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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




