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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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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




