุธรณร์ะดบัอาวโุส จากนัน้คณะกรรมาธกิารแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาตอ้งยนืยนัหรอื
ปฏเิสธการเสนอชือ่ ตอ่เมือ่ไดรั้บการยนืยนัแลว้เทา่นัน้ ผูถ้กูเสนอชือ่กจ็ะกลายเป็นผูพ้พิากษา
หลงัจากการยนืยนันี ้ผูพ้พิากษาท�าการสาบานตนตอ่ต�าแหน่งนีแ้ละขึน้กบัการอนุมตัขิองผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้
ผูว้า่การรัฐครัง้ถดัไป และหลงัจากนัน้เป็นการสรปุของแตล่ะวาระ วาระทีบ่ญัญัตไิวต้ามรัฐธรรมนูญของ California ส�าหรับ
ผูพ้พิากษาของศาลฏกีาและศาลอทุธรณค์อื 12 ปี ผูพ้พิากษาจะไดรั้บการยนืยนัจากคณะกรรมาธกิารแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา
จนกวา่จะถงึการเลอืกตัง้ผูว้า่การรัฐครัง้ตอ่ไปเทา่นัน้ เมือ่ใดก็ตามพวกเขาเสนอเขา้ชงิต�าแหน่งเพือ่การด�ารงอยูใ่นวาระที่
เหลอือยู ่หากผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งกอ่นหนา้ของพวกเขาคนใดกต็ามอาจจะอยูใ่นวาระไมว่า่สีห่รอืแปดปี (กฎหมายวา่ดว้ยการ
เลอืกตัง้ มาตรา 9083)

Carol A. Corrigan รองผูพ้พิากษา ศาลฎกีาแหง่รัฐ California

กำรรบัเขำ้เป็นเนตบิณัฑติ: 1975

กำรศกึษำ: J.D. มหาวทิยาลยั California, วทิยาลยักฎหมาย Hastings, 1975; B.A., วทิยาลยั Holy Names 1970

ภมูหิลงัวชิำชพีทำงดำ้นกฎหมำย: รองอยัการเขตแหง่เทศมณฑล Alameda (1975–1985), รองอาวโุส (1985–1987); 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยท์างกฎหมาย: มหาวทิยาลยัแหง่ Notre Dame (2016–ปัจจบุนั); U.C. โรงเรยีนกฎหมาย ของมหาวทิยาลยั 
(1984–1987 และ 1989–1994); U.C. วทิยาลยักฎหมาย Hastings (1981–1987 และ 1989–1991); มหาวทิยาลยัแหง่ ของ
มหาวทิยาลยั San Francisco (1987–1988); มหาวทิยาลยัแหง่ Puget Sound (1981)

ประวตักิำรท�ำงำนดำ้นผูพ้พิำกษำ: รองผูพ้พิากษา ศาลฎกีา California, 2006–ปัจจบุนั; รองผูพ้พิากษา
ศาลอทุธรณแ์หง่ California, 1994–2006; ผูพ้พิากษาศาลฎกีาเทศมณฑล Alameda, 1991–1994; ผูพ้พิากษา 
ศาลเทศบาลแหง่ Oakland-Emeryville-Piedmont, 1987–1991; อาจารยว์ทิยาลยัแหง่กฎหมายรัฐ California, 1989–ปัจจบุนั

Leondra R. Kruger รองผูพ้พิากษา ศาลฏกีาแหง่รัฐ California

กำรรบัเขำ้เป็นเนตบิณัฑติ: 2002

กำรศกึษำ: โรงเรยีนกฎหมาย ของมหาวทิยาลยั Yale J.D., 2001; มหาวทิยาลยั Harvard, A.B., 1997

ประวตักิำรท�ำงำนดำ้นวชิำชพีกฎหมำย: ผูช้ว่ยรองอยัการสงูสดุ ส�านักงานทีป่รกึษาทางกฎหมาย แผนกผู ้
พพิากษาสหรัฐอเมรกิา, 2013–2014; ผูช้ว่ยรองอธบิดอียัการและรักษาการรองอธบิดอียัการ ส�านักงานอธบิดอียัการ, 
แผนกผูพ้พิากษาสหรัฐอเมรกิา, 2007–2013; ผูช้วยศาสตราจารยรั์บเชญิ มหาวทิยาลยัแหง่ โรงเรยีนกฏหมาย Chicago 
2007; ผูพ้พิากษาสมทบ Wilmer, Cutler, Pickering, Hale และ Dorr LLP, 2004–2006; เสมยีนกฎหมายตอ่ผูพ้พิากษา
ศาลฏกีาสหรัฐอเมรกิา John Paul Stevens, 2003–2004; เสมยีนกฎหมายตอ่ศาลอทุธรณส์หรัฐอเมรกิา David S. Tatel, 
2002–2003; ผูพ้พิากษาสมทบ Jenner และ Block LLP, 2001–2002

ประวตักิำรท�ำงำนดำ้นผูพ้พิำกษำ: รองผูพ้พิากษา ศาลฎกีาแหง่ California, 2015–ปัจจบุนั (ไดรั้บแตง่ตัง้จากผู ้
วา่การรัฐ Jerry Brown และไดรั้บการยนืยนัจากคณะกรรมาธกิารการแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา)
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การเลอืกต ัง้ในรฐั California
Top Two Candidates Open Primary Act (กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดเพือ่หาผูส้มคัรรับเลอืก
ตัง้สองคนทีไ่ดค้ะแนนคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ) ก�าหนดวา่ ตอ้งใสช่ือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทกุคนส�าหรับต�าแหน่งใน
ระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ลงในบตัรลงคะแนนใบเดยีวกนั ต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ซึง่แตก่อ่นเรยีกวา่ต�าแหน่ง
ทางการเมอืงทีส่งักดัพรรค คอื ต�าแหน่งในสภานติบิญัญัตขิองรัฐ ต�าแหน่งในรัฐสภาของสหรัฐฯ และต�าแหน่ง
ทางรัฐธรรมนูญของรัฐ
ในทัง้การเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดและการเลอืกตัง้ทัว่ไป ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คน
ใดกไ็ด ้โดยไมค่�านงึวา่ทา่นไดร้ะบใุนแบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นวา่ทา่นชอบพรรคใด ในการ
เลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ โดยไมค่�านงึถงึพรรคทีช่อบ จะไดเ้ขา้ไป
สูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไป หากผูส้มคัรรับเลอืกตัง้คนหนึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสว่นใหญ ่(อยา่งนอ้ยทีส่ดุรอ้ยละ 50 +1) 
กย็งัจะตอ้งจัดใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปขึน้
ไมม่กีารใชร้ะบบการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดของรัฐ California กบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ต�าแหน่งประธานาธบิดี
สหรัฐฯ คณะกรรมการกลางของเทศมณฑล หรอืต�าแหน่งตา่ง ๆ ภายในทอ้งถิน่ 
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลงคะแนนเอง ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ยงั
คงสามารถสมคัรเขา้ชงิต�าแหน่งในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ได ้แตผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงใน
บตัรลงคะแนนเอง จะเขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปไดก้ต็อ่เมือ่ผูส้มคัรคนนัน้เป็นหนึง่ในผูท้ีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมาก
ทีส่ดุในการเลอืกตัง้ขัน้เทา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัไมม่กีระบวนการเสนอชือ่โดยอสิระส�าหรับการเลอืกตัง้ทัว่ไป
Superintendent of Public Instruction (ผูอ้�านวยการกระทรวงศกึษาธกิาร) เป็นต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่ม่
สงักดัพรรค หากผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในต�าแหน่ง Superintendent of Public Instruction ไดรั้บคะแนนเสยีงสว่น
ใหญ ่(อยา่งนอ้ยทีส่ดัรอ้ยละ 50+1) ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรคนนัน้จะไดรั้บเลอืกใหเ้ขา้รับต�าแหน่ง และจะ
ไมม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งนัน้ สามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดั
พรรคไดด้า้นลา่งนี้
กฎหมายของรัฐ California ก�าหนดใหต้อ้งพมิพข์อ้มลูตอ่ไปนีล้งในคูม่อืฉบบันี้

ต�าแหนง่ในระดบัรฐัหรอืรฐัสภา
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา
ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภาในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ เป็น
ตวัแทนของประชาชน และไมใ่ชต่วัแทนอยา่งเป็นทางการของพรรคการเมอืงใดในการเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ตอ้งระบพุรรคการเมอืงทีต่นชอบหรอืการไมม่พีรรคการเมอืง
ทีช่อบ ลงในบตัรลงคะแนน แตก่ารระบพุรรคการเมอืงทีช่อบเป็นสิง่ทีผู่ส้มคัรคนนัน้เลอืกเทา่นัน้ และจะแสดงไว ้
ในบตัรลงคะแนนเพือ่เป็นขอ้มลูใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงเทา่นัน้ นีไ่มไ่ดห้มายความวา่ผูส้มคัรคนนัน้ไดรั้บการเสนอ
ชือ่หรอืรับรองโดยพรรคการเมอืงนัน้ หรอืวา่มคีวามเกีย่วขอ้งระหวา่งพรรคนัน้กบัผูส้มคัรคนนัน้ และตอ้งไมถ่อืวา่
ผูส้มคัรทกุคนทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง เป็นผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของ
พรรคการเมอืงใด ในคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑล พรรคการเมอืงอาจระบรุายชือ่ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภาซึง่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจากพรรคนัน้
ผูล้งคะแนนเสยีงจะลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ดส้�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา หากมี
คณุสมบตัติามทีก่�าหนดในการลงคะแนนเสยีงส�าหรับต�าแหน่งนัน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกใน
การเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา แมว้า่ผูส้มคัรทัง้สองคน
จะไดร้ะบวุา่ชอบพรรคเดยีวกนักต็าม พรรคการเมอืงจะไมม่สีทิธิใ์หผู้ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีร่ะบพุรรคทีช่อบ เขา้ไปสูก่าร
เลอืกตัง้ทัว่ไปได ้เวน้เสยีแตว่า่ผูส้มคัรคนนัน้จะเป็นหนึง่ในสองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้

ต�าแหนง่ทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรคในการเลอืก
ตัง้ขัน้ตน้ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ไมไ่ดเ้ป็นผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคใด
ส�าหรับต�าแหน่งเฉพาะในการเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค ไม่
สามารถระบใุนบตัรลงคะแนนวา่ตนชอบพรรคใด หรอืไมช่อบพรรคใดเลย ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีง
สงูสดุสองคนแรกในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
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ส�ำนกังำนกำรเลอืกต ัง้ประจ�ำเทศมณฑล
เทศมณฑล Alameda
(510) 272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm

เทศมณฑล Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

เทศมณฑล Amador
(209) 223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk

เทศมณฑล Butte
(530) 538-7761 หรอื (800) 894-7761  
(ภำยในเทศมณฑล Butte)
www.buttevotes.net

เทศมณฑล Calaveras
(209) 754-6376 หรอื (209) 754-6375
www.calaverasgov.us

เทศมณฑล Colusa
(530) 458-0500 หรอื (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

เทศมณฑล Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

เทศมณฑล Del Norte
(707) 465-0383 หรอื (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

เทศมณฑล El Dorado
(530) 621-7480 หรอื (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

เทศมณฑล Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

เทศมณฑล Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

เทศมณฑล Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/elections

เทศมณฑล Imperial
(442) 265-1060 หรอื (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

เทศมณฑล Inyo
(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/

เทศมณฑล Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

เทศมณฑล Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

เทศมณฑล Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

เทศมณฑล Lassen
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voters-
elections

เทศมณฑล Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

เทศมณฑล San Luis Obispo
(805) 781-5228 หรอื (805) 781-5080
www.slovote.com

เทศมณฑล San Mateo
(650) 312-5222
www.smcare.org

เทศมณฑล Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

เทศมณฑล Santa Clara
(408) 299-8683 หรอื (866) 430-8683
www.sccvote.org

เทศมณฑล Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com

เทศมณฑล Shasta
(530) 225-5730 หรอื (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

เทศมณฑล Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

เทศมณฑล Siskiyou
(530) 842-8084 หรอื (888) 854-2000  
ตอ่ 8084
www.sisqvotes.org

เทศมณฑล Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

เทศมณฑล Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

เทศมณฑล Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

เทศมณฑล Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

เทศมณฑล Tehama
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

เทศมณฑล Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58

เทศมณฑล Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

เทศมณฑล Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

เทศมณฑล Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org

เทศมณฑล Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

เทศมณฑล Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

เทศมณฑล Madera
(559) 675-7720 หรอื (800) 435-0509
www.votemadera.com

เทศมณฑล Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

เทศมณฑล Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

เทศมณฑล Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

เทศมณฑล Merced
(209) 385-7541 หรอื (800) 561-0619
www.mercedelections.org

เทศมณฑล Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

เทศมณฑล Mono
(760) 932-5537 หรอื (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

เทศมณฑล Monterey
(831) 796-1499 หรอื (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

เทศมณฑล Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

เทศมณฑล Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

เทศมณฑล Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

เทศมณฑล Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com

เทศมณฑล Plumas
(530) 283-6256 หรอื (844) 676-VOTE
www.countyofplumas.com

เทศมณฑล Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

เทศมณฑล Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

เทศมณฑล San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

เทศมณฑล San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

เทศมณฑล San Diego
(858) 565-5855 หรอื (800) 696-0136
www.sdvote.com/

เทศมณฑล San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org

เทศมณฑล San Joaquin
(209) 468-2890 หรอื (209) 468-2885
www.sjcrov.org
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การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
หากทา่นไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ ทา่นไมต่อ้งขึน้ทะเบยีนอกี เวน้แตว่า่ทา่นเปลีย่นชือ่ ทีอ่ยู ่
ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์หรอืหากทา่นตอ้งการจะเปลีย่นหรอืเลอืกพรรคการเมอืง
ทา่นสามารถขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ี ่RegisterToVote.ca.gov หรอืโทรสายดว่นส�าหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐ ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933 เพือ่ใหส้ง่แบบฟอรม์ใหแ้กท่า่นทางไปรษณีย์

สามารถหาแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงไดท้ีท่ีท่�าการไปรษณีย ์หอ้งสมดุ ส�านักงานประจ�า
เมอืงและเทศมณฑล ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล และส�านักงานเลขาธกิารรัฐ California

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
คณุลมืขึน้ทะเบยีนใชห่รอืไม ่ไมม่ปัีญหา! ทา่นทราบหรอืไมว่า่ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้เรือ่ย
มาและรวมถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย ทา่นสามารถไปทีส่�านักงานของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล หรอืศนูย์
ลงคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบมเีงือ่นไขเพือ่ลงคะแนนเสยีง แลว้ลงคะแนนเสยีง กระบวนการนี้
เรยีกวา่การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข (CVR) นีค่อืวธิที�า:

1. ไปทีส่�านักงานการเลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงประจ�าเทศมณฑลของทา่น  
—สามารถดรูายชือ่ขอ้มลูผูต้ดิตอ่ของเทศมณฑลฉบบัเต็มไดท้ีน่ี:่  
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

2. กรอกบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงใหส้มบรูณ ์หรอืขึน้ทะเบยีนทางออนไลนท์ี ่RegisterToVote.ca.gov

3. ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนชัว่คราว CVR ของทา่นทีส่�านักงานการเลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนน
เสยีงประจ�าเทศมณฑลของทา่น

เมือ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลด�าเนนิการกบัขอ้มลูค�าใหก้ารเป็นลายลกัษณอ์กัษรของการขึน้
ทะเบยีน พจิารณาวา่ทา่นเขา้เกณฑท์ีจ่ะลงทะเบยีนได ้และตรวจสอบยนืยนัขอ้มลูของทา่น การลงทะเบยีน
จะเป็นการถาวรและจะนับคะแนนในบตัรลงคะแนนชัว่คราว CVR ของทา่น
ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไปที ่http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

จะมศีนูยล์งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงทีอ่าศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, 
Sacramento, และ San Mateo ไปที ่VotersChoice.sos.ca.gov หรอืดหูนา้ 93 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบั Voter's Choice Act (กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง) และศนูยล์งคะแนนเสยีง

ขอ้มลูความเป็นสว่นตวัในการขึน้ลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
โครงการ Safe at Home Confidential Voter Registration (การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงโดย
ลบัเพือ่ความปลอดภยัทีบ่า้น): ผูล้งคะแนนเสยีงบางรายประสบกบัสถานการณท์ีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ 
(เชน่ ความรนุแรงภายในครอบครัว และเหยือ่ของการสะกดรอยตาม) อาจเขา้เกณฑส์�าหรับสถานะผูล้ง
คะแนนเสยีงทีป่กปิดเป็นความลบั ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขโทรฟรโีปรแกรม Safe at 
Home (โปรแกรมความปลอดภยัทีบ่า้น) ของเลขาธกิารรัฐที ่(877) 322-5227 หรอืไปที ่ 
www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง: เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะใชข้อ้มลูค�าใหก้ารเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่สง่ขอ้มลูทีเ่ป็นทางการในเรือ่ง
กระบวนการลงคะแนนเสยีง เชน่ ทีต่ัง้ของสถานทีเ่ลอืกตัง้ และประเด็นตา่ง ๆ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะ
ปรากฏบนบตัรลงคะแนน กฎหมายหา้มมใิหใ้ชก้ารขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในเชงิพาณชิย ์และจะเป็น
ความผดิอาญาประเภทลหโุทษ อาจมกีารใหข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีงแกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
ดา้นมาตรการบนบตัรลงคะแนนเสยีง หรอืบคุคลอืน่เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการเลอืกตัง้ วชิาการ การขา่ว 
การเมอืง หรอืรัฐบาลตามทีไ่ดพ้จิารณาโดยเลขาธกิารรัฐ ไมส่ามารถใหห้มายเลขใบขบัขีแ่ละหมายเลข
ประกนัสงัคม หรอืลายเซน็ของทา่นทีแ่สดงบนบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่วตัถปุระสงค์
เหลา่นีไ้ด ้หากทา่นมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง หรอืตอ้งการแจง้การใชง้านขอ้มลู
ดงักลา่วทีต่อ้งสงสยั โปรดโทรตดิตอ่สายดว่นผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933



 93

อนาคตของการลงคะแนนเสยีงในรฐั California
เริม่ตัง้แตปี่ 2018 เป็นตน้ไป ผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ทกุคนในเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, 
Sacramento, และ San Mateo จะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้หลายสปัดาห ์ผูล้ง
คะแนนเสยีงในเทศมณฑลเหลา่นีจ้ะมทีางเลอืก 3 ทางในการลงคะแนนเสยีง:
ลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย:์ ทา่นสามารถสง่บตัรลงคะแนนทีท่า่นกรอกแลว้ทางไปรษณียท์นัททีีท่า่นไดรั้บบตัรนัน้
หยอ่นลงในกลอ่ง: ทา่นสามารถหยอ่นบตัรลงคะแนนทีก่รอกแลว้ของทา่นลงในกลอ่งรับบตัรของเทศมณฑล
ทนัททีีท่า่นไดรั้บบตัรนัน้ ไมต่อ้งปิดแสตมป์กอ่นหยอ่นลงในกลอ่งรับบตัร
ศนูยล์งคะแนนเสยีง: ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะแทนทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ ทา่นสามารถไปลงคะแนนเสยีงทีศ่นูยล์ง
คะแนนเสยีงใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลของทา่น ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดท�าการเป็นเวลาอยา่งต�า่ 11 วนั กอ่นวนั
เลอืกตัง้และรวมถงึในวนัเลอืกตัง้ดว้ย
ทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงทกุแหง่ ทา่นสามารถ:

• ลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง
• ขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง หรอืปรับแกข้อ้มลูการขึน้ทะเบยีนของทา่น
• หยอ่นบตัรลงคะแนนทีท่า่นกรอกแลว้
• ขอบตัรลงคะแนนใบใหม่
• ลงคะแนนเสยีงโดยใชเ้ครือ่งลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
• ขอความชว่ยเหลอืและเอกสารเกีย่วกบัการลงคะแนนเสยีงเป็นภาษาตา่ง ๆ

ท�าไมตอ้งเปลีย่น
กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีงรัฐ California กลายเป็นกฎหมายในปี 2016 เพือ่ท�าใหก้ารลง
คะแนนเสยีงมคีวามสะดวกและเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ ทา่นสามารถเลอืกวธิ ีเวลา และสถานทีล่งคะแนนเสยีงได ้

ฉนัจะลงคะแนนเสยีงเมือ่ไหร่
ทา่นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนของทา่นทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้หลายสปัดาห ์หลงัจากทีท่า่นกรอกบตัรลง
คะแนนแลว้ ทา่นสามารถสง่คนืบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย ์หยอ่นลงในกลอ่งรับบตัรของเทศมณฑล หรอืสง่คนื
ทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีง ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดใหท้า่นเขา้ท�าการลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง เป็นเวลาอยา่งต�า่ 
11 วนั กอ่นวนัเลอืกตัง้ และรวมถงึในวนัเลอืกตัง้ดว้ย

ฉนัจะหากลอ่งรบับตัรหรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงไดท้ ีไ่หน
VotersChoice.sos.ca.gov

จะท�าอยา่งไร หากฉนัไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนนของฉนั
ไปทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงแหง่ใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลของทา่น หรอืโทรศพัทถ์งึเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศ
มณฑลของทา่นเพือ่ขอบตัรใหม่

จะท�าอยา่งไร หากฉนัไมไ่ดอ้ยูใ่นเทศมณฑลทีไ่ดเ้ขา้รว่ม
หากทา่นอาศยัอยูใ่นเทศมณฑลทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มในกฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง ทา่นจะลง
คะแนนเสยีงทางไปรษณียห์รอืทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ตอ่ไป ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยส์ายดว่นส�าหรับผู ้
ลงคะแนนเสยีงของส�านักงานเลขาธกิารรัฐทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933
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เว็บไซตผ์ลการเลอืกต ัง้ของรฐั
ตอ้งการดผูลการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2018 หลงัปิดสถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20:00 น. 
หรอืไม ่ไปทีเ่ว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้ของเลขาธกิารรัฐ California ที ่https://vote.sos.ca.gov/

เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัทกุ ๆ หา้นาทใีนคนืการเลอืกตัง้ ขณะทีเ่ทศมณฑล
รายงานผลตอ่เลขานุการของรัฐ เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลจะสง่ผลการเลอืกตัง้กึง่ทางการ
ไปยงัเว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐหลงัจากปิดสถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20.00 น. และด�าเนนิการตอ่เพือ่สง่การ
ปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัอยา่งนอ้ยทกุสองชัว่โมงจนกวา่จะนับบตัรลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้ครบทัง้หมด

เริม่วนัที ่8 พฤศจกิายน จนถงึ 6 ธนัวาคม 2018 เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลู
ปัจจบุนัทกุวนัเวลา 17:00 น. ขณะทีเ่ทศมณฑลนับบตัรลงคะแนนทีเ่หลอื

ผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการจะมกีารประกาศภายในวนัที ่14 ธนัวาคม 2018 ที ่ 
www.sos.ca.gov/elections/

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอจะไมถ่กูตพีมิพล์งในคูม่อืนี้
อยา่งไรก็ตาม จะมเีนือ้หาทางออนไลนท์ี ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov/

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาฉบบัพมิพ:์
อเีมลถงึเลขาธกิารรฐัที ่ 
vigfeedback@sos.ca.gov

ตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรบัผูล้งคะแนน
เสยีงของเลขาธกิารรฐัที ่(855) 345-3933

ป ร
ะก
า ศ

สํ า ค ัญ

ความชว่ยเหลอืส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงที่
ทพุพลภาพ
ตรวจดคููม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลของทา่น
คูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลของทา่นจะ:

• อธบิายวธิทีีบ่คุคลทีท่พุพลภาพสามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งเป็นสว่นตวัและอสิระ
• แสดงสญัลกัษณร์ถเข็นหากคหูาเลอืกตัง้ของทา่นมชีอ่งทางส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงที่

ทพุพลภาพ

คูม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงในรปูแบบเสยีงและสิง่พมิพ์
ขนาดใหญ่
คูม่อืเหลา่นีม้อียูโ่ดยปราศจากคา่ใชจ้า่ยในภาษาองักฤษ จนี ฮนิด ีญีปุ่่ น เขมร เกาหล ีสเปน ตากาลอ๊ก ไทยและ
เวยีดนาม ในการสัง่คูม่อื:

โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนน
เสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933

ไปที ่http://voterguide.sos.ca.gov

ดาวนโ์หลดเวอรช์นัเสยีง MP3 ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/th
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วนัที ่8 ตลุาคม 2018
วนัแรกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์

วนัที ่22 ตลุาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่
ลงคะแนนเสยีง ทา่นสามารถขึน้
ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลง
คะแนนเสยีงไดท้ีส่�านักงานการเลอืก
ตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นหลงั
วนัครบก�าหนดการขึน้ทะเบยีนผูล้ง
คะแนนเสยีงระยะเวลา 15 วนั 

วนัที ่30 ตลุาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้
ประจ�าเทศมณฑลจะยอมรับใบสมคัร
ของผูล้งคะแนนเสยีงส�าหรับบตัรลง
คะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย์

วนัที ่6 พฤศจกิายน 2018
วนัเลอืกต ัง้!

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง!
หน่วยเลอืกตัง้จะเปิดตัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น. ในวนัเลอืกตัง้!

ตลุาคม

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

พฤศจกิายน

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

วนัทีท่ ีค่วรจ�า!
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การเลอืกต ัง้ท ัว่ไป
คูม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีง

ฉบบัทางการ
วนัองัคารที ่6 พฤศจกิายน 2018

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง! 
หน่วยเลอืกตัง้จะเปิดตัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 

20:00 น.
วนัที ่8 ตลุาคม

วนัแรกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์

วนัที ่22 ตลุาคม*
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง

วนัที ่30 ตลุาคม
วนัสดุทา้ยทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลจะ 
ยอมรับใบสมคัรของผูล้งคะแนนเสยีงเพือ่ขอรับบตัรละ

คะแนนเสยีงโดยสง่ทางไปรษณีย์

ส�าหรบัส�าเนาเพิม่เตมิของคูม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้ง
คะแนนเสยีง ในภาษาใด ๆ ตอ่ไปนี ้โปรดโทรตดิตอ่:

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TTY/TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857 
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

ตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ ี ่voterstatus.sos.ca.gov

ในความพยายามเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ สภานติบิญัญัตแิหง่รัฐไดอ้นุมตัใิหรั้ฐและเทศมณฑลสง่คูม่อื
เพยีงหนึง่เลม่ทางปรษณียไ์ปยงัแตล่ะครอบครัวทีม่กีารลงคะแนนเสยีง ทา่นอาจขอรับส�าเนาเพิม่เตมิไดโ้ดย

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล หรอืโดยโทรไปที ่(855) 345-3933

* ทา่นยงัสามารถขึน้ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลงคะแนนเสยีงไดท้ีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นได ้
หลงัวนัครบก�าหนดการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงระยะเวลา 15 วนั

สง่ขอ้ความวา่ Vote ไปยงั GOVOTE (468683) เพือ่หาทีต่ัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ของทา่น
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