
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!
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หากทา่นเชือ่วา่ทา่นถกูปฏเิสธสทิธิใ์ด ๆ เหลา่นี ้โปรดโทรศพัทถ์งึสายดว่นของเลขาธกิารรัฐส�าหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงซึง่จะเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933

บญัญัตวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐาน

ของผูล้งคะแนน
เสยีง

ทา่นมสีทิธิด์งัตอ่ไปนี:้

 1 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผู ้
ลงคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ทา่นมสีทิธิ์
ทีจ่ะลงคะแนนเสยีงได ้หากทา่น:

• เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ ทีอ่าศยัอยูใ่นรัฐ California
• มอีายอุยา่งต�า่ 18 ปี
• ขึน้ทะเบยีนในเขตพืน้ทีท่ีท่า่นอาศยัอยูใ่น

ปัจจบุนั
• ปัจจบุนัไมไ่ดถ้กูจ�าคกุอยูใ่นเรอืนจ�าของรัฐ

หรอืรัฐบาลกลาง หรอืตอ้งทณัฑบ์นส�าหรับ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์

• ปัจจบุนัไมไ่ดถ้กูวนิจิฉัยจากศาลวา่ไรค้วาม
สามารถทางจติในการลงคะแนนเสยีง

 2 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ แมว้า่จะไมม่ ี
ชือ่ของทา่นอยูใ่นบญัชรีายชือ่ก็ตามทา่นจะ
ลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนชัว่คราว จะ
นับการลงคะแนนเสยีงของทา่น หากเจา้หนา้ที่
การเลอืกตัง้ตดัสนิวา่ทา่นมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง

 3 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นยงัอยู่
ในแถว เมือ่สถานทีเ่ลอืกต ัง้ปิดลง

 4 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน
ลบั โดยไมม่ผีูใ้ดรบกวนทา่น หรอืบอกทา่นวา่
ควรลงคะแนนเสยีงอยา่งไร

 5 
สทิธใินการขอบตัรลงคะแนนใบใหมห่าก
ทา่นกาผดิพลาด หากทา่นยงัไมไ่ดห้ยอ่นบตัร
ลงคะแนนของทา่น ทา่นสามารถ:
ขอบตัรลงคะแนนใบใหมจ่ากเจา้หนา้ทีก่าร
เลอืกต ัง้ทีส่ถานทีเ่ลอืกต ัง้
แลกเปลีย่นบตัรลงคะแนนโดยสง่ทาง
ไปรษณียเ์ป็นบตัรลงคะแนนใบใหมท่ี่
ส�านักงานการเลอืกตัง้ หรอืทีส่ถานทีเ่ลอืก
ตัง้ของทา่น หรอืลงคะแนนเสยีงโดยใช้
บตัรลงคะแนนช ัว่คราว

 6 
สทิธใินการขอความชว่ยเหลอืในการกา
บตัรลงคะแนนของทา่นจากบคุคลใดกไ็ด ้
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
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54006. กองทนุทรัสตใ์นกฎหมายวา่ดว้ยพันธบัตร
เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั (Affordable Housing 
Bond Act Trust Fund) ปี 2018 ตัง้ขึน้ภายใต ้
กระทรวงการคลงัของรัฐ นับเป็นเจตจ�านงของสภา
นติบิญัญัตทิีว่า่เงนิรายไดจ้ากพันธบตัร (ยกเวน้การ
คนืพันธบตัรทีอ่อกตามมาตรา 54026) จะตอ้งน�าไป
ฝากไวใ้นกองทนุ และถกูใชเ้ป็นกองทนุในโครงการที่
เกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยัตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหมวดนี ้ เงนิ
รายไดจ้ากการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรตามสว่นนี้
เพือ่วัตถุประสงคเ์ฉพาะทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหมวดนี้ควรได ้
รับการจัดสรรในลกัษณะดงัตอ่ไปนี้
( a ) เ งิน จ� า น ว น ห นึ่ ง พั น ห ้า ร ้อ ย ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($1,500,000,000) ตอ้งน�าไปฝากไวใ้นกองทนุกู ้
ยมืเพือ่การฟ้ืนฟทูีอ่ยูอ่าศยั (Housing Rehabilitation 
Loan) ซึง่ตัง้ขึน้ตามมาตราที ่ 50661 เงนิในกองทนุ
จะถูกน� าไปใชส้�าหรับโครงการที่อยู่อาศัยรวมซึ่ง
ไดรั้บการอนุมตัโิดยหมวด 6.7 (เริม่จากมาตราที ่
50675) ของสว่น 2 จะถกูน�าไปใชเ้พือ่สนับสนุนใน
การกอ่สรา้งใหม ่การฟ้ืนฟ ูและสงวนรักษาทีอ่ยูอ่าศยั
แบบเชา่ชั่วคราวและถาวรส�าหรับบคุคลทีม่รีายไดส้งู
ถงึรอ้ยละ 60 ของรายไดเ้ฉลีย่ครัวเรอืนของเขตพืน้ที ่
(AMI)  กองทนุเหลา่นีย้งัอาจน�าไปใชเ้พือ่การให ้
ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิตามมาตรา 54007

(b )  เ งินจ� านวนหนึ่ ง ร อ้ ยห า้สิบล า้นดอลลาร ์
($150,000,000) ตอ้งน�าไปฝากไวใ้นกองทนุด�าเนนิ
งานเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน
(Transit-Oriented Development Implementation 
Fund) ซึง่ตัง้ขึน้ตามมาตราที ่ 53561 เพือ่เป็นงบ
ประมาณตามการจัดสรรโดยสภานิติบัญญัติตาม
โครงการเพือ่การพัฒนาพืน้ทีร่อบระบบขนสง่มวลชน
ทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากสว่น 13 (เริม่จากมาตรา 53560) 
เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ เมอืง เทศมณฑล เมอืง
และเทศมณฑล หน่วยงานขนสง่สาธารณะ และนัก
พัฒนาเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพัฒนา หรอืการอ�านวย
ความสะดวกในการพัฒนาพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรหนาแน่น
มากขึน้ภายในบรเิวณใกลก้ับสถานีขนส่งซึง่จะช่วย
เพิม่ปรมิาณการใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ กองทนุ
เหลา่นีอ้าจถกูใชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ ทีไ่ดรั้บการ
อนุมตัภิายใตโ้ครงการนี ้ และใชส้�าหรับโครงการสรา้ง
แรงจงูใจของรัฐ รวมถงึเงนิกูย้มืและเงนิชว่ยเหลอื
ภายในกระทรวง กองทนุใดๆ ทีไ่มม่ภีาระผกูพันตาม
วตัถปุระสงคข์องอนุมาตรานีภ้ายในวนัที ่6 พฤศจกิายน 
2028 จะตอ้งสง่คนืกลบัเพือ่การใชท้ัว่ไปในโครงการ
ทีอ่ยูอ่าศยัรวมทีไ่ดรั้บอนุญาตตาม หมวด 6.7 (เริม่
จากมาตรา 50675) ของสว่น 2 เวน้แตก่ระทรวงการ
เคหะและการพัฒนาชมุชนจะระบวุา่กองทนุนัน้ควรสง่
คนืกลบัโดยเร็วเนือ่งจากความตอ้งการทีล่ดลง

รา่งกฎหมาย 1
กฎหมายฉบับนีซ้ ึง่เสนอโดยรา่งกฎหมายของวฒุสิภา
ที ่ 3 ประจ�าปี 2017–2018 การประชมุสภาสมยั
สามญั (หมวด 365 ของกฎหมายปี 2017) ไดรั้บการ
เสนอใหก้ับประชาชนโดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California ขอ้ XVI 

รา่งกฏหมายทีเ่สนอนีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้ไป
ในประมวลกฎหมายว่าด ว้ยสุขภาพและความ
ปลอดภยั รวมถงึประมวลกฏหมายวา่ดว้ยกองทพัและ
ทหารผา่นศกึ ดงันัน้ บทบญัญัตใิหมท่ีน่�าเสนอเขา้
มาจะถกูเพิม่และพมิพเ์ป็น ตวัเอยีง เพือ่ระบวุา่เป็น
ขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ 
มาตรา 3 สว่นที ่ 16 (เริม่จาก มาตรา 54000) ถกู
เพิม่เขา้ไปใน ภาค 31 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
สขุภาพและความปลอดภยั เพือ่อา่นดงันี:้

สว่นที ่16 กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรเพือ่
ทหารผา่นศกึและทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดัปี 2018

หมวด 1 บทบญัญัตทิัว่ไป
54000. ประกอบกนักบัขอ้ 5z (เริม่จาก มาตรา 
998.600) ของหมวด 6 ภาค 4 ของประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยกองทพัและทหารผา่นศกึ ในสว่นนีจ้ะตอ้งเป็น
ทีรั่บทราบ และถกูอา้งถงึในฐานะกฎหมายวา่ดว้ย
พันธบตัรเพือ่ทหารผา่นศกึและทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั
ปี 2018

54002. ค�าทีใ่ชใ้นหมวดนีม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี:้
(a) “ส�านักงานคณะกรรมการ” หมายถงึกระทรวง
การเคหะและการพัฒนาชมุชนเพือ่โครงการตา่งๆ ที่
บรหิารจัดการโดยกระทรวง และส�านักงานการคลงั
เพือ่การเคหะรัฐ California เพือ่โครงการตา่งๆ ที่
บรหิารจัดการโดยส�านักงาน
(b) "คณะกรรมการ” หมายถงึคณะกรรมการการคลงั
เพือ่การเคหะทีต่ัง้ขึน้ตามมาตรา 53524 และยงัด�ารง
อยูต่อ่ตามมาตรา 53548 และ 54014

(c) “กองทนุ” หมายถงึกองทนุทรัสตใ์นกฎหมายวา่
ดว้ยพันธบตัรเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดัปี 2018 
ตัง้ขึน้ตามมาตรา 54006

54004. ส่วนนี้จะน�าไปปฏบิัตไิดต้่อเมือ่ไดรั้บการ
ยอมรับจากผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ทั่วไปของ
รัฐ ในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2018 

บทที ่2  กองทนุทรัสตใ์นกฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัร
เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดัปี 2018 และโครงการ
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ถิน่ องคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลก�าไร บรษัิทจ�ากดั และหา้ง
หุน้สว่นจ�ากดั เพือ่การกอ่สรา้งหรอืฟ้ืนฟทูีอ่ยูอ่าศยั
ส�าหรับพนักงานการเกษตรและครอบครัว หรอืเพือ่
การซือ้บา้นส�าเร็จรูปซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการเพือ่
แกไ้ขปัญหาและผลกระทบจากการยา้ยถิน่ฐานของ
ครอบครัวคนงานในฟารม์จากทีพั่กแรงงานทีม่อียู ่ รถ
บา้น หรอืทีพั่กอาศยัแบบอืน่ๆ กองทนุเหลา่นีย้งัอาจ
น�าไปใชเ้พือ่วัตถปุระสงคท์ีไ่ดรั้บอนุญาตของโครงการ
นี ้ กองทนุเหลา่นีย้งัอาจน�าไปใชเ้พือ่การใหค้วามชว่ย
เหลอืดา้นเทคนคิตามมาตรา 54007 กองทนุใดๆ ที่
ไมม่ภีาระผกูพันตามวตัถปุระสงคข์องอนุมาตรานีภ้ายใน
วนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2028 จะตอ้งสง่คนืกลบัเพือ่การ
ใชท้ั่วไปในโครงการที่อยู่อาศัยรวมที่ไดรั้บอนุญาต
ตาม หมวด 6.7 (เริม่จากมาตรา 50675) ของสว่น 2 
เวน้แต่กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชมุชนจะระบุ
ว่ากองทุนนั้นควรส่งคืนกลับโดยเร็วเนื่องจากความ
ตอ้งการทีล่ดลง
(f) เงนิจ�านวนสามรอ้ยลา้นดอลลาร ์($300,000,000) 
ตอ้งน�าไปฝากไวใ้นกองทุนปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัยราคา
ประหยดั (Affordable Housing Innovation Fund) ซึง่
ตัง้ขึน้ตามวรรคยอ่ย (F) ของวรรค (1) ของอนุมาตรา 
(a) ในมาตรา 53545 เงนิในกองทนุจะสามารถใชไ้ด ้
ตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากสภานติบิญัญัต ิ ตาม
โครงการสมทบเงินช่วยเหลือส�าหรับกองทุนช่วย
เหลอืดา้นทีพั่กอาศยัในทอ้งถิน่ ซึง่ตัง้ขึน้ตามมาตรา 
50842.2 เพือ่ใชเ้ป็นกองทนุเงนิชว่ยเหลอืทีแ่ขง่ขนั
ได ้ หรอืเงนิกูย้มืใหแ้กก่องทนุชว่ยเหลอืดา้นทีพั่ก
อาศยัในทอ้งถิน่ทีพั่ฒนา ถอืครอง ใหย้มื หรอืลงทนุ
ในทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั และใชเ้ป็นโครงการน�ารอ่ง
เพื่อแสดงถงึวธิกีารทีป่รับปรุงใหม่และประหยัดเพื่อ
การสรา้งหรอืรักษาทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั กองทนุ
ช่วยเหลือดา้นที่พักอาศัยในทอ้งถิ่นจะไดรั้บเงิน
อดุหนุนพืน้ฐานอยา่งตอ่เนือ่ง จากภาครัฐและเอกชน
ที่ไม่ไดถู้กจ�ากัดการใชส้�าหรับโครงการที่อยู่อาศัย
ตา่งๆ กองทนุเหลา่นีย้งัอาจน�าไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงค์
ทีไ่ดรั้บอนุญาตของโครงการนี ้ กองทนุใดๆ ทีไ่มม่ี
ภาระผูกพันตามวัตถุประสงคข์องอนุมาตรานี้ภายใน
วนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2028 จะตอ้งสง่คนืกลบัเพือ่การ
ใชท้ั่วไปในโครงการที่อยู่อาศัยรวมที่ไดรั้บอนุญาต
ตาม หมวด 6.7 (เริม่จากมาตรา 50675) ของสว่น 2 
เวน้แตก่ระทรวงการเคหะและการพัฒนาชมุชนจะระบุ
ว่ากองทุนนั้นควรส่งคืนกลับโดยเร็วเนื่องจากความ
ตอ้งการทีล่ดลง
( g )  เ งิ น จ� า น ว น ส า ม ร ้อ ย ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($300,000,000) ตอ้งน�าไปฝากไวใ้นกองทุนการ
เคหะแบบพอเพยีง ทีต่ัง้ขึน้ตามมาตรา 50697.1 
เงนิในกองทนุสามารถใชก้บัโครงการ CalHome ที่

(c) เงนิจ�านวนสามรอ้ยลา้นดอลลาร ์($300,000,000) 
ตอ้งน�าไปฝากไวใ้นบญัชกีารวางแผนทอ้งถิน่ การเคหะ 
และบญัชสีง่เสรมิเพิม่เตมิซึง่ตัง้ขึน้ภายในกองทนุ เงนิ
ในบญัชจีะตอ้งมพีรอ้มใชเ้มือ่ไดรั้บการจัดสรรโดยสภา
นติบิญัญัตติามโครงการเงนิชว่ยเหลอืสง่เสรมิเพิม่เตมิ
ปี 2007 ทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา 53545.13 ส�าหรับเงนิ
ชว่ยเหลอืสง่เสรมิเพิม่เตมิเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในการ
กอ่สรา้งใหม ่ และฟ้ืนฟโูครงสรา้งพืน้ฐานทีส่นับสนุนที่
อยูอ่าศยัรวมหลายระดบัราคาและราคาประหยดัในพืน้ที่
ทีก่�าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีพั่ฒนาใหมใ่นทีด่นิวา่งเปลา่ ซึง่
รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะสิง่ตอ่ไปนี้
(1) การสรา้งสวนสาธารณะ การพัฒนา หรอืการฟ้ืนฟู
สภาพเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในเขต
เมอืง
(2) น�้า ระบบน�้าเสยี หรอืคา่ใชจ้า่ยของโครงสรา้งพืน้
ฐานสาธารณะอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาพืน้ทีว่า่ง
เปลา่ในเขตเมอืง
(3) การปรับปรุงระบบการขนส่งที่เกี่ยวขอ้งกับ
โครงการพัฒนาพืน้ทีว่า่งเปลา่ในเขตเมอืง
(4) การลดปัญหาจราจร
กองทุนเหล่านี้ยังอาจน�าไปใชเ้พือ่วัตถุประสงคท์ีไ่ด ้
รับอนุญาตของโครงการนี ้ กองทนุใดๆ ทีไ่มม่ภีาระ
ผูกพันตามวัตถุประสงคข์องอนุมาตรานี้ภายในวันที ่
6 พฤศจกิายน 2028 จะตอ้งสง่คนืกลบัเพือ่การใช ้
ทั่วไปในโครงการทีอ่ยู่อาศัยรวมทีไ่ดรั้บอนุญาตตาม 
หมวด 6.7 (เริม่จากมาตรา 50675) ของสว่น 2 เวน้
แต่กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชุมชนจะระบุ
ว่ากองทุนนั้นควรส่งคืนกลับโดยเร็วเนื่องจากความ
ตอ้งการทีล่ดลง
( d )  เ งินจ� านวนหนึ่ ง ร อ้ ยห า้สิบล า้นดอลลาร ์
($150,000,000) จะถกูโอนไปยงักองทนุการเคหะ
แบบพอเพยีง (Self-Help Housing Fund) ทีต่ัง้ขึน้
ตามมาตรา 50697.1 อยา่งไรกต็าม มาตรา 13340 
แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ และมาตรา 50697.1 
กองทุนเหล่านี้จะถูกจัดสรรใหก้ับกระทรวงการเคหะ
และการพัฒนาชุมชนโดยไม่ค�านึงถงึปีงบประมาณ
ตา่งๆ ซึง่กองทนุตา่งๆ จะถกูโอนยา้ยโดยกระทรวงไป
ยงัส�านักงานการคลงัเพือ่การเคหะแหง่รัฐ California 
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นโครงการชว่ยเหลอืในการซือ้บา้น
ทีก่�าหนดไวต้ามหมวด 6.8 (เริม่จาก มาตรา 51341) 
ของสว่น 3

(e) เงนิจ�านวนสามรอ้ยลา้นดอลลาร ์($300,000,000) 
ตอ้งน�าไปฝากไวใ้น Joe Serna, Jr.  กองทนุชว่ยเหลอื
เพือ่การเคหะส�าหรับคนงานในฟารม์ ซึง่ตัง้ขึน้ตาม
มาตรา 50517.5 เพือ่ใชเ้ป็นกองทนุชว่ยเหลอืหรอืกู ้
ยมื หรอืทัง้สองกรณีส�าหรับหน่วยงานของรัฐในทอ้ง
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มสีทิธิไ์มค่วรไดรั้บเงนิจัดสรรเกนิ สามหมืน่ดอลลาร ์
($30,000) ในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิรายปี
(b) ส�าหรับวัตถปุระสงคใ์นมาตรานีใ้หใ้ชค้�าจ�ากดัควา
มดงัตอ่ไปนี:้
(1) “เมอืงทีม่สีทิธิ”์ หมายถงึเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทศ
มณฑลทีม่ปีระชากร 150,000 คน หรอืนอ้ยกวา่นัน้
(2) “เทศมณฑลทีม่สีทิธิ”์ หมายถงึเทศมณฑลทีม่ี
ประชากร 150,000 คนหรอืนอ้ยกวา่นัน้
(3) “การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิ” รวม
ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นวศิวกรรมและการ
วเิคราะห์สิง่แวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการที่อยู่
อาศัยราคาประหยัดและการจ่ายค่าชดเชยใหก้ับค่า
ใชจ้่ายดา้นการบรหิารจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขยีน
โครงการขอทนุ
54008. (a) สภานิติบัญญัติอาจแกไ้ขกฎหม
ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการตา่งๆ ทีม่กีารตัง้
กองทนุ หรอืไดรั้บกองทนุ ซึง่ถกูจัดสรรตามหมวดนี้
เพื่อวัตถุประสงคข์องการปรับปรุงประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของโครงการเหลา่นี ้ หรอืเพือ่เป้าหมาย
ตา่งๆ ของโครงการเหลา่นัน้
(b) สภานติบิัญญัตอิาจแกไ้ขหมวดนี้เพือ่จัดสรรเงนิ
ทีไ่ดรั้บจากการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรในสว่นนี้ใ
นกลุม่โครงการทีจ่ะจัดสรรเงนิตามหมวดนี ้ ตามความ
จ�าเป็นเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั
ในรัฐนีอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
54009. โครงการทีไ่ดรั้บเงนิทุนสนับสนุนจากราย
ไดพั้นธบัตรจะตอ้งใหค้วามส�าคัญกับโครงการต่างๆ 
ทีเ่ป็น "งานสาธารณะ" เพือ่วตัถปุระสงคข์องหมวด 
1 (เริม่จาก มาตรา 1720) ของสว่น 7 ของภาค 2 
แหง่ประมวลกฎหมายแรงงาน และโครงการอืน่ๆ ซึง่
คนงานกอ่สรา้งทุกคนจะไดรั้บคา่จา้งอย่างต�่าเท่ากับ
อัตราค่าจา้งแรงงานทั่วไปต่อวันที่ก�าหนดโดยผู ้
อ�านวยการฝ่ายอตุสาหกรรมสมัพันธ์

หมวด 3 บทบญัญัตดิา้นการคลงั
54010. พันธบตัรในวงเงนิรวมสามพันลา้นดอลลาร ์
($3,000,000,000) ยกเวน้พันธบตัรเพือ่การช�าระ
คนืทีอ่อกตามมาตรา 54026 หรอืมากเทา่ทีจ่�าเป็น
ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด ไดรั้บอนุญาตใหอ้อก
และจ�าหน่ายเพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไวใ้นสว่นนี ้ และเพือ่ช�าระคนืพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้ง
กับภาษีในสว่นของกองทุนหมุนเวยีนเพือ่การใชจ้่าย 
ตามมาตรา 16724.5 แหง่ประมวลกฎหมายของ
รัฐ พันธบตัรในกรณีนีท้ัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้อก 
จ�าหน่าย สง่มอบตามทีร่ะบไุวต้ามก�าหนดจะถอืเป็น
ภาระหนา้ที่ทั่วไปของรัฐที่มีผลผูกพันและโดยไม่มี
เงือ่นไขของรัฐ ทีจ่ะตอ้งรับประกนัการจา่ยเงนิใหต้รง

ไดรั้บอนุมตัโิดย หมวด 6 (เริม่จาก มาตรา 50650) 
ของสว่น 2 เพือ่ใหก้ารกูย้มืเงนิโดยตรงและผอ่นผัน
ไดเ้พือ่ชว่ยเหลอืโครงการพัฒนาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการถอืครองกรรมสทิธิบ์า้นหลายหลงั รวมถงึ
อนุมาตราที่ว่าดว้ยครอบครัวเดี่ยวส�าหรับโครงการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการจ�านองดว้ยตนเอง และ
ส�าหรับบา้นส�าเร็จรปูตา่งๆ กองทนุเหลา่นีย้งัอาจ
น� าไปใช เ้พื่อวัตถุประสงค์ที่ได รั้บอนุญาตของ
โครงการนี ้ เงนิจ�านวนอยา่งนอ้ยสามสบิลา้นดอลลาร ์
($30,000,000) ทีฝ่ากไวใ้นกองทนุการเคหะแบบ
พอเพียงควรน�าไปใชเ้ป็นเงินช่วยเหลือและเงินที่
สามารถกูไ้ดเ้พือ่ชว่ยเหลอืการฟ้ืนฟ ู การเปลีย่นแทน 
หรอืทัง้สองกรณี ของบา้นเคลือ่นทีต่า่งๆ ทีต่ัง้อยูใ่น
ชมุชนบา้นเคลือ่นที ่ หรอืชมุชนบา้นส�าเร็จรปู กองทนุ
เหลา่นีย้ังอาจน�าไปใชเ้พือ่การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น
เทคนคิตามมาตรา 54007 กองทนุใดๆ ทีไ่มม่ภีาระ
ผูกพันตามวัตถุประสงคข์องอนุมาตรานี้ภายในวันที ่
6 พฤศจกิายน 2028 จะตอ้งสง่คนืกลบัเพือ่การใช ้
ทั่วไปในโครงการทีอ่ยู่อาศัยรวมทีไ่ดรั้บอนุญาตตาม 
หมวด 6.7 (เริม่จากมาตรา 50675) ของสว่น 2 เวน้
แต่กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชุมชนจะระบุ
ว่ากองทุนนั้นควรส่งคืนกลับโดยเร็วเนื่องจากความ
ตอ้งการทีล่ดลง
54007. (a) (1) โดยไม่ค�านงึถงึบทบัญญัตอิืน่ใด
ของสว่นนี ้ กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชมุชน
อาจจะใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิแกเ่ทศมณฑลทีม่ี
สทิธิแ์ละเมอืงทีม่สีทิธิ ์ หรอืนักพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัราคา
ประหยัดภายในเทศมณฑลและเมืองที่มีสทิธิ์นั ้นๆ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการก่อสรา้งที่อยู่อาศัย
ส�าหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพือ่โครงการต่อไปนี้
ซ ึง่ไดรั้บเงนิสนับสนุนตามสว่นนี:้
(A) โครงการทีอ่ยูอ่าศยัรวม (หมวด 6.7 (เริม่จาก 
มาตรา 50675) ของสว่น 2)

(B) Joe Serna, Jr. โครงการกองทนุชว่ยเหลอืเพือ่
การเคหะส�าหรับคนงานในฟารม์ (หมวด, 3.2 (เริม่
จาก มาตรา 50515.2) ของสว่น 2)

(C) โครงการ CalHome (หมวด 6 (เริม่จาก มาตรา 
50650) ของสว่น 2)

(2) การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคตามมาตรานี้
สามารถด�าเนนิการไดโ้ดยการใชพั้นธบัตรจัดสรรตาม
มาตรา 54006 ไปยงัโครงการทีม่กีารใหค้วามชว่ย
เหลอืดา้นเทคนคิ
(3) กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชมุชน ไมค่วร
จัดสรรงบประมาณโดยรวมไม่เกนิสามแสนหกหมื่น
ดอลลาร ์ ($360,000) ในการใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
ดา้นเทคนคิ ตามมาตรานี ้ และเทศมณฑลหรอืเมอืงที่
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54018. ควรมกีารเกบ็รวบรวมเป็นรายปีในลกัษณะ
เดยีวกันและในเวลาเดยีวกันกับทีเ่ก็บรายไดข้องรัฐ
อืน่ๆ ยอดรวมของเงนินอกเหนอืจากรายไดธ้รรมดา
ของรัฐเพียงพอที่จะจ่ายเงินตน้และดอกเบี้ยของ
พันธบตัรในแตล่ะปี ถอืเป็นหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีท่กุ
คนตามกฎหมายทีม่หีนา้ทีใ่นการจัดเก็บรายไดรั้ฐเพือ่
ปฏบิตัหิรอืด�าเนนิการใดๆ ทีจ่�าเป็นเพือ่จัดเกบ็จ�านวน
เงนิเพิม่เตมิ
54020. ถงึอยา่งไรกต็าม มาตรา 13340 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ การจัดสรรจากกองทนุทัว่ไป
ในกองคลงัของรัฐ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นสว่นนี ้ จ�านวน
เงนินัน้จะเท่ากับจ�านวนทัง้หมดของทัง้สองอย่างต่อ
ไปนี:้
(a) ยอดรวมรายปีทีจ่�าเป็นในการช�าระคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ของพันธบัตรทีอ่อกและจ�าหน่ายตามสว่นนี้เ
มือ่เงนิตน้และดอกเบีย้ครบก�าหนดและตอ้งช�าระ
(b) จ�านวนเงนิทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการตามมาตรา 
54024 โดยไมค่�านงึถงึปีงบประมาณ
54022. ส�านักงานคณะกรรมการอาจขอใหส้�านักงาน
คณะกรรมการการลงทนุกองทนุรวม (Pooled Money 
Investment Board) จัดท�าเงนิกูจ้ากบญัชกีาร
ลงทนุกองทนุรวม ตามมาตรา 16312 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ เพือ่วตัถปุระสงคน์ี ้ จ�านวนเงนิทีข่อ
จะตอ้งไมเ่กนิจ�านวนของพันธบัตรทีย่ังไมจ่�าหน่ายซึง่
คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหจ้�าหน่ายได ้ ซึง่ไมร่วม
ถงึการคนืเงนิใด ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาตตามมาตรา 54026 
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นสว่นนี ้ ใหห้กัจ�านวนเงนิทีย่มืตาม
มาตรานี ้ และสว่นทีย่งัไมไ่ดช้�าระคนืและจ�านวนเงนิ
ทีถ่อนออกจากกองทนุทัว่ไปตามมาตรา 54024 
และยงัไมไ่ดค้นืใหแ้กก่องทนุทัว่ไป ส�านักงานคณะ
กรรมการตอ้งด�าเนนิการดา้นเอกสารตา่งๆ ทีร่ะบไุว ้
โดยส�านักงานคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวม
เพือ่รับและช�าระเงนิกู ้จ�านวนเงนิกูต้า่งๆ จะตอ้งน�าไป
ฝากไวใ้นกองทนุเพือ่จัดสรรตามสว่นนี้
54024. เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการใน
สว่นนี ้ ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิอาจสัง่การใหถ้อน
เงนิออกจากกองทนุทัว่ไปหรอืจ�านวนเงนิใด ๆ ทีไ่ม่
เกนิจ�านวนของพันธบัตรทีย่ังไม่ไดจ้�าหน่ายซึง่คณะ
กรรมการมมีตอินุญาตใหจ้�าหน่าย โดยไมร่วมถงึการ
คนืเงนิใด ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาตตามมาตรา 54026 เพือ่
วตัถปุระสงคใ์นสว่นนี ้ ใหห้กัจ�านวนเงนิทีย่มืตาม
มาตรา 54022 และยงัไมช่�าระคนืและจ�านวนเงนิที่
ถอนออกจากกองทนุทัว่ไปตามมาตรานี ้ และยงัไมไ่ด ้
คนืใหแ้กก่องทนุทัว่ไป  จ�านวนเงนิใดๆ ทีถ่อนออกจะ
ตอ้งน�าฝากเขา้ในกองทนุเพือ่น�าไปจัดสรรตามสว่นนี ้
เงนิใดๆ ทีม่ใีหภ้ายใตส้ว่นนีจ้ะตอ้งสง่คนืเขา้กองทนุ
ทั่วไปพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอัตราทีไ่ดรั้บจากเงนิใน

เวลาทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ของพันธบัตรดังกลา่วเมือ่
ถงึก�าหนด
54012. พันธบัตรที่ไดรั้บการอนุมัตภิายใตส้่วนนี้
จะถกูจัดเตรยีม ด�าเนนิการ ออก จ�าหน่าย ช�าระ และ
ไถ่ถอนคนืตามที่ระบุไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพันธบัตร
ทีเ่กีย่วกบัภาษีของรัฐ (หมวด 4 (เริม่จาก มาตรา 
16720) ของ สว่น 3 ของภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ) ยกเวน้อนุมาตรา (a) และ 
(b) ของ มาตรา 16727 แหง่ประมวลกฎหมายของ
รัฐ และบทบญัญัตทิัง้หมดของกฎหมายดงักลา่วซึง่
ไดรั้บการแกไ้ขเป็นครัง้คราว จะใชบ้งัคบักบัพันธบตัร
และในสว่นนี ้เวน้แตจ่ะไดบ้ญัญัตไิวใ้นมาตรา 54028 
และไดร้วมไวใ้นส่วนนี้เช่นเดียวกับที่ระบุไวอ้ย่าง
สมบรูณใ์นสว่นนี้
54014. (a) เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบอ�านา
จในการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรตามกฎหมายว่
าดว้ยพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ ซึง่ไดรั้บ
อนุญาตจากสว่นนี ้ คณะกรรมการจะยงัคงมอียู ่ เพือ่
วตัถปุระสงคใ์นสว่นนี ้ คณะกรรมการการคลงัเพือ่การ
เคหะคอื "คณะกรรมการ" ตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมาย
วา่ดว้ยพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ
(b) กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชมุชนอาจก�าห
นดแนวทางในการสรา้งขอ้ก�าหนดส�าหรับการบรหิา
รโครงการดา้นการเงนิของตน แนวทางตา่งๆ จะตอ้ง
ไมเ่ป็นกฎ ขอ้บงัคบั ค�าสัง่ หรอื มาตราฐานการใช ้
กฎหมายทัว่ไป และตอ้งไมอ่ยูภ่ายใตห้มวด 3.5 (เริม่
จาก มาตรา 11340) ของสว่น 1 ของภาค 3 ของ
ลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
(c) เพื่อวัตถุประสงคข์องฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ กระทรวงการเคหะและการ
พัฒนาชมุชนไดรั้บการก�าหนดใหเ้ป็น “ส�านักงาน
คณะกรรมการ” ส�าหรับโครงการตา่งๆ ทีบ่รหิารโดย
กระทรวง และส�านักงานการคลงัเพือ่การเคหะแหง่
รัฐ California คอื "ส�านักงานคณะกรรมการ" ส�าหรับ
โครงการตา่งๆ ทีบ่รหิารโดยส�านักงาน
54016. เมื่อส�า นักงานคณะกรรมการเห็นว่า
จ�าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุเพือ่วตัถปุระสงคใ์นสว่นนี ้ คณะ
กรรมการจะพจิารณาว่าจ�าเป็นหรือสมควรที่จะออก
พันธบตัรหรอืไม ่ และถา้มคีวามจ�าเป็น กจ็ะมกีาร
ออกและจ�าหน่ายพันธบตัรจ�านวนดงักลา่ว การออก
พันธบัตรตามล�าดับอาจไดรั้บอนุญาตและจ�าหน่าย
เพือ่ด�าเนนิการดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง และไมจ่�าเป็น
จะตอ้งจ�าหน่ายใหห้มดภายในครัง้เดยีว พันธบตัร
ตา่งๆ อาจมภีาระดอกเบีย้ตามมา ขึน้อยูก่บัภาษีราย
ไดรั้ฐบาลกลาง
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มาตรา 4. ขอ้ยอ่ย 5z (เริม่จาก มาตรา 998.600) 
จะถกูเพิม่เขา้ไปในหมวด 6  ภาค 4 ของประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยกองทพัและทหารผา่นศกึ เพือ่อา่น
ดงันี:้

ขอ้ยอ่ย  5z    กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรเพือ่
ทหารผา่นศกึและทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดัปี 2018

998.600. ประกอบกนักบัสว่น 16 (เริม่จาก มาตรา 
54000) ของภาค 31 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
สขุภาพและความปลอดภยั ในขอ้ยอ่ยนีเ้ป็นทีรู่จั้กและ
ถูกอา้งองิในฐานะเป็นกฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรเพื่อ
ทหารผา่นศกึและทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดัปี 2018 

998.601. (a) กฎหมายวา่ดว้ยพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้
งกบัภาษีของรัฐ (หมวด 4 (เริม่จาก มาตรา 16720) 
ของสว่น 3 ภาค 4 ลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐ) ตามทีไ่ดรั้บการแกไ้ขเป็นครัง้คราว เวน้แต่
ทีก่�าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในทีน่ี ้ จะถกูน�ามาใชเ้พือ่
วตัถปุระสงคใ์นการออก จ�าหน่ายและช�าระคนื และ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัพันธบตัรทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้อกโดย
ขอ้ยอ่ยนี ้ และบทบญัญัตขิองกฎหมายทีร่วมอยูใ่นขอ้
ยอ่ยนีเ้ชน่ทีไ่ดะ้ระบไุวอ้ยา่งครบถว้นในขอ้ยอ่ยนี ้ การ
อา้งองิทัง้หมดในขอ้ยอ่ยนี ้"ในทีน่ี"้ หมายถงึขอ้ยอ่ยนี้
และกฎหมายนัน้
(b) เพือ่วัตถปุระสงคข์องกฎหมายวา่ดว้ยพันธบัตรทีเ่
กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ กระทรวงกจิการทหารผา่นศกึ
ถกูก�าหนดใหเ้ป็นส�านักงานคณะกรรมการ
998.602. ค�าทีใ่ชใ้นหมวดนีม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี:้
(a) “ส�านักงานคณะกรรมการ” หมายถงึกระทรวง
กจิการทหารผา่นศกึ
(b) "พันธบตัร” หมายถงึพันธบตัรของทหารผา่นศกึ 
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ ทีอ่อกตาม
ขอ้ยอ่ยนี ้ ทีน่�ามาใชต้ามบทบญัญัตขิองกฎหมาย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ
(c) “กฎหมายพันธบตัร” หมายถงึขอ้ยอ่ยนีท้ีอ่นุญาต
ใหม้กีารออกพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ และ
น�ามาใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ภาษีของรัฐโดยการอา้งองิ
(d) "คณะกรรมการ” หมายถงึคณะกรรมการการคลงั
เพือ่ทหารผา่นศกึปี 1943 ซึง่ตัง้ขึน้โดย มาตรา 991

(e) “กองทนุ” หมายถงึกองทนุชว่ยเหลอื
ทหารผ่านศึกดา้นการเกษตรและการสรา้งบา้นปี 
1943 ซึง่ตัง้ขึน้โดยมาตรา 988

(f) “กองทนุเพือ่การช�าระ” หมายถงึกองทนุเพือ่การ
ช�าระพันธบตัรของทหารผา่นศกึ ซึง่ตัง้ขึน้โดยมาตรา 
988.6

บญัชกีารลงทนุกองทนุรวม ทัง้จากเงนิรายไดท้ีไ่ดรั้บ
จากการจ�าหน่ายพันธบตัรทีจ่ะถกูฝากไวใ้นกองทนุนัน้
54026. พันธบตัรอาจถกูช�าระคนืตาม ขอ้ยอ่ย 6 
(เริม่จาก มาตรา 16780) ของหมวด 4 ของสว่น 3 
ของภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐ การอนุมตัโิดยผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ของกฎหมาย
นี้จะประกอบดว้ยการอนุมัตพัินธบัตรเพือ่การช�าระคนื
ใดๆ ทีอ่อกเพือ่ช�าระคนืพันธบตัรทีอ่อกตามสว่นนี ้
รวมถงึพันธบตัรเพือ่การช�าระคนืใดๆ ทีอ่อกกอ่นหนา้
นีด้ว้ย พันธบตัรใดๆ ทีไ่ดรั้บการช�าระคนืดว้ยรายได ้
จากพันธบัตรเพือ่การช�าระคนืทีอ่นุญาตภายใตม้าตรา
นีอ้าจถกูท�าใหเ้ป็นโมฆะไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย
ในขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต และในขอบเขตที่
ก�าหนดไวใ้นมต ิ ตามทีไ่ดรั้บการแกไ้ขเป็นครัง้เป็น
คราว ในการอนุญาตพันธบตัรทีไ่ดรั้บการช�าระคนืนัน้
54028. โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตใิดๆ ใน
กฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรที่เกี่ยวขอ้งกับภาษีของ
รัฐ วนัครบก�าหนดไถถ่อนพันธบตัรทีไ่ดรั้บอนุญาต
จากสว่นนีจ้ะตอ้งไมเ่กนิ 35 ปีนับแตว่นัของพันธบตัร
ดงักลา่ว ระยะเวลาครบก�าหนดของแตล่ะชดุจะถกู
ค�านวณจากวนัทีอ่อกพันธบตัรแตล่ะชดุ
54030. โดยนัยนี ้ สภานติบิญัญัตลิงความเห็นและ
ประกาศวา่ ในกรณีทีเ่งนิทีไ่ดรั้บจากการจ�าหน่าย
พันธบตัรทีไ่ดรั้บอนุญาตจากสว่นนีไ้มใ่ช ่ "รายได ้
จากภาษี" เนือ่งจากค�านีใ้ชใ้นขอ้ยอ่ย XIII B ของ
รัฐธรรมนูญรัฐ California การเบกิจา่ยเงนิเหลา่นีไ้ม่
อยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดัทีถ่กูก�าหนดโดยขอ้นัน้
54032. โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตใิดๆ ของ
กฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษีของรัฐ
ทีเ่กีย่วกับเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ�าหน่ายพันธบัตรทีไ่ด ้
รับอนุญาตโดยสว่นนีท้ีข่ ึน้อยูก่บัการลงทนุภายใต ้ ขอ้
ยอ่ย 4 (เริม่จาก มาตรา 16470) ของหมวด 3 สว่น 2  
ภาค 4 ลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ ผู ้
บริหารคลังอาจเก็บเป็นบัญชีแยกต่างหากส�าหรับ
รายไดจ้ากการลงทนุ อาจสัง่การช�าระเงนิของรายได ้
เหล่านัน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก�าหนดการคนืเงนิ
ทีบ่งัคบัใชต้ามกฎหมายของรัฐบาลกลาง และอาจ
ก�าหนดใหใ้ชแ้ละการลงทุนเงนิเหล่านั้นเพื่อรักษา
สถานะการไดรั้บยกเวน้ภาษีส�าหรับพันธบัตรที่ได ้
รับการยกเวน้ภาษี และไดรั้บประโยชนอ์ืน่ใดภายใต ้
กฎหมายของรัฐบาลกลางในนามของเงนิทนุของรัฐนี้
54034. เงนิที่ไดจ้ากค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
สะสมจากการจ�าหน่ายพันธบัตรตามสว่นนี้จะโอนเขา้
กองทุนทั่วไปเพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในสว่นของดอกเบีย้
พันธบตัร อยา่งไรกต็าม จ�านวนเงนิทีไ่ดจ้ากคา่
ธรรมเนียมอาจถูกสงวนไวแ้ละใชเ้พือ่ช�าระค่าใชจ้่าย
ในการออกพันธบตัรกอ่นทีจ่ะโอนใหก้องทนุทัว่ไป
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998.605. ดงันัน้ การจัดสรรเงนิจากกองทนุทัว่ไป
ตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ยอ่ยนี ้ คอืจ�านวนเงนิทีจ่ะ
เทา่กบัทัง้สองอยา่งดงัตอ่ไปนี:้
(a) ยอดรวมรายปีทีจ่�าเป็นในการช�าระคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ของพันธบัตรทีอ่อกและจ�าหน่ายตามสว่นนี ้
เมือ่เงนิตน้และดอกเบีย้ครบก�าหนดและตอ้งช�าระ
(b) จ�านวนเงนิทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการตามมาตรา 
998.606 โดยไมค่�านงึถงึปีงบประมาณ
998.606. ส�าหรับวตัถปุระสงคใ์นขอ้ยอ่ยนี ้ ผู ้
อ�านวยการการเงนิที่มีอ�านาจสั่งการอาจอนุญาตให ้
มีการเบกิเงนิจากกองทุนทั่วไปโดยที่จ�านวนเงนิจะ
ตอ้งไม่เกนิยอดพันธบัตรที่ยังไม่ถูกจ�าหน่ายซึง่ได ้
รับอนุญาตโดยคณะกรรมการเพื่อจ�าหน่ายตามขอ้
ยอ่ยนี ้ ยอดเงนิใดๆ ทีถ่อนออกจะตอ้งน�าไปฝากใน
กองทนุ เงนิทัง้หมดทีม่ใีหแ้กส่�านักงานคณะกรรมการ
ภายใตัมาตรานี้จะตอ้งถูกส่งคืนโดยส�านักงานคณะ
กรรมการใหแ้ก่กองทุนทั่วไปพรอ้มดว้ยดอกเบี้ยใน
อตัราทีไ่ดรั้บจากบญัชกีารลงทนุกองทนุรวม จากการ
จ�าหน่ายพันธบัตรเพือ่วัตถปุระสงคข์องการด�าเนนิการ
ตามขอ้ยอ่ยนี้
998.607. ส�านักงานคณะกรรมการอาจขอให ้
ส�านักงานคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวมจัด
ท�าเงนิกูจ้ากบญัชกีารลงทนุกองทนุรวม ตามมาตรา 
16312 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ เพือ่วตัถปุระสงค์
นี ้ จ�านวนเงนิทีข่อจะตอ้งไมเ่กนิจ�านวนพันธบตัรทีย่งั
ไมจ่�าหน่ายซึง่คณะกรรมการมมีตมิอนุมตัทิีจ่ะจ�าหน่าย
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการด�าเนนิการในขอ้นี ้ ส�านักงาน
คณะกรรมการตอ้งด�าเนนิการดา้นเอกสารตา่งๆ ทีร่ะบุ
ไวโ้ดยส�านักงานคณะกรรมการการลงทนุกองทนุรวม
เพือ่รับและช�าระเงนิกู ้ จ�านวนเงนิกูต้า่งๆ จะตอ้งน�าไป
ฝากไวใ้นกองทุนเพือ่การจัดสรรโดยส�านักงานคณะ
กรรมการตามสว่นนี้
998.608. เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอจากส�านักงานคณะ
กรรมการที่ไดรั้บการสนับสนุนจากแถลงการณ์ของ
แผนงานและโครงการตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิาก
ผูว้า่การรัฐ คณะกรรมการจะตอ้งพจิารณาวา่จะออก
พันธบัตรที่ไดรั้บอนุญาตตามขอ้นี้เพื่อท�าแผนงาน
และโครงการของส�านักงานคณะกรรมการหรือไม ่
และถา้ตอ้งการออก ตอ้งพจิารณาจ�านวนพันธบตัรที่
จะออกและจ�าหน่าย อาจอนุญาตใหม้กีารออกและ
จ�าหน่ายพันธบตัรไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่การด�าเนนิ
งานตามแผนงานและโครงการเหลา่นี ้ และไมจ่�าเป็น
ทีพั่นธบัตรทัง้หมดทีอ่อกจะถูกจ�าหน่ายออกไปหมด
ภายในครัง้เดยีว
998.609. (a) ตราบเทา่ทีพั่นธบตัรใดๆ ทีไ่ด ้
รับอนุญาตภายใตข้อ้ยอ่ยนีม้ยีอดคงคา้ง เมือ่ส ิน้

998.603 เพื่อวัตถุประสงคข์องการสรา้งกองทุน
ช่วยเหลือในดา้นการเกษตรและที่อยู่อาศัยส�าหรับ
ทหารผ่านศกึตามกฎหมายว่าดว้ยการซื้อบา้นและ
การเกษตรของทหารผา่นศกึปี 1974 (Veterans' 
Farm and Home Purchase Act of 1974) (้ขอ้ยอ่ย 
3.1 (เริม่มจาก มาตรา 987.50)), และการแกไ้ขเพิม่
เตมิ คณะกรรมการอาจสรา้งภาระหนีห้นึง่อยา่งหรอื
มากกวา่หนึง่ ของรัฐ California โดยรวมกนัไมเิ่กน 
หนึง่พันลา้นดอลลาร ์ ($1,000,000,000) ยกเวน้
พันธบตัรเพือ่การช�าระคนืในรปูแบบทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี้
998.604 (a) พันธบัตรทัง้หมดที่ไดรั้บอนุญาตจ
ากขอ้ยอ่ยนี ้ เมือ่จ�าหน่ายอยา่งเหมาะสมและจัดสง่
ตามที่ระบุไวใ้นที่นี้ถือเป็นการผูกพันตามกฎหมาย
ทั่วไปทีถู่กตอ้งและมผีลผูกพันตามกฎหมายของรัฐ 
California และโดยไมม่เีงือ่นไขของรัฐ California 
ซึ่งในที่นี้คือหลักประกันส�าหรับการช�าระคืนตาม
ก�าหนดทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้เต็ม
(b) ควรมกีารเก็บรวบรวมเป็นรายปีในลักษณะเดยีวกั
นและในเวลาเดยีวกนักบัทีเ่กบ็รายไดข้องรัฐอืน่ๆ ยอด
รวมของเงนินอกเหนอืจากรายไดธ้รรมดาของรัฐเพยีง
พอทีจ่ะจา่ยเงนิตน้และดอกเบีย้ของพันธบัตรในแตล่ะ
ปี ตามทีก่ฎหมายก�าหนดใหพั้นธบตัรทีถ่กูระบใุนทีน่ี้
รวมถงึเจา้หนา้ทีท่ัง้หมดท�าหนา้ทีใ่นการจัดเก็บราย
ไดรั้ฐ ตอ้งเกบ็รายไดเ้พิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ย
(c) ในวนัทีจ่ะตอ้งสง่เงนิกองทนุตามมาตรา 16676 
แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐเพือ่ช�าระหนี้พันธบัตรใน
แตล่ะปีงบประมาณ ใหโ้อนเงนิเขา้กองทนุช�าระหนี้
เพือ่ช�าระหนีท้ัง้หมดในกองทนุ โดยไมเ่กนิจ�านวน
หนีท้ีถ่งึก�าหนดช�าระและคา้งช�าระ หากกจ�านวนเงนิ
ทีถู่กโอนเขา้มาในวันทีม่กีารช�าระหนี้นอ้ยว่าจ�านวน
หนีท้ีถ่งึก�าหนดช�าระและคา้งช�าระ ยอดเงนิคงเหลอื
ทีย่ังคา้งช�าระตอ้งโอนออกจากกองทุนไปทีก่องทุน
ทัว่ไปทนัททีีม่พีรอ้ม พรอ้มดอกเบีย้นับตัง้แตว่นัทีถ่งึ
ก�าหนดช�าระถงึวนัทีไ่ดช้�าระ ในอตัราดอกเบีย้เดยีวกนั
กบัพันธบตัรตา่งๆ รวมทกุๆ ครึง่ปี โดยไมค่�านงึถงึ
บทบญัญัตอิืน่ใดของกฎหมายทีจ่ะขดักนั อนุมาตรา
นี้จะตอ้งน�าไปใชก้ับกฏหมายว่าดว้ยพันธบัตรเพื่อ
การซือ้บา้นและการเกษตรส�าหรับทหารผ่านศกึตาม
หมวดนี ้ อนุมาตรานีไ้มไ่ดย้อมรับสทิธิย์ดึหน่วงใดๆ 
ในกองทนุนัน้ กองทนุช�าระเงนิ หรอืเงนิตา่งๆ ของ
ผูถ้อืครองพันธบตัรทีอ่อกภายใตข้อ้ยอ่ยนี ้ ส�าหรับ
วตัถปุระสงคข์องอนุมาตรานี ้ “การช�าระหนี”้ หมายถงึ 
เงนิตน้ (ไมว่า่จะตรงตามก�าหนดไถถ่อนหรอืเรง่รัด) 
คา่ธรรมเนยีม หรอืถา้ม ี ดอกเบีย้ทีต่อ้งช�าระในวนั
ทีใ่ดๆ ในชดุพันธบตัรใดๆ อนุมาตรานีต้อ้งไมม่กีาร
บงัคบัใช ้ในกรณีทีก่ารช�าระหนีถ้กูช�าระจากเงนิรายได ้
จากพันธบตัรเพือ่การช�าระคนื
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รัฐบาลกลางได ้ ภายใตเ้งือ่นไขใดๆ ทีอ่าจก�าหนด
ไว ้ ผูบ้รหิารคลงัอาจจัดตัง้บญัชแียกตา่งหากส�าหรับ
การลงทนุของเงนิรายไดจ้ากพันธบัตรและรายรับจาก
เงนิรายไดเ้หลา่นัน้ และอาจใชเ้งนิรายรับหรอืรายได ้
เหลา่นัน้เพือ่ช�าระคนืเงนิ เบีย้ปรับ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ๆ ตามทีก่ฎหมายของรัฐบาลกลางก�าหนด หรอืด�าเนนิ
การอืน่ใดเกีย่วกบัการลงทนุและการใชเ้งนิรายไดจ้าก
พันธบัตรทีจ่�าเป็นหรอืไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมาย
ของรัฐบาลกลางที่จ�าเป็นในการรักษาสถานะการ
ยกเวน้ภาษีของพันธบตัร หรอืเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนอ์ืน่
ใดภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลางในนามของเงนิ
ทนุของรัฐนี้
998.614 โดยนัยนี ้ สภานติบิญัญัตลิงความเห็น
และประกาศวา่ ในกรณีทีเ่งนิทีไ่ดรั้บจากการจ�าหน่าย
พันธบตัรทีไ่ดรั้บอนุญาตจากสว่นนีไ้มใ่ช ่ "รายได ้
จากภาษี" เนือ่งจากค�านีใ้ชใ้นขอ้ยอ่ย XIII B ของ
รัฐธรรมนูญรัฐ California การเบกิจา่ยเงนิเหลา่นีไ้ม่
อยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดัทีถ่กูก�าหนดโดยขอ้ยอ่ย XIII B

รา่งกฎหมาย 2
กฎหมายฉบบันีเ้สนอโดยกฎหมายสภาลา่ง 1827 
ของปี 2017–2018 การประชมุสภาสมยัสามญั 
(หมวด 41, บทกฎหมาย ปี 2018) ไดรั้บการเสนอ
ใหก้บัประชาชนโดยสอดคลอ้งกบัมาตรา 10 ของขอ้
ยอ่ย II รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California 

กฎหมายทีเ่สนอนีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสวสัดกิารและสถาบนั ดงันัน้
บทบญัญัตทิีเ่สนอจะถกูลบและพมิพแ์บบ ขดีฆา่ และ
บทบญัญัตใิหมจ่ะถกูเพิม่และพมิพเ์ป็นตวัเอยีง เพือ่
ระบวุา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
มาตรา 1. โดยนัยนี ้ ผูล้งคะแนนเสยีงลงความเห็น
และประกาศวา่ ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นปัจจัยส�าคญัในการ
มีเสถียรภาพและฟ้ืนฟูความเจ็บป่วยทางจติและส่ง
ผลลัพธ์ในทางที่ดีข ึน้ส�าหรับบุคคลที่มีอาการป่วย
ทางจติ กฎหมายวา่ดว้ยการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพจติ 
(Mental Health Services Act) ซึง่เป็นมาตราการรเิริม่
โดยผูล้งคะแนนเลอืกตัง้ในฐานะเป็นรา่งกฎหมาย 63 
ในวนัที ่2 พฤศจกิายน 2004 ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปของ
รัฐ จงึตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเพือ่ใหม้กีารใชจ้า่ยเงนิจาก
กองทนุเพือ่สขุภาพจติไปยงัโครงการ No Place Like 
Home Program ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามสว่นที ่ 3.9 (เริม่จาก 
มาตรา 5849.1) ของภาค 5 แหง่ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสวสัดกิารและสถาบนั ซึง่จัดหาเงนิทนุการซือ้ การ
ออกแบบ การกอ่สรา้ง การฟ้ืนฟ ู หรอืการสงวนทีอ่ยู่
อาศัยทีใ่หก้ารสนับสนุนถาวรส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย

ปีงบประมาณเลขานุการกจิการทหารผ่านศึกตอ้ง
มีการส�ารวจเงื่อนไขทางการเงนิของแผนกการซือ้
บา้นและการเกษตร พรอ้มดว้ยการคาดการณก์าร
ด�าเนนิงานของแผนกตา่งๆ โดยเจา้หนา้ทีบ่ญัชี
สาธารณะอสิระทีเ่ป็นทีย่อมรับ ผลการส�ารวจและการ
คาดการณ์แต่ละครัง้จะตอ้งรายงานโดยเจา้หนา้ที่
บัญชีสาธารณะต่อเลขานุการกจิการทหารผ่านศกึ 
ส�านักงานคณะกรรมการทหารผา่นศกึรัฐ California 
คณะกรรมการดา้นนโยบายที่เหมาะสมที่ปฏบิัตงิาน
กบักจิการทหารผา่นศกึในวฒุสิภาและสภานติบิัญญัต ิ
และคณะกรรมการ
(b) แผนกการซือ้บา้นและการเกษตรจะช�าระเงนิคนืใ
หก้บัเจา้หนา้ทีบ่ญัชสีาธารณะส�าหรับการบรกิารนีอ้อก
จากเงนิทีแ่ผนกไดฝ้ากไวก้บัผูบ้รหิารคลงั
998.610. (a) คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจใหผู้บ้
รหิารคลงัจ�าหน่ายพันธบตัรทัง้หมดหรอืบางสว่นทีไ่ดรั้
บอนุญาตจากขอ้ยอ่ยนีใ้นเวลาหรอืในชว่งเวลาใดก็ตา
มทีผู่บ้รหิารคลงัก�าหนด
(b) เมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ณะกรรมการเห็นว่ามคีวามจ�าเ
ป็นในการจ�าหน่ายพันธบตัร คณะกรรมการจะอนุญาต
ใหผู้บ้รหิารคลังจ�าหน่ายหรอืท�าการออกพันธบัตรใดๆ 
ทีม่มีลูคา่ต�า่กวา่มลูคา่ทีต่ราไว ้ โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 
16754 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ อยา่งไรกต็าม 
สว่นลดของพันธบตัรนีจ้ะตอ้งไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 3 
ของมลูคา่ทีต่ราไว ้

998.611. จากเงินครัง้แรกที่ไดรั้บจากการขาย
พันธบตัรตามทีร่ะบใุนทีน่ี ้ จะตอ้งมกีารฝากเงนิเขา้
กองทุนหมุนเวยีนเพือ่การใชจ้่ายในพันธบัตรทั่วไปที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษีทีต่ัง้ข ึน้ตามมาตรา 16724.5 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ จ�านวนเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด
ที่ท�าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไวใ้นส่วนนั้นและเงิน
จ�านวนนี ้อาจถกูใชเ้พือ่วตัถปุระสงคเ์ดยีวกนัและช�าระ
คนืในลกัษณะเดยีวกนัเมือ่มกีารขายพันธบตัรเพิม่เตมิ
998.612. พันธบตัรใดๆ ทีอ่อกและจ�าหน่ายตาม
ขอ้ยอ่ยนีอ้าจจะถกูช�าระคนืตาม ขอ้ยอ่ย 6 (เริม่จาก 
มาตรา 16780) ของหมวด 4 สว่น 3 ของภาค 4 ของ
ลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ การอนุมตัิ
โดยผูล้งคะแนนเสยีงส�าหรับการออกพันธบัตรภายใต ้
ขอ้ยอ่ยนี ้ รวมถงึการอนุมตัสิ�าหรับการออกพันธบตัร
ทีอ่อกเพือ่ช�าระคนืพันธบตัรทีอ่อกครัง้แรก หรอื
พันธบตัรเพือ่การช�าระคนืทีอ่อกกอ่นหนา้นี้
998.613. โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตใิดๆ ใน
กฎหมายพันธบตัร หากผูบ้รหิารคลงัจ�าหน่ายพันธบตัร
ภายใตข้อ้นี้ซ ึง่ทีป่รกึษาดา้นตราสารหนี้ไดอ้อกความ
เห็นว่าดอกเบี้ยจากพันธบัตรนั้นสามารถแยกออก
จากรายไดร้วมเพือ่วัตถุประสงคข์องภาษีเงนิไดข้อง
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อื่นใดเพื่อช�าระคืนเงินกูจ้ากหน่วยงานตามมาตรา 
15463 ของประมวลกฎหมายของรัฐ
(2) ลงนามในสัญญาเงนิกูห้นึง่ฉบับหรอืมากกว่ากับ
หน่วยงานเพือ่เป็นหลกัประกนัในการช�าระคนืพันธบตัร
รายไดท้ีอ่อกโดยหน่วยงานตามมาตรา 15463 ของ
ประมวลกฎหมายของรัฐ กระทรวงจะน�าเงนิรายได ้
จากเงนิกูเ้หลา่นีเ้ขา้ฝากในกองทนุ โดยไมร่วมสนิ
เชือ่การกูเ้งนิใหมเ่พือ่ไถถ่อนคนื ช�าระคนื หรอืถอน
พันธบตัร ภาระหนา้ทีข่องกระทรวงในการช�าระเงนิ
ภายใตส้ัญญากูย้มืเงนิเหล่านี้จะจ�ากัดหนี้ทีต่อ้งช�าระ
จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บตามสญัญาบรกิารกบัหน่วยงาน
เทา่นัน้
(3) กระทรวงอาจค�้าประกนั และมอบหมายสทิธิ
ในการรับเงินค่าบริการทั ้งหมดหรือบางส่วนตาม
สญัญาบรกิารทีท่�าขึน้ตามวรรค (1) ใหแ้กผู่ม้อี�านาจ 
หรือผูดู้แลหนี้ของตนโดยตรงเพื่อจ่ายเงินตน้ ค่า
ธรรมเนยีม ดอกเบีย้ (หากม)ี ภายใตส้ญัญาเงนิกูใ้ดๆ 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย วรรค (2)

(c) โดยนัยนี ้สภานติบิญัญัตลิงความเห็นและประกาศ
ทัง้สองขอ้ดงัตอ่ไปนี:้
(1) การพจิารณาทีห่น่วยงานจะตอ้งจา่ยใหก้บั
กระทรวงส�าหรับการใหบ้ริการตามสัญญาที่ไดรั้บ
อนุญาตตามวรรค (2) ของอนุมาตรา (a) และวรรค 
(1) ของอนุมาตรา (b) มคีวามยตุธิรรมและสมเหตสุม
ผล และเป็นประโยชนต์อ่สาธารณชน
(2) สัญญาการใหบ้รกิารและการช�าระเงนิที่ท�าขึน้
โดยหน่วยงานต่อกระทรวงตามสัญญาบรกิารทีไ่ดรั้บ
อนุญาตตามวรรค (2) ของอนุมาตรา (a) และวรค (1) 
ของอนุมาตรา (b) และสญัญาเงนิกูแ้ละการช�าระคนื
เงนิกูย้มืทีท่�าโดยกระทรวงกับหน่วยงานตามสัญญากู ้
ยมืเงนิซึง่ไดรั้บอนุญาตตามวรรค (2) ของอนุมาตรา 
(b) จะไมถ่อืวา่เป็นหนีห้รอืความรับผดิ หรอืการรับ
ประกนัโดยไมม่เีงือ่นไขของรัฐ หรอืทางการเมอืง
ใดๆ อนุมาตรา อนุมาตรา ยกเวน้ทีไ่ดรั้บอนุมตัโิดยผู ้
ลงคะแนนเสยีงในวนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2018 ในการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปของรัฐ
(d) รัฐไดท้�าสัญญากับผูถ้ือครองพันธบัตรที่ออก
โดยหน่วยงานตามมาตรา 15463 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐวา่จะไมแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงหรอืจ�ากดั 
บทบญัญัตขิองสว่นนี ้วรรค (1) ของอนุมาตรา (f) ของ
มาตรา 5890 หรอือนุมาตรา (b) ของมาตรา 5891 
ในทางใด ๆ ทีข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืพันธบตัร
เหลา่นัน้ตราบเทา่ทีพั่นธบตัรดงักลา่วยงัคงมอียู ่หน่วย
งานอาจรวมขอ้ตกลงนีใ้นการแกปั้ญหา สญัญาผกูขาด 
หรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพันธบตัร

ทางจติอยา่งรนุแรงซึง่เป็นผูท้ีไ่มม่ทีีอ่ยูอ่าศยั หรอืมี
ความเสีย่งตอ่การเรร่อ่นอยา่งถาวร
มาตรา 2. มาตรา 1 ในสว่นนี ้ และมาตรา 3 ถงึ 7 
จะเป็นทีรู่จั้กและอา้งถงึในชือ่กฏหมาย No Place 
Like Home Act ปี 2018

มาตรา 3. มาตรา 5849.35 ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสวสัดกิารและสถาบนั ถกูแกไ้ขเพือ่อา่นดงันี:้
5849.35. (a) หน่วยงานตา่งๆ อาจด�าเนนิงาน
ทัง้หมดดงัตอ่ไปนี:้
(1) ปรกึษากบัคณะกรรมการ และกระทรวง
สาธารณสุขของรัฐเกีย่วกับการด�าเนินงานโครงการ 
No Place Like Home รวมถงึการทบทวนรายงาน
ประจ�าปี โดยหน่วยงานของกระทรวง ตามมาตรา 
5849.11

(2) ลงนามในสญัญา หนึง่ปีหรอืมากกวา่นัน้ กบัทาง
กระทรวง เพือ่ใหก้ระทรวงจัดหาและใหอ้�านาจใน
การจา่ยคา่บรกิารตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 5849.7, 
5849.8, และ 5849.9 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยูอ่าศยั
ประเภททีม่บีรกิารสนุบสนุนอยา่งถาวรส�าหรับ กลุม่
ประชากรเป้าหมาย และการช�าระเงนิใหแ้กก่ระทรวง
จากจ�านวนเงินฝากในบัญชีย่อยในโครงการที่อยู่
อาศยัประเภททีม่บีรกิารสนับสนุน ทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใน
กองทนุบรกิารดา้นสขุภาพจติ ตามวรรค (1) ของ
อนุมาตรา (f) ของมาตรา 5890 กอ่นเขา้ท�าสญัญาใด 
ๆ ตามวรรคนี ้ ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานจะตอ้ง
สง่มอบส�าเนาสญัญาฉบบัสดุทา้ยใหก้บัคณะกรรมการ 
สัญญานี้จะถือว่าไดรั้บการอนุมัตโิดยคณะกรรมการ 
เวน้แตจ่ะกระท�าภายใน 10 วนัเพือ่ไมอ่นุมตัสิญัญา
(3) ในวนัหรอืกอ่นวนัที ่ 15 มถินุายน และ 15 
ธนัวาคมของแตล่ะปี หน่วยงานจะตอ้งรับรองตอ่ผู ้
ตรวจสอบถงึจ�านวนเงนิทีห่น่วยงานจะตอ้งช�าระตาม
ทีก่�าหนดในมาตรา 5890 ส�าหรับงวดหกเดอืนตอ่ไป
นีใ้หแ้กก่ระทรวงตามสญัญาบรกิารใด ๆ ทีท่�าขึน้ตาม
วรรค (2)

(b) กระทรวงอาจด�าเนนิการทัง้หมดดงัตอ่ไปนี:้
(1) ลงนามในสญัญา หนึง่ปีหรอืมากกวา่นัน้ กบั
หน่วยงานเพือ่ใหจั้ดหาบรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 
5849.7, 5849.8, และ 5849.9 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ที่อยู่อาศัยประเภทที่มีบริการสนุบสนุนอย่างถาวร
ส�าหรับ กลุม่ประชากรเป้าหมาย และเพือ่รับการช�าระ
เงินจากจ�านวนเงินฝากในบัญชีย่อยในโครงการที่
อยูอ่าศยัประเภททีม่บีรกิารสนับสนุน ตามวรรค (1) 
ของอนุมาตรา (f) ของมาตรา 5890 การช�าระเงนิที่
กระทรวงไดรั้บตามสญัญาบรกิารใด ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาต
ตามวรรคนี้จะตอ้งใชก้อ่นการจัดสรรหรอืการแจกจ่าย
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(a) หมวด 43 แหง่บทกฎหมายปี 2016 ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิในมาตรา 5830, 5845, 5847, 5848, 
5897 และ 5899 และไดเ้พิม่ในสว่นนี้
(b) หมวด 322 แหง่บทกฎหมายปี 2016 ซึง่เพิม่
มาในมาตรา 15463 ในประมวลกฎหมายของรัฐ 
และแกไ้ขในมาตรา 5849.1, 5849.2, 5849.3, 
5849.4, 5849.5, 5849.7, 5849.8, 5849.9, 
5849.11, 5849.14, 5890 และ 5891 ของมาตรา
ทีเ่พิม่มา 5849.35 ยกเลกิและเพิม่เตมิในมาตรา 
5849.13 ของประมวลกฎหมายนี้
(c) บทบญัญัตขิองหมวด 561 ของบทกฎหมาย 
ปี 2017 ซึง่แกไ้ขใดๆ ในบทบญัญัตทิีอ่า้งองิใน
อนุมาตรา (a) และ (b)

(d) การแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 5849.35, 5849.4 
และ 5890 ซึง่จัดท�าขึน้โดยกฎหมายทีเ่พิม่เขา้มาใน
มาตรานี้
(e) การออกพันธบัตรใหโ้ดยส�านักงานการคลังเพือ่ก
ารสนับสนุนผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพแหง่รัฐ California 
ตอ้งไมเ่กนิสองพันลา้นดอลลาร ์($ 2,000,000,000) 
เพือ่วัตถุประสงคใ์นการใหเ้งนิทุนสนับสนุนดา้นทีอ่ยู่
อาศัยประเภททีม่บีรกิารสนับสนุนถาวรตามโครงการ 
No Place Like Home Program และวตัถปุระสงค์
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา (b) ของ
มาตรา 15463 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ การออก
พันธบตัรเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการไถถ่อน หรอืการช�าระ
คนื หรอืถอนพันธบตัรตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา 
(c) มาตรา 15463 ของประมวลกฎหมายของรัฐ และ
กระบวนการที่การออกพันธบัตรดังกล่าวไดรั้บการ
คุม้ครอง และช�าระคนืตามทีก่�าหนดไวใ้นบทบญัญัตทิี่
อา้งถงึในอนุมาตรา (a) รวมถงึ (d) ดว้ย
มาตรา 6. มาตรา 5890 ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
สวสัดกิารและสถาบนั ไดรั้บการแกไ้ขเพือ่อา่นดงันี:้
5890. (a) โดยนัยนี ้ กองทนุบรกิารดา้นสขุภาพจติ
ถกูสรา้งขึน้ในกองคลงัของรัฐ กองทนุจะไดรั้บการ
บรหิารจัดการโดยรัฐ โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 
แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ เงนิทัง้หมดในกองทนุ 
ยกเวน้ทีร่ะบใุนอนุมาตรา (d) ของมาตรา 5892 จะ
ถูกจัดสรรอยา่งตอ่เนื่องโดยไม่ค�านงึถงึปีงบประมาณ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใหทุ้นโครงการต่อไปนี ้
และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ตามทีก่�าหนดโดย
บทบญัญัตอิืน่ ๆ ของหมวดนี:้
(1) สว่น 3 (เริม่จาก มาตรา 5800) กฎหมายวา่ดว้ย 
ระบบการดแูลสขุภาพจติ ผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ
(2) สว่น 3.2 (เริม่จาก มาตรา 5830) โครงการดา้น
การปรับปรงุ

(e) ขอ้ตกลงภายใตห้ัวขอ้นี้จะไม่อยู่ภายใตบ้ังคับแ
ละไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของกฎหมา
ยอื่นใดที่ใชบ้ังคับกับการปฏบิัตติามขอ้ตกลงเหล่า
นี ้ รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ กฎหมายวา่ดว้ยคณุภาพ
ของสิง่แวดลอ้มของรัฐ California (California 
Environmental Quality Act) (หมวด 13) (เริม่จาก 
มาตรา 21000) แหง่ประมวลกฎหมายทรัพยากร)
(f) หมวด 2 (เริม่จาก มาตรา 10290) ของสว่น 2 
ของภาค 2 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาของ
รัฐจะไมบ่งัคบัใชก้บัสญัญาใดๆ ทีท่�าขึน้ระหวา่งหน่วย
งานและกระทรวงภายใตส้ว่นนี้
มาตรา 4. มาตรา 5849.4 ของประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสวสัดกิารและสถาบนั ถกูแกไ้ขเพือ่อา่นดงันี:้
5849.4. (a) โดยนัยนี ้ กองทนุ No Place Like 
Home ทีจั่ดตัง้ขึน้ภายในกระทรวงการคลงัของรัฐ 
และโดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 ของประมวล
กฎหมายของรัฐ จะไดรั้บการจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่ง
ใหแ้กก่ระทรวง หน่วยงาน และผูบ้รหิารคลงัเพือ่
วตัถปุระสงคข์องสว่นนี ้บญัชแีละบญัชยีอ่ยตา่งๆ อาจ
ถกูสรา้งขึน้ภายในกองทนุ หากจ�าเป็น วงเงนิกวา่รอ้ย
ละ 5 ทีน่�าฝากในกองทนุนีอ้าจถกูน�าไปใชส้�าหรับคา่
ใชจ้า่ยในการบรกิารจัดการในสว่นนี้
(b) ตอ้งมกีารจา่ยเงนิเขา้กองทนุดงันี:้
(1) เงนิใดๆ ทีก่ระทรวงไดรั้บจากรายไดเ้งนิกูซ้ ึง่มา
จากการออกพันธบัตรโดยหน่วยงานภายใตอ้นุมาตรา 
(b) ของมาตรา 15463 ของประมวลกฎหมายของรัฐ
(2) การจัดสรรใดๆ หรอืการโอนเงนิเขา้กองทนุจาก
กองทนุทัว่ไป หรอืกองทนุอืน่
(2)

(3) เงนิชว่ยเหลอืจากรัฐ หรอืรัฐบาลกลาง หรอืเงนิ
จากการบรจิาคสว่นบคุคล หรอืเงนิชว่ยเหลอือืน่ๆ เพือ่
วตัปุระสงคใ์นสว่นนี้
(3)

(4) การช�าระดอกเบีย้ใดๆ การช�าระคนืเงนิกูย้มื หรอื
การคนืทนุอืน่ ๆ
มาตรา 5. มาตรา 5849.15 ถกูเพิม่เขา้ในประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยสวสัดกิารและสถาบนั เพือ่อา่นดงันี:้
5849.15. ผูล้งคะแนนเสยีงยนืยันตอ่บทบญัญัตติอ่
ไปนี้วา่มคีวามสอดคลอ้งและสง่เสรมิตอ่ร่างกฎหมาย 
63 ซึง่ออกเป็นกฎหมายโดยผูล้งคะแนนเสยีงในวนัที ่
2 พฤศจกิายน 2004 ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปของรัฐ และ
อนุมัตบิทบญัญัตทิัง้หมดตอ่ไปนีเ้พือ่วตัถปุระสงคข์อง
มาตรา 1 ขอ้ยอ่ย XVI ของรัฐธรรมนูญรัฐ California :
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ไมค่�านงึถงึกฎหมายอืน่ใด รวมถงึบทบญัญัตอิืน่ใด
ในมาตรานี ้ ไมเ่กนิวนัสดุทา้ยของเดอืน กอ่นการโอน
หรอืการใชจ้า่ยใดๆ จากกองทนุ เพือ่วตัถปุระสงค์
อืน่ใดส�าหรับเดอืนถดัไป ผูต้รวจสอบควรโอนเงนิ
จากกองทุนบริการดา้นสุขภาพจิตไปยังบัญชีย่อย
โครงการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทที่มีบริการพรอ้ม 
ในจ�านวนเงินที่ไดรั้บการรับรองจากส�านักงานการ
คลังเพื่อการสนับสนุนผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพของ
รัฐ California ตามวรรค (3) ของอนุมาตรา (a) ของ
มาตรา 5849.35 แตต่อ้งไมเ่กนิจ�านวนหนึง่รอ้ยสี่
สบิลา้นดอลลา่ร ์ ($140,000,000) ตอ่ปี หากใน
เดอืนใดจ�านวนเงนิในกองทุนบรกิารดา้นสุขภาพจติ
ไม่เพียงพอที่จะโอนใหก้ับบัญชยี่อยไดเ้ต็มจ�านวน 
หรือจ�านวนเงินในบัญชีย่อยไม่เพียงพอที่จะช�าระ
เต็มจ�านวนตามทีไ่ดรั้บการรับรองโดยส�านักงานการ
คลังเพือ่การสนับสนุนผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพของรัฐ 
California จ�านวนเงนิสว่นทีข่าดไปจะตอ้งน�าไปช�าระ
ในเดอืนถดัไป โดยเป็นการโอนโดยผูต้รวจสอบพรอ้ม
ดว้ยการโอนใดๆ ทีก่�าหนดไวใ้นประโยคกอ่นหนา้นี ้
เงนิในบัญชยี่อยโครงการเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยประเภททีม่ี
บรกิารพรอ้ม จะไมถ่กูน�าไปเป็นเงนิกูย้มืใหแ้กก่องทนุ
ทัว่ไปตามมาตรา 16310 หรอื 16381 ของประมวล
กฎหมายของรัฐ
(2) กอ่นทีจ่ะออกพันธบตัรตามมาตรา 15463 
แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ ฝ่ายนติบิญัญัตอิาจ
จัดสรรการโอนเงนิในกองทุนบรกิารดา้นสุขภาพจติ
ใหแ้ก่บัญชยี่อยโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทที่
มบีรกิารพรอ้ม โดยจ�านวนเงนิไมเ่กนิหนึง่รอ้ยสีส่บิ
ลา้นดอลลาร ์ ($140,000,000) ตอ่ปี  จ�านวนเงนิ
ที่จัดสรรเพื่อการโอนตามวรรคนี้และน�าไปฝากใน
กองทนุ No Place Like Home จะลดจ�านวนพันธบตัร
ทีไ่ดรั้บอนุญาต แตย่งัไมไ่ดอ้อก ซึง่ส�านักงานการ
คลังเพือ่การสนับสนุนผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพของรัฐ 
California สามารถออกใหต้ามมาตรา 15463 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐในจ�านวนที่สอดคลอ้งกัน 
โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐ เงนิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นบญัชยีอ่ยทีโ่อนตามวรรค
นี้ไดรั้บการสงวนไวแ้ละจัดสรรอย่างต่อเนื่องโดยไม่
ตอ้งค�านงึถงึปีงบประมาณ ในการโอนไปยงักองทนุ 
No Place Like Home เพือ่ใชส้�าหรับวตัถปุระสงค์
ของสว่น 3.9 (เริม่จาก มาตรา 5849.1) กอ่นจะมี
การโอนหรอืการใชจ้่ายจากกองทุนเพือ่วัตถุประสงค์
อืน่ใดส�าหรับเดอืนตอ่ไปแตห่ลงัจากการโอนใดๆ จาก
กองทนุเพือ่วตัถปุระสงคใ์นวรรค (1) ผูต้รวจสอบควร
โอนเงนิจากกองทนุบรกิารดา้นสขุภาพจติไปยังบัญชี
ยอ่ยตามวรรคนี ้ ในจ�านวนทีเ่ทา่กนัในชว่ง 12 เดอืน
ถดัไป เริม่ตน้ภายใน 90 วนัหลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบั
ใชส้�าหรับการจัดสรรโดยสภานติบิญัญัต ิ หากในเดอืน

(3) สว่น 3.6 (เริม่จาก มาตรา 5840) โครงการการ
ป้องกนัและการแทรกแซงตัง้แตต่น้
(4) สว่น 3.9 (เริม่จาก มาตรา 5849.1) โครงการ 
No Place Like Home 

(5) สว่น 4 (เริม่จาก มาตรา 5850) กฎหมายวา่ดว้ย
บรกิารดา้นสขุภาพจติส�าหรับเด็ก
(b) การจัดตัง้กองทุนนี้และบทบัญญัตอิืน่ใดในการจั
ดตัง้กองทนุ หรอืโครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุ จะตอ้งไม่
ถกูตคีวามวา่เป็นการปรับเปลีย่นขอ้ผูกพันของการให ้
บรกิารดา้นการดูแลสุขภาพและนโยบายการประกัน
ความพกิาร เพือ่ใหค้วามคุม้ครองส�าหรับบรกิารสขุภาพ
จติ รวมทัง้บรกิารทีจ่�าเป็นตามมาตรา 1374.72 ของ
ประมวลกฎหมายดา้นสุขภาพและความปลอดภัย
มาตรา 10144.5 แหง่ประมวลกฎหมายการประกนัภยั 
ทีเ่กีย่วกบัความเทา่เทยีมกนัทางสขุภาพจติ กฎหมาย
นีจ้ะไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขหนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลของ
กรมการจัดการดแูลสขุภาพ หรอืหนา้ทีต่า่งๆของกรม
การประกนัภยั เกีย่วกบัการบงัคบัใชภ้าระผกูพันของ
แผนและนโยบายการประกนัภยัเหลา่นี้
(c) กฎหมายนีจ้ะไมถ่กูตคีวามวา่เป็นการแกไ้ข หรอื
ลดอ�านาจหรือความรับผดิชอบที่มีอยู่ของกระทรวง
สาธารณสขุของรัฐ
(d) กระทรวงสาธารณสขุของรัฐจะตอ้งท�าการขออนุมตัิ
ความเห็นชอบในสว่นทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดกบั Medicaid 
ของรัฐบาลกลางเพือ่ใหม้เีงนิทนุของรัฐบาลกลาง และ
การมสีทิธิเ์ขา้รว่มโครงการส�าหรับเด็ก ผูใ้หญแ่ละผูส้งู
อายุทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพือ่การดูแลทีจ่�าเป็นทางการ
แพทย์
(e) สว่นแบง่คา่ใชจ้า่ยส�าหรับบรกิารตามสว่น 3 (เริม่
จาก มาตรา 5800) และสว่น 4 (เริม่จากมาตรา  
5850) ของภาคนี ้ จะถกูก�าหนดโดยสอดคลอ้งกบั
แผนการก�าหนดความสามารถในการจ่ายเงนิส�าหรับ
บรกิารสขุภาพจติทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนของรัฐ เวน้แต่
จะไดรั้บการแทนที่ดว้ยวธิกีารอืน่ในการก�าหนดการ
รว่มจา่ย ในกรณีทีว่ธิกีารใหมท่ีใ่ชก้บับรกิารสขุภาพ
จติอืน่ ๆ ใชไ้ดก้บับรกิารตามสว่น 3 (เริม่จาก มาตรา 
5800) และสว่น 4 (เริม่จากมาตรา 5850) ของภาคนี้
(f) (1) โดยนัยนี ้ บญัชยีอ่ยโครงการทีอ่ยูอ่าศยั
ประเภททีม่บีรกิารพรอ้ม จัดตัง้ขึน้โดยกองทนุบรกิาร
ดา้นสขุภาพจติ โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ เงนิทัง้หมดในบญัชยีอ่ย
จะถูกสงวนไวแ้ละจัดสรรอย่างต่อเนื่องโดยไม่ค�านึง
ถึงปีงบประมาณใหแ้ก่ส�านักงานการคลังเพื่อการ
สนับสนุนผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพของรัฐ California 
เพื่อเป็นเงนิทุนรองรับภาระผูกพันทางการเงนิตาม
สญัญาบรกิารใดๆ ทีท่�าขึน้ตามมาตรา 5849.35 โดย
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สม�า่เสมอ  โดยการท�าใหก้ารใชน้�้ามปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้ ลดความตอ้งการการใชน้�้า จัดใหม้กีารจา่ยน�้า
แบบใหมแ่ละหลากหลาย ปรัปรงุคณุภาพแหลง่ลุม่น�้า 
และป้องกันปัจจัยส�าคัญดา้นสิง่แวดลอ้มในการใชน้�้า 
มาตรการนีจ้ะท�าใหม้ั่นใจไดว้า่กลไกในการขับเคลือ่น
ทางดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มของรัฐ California 
จะไมห่ยดุชะงักเนือ่งจากการขาดแคลนน�้า
(b) ความแหง้แลง้เป็นประวัตศิาสตรท์ีพ่ ึง่เกดิขึน้ขอ
งรัฐ California ไดท้�าใหเ้กดิการตัง้ค�าถามทีจ่รงิจัง
เกีย่วกับความน่าเชือ่ถอืระยะยาวในการใชน้�้าประปา
ในปัจจบุนันีข้องเรา ความแหง้แลง้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึ
ความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชน้�้าประปาทีม่อียู่ของเราใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เพิม่การลงทนุในสาธารณูปโภค
ทีเ่กีย่วกบัน�้าของเรา และบรูณาการระบบน�้าจากตน้น�้า
ไปสูผู่ใ้ชป้ลายน�้าของเราใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
(c) สถานการณน์�้าของรัฐ California จ�าเป็นตอ้ง
มีการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดา้นน�้ าของ
รัฐ California เพือ่รองรับกบัความตอ้งการน�้าของ
ประชาชน การเกษตรกรรม และสิง่แวดลอ้ม หมวดนี้
จะชว่ยใหม้นี�้าประปาทีเ่พยีงพอโดยการลดปรมิาณน�้า
เสยี เพิม่ปรมิาณน�้าทีเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของ
เรา และปรับปรงุคณุภาพน�้า หมวดนีย้งัจัดใหม้กีาร
ป้องกนัการเกดิน�้าทว่มเพิม่เตมิส�าหรับชมุชนของเรา
(d) หมวดนี้จะน�าหลักการการใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิา
พในการพัฒนาและการอนุรักษ์น�้าเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการน�้าในปัจจุบันและในอนาคตในสภาวะอ
ากาศทีเ่ปลีย่นไปของรัฐ California รวมไปถงึการกกั
เก็บการระบายน�้าในเขตเมอืงและน�้าฝนทีจ่ะหมดไป 
การลดความเค็มในน�้าบาดาลและน�้ากรอ่ย การเกบ็น�้า
บาดาล การรไีซเคลิน�้า การอนุรักษ์น�้า และการจัดการ 
การฟ้ืนฟสูภาพ การยกระดบัและการป้องกนัลุม่น�้า
(e) การลงทุนในน�้ าประปาและคุณภาพน�้าหลายๆ 
โครงการที่จัดใหใ้นหมวดนี้จะไดรั้บการจับคู่โดย
หน่วยงานและผูรั้บทนุ มากกวา่การเพิม่ประสทิธภิาพ
เป็นสองเทา่ของการใหเ้งนิทนุสนับสนุน
(f) หน่วยงานทีน่�าหมวดนี้ไปใชจ้ะตอ้งใหค้วามส�าคั
ญระดับสูงกับโครงการการใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพแ
ละโครงการทีม่คีวามยั่งยนืและมปีระโยชน์ต่อสิง่แว
ดลอ้มมากทีส่ดุ เงนิทนุสนับสนุนจะมใีหก้บัโครงการ
ทีม่กีารด�าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารดา้นน�้าของรัฐ 
California ซึง่มเีป้าหมายในการเพิม่การฟ้ืนคนืสภาพ
ของระบบน�้าของรัฐ California และความสามารถใน
การจัดการกับสภาวะความแหง้แลง้ของชมุชนต่างๆ 
ในรัฐ California 

(g) ชาว California ทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะดืม่น�้าที่
ปลอดภยั สะอาด สามารถซือ้หาได ้ และสามารถเขา้

ใดจ�านวนเงนิในกองทนุบรกิารดา้นสขุภาพจติไมเ่พยีง
พอทีจ่ะโอนไปยงับญัชยีอ่ย หรอืจ�านวนเงนิในบญัชี
ยอ่ยไมเ่พยีงพอทีจ่ะช�าระเต็มจ�านวน การโอนทีเ่หมาะ
สมตามวรรคนีค้อืจ�านวนเงนิทีข่าดไปจะถกูด�าเนนิการ
ในเดอืนถดัไป
(3) จ�านวนเงนิทีโ่อนใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นวรรค (1) 
และ (2) จะตอ้งไมเ่กนิหนึง่รอ้ยสีส่บิลา้นดอลลาร ์
($140,000,000) ตอ่ปี
(4) วรรค (2) จะไมม่ผีลใชบ้งัคบัเมือ่มกีารออก
พันธบตัรทีไ่ดรั้บอนุญาตตามมาตรา 15463 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ
มาตรา 7. บทบัญญัตขิองกฎหมายนี้อาจไดรั้บการ
แกไ้ขโดยการออกเสียงลงคะแนนสองในสามของ
สภานติบิัญญัตติราบเทา่ทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่ว
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องกฎหมายนี้

รา่งกฎหมาย 3
มาตรการนี้ได รั้บการเสนอใหก้ับประชาชนโดย
สอดคลอ้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

มาตรการนีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้ในประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ และประมวลกฎหมายน�้า 
ดว้ยเหตนุี ้ บทบญัญัตใิหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพ์
ดว้ย ตวัเอยีง เพือ่แสดงวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
ประชาชนแหง่รัฐ California ท�าการตรากฎหมายดงั
ตอ่ไปนี:้
มาตรา 1 ไดม้กีารเพิม่หมวด 38 (เริม่จากมาตรา 
86000) เขา้ในประมวลกฎหมายน�้า เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้

หมวด 38 กฎหมายวา่ดว้ยสาธารณูปโภคดา้นน�้า
ประปา การสง่น�้า ระบบนเิวศและการป้องกนัลุม่น�้า 
และการฟ้ืนฟสูภาพ และการป้องกนัน�้าดืม่แหง่รัฐปี 

2018

บทที ่ 1. หวัขอ้สัน้
86000. หมวดนี้จะเป็นทีรู่จั้กและอาจถูกอา้งองิใน
ชือ่กฎหมายวา่ดว้ยน�้าประปาและคณุภาพน�้าปี 2018 
(Water Supply and Water Quality Act of 2018)

บทที ่ 2. การลงความเห็น และการประกาศ
86001. ประชาชนลงความเห็นและประกาศสิง่ต่อ
ไปนี:้
(a) ในรัฐของเราที่มักจะเผชิญกับความแหง้แล ้
งอยูบ่อ่ยครัง้ เศรษฐกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูใน
เชงิการเกษตรกรรม และในลกัษณะเมอืงของเรา
นั้นจ�าเป็นตอ้งพึ่งพาน�้ าประปาที่มีคุณภาพสูงและ
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(n) หมวดนี้ใหเ้งินทุนสนับสนุนกับโครงการต่อไป
นี ้ ซึง่ตอบรับตอ่ความตอ้งการน�้าของมนุษยแ์ละสิง่
แวดลอ้มในรัฐ California :

(1) การปรับปรุงน�้ าประปาและคุณภาพน�้ าโดยใช ้
ประโยชนจ์ากหลกัการใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ รวม
ไปถงึการอนุรักษ์น�้า การลดความเค็มของน�้าบาดาล
และน�้าเค็มอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นพืน้ดนิ การบรหิารจัดการน�้า
ฝน การรไีซเคลิน�้าเสยี และมาตรการบรหิารจัดการน�้า
ทีค่ลา้ยคลงึกนั
(2) การบรหิารจัดการป่าไมแ้ละทรัพยากรลุ่มน�้าทีด่ี
กวา่ เชน่การบรหิารจัดการผา่นโครงการการปรับปรงุ
ลุม่น�้า Sierra Nevada เพือ่ปรับปรงุรปูแบบ ปรมิาณ 
และคณุภาพของน�้าทีจ่ะหมดไปและการเตมิน�้าใตด้นิ 
การปรับปรุงคุณภาพของดินจะช่วยปรับปรุงความ
สามารถที่พื้นดนิจะเก็บน�้าบาดาลและบรรเทาอัตรา
การไหลออกของน�้า
(3) การบรหิารจัดการน�้าบาดาลทีด่กีวา่ รวมไป
ถึงการน� ากฎหมายการจัดการน�้ าใตด้ินที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Groundwater Management Act) มา
ใชไ้ดเ้ร็วขึน้ (สว่นที ่ 2.74 (เริม่ทีม่าตรา 10720) 
ของ ภาค 6) และการรับรูท้ีด่ขี ึน้ถงึการเชือ่มตอ่กนั
ระหวา่งน�้าผวิดนิและน�้าบาดาล
(4) การจัดหาน�้าใหส้�าหรับปลาและสตัวต์า่งๆ รวมไป
ถงึการฟ้ืนฟสูภาพเสน้ทางบนิอพยพของนก และการ
บรหิารจัดการถิน่ทีอ่ยูใ่นลักษณะทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสิง่แวดลอ้ม
(5) ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ในการขนสง่น�้าสง่ผลใหม้ี
การเตมิน�้าใตด้นิทีเ่พิม่มากขึน้ และปรับปรงุการขนสง่
และการใชป้ระโยชน์จากน�้าทีท่ว่มเพือ่น�ามาใชใ้นปีที่
เกดิความแหง้แลง้
(o) ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมทรัพยากรน�้าขอ
งรัฐ, กรมประมงและสตัวป่์า และหน่วยงานตา่งๆ ได ้
รับรูว้่าการใหเ้งินทุนสนับสนุนส�าหรับการยกระดับ
ถิน่ที่อยู่อาศัยของปลานั้นมีความส�าคัญมากในการ
ฟ้ืนฟปูรมิาณประชากรปลาทอ้งถิน่ของรัฐ California 
และการพึง่พากระแสน�้าเพยีงอย่างเดยีวในการฟ้ืนฟู
ปรมิาณประชากรปลาเหลา่นัน้จะไมเ่พยีงพอ การให ้
เงนิทุนสนับสนุนเพือ่ยกระดับถิน่ทีอ่ยู่อาศัยของปลา
เป็นสว่นประกอบทีส่�าคัญต่อกระแสน�้าทีเ่หมาะสมใน
การปกป้องปลา
(p) รัฐ California ไดส้ญูเสยีพืน้ทีชุ่ม่น�้าทาง
ประวตัศิาสตรไ์ปถงึรอ้ยละ 95 พืน้ทีชุ่ม่น�้าเหลา่นีม้ี
อาหาร น�้า และทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับการยา้ยถิน่ และนก 
ปลา สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม สตัวเ์ลือ้ยคลาน สตัวค์รึง่บก
ครึง่น�้าอืน่ๆ และพชืพันธุช์นดิตา่งๆ มากมาย สิง่มชีวีติ

ถงึได ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 106.3 หน่วยงาน
ทีใ่หเ้งนิทุนสนับสนุนส�าหรับน�้าดืม่ทีป่ลอดภัยทีเ่ป็น
ไปตามหมวดนี้จะช่วยใหเ้จตนารมณ์ของมาตรานั้น
ส�าเร็จผลเชน่กนั
(h) หมวดนีจั้ดใหม้กีารกระจายเงนิทนุสนับสนุนทีส่มเ
หตสุมผลและยตุธิรรมทีเ่ป็นประโยชนก์บัทกุภมูภิาคข
องรัฐทัง้ทางตรงและทางออ้ม
(i) หมวดนีจั้ดใหม้กีารด�าเนนิการใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิ
าพในระยะสัน้และระยะยาวเพือ่แกปั้ญหาการขาดแคล
นน�้าทีเ่กดิจากความแหง้แลง้ทีพ่ ึง่เกดิขึน้ และจะชว่ย
เตรยีมความพรอ้มใหก้บัชมุชนตา่งๆ ส�าหรับความแหง้
แลง้ในอนาคต ความแหง้แลง้ท�าใหต้อ้งลดการจา่ย
น�้าใหก้บัประชาชน การเกษตรกรรม และสิง่แวดลอ้ม 
หมวดนี้จะช่วยใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการน�้ าของ
ประชาชน การเกษตรกรรม และสิง่แวดลอ้มและท�าให ้
รัฐ California ฟ้ืนคนืสภาพมากขึน้ถงึแมว้า่ตอ้งเผชญิ
กบัสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นไป
(j) ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพและประสทิธภิาพการ
ผลติน�้าของลุม่น�้า ชมุชนตา่งๆ ตอ้งพึง่พาตนเองให ้
มากขึน้โดยค�านงึถงึน�้าประปา และคณุภาพดา้นสิง่
แวดลอ้มในทอ้งถิน่ทีจ่ะเพิม่ขึน้
(k) โดยก�าจัดพชืทีร่กุราน เชน่ วชัพชื yellow 
starthistle, ตน้กกยกัษ์ (Arundo donax) และตน้ 
tamarisk น�้าประปาจะมมีากขึน้และชว่ยปรับปรงุถิน่ที่
อยูส่�าหรับปลาและสตัวป่์าตา่งๆ
(l) น�้าทว่มสามารถกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกช่มุชน
และระบบสาธารณูปโภคได ้ เราสามารถใชป้ระโยชน์
จากน�้าฝนไดม้ากขึน้โดยการกักเก็บน�้าไวเ้พื่อใชใ้น
ชมุชนของเรา ในพืน้ทีเ่พาะปลกูของเรา และโดยการ
เตมิแอง่น�้าบาดาล โดยการจัดหารเงนิทนุสนับสนุน
เพือ่จัดการกบัลุม่น�้าและทีร่าบน�้าทว่มถงึของเราอยา่ง
ชาญฉลาด หมวดนีย้งัชว่ยใหห้ลกีเลีย่งความเสยีหาย
จากน�้าทว่ม ปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูข่องปลาและสตัวต์า่งๆ 
ก�าจัดมลพษิจากน�้าประปาของเรา เพิม่ปรมิาณน�้า
บาดาล ฟ้ืนฟชูัน้หนิอุม้น�้า และปรับปรงุสิง่แวดลอ้ม 
การบรหิารจัดการทีร่าบน�้าท่วมถงึทีด่กีว่าอาจชว่ยให ้
ปฏบิัตกิารเก็บน�้าตน้น�้าไดรั้บการปรับปรุงดีขึน้เพื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการจัดหาน�้า
(m) สภาวะไฟไหมท้ีรุ่นแรงสามารถน�าไปสูก่ารกัดก
รอ่นทีส่�าคญั คณุภาพน�้าทีล่ดลง และผลกระทบตอ่
สาธารณูปโภคทีเ่กีย่วกบัน�้า  หมวดนีจั้ดใหม้กีารให ้
เงนิทนุสนับสนุนเพือ่จัดการกบัป่าไมแ้ละลุม่น�้าเพือ่ลด
อนัตรายจากไฟไหม ้ บรรเทาผลกระทบของไฟป่าทีม่ี
ตอ่น�้าประปาและคณุภาพน�้า และยกระดบัการจัดหาน�้า
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(5) การซอ่มอา่งเกบ็น�้าส�าหรับควบคมุน�้าทว่ม เงนิ
ทนุสนับสนุนของรัฐจะชว่ยลดคา่ใชจ้่ายของโครงการ
เหลา่นีส้�าหรับรัฐบาลทอ้งถิน่
(6) เงนิทุนสนับสนุนจากภาครัฐในการฟ้ืนฟูสภาพ
อา่ว San Francisco  การลงทนุของรัฐในโครงการ
เกีย่วกบัพืน้ทีชุ่ม่น�้าทีช่ว่ยป้องกนัน�้าทว่มรอบอา่ว San 
Francisco จะชว่ยลดความเสีย่งในการเกดิน�้าทว่มที่
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ นีจ่ะชว่ย
ลดคา่ใชจ้า่ยของมาตรการควบคมุน�้าทว่มอืน่ๆ และที่
ส�าคญัไปกวา่นัน้ จะชว่ยลดความเสยีหายจากน�้าทว่ม
ซึง่มักจะสง่ผลใหเ้กดิค่าใชจ้่ายทีม่ากมายกับรัฐบาล
ทอ้งถิน่ในการซอ่มแซมอาคารสถานทีต่า่งๆ
(7) การใหเ้งนิทนุสนับสนุนเกีย่วกบัน�้าฝน ระเบยีบ
ขอ้บังคับที่ก�าหนดไวโ้ดยส�านักงานคณะกรรมการ
ควบคมุทรัพยากรน�้าของรัฐ (State Water Resources 
Control Board) และคณะกรรมการควบคมุคณุภาพ
น�้าสว่นภมูภิาคหลายๆ แหง่จะสง่ผลใหม้กีารกอ่สรา้ง
โครงการที่มีค่าใชจ้่ายลงทุนมากมายซึ่งเป็นเงิน
หลายพันลา้นดอลลาร ์ การใหเ้งนิทนุสนับสนุนผา่น
มาตรการนีจ้ะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของโครงการเหลา่นีใ้ห ้
กบัรัฐบาลทอ้งถิน่
(8) การฟ้ืนฟสูภาพการประมง หมวดนีจั้ดหาเงนิ
ทุนหลายรอ้ยลา้นดอลลาร์ใหก้ับการฟ้ืนฟูสภาพ
การประมง หน่วยงานดา้นน�้าสว่นทอ้งถิน่และสว่น
ภูมภิาคเขา้มาด�าเนินการจัดการโครงการมากมาย
เหลา่นีอ้ยา่งสมคัรใจ ดว้ยการจัดหาเงนิทนุสนับสนุน
ของรัฐ หมวดนีจ้ะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยในทอ้งถิน่ได ้
นอกจากนี ้ ผลการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรปลาจะ
ท�าใหม้คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะปรับปรุงการจัดหาน�้าใน
ทอ้งถิน่ หลกีเลีย่งคา่ใชจ้า่ยของรัฐบาลทอ้งถิน่ในการ
เปลีย่นระบบการจ่ายน�้าซึง่มคีา่ใชจ้่ายหลายรอ้ยลา้น
ดอลลาร ์หรอืแมแ้ตห่ลายพันลา้นดอลลาร์
(9) ความน่าเชือ่ถอืในสว่นภมูภิาคในพืน้ทีบ่รเิวณอา่ว 
หน่วยงานดแูลน�้าระดบัเขตในพืน้ทีบ่รเิวณอา่ว San 
Francisco ก�าลงัด�าเนนิการปรับปรงุอยา่งกวา้งขวาง
ในระบบการแจกจ่ายน�้าเพือ่ท�าการเชือ่มตอ่ระบบการ
จา่ยน�้าเพือ่เพิม่ความน่าเชือ่ถอืในการจา่ยน�้าประปาใน
หนา้แลง้ และประโยชนด์า้นอืน่ๆ ดว้ยการจัดหาเงนิ
ทนุสนับสนุนใหก้บัโครงการนี ้ หมวดนีจ้ะลดคา่ใชจ้า่ย
ลงสองรอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์($250,000,000)

(10) การซอ่มแซมคลอง Friant Kern การสบูน�้า
บาดาลเกนิก�าหนดกอ่ใหเ้กดิการทรุดตัวลงของคลอง 
Friant Kern เงนิทนุสนับสนุนของรัฐเพือ่ใชใ้นการ
ซอ่มแซมคลองจะชว่ยลดค่าใชจ้่ายในการซอ่มแซม
คลองใหก้บัหน่วยงานดแูลน�้าระดบัเขต การหลกีเลีย่ง
ค่าใชจ้่ายเพือ่เป็นเงนิทุนใหก้ับโครงการนี้จะยังชว่ย
ใหป้ระหยัดไปไดอ้ีกหลายสบิลา้นดอลลาร์ต่อปีใน

หลายชนิดอาจจะมอีันตรายหรือถูกคุกคามหากไม่มี
พืน้ทีชุ่ม่น�้า และอกีหลายชนดิจะมชีวีติรอดก็เนือ่งจาก
พืน้ทีชุ่ม่น�้าทีม่อียูท่กุวนันีเ้ทา่นัน้ หมวดนีร้วมการงาน
ทีส่รา้งความยั่งยนืและปกป้องพืน้ทีชุ่ม่น�้าในปัจจุบัน
เขา้กบัศกัยภาพทีจ่ะเพิม่พืน้ทีชุ่ม่น�้าในรัฐ California 
เพือ่สนับสนุนการเจรญิเตบิโตของพรรณไมป้ระจ�าถิน่
และพรรณสตัวป์ระจ�าถิน่
(q) การน�าหมวดนี้ไปใชจ้ะสง่ผลในการประหยัดค่าใ
ชจ้่ายใหก้ับรัฐบาลทอ้งถิน่ทันทโีดยเป็นเงนิมากกว่า 
หนึง่พันลา้นดอลลาร ์และชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยการด�าเนนิ
งานของรัฐบาลทอ้งถิน่เป็นเงนิหลายรอ้ยลา้นดอลลาร์
ตอ่ปี หมวดนีจ้ะจัดใหม้กีารใหเ้งนิทนุสนับสนุนทีไ่ป
แทนทีก่ารใหเ้งนิทนุสนับสนุนของรัฐบาลทอ้งถิน่ ซึง่
สง่ผลในการด�าเนนิงานโครงการตา่งๆ ในขอบเขตตอ่
ไปนี ้ในทีส่ดุแลว้ โครงการตา่งๆ เหลา่นีจ้ะด�าเนนิงาน
โดยรัฐบาลทอ้งถิน่
(1) น�้าดืม่ทีป่ลอดภยั เงนิทนุสนับสนุนของรัฐโดยตรง
และกองทุนสมทบจะชว่ยลดค่าใชจ้่ายใหก้ับรัฐบาล
ทอ้งถิน่ในการด�าเนินงานระบบน�้าดื่มและระบบการ
บ�าบดัน�้าเสยี และในระดบัหนึง่คอืการปฏบิตักิารของ
ระบบเหลา่นัน้
(2) การรไีซเคลิน�้าเสยี เงนิทนุสนับสนุนของรัฐจะ
ชว่ยลดค่าใชจ้่ายของโรงงานเหล่านี้ ซึง่เป็นการลด
ตน้ทนุของโครงการส�าหรับรัฐบาลทอ้งถิน่ ดว้ยการ
ลดตน้ทนุของรัฐบาลทอ้งถิน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัน�้า
จากโรงงานเหลา่นีก้จ็ะลดลงไปเชน่กนั การด�าเนนิ
งานของโรงงานรไีซเคลิน�้าเสยีจะชว่ยยดืเวลาความ
ตอ้งการแหลง่น�้าประปาอืน่ทีม่รีาคาแพงกวา่ ดว้ยเหตุ
นีจ้งึเป็นการลดเงนิทนุในทอ้งถิน่ และคา่ใชจ้า่ยใน
การปฏบิตังิาน
(3) การลดความเค็มในน�้าใตด้นิ เงนิทนุสนับสนุน
ของรัฐจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของโรงงานเหลา่นี ้ ซึง่
เป็นการลดตน้ทนุของโครงการส�าหรับรัฐบาลทอ้งถิน่ 
ดว้ยการลดตน้ทนุของรัฐบาลทอ้งถิน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่ว
กบัน�้าจากโรงงานเหลา่นีก้จ็ะลดลงไปเชน่กนั การ
ด�าเนนิงานของโรงงานรไีซเคลิน�้าเสยีจะชว่ยยดืเวลา
ความตอ้งการแหล่งน�้าประปาอื่นที่มีราคาแพงกว่า 
ดว้ยเหตนุีจ้งึเป็นการลดเงนิทนุในทอ้งถิน่ และคา่ใช ้
จา่ยในการปฏบิตังิาน
(4) การอนุรักษ์น�้า เงนิทนุสนับสนุนของรัฐจะชว่ยลด
คา่ใชจ้า่ยของโครงการเหลา่นี ้ ซึง่เป็นการลดตน้ทนุ
ของรัฐบาลทอ้งถิน่ ทีส่�าคญัไปกวา่นัน้ ความตอ้งการ
น�้าทีล่ดลงซึง่เป็นผลจากโครงการเหล่านี้จะชว่ยลด
คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน และจะยดืเวลาทัง้โดย
ชัว่คราว หรอืถาวรส�าหรับคา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง
และการปฏบิัตงิานของโครงการทีม่คีา่ใชจ้า่ยลงทนุที่
แพงกวา่ทีจ่�าเป็นในการจัดหาน�้าใหม่
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หรอืน�้าทีม่เีกลอืจากแหลง่น�้าอืน่ในแผน่ดนิทีม่มีลพษิ 
รวมไปถงึน�้ากรอ่ย
(f) “ชมุชนดอ้ยโอกาส” มคีวามหมายทีก่�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา (a) ของมาตรา 79505.5 ซึง่อาจไดรั้บการ
แกไ้ข
(g) “น�้าไหลในฤดแูลง้” ไดม้กีารใหค้�าจ�ากดัความไว ้
ในมาตรา 10561.5

(h) “พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ” มคีวามหมายที่
ก�าหนดไวใ้นหมวดยอ่ย (k) ของมาตรา 79702 ซึง่
อาจไดรั้บการแกไ้ข
(i) “คณะกรรมการดา้นการเงนิ” หมายถงึ คณะ
กรรมการดา้นการเงนิเพือ่ส่งเสรมิความน่าเชือ่ถอืใน
การจัดหาน�้า และการป้องกนัภยัแลง้ ตามทีไ่ดน้ยิาม
ไวใ้นมาตรา 86182

(j) “กองทนุ” หมายถงึกองทนุสนับสนุนดา้นความน่า
เชือ่ถอืในการจัดการน�้า และการป้องกนัภยัแลง้ ซึง่จัด
ตัง้ขึน้ตามมาตรา 86189

(k) “ส�านักงานรักษาความยั่งยืนของน�้ าบาดาล” 
หมายถงึ ส�านักงานทีไ่ดรั้บค�าจ�ากดัความในอนุมาตรา 
(j) ของมาตรา 10721

(l) “แผนการจัดการน�้าแบบบรูณาการระดับภมูภิาค” 
หมายถงึแผนการทีค่รอบคลมุพืน้ทีภ่มูศิาสตรท์ีไ่ดร้ะบุ
ไวท้ีเ่ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของสว่นที ่ 2.2 (เริม่จาก
มาตรา 10530) ของภาค 6 โดยในสว่นนัน้อาจจะได ้
รับการเปลีย่นแปลงแกไ้ข
(m) “พชืทีบ่กุรกุ” หมายถงึพชืทีอ่ยูบ่นดนิหรอือยูใ่น
น�้าทีไ่มใ่ชพ่ชืพืน้เมอืงของรัฐ California ทีไ่มม่คีณุคา่
หรอืไม่มคีวามส�าคัญทางการเกษตรซึง่มลีักษณะดัง
ตอ่ไปนี:้ แทนทีพ่ชืพืน้เมอืง คกุคามความหลากหลาย
ทางชวีภาพของพชืพืน้เมอืง เป็นอนัตรายตอ่ผลผลติ
ทางการเกษตรหรอืทุง่หญา้ มสีว่นในการกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายจากการเกดิเพลงิไหม ้ หรอืใชน้�้ามากกวา่พชื
ทีต่วัมนัเองไปขึน้แทน
(n) “โครงการอเนกประสงค”์ หมายถงึโครงการที่
มวีตัถปุระสงคม์ากกวา่หนึง่ขอ้ รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เฉพาะการจัดการน�้าทว่ม น�้าประปา การปรับปรงุ
คณุภาพน�้า การยกระดบัสภาพแวดลอ้ม นันทนาการ 
การอนุรักษ์พลงังาน การลดการปลอ่ยกา๊ซทีม่ผีลตอ่
การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ และการปรับปรงุชวีติ
ปลาและสตัวป่์า
(o) “องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร” หมายถงึองคก์รที่
ผา่นการรับรองใหป้ระกอบธรุกจิในรัฐ California และ
ไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรา 501(c)(3) หรอืมาตรา 
501(c)(6) แหง่ประมวลกฎหมายรัษฎากร ตามที่
กฎหมายแหง่รัฐและรัฐบาลกลางอนุญาต

ตน้ทุนดอกเบีย้ซึง่หน่วยงานระดับเขตนี้เป็นผูรั้บผดิ
ชอบ
(11) การซอ่มแซมเขือ่น Oroville  ถงึแมว้า่รัฐบาล
กลางจะมหีนา้ทีรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซม
เขือ่น Oroville โดยผา่นส�านักจัดการภาวะฉุกเฉนิ
กลาง หรอืกองบญัชาการทหารชา่งแหง่กองทพั
บกสหรัฐอเมรกิา รัฐบาลกลางกอ็าจจะไมส่ามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดนีไ้ด ้ หากผูรั้บเหมาระบบการ
พัฒนาทรัพยากรน�้าของรัฐ ซึง่เป็นหน่วยงานระดบั
ทอ้งถิน่ทัง้หมด ถกูบงัคบัใหรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดหรอืบางสว่น หมวดนีจ้ะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของ
พวกเขาลงเป็นเงนิประมาณ สองรอ้ยลา้นดอลลาร ์
($200,000,000) ตน้ทนุดอกเบีย้กจ็ะลดลงเชน่กนั
(r) เงนิทนุสนับสนุนทีส่�าคัญยังคงตอ้งถกูจัดสรรไปยั
งโครงการดา้นการจัดเกบ็ สอดคลอ้งตามภาค 26.7 
(เริม่จากมาตรา 79700) ดว้ยเหตผุลนี ้และเพือ่ไมใ่ห ้
เป็นการรบกวนการท�างานของคณะกรรมาธกิารดา้น
น�้าแหง่รัฐ California ในการใหเ้งนิทนุสนับสนุนเหลา่
นี ้ มาตรการนีจ้งึไมร่วมถงึการใหเ้งนิทนุสนับสนุน
ส�าหรับการกอ่สรา้งโครงการส�าหรับการจัดเก็บโดย
เฉพาะ

บทที ่ 3. ค�าจ�ากดัความ
86002. เวน้แตบ่รบิทไดก้�าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ค�า
จ�ากัดความทีไ่ดก้�าหนดไวใ้นมาตรานี้ไดว้างระเบยีบ
โครงสรา้งของหมวดนีด้งัตอ่ไปนี:้
(a) “การอนุรักษ์” หมายถงึการฟ้ืนฟสูภาพ การสรา้ง
เสถยีรภาพ การบรูณะ การลดการใชน้�้า การพัฒนา 
และการสรา้งใหม ่ หรอืการรว่มกนัของกจิกรรมใดๆ 
เหลา่นี้
(b) “การอนุรักษ์ที่ด�าเนินการบนพื้นที่ของเอกชน" 
หมายถงึโครงการทีเ่จา้ของทีด่นิมปีระสงคท์ีจ่ะมสีว่น
ร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตทิีม่คีวาม
ยดืหยุน่เพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลง และอนัตราย
ทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ถิน่ทีอ่ยูแ่ละสตัวป่์า การลงทนุและ
การด�าเนนิงานเหลา่นี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่สรา้ง
สภาวะของถิ่นที่อยู่ในที่ดนิของเอกชนโดยเฉพาะ
ซึง่เมื่อไดรั้บการจัดการอย่างเป็นระบบตลอดระยะ
เวลาหนึง่ จะเป็นประโยชนต์อ่สขุภาพในระยะยาว 
และความยดืหยุน่ของระบบนเิวศทีจ่�าเป็น และเพิม่
ประชากรสตัวป่์ามากขึน้
(c) “ดนิดอนสามเหลีย่ม” หมายถงึ ดนิดอนสามเหลีย่ม 
Sacramento-San Joaquin Delta ดงัทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดั
ความไวใ้นมาตรา 12220

(d) “กระทรวง” หมายถงึ กระทรวงทรัพยากรน�้า
(e) “กระบวนการแยกเกลอืออกจากน�้า” หมายถงึ 
การน�าเกลือและสิง่ปนเป้ือนอื่นออกจากน�้าบาดาล 
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(v) “ส�านักงานคณะกรรมการของรัฐ” หมายถงึ 
ส�านักงานคณะกรรมการควบคมุทรัพยากรน�้าของรัฐ
(w) “กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรทีเ่กีย่วกบัภาษี” หมาย
ถงึ กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรทีเ่กีย่วกบัภาษี บทที ่ 4 
(เริม่จากมาตรา 16720) ของ สว่นที ่ 3 ของภาค 4 
ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
(x) “น�้าฝน” ไดรั้บการจ�ากคัความตามมาตรา 
10561.5

(y) “แผนการจัดการทรัพยากรน�้าฝน” ไดรั้บค�าจ�ากคั
ความตามสว่นที ่ 2.3 (เริม่จากมาตรา 10560) ของ
ภาค 6

บทที ่4 ความรับผดิชอบ
86003. (a) (1) องคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชา
ตจิะตอ้งจัดใหม้กีารตรวจสอบการใชจ้่ายโดยสอดคล ้
องกบัหมวดนีไ้มน่อ้ยกวา่ทกุสามปี
(2) ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่ 10 มกราคม 2020 
และทกุๆ หกเดอืนจากนัน้ องคก์ารบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาตจิะตอ้งท�าการเผยแพร่รายงานที่
ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัง้หมดต่อไปนี้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
หมวดนี้บนเว็บไซต์ในระยะเวลาหกเดือนยอ้นหลัง
พรอ้มดว้ยขอ้มลูทีส่รปุโดยมาตราของหมวดนี:้
(A) ภาระผกูพันของการใหเ้งนิทนุสนับสนุน
(B) ขอ้สรปุของโครงการใหมท่ีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน
(C) ขอ้สรปุของโครงการทีเ่สร็จสมบรูณแ์ลว้
(D) การอภปิรายเกีย่วกับขัน้ตอนการปฏบิัตเิพื่อให ้
เป็นไปตามปัจจัยสู่ความส�าเร็จที่เกดิขึน้ตามมาตรา 
86157

(E)  การอภปิรายเกีย่วกบัความทา้ทายทัว่ไปที่
ประสบโดยหน่วยงานของรัฐ และผูรั้บเงนิทนุในการ
ด�าเนนิการจัดการโครงการตา่งๆ
(F)  การอภปิรายเกีย่วกบัการบรรลเุป้าหมายและ
ความส�าเร็จที่ส�าคัญที่ประสบโดยหน่วยงานของรัฐ
และผูรั้บเงนิทนุ
(3) หมวดยอ่ยนี้ควรจะยังคงมผีลบังคับใชจ้นถงึวันที ่
1 มกราคม 2028 เทา่นัน้ และจะไมม่ผีลบงัคบัใชเ้มือ่
ถงึวนันัน้
(b) กระทรวงการคลงัหรอืผูค้วบคมุการเงนิ หรอืผู ้
ตรวจสอบบญัชขีองรัฐ California ทีป่ฏบิตัติามค�าสัง่
ของสภานติบิญัญัต ิอาจจะท�าการตรวจสอบคา่ใชจ้า่ย
ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน
ตามกฎหมายนั้
(c) หน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิสนับสนุนใดๆ ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตโดยหมวดนี ้ ตอ้งรายงานคา่ใชจ้า่ยของเงนิ
ทนุจากเงนิอดุหนุน

(p) “การป้องกนั” หมายถงึการด�าเนนิการทีจ่�าเป็น
เพือ่ป้องกนัผลเสยี หรอืความเสยีหายตอ่บคุคล สิง่
ปลกูสรา้ง หรอืทรัพยากรธรรมชาต ิ หรอืการด�าเนนิ
การเพื่ออนุญาตใหใ้ชไ้ดต้่อเนื่องและใหเ้กดิความ
บนัเทงิจากสิง่ปลกูสรา้ง หรอืทรัพยากรธรรมชาต ิ
และรวมถงึการครอบครอง การพัฒนา การบรูณะ การ
อนุรักษ์ การสงวนรักษา และการสรา้งความเขา้ใจ 
โดยการสรา้งความเขา้ใจไดม้กีารใหค้�าจ�ากดัความไว ้
ในหมวดยอ่ย (i) ของมาตรา 75005 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
(q) “หน่วยงานของรัฐ” หมายถงึ หน่วยงานของรัฐ
หรอืกระทรวง เขตพเิศษ องคก์ารพลงัความรว่มมอื 
เมอืง เทศมณฑล เมอืงและเทศมณฑล หรอืหน่วยยอ่
ยอืน่ๆ ทางการเมอืงของรัฐ
(r) “ระบบน�้าสาธารณะ” ไดรั้บค�าจ�ากดัความใน
อนุมาตรา (h) ของมาตรา 116275 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั และหมาย
ถงึหน่วยงานบรกิารจัดหาน�้าประปาในระดับภูมภิาค 
เทศบาล และในเขตเมอืง รวมไปถงึน�้าประปาทีม่ี
เอกชนเป็นเจา้ของ ตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้น
มาตรา 10617

(s) “การบรูณะ” หมายถงึการพัฒนาปรับปรงุ
โครงสรา้งทางกายภาพ หรอืสถานที ่ ในกรณีของ
ระบบธรรมชาตแิละลกัษณะภมูทิศัน ์ รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเฉพาะ โครงการทีป่รับปรงุกระบวนการทาง
กายภาพและชวีภาพ โดยรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ 
การควบคมุการพังทลาย การบรหิารจัดการตะกอน; 
การควบคุมและก�าจัดการแพร่ระบาดรุกรานของชนดิ
พันธุต์า่งถิน่; การเผาท�าลายตามก�าหนด; การลด
อนัตรายจากเชือ้เพลงิ; การกัน้รัว้เพือ่ป้องกนัอนัตราย
เพือ่รักษาหรอืบรูณะทรัพยากรธรรมชาต;ิ ทุง่หญา้ 
พืน้ทีชุ่ม่น�้า พืน้ทีแ่นวชายฝ่ัง การบรูณะกระแสน�้า; 
และการพัฒนาถิน่ทีอ่ยูข่องพชืและสตัวอ์ืน่ๆ เพือ่เพิม่
คณุคา่ของระบบธรรมชาตขิองพืน้ที ่ โครงการบรูณะ
อาจรวมถงึ การวางแผน การตดิตามควบคมุ และการ
รายงานตามความจ�าเป็นเพื่อรับประกันความส�าเร็จ
ของการด�าเนนิงานตามเป้าหมายของโครงการ
(t) “ชมุชนดอ้ยโอกาสรนุแรง” หมายถงึ ชมุชนทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่ในครัวเรอืนของประชากรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 
60 ของรายไดเ้ฉลีย่ในครัวเรอืนของประชากรทัว่ทัง้รัฐ
(u) “โครงการปรับปรงุพืน้ทีลุ่ม่น�้าเขต Sierra Nevada” 
คอื โครงการทีไ่ดรั้บการประสานงาน บรูณาการ ความ
ร่วมมือเพื่อบูรณะคุณภาพของลุ่มน�้ าหลักของรัฐ 
California โดยการเพิม่พืน้ทีแ่ละขนาดของการบรูณะ
ป่าไมเ้พื่อการบ�ารุงรักษาประโยขน์ทีส่�าคัญทีภู่มภิาค 
Sierra Nevada มใีห ้
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แมงกานสี, ปรมิาณของแข็งทีล่ะลายเจอืปนอยูใ่นน�้า 
การเหนีย่วน�าไฟฟ้า และธาตยุเูรเนยีม
86007. (a) (1) จากเงินทุนที่ไดรั้บอนุมัติใน
มาตรา 86004 เงนิจ�านวนหา้รอ้ยลา้นดอลลาร ์
($500,000,000) ควรจะมพีรอ้มไวเ้พือ่เป็น
ทุนสนับสนุนและใหกู้ส้� าหรับการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคน�้าสาธารณะ และการด�าเนนิการที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานน�้าดืม่ปลอดภัย 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดน้�้าดืม่ทีส่ามารถซือ้หาได ้ หรอืทัง้
สองอยา่ง จะตอ้งใหค้วามส�าคญักบัโครงการทีใ่หก้าร
บ�าบดัการปนเป้ือน หรอืการเขา้ถงึแหลง่น�้า หรอื
แหลง่น�้าดืม่อืน่ๆ ส�าหรับระบบน�้าของชมุชนขนาด
เล็ก หรอืระบบน�้าขนาดเล็กของรัฐในชมุชนดอ้ย
โอกาสทีแ่หล่งน�้าดืม่ของพวกเขาไม่สามารถใชง้าน
ไดเ้นือ่งจากการปนเป้ือนสารเคมแีละไนเตรต และ
สิง่อืน่ๆ ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทีไ่ดรั้บการระบโุดย
ส�านักงานคณะกรรมการของรัฐ ผูรั้บเงนิทนุทีม่สีทิธิจ์ะ
ตอ้งรับใชช้มุชนทีด่อ้ยโอกาส และระบบน�้าสาธารณะ 
หรอืหน่วยงานของรัฐ
(2) รายจ่ายทีเ่หมาะสมตามเกณฑอ์าจจะรวมไปถงึ 
คา่ใชจ้่ายในการเริม่ตน้ปฏบิัตงิานและการบ�ารุงรักษา
ระบบทีใ่ชส้�าหรับชว่ยเหลอืชมุชนดอ้ยโอกาส ควร
ใหค้วามส�าคัญกับโครงการทีม่วีธิกีารแกปั้ญหาใหก้ับ
ชมุชนหลายแหง่ อยา่งนอ้ยหนึง่ในนัน้คอืชมุชนดอ้ย
โอกาสทีข่าดแคลนน�้าดืม่ทีป่ลอดภยั สามารถซือ้หา
ได ้ และไดรั้บบรกิารจากระบบน�้าในชนุชนขนาดเล็ก 
ระบบน�้าขนาดเล็กของรัฐ หรอืบอ่น�้าเอกชน การใหเ้งนิ
ทนุส�าหรับการกอ่สรา้งควรจะจ�ากดัที ่หา้ลา้น ดอลลาร ์
($5,000,000) ตอ่โครงการ ยกเวน้วา่ส�านักงาน
คณะกรรมการของรัฐอาจจะจ�ากัดไวท้ี่ไม่เกนิยี่สบิ
ลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) ส�าหรับโครงการทีใ่ห ้
ประโยชนใ์นสว่นภมูภิาค หรอืแบง่ปันหลายโครงการ 
โดยรวมไปถึงการรวมระบบน�้ าดื่มสองระบบหรือ
มากกวา่เขา้ดว้ยกนั อยา่งนอ้ยหนึง่ในนัน้ควรจะเป็น
ชมุชนดอ้ยโอกาส อาจจะมกีารใหเ้งนิทนุสนับสนุนไม่
เกนิรอ้ยละ 50 ลว่งหนา้กอ่นการใชจ้า่ยจรงิ
(3) ส�าหรับวตัถปุระสงคข์องอนุมาตรานี ้ “คา่ใชจ้า่ย
ในการเริม่ตน้ปฏบิตังิานและการบ�ารงุรักษา“ หมาย
ถงึ คา่ใชจ้า่ยเริม่ตน้ทีม่สีทิธเิหมาะสม และสามารถ
เบกิไดภ้ายใตข้อ้ตกลงการใหเ้งนิทุนสนับสนุนการ
กอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้ โดยรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ การ
เริม่ตน้การทดสอบโครงการที่ไดท้�าการก่อสรา้งไป
แลว้ทีค่าดวา่โครงการจะเสร็จสมบรูณ์ คา่ใชจ้า่ยใน
การเริม่ตน้ปฏบิัตงิานและการบ�ารงุรักษาจะไดรั้บสทิธิ์
ทีจ่ะรับเงนิทุนสนับสนุนตามมาตรานี้เป็นเวลาไม่เกนิ
สามปี

บทที ่ 5. การปรับปรงุน�้าประปาและคณุภาพน�้า
ขอ้ 1. น�้าดืม่ทีป่ลอดภยั

86004. เงินจ�านวนเจ็ดรอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์
($750,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุ
ใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช ้
จา่ย ใหเ้งนิทนุสนับสนุน และเพือ่เป็นเงนิกูเ้พือ่การ
ปรับปรงุคณุภาพน�้า หรอืเพือ่ชว่ยในการจัดหาน�้า
ดืม่ทีส่ะอาด ปลอดภยัและไวว้างใจไดส้�าหรับชาว 
California ทกุคน
86005. โครงการที่มีส ิทธิ์ที่จะได รั้บเงินทุน
สนับสนุนตามขอ้นี้จะตอ้งช่วยใหเ้กดิการปรับปรุง
คณุภาพน�้าเพือ่ประโยชนใ์นการใชส้อย วตัถปุระสงค์
ของขอ้นีค้อืเพือ่:

(a) ลดสิง่ปนเป้ือนในน�้าประปาส�าหรับดืม่โดยไมค่�านึ
งถงึแหลง่ทีม่าของน�้า หรอืการปนเป้ือน
(b) ประเมนิและใหค้วามส�าคัญกับความเสีย่งในการเ
กดิการปนเป้ือนของน�้าประปาส�าหรับดืม่
(c) ระบคุวามจ�าเป็นทีส่�าคัญและเรง่ดว่นของชมุชนที่
ดอ้ยโอกาส ชมุชนในเขตชนบท หรอืชมุชนขนาดเล็ก
ทีไ่ดรั้บความทุกขจ์ากน�้าประปาส�าหรับดืม่ทีม่กีารปน
เป้ือนหรอืไมเ่พยีงพอ โดยรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ
โครงการทีร่ะบเุหตฉุุกเฉนิดา้นสาธารณสขุ
(d) ใชป้ระโยชนจ์ากเงนิทนุสนับสนุนคณุภาพน�้าดืม่แ
ละการบ�าบดัน�้าเสยีของเอกชน รัฐบาลกลาง รัฐ และ
สว่นทอ้งถิน่
(e) จัดหาสาธารณูปโภคน�้าดื่มสาธารณะใหก้ับชุม
ชนดอ้ยโอกาสซึง่เป็นน�้าประปาส�าหรับดืม่ที่สะอาด 
ปลอดภยั และไวใ้จไดท้ีช่มุชนสามารถใชไ้ดเ้ป็นระยะ
เวลานาน
(f) ตอ้งมัน่ใจวา่มกีารเขา้ถงึน�้าดืม่ทีส่ะอาด ปลอดภยั 
ไวใ้จได ้ และสามารถซือ้หาไดส้�าหรับชมุชนของรัฐ 
California 

(g) เป็นไปตามมาตรฐานน�้าดืม่ขัน้ปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ
หรอืก�าจัดสิง่ปนเป้ือนทีร่ะบโุดยรัฐหรอืรัฐบาลกลางเพือ่
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานน�้าดืม่ขัน้ปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ
86006. สารปนเ ป้ือนที่อาจน� าไปจัดการดว้ย
งบประมาณตามขอ้นี ้ อาจรวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เฉพาะสารตะกัว่ ไนเตรต, เปอรค์ลอเรท, MTBE 
(methyl tertiary butyl ether), สารหนู, เซเล
เนยีม, hexavalent chromium, สารปรอท, PCE 
(perchloroethylene), TCE (trichloroethylene), 
DCE (dichloroethene), DCA (dichloroethane), 
1,2,3-TCP (trichloropropane), คารบ์อนเตตระ
คลอไรด,์ 1,4-dioxane, 1,4-dioxacyclohexane, 
nitrosodimethylamine, โบรไมด,์ ธาตเุหล็ก, 
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(b) จากเงนิทุนสนับสนุนที่ไดรั้บอนุมัตใินมาตรานี ้
เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์($10,000,000) ควรจะมี
พรอ้มไวเ้พือ่ใชเ้ป็นทนุในการจัดหาน�้าดืม่ทีป่ลอดภัย
ใหก้ับเด็กนักเรยีนภายใตโ้ครงการใหเ้งนิสนับสนุนน�้า
ดืม่ส�าหรับโรงเรยีนตามมาตรา 116276 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั
86008. จากเงินทุนสนับสนุนที่ไดรั้บอนุมัติใน
มาตรา 86004 เงนิจ�านวนสองรอ้ยหา้สบิลา้น
ดอลลาร ์ ($250,000,000) ควรจะมพีรอ้มไวเ้พือ่
ฝากเขา้กองทนุหมุนเวยีนเพือ่การควบคมุมลพษิทาง
น�้าของรัฐ กองทนุเพือ่ใหท้นุแกช่มุชนขนาดเล็กทีจั่ด
ตัง้ขึน้ตามมาตรา 13477.6 เพือ่ใหเ้งนิทนุสนับสนุน
และใหกู้ส้�าหรับโครงการบ�าบดัน�้าเสยี ควรจะใหค้วาม
ส�าคญักบัโครงการทีช่ว่ยเหลอืชมุชนดอ้ยโอกาส และ
ชมุชนดอ้ยโอกาสรนุแรง และใหก้บัโครงการทีร่ะบุ
อนัตรายเกีย่วกบัสาธารณสขุ โครงการตา่งๆ อาจจะ
รวมไปถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะโครงการทีร่ะบ ุ วางแผน 
ออกแบบ และน�ากลไกสว่นภมูภิาคมาใชร้วบรวมระบบ
น�้าเสยีเขา้ดว้ยกนั หรอืจัดหาเทคโนโลยกีารบ�าบดัที่
สามารถซือ้หาได ้
86009. จากเงินทุนสนับสนุนที่ไดรั้บอนุมัติใน
มาตรา 86004 เงนิจ�านวนหกสบิลา้นดอลลาร ์
($60,000,000) ควรจะท�าใหม้พีรอ้มไวส้�าหรับ
สาธารณูปโภคน�้าดืม่ หรอืการปรับปรงุน�้าเสยี หรอืทัง้
สองอยา่ง ในอาคารสว่นบคุคล หรอืเพือ่การจัดหาการ
เปลีย่นน�้าประปาส�าหรับดืม่ชัว่คราว
(a) อาจจะน�าเงนิทนุสนับสนุนมาใชเ้พือ่วัตถปุระสงค์
ตอ่ไปนี:้
(1) เพือ่ด�าเนนิการทดสอบคณุภาพน�้าของบอ่น�้าดืม่
(2) เพือ่ตดิตัง้ หรอืเปลีย่นดา้นขา้งของบอ่ ซอ่มแซม
หรอืเปลีย่นบอ่น�้าสว่นตวั หรอืระบบบ�าบดัน�้า
เสยีในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ปิดบอ่น�้าทีถ่กูละทิง้ และ
โครงสรา้งระบบบ�าบดัน�้าเสยีใหเ้หมาะสม และจัดหา
สาธารณูปโภคทีจ่�าเป็นเพือ่เชือ่มตอ่ผูอ้ยูอ่าศัยเขา้กบั
ระบบน�้าสาธารณะและระบบบ�าบดัน�้าเสยี
(3) เพื่อเปลี่ยนท่อน�้าดื่มและขอ้ต่อภายในที่มีสาร
ตะกัว่ปะปนอยู่
(4) เพือ่จัดหาการเปลีย่นน�้าประปาส�าหรับดืม่ชัว่คราว
(b) ส�านักงานคณะกรรมการของรัฐอาจจัดใหม้เีงนิทนุ
กูย้มืหมนุเวยีนเพือ่อ�านวยความสะดวกดา้นการเงนิส�า
หรับกจิกรรมทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตม้าตรานี้
(c) ควรใหค้วามส�าคัญกับโครงการทีใ่หค้วามชว่ยเห
ลอืผูม้บีา้นเป็นของตวัเองทีม่รีายไดน้อ้ย รวมไปถงึผู ้
เป็นเจา้ของบา้นเคลือ่นที ่และประชากรผูด้อ้ยโอกาส

86010. เพื่อวัตถุประสงค์ของการให เ้งินทุน
สนับสนุนตามขอ้นี ้ การเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยจากทอ้งถิน่
ตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด
ทีโ่ครงการตอ้งการ ขอ้ก�าหนดดา้นการเฉลีย่คา่ใช ้
จา่ยอาจยกเวน้ หรอืลดลงส�าหรับโครงการทีใ่หผ้ล
ประโยชนโ์ดยตรงตอ่ชมุชนดอ้ยโอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ ี
ปัญหาทางเศรษฐกจิ
(b) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ของเงนิทนุทีม่ใีหต้ามขอ้นี ้
จะตอ้งน�าไปจัดสรรส�าหรับโครงการตา่งๆ ทีช่ว่ยเหลอื
ชมุชนดอ้ยโอกาสรนุแรง
(c) มากถงึรอ้ยละ 15 ของเงนิทนุทีม่ใีหต้ามขอ้นี ้
อาจถูกจัดสรรไวเ้พื่อความช่วยเหลอืทางเทคนิคให ้
แกช่มุชนดอ้ยโอกาส ส�านักงานคณะกรรมการของ
รัฐควรจะด�าเนินการจัดการโครงการช่วยเหลือทาง
ดา้นเทคนคิในหลากหลายสาขาส�าหรับชมุชนขนาด
เล็กและชมุชนดอ้ยโอกาส ซึง่อาจจะรวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเฉพาะ การออกไปใหบ้รกิารและการใหค้วาม
รู ้ การประเมนิความจ�าเป็น การพจิารณาวธิกีารอืน่ๆ 
เพือ่จัดหาน�้าดืม่ทีป่ลอดภยั หรอืบรกิารบ�าบดัน�้าเสยี
ใหก้บัชมุชน การเลอืกและการออกแบบโครงการ 
การฝึกอบรมคณะกรรมการและผูป้ฏบิตังิาน และ
ประสทิธภิาพดา้นเทคนคิ การจัดการ และการเงนิ
อืน่ๆ ในการชว่ยเหลอืการสรา้งสิง่อ�านวยความสะดวก
เพื่อช่วยเหลือชุมชนดอ้ยโอกาสที่เกีย่วขอ้งกับการ
จัดหาน�้าดืม่ทีป่ลอดภยั หรอืบรกิารบ�าบดัน�้าเสยีให ้
กบัชมุชนตา่งๆ หน่วยงานอาจจะท�าสญัญากบัองคก์ร
ไมแ่สวงหาผลก�าไร เขตอนุรักษ์ทรัพยากร หรอืหน่วย
งานทอ้งถิน่อืน่ๆเพือ่ใหบ้รกิารเหลา่นี้

ขอ้ 2. การรไีซเคลิน�้าและกระบวนการแยกเกลอื
ออกจากน�้า

86020. เงนิจ�านวน สีร่อ้ยลา้นดอลลาร ์
($400,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุ
ใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการของรัฐเพื่อใหเ้งนิทุน
และเงนิกูก้ับโครงการทีไ่ดรั้บสทิธิด์ังทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากัด
ความไวใ้นอนุมาตรา (a) ของมาตรา 86166 ในเชงิ
ทีส่ามารถแข่งขันไดส้�าหรับโครงการรไีซเคลิน�้าเสยี 
เงนิทุนสนับสนุนทีไ่ดรั้บตามมาตรานี้อาจจะถูกน�ามา
ใชเ้พือ่สิง่ตอ่ไปนีท้ัง้หมด:

(a) โครงการรไีซเคลิน�้า รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ 
การบ�าบดั การกกัเกบ็ การสง่น�้า การก�าจัดน�้าเค็ม และ
สถานีแจกจ่ายน�้าเพือ่โครงการรไีซเคลิแบบเคลือ่นที่
ไดแ้ละแบบเคลือ่นทีไ่มไ่ด ้
(b) สาธารณูปโภคเพือ่การแจกจา่ยน�้าทีอ่ทุศิใหเ้พือ่ก
ารชว่ยเหลอืผูใ้ชป้ลายทางของโครงการทีม่กีารดดัแป
ลงแกไ้ขเพือ่การอยูอ่าศยั การคา้ การเกษตร ถิน่ทีอ่ยู่
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(e) โครงการก�าจัดเกลอืเพือ่ประโยชน์ทีห่ลากหลาย
ซึง่จัดหาแหลง่น�้าส�าหรับพืน้ทีชุ่ม่น�้าและถิน่ทีอ่ยูอ่าศั
ยของสตัวป่์าอืน่ๆ
(f) การชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิและการชว่ยเหลอืใ
นการเขยีนขอรับเงนิทนุสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกับโครง
การเฉพาะส�าหรับชมุชนทีด่อ้ยโอกาสและพืน้ทีท่ีม่ปัี
ญหาทางเศรษฐกจิ
86022. ไม่มกีารใหเ้งนิทุนสนับสนุนใดตามขอ้นี้ที่
ควรจะเกนิรอ้ยละ 50 ของคา่ใชจ้า่ยของโครงการ แต่
อาจจะยกเลกิขอ้ก�าหนดนี้หรือลดส่วนของโครงการ
ทีช่ว่ยเหลอืชมุชนดอ้ยโอกาส พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทาง
เศรษฐกจิ หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าลง
86023. โครงการทีไ่ดรั้บเงนิทุนสนับสนุนตามขอ้
นี้ควรไดรั้บเลอืกในเชงิการแขง่ขันไดโ้ดยไดรั้บความ
ส�าคญัตามเกณฑต์อ่ไปนี:้
(a) การปรับปรงุความน่าเชือ่ถอืในการจัดหาน�้าประปา
(b)  คุณภาพน�้ าและประโยชน์ของระบบนิเวศ
ที่ เ กี่ย วข อ้งกับความ เชื่อมั่ น ในการ ผันน�้ า จาก 
ดนิดอนสามเหลีย่ม หรอืจากแมน่�้าและล�าธารในทอ้ง
ถิน่ และประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัผลส�าเร็จของการใช ้
ทีเ่ป็นประโยชน ์ และจดุประสงคด์า้นคณุภาพน�้าของ
น�้าทีรั่บมาในทอ้งถิน่
(c) ประโยชนด์า้นสาธารณสขุจากคณุภาพน�้าดืม่ หรอื
น�้าประปาทีไ่ดรั้บการปรับปรงุแลว้
(d) ตน้ทนุประสทิธผิลหรอืความคุม้คา่ ขึน้อยูก่บั
ปรมิาณน�้าทีผ่ลติไดต้อ่หนึง่ดอลลารท์ีล่งทนุ และ
เกณฑ์ตน้ทุนประสิทธิผลที่น� าเอามาใชโ้ดยคณะ
กรรมการของรัฐ
(e) ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และการลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
(f) การปรับปรงุน�้าประปาหรอืคณุภาพน�้าทีเ่ป็นประโย
ชนต์อ่ชมุชนดอ้ยโอกาส
(g) การป้องกนัและการบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลาแ
ละสตัวป่์า พรอ้มดว้ยการจัดหาแหลง่น�้าทีไ่วว้างใจได ้
ใหก้บัปลาและสตัวป่์า

ขอ้ 3. การอนุรักษ์น�้า
86030 .  เ งินจ� านวนสามร อ้ยล า้นดอลลาร ์
($300,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุให ้
กบักระทรวงเพือ่วตัถปุระสงคต์อ่ไปนี:้
(a) โครงการการก�าจัดสนามหญา้ทัง่ทัง้รัฐ
(1) โครงการนีค้วรจะใหส้ ิง่จงูใจทางการเงนิกบัผูเ้ป็น
เจา้ของทรัพยส์นิสาธารณะและทรัพยส์นิส่วนตัวใน
การแปลงสภาพภูมทิัศน์ชลประทานหรือภูมทิัศน์ที่
เป็นน�้าของพวกเขาใหเ้ป็นพื้นที่ส�าหรับการปลูกพืช

อาศยัของปลาและสตัวป่์า และเพือ่การอตุสาหกรรม
เพือ่ใหส้ามารถใชน้�้าทีผ่า่นการรไีซเคลิได ้
(c) โครงการน�าร่องส�าหรับการน�ากลับมาใชซ้�้าทีเ่ค
ลือ่นทีไ่ดแ้บบใหม ่ และเทคโนโลยกีารก�าจัดสิง่ปน
เป้ือน
(d) โครงการน�้าทีผ่า่นการรไีซเคลิเพือ่ประโยชนท์ีห่ล
ากหลายซึง่ชว่ยปรับปรงุคณุภาพน�้า
(e) โครงการน�้าทีผ่่านการรไีซเคลิเพือ่ประโยชน์ทีห่
ลากหลายซึง่ปกป้อง อนุรักษ์ และบรูณะพืน้ทีชุ่ม่น�้า
และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า
(f) การชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิและการชว่ยเหลอืใ
นการเขยีนขอรับเงนิทนุสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกับโครง
การเฉพาะส�าหรับชมุชนดอ้ยโอกาสและพืน้ทีท่ีม่ปัีญ
หาทางเศรษฐกจิ
86021. เงนิจ�านวน สีร่อ้ยลา้นดอลลาร ์
($400,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุให ้
กับส�านักงานคณะกรรมการของรัฐเพื่อใหเ้งนิทุนกับ
โครงการทีไ่ดรั้บสทิธิด์ังทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากัดความไวใ้น
อนุมาตรา (a) ของมาตรา 86166 ในเชงิทีส่ามารถ
แขง่ขนัไดส้�าหรับกระบวนการแยกเกลอืออกจากน�้าใน
น�้าบาดาลทีก่รอ่ย และโครงการกระบวนการแยกเกลอื
ออกจากน�้าในน�้ากรอ่ยอืน่ๆ ซึง่ไมม่ผีลกระทบทาง
ดา้นลบโดยตรงกบัน�้าในถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัชายฝ่ัง ปาก
แมน่�้า อา่วชายฝ่ัง แนวชายฝ่ังทะเลสาบ มหาสมทุร
ของรัฐ California ดงัทีส่�านักงานคณะกรรมการของ
รัฐไดใ้หค้�าจ�ากดัความไว ้ เงนิทนุสนับสนุนทีไ่ดรั้บ
ตามมาตรานี้ตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ก�าหนดของมาตรา
นี ้และอาจจะน�ามาใชเ้พือ่สิง่ตอ่ไปนีท้ัง้หมด:

(a) โรงงานเพือ่การบ�าบดั การกกัเก็บ การสง่น�้า และ
การแจกจา่ย โครงการอาจก�าจัดสิง่ปนเป้ือนนอกจาก
เกลอืออก แตใ่นเบือ้งตน้ควรจะกอ่สรา้งและด�าเนนิ
การในการก�าจัดเกลอื
(b) สาธารณูปโภคเพือ่การแจกจ่ายน�้าเพือ่การชว่ยเ
หลอืผูใ้ชป้ลายทางของโครงการทีม่กีารดดัแปลงแกไ้
ขเพือ่การอยูอ่าศยั การคา้ การเกษตร ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั
ของปลาและสตัวป่์า และเพือ่การอตุสาหกรรมเพือ่ให ้
สามารถใชน้�้าทีผ่า่นการก�าจัดเกลอืออกได ้
(c) โครงการก�าจัดเกลอืเพือ่ประโยชน์ทีห่ลากหลาย
ซึง่ชว่ยปรับปรงุคณุภาพน�้า
(d) การชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิและการชว่ยเหลอื
ในการเขยีนขอรับเงนิทนุสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกับโคร
งการเฉพาะส�าหรับชมุชนทีด่อ้ยโอกาสและพืน้ทีท่ีม่ปัี
ญหาทางเศรษฐกจิ
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(2) การใหเ้งนิทนุสนับสนุนไมค่วรเกนิรอ้ยละ 50 
ของคา่ใชจ้า่ยของโครงการ การเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยอาจ
จะถูกลดลงหรือถูกก�าจัดออกส�าหรับเงนิทุนทีไ่ดรั้บ
ทีเ่ป็นประโยชน์ในเบือ้งตน้กับผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยส์นิ
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัในชมุชนดอ้ยโอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ ี
ปัญหาทางเศรษฐกจิ
(c) การเปลีย่นสขุภณัฑ ์ การใหเ้งนิทนุสมทบที่
สามารถแขง่ขนัไดแ้กร่ะบบน�้าสาธารณะ หรอืผูท้ี่
ไดรั้บสทิธิต์ามที่ไดใ้หค้�าจ�ากัดความในหมวดย่อย 
(a) ของมาตรา 86166 เพือ่เปลีย่นโถสขุภณัฑท์ี่
ใชน้�้ามากกว่าสามแกลลอนต่อการกดชักโครกหนึ่ง
ครั ้งดว้ยสุขภัณฑ์ใหม่ที่มีการอนุรักษ์น�้ าและใชน้�้ า 
1.28 แกลลอนตอ่การกดชกัโครกหนึง่ครัง้หรอืนอ้ย
กวา่ กระทรวงจะใหเ้งนิทนุบนพืน้ฐานของความคุม้
คา่ในดา้นน�้าประปา ผูท้ีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตาม
อนุมาตรานี้ควรจะใหค้วามส�าคัญสูงสุดกับโครงการ
การเปลีย่นโถสขุภณัฑใ์นชมุชนทีด่อ้ยโอกาส และ
พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ
(d) มเิตอรน์�้า การตดิตัง้มเิตอรน์�้าในชมุชนดอ้ย
โอกาสทีไ่มไ่ดม้มีเิตอรต์รวจวดั
(e) การประหยดัพลงังานการอนุรักษ์น�้า การใหเ้งนิ
ทุนสมทบทีส่ามารถแข่งขันไดแ้ก่ระบบน�้าสาธารณะ
เพือ่ด�าเนนิโครงการอนุรักษ์น�้าทีส่ง่เสรมิการประหยัด
พลงังาน โครงการเหลา่นีค้วรจัดท�าเอกสารเกีย่วกบั
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่าจากโครงการ
อนุรักษ์น�้า กระทรวงจะใหเ้งนิทนุบนพืน้ฐานของความ
คุม้คา่ในดา้นน�้าประปาพรอ้มทัง้การประหยัดพลังงาน 
ควรจะใหค้วามส�าคญัสงูสดุกบัโครงการตา่งๆ ใน
ชมุชนดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ
(f) ในการก�าหนดวธิีที่จะจัดสรรเงนิทุนสนับสนุนที่
เหมาะสมตามมาตรานี ้ กระทรวงจะตอ้งก�าหนดวา่
เทคโนโลยใีดทีม่ตีน้ทนุประสทิธผิลมากทีส่ดุ สรา้ง
ประโยชนด์า้นสิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุ และใหป้ระโยชน์
กบัชมุชนดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทาง
เศรษฐกจิมากทีส่ดุ
(g) ผูท้ี่ไดรั้บเงนิทุนสนับสนุนตามมาตรานี้อาจใชเ้
งนิทุนที่ไดรั้บในการจัดตัง้เงนิทุนหมุนเวียนจากกา
รใหกู้เ้พือ่ด�าเนนิงานโครงการอนุรักษ์น�้า ผูใ้หกู้ค้วร
เป็นผูก้�าหนดอตัราดอกเบีย้ และผูใ้หกู้อ้าจจะเรยีก
เก็บค่าธรรมเนียมการบรหิารจัดการใหจ้่ายพรอ้มกับ
ดอกเบีย้เงนิกูต้ลอดอายกุารกูเ้งนิ การจา่ยเงนิใหก้บั
การกูเ้งนิทีเ่กดิขึน้ตามโครงการนี้ควรจะน�ากลับคนืไป
สูเ่งนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ใชเ้ป็นเงนิกูเ้พิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิ
งานโครงการอนุรักษ์น�้า การกูเ้งนิตามมาตรานีอ้าจ
จะมรีะยะเวลาถงึ 15 ปี หรอืเป็นเวลาเทา่กบัการใช ้
ประโยชนโ์ครงการอนุรักษ์น�้า อนัใดกต็ามทีใ่ชเ้วลา
สัน้กวา่

ทนแลง้ รวมถงึพชืทีใ่ชน้�้านอ้ยทีเ่หมาะสม กระทรวง
ควรก�าหนดจ�านวนเงนิสงูสดุทีผู่ส้มัครแต่ละคนจะได ้
รับ และควรจะใหส้ ิง่จงูใจทีม่ากกวา่กบัผูเ้ป็นเจา้ของ
บา้นที่มีรายไดน้อ้ยที่คงจะไม่สามารถเขา้ร่วมใน
โครงการการแปลงสภาพภมูทิศันน์�้า ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 75 ของเงนิทนุทีจั่ดสรรใหก้บัโครงการนีจ้ะถกู
น�าไปใชก้บัโครงการตา่งๆ ทีเ่ป็นประโยชนก์บัผูเ้ป็น
เจา้ของทรัพยส์นิประเภททีอ่ยูอ่าศยั กระทรวงจะตอ้ง
ใหเ้งินทุนกับผูส้มัครที่ไม่ไดเ้ป็นผูอ้ยู่อาศัยในเชงิ
ความคุม้คา่ในดา้นน�้าประปา การใหเ้งนิทนุสนับสนุน
แตล่ะครัง้ตอ้งสามารถลดการบรโิภคน�้าลงอย่างนอ้ย
รอ้ยละ 50 เทยีบกบัการใชน้�้าในปัจจบุนั
(2) โครงการทีม่ตีน้ทนุประสทิธผิลมากทีส่ดุ และ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้มมากที่สุด
ตามการลงทุนของรัฐควรจะไดรั้บความส�าคัญสูงสุด
ส�าหรับการใหเ้งนิทนุสนับสนุน ประโยชนด์า้นสิง่
แวดลอ้มควรจะรวมถงึแตไ่ม่จ�ากัดเฉพาะการปลกูพชื
ทอ้งถิน่ทีต่า้นความแลง้ หรอืพชือืน่ๆทีเ่หมาะสม การ
ลดการใชน้�้าส�าหรับการบรโิภค และการมปีรมิาณน�้า
เพิม่มากขึน้เพือ่ประโยชนด์า้นสิง่แวดลอ้ม
(3) กระทรวงไม่ควรจะปฏเิสธหรอืลดการไดรั้บสทิธิ์
ของผูอ้ยู่อาศัยทีอ่าศัยในพื้นทีรั่บบรกิารซึง่ไดเ้สนอ
โครงการรับเงนิคนืจากการก�าจัดสนามหญา้กอ่นหนา้
นีต้ราบใดทีผู่อ้ยูอ่าศยัไมไ่ดเ้ป็นผูเ้ขา้รว่มในโครงการ
(4) กระทรวงควรรว่มมอืกบัผูท้ีไ่ดรั้บสทิธิต์ามทีไ่ดใ้ห ้
ค�าจ�ากดัความในอนุมาตรา (a) ของมาตรา 86166 
และคณะกรรมาธกิารสาธารณูปโภคเพือ่พัฒนากลไก
การช�าระหนี้ตามใบเรยีกเก็บปกตเิพือ่ร่วมจ่ายในสว่น
ของผูบ้รโิภคส�าหรับโครงการการแปลงสภาพภมูทิัศน์
ของผูบ้รโิภค
(b) การตรวจหาการร่ัวไหล
(1) การใหเ้งินทุนสมทบที่สามารถแข่งขันไดแ้ก่
ระบบน�้ าสาธารณะเพื่อลดการร่ัวไหลในระบบแจก
จา่ยน�้า ก�าจัดการร่ัวไหลในระบบน�้าของลกูคา้หากผู ้
ประกอบการระบบน�้าก�าหนดวา่การตรวจหาการร่ัวไหล 
และการก�าจัดเป็นวธิทีีคุ่ม้คา่ในการปรับปรุงน�้าประปา
ของผูป้ระกอบการ และมปีระโยชนต์อ่สาธารณะ และ
ตดิตัง้อุปกรณ์ในการตรวจหาการร่ัวไหลในทรัพยส์นิ
ประเภททีอ่ยูอ่าศยั สถาบนั และดา้นการคา้  กระทรวง
จะใหเ้งินทุนบนพื้นฐานของความคุม้ค่าในดา้นน�้ า
ประปา ผูป้ระกอบการระบบน�้าทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน
ตามอนุมาตรานี้ควรจะใหค้วามส�าคัญสูงสุดกับการ
ตรวจหาการร่ัวไหล และโครงการการก�าจัดของเสยี
ในน�้าในชมุชนดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทาง
เศรษฐกจิ
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(1) การขยายและการยกระดบัในเชงิสิง่แวดลอ้มส�าหรับ
ทางระบายน�้าทว่ม และทางเบีย่งน�้าทีม่อียูภ่ายในเขต
การปกครองของส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัน�้าทว่ม
เขต Central Valley รวมไปถงึการจัดหาโอกาสดา้น
นันทนาการ
(2) การปรับปรงุสิง่อ�านวยความสะดวกในการควบคมุ
น�้าท่วมและการยกระดับดา้นสิง่แวดลอ้มภายในเขต
การปกครองของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันน�้า
ทว่มเขต Central Valley

(b) เพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธิส์�าหรับการรับเงนิทนุสนับสนุนภ
ายใตม้าตรานี ้ โครงการจะตอ้งชว่ยลดความเสีย่งของ
การเกดิน�้าทว่ม ลดหนีส้นิ หรอืลดความรับผดิชอบ
ในการซอ่มบ�ารงุส�าหรับหน่วยงานรัฐ หรอืเขตการ
ควบคมุน�้าทว่มในทอ้งถิน่ หรอืทัง้สองอยา่ง
(c) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันน�้ าท่วมเขต 
Central Valley ควรใหค้วามส�าคญักบั:

(1) โครงการที่สรา้งประโยชน์ใหก้ับชุมชนดอ้ย
โอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ
(2) โครงการเพือ่ประโยชน์ทีห่ลากหลายทีอ่อกแบบ
มาเพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิน�้าท่วมและยกระดับ
ถิ่นที่อยู่ของปลาและสัตว์ป่าโดยท�าใหแ้ม่น�้ าและ
พืน้ทีน่�้าท่วมถงึมปีระสทิธภิาพไดม้ากกว่าทีเ่ป็นตาม
ธรรมชาต ิ โครงการเหลา่นีส้รา้งสาธารณะประโยชน์
เพิม่เตมิ เชน่ ป้องกนัพืน้ทีเ่พาะปลกูและฟารม์ปศสุตัว ์
ปรับปรงุคณุภาพน�้า เพิม่การเตมิน�้าบาดาล และจัดให ้
มโีอกาสดา้นนันทนาการใหก้บัประชาชน
(3) โครงการทีร่วมถงึกองทนุสมทบ รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากัดเฉพาะกองทุนสมทบจากหน่วยงานอืน่ของรัฐ 
โดยอาจจะลดหรอืก�าจัดขอ้ก�าหนดของกองทนุสมทบ
ในขอบเขตทีโ่ครงการท�าประโยชนโ์ดยตรงกับชมุชน
ดอ้ยโอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ
(d) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันน�้ าท่วมเขต 
Central Valley อาจจะใหเ้งนิทนุสนับสนุนกบัผูท้ีไ่ด ้
รับสทิธิต์ามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความในอนุมาตรา (a) 
ของมาตรา 86166 เพือ่ด�าเนนิงานตามมาตรานี้
(e) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันน�้ าท่วมเขต 
Central Valley อาจจะใชเ้งนิจ�านวนหนึง่ลา้นดอลลาร ์
($1,000,000) ของกองทนุเหลา่นีเ้พือ่พัฒนาใบ
อนุญาตแบบโปรแกรมเพื่อท�าการอนุมัตกิารบูรณะ
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยและโครงการบรูณะพืน้ทีน่�้าทว่มถงึเพือ่
ประโยชน์ที่หลากหลายที่เกีย่วขอ้งซึง่มีจุดประสงค์
เบือ้งตน้เพื่อการบูรณะและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
ไดอ้ธบิายไวใ้นอนุมาตรา (a) และ (b)

(f) จากจ�านวนเงนิทีเ่หมาะสมในอนุมาตรา (a) เงนิ
จ�านวนหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($50,000,000) ควรจะ
ถูกน�าไปเป็นเงินทุนสมทบใหก้ับหน่วยงานรัฐเพื่อ

8 6 0 3 1 .  เ งิ น จ� า น ว น สิบ ห ้า ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($15,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุ
ใหก้ับคณะกรรมาธิการการพัฒนาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรพลังงานของรัฐส�าหรับโครงการเทคโนโลยี
พลงังานน�้าเพือ่เรง่การใชน้วตักรรมน�้าและเทคโนโลยี
การประหยดัพลงังาน และชว่ยท�าใหก้ารอนุรักษ์น�้า
เป็นวถิชีวีติของรัฐ California ไปอยา่งตอ่เนือ่ง
86032. (a) วัตถุประสงคข์องมาตรานี้คอืเพื่อช่ว
ยท�าใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงการไหลข
องแมน่�้าสายยอ่ยไปที ่ ดนิดอนสามเหลีย่ม และเพือ่
กระตุน้การถา่ยเทน�้าเพือ่การเกษตรทีอ่นุรักษ์ไว ้ ขณะ
เดยีวกนักล็ดผลกระทบทีม่ตีอ่ผูม้สีทิธิใ์นน�้า
(b) เงนิจ�านวนหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($50,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทุนใหแ้ก่กระทรวงเพื่อ
เป็นเงินช่วยเหลือสมทบใหก้ับหน่วยงานทอ้งถิ่น
เพือ่ชว่ยในการกอ่สรา้ง และการด�าเนนิงานโครงการ
อนุรักษ์น�้าเพือ่การเกษตร และส�าหรับเป็นเงนิทนุ
สนับสนุนทีส่อดคลอ้งกบัมาตรา 79158

(c) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมัติเงินทุนสนับสนุ
นภายใตม้าตรานี ้ กระทรวงควรจะก�าหนดวา่จะมี
การประหยัดน�้ าสุทธซิ ึง่เป็นผลจากโครงการแต่ละ
โครงการทีเ่สนอมาหรอืไม ่ และโครงการมคีวามคุม้คา่ 
และสมเหตผุลในทางเทคนคิหรอืไม่
(d) โครงการที่อยู่ภายใตม้าตรานี้จะไม่ไดรั้บเงนิม
ากกวา่หา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) ทีเ่ป็นเงนิ
สนับสนุนจากกระทรวง
(e) กระทรวงควรจะใหค้วามส�าคัญกบัโครงการทีม่คีว
ามคุม้คา่ และสมเหตผุลทางเทคนคิมากทีส่ดุ
(f) ควรจะใหค้วามส�าคัญกับการใหเ้งนิทนุทีส่ง่ผลใน
การประหยัดน�้าซึง่ใชใ้นการปรับปรงุคณุภาพของปลา
และสัตวป่าผ่านการเพิม่การไหลในแมน่�้าสายยอ่ยไป
สู ่ ดนิดอนสามเหลีย่ม เงนิชว่ยเหลอืเพือ่การปรับปรงุ
ประสทิธภิาพเขตน�้าภายในส�าหรับการใชแ้ละการถา่ย
เทอืน่ๆ นัน้มสีทิธิไ์ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนเชน่กนั
(g) ไมค่วรมโีครงการใดทีท่�าใหเ้กดิผลกระทบทีไ่มพ่ึ
งประสงคต์อ่ปลาและสัตวป่าโดยไม่บรรเทาผลกระท
บเหลา่นัน้ใหต้�า่กวา่ระดบัทีส่�าคญั คา่ใชจ้า่ยเพือ่การ
บรรเทาอาจจะรวมอยูใ่นกองทนุเงนิชว่ยเหลอื
ขอ้ 4. การจัดการน�้าทว่มส�าหรับน�้าประปาทีไ่ดรั้บ

การปรับปรงุ
86040. (a) เงนิจ�านวนสองรอ้ยลา้น ดอลลาร ์
($200,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุ
ใหแ้ก่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันน�้ าท่วมเขต 
Central Valley ส�าหรับ:
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ประกอบดา้นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและนันทนาการ โครงการ
อาจรวมไปถงึการใหเ้งนิทุนสนับสนุนกับผูท้ี่มีสทิธิ์
ตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (a) ของ
มาตรา 86166 เพือ่ด�าเนนิงานตามยอ่หนา้นี้
(2) อาจมกีารช�าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ขอ้ก�าหนดของอนุมาตรานี้ดว้ยเงนิทุนสนับสนุนทีใ่ห ้
กบัหน่วยงานทอ้งถิน่ตามมาตรานี ้ และไมจ่�าเป็นตอ้ง
สมทบทนุกบัหน่วยงาน
(c) เงนิทนุสนับสนุนทีใ่หต้ามมาตรานีอ้าจเพือ่วัตถปุร
ะสงคด์า้นการแกไ้ขการเกดิแผน่ดนิไหว
(d) ไม่ควรมกีารใหเ้งนิทุนสนับสนุนตามมาตรานี้ส�า
หรับการซอ่มบ�ารงุอา่งเกบ็น�้า หรอืการก�าจัดตะกอน
ออกจากอา่งเกบ็น�้า หรอืตน้น�้าอา่งเกบ็น�้า ยกเวน้วา่
มคีวามจ�าเป็นเพื่อท�าโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตภิายใต ้
อนุมาตรา (a), (b), และ (c) เสร็จสมบรูณ์
(e) ผูส้มัครควรยนืยันวา่โครงการทีใ่ชเ้งนิทนุสนับสนุ
นทีไ่ดรั้บภายใตม้าตรานีจ้ะถกูน�าไปใชง้าน และไดรั้บ
การซอ่มบ�ารงุอยา่งถาวร
(f) ควรใหค้วามส�าคญัอนัดบัแรกกบัโครงการทีเ่ป็นปร
ะโยชนก์บัชมุชนดอ้ยโอกาส
(g) โครงการตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยเปิดการใชง้านของอา่ง
เก็บน�้ าที่ไดรั้บสทิธิใ์หม่อีกครัง้ควรจะมีการเพิ่มน�้ า
เขา้ไปเพื่อการใชป้ระโยชน์โดยผ่านการซือ้หาและ
การตดิตัง้อปุกรณก์ารวดัน�้า การซือ้ระบบสารสนเทศ 
และการใชเ้ทคโนโลยีและขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการ
จัดการอา่งเกบ็น�้า
(h) (1) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรือหน่วยงานไม่แสวงผลก�าไรที่ได รั้บเงินทุน
สนับสนุนภายใตข้อ้นี้ทีจ่ะสรา้งสิง่อ�านวยความสะดวก
ดา้นนันทนาการ หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าอาจใช ้
เงนิมากถงึรอ้ยละ 20 ของเงนิทนุเพือ่จัดตัง้กองทนุ
ทรัสตส์�าหรับใชใ้นการช่วยช�าระเพื่อการซ่อมบ�ารุง 
และเพือ่การตดิตามงานดา้นนันทนาการ หรอืถิน่ทีอ่ยู่
อาศยัของสตัวป่์าเหลา่นัน้
(2) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไม่แสวงผลก�าไรที่ไดรั้บผลประโยชน์ใน
ทีด่นิ สิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่การนันทนาการ หรอื
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าดว้ยเงนิทีไ่ดจ้ากขอ้นี ้ และ
ถา่ยโอนผลประโยชนใ์นทีด่นิ สิง่อ�านวยความสะดวก
เพือ่การนันทนาการ หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า
ไปใหห้น่วยงานรัฐ ชนเผา่อนิเดยีน หรอืหน่วยงาน
ไมแ่สวงผลก�าไรอืน่ควรจะถ่ายโอนความเป็นเจา้ของ
ของกองทุนทรัสตท์ีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่รักษาผลประโยชน์
ในทีด่นิ สิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่การนันทนาการ 
หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าดว้ย
(3) อนุมาตรานีไ้มน่�ามาใชก้บัหน่วยงานของรัฐ

ด�าเนนิการปรับปรุงการควบคมุน�้าทว่มใหก้ับเขือ่นทีม่ี
อยูเ่หนอืแมน่�้าใน Sacramento Valley ทีช่ว่ยป้องกนั
น�้าทว่มใหก้บัพืน้ทีเ่ขตเมอืง หากเงนิทนุเหลา่นีไ้มถ่กู
น�าไปใชส้นับสนุนตามวตัถปุระสงคน์ีภ้ายในวนัที ่ 1 
มกราคม 2032 เงนิทนุเหลา่นีอ้าจจะถกูน�าไปใชเ้พือ่
วตัถปุระสงคอ์ืน่ในมาตรานี้
86041. (a) เงนิจ�านวนหนึง่รอ้ยลา้นดอลลาร ์
($100,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุ
ใหก้ับกระทรวงเพือ่เป็นเงนิทุนสนับสนุนใหก้ับหน่วย
งานทอ้งถิน่ในรปูแบบทนุสมทบรอ้ยละ 50 เพือ่การ
ซ่อมแซมหรือน�าอ่างเก็บน�้ ามาใชง้านใหม่ซึง่ช่วย
ควบคมุน�้าทว่ม ไมว่า่จะเพือ่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกั หรอืเพือ่ผลกระทบทางออ้มของการปฏบิตังิาน
ของพวกเขา ผูไ้ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตอ้งแสดงให ้
เห็นว่าการซ่อมแซมหรือการน�ากลับมาใชง้านใหม่
ทีไ่ดเ้สนอมานัน้จะชว่ยเพิม่ปรมิาณน�้าในอ่างเก็บน�้า
ซึง่สามารถน�ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้ ไมค่วรน�าเงนิทนุ
สนับสนุนที่เหมาะสมภายใตม้าตรานี้มาใชเ้พื่อเพิม่
ความสงูของเขือ่นใดๆ กต็าม โครงการดดัแปลงทาง
น�้าลน้ทีไ่มไ่ดเ้พิม่ความสงูของสันเขือ่นมสีทิธิท์ีจ่ะได ้
รับเงนิทนุสนับสนุน
(b) (1) เพือ่ใหไ้ดส้ทิธิรั์บเงนิทุนสนับสนุนภายใตม้
าตรานี ้ โครงการจะตอ้งเพิม่โอกาสดา้นนันทนาการที่
ส�าคญั เชน่ พืน้ทีท่างเดนิตามแนวชอ่งทางแมน่�้า และ
การปรับปรุงสุทธิที่ส�าคัญใหก้ับถิ่นที่อยู่อาศัยของ
ปลาและสัตวป่์าตดิกับช่องทางปลายแม่น�้าของอ่าง
เกบ็น�้า และในขอบเขตทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านอา่ง
เกบ็น�้าทีป่ลอดภยัภายในอา่งเกบ็น�้า อยา่งนอ้ยรอ้ย
ละ 10 ของคา่ใชจ้า่ยในโครงการควรจะไดรั้บการ
จัดสรรเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นนันทนาการ และถิน่ทีอ่ยู่
อาศยั เงนิทนุทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการควรจะไดรั้บการ
จัดสรรโดยกระทรวงใหก้ับองคก์รอนุรักษ์ธรรมชาติ
ของรัฐ หากมกีารอนุรักษ์ธรรมชาตกิบัเขตการ
ปกครองทีอ่ยูน่อกพืน้ทีโ่ครงการ หากไมม่กีารอนุรักษ์
ธรรมชาต ิโครงการถนนเลยีบแมน่�้าของรัฐ California 
(California River Parkways Program) ของหน่วย
งานทรัพยากรธรรมชาตคิวรจะท�าสัญญากับผูท้ี่ได ้
รับสทิธิต์ามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (a) 
ของมาตรา 86166 เพือ่ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์
เหลา่นี ้ หน่วยงานทีด่�าเนนิการปฏบิตังิานทีอ่า่งเกบ็น�้า
ทีก่�าลังไดรั้บการซอ่มแซมหรอืน�ากลับมาใชไ้หม่ควร
จะอนุมตัอิงคป์ระกอบในดา้นนันทนาการ และดา้นถิน่
ทีอ่ยูอ่าศยัของโครงการ และไมค่วรเรยีกเกบ็คา่ธรรม
เนยีมใดๆส�าหรับการพจิารณา การตรวจสอบแผนการ 
ใบอนุญาต การตรวจสอบ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการ และควรจะมกีารด�าเนนิการและ
ซอ่มบ�ารงุถาวรใหก้บัโครงการทัง้หมด รวมไปถงึองค์
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ในทีด่นิ สิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่การนันทนาการ 
หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าไปใหห้น่วยงานรัฐ ชน
เผา่อนิเดยีน หรอืหน่วยงานไมแ่สวงผลก�าไรอืน่ ควร
จะถ่ายโอนความเป็นเจา้ของของกองทุนทรัสตท์ีจั่ด
ตัง้ขึน้เพือ่รักษาผลประโยชนนั์น้ในทีด่นิ
(3) อนุมาตรานีไ้มน่�ามาใชก้บัหน่วยงานของรัฐ
(b) หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรือหน่วยงานไม่แสวงผลก�าไรไม่ไดจั้ดตัง้กองทุน
ทรัสตต์ามอนุมาตรานี ้ (a), หน่วยงาน ชนเผา่ หรอื
องคก์รจะตอ้งยนืยันกับหน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิทุน
สนับสนุนวา่สามารถรักษาทีด่นิทีไ่ดรั้บมาจากกองทนุ
ทีม่ไีวส้�าหรับหน่วยงาน ชนเผา่ หรอืองคก์ร
(c) หากผลประโยชนใ์นทีด่นิถกูคดัคา้น หรอืหาก
หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงผลก�าไรก�าหนดวา่ผลประโยชน์ใน
ทีด่นิไม่สามารถเตมิเต็มวัตถุประสงคท์ีใ่ชเ้งนิจากขอ้
นี ้ กองทนุทรัสตแ์ละผลประโยชนท์ีไ่มไ่ดน้�ามาใชนั้น้
จะไดรั้บการจัดสรรใหก้บัหน่วยงานทีจั่ดหาเงนิให ้ เงนิ
ทุนสนับสนุนทีค่นืใหก้ับหน่วยงานอาจจะถูกน�ามาใช ้
เพือ่โครงการตามบทนีเ้ทา่นัน้
ขอ้ 5. การใหเ้งนิทนุสนับสนุนส�าหรับการวดัคา่น�้า 

และขอ้มลูดา้นน�้า
8 6 0 4 8 .  เ งิ น จ� า น ว น ห ก สิบ ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($60,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุให ้
กบัระบบการวดัคา่น�้า และขอ้มลูดา้นน�้า ดงัตอ่ไปนี:้
(a) เงนิจ�านวนยีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรใหก้บักระทรวงเพือ่การพัฒนาหลกั
วธิกีารและการตดิตัง้อปุกรณ์การวัดคา่น�้าเพือ่ปรับปรงุ
การคาดการณส์มดลุของน�้า งบประมาณน�้า การผัน
น�้า และน�้าเพือ่ใชใ้นการสนับสนุนการจัดสรรน�้า การ
จัดการความแหง้แลง้ การจัดการน�้าบาดาล การ
จัดการคณุภาพน�้า และสทิธเิกีย่วกบัน�้า
(b) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะ
ไดรั้บการจัดสรรใหก้บัส�านักงานคณะกรรมการของรัฐ
เพือ่การพัฒนาสารสนเทศ เทคโนโลย ี และขอ้มลูที่
ปรับปรุงความสามารถในการจัดการสทิธเิกีย่วกับน�้า
ของส�านักงานคณะกรรมการของรัฐ ระบบเหลา่นีจ้ะ
รวมไปถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ การแปลงใหเ้ป็นดจิติอล
ส�าหรับเอกสารกระดาษ 10 ลา้นหนา้เรือ่งสทิธเิกีย่ว
กบัน�้า และมไีวภ้ายในส�านักงานคณะกรรมการของรัฐ 
และในทีเ่กบ็อืน่ๆ และการสรา้งคลงัเกบ็ขอ้มลูดจิติอล
ส�าหรับขอ้มลูดา้นการผันน�้าและการใชน้�้า
(c) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะ
ไดรั้บการจัดสรรใหก้บักองทนุการจัดการขอ้มลูน�้า จัด
ตัง้ขึน้ตามมาตรา 12420 เพือ่ใชโ้ดยกระทรวงภาย
ใตก้ารปรกึษาหารอืกบัส�านักงานคณะกรรมการของรัฐ

(4) หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรือหน่วยงานไม่แสวงผลก�าไรไม่ไดจั้ดตัง้กองทุน
ทรัสตต์ามอนุมาตรานี ้ หน่วยงาน ชนเผา่ หรอื
องค์กรจะตอ้งยืนยันกับหน่วยงานของรัฐที่ใหเ้งิน
ทนุสนับสนุนวา่สามารถรักษาทีด่นิ สิง่อ�านวยความ
สะดวกเพือ่การนันทนาการ หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของ
สัตว์ป่าที่ไดรั้บมาหรือพัฒนามาจากกองทุนที่มีไว ้
ส�าหรับหน่วยงาน ชนเผา่ หรอืองคก์ร
(5) หากผลประโยชนใ์นทีด่นิ สิง่อ�านวยความสะดวก
เพือ่การนันทนาการ หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า
ถกูคดัคา้น หรอืหากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง หรอืหน่วยงานไมแ่สวงผลก�าไรก�าหนด
วา่ผลประโยชนใ์นทีด่นิ สิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่
การนันทนาการ หรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าไม่
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ีใ่ชเ้งนิจากขอ้นี ้ กองทนุ
ทรัสตแ์ละผลประโยชน์ที่ไม่ไดน้�ามาใชนั้้นจะไดรั้บ
การจัดสรรใหก้บัหน่วยงานทีจั่ดหาเงนิให ้ เงนิทนุ
สนับสนุนทีค่นืใหก้ับหน่วยงานอาจจะถกูน�ามาใชเ้พือ่
โครงการตามมาตรานีเ้ทา่นัน้
(i) กระทรวงควรจะใหค้วามส�าคัญกับโครงการต่างๆ 
ทีป่ระสานงานกบัการน�าอา่งเก็บน�้ากลบัมาใชใ้หมด่ว้ย
การจัดหาน�้าเพือ่เตมิน�้าบาดาลโดยผา่นการใชร้ว่มกนั
หรอืโครงการบรูณาการน�้าผวิดนิ/น�้าบาดาลอืน่ๆ
86042. เงนิจ�านวน สองรอ้ยลา้นดอลลาร ์
($200,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุให ้
กบั ส�านักงานเพือ่การฟ้ืนฟสูภาพอา่ว San Francisco 
เพือ่ใหเ้งนิทุนในรูปแบบทุนสมทบส�าหรับการจัดการ
อาหาร การบรูณะพืน้ทีชุ่ม่น�้า และโครงการอืน่ๆ ที่
สอดคลอ้งกบัขอ้ 2 (เริม่จากมาตรา 66704.5) ของ
บทที ่ 5 ของลกัษณะ 7.25 แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐ เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ กองทนุ
สมทบอาจรวมถึงกองทุนที่จัดหาใหโ้ดยรัฐบาล
ทอ้งถิน่ รัฐบาลสว่นภมูภิาค รัฐบาลกลาง บรษัิท
เอกชน หรอืเงนิทนุอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการระดมทนุโดย 
ส�านักงานเพือ่การฟ้ืนฟสูภาพอา่ว San Francisco 
การใหเ้งนิทนุสนับสนุนไมค่วรเกนิรอ้ยละ 50 ของคา่
ใชจ้า่ยของโครงการ
86043. (a) (1) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง หรอืหน่วยงานไมแ่สวงผลก�าไรทีไ่ดรั้บ
เงนิทุนสนับสนุนภายใตข้อ้นี้ทีไ่ดรั้บผลประโยชน์ใน
ทีด่นิอาจใชเ้งนิมากถงึรอ้ยละ 20 ของเงนิทนุเพือ่จัด
ตัง้กองทุนทรัสตส์�าหรับใชใ้นการช่วยช�าระเพื่อการ
ซอ่มบ�ารุงและเพื่อการตรวจตดิตามผลประโยชน์นัน้
ในทีด่นิโดยเฉพาะ
(2) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีน หรอื
หน่วยงานไม่แสวงผลก�าไรที่ไดรั้บผลประโยชน์ใน
ทีด่นิดว้ยเงนิทีไ่ดจ้ากขอ้นี ้ และถา่ยโอนผลประโยชน์
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เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการท�าใหข้อ้มลูเกีย่วกบัน�้าของรัฐ 
California สามารถน�ามาใชร้ว่มกนัได ้ สอดคลอ้งกบั
สว่นที ่4.9 (เริม่จากมาตรา 12400) ของภาค 6

(d) เงนิจ�านวนยีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรดงัตอ่ไปนี:้
(1) เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะ
ไดรั้บการจัดสรรใหก้บัมหาวทิยาลยั University of 
California ส�าหรับการรเิริม่การวจัิยความยัง่ยนืและ
ความปลอดภัยของน�้าในหลายวทิยาเขตเพือ่พัฒนา
องค์ประกอบหลักของระบบขอ้มูลสารสนเทศเกีย่ว
กบัทรัพยากรน�้า ภายใตค้วามรว่มมอืกบักระทรวงและ
ส�านักงานคณะกรรมการของรัฐ
(2) เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะ
ไดรั้บการจัดสรรใหก้บัสถาบนัน�้าของรัฐ California 
ณ มหาวทิยาลยั California State University เมอืง 
Fresno เพือ่ท�าการวจัิยทีน่�าไปสูก่ารปรับปรงุและ
การอนุรักษ์น�้าประปาและปรับปรุงคุณภาพน�้าในรัฐ 
California 

(3) เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะ
ไดรั้บการจัดสรรใหก้ับศูนยก์ารวจัิยและการฝึกอบรม
ดา้นชลประทาน ณ California Polytechnic State 
University เมอืง San Luis Obispo เพือ่ท�าการวจัิย
ทีน่�าไปสู่การปรับปรุงและการอนุรักษ์น�้าประปาและ
ปรับปรงุคณุภาพน�้าในรัฐ California 

(4) เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะ
ไดรั้บการจัดสรรใหก้บัส�านักงานโครงการน�้า ณ 
มหาวทิยาลยั California State University เมอืง 
Sacramento เพือ่ท�าการวจัิยทีน่�าไปสูก่ารปรับปรงุ
และการอนุรักษ์น�้าประปาและปรับปรุงคุณภาพน�้าใน
รัฐ California 

(5)  สถาบันการศึกษาระดับสูงที่ได รั้บเงินทุน
สนับสนุนตามอนุมาตรานี้จะตอ้งท�างานร่วมกันเพื่อ
ใหม้ั่นใจวา่ความพยายามของพวกเขาไมข่ัดแยง้หรอื
ซอ้นทบักนั แตช่ว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั
ขอ้ 6. การกกัเกบ็และการใชน้�้าทีไ่หลผา่น และน�้า

ฝนในเขตเมอืง
86050. (a) เงนิจ�านวนสีร่อ้ยลา้นดอลลาร ์
($400,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุ
ใหก้บัส�านักงานคณะกรรมการของรัฐส�าหรับโครงการ
เพือ่จะกกัเกบ็และใชน้�้าทีไ่หลผา่นในฤดแูลง้ และ
น�้าฝนทีไ่หลผา่นในเขตเมอืง เงนิสนับสนุนทัง้หมด
ที่ใหต้ามมาตรานี้ โดยส�า นักงานคณะกรรมการ
ของรัฐส�าหรับโครงการก่อสรา้งจะตอ้งใหก้ับเทศ
มณฑลหรอืเมอืงตา่งๆ เมอืงและเทศมณฑลแหง่
หนึง่ หรอืหน่วยงานทีม่อี�านาจรว่มกนัทีป่ระกอบไป
ดว้ยเมอืง เทศมณฑล หรอืเมอืงและเทศมณฑล ที่

มหีนา้ทีค่วบคมุหรอืจัดการกบัน�้าทว่ม ส�านักงาน
คณะกรรมการของรัฐอาจจะใชเ้งนิมากถงึหา้สบิลา้น
ดอลลาร ์ ($50,000,000) เพือ่เป็นเงนิทนุใหก้บัผู ้
ทีไ่ดรั้บสทิธิด์ังทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากัดความไวใ้นอนุมาตรา 
(a) ของมาตรา 86166 เพือ่พัฒนาแผนทรัพยากรน�้า
ฝน เงนิทนุสนับสนุนทีม่ใีหต้ามมาตรานีค้วรจะไดรั้บ
การจัดสรรใหแ้กโ่ครงการตา่งๆ ทีช่ว่ยเหลอืและให ้
ประโยชนโ์ดยตรงกบัชมุชนดอ้ยโอกาส และชมุชน
ทีด่อ้ยโอกาสรนุแรง ส�านักงานคณะกรรมการของ
รัฐอาจจะใชก้องทุนเหล่านี้เพื่อใหเ้งนิทุนสนับสนุน
ส�าหรับการชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิและการขยายบรกิาร
ออกไปสูช่มุชนดอ้ยโอกาส
(b) เงนิจ�านวนสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุใหแ้กห่น่วยงานอนุรักษ์ 
California Tahoe ส�าหรับโครงการตา่งๆ ทีก่กัเกบ็
และใชน้�้าทีไ่หลผา่นในฤดแูลง้ และน�้าฝนทีไ่หลผา่น
ในแอง่น�้าทะเลสาบ Tahoe ตามหวัขอ้ 7.42 (เริม่จาก
มาตรา 66905) แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
(c) เงนิจ�านวนสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุใหก้บั หน่วยงาน
อนุรักษ์ภเูขาเขต Santa Monica ส�าหรับโครงการ
ตา่งๆ ทีก่กัเกบ็และใชน้�้าทีไ่หลผา่นในฤดแูลง้ และ
น�้าฝนทีไ่หลผา่น สอดคลอ้งตามภาค 23 (เริม่จาก
มาตรา 33000) แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัยพ
ยากรสาธารณะในพื้นที่ที่ไดใ้หค้�าจ�ากัดความไวใ้น
ยอ่หนา้ (2) ของอนุมาตรา (d) ของมาตรา 86080

(d) เงนิจ�านวนสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุใหก้บั หน่วยงาน
อนุรักษ์แมน่�้าและภเูขาเขต San Gabriel และ Los 
Angeles ตอนลา่ง ส�าหรับโครงการตา่งๆ ทีก่กัเกบ็
และใชน้�้าทีไ่หลผา่นในฤดแูลง้ และน�้าฝนทีไ่หลผา่น 
สอดคลอ้งตามภาค 22.8 (เริม่จากมาตรา 32600) 
แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ
(e) เงนิจ�านวนสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรจากกองทุนใหก้ับหน่วยงาน
อนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐส�าหรับโครงการตา่งๆ ทีก่กัเกบ็
และใชน้�้าทีไ่หลผา่นในฤดแูลง้ และน�้าฝนทีไ่หลผา่น 
สอดคลอ้งตามภาค 21 (เริม่จากมาตรา 31000) แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ
(f) กองทุนที่น�ามาใชต้ามมาตรานี้ควรจะถูกน�ามาใ
ชเ้ป็นเงนิชว่ยเหลอืทีส่ามารถแขง่ขันไดส้�าหรับโครง
การตา่งๆ ทีพั่ฒนา น�ามาใชป้ระโยชน ์ หรอืปรับปรงุ
โครงการอเนกประสงคท์ีไ่ดร้ะบไุว ้และใหค้วามส�าคญั
ไวใ้นแผนทรัพยากรน�้าฝนทีส่อดคลอ้งกบัสว่นที ่ 2.3 
(เริม่จากมาตรา 10560) ของ ภาค 6 โดยทีอ่าจมี
การแกไ้ขในสว่นนัน้ และควรจะรวมประโยชนต์อ่ไป
นีใ้หม้ากเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดเ้ขา้ไปดว้ยซึง่ไดแ้ก:่ การ
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(d) ควรจะใหค้วามส�าคัญกับโครงการทีเ่ปลีย่นน�้าฝน
หรอืน�้าทีไ่หลผา่นในฤดแูลง้จากการระบายน�้าหรอืชอ่
งทางน�้าและท�าใหเ้กดิประโยชน์
(e) หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตามมาตรานีค้ว
รจะใหค้วามส�าคัญระดับสงูแกโ่ครงการทีเ่ป็นประโยช
นต์อ่ชมุชนทีด่อ้ยโอกาส หน่วยงานแตล่ะแหง่ทีไ่ดรั้บ
เงนิทุนสนับสนุนตามขอ้นี้ควรจะจัดสรรเงนิทุนอย่าง
นอ้ยรอ้ยละ 35 ทีพ่วกเขาไดรั้บใหก้บัโครงการทีเ่ป็น
ประโยชนก์บัชมุชนดอ้ยโอกาส
(f) ในการด�าเนนิการตามขอ้นี ้ หน่วยงานแตล่ะแหง่
ทีไ่ดรั้บเงนิทุนสนับสนุนตามขอ้นี้ควรจะปรกึษาหารอื
กับหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาตโิดยค�านึงถงึการบู
รณาการและการใหค้วามส�าคญักบัถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั ลาน
กวา้งอเนกประสงค ์ พืน้ทีโ่ลง่ พืน้ทีนั่นทนาการ และ
สว่นประกอบของการใชใ้นทีส่าธารณะของโครงการที่
กักเก็บและน�าน�้าฝนและน�้าทีไ่หลผ่านในฤดแูลง้กลับ
มาใชใ้หม ่ และแสวงหาความชว่ยเหลอืจากหน่วยงาน
ทรัพยากรธรรมชาตใินการตรวจสอบ และใหค้ะแนน
กบัโครงการตา่งๆ ทีเ่สนอมา
(g) โครงการอาจป้องกันน�้าฝนและการไหลผ่านข
องน�้าในฤดแูลง้ไมใ่หเ้ขา้สูร่ะบบระบายน�้า หรอืชอ่ง
ระบายน�้าตา่งๆ
86052. นิติบุคคลตามที่ใหค้�าจ�ากัดความไวใ้น
หมวดยอ่ย (a) ของมาตรา 86166 จะมสีทิธิไ์ดรั้บทนุ
ภายใตอ้นุมาตรา (b), (c), (d), และ (e) ของมาตรา 
86050

86053. เงนิทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามขอ้นี้อาจจะ
น�ามาเป็นเงนิชว่ยเหลอืใหแ้กผู่ส้มัครทีม่สีทิธิส์�าหรับ
โครงการขนาดเล็กแบบเดีย่วหรอืแบบหลากหลายที่
สอดคลอ้งกบับทที ่ 6.5 (เริม่จากมาตรา 1650) ของ
ภาค 2 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการปลาและการ
ลา่สตัว ์ โดยไมค่�านงึวา่บทนัน้ยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอื
ไม่

ขอ้ 7. การบรูณาการการจัดการน�้าสว่นภมูภิาค
86054. เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) 
ไดรั้บการจัดสรรใหก้ับกระทรวงเพื่อใหทุ้นสนับสนุน
โดยตรงแก่การบูรณาการการจัดการน�้าส่วนภูมภิาค 
(IRWM) ซึง่เป็นกลุม่การบรหิารจัดการน�้าสว่นภมูภิาค
เพือ่วัตถุประสงคข์องการด�ารงไวซ้ ึง่การวางแผนของ 
IRWM ทีต่อ่เนือ่งและความพยายามในการด�าเนนิการ 
ดว้ยเหตุนัน้จงึเป็นการรักษาไวซ้ ึง่การลงทุนทีส่�าคัญ
ทีด่�าเนนิการผา่น IRWM ส�าหรับการรว่มมอืในสว่น
ภมูภิาคในการบรหิารจัดการน�้า
บทที ่6. การปรับปรงุพืน้ทีลุ่ม่น�้า แผน่ดนิ และการ

ประมง

กักเก็บและการบ�าบัดการไหลผ่านของน�้าฝนและน�้า
ในฤดแูลง้เพือ่ใชป้ระโยชน;์ การก�าจัดสิง่ปนเป้ือน
จากน�้าไหลผ่านทีถู่กกักเก็บไวแ้ละไดรั้บการบ�าบัด; 
การสรา้งหรือการบูรณะถิน่ทีอ่ยู่อาศัยและลานกวา้ง
อเนกประสงคเ์พือ่กกัเกบ็ และบ�าบดัการไหลผา่น
ของน�้าฝน หรอืน�้าในฤดแูลง้เพือ่การใชป้ระโยชนโ์ดย
ใชก้ารบรหิารจัดการทีด่ทีีสุ่ดทีช่ว่ยปรับปรุงคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม; การก�าจัดสิง่ปนเป้ือนจากน�้าไหลผา่น
ทีถ่กูกกัเกบ็ไวแ้ละไดรั้บการบ�าบดั; การสรา้งหรอื
การบูรณะถิน่ทีอ่ยู่อาศัยหรอืลานกวา้งอเนกประสงค;์ 
การเกบ็ การแทรกซมึ หรอืการใชน้�้าไหลผา่นทีถ่กู
กักเก็บไวแ้ละไดรั้บการบ�าบัดเพื่อเพิม่การจ่ายน�้าใน
ทอ้งถิน่; การสรา้งหรอืการบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัพืน้
เมอืง ทางเดนิเทา้ ลานกวา้งอเนกประสงค ์ หรอืพืน้ที่
กลางแจง้ตามธรรมชาตอิืน่ๆ; การลดปรากฏการณ์
เกาะความรอ้นในเขตเมอืง; และการจัดหาโอกาสดา้น
นันทนาการในทีส่าธารณะอืน่ๆ โครงการทีป่ระกอบไป
ดว้ยพืน้ทีชุ่ม่น�้าและถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัพืน้เมอืง หรอืองค์
ประกอบของโครงการทีม่รีูปแบบเลยีนแบบธรรมชาต ิ
หรือบูรณะการท�างานตามธรรมชาตขิองพื้นที่ลุ่มน�้า 
ควรจะไดรั้บความส�าคญัสงูสดุ
(g) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามอนุมาตรา (a) 
อยา่งนอ้ยสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) ควรจะมี
พรอ้มส�าหรับโครงการตา่งๆ ทีล่ดการไหลเวยีนของขยะ 
และสิง่มลพษิอืน่ๆ: (1) เขา้สู ่ เขตสงวนเพือ่การวจัิย
เขตปากแมน่�้าแหง่ชาต,ิ ไปสูช่ายหาด หรอืไปสูแ่หลง่
น�้าใกลช้ายฝ่ังในเทศมณฑล San Diego หรอื (2) เขา้
สูอ่า่ว San Diego ควรจะใหค้วามส�าคญักบัโครงการ
ทีล่ดการไหลเวยีนของขยะ และสิง่มลพษิอืน่ๆ เขา้สู่
ระบบสวนสาธารณะของรัฐหนึง่แหง่ หรอืหลายแหง่
86051. (a) หน่วยงานรัฐแตล่ะแหง่ทีไ่ดรั้บเงนิ
ทุนสนับสนุนตามขอ้นี้ควรจะตอ้งการอย่างนอ้ยรอ้ย
ละ 50 ในสว่นแบง่คา่ใชจ้า่ยจากผูรั้บเงนิทนุ แตอ่าจ
จะก�าจัดหรือลดขอ้ก�าหนดดา้นทุนสมทบในส่วนนัน้
ของโครงการทีเ่ป็นประโยชน์เบือ้งตน้กับชมุชนดอ้ย
โอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาดา้นเศรษฐกจิ
(b) โครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตามมาตรานี้จะ
ตอ้งปฏบิัตติามนโยบายคณุภาพน�้าหรอืระเบยีบขอ้บัง
คับทีค่ณะกรรมการของรัฐหรอืคณะกรรมการควบคมุคุ
ณภาพน�้าสว่นภมูภิาคไดพั้ฒนาขึน้กบัเขตการปกครอง
(c) ค่าใชจ้่ายโครงการอาจจะประกอบไปดว้ยการพั
ฒนาเครือ่งมอืสนับสนุนการตดัสนิใจ การเกบ็ขอ้มลู 
และการวเิคราะขูม้ลูสารสนเทศดา้นภมูศิาสตรเ์พือ่ระบุ
และประเมนิผลประโยชน ์ และคา่ใชจ้า่ยของศกัยภาพ
ของโครงการกกัเก็บ และน�าน�้าฝนกลบัไปใชใ้หม่
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สภาพอากาศ และสิง่รบกวนอืน่ๆ ไดม้ากขึน้ หน่วย
งานอนุรักษ์เขต Sierra Nevada อาจจะใหเ้งนิทนุ
สนับสนุนกบัหน่วยงานรัฐบาลกลาง หากไดม้กีาร
ก�าหนดแลว้วา่เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการ
ด�าเนินงานตามเจตนารมณ์ของหมวดนี้กับแผ่นดนิที่
ไดรั้บการดแูลโดยรัฐบาลกลาง
(b) เงนิจ�านวนหกสบิลา้นดอลลาร ์ ($60,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์ California Tahoe เพือ่การ
ป้องกันและการบูรณะพื้นทีลุ่่มน�้าของแอ่งทะเลสาบ 
Tahoe ตามลกัษณะ 7.42 (เริม่จากมาตรา 66905) 
แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ เงนิทนุควรจะถกูน�า
ไปใชเ้พือ่การด�าเนนิงาน และเพือ่ขยายเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการการปรับปรุงดา้นสิง่
แวดลอ้มของทะเลสาบ Tahoe ตามขอ้ 6 (เริม่จาก
มาตรา 5096.351) ของบทที ่ 1.692 ของภาค 5 
แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ
(c) เงนิจ�านวนหนึง่รอ้ยลา้นดอลลาร ์ ($100,000,000) 
ใหก้บัโครงการ San Francisco Bay Area Conservancy 
ของหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพือ่การป้องกนัและ
การบรูณะพืน้ทีลุ่ม่น�้าในพืน้ทีอ่า่ว San Francisco ตาม
บทที ่ 4.5 (เริม่จากมาตรา 31160) ของภาค 21 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ
(d)  เงินจ� านวนหนึ่ง ร อ้ยแปดสิบล า้นดอลลาร ์
($180,000,000) เพือ่การป้องกนัและการบรูณะ
พืน้ทีลุ่ม่น�้าของเทศมณฑล Los Angeles, Orange, 
และ Ventura ดงัตอ่ไปนี:้
(1) เงนิจ�านวนหกสบิลา้นดอลลาร ์ ($60,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์แมน่�้าและภเูขาเขต San 
Gabriel และ Los Angeles ตอนลา่ง เพือ่การป้องกนั
และการบรูณะพืน้ทีลุ่ม่น�้าเขต San Gabriel และ Los 
Angeles ตอนลา่ง ตามภาค 22.8 (เริม่จากมาตรา 
32600) แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากร
สาธารณะ
(2) เงนิจ�านวนหกสบิลา้นดอลลาร ์ ($60,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์ภเูขาเขต Santa Monica 
เพื่อการป้องกันและการบูรณะพื้นที่ลุ่มน�้ าของอ่าว 
Santa Monica, แมน่�้า Los Angeles ตอนบน และ
แมน่�้า Santa Clara ตอนบน ตามภาค 23 (เริม่
จากมาตรา 33000) แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
ทรัพยากรสาธารณะและพืน้ทีลุ่่มน�้าทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากัด
ความในอนุมาตรา (c) ของมาตรา 79570

(3) เงนิจ�านวนสามสบิลา้นดอลลา่ร ์($30,000,000) 
ใหก้บัโครงการอนุรักษ์แมน่�้า Santa Ana ของหน่วย
งานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพื่อการป้องกันและการ
บรูณะพืน้ทีลุ่ม่น�้าของแมน่�้า Santa Ana ตามบท

ขอ้ 1. การปรับปรงุพืน้ทีลุ่ม่น�้าเพือ่การยกระดบัน�้า
ประปาและคณุภาพน�้า

86080. เงนิจ�านวนสองพันสามรอ้ยหา้สบิหา้ลา้น
ดอลลาร ์ ($2,355,000,000) จะไดรั้บการจัดสรร
จากเงนิทนุสนับสนุนเพือ่ป้องกนั บรูณะ และปรับปรงุ
คณุภาพของแผน่ดนิในพืน้ทีลุ่ม่น�้า รวมไปถงึแผน่
ดนิในป่า (รวมไปถงึป่าไมโ้อก๊ ไมส้นแดง และไม ้
ซคีวอยะ) ทุง่หญา้ พืน้ทีชุ่ม่น�้า ทุง่หญา้ชาพาร์
เรล ถิน่ทีอ่ยูต่ามแนวชายฝ่ัง และแผน่ดนิในพืน้ที่
ลุม่น�้าอืน่ๆ รวมไปถงึแผน่ดนิทีป่ระเทศสหรัฐเป็น
เจา้ของ เพือ่ทีจ่ะป้องกนัและปรับปรงุน�้าประปาและ
คณุภาพน�้า ปรับปรงุคณุภาพป่า ลดอนัตรายจากไฟ
ป่าใหส้อดคลอ้งกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มี
อยู ่ บรรเทาผลกระทบของไฟป่าทีม่ตีอ่คณุภาพน�้า
และน�้าประปา เพิม่การป้องกนัน�้าทว่ม ฟ้ืนฟชูัน้หนิอุม้
น�้า หรอืเพือ่ป้องกนัหรอืบรูณะทรัพยากรชายฝ่ัง หรอื
ทรัพยากรทางทะเล ไมค่วรมกีารใหเ้งนิทนุสนับสนุน
ตามมาตรานีส้�าหรับการซอ่มบ�ารงุอา่งเกบ็น�้า หรอื
การก�าจัดตะกอนออกจากอา่งเก็บน�้า หรอืตน้น�้าอา่ง
เก็บน�้า ยกเวน้วา่มคีวามจ�าเป็นเพือ่การวจัิยภาคสนาม
ทีจ่�าเป็นตามอนุมาตรา (a) กองทนุควรจะไดรั้บการ
จัดสรรดงัตอ่ไปนี:้
(a) สองรอ้ยลา้นดอลลาร ์ ($200,000,000) ใหก้บั 
หน่วยงานอนุรักษ์เขต Sierra Nevada ส�าหรับการ
ป้องกนั การบรูณะ และการปรับปรงุพืน้ทีลุ่ม่น�้า Sierra 
Nevada ตามภาค 23.3 (เริม่จากมาตรา 33300) 
แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ และ
รวมถงึวตัถปุระสงคท์ีไ่ดแ้จกแจงไวใ้นมาตรา 33320 
แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ ควร
จะใชจ้า่ยเงนิทนุเพือ่การด�าเนนิงาน และเพือ่ขยาย
เป้าหมายและวัตถุประสงคข์องโครงการการปรับปรุง
พืน้ทีลุ่ม่น�้า Sierra Nevada โครงการทีม่สีทิธิไ์ดรั้บ
เงนิทุนสนับสนุนภายใตโ้ครงการการปรับปรุงพื้นที่
ลุม่น�้า Sierra Nevada อาจจะประกอบดว้ยการวจัิย
และการเฝ้าตดิตามเพื่อท�าการวัดค่าผลกระทบของ
การบรูณะป่าไมท้ีม่ตีอ่น�้าประปา สภาพภมูอิากาศ 
และประโยชนอ์ืน่ๆ รวมไปถงึคณุภาพอากาศในระยะ
ยาว คณุภาพและปรมิาณน�้า การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก การกกัเกบ็คารบ์อน ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั การใช ้
เพือ่การนันทนาการ และความมชีวีติชวีาของชมุชน 
โครงการที่ไดรั้บเงินทุนสนับสนุนภายใตโ้ครงการ
การปรับปรงุพืน้ทีลุ่ม่น�้า Sierra Nevada ควรจะค�านงึ
ถงึหลักวทิยาศาสตรท์ีม่อียู่ทีด่ทีีส่ดุโดยค�านงึถงึการ
บรูณะป่าไม ้ และจะตอ้งด�าเนนิการเพือ่ปรับปรงุน�้า
ประปาและคณุภาพน�้า เพือ่ป้องกนัและบรูณะคณุคา่
ทางนเิวศวทิยา และเพือ่น�าเสนอสภาพของป่าไม ้
ทีส่ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัไฟป่า การเปลีย่นแปลง
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รูปแบบในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากพืน้ที ่
ดนิดอนสามเหลีย่ม 
(2) เงนิจ�านวนยีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์แมน่�้า San Joaquin เพือ่
การด�าเนนิงานกบั San Joaquin River Parkway ตาม
ภาค 22.5 (เริม่จากมาตรา 32500) แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
(3) เงนิจ�านวนสามสบิลา้นดอลลาร ์($30,000,000) 
ใหก้บักองทนุ เพือ่การอนุรักษ์แมน่�้าอเมรกินัตอนลา่ง 
ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามมาตรา 5845.9 แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ ส�านักงานคณะกรรมการ
อนุรักษ์สตัวป่์าควรจะใชก้องทนุเหลา่นีเ้พือ่ด�าเนนิงาน
ตามบทที ่ 10.5 (เริม่จากมาตรา 5845) ของภาค 5 
แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
( h )  เ งินจ� านวนหนึ่ ง ร อ้ ย เ จ็ดสิบล า้นดอลลาร ์
($170,000,000) ส�าหรับ ถนนเลยีบแมน่�้า ดงัตอ่ไปนี:้
(1) เงนิจ�านวนเจ็ดสบิลา้นดอลลาร ์ ($70,000,000) 
ใหก้ับองค์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติส�าหรับ
โครงการตามกฎหมายว่าดว้ยถนนเลียบแม่น�้ ารัฐ 
California (California River Parkways Act) ปี 
2004 (บทที ่ 3.8 (เริม่จากมาตรา 5750) ของภาค 
5 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ 
เลขานุการขององค์การบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
จะตอ้งจัดสรรเงนิทนุเหลา่นีอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 65 
ส�าหรับโครงการทีเ่ป็นประโยชนก์บัชมุชนดอ้ยโอกาส 
เลขานุการควรจะหาทางชว่ยเหลอืชมุชนทีย่ากจนกวา่
ทีไ่ม่ผ่านการคัดเลอืกเป็นชมุชนดอ้ยโอกาสดว้ยเงนิ
ทนุสว่นทีเ่หลอื
(2) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
ใหก้ับหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพื่อน� าไป
จัดสรรเป็นเงนิชว่ยเหลอืใหแ้กอ่งคก์รไม่แสวงหาผล
ก�าไร และหน่วยงานรัฐสว่นทอ้งถิน่เพือ่ด�าเนนิงาน
โครงการถนนเลยีบแมน่�้าเพือ่การบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย 
นันทนาการสาธารณะ และการปรับปรงุคณุภาพน�้า
ตามแนวทางเดนิแมน่�้า Guadalupe

(3) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
ใหก้ับหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพื่อเป็นเงนิ
สนับสนุนใหก้บัองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และหน่วย
งานรัฐเพือ่ด�าเนนิงานโครงการถนนเลยีบแมน่�้าเพือ่การ
บรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั นันทนาการสาธารณะ และการ
ปรับปรงุคณุภาพน�้าตามแนวทางเดนิแมน่�้า Russian

(4) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
ใหก้ับหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพื่อเป็นเงนิ
สนับสนุนใหก้บัองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และ
หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่เพือ่ด�าเนนิงานโครงการถนน
เลยีบแมน่�้าเพือ่การบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั นันทนาการ

ที ่ 4.6 (เริม่จากมาตรา 31170) ของภาค 21 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ
(4) เงนิจ�านวนสามสบิลา้นดอลลาร ์($30,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์ภเูขาเขต Baldwin เพือ่การ
ป้องกนัและการบรูณะพืน้ทีลุ่ม่น�้า Baldwin Hills และ 
BaIlona Creek และส�าหรับโครงการเพือ่การกกัเกบ็
น�้าทีไ่หลผา่นในฤดแูลง้ และน�้าฝนทีไ่หลผา่น ตาม
ภาค 22.7 (เริม่จากมาตรา 32550) แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
(e) เงนิจ�านวนสีส่บิลา้นดอลลา่ร ์ ($40,000,000) 
ใหก้บัหน่วยงานอนุรักษ์แมน่�้า San Diego เพือ่การ
ป้องกันและการบูรณะพื้นทีลุ่่มน�้าในเทศมณฑลของ 
San Diego ตามภาค 22.9 (เริม่จากมาตรา 32630) 
แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ
(f) เงินจ�านวนหนึ่งรอ้ยสามสิบหา้ลา้นดอลล่าร ์
($135,000,000) ใหก้บัหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ัง
ของรัฐเพื่อการป้องกันและการบูรณะพื้นที่ลุ่มน�้ า
ชายฝ่ัง ตามภาค 21 (เริม่จากมาตรา 31000) แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
( g )  เ งิน จ� าน วนหนึ่ ง ร อ้ ยห า้สิบล า้นดอลลาร ์
($150,000,000) เพือ่การป้องกนัและการบรูณะพืน้ที่
ลุม่น�้าของแมน่�้า Sacramento และ San Joaquin ดงั
ตอ่ไปนี:้
(1) เงนิจ�านวนหนึง่รอ้ยลา้นดอลลาร ์($100,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์ดนิดอนสามเหลีย่ม 
Sacramento-San Joaquin เพือ่การป้องกนัและการ
บรูณะ ดนิดอนสามเหลีย่ม ตามภาค 22.3 (เริม่จาก
มาตรา 32300) แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากร
สาธารณะ ควรจะใหค้วามส�าคญัระดบัสงูสดุกบัโครงการ
ทีเ่ป็นประโยชนก์บัการบรูณะชนดิพันธุพ์ืน้เมอืง และที่
ลดผลกระทบดา้นลบจากการแทรกซมึของน�้าเค็มมาก
เกนิไป ควรจะใหค้วามส�าคญัระดบัสงูสดุกบัโครงการ
ที่บูรณะถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความส�าคัญกับสายพันธ์ุ
ที่ก�าหนดไวเ้ช่นกันสอดคลอ้งตามกฎหมายว่าชนิด
พันธุท์ีใ่กลจ้ะสญูพันธ์ขุองรัฐบาลกลางปี 1973 (16 
U.S.C. มาตรา 1531 et และทีต่ามมา) และกฎหมาย
วา่ดว้ยชนดิพันธุท์ีใ่กลจ้ะสญูพันธ์ขุองรัฐ California 
(บทที ่ 1.5 (เริม่จากมาตรา 2050) ของภาค 3 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ เงนิทนุ
สนับสนุนยังอาจจะถูกน�ามาใชเ้พื่อการปรับปรุงสิ่ง
อ�านวยความสะดวกดา้นนันทนาการสาธารณะในบรเิวณ 
ดนิดอนสามเหลีย่ม เชน่กนั และส�าหรับการใหเ้งนิ
สนับสนุนกับหน่วยงานทอ้งถิน่และองคก์รไม่แสวงหา
ผลก�าไรเพือ่เพืม่การเขา้ถงึสวนสาธารณะ และโอกาส
ดา้นนันทนาการใหก้ับชมุชนส�าหรับชมุชนในเขตเมอืง
ทีย่งัไมไ่ดรั้บการดแูลในบรเิวณ ดนิดอนสามเหลีย่ม 
องคก์รอนุรักษ์ธรรมชาตอิาจจะด�าเนนิงานโครงการทีม่ี
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(2) เงนิจ�านวนเจ็ดสบิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($75,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์ภเูขา Santa Monica ตามภาค 
23 (เริม่จาก  มาตรา 33000) แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ และมาตรา 79508 แหง่
ประมวลกฎหมายฉบบันี้
(j) เงนิจ�านวนสามรอ้ยลา้นดอลลาร ์($300,000,000) 
ใหก้บัส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์าส�าหรับสิง่
ตอ่ไปนี:้
(1) ส�าหรับการป้องกันและการบรูณะพืน้ทีลุ่่มน�้าของ
แมน่�้า Sacramento, Smith, Eel, และ Klamath และ
แมน่�้าอืน่ๆ ในเทศมณฑลของ Del Norte, Humboldt, 
Marin, Mendocino, และ Sonoma และทีร่าบ 
Carrizo ตามบทที ่4 (เริม่จากมาตรา 1300) ของภาค 
2 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว์
(2) ส�าหรับการป้องกันและการบูรณะป่าไมแ้ละทุ่ง
หญา้ไมโ้อก๊สอดคลอ้งตามภาค 10.4 (เริม่จากมาตรา 
10330) แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากร
สาธารณะและขอ้ 3.5 (เริม่จากมาตรา 1360) ของ
บทที ่4 ของภาค 2 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลา
และการลา่สตัว์
(3) ส�าหรับการแสวงหาและการบูรณะถิน่ทีอ่ยู่อาศัย
ตามแนวชายฝ่ัง การอพยพยา้ยถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของ
นก การอพยพยา้ยถิน่ฐานเพือ่วางไขข่องปลา พืน้ที่
อยูอ่าศยัในเขตชุม่น�้า และพืน้ทีลุ่ม่น�้าอืน่ๆ ตามบทที ่
4 (เริม่จากมาตรา 1300) ของภาค 2 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว์
(4) เงนิชว่ยเหลอือาจรวมถงึ การใหเ้งนิทนุเพือ่
ช่วยใหรั้ฐบรรลุขอ้ผูกมัดในการด�าเนินงานตามแผน
งานการอนุรัษ์ชมุชนทางธรรมชาต ิ ซึง่น�าไปใชโ้ดย
สอดคลอ้งกบับทที ่ 10 (เริม่จากมาตรา 2800) ของ
ภาค 3 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการ
ลา่สตัว ์ และตามแผนงานการอนุรักษ์ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั
ส่วนภูมภิาคขนาดใหญ่ซึง่น�าไปใชต้ามกฎหมายว่า
ดว้ยชนดิพันธุท์ีใ่กลจ้ะสญูพันธ์ขุองรัฐบาลกลาง (16 
U.S.C. มาตรา 1531 et และทีต่ามมา)

(5) จากจ�านวนเงนิทีม่พีรอ้มใหต้ามอนุมาตรานี ้ เงนิ
จ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) ควรจะมี
พรอ้มส�าหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ท�ากจิกรรมดา้น
การเกษตรแบบบรูณาการพรอ้มกับการบรูณะพืน้ทีลุ่ม่
น�้าและการปกป้องสตัวป่์า ควรจะใหค้วามส�าคญักบั
โครงการทีม่คีวามรว่มมอืกบัเขตการอนุรักษ์ทรัพยากร
(6) จากจ�านวนเงนิทีม่พีรอ้มใหต้ามอนุมาตรานี ้ เงนิ
จ�านวนหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($50,000,000) จะได ้
รับการจัดสรรใหก้ับกองทุนอนุรักษ์ป่าไมโ้อ๊กทีจั่ดตัง้
ขึน้ตามมาตรา 1363 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
ปลาและการลา่สตัว ์ และอาจถกูน�าไปใชต้ามขอ้ 3.5 

สาธารณะ และการปรับปรงุคณุภาพน�้าตามแนวทาง
เดนิแมน่�้า Santa Clara

(5) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
ใหก้ับหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพื่อเป็นเงนิ
สนับสนุนใหก้บัองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และ
หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่เพือ่ด�าเนนิงานโครงการถนน
เลยีบแมน่�้าเพือ่การบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั นันทนาการ
สาธารณะ และการปรับปรงุคณุภาพน�้าตามแนวทาง
เดนิแมน่�้า Tijuana

(6) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
ใหก้ับหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพื่อเป็นเงนิ
สนับสนุนใหก้บัองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และ
หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่เพือ่ด�าเนนิงานโครงการถนน
เลยีบแมน่�้าเพือ่การบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั นันทนาการ
สาธารณะ และการปรับปรงุคณุภาพน�้าตามแนวทาง
เดนิแมน่�้า Carmel

(7) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
ใหก้ับหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐเพื่อเป็นเงนิ
สนับสนุนใหก้บัองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และ
หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่เพือ่ด�าเนนิงานโครงการถนน
เลยีบแมน่�้าเพือ่การบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั นันทนาการ
สาธารณะ และการปรับปรงุคณุภาพน�้าตามแนวทาง
เดนิแมน่�้า Napa

(8) เงนิจ�านวนสบิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($15,000,000) 
ใหก้บัหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐส�าหรับโครงการ
ถนนเลยีบแมน่�้าภายในพืน้ทีลุ่ม่น�้าอา่ว San Diego 

(9) เงนิจ�านวนสบิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($15,000,000) 
ใหก้ับหน่วยงานอนุ รักษ์ชาย ฝ่ังของ รัฐส� าห รับ
โครงการถนนเลยีบแมน่�้า Santa Margarita ในเทศ
มณฑล San Diego

(10) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์ California Tahoe เพือ่
ด�าเนนิงานบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั นันทนาการสาธารณะ 
และการปรับปรุงคุณภาพน�้ าตามแนวทางเดินของ 
Upper Truckee 

( i )  เ งิ น จ� า น ว น ห นึ่ ง ร ้อ ย ห ้า สิบ ล ้า น ด อ ล ล า
ร ์ ($150,000,000) ควรจะมพีรอ้มใหส้�าหรับ
โครงการทีท่�าการบรูณะ ป้องกนั และสงวนรักษาแมน่�้า 
Los Angeles และแมน่�้าสายยอ่ยดงัตอ่ไปนี:้
( 1 )  เ งิ น จ� า น ว น เ จ็ ด สิ บ ห ้า ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($75,000,000) ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์แมน่�้าและ
ภเูขาเขต San Gabriel และ Los Angeles ตอนลา่ง 
ตามภาค 22.8 (เริม่จากมาตรา 32600) แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ และมาตรา 
79508 แหง่ประมวลกฎหมายฉบบันี้
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(2) ควรจะใชเ้งนิจ�านวนไม่นอ้ยกว่าสามสบิเอ็ดลา้น
ดอลลาร ์ ($31,000,000) เพือ่วตัถปุระสงคข์องภาค 
10.2 (เริม่จากมาตรา 10200) แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
( 3 )  ค ว ร จ ะ ใ ช ้เ งิ น จ� า น ว น สิบ ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($10,000,000) ส�าหรับโครงการการใหเ้งนิทนุ
สนับสนุนผูป้ระสานงานพืน้ทีลุ่ม่น�้า
( n )  เ งิ น จ� า น ว น ห นึ่ ง ร ้อ ย ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($100,000,000) ใหก้บัสภาการคุม้ครองทางทะเล
ส�าหรับโครงการซึง่: (1) ลดปรมิาณสิง่ปนเป้ือนทีพั่ด
เขา้สูช่ายหาด อา่ว ปากน�้าชายฝ่ัง และระบบนเิวศ
ใกลช้ายฝ่ัง; และ (2) คุม้ครองชายฝ่ังและทรัพยากร
ใกลช้ายฝ่ังมหาสมุทรจากผลกระทบของระดับน�้ า
ทะเลทีส่งูขึน้ คลืน่พายซุดัฝ่ัง ปรากฏการณท์ะเล
กรด และอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึแตไ่มจ่�ากดั
เฉพาะ การเพิม่ความยดืหยุน่ของถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัใกล ้
ชายฝ่ังมหาสมทุร โครงการอาจจะรวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เฉพาะโครงการทีป่กป้องและบรูณะชายหาด ปากน�้า
ชายฝ่ังและพืน้ทีลุ่ม่น�้า อา่ว และระบบนเิวศใกล ้
ชายฝ่ัง รวมไปถงึพืน้ทีท่างทะเลทีไ่ดรั้บการคุม้ครอง 
จากเงนิจ�านวนนี ้ สภาฯ ควรจะใชเ้งนิอยา่งนอ้ยหา้
ลา้นดอลลาร ์($5,000,000) ส�าหรับโครงการชายฝ่ัง
ทอ้งถิน่ โครงการใหเ้งนิชว่ยเหลอืดา้นระดบัน�้าทีส่งู
ขึน้ซึง่สนับสนุนการอัพเดตโครงการชายฝ่ังทอ้งถิน่
เพือ่แกปั้ญหาการเพิม่ขึน้ของระดบัน�้าทะเล รวมไป
ถงึการสรา้งแบบจ�าลองการเพิม่ขึน้ของระดับน�้าทะเล 
การประเมนิความเสีย่ง และการวางแผนการปรับ
สภาพ และการพัฒนานโยบาย
(o) เงนิจ�านวนสองรอ้ยลา้นดอลลาร ์($200,000,000) 
ไดรั้บการจัดสรรจากกองทุนใหก้ับองค์การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ส�าหรับโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
น�้าทีด่�าเนินงานตามโครงการการบรหิารจัดการทะเล 
Salton ขององคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตโิดย
สอดคลอ้งกบับทบญัญัตขิองขอ้ 2 (เริม่จากมาตรา 
2940) ของบทที ่13 ของภาค 3 แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ และเพือ่การบรรลขุอ้ผกูมดั
ของรัฐ California เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนด
ของบทที ่ 611, 612, 613 และ 614 ของรัฐบญัญัติ
ปี 2003 รัฐบญัญัตเิหลา่นีอ้อกมาเพือ่อ�านวยความ
สะดวกในการบงัคบัใช ้ และการด�าเนนิงานตามขอ้ตกลง 
Quantification Settlement Agreement รวมไปถงึการ
บรูณะทะเล Salton องคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
อาจจะใชเ้งนิทุนเหล่านี้กับโครงการทีใ่หป้ระโยชน์ที่
หลากหลายในดา้นการบรูณะระบบนเิวศ การปรับปรงุ
คณุภาพอากาศ และการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิส�าหรับชมุชน
ดอ้ยโอกาสรนุแรง

(เริม่จากมาตรา 1360) ของบทที ่4 ของภาค 2 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว์
(7) จากจ�านวนเงนิทีม่พีรอ้มใหต้ามอนุมาตรานี ้ เงนิ
จ�านวนสามสบิลา้นดอลลาร ์ ($30,000,000) ควรจะ
มพีรอ้มส�าหรับการปกป้องทุ่งเลีย้งสัตวต์ามกฎหมาย
วา่ดว้ยการปกป้องทุง่หญา้ธรรมชาต ิทุง่เลีย้งสตัว ์และ
ทุง่หญา้แหง่รัฐ California (California Rangeland, 
Grazing Land, and Grassland Protection Act) 
(ภาค 10.4 (เริม่จากมาตรา 10330) แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ)
(8) จากจ� านวนเงินที่มีพรอ้มใหต้ามอนุมาตรา
นี ้ เงนิจ�านวนไมน่อ้ยกวา่ หกสบิลา้นดอลลาร ์
($60,000,000) ควรจะมพีรอ้มส�าหรับโครงการ
ตา่งๆ ทีย่กระดบัวตัถปุระสงคก์ารอนุรักษ์ของแผนการ
อนุรักษ์ชมุชนทางธรรมชาตทิีรั่บมาใชต้ามกฎหมาย
ว่าดว้ยการวางแผนการอนุรักษ์ชุมชนทางธรรมชาต ิ
(บทที ่ 10 (เริม่จากมาตรา 2800) ของภาค 3 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว)์ ควร
จะใหค้วามส�าคัญอันดับหนึ่งกับแผนการที่ประกอบ
ดว้ยการป้องกนัระบบนเิวศทางทะเล การใหเ้งนิทนุ
สนับสนุนตามวรรคนี้ไม่ควรน�ามาใชเ้พื่อชดเชยการ
บรรเทาภาระผกูพัน มฉิะนัน้แลว้มคีวามจ�าเป็น
(k) เงนิจ�านวนยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($25,000,000) 
ใหก้บั หน่วยงานอนุรักษ์ภเูขาหบุเขา Coachella เพือ่
การป้องกนัและการบรูณะพืน้ทีลุ่ม่น�้า Coachella Valley 
สอดคลอ้งกบัภาค 23.5 (เริม่จากมาตรา 33500) แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ
( l )  เ งิน จ� า น วนหนึ่ ง ร อ้ ยห า้ สิบล า้ นดอลลา ร ์
($150,000,000) ใหก้บักรมอทุยานและนันทนาการ 
เพือ่การป้องกนัและการบรูณะพืน้ทีลุ่ม่น�้าภายใน และ
ทีม่ผีลกระทบกบัระบบสวนสาธารณะของรัฐ โดยให ้
ความส�าคญัระดบัสงูกบัไมส้นแดง และพืน้ทีป่่าอืน่ๆ 
ที่มีความส�าคัญในการปกป้องการไหลและคุณภาพ
ของแมน่�้าและล�าธาร นอกจากวตัถปุระสงคท์ีไ่ดรั้บ
อนุมตัติามมาตรานีแ้ลว้ กรมอทุยานและนันทนาการ
อาจจะจัดสรรเงนิทนุสนับสนุนเพือ่ปรับปรงุ และเพือ่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของน�้าประปาในสวน
สาธารณะ และระบบบ�าบดัน�้าเสยีของรัฐ
(m) เงนิจ�านวนหกสบิลา้นดอลลาร ์ ($60,000,000) 
ใหก้ับกรมการอนุรักษ์เพื่อโครงการบูรณะและการ
อนุรักษ์พืน้ทีลุ่ม่น�้าบนพืน้ทีก่ารเกษตร ทุง่หญา้ พืน้ที่
ชุม่น�้าทีไ่ดรั้บการบรหิารจัดการ และพืน้ทีป่่าไม ้
(1) ควรจะใชเ้งินจ�านวนไม่นอ้ยกว่าสิบสามลา้น
ดอลลาร ์ ($13,000,000) เพือ่เป็นเงนิทนุสนับสนุน
ตามมาตรา 9084 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
ทรัพยากรสาธารณะ
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ในเมอืง การเกษตร หรอืการประมง เงนิทนุอาจจะได ้
รับการจัดสรรเพือ่ปรับปรงุ และเพิม่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของระบบบ�าบัดน�้าเสยีในสถานทีนั่นทนาการ
ของ ดนิดอนสามเหลีย่ม ควรใหค้วามส�าคญักบัโครงการ
ทีร่ะบอุนัตรายดา้นสาธารณสขุ โครงการตา่งๆ อาจจะ
ระบ ุ วางแผน ออกแบบ และน�ากลไกสว่นภมูภิาคมาใช ้
รวบรวมระบบน�้าเสยีเขา้ดว้ยกนัหรอืจัดหาเทคโนโลยกีาร
บ�าบดัทีร่าคาประหยดั
(t) เงนิจ�านวนยีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) 
ใหก้ับกรมอุทยานและนันทนาการส�าหรับโครงการ
ที่จัดหาการเขา้ถึงแม่น�้ าส�าหรับกิจกรรมที่ไม่ใช ้
เครือ่งยนต ์ และเพือ่เป็นเงนิชว่ยเหลอืใหก้บันติบิคุคล
ที่มีสทิธิต์ามที่ไดใ้หค้�าจ�ากัดความไวใ้นอนุมาตรา 
(a) ของมาตรา 86166 เพือ่วตัถปุระสงคข์อ้นี ้ ควร
ใหค้วามส�าคัญอันดับแรกกับโครงการทีป่ระกอบดว้ย
กองทนุสมทบ และใหก้บัโครงการทีใ่หบ้รกิารชมุชนที่
ดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาดา้นเศรษฐกจิ ไมว่า่
จะประกอบดว้ยการแบง่คา่ใชจ้า่ยหรอืไมก่ต็าม
( u )  ( 1 )  เ งิ น จ� า น ว น ยี่ ส ิ บ ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($20,000,000) ใหก้บัส�านักงานคณะกรรมการ
อนุรักษ์สัตวป่์าเพื่อการก่อสรา้งศูนย์เสน้ทางบนินก
อพยพ (Pacific Flyway Center) ในบรเิวณใกลเ้คยีง 
Suisun Marsh เพือ่ใหม้กีารด�าเนนิการจัดการโดย
กรมการจัดการปลาและสตัวป่์า กรมการจัดการปลา
และสัตวป่์าอาจท�าสัญญากับองคก์รไม่แสวงหาผล
ก�าไรเพือ่ใหม้าด�าเนนิการทีศ่นูยแ์หง่นี ้ ศนูยแ์หง่นี้
ควรจะใชเ้พือ่ใหก้ารศกึษากบัประชาชนเกีย่วกบัความ
ส�าคญัของพืน้ทีชุ่ม่น�้า พืน้ทีก่ารเกษตร (รวมถงึขา้ว) 
และพืน้ทีช่ายฝ่ังของรัฐ California ทีใ่หป้ระโยชน์
กบันกน�้า นกชายฝ่ัง พชืพืน้เมอืง และสตัว ์ คณุคา่
ของพื้นที่ชุ่มน�้ าในการดูดซับก๊าซที่ท�าใหเ้กิดการ
เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ และวตัถปุระสงคด์า้น
การศกึษาทีค่ลา้ยคลงึกนั ผูด้�าเนนิการศนูยจ์ะตอ้งใช ้
ความพยายามเป็นพเิศษเพือ่น�าประชาชน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่นักเรยีน จากชมุชนดอ้ยโอกาสมาทีศ่นูยแ์หง่
นีเ้พือ่วตัถปุระสงคด์า้นการศกึษา หากส�านักงานคณะ
กรรมการอนุรักษ์สตัวป่์าก�าหนดวา่เงนิทนุทัง้หมดหรอื
บางสว่นไมม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นโครงการแลว้ 
ส�านักงานฯ อาจจะจัดสรรเงนิทนุสว่นทีไ่มจ่�าเป็นตอ้ง
ใชไ้ปตามวตัถปุระสงคใ์นอนุมาตรา (j)

(2) (A) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บอนุมตัติามวรรค (1) 
ส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สัตวป่์าอาจจะใหเ้งนิ
สนับสนุนมากถงึสีล่า้นดอลลาร ์ ($4,000,000) ให ้
กบัองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรทีม่วีตัถปุระสงคห์ลกัคอื
การอนุรักษ์สตัวป่์าเพือ่จัดตัง้กองทนุทรัสต ์ ดอกเบีย้
ทีไ่ดค้วรจะถกูน�าไปใชเ้พือ่ด�าเนนิการศนูยเ์สน้ทางนก

(1) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามวรรคนี ้ ไม่
นอ้ยกวา่ยีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($20,000,000) ควร
จะมีพรอ้มเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคลอ้งกับคุณภา
พน�้า้ในแมน่�้าสายใหม ่ สาธารณสขุ และโครงการการ
พัฒนาถนนเลยีบแมน่�้า ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นมาตรา 
71103.6 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากร
สาธารณะ
(2) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามมาตรานี ้ เงนิ
จ�านวนหนึง่ลา้นดอลลาร ์ ($1,000,000) ควรจะมี
พรอ้มส�าหรับแผนบรูณาการพืน้ทีลุ่ม่น�้าทะเล Salton ที่
ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ การขยายบรกิารออกไป 
และการเขา้ไปมสีว่นรว่มกบัชมุชนดอ้ยโอกาสรนุแรง
(p) เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) ให ้
กบั สภาการดแูลเขตดนิดอนสามเหลีย่ม ส�าหรับ
โครงการวทิยาศาสตร ์ ดนิดอนสามเหลีย่ม ตามทีไ่ด ้
อธบิายไวใ้นมาตรา 85280

(q) เงนิจ�านวนหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($50,000,000) 
ใหก้บักระทรวงเพือ่เป็นเงนิชว่ยเหลอืทีส่ามารถแขง่ขนั
ไดส้�าหรับโครงการบรูณะล�าธารในเขตเมอืง ตาม
มาตรา 7048 กระทรวงจะตอ้งจัดสรรเงนิทนุเหลา่นี้
อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 65 ส�าหรับโครงการทีเ่ป็นประโยชน์
กบัชมุชนดอ้ยโอกาส กระทรวงควรจะแสวงหาแนวทาง
ช่วยเหลอืชุมชนทีย่ากจนกว่าทีไ่ม่ผ่านการคัดเลอืก
เป็นชมุชนดอ้ยโอกาสดว้ยเงนิทนุสว่นทีเ่หลอื
(r) เงนิจ�านวนยีส่บิลา้นดอลลาร ์($20,000,000) ให ้
กับกรมการป่าไมแ้ละป้องกันอัคคภีัยเพือ่เป็นเงนิชว่ย
เหลอืใหก้บัโครงการป่าไมใ้นเขตเมอืงทีบ่รหิารจัดการ 
กกัเกบ็ หรอือนุรักษ์น�้าฝน เตมิน�้าบาดาลทอ้งถิน่ หรอื
ปรับปรงุน�้าประปา หรอืคณุภาพน�้าผา่นการแทรกซมึ 
การบรหิารจัดการตะกอน และการควบคมุการ
กดักรอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไมใ้นเขตเมอืงของรัฐ 
California (บทที ่2 (เริม่จากมาตรา 4799.06) ของ
สว่นที ่ 2.5 ของภาค 4 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
ทรัพยากรสาธารณะ)
(s) เงนิจ�านวนสบิหา้ลา้นดอลลาร ์ ($15,000,000) ให ้
กบั คณะกรรมาธกิารคุม้ครองเขตดนิดอนสามเหลีย่ม เพือ่
เป็นคา่ใชจ้า่ย เงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิกูส้�าหรับโครงการ
ตา่งๆ ทีป่รับปรงุคณุภาพน�้าโดยการปรับปรงุระบบการ
บ�าบดัน�้าเสยีในชมุชนมรดกของ ดนิดอนสามเหลีย่ม ดงั
ทีไ่ดอ้ธบิายในอนุมาตรา (f) ของมาตรา 32301 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ และ ณ 
สถานทีนั่นทนาการตา่งๆ ใน ดนิดอนสามเหลีย่ม เงนิ
ทุนอาจจะถูกน�าไปใชจ้่ายกับโครงการปรับปรุงน�้าเสยีที่
ใหบ้รกิารชมุชนมรดกของ ดนิดอนสามเหลีย่ม หรอืครัว
เรอืนในชมุชนมรดกของ ดนิดอนสามเหลีย่ม กบัระบบ
บ�าบัดน�้าเสยีทีล่ม้เหลวซึง่เป็นอันตรายกับคุณภาพของ
น�้าบาดาล หรอืน�้าประปาผวิดนิทีใ่ชเ้พือ่วตัถปุระสงค์
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ป่าซึง่มีผลกระทบดา้นลบต่อคุณภาพของพื้นที่ลุ่ม
น�้า โครงการอาจจะเพือ่วตัถปุระสงคก์ารลดเชือ้เพลงิ
ทีเ่ป็นอนัตราย การฟ้ืนฟพูืน้ทีลุ่ม่น�้าหลงัเกดิไฟไหม ้
การด�าเนนิการจัดการป่าไมท้ีส่นับสนุนความยดืหยุ่น
ของป่าไมท้ีม่ตีอ่ไฟป่า การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
และสิง่รบกวนอืน่ๆ ทีร่นุแรง และการพัฒนาแผนการ
ทอ้งถิน่เพือ่ลดความเสีย่งของไฟป่าทีส่ามารถสง่ผลก
ระทบในทางลบตอ่คณุภาพของพืน้ทีลุ่ม่น�้า ควรให ้
ความส�าคัญในการใหเ้งนิสนับสนุนซึง่ประกอบดว้ย
กองทนุสมบท แตก่ารใหค้วามส�าคญันีอ้าจจะลดลง
หรือถูกก�าจัดออกไปส�าหรับเงินทุนช่วยเหลือที่ให ้
ประโยชนก์บัชมุชนดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา
ทางเศรษฐกจิ
(2) เงนิจ�านวนหา้สบิลา้นดอลลาร ์ ($50,000,000) 
ไดรั้บการจัดสรรจากกองทุนใหก้ับกรมการป่าไมแ้ละ
การป้องกันอัคคีภัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการใหเ้งิน
ทนุสนับสนุนทีอ่ยูใ่นเขตดแูลของ หน่วยงานอนุรักษ์ 
Sierra Nevada โดยใหแ้กน่ติบิคุคลทีม่สีทิธิต์ามที่
ไดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (a) ของมาตรา 
86166 เพือ่วตัถปุระสงคก์ารลดการคกุคามสตัวป่์า
ซึง่มีผลกระทบดา้นลบต่อคุณภาพของพื้นที่ลุ่มน�้ า 
โครงการอาจจะเพื่อวัตถุประสงคก์ารลดเชือ้เพลงิที่
เป็นอนัตราย การฟ้ืนฟแูละการบรูณะพืน้ทีลุ่ม่น�้าหลงั
เกดิไฟไหม ้ การด�าเนนิการจัดการป่าไมท้ีส่นับสนุน
ความยดืหยุน่ของป่าไมท้ีม่ตีอ่ไฟป่า การเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศ และสิง่รบกวนอืน่ๆ ทีร่นุแรง และการ
พัฒนาแผนการทอ้งถิน่เพือ่ลดความเสีย่งของไฟป่าที่
สามารถสง่ผลกระทบในทางลบตอ่คณุภาพของพืน้ที่
ลุม่น�้า ควรใหค้วามส�าคญัในการใหเ้งนิสนับสนุนซึง่
ประกอบดว้ยกองทนุสมบท แตก่ารใหค้วามส�าคญันี้
อาจจะลดลงหรอืถูกก�าจัดออกไปส�าหรับเงนิทุนชว่ย
เหลอืทีใ่หป้ระโยชนก์บัชมุชนดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ี่
มปัีญหาทางเศรษฐกจิ
86083. สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดอืน่ๆ ของขอ้นี ้
เงนิทุนทีน่�ามาใชต้ามขอ้นี้อาจจถูกน�ามาใชเ้พือ่เป็น
ทุนชว่ยเหลอืใหก้ับนติบิุคคลทีม่สีทิธิต์ามทีไ่ดใ้หค้�า
จ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (a) ของมาตรา 86166 
เงนิทุนที่ใหก้ับนิตบิุคคลที่มีสทิธิอ์าจจะถูกน�าไปใช ้
ส�าหรับโครงการบนทีด่นิทีห่น่วยงานของรัฐ หรอื
รัฐบาลกลางเป็นเจา้ของ ดว้ยขอ้ยกเวน้ของกองทนุ
ทีจั่ดสรรใหก้บัโครงการทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุน เงนิ
ทุนอาจจะถูกใชโ้ดยตรงโดยหน่วยงานรัฐที่รับเงิน
ทุนเพื่อด�าเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นทีลุ่่มน�้าโดย
สอดคลอ้งกบัขอ้นี ้ ในการใหเ้งนิทนุสนับสนุนตาม
ขอ้นี ้ หน่วยงานควรใหค้วามส�าคญัอยา่งสงูกบัการ
ประยกุตใ์ชท้ีป่ระกอบดว้ยการเฉลีย่นคา่ใชจ้า่ย และ
การใหเ้งินทุนที่ใหป้ระโยชน์กับชุมชนดอ้ยโอกาส 

อพยพ และน�าประชาชนจากชมุชนดอ้ยโอกาสมาที่
ศนูยแ์หง่นีโ้ดยเฉพาะ
(B) ดว้ยการอนุมัตขิองกรมการจัดการปลาและสัตว์
ป่า องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรสามารถถา่ยโอนการ
ด�าเนินงานทีศู่นยเ์สน้ทางนกอพยพใหก้ับองคก์รไม่
แสวงหาผลก�าไรแหง่อืน่ๆ ได ้ หากมกีารถา่ยโอน
เกดิขึน้ กองทนุทรัสตจ์ะตอ้งไดรั้บการถา่ยโอนไปที่
องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรแหง่ใหมด่ว้ย
(3) หากไม่ไดใ้ชเ้งนิทุนทัง้หมดที่ไดรั้บการจัดสรร
ตามมาตรานี้ในการก่อสรา้งศูนย์เสน้ทางนกอพยพ 
ภายในวนัที ่ 1 มกราคม 2028 เงนิทนุสว่นทีเ่หลอืจะ
ไดรั้บการจัดสรรไปทีส่�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์
สตัวป่์าเพือ่วตัถปุระสงคต์ามมาตรา 86123

(v) เงนิจ�านวนแปดสบิลา้นดอลลาร ์($80,000,000) 
ใหก้บัหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ังของรัฐส�าหรับการยา้ย
เขือ่น Matilija และส�าหรับคนักัน้น�้าทีเ่กีย่วขอ้ง และ
การปรับปรงุการควบคมุอทุกภยั การปรับปรงุน�้าประปา 
และโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบั ล�าธาร Matilija และ
แมน่�้า Ventura และส�าหรับโครงการถนนเลยีบแมน่�้า
ตามแนวแมน่�้า Ventura  หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติ
อาจใหเ้งินสนับสนุนทั ้งหมดหรือบางส่วนแก่เทศ
มณฑล Ventura ความส�าคญัสงูสดุส�าหรับโครงการ
ถนนเลียบแม่น�้าควรจะเป็นโครงการที่ใหป้ระโยชน์
กบัชมุชนทีด่อ้ยโอกาส หากหน่วยงานอนุรักษ์ชายฝ่ัง
ของรัฐก�าหนดว่าเงินทุนทัง้หมดหรือบางส่วนไม่มี
ความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นโครงการแลว้ หน่วยงานฯ 
อาจจะจัดสรรเงนิทุนส่วนที่ไม่จ�าเป็นตอ้งใชไ้ปตาม
วตัถปุระสงคใ์นอนุมาตรา (f)

(w) เงนิจ�านวนยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร ์($25,000,000) 
ใหก้บั University of California ส�าหรับระบบอนุรักษ์
ธรรมชาตเิพื่อเป็นเงนิอุดหนุนสมทบบางส่วนในการ
จัดซือ้ทีด่นิ และส�าหรับการกอ่สรา้งและการพัฒนา
สถานทีท่ีจ่ะใชเ้พือ่การวจัิยและฝึกอบรมเพือ่ปรับปรุง
การบรหิารจัดการระบบนเิวศทางน�้า แผน่ดนิธรรมชาต ิ
และการสงวนรักษาหรือการอนุรักษทรัพยากรสัตว์
ป่าของรัฐ California  ควรจะใหค้วามส�าคญักบั
โครงการที่ยกระดับการวจัิยเกีย่วกับผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ การลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก และการปรับเปลีย่นระบบทางธรรมชาตทิี่
มตีอ่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ
( x )  ( 1 )  เ งิ น จ� า น ว น ห ้า สิ บ ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($50,000,000) ไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุใหก้บั 
หน่วยงานอนุรักษ์ Sierra Nevada เพือ่วตัถปุระสงค์
ในการใหเ้งนิทนุสนับสนุนภายในเขตดแูลขององคก์ร
อนุรักษ์ธรรมชาตโิดยใหแ้ก่นิตบิุคคลทีม่สีทิธิต์ามที่
ไดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (a) ของมาตรา 
86166 เพือ่วตัถปุระสงคก์ารลดการคกุคามสตัว์
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(2) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไรที่ไดรั้บผลประโยชน์
ในโครงการดว้ยเงนิทีไ่ดจ้ากขอ้นี ้ และถา่ยโอนผล
ประโยชนใ์นโครงการไปใหห้น่วยงานรัฐ ชนเผา่อนิ
เดยีน หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรอืน่ ควรจะ
ถ่ายโอนความเป็นเจา้ของของกองทุนทรัสตท์ีจั่ดตัง้
ขึน้เพือ่รักษาผลประโยชนนั์น้ในโครงการ
(3) อนุมาตรานีไ้มน่�ามาใชก้บัหน่วยงานของรัฐ
(b) หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรไมไ่ดจั้ดตัง้กองทนุ
ทรัสตต์ามอนุมาตรานี ้ (a), หน่วยงาน ชนเผา่ หรอื
องคก์รจะตอ้งยนืยันกับหน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิทุน
สนับสนุนวา่สามารถรักษาโครงการทีด่�าเนนิงานโดยใช ้
เงนิกองทนุทีม่ไีวส้�าหรับหน่วยงาน ชนเผา่ หรอืองคก์ร
(c) ดอกเบีย้ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากกองทุนทรัสตค์วร
จะถกูน�ามาใชเ้ฉพาะในการตรวจตดิตามการด�าเนนิงา
นโครงการ และเพือ่คงไวซ้ ึง่โครงการ และประโยชน์
ของน�้าประปาและคณุภาพน�้าทีด่�าเนนิงานตามขอ้นี้
(d) หากผลประโยชนใ์นโครงการถกูคดัคา้น หรอื
หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรก�าหนดวา่ผลประโยชน์
ในโครงการไมส่ามารถบรรลวุัตถปุระสงคท์ีใ่ชเ้งนิจาก
ขอ้นี ้ กองทนุทรัสตแ์ละผลประโยชนท์ีไ่มไ่ดน้�ามาใช ้
นัน้จะไดรั้บการจัดสรร และจะถกูสง่คนืไปยงัหน่วย
งานทีจั่ดหาเงนิให ้ เงนิทนุสนับสนุนทีค่นืใหก้บัหน่วย
งานอาจจะถกูน�ามาใชเ้พือ่โครงการตามขอ้นีเ้ทา่นัน้
86087. เงนิทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามขอ้นี้อาจจะ
น�ามาใหผู้ส้มัครที่มีสทิธิส์�าหรับโครงการขนาดเล็ก
แบบเดีย่ว หรอืแบบหลากหลายทีส่อดคลอ้งกบับทที ่
6.5 (เริม่จากมาตรา 1650) ของภาค 2 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยการปลาและการลา่สตัว ์ โดยไมค่�านงึ
วา่บทนัน้ยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืไม่
86088. ภายในวนัที ่ 30 เมษายน 2019 องคก์าร
บรหิารทรัพยากรธรรมชาตคิวรจะแนะน�าบทบัญญัติ
ส�าหรับแนวทางการอนุมัตเิงนิทนุใหก้บัหน่วยงานของ
รัฐแตล่ะแหง่ทีไ่ดรั้บเงนิจัดสรรตามขอ้นี้เพือ่ใหม้ั่นใจ
วา่เป็นไปตามแนวทางอยา่งเหมาะสม หน่วยงาน
แต่ละแห่งควรจะพจิารณารับค�าแนะน�าขององคก์าร
บรหิารทรัพยากรธรรมชาตเินื่องจากองค์การไดน้�า
แนวทางนัน้มาใชเ้อง
86089. หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทุนตามขอ้นี้ควรจะ
ใหค้วามส�าคัญระดับสูงกับโครงการทีเ่ป็นประโยชน์
กบัสตัวป่์า นก และปลาพืน้เมอืงของรัฐ California 

ขอ้ 2. การบรหิารจัดการทีด่นิและน�้าส�าหรับการ
ปรับปรงุน�้าประปา

และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ ไมว่า่จะประกอบ
ดว้ยการรว่มเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยหรอืไมก่ต็าม
86084. (a) ส�าหรับโครงการทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บเงนิทุ
นตามขอ้นี ้โครงการควรจะมกีารป้องกนัและการบรูณะ
พืน้ทีลุ่ม่น�้า ประโยชนข์องน�้าประปาและคณุภาพ
น�้า หรอืประโยชนข์องระบบนเิวศทีเ่กีย่วขอ้งกบัแมน่�้า 
ล�าธาร ป่าไม ้ทุง่หญา้ พืน้ทีชุ่ม่น�้า หรอืทรัพยากรอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัน�้า
(b) (1) เงนิทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามขอ้นี้อาจจะถกู
น�ามาใชเ้พือ่การป้องกนัและการบรูณะป่าไม ้ ทุง่หญา้ 
พืน้ทีชุ่ม่น�้า ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัชายฝ่ัง ทรัพยากรชายฝ่ัง 
และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในทะเลใกลช้ายฝ่ัง เพือ่การได ้
มาซึง่ทีด่นิและความสะดวกในการปกป้องทรัพยากร
เหล่านี้และหลกีเลีย่งการพัฒนาทีอ่าจจะลดคุณภาพ
ของพืน้ทีลุ่ม่น�้า และเพือ่ด�าเนนิมาตรการอืน่ๆ ที่
เป็นการปกป้องและปรับปรุงคณุภาพและปรมิาณของ
น�้าประปาปลายน�้าจากโครงการทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุน
ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามขอ้นี ้ โครงการบรูณะป่า
ไม ้ รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ การลดเชือ้เพลงิทีเ่ป็น
อนัตราย การฟ้ืนฟพูืน้ทีลุ่ม่น�้าหลงัเกดิไฟไหม ้ และ
การบรหิารจัดการป่าไมแ้ละการปลกูตน้ไมโ้ดยใชพ้ชื
พืน้เมอืงทีเ่หมาะสม ควรจะเป็นไปตามวทิยาการทีด่ี
ทีสุ่ดทีม่ีอยู่โดยค�านึงถงึการบูรณะป่าไมแ้ละจะตอ้ง
ไดรั้บการด�าเนนิการเพือ่ปกป้องและบรูณะคณุคา่ทาง
นเิวศวทิยา และเพือ่สนับสนุนสภาพป่าไมท้ีม่คีวาม
ยดืหยุน่ตอ่ไฟป่า การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ และ
สิง่รบกวนอืน่ๆ
(2) กจิกรรมการลดอันตรายจากเชือ้เพลงิบนพื้นที่
ของ กรมบรกิารป่าไมแ้หง่สหรัฐอเมรกิา ใน Sierra 
Nevada และในป่าประเภทคลา้ยคลงึกนั โดย
ทั่วไปควรจะสอดคลอ้งกับจุดประสงคข์องโครงการ
การปรับปรงุพืน้ทีลุ่ม่น�้าของ Sierra Nevada และ
วทิยาการทีด่ทีีส่ดุทีม่อียูร่วมไปถงึ United States 
Forest Service General Technical Report 
PSW-GTW-220 โดยทีอ่าจจะมกีารอพัเดท
86085. นิตบิุคคลใดทีไ่ดรั้บเงนิทุนตามขอ้นี้ทีใ่ช ้
เงนิทุนไปกับที่ดนิส่วนบุคคลควรรัดกุมกับขอ้ตกลง 
หรือผลประโยชน์ที่เกดิจากที่ดนิส่วนบุคคลเพื่อให ้
มัน่ใจวา่คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ยงัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไวแ้ละเหมาะสมตามแนวทาง
ปฏบิตัทิีด่สี�าหรับประเภทของโครงการ
86086. (a) (1) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรทีไ่ด ้
รับเงนิทุนสนับสนุนส�าหรับโครงการตามขอ้นี้อาจใช ้
เงนิมากถงึรอ้ยละ 20 ของเงนิทนุเพือ่จัดตัง้กองทนุ
ทรัสต ์ ส�าหรับใชใ้นการชว่ยช�าระเพือ่การซอ่มบ�ารงุ
และการตรวจตดิตามโครงการนัน้โดยเฉพาะ
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รักษาโครงการไวไ้ดต้อ่ไป ควรจะถา่ยโอนความเป็น
เจา้ของของกองทนุทรัสตใ์หก้บัหน่วยงานรัฐ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรอืน่ที่
มคีวามประสงค ์และสามารถท�าโครงการตอ่ไปได ้
(3) อนุมาตรานีไ้มน่�ามาใชก้บัหน่วยงานของรัฐ
(b) หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรไมไ่ดจั้ดตัง้กองทนุ
ทรัสตต์ามอนุมาตรานี ้ (a), หน่วยงาน ชนเผา่ หรอื
องคก์รจะตอ้งยนืยันกับหน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิทุน
สนับสนุนว่าสามารถรักษาโครงการใหด้�ารงอยู่ต่อไป
ไดด้ว้ยเงือ่นไขสภาวะทีเ่หมาะสม
(c) ดอกเบีย้ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากกองทุนทรัสตท์ีจั่
ดตัง้ขึน้จากเงนิทุนทีม่อียู่ตามมาตรานี้ควรจะถูกน�าม
าใชเ้พือ่คงไวซ้ ึง่โครงการ และประโยชนใ์นดา้นน�้า
ประปาและคณุภาพของน�้าทีด่�าเนนิงานตามขอ้นี้
(d) หากผลประโยชนใ์นโครงการถกูคดัคา้น หรอื
หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรก�าหนดวา่ผลประโยชน์
ในโครงการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใชเ้งิน
จากขอ้นี ้ กองทนุทรัสตแ์ละผลประโยชนท์ีไ่มไ่ด ้
น�ามาใชนั้น้จะไดรั้บการจัดสรร และจะถกูสง่คนืไป
ยงัส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์า เงนิทนุ
สนับสนุนทีค่นืใหอ้าจจะถกูน�ามาใชเ้พือ่โครงการทีไ่ด ้
รับการอนุมตัติามขอ้นี้
86098 ในการด�าเนนิงานตามขอ้นี ้ ส�านักงานคณะ
กรรมการอนุรักษ์สัตวป่์าอาจใหเ้งนิจูงใจแก่เจา้ของ
ที่ดนิส�าหรับการด�าเนินการอนุรักษ์ที่ดนิส่วนบุคคล 
หรอืใการชก้ลไกการแลกเปลีย่นเครดคิดา้นถิน่ทีอ่ยู่
โดยสมคัรใจ
86099. อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ของเงนิทนุทีม่ใีห ้
ตามมาตรานี ้ จะตอ้งน�าไปจัดสรรส�าหรับโครงการ
ตา่งๆ ทีใ่หป้ระโยชนโ์ดยตรงตอ่ชมุชนดอ้ยโอกาส 
ประโยชนเ์หลา่นีอ้าจรวมถงึ การปรับปรงุในระดบั
กวา้งทา่มกลางประโยชนอ์ืน่ๆ โครงการเหลา่นีอ้าจจะ
ประกอบดว้ยการชว่เหลอืดา้นเทคนคิ การขยายบรกิาร 
และการเขา้ไปมสีว่นรว่มกบัชมุชนดอ้ยโอกาส

ขอ้ 3. หน่วยอนุรักษ์
8 6 1 0 5 .  เ งิ น จ� า น ว น สี่ ส ิ บ ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($40,000,000) ไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุใหก้บั
หน่วยอนุรักษ์ของรัฐ California ส�าหรับโครงการที่
ปกป้อง บรูณะ และปรับปรงุคณุภาพของแผน่ดนิพืน้ที่
ลุม่น�้า รวมไปถงึพืน้ทีป่่าไม ้ ทุง่หญา้ พืน้ทีชุ่ม่น�้า ทุง่
หญา้ชาพารเ์รล ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัชายฝ่ัง และพืน้ทีลุ่ม่น�้า
อืน่ๆ โครงการอาจรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ โครงการ
ลดอันตรายจากเชือ้เพลงิในภูมภิาคและชุมชนในที่
สาธารณะ การก�าจัดชนดิพันธุท์ีบ่กุรกุ และล�าธาร 

86090 .  เ งินจ� านวนหนึ่ ง ร อ้ ยล า้นดอลลาร ์
($100,000,000) ไดรั้บการจัดสรรจากกองทนุ
ใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการใหเ้งินทุนสนับสนุนที่สามารถ
แข่งขันไดใ้หก้ับนิติบุคคลที่มีสทิธิ์ตามที่ไดใ้หค้�า
จ�ากดัความไวใ้น อนุมาตรา (a) ของ มาตรา 86166 
เพือ่ปรับปรงุคณุภาพของทุง่หญา้ พืน้ทีป่่า พืน้ทีชุ่ม่น�้า 
พืน้ทีช่ายฝ่ัง และพืน้ทีท่างทะเลสาธารณะและสว่น
บุคคลเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเพิม่การเตมิน�้าบาดาล 
และน�้าประปาจากพืน้ทีเ่หลา่นัน้ และเพือ่ปรับปรงุ
คณุภาพน�้าใหส้อดคลอ้งกบัการป้องกนัและการบรูณะ
คณุคา่ทางนเิวศวทิยา
86091. เงนิทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามขอ้นี้อาจจะ
น�ามาใหผู้ส้มัครที่มีสทิธิส์�าหรับโครงการขนาดเล็ก
แบบเดีย่ว หรอืแบบหลากหลายทีส่อดคลอ้งกบับทที ่
6.5 (เริม่จากมาตรา 1650) ของภาค 2 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยการปลาและการลา่สตัว ์ โดยไมค่�านงึ
วา่บทนัน้ยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืไม่
86094. ในการใหเ้งนิสนับสนุนตามขอ้นี ้ ส�านักงาน
คณะกรรมการอนุรักษ์สัตวป่์าควรจะใหค้วามส�าคัญ
สงูสดุกบัโครงการที:่
(a) มตีน้ทนุประสทิธผิลหรอืคุม้คา่มากทีส่ดุในการผลิ
ตน�้าประปา หรอืคณุภาพน�้าทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ และมี
ประโยชนต์อ่ปลาและสตัวป่์ามากทีส่ดุ
(b) ประกอบดว้ยกองทนุสมทบ
(c) เป็นประโยชนก์บัชมุชนดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ีม่ ี
ปัญหาทางเศรษฐกจิ
(d) เพือ่วตัถปุระสงคก์ารควบคมุพชืทีร่กุราน และการ
ก�าจัด การบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัชายฝ่ัง ทุง่หญา้และพืน้ที่
ชุม่น�้า และโครงการอืน่ๆ ทีป่รับปรงุการไหลของน�้าจาก
พืน้ดนิ และลดการใชน้�้าของชนดิพันธุพ์ชืทีบ่กุรกุ
86096. ส�าหรับโครงการที่มีสทิธิรั์บเงินทุนตาม
ขอ้นี ้ โครงการควรมผีลประโยชนด์า้นน�้าประปา หรอื
คณุภาพของน�้า หรอืทัง้สองอยา่ง โครงการทีม่เีป้า
หมายในการก�าจัดพืชบุกรุกเพื่อช่วยเพิม่น�้าประปา 
ควรจะไดรั้บเงนิสนับสนุนเฉพาะหากผูส้มัครยนืยันว่า
พืน้ทีท่ีจ่ะก�าจัดพชืนัน้จะไดรั้บการบ�ารงุรักษา
86097. (a) (1) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรที่
ไดรั้บเงนิทุนสนับสนุนภายใตข้อ้นี้อาจใชเ้งนิมากถงึ 
รอ้ยละ 20 ของเงนิทนุเพือ่จัดตัง้กองทนุทรัสตเ์พือ่
ใชใ้นการช่วยช�าระเพื่อการซ่อมบ�ารุงและการตรวจ
ตดิตามโครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุนัน้โดยเฉพาะ
(2) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไรที่ด�าเนินการจัดการ
โครงการดว้ยเงนิทีไ่ดจ้ากอนุมาตรานี ้ และไมส่ามารถ



  เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ | 35

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ รา่งกฎหมาย 3 ตอ่

3

ระมงเขต Central Valley ซึง่เป็นตวัแทนจากหน่วย
งาน กลุม่พันธมติรเพือ่การรักษาถิน่ทีอ่ยูข่องปลาแซ
ลมอลเขตหบุเขาตอนกลาง, หน่วยงานการจัดการน�้า
และปลาในทอ้งถิน่ รัฐ และรัฐบาลกลาง และหน่วยงา
นอืน่ๆ องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร องคก์รการประมง
พาณชิย ์ มหาวทิยาลยั หน่วยงานทอ้งถิน่ และชน
เผา่อนิเดยีนแดง ทีม่ปีระสบการณด์า้นวทิยาศาสตร์
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึตวัแทนจากพืน้ทีลุ่ม่น�้าตอน
บน คณะกรรมการควรจะแนะน�าเลขาธกิารเกีย่วกบั
ค่าใชจ้่ายรายปีของเงนิทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามขอ้
นี ้ คณะกรรมการอาจขอโครงการและด�าเนนิการจัดตัง้
โครงการตามขอ้นี ้โดยไดรั้บการอนุมตัจิากเลขาธกิาร
(B) คณะกรรมการควรท�างานอย่างใกลช้ดิกับตัวแท
นจากลุม่แมน่�้าแตล่ะสายใน หบุเขาตอนกลาง รวม
ไปถงึรัฐบาลทอ้งถิน่และหน่วยงานดา้นน�้า ชนเผา่
อนิเดยีนแดง และองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรเพือ่
พัฒนาโครงการทีเ่หมาะสมส�าหรับสภาพของลุ่มน�้า
มากทีส่ดุ และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดอืน่ๆ ของมาตรานี้
(C) ในโครงการทีน่�าเสนอ คณะกรรมการควรจะ
ค�านึงถงึวงจรชวีติทัง้หมดของชนิดพันธุป์ลาทีจ่ะได ้
รับประโยชน์และควรจะพจิารณาปฏกิริยิาของผลกระ
ทบของโครงการแต่ละโครงการภายในลุ่มแม่น�้ากับ
โครงการในลุม่แมน่�้าสายอืน่ๆ คณะกรรมการควรจะ
พิจารณาผลกระทบไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลมาจาก
คณุภาพของพืน้ทีลุ่ม่น�้าเชน่กนั รวมไปถงึไฟป่าที่
รนุแรงและอตัราการตายของตน้ไมท่ีม่ากขึน้
(2) โครงการที่ไดรั้บเงนิทุนสนับสนุนตามมาตรานี้
ควรจะเพิม่จ�านวนประชากรปลาพืน้เมอืงทีอ่ยู่ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งยัง่ยนื หรอืมสีว่นชว่ยสนับสนุนประชากร
ปลาทีม่อียูใ่หส้ามารถพึง่พาตนเองไดใ้นอนาคต ดว้ย
ขอ้ก�าหนดของค่าใชจ้่ายทีน่อ้ยทีสุ่ดเพื่อด�าเนินการ
จัดการโครงการตอ่ไป ไมค่วรใชจ้า่ยเงนิทนุไปกบั
สถานทีเ่พาะพันธุป์ลา
(3) คณะกรรมการควรจะใหค้วามส�าคัญอย่างสูงกับ
โครงการทีเ่ป็นประโยชนห์ลายดา้น เชน่ การบรหิาร
จัดการอทุกภยัทีด่ขี ึน้ คณุภาพน�้าทีด่ขี ึน้ น�้าประปาที่
ไดรั้บการปรับปรงุ ความยัง่ยนืของน�้าบาดาลทีไ่ดรั้บ
การยกระดบั การฟ้ืนฟชูัน้หนิอุม้น�้า และการลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ขณะเดยีวกนักป็รับปรงุสภาพ
ของสายพันธุ์ปลาพื้นเมืองและถิ่นที่อยู่อาศัยของ
ปลา คณะกรรมการควรจะใหค้วามส�าคญัอยา่งสงูกบั
โครงการที่สามารถบูรณาการระบบกระแสน�้าที่มีอยู ่
และใหป้ระโยชนต์อ่พันธุป์ลานานาชนดิเหนอืขอบเขต
เงือ่นไขดา้นสภาวะการไหลของน�้า คณะกรรมการยงั
ควรใหค้วามส�าคัญอย่างสงูกับโครงการทีส่อดคลอ้ง
กบัแผนการบรูณะฟ้ืนฟ ู และกลยทุธค์วามยดืหยุน่
ส�าหรับสายพันธุป์ลาพืน้เมอืงของรัฐ California 

แมน่�้า และโครงการบรูณะชายฝ่ัง หน่วยอนุรักษ์ของ
รัฐ California ควรจะจัดสรรอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ
เงนิทุนตามมาตรานี้เพื่อเป็นเงนิทุนสนับสนุนใหก้ับ
หน่วยอนุรักษ์ในทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บการรับรอง โครงการ
จะตอ้งปรับปรงุคณุภาพน�้า ความน่าเชือ่ถอืของ
น�้าประปา หรอืคณุภาพของชายฝ่ังหรอืพืน้ทีลุ่ม่น�้า 
โครงการควรจะด�าเนนิการร่วมกับองคก์รไม่แสวงหา
ผลก�าไร หรอืหน่วยงานของรัฐ
ขอ้ 4. การบรูณะการประมงในพืน้ที ่Central Valley

86106. (a) ประชาชนชาว California ลงความ
เห็นและประกาศวา่ การป้องกนั การบรูณะ และการยก
ระดบัประชากรปลาพืน้เมอืง รวมไปถงึการวงาไขข่อง
ปลาสายพันธุแ์ซลมอนในบรเิวณ หบุเขาตอนกลาง 
นั้นมีความจ�าเป็นต่อคุณภาพทางนิเวศวิทยาและ
เศรษฐกจิของรัฐ California 

(b) ปลาตอ้งการทัง้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทีเ่หมาะสมและการ
ไหลทีเ่หมาะสมของแมน่�้าและแมน่�้าสายยอ่ย
(c) ส�านักงานคณะกรรมการของรัฐควรจะบันทกึหม
ายเหตกุารใหเ้งนิทนุตามขอ้นี ้ และผลของการบรูณะ
ถิ่นที่อยู่อาศัยของปลาเมื่อเวลาที่ส�านักงานคณะ
กรรมการของรัฐท�าการพจิารณาว่ากระแสน�้ามคีวาม
จ�าเป็นตอ่การบรูณะประชากรปลาพืน้เมอืง และการ
ประมงในพืน้ที ่หบุเขาตอนกลาง
(d) หน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลางหลายแห่ง 
รวมไปถงึ กรมการจัดการปลาและสตัวป่์า, สภาการ
ดแูลเขตดนิดอนสามเหลีย่ม, หน่วยงานอนุรักษ์เขต
ดนิดอนสามเหลีย่ม, ส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์
สตัวป่์า, คณะกรรมการป้องกนัอทุกภยัของ Central 
Valley, ส�านักงานฟ้ืนฟสูภาพทีด่นิของรัฐบาลกลาง, 
กรมบริการดา้นปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐอเมริกา 
และกรมการประมงทางทะเลแหง่ชาต ิ ไดจั้ดเตรยีม
นโยบายและแผนงานในการบรูณะปลาพืน้เมอืงและถิน่
ทีอ่ยูอ่าศยัดา้นการประมงเขต Central Valley ไว ้ แต่
นโยบายและแผนงานเหลา่นีไ้มไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน
เต็มจ�านวน
(e) กฎหมายรัฐและรัฐบาลกลางหลายขอ้ตอ้งการ
การบูรณะประชากรปลาพื้นเมืองและถิน่ที่อยู่อาศัย
ดา้นการประมงเขต หบุเขาตอนกลาง แตก่ารใหเ้งนิ
ทันสนับสนุนนัน้มไีม่พรอ้มในการด�าเนินการตามขอ้
ก�าหนดของกฎหมายเหลา่นี้
(f) เงนิจ�านวนสีร่อ้ยลา้นดอลลาร ์ ($400,000,000) 
ไดรั้บการจัดสรรจากกองทุนใหก้ับองค์การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาตสิ�าหรับการบรูณะปลาพืน้เมอืงและ
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัดา้นการประมงเขต หบุเขาตอนกลาง
(1) (A) เลขาธกิารขององคก์ารบรหิารทรัพยากรธร
รมชาตคิวรแต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการป
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(h) จากจ�านวนเงินที่ไดรั้บการจัดสรรตามมาตรา
นี ้ จ�านวนเงนิไมน่อ้ยกวา่สามสบิหา้ลา้นดอลลาร ์
($35,000,000) จะมพีรอ้มใหก้บัโครงการทีจ่ะ
บูรณะแม่น�้าและล�าธารเพื่อการสนับสนุนการประมง
และสตัวป่์า รวมไปถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ การเชือ่ม
ตอ่แมน่�้ากบัพืน้ทีน่�้าทว่มถงึใหมอ่กีครัง้ การบรูณะถิน่
ทีอ่ยูอ่าศัยชายฝ่ังและชอ่งทางดา้นขา้งตามโครงการ
การอนุรักษ์ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัชายฝ่ังของรัฐ California 
(บทที ่ 4.1 (เริม่จากมาตรา 1385) ของภาค 2 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว)์ และการ
บูรณะและการป้องกันป่าไมข้องพื้นที่ลุ่มน�้าตอนบน 
และระบบทุ่งหญา้ทีม่คีวามส�าคัญกับทรัพยากรปลา
และสตัวป่์า อนุมาตรา (f) ของมาตรา 79738 บงัคบั
ใชก้บัอนุมาตรานี ้ จะใหค้วามส�าคญัอนัดบัแรกกบั
โครงการทีส่นับสนุนโดยกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลายฝ่าย
เขา้รว่ม หรอืกลุม่พันธมติรเอกชน หรอืทัง้สองอยา่ง 
โดยการใชว้ธิทีางวทิยาศาสตร ์ และจดุประสงคท์ีว่ดั
ไดเ้พือ่เป็นแนวทางการระบ ุออกแบบ และการด�าเนนิ
การจัดการสว่นภมูภิาคเพือ่เป็นประโยชนก์ับกลุม่ปลา
แซลมอนและปลากสตลีเฮด
(i) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามมาตรานี ้เงนิ
จ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) จะมพีรอ้ม
เพื่อช่วยในการพัฒนาแผนการด�าเนินงานดา้นถิน่ที่
อยู่ภายใตค้วามร่วมมือดา้นพันธุ์ปลาแซลมอนแห่ง
เซนทรัล แวลลี่
(j) เลขาธกิารควรใหค้วามส�าคัญอยา่งสงูกบัการยา้ยเ
ขือ่น Dennett ทีอ่ยูบ่นแมน่�้า Tuolumne ออกหากตอ้
การเงนิสนับสนุนเพิม่เตมิในการท�าการยา้ยเขือ่นออก
ใหส้�าเร็จ
(k) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน
ภายใตข้อ้นีอ้าจใชเ้งนิมากถงึรอ้ยละ 20 ของเงนิทนุ
เพื่อจัดตัง้กองทุนทรัสตซ์ึง่จะมีรายไดท้ี่จะน�าไปใช ้
ช�าระ หรอืชว่ยช�าระเพือ่การซอ่มบ�ารงุ และการตรวจ
ตดิตามโครงการทีก่�าลงัไดรั้บเงนิสนับสนุนโดยเฉพาะ
(1) หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรือหน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไรไม่สามารถบ�ารุง
รักษาและตรวจตดิตามโครงการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง อาจ
จะตอ้งมีการถ่ายโอนความเป็นเจา้ของของกองทุน
ทรัสตใ์หก้บัหน่วยรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรอืน่ภายใตก้ารอนุมตัิ
จากเลขาธกิารขององคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
(2) อนุมาตรานีไ้มน่�ามาใชก้บัหน่วยงานของรัฐ
(3) หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรไมไ่ดจั้ดตัง้กองทนุ
ทรัสตต์ามวรรค (1) หน่วยงาน ชนเผา่ หรอืองคก์ร

(4) คา่ใชจ้า่ยควรจะใช ้ ส�าหรับโครงการรายจา่ยของ
เงนิทนุ เชน่ ความสะดวกงา่ยในการอนุรักษ์ การวดั
ค่าของน�้าที่จ�าเป็นเพื่อวัดผลกระทบของโครงการ 
โครงการทีบู่รณะหรอืยกระดับถิน่ทีอ่ยู่อาศัยดา้นการ
ประมง เชน่ การขยายทีร่าบน�้าทว่มถงึ การน�าปลากลบั
ไปปลอ่ยในที่ๆ  เคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในอดตี ปรับปรงุ
เสน้ทางผา่นของปลา การสรา้งหรอืการยกระดบัถิน่ที่
อยูอ่าศยัส�าหรับการวางไขแ่ละการเลีย้งด ู และโครง
การอืน่ๆ การไดม้าซึง่ทีด่นิหรอืความสะดวกทีเ่ป็นสว่น
หนึง่ของโครงการยกระดบัการประมงตอ้งมาจากผูข้าย
ทีม่คีวามตัง้ใจ คา่ใชจ้า่ยโครงการจะตอ้งประกอบดว้ย
คา่ใชจ้า่ยการวางแผน การพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การบรรเทาผลกระทบของโครงการ และการของ
อนุญาต ควรจะใหค้วามส�าคญัอยา่งสงูกบัโครงการที่
จัดหาการเขา้ถงึใหก้บัปลาทีโ่ตเต็มวยัและลกูปลา หรอื
ทางปลาผา่นโดยใหผ้า่นพืน้ทีก่ารเกษตรหรอืถิน่ทีอ่ยู่
อาศยับนทีร่าบน�้าทว่มถงึทีจั่ดใหม้กีารเลีย้งดลูกูปลาที่
ไดรั้บการยกระดบั และโอกาสในการผลติอาหาร
(5) จากเงนิทนุทีไ่ดรั้บอนุมตัติามมาตรานี ้ เลขาธกิาร
ขององคก์ารบรหิาทรัพยากรธรรมชาตอิาจจะจัดสรรเงนิ
จ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) เพือ่เป็นทนุ
สนับสนุนหนึง่ครัง้หรอืมากกวา่ส�าหรับรายจ่ายเงนิทนุ
และวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นโปรแกรมใหก้บัสถาบนั
การศกึษาระดับอดุมศกึษาส�าหรับสถานทีซ่ ึง่สามารถ
ใชเ้พือ่ปรับปรงุความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละดา้น
เทคนคิ การตดิตอ่สือ่สารและการฝึกอบรมระหวา่ง
สถาบนั กรมการจัดการปลาและสตัวป่์า ส�านักงาน
คณะกรรมการของรัฐ และหน่วยงานอืน่ๆ ของรัฐ เพือ่
ใหม้ั่นใจวา่การพัฒนาระบบนเิวศและวทิยาศาสตรก์าร
ประมง และการบรหิารจัดการนัน้ไดถ้กูน�ามาปรับใชแ้ละ
น�ามาใชท้ัว่สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานของรัฐบาล
(g) ขึน้อยูก่บัค�าแนะน�าของคณะกรรมการ เลขาธกิาร
ขององคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตอิาจจะใหเ้งนิ
สนับสนุนกบัหน่วยงานของรัฐ หรอืหน่วยงานในทอ้งถิน่ 
ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอืองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร
ใดก็ไดเ้พื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงคข์องมาตรานี ้
เลขาธกิารควรจะใหค้วามส�าคัญอยา่งสงูกบัโครงการที่
ประกอบดว้ยกองทนุสมทบ โครงการทีม่หีน่วยงานทอ้ง
ถิน่เป็นหน่วยงานหลกั และโครงการทีส่นับสนุนการ
ด�าเนนิงานทีไ่ดเ้สนอในยุทธศาสตรค์วามยดืหยุ่นของ
ปลาแซลมอนในพืน้ที ่ Sacramento Valley (ตามทีไ่ด ้
มีการตีพมิพ์โดยองค์การบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
ในเดอืนมถินุายน 2017 และตามทีอ่าจจะมกีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลง) แผนการฟ้ืนฟสูภาพปลาแซลมอนและ
ปลาสตลีเฮดในพืน้ที ่ Central Valley รัฐ California 
ซึง่ตพีมิพโ์ดยกรมบรกิารการประมงทางทะเลแหง่ชาต ิ
และกลยทุธอืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัทีไ่ดรั้บการน�าไปใช ้
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ตามแผนความยัง่ยนืของน�้าบาดาล ตามอนุมาตรา (k) 
ของมาตรา 10721 เพือ่วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี:้
(1) โครงการเตมิและกกัเกบ็น�้าบาดาล โดยรวมถงึ
แตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ การไดม้าซึง่ทีด่นิและพืน้ทีก่ารสบู
น�้าบาดาลจากผูท้ีม่คีวามตัง้ใจจะขาย การวางแผน
ดา้นสถานที ่ เชน่ การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความ
สอดคลอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม ระบบการแจกจา่ย และ
สถานตีรวจตดิตาม การใหเ้งนิสนับสนุนตามมาตรานี้
ไมค่วรเกนิยีส่บิลา้นดอลลาร ์($20,000,000)

(2) โครงการทีด่�าเนินงานตามแผนความยั่งยนืของ
น�้าบาดาล ตามสว่นที ่2.74 (เริม่จากมาตรา 10720) 
ของภาค 6 โครงการทีม่สีทิธิไ์ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน 
ประกอบดว้ยแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ การศกึษาความเป็น
ไปได ้ ความสอดคลอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม งานดา้น
วศิวกรรมทีใ่ชพั้ฒนาการใชน้�้าบาดาล และผลทีย่ัง่ยนื
ส�าหรับโครงการเฉพาะ การวดัการใชบ้อ่น�้า และ
เครือ่งมอืสนับสนุนการตดัสนิใจดา้นนวตักรรม
(3) โครงการทีป่ระเมนิและระบุปัญหาการแทรกซมึ
ของน�้าเกลอื รวมไปถงึผลกระทบในอนาคตที่
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ
(4) เงนิทนุสมทบใหแ้กห่น่วยงานความยั่งยนืของน�้า
บาดาลเพือ่พัฒนาแผนความยั่งยนืของน�้าบาดาลตาม
อนุมาตรา (k) ของมาตรา 10721 ไมค่วรมกีารใหเ้งนิ
ทนุสนับสนุนเกนิหนึง่ลา้นดอลลาร ์ ($1,000,000) 
และไมค่วรมหีน่วยงานความยั่งยนืของน�้าบาดาลทีจ่ะ
ไดรั้บเงนิสนับสนุนมากกวา่หนึง่ครัง้
(b) จากเงนิทุนสนับสนุนทีไ่ดรั้บอนุมัตติามมาตรานี ้
เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) ควรจะมี
พรอ้มส�าหรับการวจัิยเพือ่เป็นแนวทางดา้นการลงทนุ 
ตามมาตรานี ้ กจิกรรมการวจัิยอาจรวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เฉพาะ การส�ารวจดา้นธรณีฟิสกิส ์ แบบจ�าลองระบบ-
ระดบัและการวเิคราห ์ การพัฒนาวธิกีารและเครือ่งมอื
แบบใหม่ทีส่ามารถน�าไปใชเ้พือ่การตัดสนิใจในทอ้ง
ถิน่ได ้ เศรษฐกจิแบบขา้มภาคสว่น และการวเิคราะห์
นโยบายวธิกีารเตมิน�้าแบบใหม ่ และการพัฒนาวธิกีาร
ใหม่เพือ่ยกระดับการเตมิน�้าบาดาลอย่างมนัียส�าคัญ 
และการบ�าบดัน�้าทีเ่หมาะกบัวตัถปุระสงคแ์ละการใชซ้�า้
( c )  จ า ก เ งิน ทุ น ที่ ไ ด รั้ บ อ นุ มั ติต า ม ม า ต ร า นี ้
กระทรวงอาจจะจัดสรรเงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์
($10,000,000) ส�าหรับการพัฒนาเครือ่งมอื
สนับสนุนการตัดสินใจที่เขา้ถึงไดโ้ดยทั่วไปเพื่อ
ช่วยเหลือหน่วยงานความยั่งยืนของน�้ าบาดาลใน
การด�าเนนิการวเิคราะหค์ณุภาพน�้าดืม่ รวมไปถงึการ
พัฒนาและการประเมนิผลความยัง่ยนื ผลลพัทท์ีไ่ม่
พงึปรารถนา จดุประสงคท์ีว่ดัคา่ไดแ้ละเป้าหมาย
ทีต่อ้งการอืน่ๆ นอกจากนี ้ เครือ่งมอืสนับสนุนการ

จะตอ้งยืนยันกับเลขาธิการขององค์การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาตวิ่าสามารถรักษาโครงการจาก
กองทนุทีม่ไีวส้�าหรับหน่วยงาน ชนเผา่ หรอืองคก์ร
(4) หากไม่สามารถรักษาโครงการทัง้หมดหรอืบาง
สว่นไวไ้ด ้ หรอืถกูคดัคา้น กองทนุทรัสตแ์ละดอกเบีย้
ผลประโยชน์ทีไ่ม่ถูกน�าไปใชจ้่ายจะไดรั้บการจัดสรร
ใหก้บัองคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาต ิ เงนิทนุ
สนับสนุนทีค่นืใหก้ับหน่วยงานอาจจะถกูน�ามาใชเ้พือ่
โครงการตามขอ้นีเ้ทา่นัน้
(I) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดจั้ดสรรใหก้ับองคก์ารบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาตติามมาตรานี ้ เงนิจ�านวนเจ็ดลา้น
ดอลลาร ์ ($7,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรใหก้บั
กรมการจัดการปลาและสัตว์ป่าเพื่อโครงการบูรณะ
ปลาพืน้เมอืงในเขตแมน่�้า Feather ตอนบนทีอ่ยูใ่ต ้
เขือ่น Oroville ส�าหรับโครงการบรูณะชัน้กรวด การ
บรูณะรอ่งล�าธาร และการบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลา
แซลมอน
บทที ่ 7. ความยัง่ยนืของน�้าบาดาลและการกกัเกบ็
86110. (a) เงินจ�านวนหกรอ้ยเจ็ดสบิหา้ลา้นด
อลลาร ์ ($675,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจาก
กองทนุใหก้บักระทรวงส�าหรับโครงการและโปรแกรม
ที่สนับสนุนการบรหิารจัดการน�้าบาดาลที่ยั่งยืนโดย
สอดคลอ้งกบัสว่นที ่ 2.74 (เริม่จากมาจรา 10720) 
ของภาค 6 เงนิกองทนุควรจะถกูน�ามาใชเ้ป็นเงนิ
สนับสนุนทีส่ามารถแขง่ขันไดท้ีจ่ะยกระดับการบรหิาร
จัดการน�้าบาดาลอย่างยั่งยนืผ่านการด�าเนนิงานตาม
แผนการความยัง่ยนืของน�้าบาดาล และโครงการที่
ป้องกนั ยกระดบั หรอืปรับปรงุระบบการจา่ยน�้าบาดาล 
อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 10 ของเงนิสนับสนุนทัง้หมดที่
เกดิขึน้ตามวรรคนี้ควรจะน�าไปใหห้น่วยงานดา้นความ
ยั่งยนืของน�้าบาดาลซึง่มแีอง่น�้าบาดาลอยูใ่นชมุชนที่
ดอ้ยโอกาส
(b) เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะ
ไดรั้บการจัดสรรจากกองทุนใหก้ับส�านักงานคณะ
กรรมการของรัฐ ส�าหรับน�าไปใชโ้ดยส�านักงานการ
แกไ้ขน�้าอยา่งยัง่ยนื เพือ่ด�าเนนิงานตามโปรแกรมการ
ชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิในหลากหลายสาขาวชิาส�าหรับ
ชมุชนขนาดเล็กและดอ้ยโอกาส และเพือ่สนับสนุน
การมสีว่นรว่มของชมุชนดอ้ยโอกาส และหน่วยงาน
ความยัง่ยนืของน�้าบาดาล และในการพัฒนาและการ
ด�าเนนิงานตามแผนความยัง่ยนืของน�้าบาดาล
86111. (a) จากเงนิทนุสนับสนุนทีไ่ดรั้บอนุมัตติา
มมาตรา 86110 เงนิจ�านวนหกรอ้ยสีส่บิลา้นดอลลาร ์
($640,000,000) ควรจะมพีรอ้มเพือ่เป็นเงนิสนับสนุน
ใหก้บัหน่วยงานความยัง่ยนืของน�้าบาดาลทีด่�าเนนิงาน
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ทุนสนับสนุนทีค่นืใหก้ับหน่วยงานอาจจะถูกน�ามาใช ้
เพือ่โครงการตามบทนีเ้ทา่นัน้
86112. (a) กระทรวงควรใหค้วามส�าคัญกบัการให ้
เงนิทุนสนับสนุนตามบทนี้โดยใหค้วามส�าคัญทีเ่ท่ากั
นดงัตอ่ไปนี:้
(1) แอ่งน�้าบาดาลทีถู่กก�าหนดโดยกระทรวงว่าเป็น
แอง่ทีใ่ชม้ากเกนิไปถงึขัน้วกิฤต แอง่น�้าบาดาลทีม่ี
ความเสีย่งทีจ่ะถกูใชม้ากเกนิไปถงึขัน้วกิฤต และแอง่
น�้าบาดาลทีน่�้าผวิดนิและน�้าบาดาลเชือ่มตอ่กนั
(2) แอง่น�้าบาดาลทีปั่ญหาดา้นคณุภาพน�้า การทรดุ
ตวัของดนิ ผลกระทบของผวิน�้าล�าธาร หรอืน�้าบาดาล
ทีต่อ้งพึง่พาระบบนเิวศ หรอืผลลพัทอ์ืน่ๆ ทีไ่มพ่งึ
ประสงค ์ตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (x) 
ของมาตรา 10721

(3) แอง่น�้าบาดาลทีป่กป้องทรัพยากรส�าคญัทีม่รัีฐเป็น
เจา้ของ เชน่ สวนสาธารณะของรัฐ และพืน้ทีส่ตัวป่์า
(4) โครงการที่สนับสนุนการใชน้�้ าจากน�้ าที่ท่วม
ที่มีคุณภาพน�้ า เ ป็นที่ยอมรับในการเติมแอ่งน�้ า
บาดาล แนวความคดิทีม่ปีระโยชนห์ลากหลายในเชงิ
นวัตกรรมนี้ไดร้วมเอาวัตถุประสงค์ดา้นการบริหาร
จัดการน�้าของรัฐ California ทีส่�าคญัสีข่อ้เขา้มาไว ้
ดว้ยกนั รวมไปถงึการลดอนัตรายจากอทุกภยั การ
บรหิารจัดการน�้าบาดาลทีย่ัง่ยนื การบรูณะระบบนเิวศ 
และความน่าเชือ่ถอืของน�้าประปา
(A) โครงการอาจประกอบดว้ย การดดัแปลงที่
สามารถปรับเปลีย่นส�าหรับปฏบิัตกิารจัดการน�้าท่วม 
และการกกัเกบ็น�้าทีอ่า่งเกบ็น�้า การดดัแปลงทางน�้า
ลน้ทีอ่า่งเกบ็น�้าทีม่อียู ่ การเออ่ทว่มทางระบายน�้าใหม่
หรอืทีข่ยายออกไป หรอืพืน้ทีส่�าหรับจัดเกบ็น�้าทว่ม
ชัว่คราว การน�าน�้าจากน�้าทว่มไปใชท้ีพ่ืน้ทีก่ารเกษตร
ระหว่างการพักดินหรือฤดูการหยุดพักกิจกรรม
การเกษตร หรอืการใชง้านสถานทีเ่ตมิน�้าบาดาลทีม่ี
อยูเ่พิม่มากขึน้
(B) โครงการอาจประกอบดว้ย โครงการการใชน้�้า
จากน�้าทว่มเพือ่เตมิน�้าบาดาล พรอ้มดว้ยทัง้การลด
อนัตรายของอทุกภยั และประโยชนด์า้นความยัง่ยนื
ของน�้าบาดาล
(C) โครงการทีใ่หป้ระโยชนใ์นการลดอนัตรายจากอทุ
กภยั และความยัง่ยนืของน�้าบาดาล นอกจากนี ้ความ
เป็นไปไดข้องโครงการยงัอาจสนับสนุนโดยการบรูณะ
ระบบนเิวศ และประโยชนด์า้นน�้าประปา
(b )  จากจ� านวน เงินที่ ได รั้บการ จัดสรรตามม
าตรา 86110 กระทรวงอาจจะใชเ้งนิจ�านวน
สบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) เพือ่วตัถปุระสงค์
ตอ่ไปนี:้

ตัดสนิใจยังควรชว่ยในการประเมนิความเสีย่งเพือ่ชว่ย
ก�าหนดชมุชนทีอ่าจจะมคีวามเสีย่งในการเผชญิความ
ทา้ทายเกีย่วกบัน�้าประปา หรอืการปนเป้ือนของน�้า 
เครือ่งมอืควรจะมพีรอ้มส�าหรับความพยายามอยา่งอืน่ 
เชน่ การประเมนิความเสีย่งดา้นความแหง้แลง้ และ
ควรจะเชือ่มโยงกบัตัวชีว้ัดสทิธมินุษยชนทีม่ตีอ่น�้าซึง่
มอียูท่ีส่�านักงานคณะกรรมการของรัฐ
(d) จากเงนิทนุทีไ่ดรั้บอนุมตัติามมาตรานี ้กระทรวงอาจ
จะจัดสรรเงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) 
เพือ่เป็นทนุสนับสนุนหนึง่ครัง้หรอืมากกวา่ส�าหรับราย
จา่ยเงนิทนุ และวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นโปรแกรม
ใหก้ับสถาบันการศกึษาระดับอดุมศกึษาส�าหรับสถาน
ที่ซ ึง่สามารถใชเ้พื่อปรับปรุงการตดิต่อสื่อสารและ
รว่มมอืสถาบนัเหลา่นีไ้ด ้ กระทรวง และส�านักงาน
คณะกรรมการของรัฐ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การพัฒนาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละการบรหิารจัดการน�้าบาดาลถกูน�ามา
ปรับใชแ้ละน�ามาใชท้ัว่สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงาน
ของรัฐบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ
(e) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุน
ภายใตม้าตรานีอ้าจใชเ้งนิมากถงึรอ้ยละ 20 ของเงนิ
ทนุเพือ่จัดตัง้กองทนุทรัสตส์�าหรับใชใ้นการช�าระหรอื
ชว่ยช�าระเพือ่การซอ่มบ�ารุงและการตรวจตดิตามผล
ประโยชน์ในทีด่นิทีไ่ดม้าขององคก์รหรือของหน่วย
งานโดยเฉพาะตามมาตรานี้
(1) หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีน หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรทีไ่ดรั้บผลประโยชนใ์น
ที่ดนิดว้ยเงนิที่ไดจ้ากมาตรานี้ตัดสนิใจถ่ายโอนผล
ประโยชนไ์ปใหห้น่วยงานรัฐ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรอืน่ ความเป็นเจา้ของ
ของกองทุนทรัสตท์ีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่รักษาผลประโยชน์
ในทีด่นิควรจะไดรั้บการถา่ยโอนไปเชน่กนั
(2) อนุมาตรานีไ้มน่�ามาใชก้บัหน่วยงานของรัฐ
(3) หากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง 
หรือหน่วยงานไม่แสวงผลก�าไรไม่ไดจั้ดตัง้กองทุน
ทรัสตต์ามอนุมาตรานี ้ หน่วยงาน ชนเผา่ หรอื
องคก์รจะตอ้งยนืยันกับหน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิทุน
สนับสนุนวา่สามารถรักษาทีด่นิทีไ่ดรั้บมาจากกองทนุ
ทีม่ไีวส้�าหรับหน่วยงาน ชนเผา่ หรอืองคก์ร
(4) หากผลประโยชนใ์นทีด่นิถกูคดัคา้น หรอืหาก
หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรก�าหนดวา่ผลประโยชน์
ในทีด่นิไมส่ามารถบรรลวุัตถปุระสงคท์ีใ่ชเ้งนิจากบท
นี ้ กองทนุทรัสตแ์ละผลประโยชนท์ีไ่มไ่ดน้�ามาใชนั้น้
จะไดรั้บการจัดสรรใหก้บัหน่วยงานทีจั่ดหาเงนิให ้ เงนิ
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ลงส�าหรับสว่นของโครงการทีม่ปีระโยชน์โดยตรงกับ
ชมุชนดอ้ยโอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ 
หรอืส�าหรับโครงการทีใ่หป้ระโยชนส์ว่นใหญใ่นดา้นการ
บรูณะระบบนเิวศทีต่อ้งพึง่พาน�้าบาดาล
(f) อาจจะไม่มกีารใหเ้งนิสนับสนุนนอกจากกรมการ
จัดการปลาและสตัวป่์าจะยนืยันวา่อันตรายทีเ่กดิขึน้กั
บปลาและสัตวป่์าซึง่เป็นผลจากโครงการจะลดลงเพื่
อใหม้ั่นใจวา่ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้นัน้มคีวามส�าคัญ
นอ้ยกวา่
(g) โครงการทีม่สีทิธิอ์าจจะประกอบดว้ยการปรับป
รงุโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ คลองทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ 
และประสทิธภิาพการแทรกซมึ
86113. (a) ส�าหรับวตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ค�าวา่ 
“เขต” หมายถงึเขต Borrego Water

(b) จากจ�านวนเงินที่ได รั้บการจัดสรรตามมาต
รา 86110 เงนิจ�านวนสามสบิหา้ลา้นดอลลาร ์
($35,000,000) จะใชเ้ป็นเงนิสนับสนุนใหก้ับเขต
ส�าหรับโครงการตอ่ไปนี:้
(1) การไดม้าซึง่ทีด่นิและการไดม้าซึง่สทิธิใ์นการสบู
น�้าจากผูท้ีต่ัง้ใจจะขายเพือ่ลดการสบูน�้าใตด้นิเพือ่ที่
จะท�าใหก้ารสบูน�้าอยูภ่ายในขอบเขตของแอง่น�้ายอ่ย 
Borrego Springs ของแอง่น�้าบาดาล Borrego Valley 
ถงึระดับที่มีความยั่งยืนในระยะยาวตามกฎหมายว่า
ดว้ยการจัดการน�้าใตด้นิทีย่ัง่ยนื (สว่นที ่ 2.74 (เริม่
จากมาตรา 10720) ของภาค 6) ทีด่นิทีต่อ้งการ
อาจจะถูกถ่ายโอนไปที่กรมอุทยานและนันทนาการ 
องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร หรอืหน่วยงานสาธารณะ
อืน่ส�าหรับการจัดการในอนาคต
(2) ประสทิธภิาพการใชน้�้าปลายทาง รวมไปถงึการ
อนุรักษ์น�้าในเขตเมอืงและการเกษตร และการอนุรักษ์
น�้าในสถานทีนั่นทนาการ เชน่ สนามกอลฟ์
(3) การบรูณะทีด่นิทีไ่ดม้าตามมาตรานี้
(4) การกักเก็บน�้าฝนส�าหรับการเตมิแอ่งน�้าบาดาล
และการใชซ้�า้
(5) โครงการเขตอืน่ทีด่�าเนนิงานตามกฎหมายวา่ดว้ย
การจัดการน�้าใตด้นิทีย่ัง่ยนื
(c) (1) เขตไม่จ�าเป็นตอ้งร่วมเฉลี่ยค่าใชจ้่ายใน
การด�าเนนิการตามมาตรานี ้ นีค่อืการปรับทีเ่หมาะ
สมเนือ่งจากชมุชน Borrego Springs คอืชมุชน
ทีด่อ้ยโอกาสรนุแรง และเพราะการสบูน�้าบาดาล
มากเกินไปส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส�าคัญใน 
อทุยานทะเลทรายของรัฐเขต Anza-Borrego ซึง่มี
ผูม้าเยอืน 500,000 คนตอ่ปีซึง่ชว่ยสรา้งรายไดส้ีส่บิ
ลา้นดอลลารต์อ่ปีโดยประมาณ ($40,000,000) ให ้
กบัภมูภิาค พรอ้มทัง้สรา้งานไดถ้งึ 600 ต�าแหน่งงาน

(1) ประเมนิศักยภาพทัง้รัฐส�าหรับการใชน้�้าจากน�้า
ทว่มเพือ่เตมิน�้าบาดาล และการใหค้วามส�าคญัตอ่
ต�าแหน่งที่ตัง้โดยขึน้อยู่กับการเชื่อมต่อการขนส่ง
ภายในรัฐพรอ้มดว้ยการลดอนัตรายจากอทุกภยั และ
ความจ�าเป็นเกีย่วกบัความยัง่ยนืของน�้าบาดาล
(2) ท�าการศึกษาน� าร่องเกี่ยวกับต�าแหน่งที่ตั ้ง
ที่ส�าคัญใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อสาธิตศักยภาพของ
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน�้าเพือ่อ�านวยความส
พดวกในการลดอตัรายจากอทุกภยั และการเตมิน�้า
บาดาล
(3) ระบแุละสาธติการใชเ้ครือ่งมอืการวเิคราะห ์ และ
เทคนิคการบรหิารจัดการนวัตกรรมน�้าเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาน�้าจากน�้าท่วมที่มีอยู่และการเตมิแอ่งน�้า
บาดาล
(4) พัฒนาเทคนคิการสรา้งรายไดท้างเศรษฐกจิจาก
ประโยชนข์องการเตมิน�้าบาดาล
(5) สาธิตการน�าระเบียบวิธีการการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศของกระทรวงไปใชก้บัน�้าประปา และ
การประยกุตใ์ชก้ารจัดการอทุกภยั
(6) ใหก้ารชว่ยเหลอืเชงิเทคนคิแกห่น่วยงานบรหิาร
จัดการอทุกภยั และความยัง่ยนืของน�้าบาดาล พรอ้ม
ทัง้การร่วมมือกับหน่วยงานดา้นอุทกภัยของรัฐและ
รัฐบาลกลาง
(c) กระทรวงควรจะพจิารณาหลักเกณฑต์อ่ไปนี้เมือ่ใ
หเ้งนิสนับสนุน:

(1) ศกัยภาพของโครงการทีจ่ะป้องกนั หรอืแกไ้ขผล
ลพัทท์ีไ่มพ่งึประสงคอ์นัมาเนือ่งจากการใชน้�้าบาดาล
(2) ศกัยภาพของโครงการทีจ่ะเพิม่การจัดเกบ็ ความ
น่าเชือ่ถอื การเตมิ หรอืการใชน้�้าบาดาลรว่มกนั 

(3) ศกัยภาพของโครงการทีจ่ะสนับสนุนการบรหิาร
จัดการน�้าบาดาลทีย่ัง่ยนื
(4) ตน้ทุนประสทิธผิลที่ท�าประจ�าปีของโครงการ
เพือ่บรรลเุป้าหมายของกฎหมายวา่ดว้ยการจัดการน�้า
ใตด้นิทีย่ัง่ยนื (สว่นที ่2.74 (เริม่จากมาตรา 10720) 
ของ ภาค 6)

(d) นติบิุคคลทีม่สีทิธิต์ามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากัดความไวใ้
นอนุมาตรา (a) ของมาตรา 86166 รวมไปถงึหน่วย
งานดา้นความยัง่ยนืของน�้าบาดาล ควรจะไดรั้บสทิธิ์
รับเงนิสนับสนุน การใหเ้งนิทนุสนับสนุนควรเนน้ให ้
ความส�าคัญกับหน่วยงานทอ้งถิน่ที่ด�าเนินงานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจัดการน�้าใตด้นิทีย่ัง่ยนื
(e) เพือ่วตัถปุระสงคข์องการใหเ้งนิทนุภายใตบ้ทนี ้การ
เฉลีย่คา่ใชจ้า่ยจากทอ้งถิน่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 
ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีโ่ครงการตอ้งการ ขอ้ก�าหนด
ดา้นการเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยอาจจะไดรั้บการยกเวน้ หรอืลด
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เขตแดนของแอง่น�้ายอ่ย Borrego Springs ของแอง่น�้า
บาดาล Borrego Valley ซึง่เป็นแหลง่ของน�้าเคลือ่นที่
ส�าหรับชมุชน Borrego Springs และผูม้าเยอืนอทุยาน 
ทีด่นิอาจจะถกูใชเ้พือ่เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า
(g) เขตอาจจะใหเ้งนิทนุสนับสนุนกับองคก์รไมแ่สวง
หาผลก�าไรเพือ่ทีจ่ะด�าเนนิการโครงการทัง้หมด หรอื
บางสว่นทีไ่ดรั้บอนุมตัติามมาตรานี้
บทที ่ 8. น�้าส�าหรับสตัวป่์า การบรูณะเสน้ทางบนิ
นกอพยพ และการบรหิารจัดการถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัแบบ

พลวตั
86120 .  เ งินจ� านวนสามร อ้ยล า้นดอลลาร ์
($300,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์
สตัวป่์า (ซึง่ตอ่ไปในมาตรานีค้อื “ส�านักงานคณะ
กรรมการ”) เพือ่รับน�้าจากผูท้ีต่ัง้ใจจะขาย และเพือ่
รับสทิธใินการกักเก็บและจัดส่งเพื่อปรับปรุงสภาพ
ส�าหรับปลาและสตัวป่์าในล�าธาร แมน่�้า การลีภ้ยัของ
สตัวป่์า พืน้ทีลุ่ม่น�้าทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั และปากแมน่�้า 
ควรจะใหค้วามส�าคัญอย่างสงูเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้า
หมายการจัดส่งน�้าตามกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุง
โครงการเขต Central Valley (Central Valley Project 
Improvement Act) ของรัฐบาลกลาง (ลกัษณะ 34 
ของกฎหมายมหาชน 102-575) ส�านักงานคณะ
กรรมการอาจจะจัดใหม้กีารเขา้ครอบครองสทิธิ ์ ขอ้
ตกลงการเชา่ระยะยาว หรอืการถา่ยโอนสทิธิเ์กีย่ว
กบัน�้า หากไดม้กีารก�าหนดวา่การด�าเนนิการดงักลา่ว
จะเป็นประโยชนก์บัการอนุรักษ์สตัวป่์า ส�านักงาน
คณะกรรมการอาจจะขาย ถา่ยโอน หรอืจัดเกบ็น�้า
หรอืสทิธิใ์นการจัดเก็บทีไ่ดซ้ือ้ไวต้ามมาตรานี้ถหาก
คณะกรรมการพบวา่การขาย การถา่ยโอน หรอืการจัด
เกบ็นัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ปลาและสตัวป่์า ใน
ชว่งระยะเวลาหลายปีเมือ่ส�านักงานคณะกรรมการไม่
ตอ้งการน�้าส�าหรับวัตถุประสงคเ์กีย่วกับปลาหรอืสัตว์
ป่า ส�านักงานคณะกรรมการอาจจะขายหรอืใหเ้ชา่
สทิธิเ์กีย่วกบัน�้าหรอืการจัดสง่เป็นการชัว่คราว โดยไม่
ค�านงึถงึมาตรา 13340 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ 
รายไดจ้ากการขายน�้าใดๆ ตามมาตรานีโ้ดยส�านักงาน
คณะกรรมการจะไดรั้บการจัดสรรโดยตรงใหก้ับ
ส�านักงานคณะกรรมการโดยไมค่�านงึถงึปีงบประมาณ 
ส�านักงานคณะกรรมการควรจะใชร้ายไดจ้ากการขาย 
การใหเ้ชา่ หรอืการถา่ยโอนสทิธิเ์กีย่วกบัน�้าหรอืการ
จัดส่งเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การอนุรักษ์ที่ไดรั้บ
อนุมตัติามมาตรานี ้ การไดค้รอบครองสทิธิเ์กีย่วกบั
น�้าโดยใชเ้งนิทุนสนับสนุนตามบทนี้ควรจะใชส้�าหรับ
โครงการทีเ่ป็นประโยชนด์า้นการประมง สตัวป่์า และ
ระบบนเิวศ

(2) เขตอาจตอ้งการการร่วมเฉลีย่คา่ใชจ้่ายจากผูรั้บ
ผลประโยชนเ์มือ่ใหเ้งนิสนับสนุนตามวรรค (2) และ 
(4) ของอนุมาตรา (b)

(d) ตามเงือ่นไขของการใหเ้งนิสนับสนุน เขตตอ้ง
ตกลงรับเงือ่นไขสองขอ้ตอ่ไปนี:้
(1) ด�าเนินการมาตรการที่จะท�าใหม้ั่นใจว่าที่ดนิที่
ไม่ไดม้ีการทดน�้ าในปัจจุบันจะไม่ถูกน�ามาท�าการ
ชลประทาน และทีด่นิทีใ่ชใ้นการทดน�้าในปัจจบุนัจะ
ไมถ่กูใชใ้นการทดน�้ามากยิง่ขึน้กวา่เดมิ
(2) ตอ้งการการพัฒนาใหม่เพื่อช�าระจ่ายค่าใชจ้่าย
ทัง้หมดทีเ่ขตใชใ้นการจัดซือ้ซือ้ และคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดของโครงการน�้ าที่เขตด�าเนินการเพื่อที่จะ
อ�านวยความสะดวกใหแ้กก่ารพัฒนาดงักลา่ว
(e) (1) เขต หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรทีไ่ด ้
รับเงนิทุนสนับสนุนตามบทนี้ทีไ่ดรั้บผลประโยชน์ใน
ทีด่นิอาจใชเ้งนิมากถงึ รอ้ยละ 20 ของเงนิทนุเพือ่
จัดตัง้กองทุนทรัสต์ส�าหรับใชใ้นการช่วยช�าระเพื่อ
การซอ่มบ�ารงุ การตรวจตดิตาม และการบรูณะผล
ประโยชนด์งักลา่วในทีด่นิโดยเฉพาะ
(2) เขต หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรทีไ่ดรั้บ
ผลประโยชนใ์นทีด่นิดว้ยเงนิทีไ่ดจ้ากบทนี ้ และถา่ย
โอนผลประโยชนใ์นทีด่นิไปใหห้น่วยงานของรัฐ หรอื
หน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรอืน่ ควรจะถา่ยโอน
ความเป็นเจา้ของของกองทุนทรัสตท์ี่จัดตัง้ขึน้เพื่อ
รักษาผลประโยชนนั์น้ในทีด่นิดว้ยเชน่กนั
(3) อนุมาตรานีไ้มน่�ามาใชก้บัหน่วยงานของรัฐ
(4) หากเขต หรอืหน่วยงานไมแ่สวงหาผลก�าไรไมไ่ด ้
จัดตัง้กองทนุทรัสตต์ามอนุมาตรานี ้ หน่วยงาน หรอื
องคก์รจะตอ้งยนืยนักบักระทรวงวา่สามารถรักษาทีด่นิที่
ไดรั้บมาจากกองทนุทีม่ไีวส้�าหรับหน่วยงาน หรอืองคก์ร
(5) หากผลประโยชนใ์นทีด่นิถกูคดัคา้น หรอืหาก
เขตหรือหน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไรก�าหนดว่า
ผลประโยชน์ในที่ดนิไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ทีใ่ชเ้งนิจากบทนี ้ กองทนุทรัสตแ์ละผลประโยชนท์ี่
ไมไ่ดน้�ามาใชนั้น้จะไดรั้บการจัดสรรใหก้บัเขต เงนิ
ทุนสนับสนุนที่คืนใหก้ับเขตอาจจะถูกน�ามาใชเ้พื่อ
โครงการตามบทนีเ้ทา่นัน้
(f) เงนิทนุสนับสนุนใดๆ ทีเ่ขตไมจ่�าเป็นตอ้งน�ามา
ใชด้�าเนนิการโครงการดงัทีไ่ดอ้ธบิายในมาตรานี ้ เขต
อาจน�าไปเป็นเงนิสนับสนุนใหแ้ก่องคก์รไม่แสวงหา
ผลก�าไร หรอืกรมอทุยานและนันทนาการเพือ่จัดซือ้
ทีด่นิทีต่ดิกบัหรอือยูใ่กลเ้คยีงกบั อทุยานทะเลทราย
ของรัฐเขต Anza-Borrego เพือ่ป้องกนัการพัฒนา หรอื
การชลประทานของทีด่นินัน้ซึง่อาจจะมผีลกระทบกับ
ทรัพยากรน�้าบาดาลในอทุยาน ทีด่นิเหลา่นีอ้าจจะอยู่
ภายในหรอืภายนอกเขตแดนของเขตแตต่อ้งอยูภ่ายใน
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($100,000,000) จะถกูน�ามาใชเ้พือ่ตดิตะแกรงดกั
ปลาในแมน่�้า Sacramento และแมน่�้า San Joaquin 
และแมน่�้าสายยอ่ยและใน ดนิดอนสามเหลีย่มเพือ่คดั
กรองการวางไขข่องปลาจากน�้าทีผ่า่นเขา้มา ควรจะ
ใหค้วามส�าคัญอยา่งสงูกบัโครงการทีไ่ดรั้บการระบวุา่
มคีวามส�าคญัอยา่งสงูใน ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟพัูนธุ์
ปลาแซลมอลในเขตหบุเขา Sacramento Salmon 
Resiliency Strategy ตามทีไ่ดถ้กูตพีมิพโ์ดยองคก์าร
บรหิารทรัพยากรธรรมชาตใินเดอืนมถินุายน 2017 
และตามทีอ่าจจะมกีารแกไ้ข
86123. (a) เงนิจ�านวนสองรอ้ยแปดสบิลา้นดอล
ลาร ์ ($280,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิ
ทุนสนับสนุนใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าส�าหรับโครงการที่ปกป้องการอพยพยา้ย
ถิน่ฐานของนกผา่นการจัดซือ้ถิน่ทีอ่ยู ่แนวกนัชน การ
บรูณะ หรอืโครงการอืน่ๆ และเพือ่จัดหาน�้าใหก้บัสตัว์
ป่าทีล่ีภ้ัยและพืน้ทีอ่ยู่อาศัยของสัตวป่์าเพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคท์ีไ่ดร้ะบไุวใ้น แผนด�าเนนิการรว่มเขต 
Central Valley Joint Venture Implementation 
Plan ตามทีอ่าจจะมกีารแกไ้ข โดยรวมถงึ:

(1) โครงการที่ด�าเนินการตามาตรานี้ซ ึ่งอาจจะ
ประกอบดว้ยการด�าเนินการอนุรักษ์ทีด่นิเอกชนหรอื
สว่นบคุคล
(2) การปกป้องและการบูรณะถิน่ทีอ่ยู่อาศัยชายฝ่ัง
และพืน้ทีชุ่ม่น�้าในแอง่แมน่�้า Sacramento

(3) การปกป้องและการบูรณะถิน่ทีอ่ยู่อาศัยชายฝ่ัง
และพืน้ทีชุ่ม่น�้าในแอง่ San Joaquin และ Tulare 

(b) จากจ�านวนเงนิที่ไดรั้บการจัดสรรใหต้ามมาตร
านี ้ เงนิจ�านวนสีส่บิลา้นดอลลาร ์ ($40,000,000) 
จะถกูฝากเขา้บญัช ี California Waterfowl Habitat 
Preservation ทีไ่ดรั้บการจัดตัง้ขึน้ตามมาตรา 3467 
ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ เพือ่
วัตถุประสงคใ์นการด�าเนินการตามโครงการถิน่ทีอ่ยู่
ของนกน�้าแหง่รัฐ California (California Waterfowl 
Habitat Program) ตามขอ้ 7 (เริม่จากมาตรา 3460) 
ของบทที ่ 2 ของสว่นที ่ 1 ของภาค 4 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ โครงการการ
จงูใจเจา้ของทีด่นิแหง่รัฐ California (California 
Landowner Incentive Program) ของกรมการจัดการ
ปลาและสตัวป่์า โครงการการใชส้ทิธิใ์นพืน้ทีชุ่ม่น�้า
แบบถาวรของส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์า 
และการจัดตัง้หรือการยกระดับการท�ารังของนกน�้า
และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัอืน่ๆ ของสตัวป่์าทีอ่ยูบ่นพืน้ทีพั่ก
ดนิ รวมถงึโครงการทีไ่ดรั้บอนุมตัติามมาตรา 1018

(c) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรใหต้ามมาตรา
นี ้ เงนิจ�านวนสบิลา้นดอลลาร ์ ($10,000,000) จะ

86121. (a)  เงินจ� านวนหา้สิบลา้นดอลลาร ์
($50,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับกรมการจัดการปลาและสัตวป่์าเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสภาพน�้ าประปาและ
คุณภาพน�้ าส�าหรับปลาและสัตว์ป่าในพื้นที่เอกชน 
กรมการจัดการปลาและสัตว์ป่าอาจใหเ้งินจูงใจ
ส�าหรับการด�าเนนิการอนุรักษ์ทีด่นิสว่นบคุคล หรอืใช ้
กลไกการแลกเปลี่ยนเครดคิดา้นถิน่ที่อยู่โดยสมัคร
ใจ เงนิจงูใจดงักลา่วควรจะไดรั้บการออกแบบให ้
ยดืหยุน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม และตอบสนองปรมิาณน�้าที่
แปรปรวนอยา่งสงูทีป่ลาและสตัวป่์าตอ้งการ
(b) กรมการจัดการปลาและสตัวป่์าควรจะใชส้ว่นของ
เงนิทุนทีไ่ดต้ามมาตรานี้เพือ่พัฒนาการอนุมัตเิชงิโป
รแกรมเพือ่ท�าใหก้ารอนุมัตกิารบรูณะถิน่ทีอ่ยูแ่ละโคร
งการปรับปรุงคุณภาพน�้าทีไ่ม่ครอบคลุมภายใตบ้ทที ่
6.5 (เริม่จากมาตรา 1650) ของภาค 2 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัวส์ะดวกขึน้ และ
เพือ่การด�าเนนิการตามบทนัน้
86122. (a) เงินจ�านวนสามรอ้ยลา้นดอลลาร ์
($300,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์
ป่าส�าหรับโครงการบูรณะการประมงปลาแซลมอน
และปลาสตลีเฮดชายฝ่ังและบรเิวณเขต หบุเขาตอน
กลาง ส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์าควรจะ
ใหค้วามส�าคัญกับโครงการทีม่สีว่นชว่ยการฟ้ืนฟสูาย
พัธุป์ลาแซลมอนและปลาสตลีเฮดตามรายการทีท่�า
ไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยชนดิพันธุท์ีใ่กลจ้ะสญูพันธ์ขุอง
รัฐ California (บทที ่ 1.5 (เริม่จากมาตรา 2050) 
ของภาค 3 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการ
ลา่สตัว)์ หรอืกฎหมายวา่ดว้ยชนดิพันธุท์ีใ่กลจ้ะสญู
พันธ์ขุองรัฐบาลกลาง (16 U.S.C. มาตรา 1531 ที่
ตามมา) เพือ่ยกระดบัการประมงปลาแซลมอนเพือ่การ
พาณชิยแ์ละเพือ่การสนัทนาการ และเพือ่บรรลเุป้า
หมายของบทที ่ 8 (เริม่จากมาตรา 6900) ของสว่น
ที ่1 ของภาค 6 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและ
การลา่สตัว์
(b) จากจ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรใหต้ามมาตรานี ้
เงนิจ�านวนหนึง่รอ้ยลา้นดอลลาร ์ ($100,000,000) 
จะถูกน�ามาใชเ้ป็นกองทุนสมทบใหก้ับหน่วยงานใน
ทอ้งถิน่ส�าหรับโครงการรายจา่ยเงนิทนุเพือ่ด�าเนนิการ
ตามโครงการตา่งๆ เพือ่ปรับปรงุเสน้ทางผา่นของปลา 
และเพือ่บูรณะถิน่ทีอ่ยู่อาศัยเพือ่การวางไข่ของปลา
แซลมอน โดยเฉพาะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับเลีย้ลกูปลา
ส�าหรับปลาแซลมอนในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ ในแมน่�้าเขต 
Sacramento Valley ทีม่เีขือ่นกัน้ทางหลกัของแมน่�้า
(c) จากจ�านวนเงินที่ไดรั้บการจัดสรรใหต้ามมา
ตรานี ้ อยา่งนอ้ยเงนิจ�านวนหนึง่รอ้ยลา้นดอลลาร ์
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(c) จ�านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรรวมในแพ็คเกจของโ
ครงการไมค่วรเกนิรอ้ยละ 50  ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด
ของโครงการ
(d) อาจจะไมม่กีารน�าเงนิทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามม
าตรานี้มาใชเ้พือ่สรา้งพืน้ทีจั่ดเก็บบนพืน้ผวิใหมห่รอืเ
พิม่อา่งเกบ็น�้าทีม่อียูแ่ลว้
บทที ่ 9. ความน่าเชือ่ถอืของน�้าในภมูภิาคในพืน้ที่

อา่ว
86125. เงินจ�านวนสองรอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์
($250,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับกระทรวงเพื่อใหเ้งินสนับสนุนกับ
กลุ่มของหน่วยงานดา้นน�้าแปดแห่งซึง่เป็นที่รูจั้กใน
นาม กลุม่ความรว่มมอืเพือ่ความน่าเชือ่ถอืดา้นน�้าสว่น
ภมูภิาคเขตอา่ว (BARR) ส�าหรับสิง่อ�านวยความสะดวก
ใหม่ซึง่ขยายประโยชน์ของการจัดเก็บน�้าผวิดนิเพื่อ
ประโยชน์ในส่วนภูมภิาคในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต่อไป
นี:้ ความน่าเชือ่ถอืในการชว่ยเหลอืดา้นความแหง้แลง้ 
คณุภาพน�้าดืม่ และการจัดเกบ็ฉุกเฉนิ ตามทีไ่ดอ้ธบิาย
โดยทัว่ไปไวใ้นรายชือ่โครงการบรรเทาขัน้สดุทา้ย ที่
อยูใ่นแผนเงนิทนุส�ารองในฤดแูลง้เพือ่ความน่าเชือ่ถอื
ในสว่นภมูภิาคในเขตอา่วซานฟรานซสิโก เขต เขตน�้า 
Contra Costa อาจจะไดรั้บการใหเ้งนิสนับสนุนในนาม
ของหุน้สว่น ยกเวน้วา่หน่วยงาน BARR จะมโีครงสรา้ง
การก�ากบัดแูลไวป้ฏบิตังิาน ณ เวลาทีใ่หเ้งนิสนับสนุน
ซึง่ท�าใหม้สีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บเงนิทนุโดยตรง หน่วยงาน
ดา้นน�้าทีเ่ขา้รว่มในแผน แผนเงนิทนุส�ารองในฤดแูลง้
เพือ่ความน่าเชือ่ถอืในสว่นภมูภิาคในเขตอา่วซานฟราน
ซสิโก จะพจิารณาและก�าหนดเงนิทนุใหก้บัโครงการ
หนึง่หรอืโครงการใดทีอ่ยูใ่นรายการ แตจ่�านวนเงนิที่
ไดรั้บการพจิารณาส�าหรับโครงการเดีย่วโครงการใด
จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของ
โครงการ อาจจะไมม่ ี การน�าเงนิทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรร
ตามมาตรานี้มาใชเ้พือ่สรา้งพืน้ทีจั่ดเก็บบนพืน้ผวิใหม่
หรอืเพิม่อา่งเกบ็น�้าทีม่อียูแ่ลว้
บทที ่ 10. การขนสง่น�้า และการอนุรักษ์น�้าทีไ่ดรั้บ

การปรับปรงุ
86126. ถงึแมว้า่ความแหแ้ลง้ไดบ้รรเทาลงไป แต่
ผลกระทบของความแหง้แลง้ก็ยังคงอยู่ในหลายๆ 
พืน้ทีท่ัว่รัฐ รวมไปถงึ San Joaquin Valley เชน่กนั 
ผลกระทบทีรุ่นแรงเพิม่ขึน้ของสภาพความแหง้แลง้
ทีม่ตีอ่ผูใ้ชน้�้าคอืขอ้ก�าหนดทางกฎหมายทีจ่�ากัดการ
สบูน�้าจาก Sacramento-San Joaquin Delta หนึง่
ในผลทีต่ามมาของขอ้จ�ากัดดา้นความแหง้แลง้และ
การสูบน�้าก็คือการเพิ่มขึน้อย่างมากของการสูบน�้า
บาดาลเพือ่เป็นการทดแทนน�้าผวิดนิทีล่ดลง การเพิม่
ขึน้ของการสบูน�้าบาดาลท�าใหร้ะดับน�้าบาดาลลดลง 
ซึง่ท�าใหบ้อ่น�้าแหง้และพืน้ดนิทรดุตวั ซึง่ไดก้ลาย

ถกูฝากเขา้บญัช ี Shared Habitat Alliance for 
Recreational Enhancement (SHARE) ทีไ่ดรั้บการ
จัดตัง้ขึน้ตามมาตรา 1572 แหง่ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ และไดรั้บการบรหิารจัดการ
โดยกรมการจัดการปลาและสัตวป่์าเพือ่วัตถุประสงค์
ในการลา่ และโอกาสดา้นนันทนาการทีต่อ้งพึง่พา
สัตวป่์าส�าหรับประชาชนโดยผ่านขอ้ตกลงทีส่มัครใจ
กบัผูเ้ป็นเจา้ของทีด่นิสว่นบคุคล
(d) จากจ�านวนเงนิที่ไดรั้บการจัดสรรใหต้ามมาตร
านี ้ อยา่งนอ้ยเงนิจ�านวนหนึง่รอ้ยสบิลา้นดอลลาร ์
($110,000,000) จะถกูใชเ้พือ่การครอบครอง
และการจัดสง่น�้าใหก้บัสตัวป่์าทีล่ีภ้ยั และโครงการ
โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่บรรลคุวาม
สอดคลอ้งทัง้หมดกบัขอ้ก�าหนดของหมวดยอ่ย (d) 
ของมาตรา 3406 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรงุ
โครงการเขต Central Valley ของรัฐบาลกลาง 
(ลกัษณะ 34 ของกฎหมายมหาชน 102-575)

บทที ่ 8.6. ความน่าเชือ่ถอืของน�้าและการปกป้อง
ถิน่ทีอ่ยูใ่นภมูภิาค Sacramento

8 6 1 2 4 .  ( a )  เ งิน จ� า น ว น สิบ ล า้ น ด อ ล ล า ร ์
($10,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับกระทรวงเพือ่ใหเ้งนิสนับสนุนกับการ
ประปาสว่นภมูภิาคและใหก้บั เมอืง Sacramento 
ในนามของ คณะท�างานดา้นน�้าเขต Sacramento 
ส�าหรับโครงการที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์ที่เท่า
กนัของขอ้ตกลง คณะท�างานดา้นน�้า โครงการทีไ่ด ้
รับสทิธิป์ระกอบดว้ยสถานประกอบการ การศกึษา 
และการด�าเนนิงานอืน่ๆ เพือ่ปรับปรงุสภาพการไหล
และอณุหภมู ิ และถิน่ทีอ่ยูใ่นแมน่�้า American ตอน
ลา่ง เพิม่ประสทิธภิาพและการอนุรักษ์การใชน้�้า หรอื
ปรับปรุงการบูรณาการของการจ่ายน�้าผวิดนิและน�้า
ใตด้นิเพือ่จัดหาความน่าเชือ่ถอืของน�้าประปาส�าหรับปี
ทีแ่หง้แลง้
(b) การประปาสว่นภมูภิาคและหน่วยงาน Water 
Forum ควรจะท�าการพัฒนาและอนุมตักิารศกึษา 
โครงการ หรอืโปรแกรมทีจ่ะไดรั้บเงนิทนุสนับสนุน
รว่มกนั ครวจะใหค้วามส�าคญัสงูสดุกบัการปรับปรงุ
สภาพอณุหภมูนิ�้าในแมน่�้า American ตอนลา่ง และ
ใหก้ับโครงการหรือโปรแกรมที่มีส่วนช่วยทั ้งจุด
ประสงคท์ีเ่ทา่กนัในการปรับปรงุน�้าประปาของ Water 
Forum และการปกป้องสิง่แวดลอ้ม การอนุมตัจิะให ้
กับผูรั้บเงนิสนับสนุนส�าหรับโครงการน�้าประปาและ
โครงการประสทิธภิาพของน�้า ในนามของ Water 
Forum, เมอืง Sacramento จะเป็นผูรั้บเงนิสนับสนุน
ส�าหรับโครงการป้องกนัสิง่แวดลอ้ม การศกึษา
อณุหภมูนิ�้า และการบรูณะถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั



  เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ | 43

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ รา่งกฎหมาย 3 ตอ่

3

มนี�้าดืม่ทีม่คีณุภาพดขีึน้ใหก้ับผูท้ีไ่ดรั้บน�้าจากอาคาร
ล�าเลยีงน�้า
บทที ่ 11. ความปลอดภยัดา้นอทุกภยัของเขือ่น 

oroville

86131. เขือ่น Oroville ควบคมุการเกดิอทุกภยั
ใหก้บั Sacramento Valley การผนวกการควบคมุ
อทุกภยัทีเ่ขือ่น Oroville ไมใ่ชข่อ้ผกูพันของหน่วย
งานดา้นน�้าสาธารณะทีรั่บน�้าจากเขือ่น Oroville 
รัฐบาลกลางไดรั้บผดิชอบช�าระเงนิส�าหรับหนา้ทีก่าร
ควบคมุอทุกภยัของเขือ่น Oroville แลว้
86132 .  เ งินจ� านวนสองร อ้ยล า้นดอลลาร ์
($200,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับกระทรวงเพื่อซ่อมแซมและก่อสรา้ง
ทางน�้าลน้ใหมท่ีเ่ขือ่น Oroville

86133 .  เ งินจ� านวนยี่ส ิบ เ อ็ดล า้นดอลลาร ์
($21,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้บักระทรวง เงนิจ�านวนสบิหา้ลา้น
ดอลลาร ์ ($15,000,000) ควรจะถกูน�าไปใชเ้พือ่
การบรหิารจัดการตะกอนของแมน่�้า Feather และ
การยา้ยออกระหวา่ง Live Oak และ Verona โดยได ้
รับความรว่มมอืจากองคก์ารควบคมุน�้าทว่ม Sutter 
Butte เงนิจ�านวนหกลา้นดอลลาร ์ ($6,000,000) 
ของเงนิทุนเหล่านี้ควรน�ามาใหเ้ป็นเงนิทุนสนับสนุน
ใหก้บัองคก์ารควบคมุน�้าทว่ม Sutter Butte ส�าหรับ
โครงการบรรเทาน�้าจากอทุกภยั ณ พืน้ที ่ Oroville 
Wildlife Area ซึง่จัดใหม้กีารบรรเทาการควบคมุ
อทุกภยัทีป่ลายน�้าและการบรูณะระบบนเิวศ
8 6 1 3 4 .  เ งิ น จ� า น ว น สิ บ ห ้า ล ้า น ด อ ล ล า ร ์
($1,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุสนับสนุน
ใหก้ับกระทรวงเพื่อใหเ้งินสนับสนุนกับเทศมณฑล 
Butte ส�าหรับโครงการรายจา่ยเงนิทนุ และเครือ่งมอื
ส�าหรับความร่วมมอืเพือ่เตรยีมความพรอ้มส�าหรับเหตุ
ฉุกเฉนิและการตดิตอ่สือ่สารทีส่อดคลอ้งกับระบบการ
บรหิารจัดการเหตฉุุกเฉนิทีม่มีาตรฐาน (SEMS) ของ
ส�านักงานบรกิารเหตฉุุกเฉนิ

บทที ่12. บทบญัญัตทิัว่ไป
86151. (a) โครงการที่เกีย่วขอ้งกับการบูรณะถิ่
นทีอ่ยูอ่าศยัโดยสมคัรใจ การปรับปรงุคณุภาพน�้า
และการบูรณะที่ราบน�้ าท่วมถึงที่มีประโยชน์หลาก
หลายทีแ่ตล่ะหน่วยงานบรหิารจัดการบทบัญญัตขิอง
หมวดนีค้วรสนับสนุนใหม้กีารรว่มมอืภายในหน่วยงาน
และพัฒนาและใชป้ระโยชจ์ากการอนุมัตโิครงการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพและกลไกการอนุญาต รวมถงึแต่
ไมจ่�ากดัเฉพาะ บทบญัญัตขิองบทที ่ 6.5 (เริม่จาก
มาตรา 1650) ของ  ภาค 2 แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ (โดยไมค่�านงึวา่บทนัน้จะ

เป็นปัญหาเฉพาะของฝ่ังตะวนัออกของ San Joaquin 
Valley คลอง Friant-Kern สญูเสยีประสทิธภิาพใน
การสง่น�้าเพือ่การบรโิภค และการเตมิน�้าบาดาลถงึ
รอ้ยละ 60  นอกจากประสทิธภิาพในการสง่น�้าจะ
ไดรั้บการบรูณะและเพิม่ขึน้ การทรดุตวักย็งัจะแยล่ง
ตอ่ไป และชมุชนทอ้งถิน่เหลา่นัน้ รวมถงึชมุชนดอ้ย
โอกาสทีพ่ึง่พาน�้าบาดาลก็จะยังคงไดรั้บความทุกข์
จากผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคต์อ่ไป ประโยชนต์อ่
สาธารณะทีส่�าคญัจะสง่ผลจากการลงทนุของรัฐ รวม
ไปถงึการหลกีเลีย่งการวา่งานทีเ่พิม่ขึน้ การท�าใหน้�้า
บาดาลคงที ่และสรา้งความมัน่คงในการผลติอาหารที่
มากขึน้ส�าหรับรัฐ California 

86127. เงินจ�านวนเจ็ดรอ้ยหา้สบิลา้นดอลลาร ์
($750,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับกระทรวงเพื่อใหเ้งินสนับสนุนกับ 
Friant Water Authority ส�าหรับการปรับปรงุเงนิ
ทนุการขนสง่น�้า รวมไปถงึประสทิธภิาพการขนสง่
ทีไ่ดรั้บการบูรณะและเพิม่ขึน้ไปทีแ่ละภายในคลอง 
Madera และคลอง Friant-Kern สง่ผลใหเ้กดิการ
เตมิน�้าบาดาลมากขึน้ ปรับปรงุการขนสง่และการใช ้
ประโยชนข์องน�้าจากอทุกภยั และเพือ่การอนุรักษ์น�้า 
การปรับปรุงดว้ยเงนิทุนทีไ่ดต้ามวรรคนี้ควรจะท�าให ้
ส�าเร็จสอดคลอ้งกับกฎหมายและสัญญาของรัฐและ
รัฐบาลกลางทีเ่หมาะสม
86128 .  เ งินจ� านวนหนึ่ ง ร อ้ ยล า้นดอลลาร ์
($100,000,000) จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุ
สนับสนุนใหก้ับองค์การบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
ส�าหรับการด�าเนนิการทีส่นับสนุนโครงการทีไ่ดใ้หค้�า
จ�ากดัความไวใ้นวรรค 11 ของขอ้ตกลงยนิยอมในการ
บรูณะแมน่�้า San Joaquin ดงัทีไ่ดอ้า้งองิตามมาตรา 
2080.2 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการ
ลา่สตัว ์ กอ่นทีค่า่ใชจ้า่ยอาจจะเกดิขึน้ การเกดิขึน้
พรอ้มกันอย่างเป็นทางการของโครงการเฉพาะทีจ่ะ
ตอ้งด�าเนนิการนัน้ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากหลาย
ฝ่ายในขอ้ตกลง
86129. การผันน�้าจาก Barker Slough ไปที ่North 
Bay Aqueduct สง่ผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคก์บัสาย
พันธุป์ลาทีม่อียูใ่นรายการ และยงัสง่ผลกระทบทีไ่มพ่งึ
ประสงคก์ับคณุภาพน�้าทีใ่ชใ้นพืน้ทีข่นาดใหญ่ในเขต
เมอืง เป็นไปไดท้ีจ่ะมปีระโยชนด์า้นสาธารณะหลาย
อยา่งกบัการยา้ยการผันน�้าที ่ North Bay Aqueduct 
ไปทีแ่มน่�้า Sacramento

86130. เงนิจ�านวนหา้ลา้นดอลลาร ์ ($5,000,000) 
จะไดรั้บการจัดสรรจากเงนิทนุสนับสนุนใหก้บักระทรวง
เพือ่วางแผนการผันน�้าจากแมน่�้า Sacramento ไปที ่
ทางระบายน�้า North Bay เพือ่ลดผลกระทบทีไ่มพ่งึ
ประสงคก์บัสายพันธุป์ลาทีม่อียูใ่นรายการ และชว่ยให ้
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(i) หน่วยงานทีบ่รหิารจัดการควรจะจ่ายลว่งหนา้รอ้ย
ละ 50 ของเงนิสนับสนุนทีใ่หส้�าหรับโครงการทีเ่ป็น
ไปตามหลกัเกณฑต์อ่ไปนี:้
(1) ผูเ้สนอโครงการคอื ชมุชนดอ้ยโอกาส หรอื
นิติบุคคลที่มีสทิธิ์ตามที่ไดใ้หค้�าจ�ากัดความไวใ้น
อนุมาตรา (a) ของมาตรา 86166 หรอืโครงการทีใ่ห ้
ผลประโยชนแ์กช่มุชนดอ้ยโอกาส
(2) เงนิสนับสนุนทีใ่หส้�าหรับโครงการตา่งๆ จะมี
จ�านวนนอ้ยกวา่หนึง่ลา้นดอลลาร ์($1,000,000).

(j) คา่ใชจ้่ายในการใหเ้งนิสนับสนุนทีเ่หมาะสมควรจ
ะประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยทางออ้มตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดั
ความไวใ้นคูม่อืแนวทางของส�านักงานการจัดการแล
ะงบประมาณของรัฐบาลกลาง พรอ้มดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การด�าเนนิการทีส่มเหตผุล
(k) หน่วยงานที่ไดรั้บเงนิทุนที่ก�าหนดเพื่อโครงกา
รหรอืผูรั้บเงนิสนับสนุนเฉพาะ ควรจะท�าใหก้ารใช ้
จา่ยสะดวกขึน้ หรอืถา่ยโอนเงนิทนุเหลา่นัน้ดว้ยขัน้
ตอนทีจ่�าเป็นนอ้ยทีส่ดุเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของรัฐทีใ่ชอ้ยู ่ และขอ้ก�าหนด
ของหมวดนี ้ นับเป็นเจตนารมณข์องหมวดนีท้ีค่า่ใช ้
จา่ยหรอืการถา่ยโอนเงนิทนุควรจะมปีระสทิธภิาพ มี
ตน้ทนุประสทิธผิล และรวดเร็ว และโดยปกตคิวรเกดิ
ขึน้ไมเ่กนิ 90 วนันับจากการแสดงสทิธิโ์ดยผูรั้บเงนิ
ทนุส�าหรับทนุทีร่อ้งขอ
86152. เทา่ทีท่�าได ้ หน่วยงานควรจะหาปรมิาณ
ของจ�านวนน�้าที่ผลติส�าหรับการใชข้องมนุษย์และ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นผลจากค่าใชจ้่ายทีไ่ดเ้สนอมาตาม
หมวดนี ้ เทา่ทีท่�าได ้ หน่วยงานควรจะหาปรมิาณการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้าที่ผลติส�าหรับการใชข้องมนุษย์
และสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นผลจากค่าใชจ้่ายทีไ่ดเ้สนอมา
ตามหมวดนี้
86153. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับบทบัญญัตอิื่นของ
หมวดนี ้ หน่วยงานตา่งๆ ทัว่รัฐทีใ่หเ้งนิสนับสนุนตาม
หมวดนี้ควรจะมองหาการจัดสรรเงนิทุนอย่างเที่ยง
ธรรมใหก้บัโครงการทีม่สีทิธิท์ัว่รัฐ โดยรวมถงึรัฐ 
California ตอนเหนอืและตอนใต ้ ภมูภิาคชายฝ่ังและ
ภายในประเทศ และภมูภิาคทีล่าดเชงิเขา และภเูขา
เขต Sierra และ Cascade

86154. ผูท้ีข่อรับเงนิทนุสนับสนุนตามหมวดนี้ควร
จะระบุว่าการเสนอการใหเ้งนิสนับสนุนนัน้สอดคลอ้ง
กบัแผนบรูณาการการจัดการน�้าสว่นภมูภิาค ในกรณี
ทีย่งัมอียู ่ อยา่งไรกต็าม ความสอดคลอ้งกบัแผน
บูรณาการการจัดการน�้าส่วนภูมภิาคไม่ควรถูกน�าไป
เป็นเงือ่นไขของการใหเ้งนิทนุใดๆ และไมค่วรลด
ความส�าคัญของการเสนอขอเงนิทุนหากไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัแผนบรูณาการการจัดการน�้าสว่นภมูภิาค

ยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืไม)่ และการอนุญาตตาม
โปรแกรมส�าหรับการบูรณะถิน่ที่อยู่อาศัยโดยสมัคร
ใจ เพือ่หลกีเลีย่งความลา่ชา้ของโครงการ และเพิม่
จ�านวนเงนิทีใ่ชใ้นการด�าเนนิงานโครงการ
(b) โครงการที่ไดรั้บการออกแบบใหป้กป้องการอ
พยพยา้ยถิน่ฐานของนกเบือ้งตน้โดยผ่านการครอบ
ครอง แนวกนัชน การบรูณะ หรอืโครงการอืน่ๆ ควร
จะสอดคลอ้งกันแผนการและค�าแนะน�าทีต่ัง้ข ึน้โดย
ความรว่มมอืของ หน่วยงานดแูลนกอพยพ ของ
รัฐบาลกลางซึง่รวมถงึบางสว่นของรัฐ California 

(c) หน่วยงานใดทีใ่หเ้งนิทนุตามหมวดนีก้บัชมุชนดอ้
ยโอกาส หรอืพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาเศรษฐกจิอาจจะใหเ้งนิ
ทุนสนับสนุนเพื่อช่วยชุมชนเหล่านี้ในการขอรับเงนิ
ทนุสนับสนุน รวมถงึการชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิและ
การเขยีนเพือ่ขอรับเงนิสนับสนุน เงนิทนุสนับสนุน
เหล่านี้อาจจะน�าไปใหก้ับองคก์รไม่แสวงหาผลก�าไร 
และหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ทีช่ว่ยเหลอืชมุชนเหลา่นี้
(d) หน่วยงานใดทีรั่บเงนิสนับสนุนตามหมวดนี้อาจจ
ะท�าสัญญาส�าหรับบรกิารของเขตการอนุรักษ์ทรัพยา
กรตามมาตรา 9003 แหง่ประมวลกฎหมายทรัพยากร
สาธารณะ
(e) หน่วยงานอาจจะนับการใหก้ารสนับสนุนแบบเดยี
วกนัถงึรอ้ยละ 25 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของโครงการ
เป็นสว่นหนึง่ของการเฉลีย่คา่ใชจ้า่ย หน่วยงานอาจจะ
นับมูลค่าของทีด่นิทีไ่ดรั้บบรจิาคในการขายลดราคา
ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของการเฉลีย่คา่ใชจ้า่ย
(f) หน่วยงานทีพ่จิารณาขอ้เสนอส�าหรับการครอบคร
องทีด่นิควรจะพจิารณาความสามารถของเจา้ของของ
ทีด่นิคนลา่สดุทีเ่สนอมาเพือ่รักษาสภาพทีจ่ะปกป้องคุ
ณคา่ทีจ่ะถกูครอบครอง และเพือ่ป้องกนัปัญหาใดๆ ที่
อาจเกดิขึน้กับทีด่นิขา้งเคยีงหากไมไ่ดบ้รหิารจัดการ
ทีด่นิอยา่งเหมาะสม
(g) กองทนุทรัสตท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามหมวดนี้ควรจะไดรั้บ
การบรหิารจัดการตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายวา่ดว้ย
การบรหิารจัดการกองทนุสถาบันดว้ยความรอบคอบใ
นแบบเดยีวกนั (Uniform Prudent Management of 
Institutional Funds Act ) (สว่นที ่7 (เริม่จากมาตรา 
18501) ของภาค 9 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการ
พสิจูนพ์นัิยกรรม)

(h) โครงการทีไ่ดรั้บการออกแบบเพือ่ปกป้องถิน่ทีอ่ยู่
อาศยัชายฝ่ังในเบือ้งตน้โดยผา่นการครอบครอง แนว
กนัชน การบรูณะ หรอืโครงการอืน่ๆ ควรจะพจิารณา
แผนการ และค�าแนะน�าทีต่ัง้ข ึน้โดยโครงการอนุรักษ์
ถิน่ทีอ่ยูร่มิน�้าของรัฐ California ตามบทที ่ 4.1 (เริม่
จากมาตรา 1385) ของภาค 2 แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว์
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โครงการใหส้�าเร็จ มาตรานีจ้ะไมจ่�ากดัเงนิทนุทีโ่ดย
ปกตนิ�าไปใชโ้ดยองคก์รส�าหรับ "แผนเบือ้งตน้", 
"ภาพรา่งการท�างาน" และ "การกอ่สรา้ง" ส�าหรับ
โครงการรายจา่ยเงนิทนุ หรอืโครงการใหท้นุสนับสนุน
(b) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบใบอนุญาตและแผน
การ และคา่ธรรมเนยีมการบรหิารจัดการทีม่เีหตผุล
และโครงการทางออ้มและค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งกับ
การจัดการการก่อสรา้งควรจะถอืว่าเป็นรายจ่ายการ
กอ่สรา้ง คา่ใชจ้า่ยโครงการทีไ่ดรั้บการจัดสรรส�าหรับ
การวางแผนและการออกแบบโครงการ และคา่ใชจ้า่ย
ดา้นการบรหิารจัดการโดยตรงและทางออ้มควรจะได ้
รับการระบเุป็นรายการแยกในงบประมาณโครงการ
86159. โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 16727 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ การใหเ้งนิทนุสนับสนุน
ตามบทที ่ 6 (เริม่จากมาตรา 86080) และบทที ่ 8 
(เริม่จากมาตรา 86120) อาจจะถกูน�ามาใชเ้พือ่การ
ใหเ้งนิสนับสนุนและเงนิกูใ้หก้ับองค์กรไม่แสวงผล
ก�าไรเพื่อช�าระคนืดา้นการเงนิตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น
มาตรา 22064 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการทีส่อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์
ของบทเหลา่นัน้
86160. ไมม่ากกวา่รอ้ยละ 5 ของเงนิทนุทีไ่ด ้
จัดสรรใหก้ับหน่วยงานของรัฐภายใตห้มวดนี้อาจจะ
ถกูน�ามาใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารโปรแกรมตา่งๆ 
และโครงการทีร่ะบเุฉพาะในหมวดนี้
86161. (a) ขอ้มลูการตดิตามคณุภาพน�้าควรจะถกู
เกบ็รวบรวม และรายงานไปทีส่�านักงานคณะกรรมการ
ของรัฐในลักษณะทีเ่ขา้กันไดแ้ละสอดคลอ้งกับระบบ
ขอ้มลูการตดิตามน�้าผวิดนิ หรอืระบบขอ้มลูการตดิตาม
น�้าบาดาลทีบ่รหิารจัดการโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ของรัฐ โดยสอดคลอ้งกบัสว่นที ่ 4.9 (เริม่จากมาตรา 
12400) ของภาค 6 ขอ้มลูการตดิตามพืน้ทีลุ่ม่น�้าควร
จะถกูเกบ็รวบรวม และรายงานไปทีก่รมการอนุรักษ์ใน
ลักษณะทีเ่ขา้กันไดแ้ละสอดคลอ้งกับโครงการพืน้ที่
ลุม่น�้าทัว่รัฐทีบ่รหิารจัดการโดยกรมการอนุรักษ์
(b) หน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิสนับสนุนหรอืเงนิกูต้าม
หมวดนี้อาจจะรวมการใชจ้่ายเฉพาะทีส่อดคลอ้งกับก
ารอนุญาตในทอ้งถิน่ รัฐ และรัฐบาลกลาง และขอ้ก�า
หนดอืน่ๆ
(c) รอ้ยละ 1 ของเงนิทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรส�าหรับ
แต่ละโครงการทีไ่ดรั้บเงนิทุนสนับสนุนภายใตห้มวด
นีอ้าจจะน�าไปใชจ้า่ยส�าหรับการวจัิยในดา้นหลักวธิใีน
การปรับปรงุคณุภาพน�้าประปา น�้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัถิน่ที่
อยูอ่าศยั และคณุภาพน�้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการนัน้ๆ 
นอกเหนอืจากจ�านวนอืน่ทีจั่ดหาใหใ้นหมวดนี้

86155. (a) โดยไม่ค�านึงถงึบทบัญญัตอิืน่ในหม
วดนี ้ หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ทีม่ปีระชากรนอ้ยกวา่ 
100,000 คน และมคีา่เฉลีย่รายไดค้รัวเรอืนนอ้ยกวา่
รอ้ยละ 100 ของรายไดเ้ฉลีย่ครัวเรอืนของรัฐควรจะ
ตอ้งมกีองทนุสมทบไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ส�าหรับการให ้
เงนิสนับสนุนส�าหรับโครงการทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายในเขต
การปกครอง หน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิสนับสนุนกบั
หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่เหล่านี้อาจจะใหเ้งนิทุนล่วง
หนา้ก่อนส�าหรับการก่อสรา้งส่วนหนึ่งของโครงการ 
หากหน่วยงานของรัฐพจิารณาเห็นวา่ การใหห้น่วยงาน
ทอ้งถิน่รอการจา่ยเงนิจนกระทัง่โครงการเสร็จสมบรูณ์
นัน้จะสง่ผลท�าใหโ้ครงการด�าเนนิการไมส่�าเร็จ
(b) ไมม่สีว่นใดในมาตรานี้หา้มหน่วยงานของรัฐจาก
การใหเ้งนิสนับสนุนกบัชมุชนทีด่อ้ยโอกาส หรอืพืน้ที่
ทีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิทีไ่มต่อ้งการการรว่มเฉลีย่คา่
ใชจ้า่ยน
86156. การช�าระคนืเงนิกูใ้ดๆ ทีเ่กดิขึน้ตาม
หมวดนี ้ รวมถงึการจา่ยดอกเบีย้ และดอกเบีย้ทีไ่ด ้
รับ ควรจะถกูฝากเขา้กองทนุ และควรจะมพีรอ้มเพือ่
วตัถปุระสงคข์องบทหรอืมาตราทีอ่นุมตักิารกูเ้ทา่นัน้
86157. (a) หน่วยงานของรัฐแตล่ะแหง่ทีไ่ดรั้บกา
รจัดสรรเงนิทนุทีม่ใีหพ้รอ้มตามหมวดนีค้วรจะมหีนา้ที่
ส�าหรับการสรา้งปัจจัยความส�าเร็จ และรายงานสถานะ
ของโครงการ และการใชเ้งนิทนุทัง้หมดไวใ้นเว็บไซต์
อนิเตอรเ์น็ตของพันธบตัรรัฐ
(b) หน่วยงานของรัฐแตล่ะแหง่ทีไ่ดรั้บการจัดสรรเงนิ
ทนุทีม่พีรอ้มใหโ้ดยหมวดนีค้วรจะท�าสิง่ตอ่ไปนี:้
(1) ประเมนิผลลัพทข์องโครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุโดย
หมวดนี้
(2) ประกอบดว้ยการรายงานของหน่วยงานตาม
มาตรา 86003 การประเมนิทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น
อนุมาตรา (a)

(3) ใหผู้ รั้บเงินทุนที่รับผิดชอบโครงการที่เสร็จ
สมบรูณท์ีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนโดยหมวดนีท้นัเวลา และ
อยูภ่ายในขอบเขต
86158. (a) ส�าหรับโครงการทีด่�าเนนิการโดยหน่
วยงานของรัฐตามหมวดนี ้มากถงึรอ้ยละ 10 ของเงนิ
ทุนทีจั่ดสรรส�าหรับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมทีไ่ดรั้บ
เงนิทุนโดยหมวดนี้อาจจะถูกน�ามาใชจ้่ายส�าหรับการ
วางแผน การตรวจตดิตาม และการรายงานทีจ่�าเป็น
ส�าหรับการออกแบบ การเลอืก และการด�าเนนิการ
โครงการ และการตรวจสอบผลประโยชนใ์หส้�าเร็จ ผู ้
ที่มีสทิธิไ์ดรั้บการใหเ้งนิสนับสนุนส�าหรับโครงการ
ตามหมวดนี้อาจจะไดรั้บเงนิทนุทีเ่พยีงพอส�าหรับการ
วางแผน การตรวจตดิตาม และการรายงานทีจ่�าเป็น
ส�าหรับการออกแบบ การเลอืก และการด�าเนนิการ
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(a) การลงทนุของกองทนุสาธารณะตามหมวดนีจ้ะกอ่
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาธารณะซึง่จะชว่ยแกไ้ขปัญหา
ความจ�าเป็นทีส่�าคญัทัว่รัฐ และล�าดบัความส�าคญั
ส�าหรับการใหเ้งนิทนุแกส่าธารณะ ตามทีไ่ดก้�าหนด
โดยหน่วยงานทีท่�าหนา้ทีก่ระจายเงนิทนุ
(b) ในการจัดสรรและการใชจ้า่ยเงนิทนุทีไ่ดรั้บอนุมตัิ
โดยหมวดนี ้ โครงการทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเงนิทนุของ
เอกชน รัฐบาลกลาง หรอืทอ้งถิน่ หรอืทีส่รา้งสาธารณะ
ประโยชนส์งูสดุจะไดรั้บพจิารณาอนัดบัแรก หน่วยงาน
ของรัฐทัง้หมดทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตามหมวดนีค้วร
จะแสวงหาการใชป้ระโยชนจ์ากเงนิทนุใหเ้ป็นประโยชน์
มากทีส่ดุ แตห่น่วยงานควรค�านงึถงึความสามารถที่
จ�ากดัในการรว่มเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยของหน่วยงานขนาดเล็ก 
และหน่วยงานทีแ่สวงหาการสรา้งประโยชนใ์หก้บัชมุชน
ดอ้ยโอกาส และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ
(c) โครงการที่ไดรั้บเงนิทุนควรจะยกระดับวัตถุปร
ะสงคข์องบท หรอืขอ้จากทีโ่ครงการไดรั้บเงนิทนุ
สนับสนุนมา
(d) ในการตัดสนิใจโดยค�านงึถงึทรัพยากรน�้าตามห
มวดนี ้ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทอ้งถิน่จะใช ้
วทิยาการทีด่ทีีส่ดุทีม่อียูใ่นการแจง้การตัดสนิใจเหลา่
นัน้
(e) ในขอบเขตทีท่�าได ้โครงการทีไ่ดรั้บการสนับสนุน
โดยเงนิทนุทีม่พีรอ้มใหโ้ดยหมวดนีจ้ะจะประกอบดว้ย
ป้ายทีแ่จง้ขอ้มลูกับสาธารณะวา่เป็นโครงการทีไ่ดรั้บ
เงนิทนุจากกฎหมายวา่ดว้ยการประปาและคณุภาพน�้า
ปี 2018

(f) ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้ โครงการทีไ่ดรั้บเงนิ
สนับสนุนดว้ยรายไดจ้ากหมวดนีค้วรจะสนับสนุนความ
ส�าคัญของแผนการของรัฐทีส่อดคลอ้งกับบทบัญญัติ
ของมาตรา 65041.1 แหง่ประมวลกฎหมายของ
รัฐ และยทุธศาสตรช์มุชนทีย่ัง่ยนืทีส่อดคลอ้งกบั
บทบญัญัตขิองวรรคยอ่ย (B) ของวรรค (2) ของ
อนุมาตรา (b) ของมาตรา 65080 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ
(g) ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้ วตัถปุระสงคข์องพืน้ทีลุ่ม่
น�้าส�าหรับทีด่นิส่วนบุคคลทีร่วมอยู่ในหมวดนี้ควรจะ
บรรลโุดยผา่นการใชก้ารอนุรักษ์แนวกนัชน และการ
มสีว่นรว่มของผูเ้ป็นเจา้ของทีด่นิโดยสมคัรใจ รวมถงึ
แตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ การอนุรักษ์แนวกนัชนทีต่อ่เนือ่ง
ตามภาค 10.2 (เริม่จากมาตรา 10200) และภาค 
10.4 (เริม่จากมาตรา 10330) แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยทรัพยากรสาธารณะ กลไกการแลกเปลีย่น
เครดติดา้นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัโดยสมคัรใจ และการด�าเนนิ
การอนุรักษ์ทีด่นิสว่นบคุคล

86162. (a) ก่อนท�าการเบกิจ่ายเงนิทุนสนับสนุน
หรอืเงนิกูต้ามหมวดนี ้ หน่วยงานรัฐแตล่ะแหง่ทีไ่ดรั้บ
การจัดสรรจากเงนิทนุทีม่ใีหภ้ายใตห้มวดนีเ้พือ่บรหิาร
จัดการโครงการการใหเ้งนิสนับสนุนหรือเงนิกูภ้าย
ใตห้มวดนี้ควรจะพัฒนาและน�าแนวทางการประเมนิ
และการชีช้วนโครงการมาใช ้ คูม่อืจะประกอบดว้ย 
ขอ้ก�าหนดดา้นการควบคมุตดิตาม และการรายงาน 
และอาจรวมถึงการจ�ากัดเงินทุนสนับสนุนที่ผูใ้หกู้ ้
แตล่ะคนจะให ้ แนวทางไมค่วรประกอบดว้ยขอ้หา้ม
ทีค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม หรอืตน้ทนุทาง
ออ้มของหน่วยงานทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอื
องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร หากหน่วยงานของรัฐได ้
เคยพัฒนาและจัดท�าคูม่อืการชีช้วนโครงการและการ
ประเมนิผลมากอ่นหนา้แลว้ซึง่เป็นไปตามขอ้ก�าหนด
ของหมวดนี ้ หน่วยงานนัน้อาจใชคู้ม่อืเหลา่นัน้ได ้ คา่
ใชจ้่ายหรือตน้ทุนทางออ้มที่เกดิขึน้จากหน่วยงาน
ทอ้งถิน่ ชนเผา่อนิเดยีนแดง หรอืองคก์รไมแ่สวงหา
ผลก�าไรนัน้มสีทิธิไ์ดรั้บการช�าระคนื และไมค่วรใหน้�้า
หนักไปในทางลบในการประเมนิขอ้เสนอขอเงนิทุน
สนับสนุนตามหมวดนี้
(b) ก่อนท�าการเบกิจ่ายเงนิทุนสนับสนุนหรือเงนิกู ้
หน่วยงานรัฐควรจัดการประชมุสาธารณะสว่นภูมภิาค
สามครั้งเพื่อพิจารณาขอ้เสนอแนะของสาธารณะ
กอ่นท�าการสรปุแนวทาง หน่วยงานของรัฐตอ้งจัด
พมิพ์โครงร่างคู่มอืการชีช้วนและการประเมนิผลบน
เว็บไซตข์องหน่วยงานอยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการ
ประชมุสาธารณะ การประชมุหนึง่ครัง้ตอ้งจัดขึน้ใน
ตอนเหนอืของรัฐ California การประชมุหนึง่ครัง้ตอ้ง
จัดขึน้ทีส่ว่นกลางของรัฐ California และอกีหนึง่ครัง้
ตอ้งจัดขึน้ในตอนใตข้องรัฐ California  หน่วยงาน
ที่ไม่มีเขตการปกครองในหนึ่งในสามภูมภิาคนี้หรือ
มากกว่าอาจจะขา้มการประชุมในภูมภิาคใดภูมภิาค
หนึง่ทีพ่วกเขาไมม่เีขตการปกครองไป เมือ่น�ามาใช ้
ตอ้งส่งส�าเนาของคู่มือใหก้ับคณะกรรมการดา้นงบ
ประมาณ และคณะกรรมการดา้นนโยบายทีเ่หมาะสม
ของสภานติบิญัญัติ
(c) อยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นการรอ้งขอโครงการตามหมวด
นี ้ หน่วยงานของรัฐทีบ่รหิารจัดการเงนิทนุตามหมวดนี้
ควรจะโพสตแ์นวทางในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส�าหรับผู ้
สมคัรรับเงนิสนับสนุนบนเว็บไซต ์ การรอ้งขอโครงการ
และการประเมนิแนวทางควรจะประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์
ทีข่ ึน้อยูก่บัขอ้ก�าหนดทีเ่หมาะสมของหมวดนี้
(d) ไมม่บีทบญัญัตใิดในหมวดนีจ้ะจ�ากดัหน่วยงานจา
กการบงัคบัใช ้และปฏบิตัติามกฎหมายทีม่อียู ่
86163. แต่ละโครงการที่ไดรั้บเงนิสนับสนุนจาก
หมวดนีค้วรจะเป็นไปตามขอ้ก�าหนดตอ่ไปนี:้
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(e) ไมม่สี ิง่ใดในหมวดนีท้ีจ่ะเป็นเหตใุหเ้กดิผลกระ
ทบต่อกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแม่น�้าที่มีความ
สวยงามตามธรรมชาต ิ (Wild and Scenic Rivers 
Act) ของรัฐ California (บทที ่ 1.4 (เริม่จากมาตรา 
5093.50) ของภาค 5 แหง่ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ) หรอืกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองแม่น�้าที่มีความสวยงามตามธรรมชาตขิอง
รัฐบาลกลาง (16 U.S.C. มาตรา 1271 ทีต่ามมา) 
และเงนิทุนทีไ่ดรั้บอนุมัตติามหมวดนี้ไม่ควรน�าไปให ้
โครงการใดๆ ทีส่ง่ผลกระทบไมพ่งึประสงคต์อ่คณุคา่
ซึง่แมน่�้าทีม่ทีวิทศันส์วยงามตามธรรมชาต ิ หรอืแม่
น�้าใดๆ ทีม่คีา่ควรแกก่ารคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองแมน่�้าทีม่คีวามสวยงามตามธรรมชาตขิอง
รัฐ California หรอืกฎหมายคุม้ครองแมน่�้าทีม่คีวาม
สวยงามตามธรรมชาตขิองรัฐบาลกลาง 

(f) ไมม่สี ิง่ใดในหมวดนีส้ามารถใชแ้ทน จ�ากดั 
หรอืดดัแปลงกฎหมายปฏริปู ดนิดอนสามเหลีย่ม 
(Sacramento-San Joaquin Delta Reform Act) ปี 
2009 (หมวด 35 (เริม่จากมาตรา 85000)) หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะภาค 
22.3 (เริม่จากมาตรา 32300) แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยทรัยพยากรสาธารณะ
(g) โดยไม่ค�านึงถงึบทบัญญัตอิื่นใดของกฎหมาย 
หน่วยงานหรือองคก์รไม่แสวงหาผลก�าไรองคก์รใด
ที่ครอบครองที่ดนิตามหมวดนี้อาจจะใชป้ระโยชน์
ของกฎหมายวา่ดว้ยเครดติภาษีเพือ่การอนุรักษ์มรดก
ธรรมชาต ิ (Natural Heritage Preservation Tax 
Credit Act) ปี 2000 (หมวด 28 (เริม่จากมาตรา 
37000) แห่งประมวลกฎหมายว่าดว้ยทรัยพยากร
สาธารณะ) กองทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามหมวดนีท้ี่
ไม่ไดก้�าหนดใหส้�าหรับโครงการใหเ้งนิสนับสนุนที่
สามารถแขง่ขนัได ้ อาจจะถกูใชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์น
การช�าระคนืกองทนุทั่วไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเครดติ
ภาษีเพือ่การอนุรักษ์มรดกธรรมชาต ิปี 2000

(h) กองทนุทีจั่ดสรรใหต้ามหมวดนี ้ และการจัดสรร 
หรอืการโอนเงนิทนุใดๆ เหลา่นัน้ ตอ้งไมถ่กูมองวา่
เป็นการเคลือ่นยา้ยเงนิทนุเพือ่วัตถปุระสงคข์องบทที ่
9 (เริม่จากมาตรา 2780) ของภาค 3 แหง่ประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว์
86166. (a) ผูส้มัครทีม่สีทิธิท์ีจ่ะรับเงนิสนับสนุน 
เงนิกู ้ และสญัญาตามหมวดนีไ้ดแ้กห่น่วยงานของรัฐ 
มหาวทิยาลยัรัฐ รวมถงึมหาวทิยาลยัทีบ่รหิารจัดการ
หอ้งสมดุแหง่ชาต ิ เขตอนุรักษ์ทรัพยากร องคก์รไม่
แสวงผลก�าไร สาธารณูปโภค บรษัิทน�้ารว่มทนุ ระบบ
น�้าสาธารณะตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา 
(h) ของมาตรา 116275 แหง่ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั ผูใ้หบ้รกิารน�้าในเขต

86164. เงนิทุนทีใ่หภ้ายใตห้มวดนี้จะตอ้งไม่ถูกน�า
ไปใชจ้า่ยเป็นคา่ออกแบบ กอ่สรา้ง การด�าเนนิการ 
การบรรเทา หรอืการซอ่มบ�ารงุอปุกรณเ์ครือ่งมอืใน
การขนสง่น�้าของ ดนิดอนสามเหลีย่ม คา่ใชจ้า่ยเหลา่
นี้จะอยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานน�้าที่ไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการออกแบบ การกอ่สรา้ง, การด�าเนนิ
งาน การบรรเทา หรอืการดแูลรักษาสิง่อ�านวยความ
สะดวกเหลา่นัน้
86165. (a) หมวดนีไ้มไ่ดล้ดทอน ท�าใหค้ณุภาพ
ลดลง หรอืมผีลกระทบในทางใดทางหนึง่กบัตน้
ก�าเนดิ พืน้ทีลุ่ม่น�้าตน้ก�าเนดิ เทศมณฑลตน้ก�าเนดิ 
หรอืสทิธิก์ารคุม้ครองน�้าอืน่ใด รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เฉพาะ สทิธิด์า้นน�้าทีไ่ดรั้บการจัดสรรกอ่นวนัที ่ 19 
ธนัวาคม 1914 ทีก่�าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมาย หมวดนี้
ไมไ่ดม้กีารจ�ากัดหรอืมผีลกระทบกับการน�าไปใชข้อง
ขอ้ 1.7 (เริม่จากมาตรา 1215) ของบทที ่1 ของสว่น
ที ่2 ของภาค 2 มาตรา 10505, 10505.5, 11128, 
11460, 11461, 11462, และ 11463 และมาตรา 
12200 ถงึ 12220 เพยีงเทา่นัน้
(b) เพือ่วตัถปุระสงคข์องหมวดนี ้ พืน้ทีท่ีน่�าน�้ามาใช ้
ประโยชน์ที่ถูกผันและส่งมาจากภูมภิาคอุทกวทิยา
ของแมน่�้า Sacramento เพือ่ใชภ้ายนอกภมูภิาค
อทุกวทิยาของแมน่�้า Sacramento หรอื Delta จะไม่
ถอืวา่ตดิกบับรเิวณเหลา่นัน้ หรอืสามารถไดรั้บน�้าได ้
อย่างสะดวกสบายจากบรเิวณเหล่านัน้ดว้ยประโยชน์
หรอืผลลัพทจ์ากการผันน�้าและการสง่น�้าผ่านสถานที่
ตา่งๆ ทีอ่าจจะสรา้งขึน้เพือ่วตัถปุระสงคนั์น้หลงัจาก
วนัที ่1 มกราคม 2018

(c) ไม่มีบทบัญญัติใดในหมวดนี้สามารถใชแ้ทน 
จ�ากดั หรอืดดัแปลงการประยกุตใ์ชบ้ทที ่ 10 (เริม่
จากมาตรา 1700) ของสว่นที ่ 2 ของภาค 2 รวมไป
ถงึค�ารอ้งทีเ่กีย่วกับการขนส่งน�้าใหม่ทีส่รา้งขึน้หรือ
ด�าเนนิการโดยเป็นไปตามบทที ่ 2 (เริม่จากมาตรา 
85320) ของสว่นที ่4 ของภาค 35

(d) นอกจากจะไดรั้บการจัดหามาอยา่งชดัเจน ไมม่ี
ส ิง่ใดในหมวดนีส้ามารถใชแ้ทน ลด หรอืสง่ผลกระ
ทบตอ่ความคุม้ครองดา้นกฎหมายทีม่อียู ่ ทัง้โดย
กระบวนการและมคีวามส�าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบ
ขอ้บังคับของส�านักงานคณะกรรมการของรัฐในการ
ผันน�้าและการใชน้�้า รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ ความ
ส�าคญัของสทิธดิา้นน�้า ความคุม้ครองตอ่ผลประโยชน์
ของเทศบาล ตามมาตรา 106 และ 106.5 และการ
เปลีย่นแปลงสทิธดิา้นน�้า ไมม่สี ิง่ใดในหมวดนีข้ยาย
หรือปรับเปลี่ยนอ�านาจที่มีอยู่ของส�านักงานคณะ
กรรมการของรัฐเพื่อควบคุมการผันน�้าและการใชน้�้า 
หรอืเขตการปกครองทีม่อี�านาจร่วมกันทีม่อียู่ในดา้น
สทิธดิา้นน�้าของรัฐ California 



48 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ รา่งกฎหมาย 3 ตอ่

3

86167. เมือ่เป็นไปได ้ โครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุ
สนับสนุนตามหมวดนี้อาจจะใชบ้ริการของกลุ่ม
อนุรักษ์ของรัฐ California หรอืกลุม่อนุรักษ์ของ
ชมุชนทีไ่ดรั้บการรับรอง ตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความ
ไวใ้นมาตรา 14507.5 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
ทรัพยากรสาธารณะ หน่วยงานสาธารณะทีไ่ดรั้บเงนิ
ทุนภายใตห้มวดนี้ควรจะใหค้วามส�าคัญเพิม่เตมิกับ
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารของกลุ่มอนุรักษ์ของ
รัฐ California หรอืกลุม่อนุรักษ์ของชมุชนทีไ่ดรั้บ
การรับรอง หรอืองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรทีจั่ดใหม้ี
การฝึกอบรมเกีย่วกับงานและโอกาสทางการศกึษา
ส�าหรับทหารผา่นศกึ ผูรั้บการอปุถมัภ ์ ผูท้ีท่�างานใน
สวน หรอืเยาวชนทอ้งถิน่ในโครงการการอนุรักษ์ หรอื
โครงการบรูณะ
86168. หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่ไดรั้บการ
จัดสรรเงนิทนุภายใตอ้นุมาตรานี ้ ควรจะมหีนา้ทีจั่ดตัง้
และรายงานสิง่ตอ่ไปนี้ในเว็บไซตอ์นิเตอรเ์น็ตในสว่น
ของภาระรับผดิชอบดา้นพันธบตัรของรัฐ: ปัจจัยความ
ส�าเร็จ ปัจจัยส�าหรับประโยชนข์องชมุชนดอ้ยโอกาส 
และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ ขัน้ตอนในการ
ปฏบิตัติามปัจจัยเหลา่นัน้ สถานะของโครงการทีไ่ดรั้บ
เงนิสนับสนุนภายใตห้มวดนี ้ และการใขเ้งนิทนุทัง้หมด
ทีห่น่วยงานของรัฐไดรั้บภายใตห้มวดนี ้เลขาธกิารของ
องคก์ารบรหิารทรัพยากรธรรมชาตคิวรจะรายงานค่า
ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามหมวดนี้ใหส้ภานิตบิัญญัตทิราบ
ประจ�าปี และประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากคา่ใชจ้า่ยเหลา่นัน้
86169. รายไดข้องพันธบัตรทีอ่อกใหแ้ละจ�าหน่าย
ตามหมวดนี ้ ยกเวน้รายไดจ้ากพันธบตัรเพือ่การช�าระ
คนืทีอ่อกใหต้ามมาตรา 86192 ควรจะถกูฝากเขา้
กองทนุความน่าเชือ่ถอืของน�้าประปาและการป้องกัน
ความแหง้แลง้ปี 2018 ซึง่โดยนัยนีจั้ดตัง้ขึน้ใน
กระทรวงคลงัของรัฐ
86169.1. โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ เงนิในกองทนุความน่าเชือ่
ถือของน�้ าประปาและการป้องกันความแหง้แลง้ปี 
2018 ไดรั้บการจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่งโดยไมค่�านงึถงึ
ปีงบประมาณเพือ่วัตถปุระสงคข์องหมวดนี้ในลักษณะ
ทีก่�าหนดไวใ้นหมวดนี ้ กองทนุทีไ่ดรั้บอนุมตัแิละ
สามารถน�าไปใชไ้ดต้ามหมวดนี้ควรจะมพีรอ้มและน�า
ไปใชไ้ดต้ามทีจั่ดไวใ้หใ้นหมวดนีเ้ทา่นัน้ และไมค่วร
ถกูจัดสรร หรอืถา่ยโอนโดยสภานติบิญัญัต ิ หรอืผู ้
วา่การรัฐ เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใด
86170. บทที ่ 3.5 (เริม่จากมาตรา 11340) ของ
สว่นที ่ 1 ของภาค 3 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐไมน่�าไปใชก้บัการพัฒนา และการ
ด�าเนินการตามโปรแกรมหรือโครงการที่ไดรั้บการ

เมอืงตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นมาตรา 10617 
แหง่ประมวลกฎหมายน�้า ชนเผา่อนิเดยีนแดงทีรั่ฐบาล
กลางยอมรับ หน่วยงานรัฐบาลกลางทีเ่ป็นเจา้ของ
หรอืบรหิารจัดการทีด่นิในรัฐ California และชนเผา่
อินเดียนแดงในรัฐที่มีชื่อในรายชื่อคณะที่ปรึกษา
ชนเผา่แหง่รัฐ California ของคณะกรรมาธกิาร
วฒันธรรมอเมรกินัพืน้เมอืง หน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้งนิ
สนับสนุนตามหมวดนีค้วรจะใหค้วามส�าคัญกบัผูส้มัคร
ทีม่สีทิธิท์ีม่ปีระสบการณใ์นการวางแผน การออกแบบ 
และพัฒนาประเภทของโครงการทีไ่ดรั้บเงนิทุนจาก
หน่วยงาน หรอืทีเ่ขา้ถงึความชว่ยเหลอืในการปรกึษา
หารอืในพืน้ทีเ่หลา่นัน้
(b)  (1)  เพื่อที่จะมีส ิทธิ์ รับ เงินภายใตห้มวดนี ้
โครงการที่เสนอโดยหน่วยงานสาธารณูปโภคของ
รัฐที่อยู่ภายใตก้ารก�ากับดูแลของคณะกรรมาธกิาร
สาธารณูปโภคของรัฐ หรอืบรษัิทน�้ารว่มลงทนุ ควร
จะมวีัตถุประสงคด์า้นสาธารณะทีช่ัดเจนและแน่นอน 
และโครงการควรเป็นประโยชน์ตอ่ลกูคา้ของระบบน�้า 
และไมใ่ชผู่ล้งทนุ
(2) เพือ่ทีจ่ะมสีทิธิรั์บเงนิภายใตห้มวดนี ้ ผูใ้หบ้รกิาร
น�้าในเขตเมืองควรจะพัฒนาและส่งแผนการบรหิาร
จัดการน�้าในเขตเมอืงโดยเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
การวางแผนการจัดการน�้าในเขตเมอืง (Urban Water 
Management Planning Act) (สว่นที ่ 2.6 (เริม่จาก
มาตรา 10610) ของ ภาค 6)

(3) เพือ่ทีจ่ะมสีทิธิรั์บเงนิภายใตห้มวดนี ้ ผูใ้หบ้รกิาร
น�้าเพือ่การเกษตรควรจะพัฒนาและสง่แผนการบรหิาร
จัดการน�้ าเพื่อการเกษตรโดยเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการวางแผนการจัดการน�้ าเพื่อการเกษตร 
(Agricultural Water Management Planning Act) 
(สว่นที ่2.8 (เริม่จากมาตรา 10800) ของ ภาค 6)

(4) ตามมาตรา 10608.56 ผูใ้หบ้รกิารน�้าเพือ่
การเกษตรหรือผูใ้หบ้รกิารน�้าในเขตเมืองไม่มีสทิธิ์
ในการใหเ้งนิทนุสนับสนุนภายใตห้มวดนี ้ ยกเวน้แต่
จะเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของสว่นที ่ 2.55 (เริม่จาก
มาตรา 10608) ของภาค 6

(5) โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของหมวด
นี ้ หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตามหมวดนี้
อาจจะลดหรือก�าจัดขอ้ก�าหนดดา้นการเฉลี่ยค่าใช ้
จ่ายเมื่อใหเ้งินสนับสนุนจ�านวนหนึ่งลา้นดอลลาร ์
($1,000,000) หรอืนอ้ยกวา่แกอ่งคก์รไมแ่สวง
ผลก�าไรที่มีงบประมาณนอ้ยกว่าหนึ่งลา้นดอลลาร ์
($1,000,000) หากหน่วยงานพจิารณาเห็นวา่การให ้
เงนิสนับสนุนดังกลา่วคอืวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ
ทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคข์องหมวดนี้
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และการลา่สตัว ์และดว้ยเหตนุีไ้มค่วรไดรั้บพจิารณาให ้
เป็นงานสาธารณะหรอืการปรับปรงุสาธารณะ และไม่
อยูภ่ายใตบ้ทที ่ 1 (เริม่จากมาตรา 1720) ของสว่นที ่
7 ของภาค 2 แหง่ประมวลกฎหมายแรงงาน
86179.1. ควรจะใหค้วามส�าคัญกับค่าใชจ้่าย
ของกองทุนที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ 
ดนิดอนสามเหลีย่ม และชนดิพันธุท์ีพ่ ึง่พาเงนิทนุทีโ่ดย
ทัว่ไปแลว้สอดคลอ้งกบัรายงาน "A Delta Renewed: 
A Guide to Science-Based Ecological Restoration 
in the Sacramento-San Joaquin Delta" ทีไ่ดจั้ด
เตรยีมในปี 2016 โดย San Francisco Estuary 
Institute-Aquatic Science Center

86179.2. ในการใหเ้งนิสนับสนุนโดยหน่วยงานตาม
กฎหมายนี ้ หรอืภาค 26.7 (เริม่จากมาตรา 79700) 
หลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใชก้ฎหมายนี ้ คา่ใชจ้า่ยหรอื
ตน้ทนุทางออ้มทีเ่กดิขึน้จากหน่วยงานทอ้งถิน่ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง หรอืองคก์รไมแ่สวงผลก�าไรนัน้มสีทิธิไ์ด ้
รับการช�าระคนื และไมค่วรใหน้�้าหนักไปในทางลบใน
การประเมนิค�าขอเงนิทนุสนับสนุน คา่ใชจ้า่ยในการให ้
เงนิสนับสนุนทีม่สีทิธิค์วรจะประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยทาง
ออ้มตามทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากัดความในคู่มอืแนวทางของ
ส�านักงานการบรหิารจัดการและงบประมาณของรัฐบาล
กลาง เชน่เดยีวกบัคา่ใชจ้า่ยการด�าเนนิการ ส�าหรับ
องคก์รไมแ่สวงผลก�าไร การใหเ้งนิสนับสนุนควรจะ
จัดใหม้ีการช�าระเงนิคืนของค่าใชจ้่ายทางออ้มโดย
ประยกุตใ์ชอ้ตัราตน้ทนุทางออ้มทีม่ตีอ่รองของรัฐบาล
กลางขององคก์ร หากมอีตัราตอ่รอง หากไมม่อีตัรา
ตอ่รอง องคก์รอาจจะเลอืกใชอ้ตัราตน้ทนุทางออ้มเริม่
ตน้รอ้ยละ 10 ของตน้ทนุโดยตรงทัง้หมดทีไ่ดรั้บการ
ดดัแปลงแลว้ตามทีไ่ดใ้หค้�านยิามไวโ้ดยส�านักงานการ
บรหิารจัดการและงบประมาณของรัฐบาลกลาง
86179.3. จะไม่มกีารใหเ้งนิสนับสนุนตามหมวดนี้
ทีจ่ะสง่ผลในการเพิม่การเผชญิอันตรายจากอุทกภัย
ของชมุชนโดยทีไ่มบ่รรเทาลง หรอืในการลดลงสทุธิ
ในประสทิธภาพการขนส่งดา้นอุทกภัยของสถานที่
ป้องกนัน�้าทว่มใดๆ ทีรั่ฐเป็นเจา้ของ
86179.4. ในการใหเ้งนิสนับสนุนส�าหรับการครอบ
ครองทีด่นิ ส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์าควร
จะใหค้วามส�าคัญกับองคก์รทีจ่่ายภาษีโรงเรือนและ
ทีด่นิโดยสมคัรใจ

บทที ่ 13. บทบญัญัตเิกีย่วกบัการคลงั
86180. (a) พันธบตัรจ�านวนรวมทัง้สิน้ 
แปดพันแปดรอ้ยเจ็ดสบิเจ็ด ลา้นดอลลาร ์
($8,877,000,000) หรอืมากเทา่ทีจ่�าเป็น ไมร่วมถงึ
จ�านวนของพันธบตัรเพือ่การช�าระคนืใด ๆ ทีอ่อกให ้
ตามมาตรา 86192 อาจไดรั้บการออกและจ�าหน่าย

อนุมตั ิ หรอืไดรั้บเงนิทนุสนับสนุนมาใชป้ระโยชนภ์าย
ใตห้มวดนี้
86171. (a) กองทนุทีจั่ดหาใหโ้ดยหมวดนี้ไม่ควร
น�ามาใชเ้พือ่สนับสนุน หรอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส�าหรับ
การอพยพยา้ยถิน่ฐานทางสิง่แวดลอ้ม ยกเวน้ส�าหรับ
ค่าใชจ้่ายของการอพยพยา้ยถิน่ฐานทางสิง่แวดลอ้ม
ส�าหรับโครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุสนับสนุนตามหมวดนี้
(b) กองทนุทีจั่ดหาใหโ้ดยหมวดนีค้วรจะน�ามาใชเ้พือ่
ยกระดบัดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะ
อืน่
(c) โดยไมค่�านงึถงึอนุมาตรา (a) และ (b) คา่ใชจ้า่ย
ส�าหรับการอพยพยา้ยถิน่ฐานทางสิง่แวดลอ้มที่ส่ง
ผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งและจ�ากัดค่าใชจ้่ายโดยตรง
ภายใตห้มวดนี้อาจจะไดรั้บการช�าระโดยเงินทุนที่
จัดหาใหภ้ายใตห้มวดนี้
(d) เงนิทนุทีม่พีรอ้มใหต้ามหมวดนี้จะตอ้งไมถ่กูน�าไ
ปใชจ้า่ยเป็นคา่ออกแบบ กอ่สรา้ง การด�าเนนิการ การ
บรรเทา หรอืการซอ่มบ�ารงุอาคารสถานทีใ่นการขนสง่
น�้าของ ดนิดอนสามเหลีย่ม
86172. ทกุหน่วยงานทีด่�าเนนิงานตามหมวดนี้ควร
จะใหค้วามส�าคัญสูงสุดกับโครงการที่ไดรั้บเงนิทุน
สนับสนุนทีร่วมตน้ทนุประสทิธผิล ความทนทาน และ
คณุภาพดา้นสิง่แวดลม้ทีไ่ดรั้บการยกระดับทีค่อ่นขา้ง
สงูไวด้ว้ยกนั
86174. การครอบครองตามบทที ่ 6 (เริม่จาก
มาตรา 86080) ของหมวดนีค้วรจะมาจากผูข้ายที่
ตอ้งการจะขายเทา่นัน้
86177. ขอ้ก�าหนดวา่ โครงการทีม่ตีน้ทนุ
ประสทิธผิลไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารวเิคราะหผ์ลประโยชน์
และตน้ทนุทัง้หมด
86178. หน่วยงานทีด่�าเนนิงานตามหมวดนี้ควรจะ
ใหก้ารพจิารณาพเิศษกับโครงการที่ใชเ้ทคโนโลย ี
หรอืการด�าเนนิการใหม ่ หรอืทีเ่ป็นนวตักรรม รวมไป
ถงึเครื่องมอืสนับสนุนการตัดสนิใจทีส่นับสนุนการบู
รณาการกลยุทธแ์ละเขตการปกครองที่หลากหลาย 
รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะน�้าประปา การลดไฟป่า การ
ปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั การควบคมุวชัพชืทีบ่กุรกุ การ
ควบคมุอทุกภยั การใชท้ีด่นิ และการสขุาภบิาล
86179. สญัญาใดๆ รวมถงึสญัญาในการให ้
เงนิสนับสนุน ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง หรอืองคก์รไมแ่สวงผลก�าไร และกรมการ
จัดการปลาและสตัวป่์า หรอืส�านักงานคณะกรรมการ
อนุรักษ์สตัวป่์า ส�าหรับงานทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนตาม
หมวดนี ้หรอืตามหมวด 26.7 (เริม่จากมาตรา 79700) 
ควรจะไดรั้บการพจิารณาเป็นสญัญาภายใตข้อ้ก�าหนด
ของมาตรา 1501.5 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลา
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ด�าเนนิงานตอ่ไปไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นหมวดนี ้ และ หาก
จ�าเป็น จ�านวนพันธบตัรทีจ่ะออก และจ�าหน่ายออก 
อาจอนุญาตใหม้ีการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรได ้
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานกา้วหนา้ และ
ไม่จ�าเป็นทีพั่นธบัตรทัง้หมดทีอ่นุญาตใหอ้อกจะถูก
จ�าหน่ายออกไปหมดภายในครัง้เดยีว
86184. เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าดว้ย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ, “คณะกรรมการ” 
ตามทีน่ยิามไวใ้น มาตรา 16722 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ หมายถงึเลขาธกิารขององคก์าร
บรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
86185. ควรมกีารเกบ็รวบรวมเป็นรายปีในลกัษณะ
เดียวกันและในเวลาเดียวกันกับที่เก็บรายไดข้อง
รัฐอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายไดท้ัว่ไปของรัฐ ส�าหรับ
จ�านวนเงนิที่จ�าเป็นในการจ่ายเงนิตน้และดอกเบี้ย
ของพันธบตัรในแตล่ะปี เป็นหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีท่กุ
คนทีม่หีนา้ทีต่ามกฎหมายเกีย่วกบัการเกบ็รายได ้ ซึง่
จะตอ้งกระท�า และปฏบิตัใินแตล่ะและทกุวถิทีางที่
จ�าเป็นในการเกบ็เกีย่วจ�านวนเงนิเพิม่เตมินัน้
86186. โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 13340 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ จ�านวนเงนิทีจั่ดสรรจาก
กองทนุทัว่ไปของกระทรวงการคลงั เพือ่วตัถปุระสงค์
ของหมวดนี ้จะมจี�านวนเทา่กบัจ�านวนรวมตอ่ไปนี:้
(a) จ�านวนเงนิรวมประจ�าปีทีจ่�าเป็นตอ้งช�าระเส�าหรับ
เงนิตน้และดอกเบีย้ของพันธบตัรทีอ่อก และจ�าหน่าย
ตามหมวดนี ้เมือ่ถงึก�าหนดช�าระเงนิตน้และดอกเบีย้
(b) จ�านวนเงนิรวมทีจ่�าเป็นตอ่การด�าเนนิการตามบท
บญัญัตขิองมาตรา 86189 จะไดรั้บการจัดสรรโดยไม่
ค�านงึถงึปีงบประมาณ
86187. ส�านักงานคณะกรรมการอาจขอใหส้�านักงาน
คณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวมจัดท�าเงนิกูจ้าก
บญัชกีารลงทนุกองทนุรวม ตามมาตรา 16312 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ด�าเนนิการในหมวดนี ้ในจ�านวนนอ้ยกวา่จ�านวนใดๆ ที่
ถอนออก ตามมาตรา 86189 จ�านวนค�าขอจะตอ้งไม่
เกนิจ�านวนพันธบัตรทีย่ังไมจ่�าหน่ายซึง่คณะกรรมการ
มมีตอินุมตัทิีจ่ะจ�าหน่าย ยกเวน้พันธบตัรเพือ่การช�าระ
คนืทีไ่ดรั้บอนุมตัติามมาตรา 86192 เพือ่วตัถปุระสงค์
ในการด�าเนนิการในหมวดนี ้ ส�านักงานคณะกรรมการ
จะตอ้งท�าเอกสารสญัญาตา่งๆ ทีก่�าหนดไวโ้ดย
ส�านักงานคณะกรรมการการลงทนุกองทนุรวมเพือ่ให ้
ไดรั้บและช�าระเงนิกู ้ จ�านวนเงนิกูใ้ดๆ จะตอ้งไดรั้บ
การฝากเขา้ไวใ้นกองทนุเพือ่น�าไปจัดสรรตามหมวดนี้
86188. โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของ
หมวดนี ้ หรอืกฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัภาษี หากเหรัญญกิจ�าหน่ายพันธบตัรทีป่ระกอบ

เพือ่จัดหาเงนิทุนเพือ่ใชด้�าเนนิการตามวัตถุประสงค์
ทีอ่ธบิายไวใ้นหมวดนี ้ และเพือ่ช�าระคนืใหก้บักองทนุ
เงนิหมนุเวยีนทัว่ไป ตามมาตรา 16724.5 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ พันธบตัร เมือ่ไดจ้�าหน่าย
แลว้ ควรจะและประกอบดว้ยภาระผกูพันทีถ่กูตอ้งและ
มผีลผกูพันกบัรัฐ California และโดยไมม่เีงือ่นไข
ใดๆ รัฐ California ขอรับรองวา่จะช�าระเงนิตรงเวลา 
ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ของพันธบตัร เมือ่ถงึก�าหนด
ช�าระเงนิตน้และดอกเบีย้
(b) เหรัญญกิจะจ�าหน่ายพันธบัตรที่อนุมัตโิดยกรร
มการตามมาตรา 86182 เป็นระยะๆ พันธบตัรจะถกู
จ�าหน่ายออกตามตามเงือ่นไขและขอ้ก�าหนดทีร่ะบใุน
มตหินึ่งหรอืมากกว่าทีรั่บรองโดยคณะกรรมการตาม
มาตรา 16731 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
86181. พันธบัตรทีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยหมวดนี้จะ
ถกูจัดเตรยีม ด�าเนนิการ ออกให ้จ�าหน่าย ช�าระ และ
ไถ่ถอนคนืตามที่ระบุไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพันธบัตร
ทีเ่กีย่วกบัภาษีของรัฐ และบทบญัญัตทิัง้หมดของ
กฎหมายดงักลา่วซึง่ไดรั้บการแกไ้ขเป็นครัง้คราว จะ
ใชบ้งัคบักบัพันธบตัรและในหมวดนี ้ และดว้ยเหตนุี้
จะถูกน�ามาใชร้่วมกับหมวดนี้ตามทีไ่ดต้ัง้ไวใ้นหมวด
นี ้ยกเวน้อนุมาตรา (a) และ (b) ของมาตรา 16727 
แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
86182. (a) เพื่อวัตถุประสงค์ของอนุมัตกิารออ
กและการจ�าหน่ายพันธบตัรเทา่นัน้ สอดคลอ้งตาม
กฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษีของรัฐ
ส�าหรับพันธบตัรทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยหมวดนี ้ ดว้ย
เหตนุี ้ จงึไดม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการการเงนิเพือ่
ความน่าเชือ่ถอืดา้นน�้า และการป้องกนัภยัแลง้ เพือ่
วตัถปุระสงคใ์นสว่นนี ้ คณะกรรมการการเงนิเพือ่
ความน่าเชือ่ถอืดา้นน�้า และการป้องกนัภยัแลง้ คอื 
"คณะกรรมการ" ตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ
(b) คณะกรรมการการเงนิประกอบดว้ย ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการเงนิ เหรัญญกิ และผูค้วบคมุ โดยไมค่�านงึถงึ
บทบญัญัตอิืน่ใดของกฎหมาย สมาชกิคนใดกต็าม
สามารถแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อกระท�าการแทนในฐานะ
ของสมาชกิผูนั้น้ไดใ้นทกุวตัถปุระสงค ์ โดยเปรยีบ
เสมอืนวา่สมาชกิผูนั้น้มาเอง
(c) เหรัญญกิจะท�าหนา้ทีใ่นฐานะประธานคณะกรรมก
ารการเงนิ
(d) กรรมการการเงนิสว่นใหญอ่าจท�าหนา้ทีแ่ทนคณะ
กรรมการการเงนิ
86183. คณะกรรมการการเงนิจะตดัสนิวา่ จ�าเป็น
หรอืใหม ่ หรอืมคีวามตอ้งการหรอืไมท่ีจ่ะออก
พันธบตัรทีไ่ดรั้บอนุมตัภิายใตห้มวดนี ้ เพือ่ใหส้ามารถ
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จากมาตรา 16780) ของบท 4 ของสว่นที ่ 3 ของ
ภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายพันธบัตรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัภาษีของรัฐ การอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีของ
รัฐส�าหรับการออกพันธบัตรภายใตห้มวดนี้จะรวมถงึ
การอนุมตักิารออกพันธบตัรใดๆ ทีอ่อกเพือ่การช�าระ
คนืพันธบตัรใดๆ ทีอ่อกครัง้แรกภายใตห้มวดนี ้ หรอื
พันธบตัรเพือ่การช�าระคนืทีอ่อกมากอ่นหนา้นี ้ พันธ
บตัรใดๆ ทีไ่ดรั้บการช�าระคนืดว้ยรายไดจ้ากพันธบตัร
เพื่อการช�าระคืนที่อนุญาตภายใตม้าตรานี้อาจถูก
ท�าใหเ้ป็นโมฆะไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายใน
ขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต และในขอบเขตทีก่�าหนด
ไวใ้นมต ิ ตามทีไ่ดรั้บการแกไ้ขเป็นครัง้เป็นคราว ใน
การอนุมตัพัินธบตัรทีไ่ดรั้บการช�าระคนืดงักลาว่
86193. เงนิรายไดจ้ากการจ�าหน่ายพันธบัตรทีไ่ด ้
รับอนุญาตภายใตห้มวดนีไ้มใ่ช ่ “รายไดจ้ากภาษี” 
ตามทีค่�าศพัทนั์น้ถกูใชใ้นอนุมาตรา XIII B ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California และการช�าระหนีด้ว้ย
รายไดเ้หลา่นีไ้มอ่ยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดัทีร่ะบไุวใ้นขอ้นัน้
มาตรา 2. มาตรา 1 ของกฎหมายนีจ้ะมผีลบงัคบั
ใชท้ันททีีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยผูล้งคะแนนเสยีงของ
กฎหมายวา่ดว้ยน�้าประปาและคณุภาพน�้าปี 2018 ตาม
ทีก่�าหนดไวใ้นมาตรานัน้ในวนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2018 
ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปทัว่รัฐ เพือ่ทีจ่ะใหเ้งนิทนุสนับสนุน
โครงการความน่าเชือ่ถอืของน�้าประปาและการป้องกนั
ความแหง้แลง้ในวนัทีเ่ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ จงึมี
ความจ�าเป็นทีก่ฎหมายนีจ้ะมผีลบงัคบัใชโ้ดยทนัที
มาตรา 3. บทบญัญัตทิีข่ดัแยง้
(a) บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด ้
วยน�้าประปาและคณุภาพน�้าปี 2018 ควรจะไดรั้บ
ความส�าคญัเหนอืกวา่กฎหมายของรัฐ รัฐบญัญัต ิ
ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืนโยบายทีข่ดัแยง้กบัมาตรา
นี ้ และนโยบายและเจตนารมณข์องกฎหมายนีค้วร
จะมอี�านาจเหนอืกวา่กฎหมาย รัฐบญัญัต ิ ระเบยีบขอ้
บงัคบั หรอืนโยบายทีข่ดัแยง้กนัดงักลา่ว
(b) หากหมวดนีไ้ดรั้บอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง แต่
ถูกแทนทีด่ว้ยกองการออกเสยีงอืน่ทีข่ัดแยง้ทีไ่ดรั้บ
อนุมัตโิดยผูล้งคะแนนเสยีงทีม่ากกวา่ในการเลอืกตัง้
เดยีวกนั และกองการออกเสยีงทีข่ดัแยง้นัน้ถกูท�าให ้
เป็นโมฆะในเวลาตอ่มา ดงันัน้จงึเป็นเจตนารมณข์อง
ผูล้งคะแนนเสยีงทีว่่ากฎหมายนี้ควรจะไดรั้บอ�านาจ
เต็มของกฎหมาย
(c) หากคูแ่ขง่ หรอืมาตรการทีข่ดัแยง้ซึง่ควบคมุเรือ่ง
ใดๆ ทีร่ะบโุดยกฎหมายนีไ้ดรั้บคะแนนเสยีงทีไ่ดรั้บ
การยนืยนัทีส่งูกวา่ ดงันัน้สว่นทีไ่มข่ดัแยง้ทัง้หมด
ของกฎหมายนีจ้ะน�ามาใชง้านได ้

ดว้ยความเห็นของทีป่รกึษาตราสารหนี ้ ทีจ่ะสง่ผลวา่ 
ดอกเบีย้พันธบัตรจะไม่ถูกรวมเขา้ในรายไดร้วมเพื่อ
วตัถปุระสงคด์า้นภาษีของรัฐบาลกลาง ภายใตเ้งือ่นไข
ทีก่�าหนด หรอืมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ากภาษีของ
รัฐบาล เหรัญญกิอาจคงบญัชไีวแ้ยกตา่งหากส�าหรับ
รายไดจ้ากพันธบตัรทีล่งทนุไว ้ และส�าหรับรายรับจาก
การลงทนุในรายไดเ้หลา่นัน้ และอาจใชห้รอืก�ากบัการ
ใชร้ายได ้ หรอืรายรับเหลา่นัน้เพือ่ช�าระสว่นลดใดๆ คา่
ปรับ หรอืการช�าระอืน่ๆ ทีก่�าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง หรอือาจกระท�าการใด ๆ เกีย่วกบัการ
ลงทนุ และการใชร้ายไดจ้ากพันธบตัรเหลา่นัน้ตามที่
ก�าหนดหรอืตอ้งการภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง 
เพือ่รักษาสถานะการยกเวน้ภาษีส�าหรับพันธบตัรเหลา่
นัน้ และเพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชนอ์ืน่ใดภายใตก้ฎหมาย
รัฐบาลกลางในนามของกองทนุของรัฐ
86189. เพือ่จดุประสงคข์องการด�าเนนิการตาม
หมวดนี ้ ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิอาจอนุญาตใหถ้อน
เงนิจากกองทนุทัว่ไปในจ�านวน หรอืจ�านวนทีไ่มเ่กนิ
จ�านวนของพันธบตัรทีย่งัไมไ่ดจ้�าหน่าย ซึง่ไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการเพือ่ใหจ้�าหน่าย ยกเวน้
พันธบัตรเพือ่การช�าระคนืทีไ่ดรั้บอนุญาตตามมาตรา 
86192 เพือ่วตัถปุระสงคข์องการด�าเนนิการตาม
หมวดนี ้ ใหน้อ้ยกวา่จ�านวนทีไ่ดย้มืมาตามมาตรา 
86187 จ�านวนใดๆ ทีถ่อนออกจะตอ้งน�าไปฝากใน
กองทนุ เงนิใดๆ ทีม่ใีหภ้ายใตม้าตรานีจ้ะตอ้งสง่คนื
เขา้กองทุนทั่วไปพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอัตราทีไ่ดรั้บ
จากเงินในบัญชีการลงทุนกองทุนรวมจากเงินราย
ไดท้ีไ่ดรั้บจากการจ�าหน่ายพันธบัตรเพือ่วัตถปุระสงค์
ของการด�าเนนิการตามหมวดนี้
86190. เงินทั ้งหมดที่ฝากไวใ้นกองทุนที่เก ิด
จากค่าธรรมเนียมพเิศษและดอกเบี้ยสะสมจากการ
จ�าหน่ายพันธบัตรตามหมวดนี้ตอ้งสงวนไวใ้นกองทนุ 
และจะมใีหเ้พือ่การโอนเขา้กองทนุทัว่ไป เพือ่เป็น
เครดิตส�าหรับค่าใชจ้่ายส�าหรับดอกเบี้ยพันธบัตร 
ยกเวน้จ�านวนเงนิที่ไดรั้บมาจากค่าธรรมเนียพเิศษ 
อาจส�ารองไวแ้ละใชเ้พื่อจ่ายค่าใชจ้่ายในการออก
พันธบตัร กอ่นการโอนเงนิเขา้กองทนุทัว่ไป
86191. ตามกฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัภาษีของรัฐ ตน้ทนุการออกพันธบตัรควรจะไดรั้บ
การช�าระดว้ยเงนิจากรายไดข้องพันธบตัร รวมไปถงึคา่
ธรรมเนยีมพเิศษ ถา้ม ี ในกรณีทีค่า่ใชจ้า่ยในการออก
พันธบัตรไมไ่ดม้าจากคา่ธรรมเนียมพเิศษทีไ่ดรั้บจาก
การจ�าหน่ายพันธบตัร คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการ
แบง่อยา่งเป็นสดัสว่นใหก้บัแตล่ะโครงการทีไ่ดรั้บเงนิ
ทนุผา่นหมวดนีโ้ดยการจ�าหน่ายพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้ง
86192. พันธบัตรทีอ่อกและจ�าหน่ายตามหมวดนี้
อาจไดรั้บการช�าระคนืโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ 6 (เริม่
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บรโิภคภายในเขตการปกครองของระบบการพัฒนา
ทรัพยากรน�้าของรัฐ
(c) เงนิทุนที่ไดรั้บการจัดสรรใหก้ับกระทรวงตามม
าตรานีค้วรถกูน�ามาใชจ้า่ยภายระบบการจัดเกบ็ การ
บ�าบดั การขนสง่ และการแจกจา่ยน�้าของเขตและ
ในโครงการอนุรักษ์น�้าเพื่อผูบ้รโิภคภายในเขตการ
ปกครองของเขต
(d) จากโครงการอนุรักษ์น�้าเพือ่ผูบ้รโิภคทีไ่ดรั้บอนุมั
ตโิดยอนุมาตรา (b) และ (c) ควรใหค้วามส�าคญัสงูสดุ
กบัผูท้ีใ่หป้ระโยชนก์บัชมุชนดอ้ยโอกาส ดงัทีไ่ดใ้หค้�า
จ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (a) ของมาตรา 79505.5 
ดงัทีอ่าจจะมกีารแกไ้ข และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทาง
เศรษฐกจิ ดงัทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (k) 
ของมาตรา 79702 ดงัทีอ่าจจะมกีารแกไ้ข
(e) คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามมาตรานีค้วรเป็นไปตามขอ้ต
กลงของบทที ่4.1 (เริม่จากมาตรา 39710) ของสว่น
ที ่2 ของภาค 26 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพ
และความปลอดภยั กระทรวงและเขตจะจัดหารายงาน
ประจ�าปีใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการทรัพยากร
อากาศของรัฐเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามโครงการของ
ปีกอ่นหนา้พรอ้มดว้ยแผนการด�าเนนิการของปีลา่สดุ
(f) เงนิทนุทีใ่หภ้ายใตส้ว่นนีจ้ะตอ้งไมถ่กูน�าไปใชจ้า่ย
เป็นคา่ออกแบบ กอ่สรา้ง การด�าเนนิการ การบรรเทา 
หรอืการซอ่มบ�ารุงอาคารสถานทีใ่หม่ในการขนสง่น�้า
ของ ดนิดอนสามเหลีย่ม เงนิทนุทีใ่หภ้ายใตส้ว่นนีจ้ะ
ตอ้งไม่ถูกน�าไปใชจ้่ายเป็นค่ากอ่สรา้งสถานทีจั่ดเก็บ
น�้าผวิดนิใหม ่ หรอืเพือ่ขยายประสทิธภิาพของสะพาน
สง่น�้าของรัฐ California หรอืสะพานสง่น�้าของแมน่�้า 
Colorado คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของ
หน่วยงานน�้าทีไ่ดรั้บประโยชนจ์ากการออกแบบ การ
กอ่สรา้ง การด�าเนนิงาน การบรรเทา หรอืการดแูล
รักษาอาคารสถานทีอ่�านวยความสะดวกเหลา่นัน้
(g) มาตรการทัง้หมดทีส่มเหตสุมผลและเป็นไปไดค้ว
รจะถกูใชเ้พือ่ลด หลกีเลีย่ง หรอืบรรเทาผลกระทบกบั
สิง่แวดลอ้มในดา้นลบทีส่�าคัญจากโครงการทีด่�าเนนิ
การตามมาตรานี้
11861. (a) โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัตอิื่นใดข
องกฎหมาย รวมถงึมาตรา 13340 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ และมาตรา 39710 ถงึ 39723 
เพยีงเทา่นัน้ ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพ
และความปลอดภยั คา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้�าระไป ตน้ทนุ
ของเครือ่งมอืทีใ่ชท้ีส่อดคลอ้ง และตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้
ของไฟฟ้าทีซ่ ือ้โดยเขตประปา Contra Costa ดงัที่
เป็นผลมาจากการด�าเนนิการตามภาค 25.5 (เริม่จาก
มาตรา 38500) ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพ
และความปลอดภยั ไดรั้บการจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่งให ้

มาตรา 4. หากบทบญัญัตใิด ๆ ของกฎหมายนี ้ หรอื
การใชก้ฎหมายถอืเป็นโมฆะ การเป็นโมฆะนัน้จะไม่
กระทบตอ่บทบญัญัต ิหรอืการใชข้องกฎหมายนีท้ีอ่าจ
มผีลบงัคบัใชโ้ดยปราศจากบทบญัญัต ิ หรอืการใชท้ี่
ไมถ่กูตอ้ง และในตอนทา้ยนีบ้ทบญัญัตขิองกฎหมาย
นีส้ามารถแยกสว่นได ้
มาตรา 5. มกีารเพิม่มาตรา 2799.7 เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยปลาและการลา่สตัว ์ เพือ่อา่น
ดงันี:้
2799.7. อนุมาตรา (f) ของมาตรา 2787 ไมน่�ามา
ใชใ้นมาตรา 2795 โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตขิองขอ้
นี ้ และมาตรา 13340 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ 
ในวนัที ่ 2 กรกฎาคม 2020 กองทนุทีไ่ดรั้บโอนตาม
มาตรา 2795 ควรจะไดรั้บการจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่ง
ใหก้บั ส�านักงานคณะกรรมการอนุรักษ์สตัวป่์าเพือ่
วตัถปุระสงคข์องบทที ่ 8 (เริม่จากมาตรา 86120) 
ของภาค 38 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยน�้า
มาตรา 6. มกีารเพิม่ขอ้ 8 (เริม่จากมาตรา 11860) 
เขา้ไปในบทที ่ 9 ของสว่นที ่ 3 ของภาค 6 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยน�้า เพือ่อา่นดงันี:้

ขอ้ 8. กองทนุเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจก
11860. (a) โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัตอิื่นใดข
องกฎหมาย รวมถงึมาตรา 13340 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ และมาตรา 39710 ถงึ 39723 
เพยีงเทา่นัน้ ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพ
และความปลอดภยั คา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้�าระไป ตน้ทนุ
ของเครือ่งมอืทีใ่ชท้ีส่อดคลอ้ง และตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้
ของไฟฟ้าทีซ่ ือ้โดยกระทรวงทรัพยากรน�้าดงัทีเ่ป็นผล
มาจากการด�าเนนิการตามภาค 25.5 (เริม่จากมาตรา 
38500) ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพและ
ความปลอดภยั ไดรั้บการจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่งใหก้บั
กระทรวงจากกองทนุเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจก ตาม
ทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นมาตรา 16428.8 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ และคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้�าระ
ไป ตน้ทนุของเครือ่งมอืทีใ่ชท้ีส่อดคลอ้ง และตน้ทนุ
ทีเ่พิม่ขึน้ของไฟฟ้าทีซ่ือ้โดยเขตน�้าประปานครหลวง
ของรัฐ California ตอนใต ้ (บทที ่ 209 ของบท
กฎหมายปี 1969 ตามทีไ่ดแ้กไ้ข) ดงัทีเ่ป็นผลมาจาก
การด�าเนนิการตามภาค 25.5 แหง่ประมวลกฎหมาย
วา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั ไดรั้บการจัดสรร
ใหก้ับเขตอย่างต่อเนื่องจากกองทุนเพือ่การลดก๊าซ
เรือนกระจกตามที่ไดใ้หค้�าจ�ากัดความไวใ้นมาตรา 
16428.8 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
(b) เงนิทุนที่ไดรั้บการจัดสรรใหก้ับกระทรวงตามม
าตรานี้ควรถูกน�ามาใชจ้่ายภายในระบบการพัฒนาท
รัพยากรน�้าของรัฐ และในโครงการอนุรักษ์น�้าเพือ่ผู ้

3
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4

กฎหมายทีเ่สนอฉบบันีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้ใน
ประมวลกฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความปลอดภัย 
ดว้ยเหตุนี้บทบัญญัตใิหม่ทีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพ์
ดว้ย ตวัเอยีง เพือ่แสดงวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
มาตราที ่ 1 สว่นที ่ 6.3 (เริม่จาก มาตรา 1179.81) 
ถกูเพิม่เขา้ไปใน ภาค 1 ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
สขุภาพและความปลอดภยั  เพือ่อา่นดงันี:้

สว่น 6.3. กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรเพือ่โรง
พยาบาลเด็ก ปี 2018

หมวด 1 บทบญัญัตทิัว่ไป
1179.81. (a) ส่วนนี้จะเป็นทีรู่จั้กและถูกอา้งองิใ
นนามกฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรเพือ่โรงพยาบาลเด็ก 
(Children's Hospital Bond Act) ปี 2018

(b) เครอืขา่ยโรงพยาบาลเด็กในรัฐ California ให ้
บรกิารดแูลสขุภาพทีส่�าคญัแกเ่ด็กๆ ทีต่อ้งเผชญิ
กับความเจ็บป่วยที่คุกคามถงึชวีติหรือการบาดเจ็บ 
กวา่หนึง่ลา้นครัง้ตอ่ปีทีเ่ด็กๆ ไดรั้บการดแูลในโรง
พยาบาลเหล่านี้โดยที่พ่อแม่ไม่ตอ้งกังวลเรื่องค่า
รักษาพยาบาล
(c) โรงพยาบาลเด็กยังใหก้ารรักษาและการดูแลเป็
นพเิศษซึง่ชว่ยเพิม่อัตราการรอดชวีติของเด็กทีป่่วย
เป็นโรคและความเจ็บป่วยทีร่า้ยแรง เชน่ โรคมะเร็ง
เม็ดเลอืดขาวในวยัเด็ก โรคมะเร็ง ความบกพรอ่งของ
หวัใจ โรคเบาหวาน โรคโลหติจางชนดิเคยีวและโรค
พังผดื
(d) อยา่งไรกต็าม ภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ในการ
ดแูลสขุภาพท�าใหโ้รงพยาบาลเด็กมคีวามสามารถใน
การปรับปรุงและขยายสิง่อ�านวยความสะดวกของโรง
พยาบาลและซือ้เทคโนโลยทีางการแพทยล์า่สดุ และ
เครือ่งมอืแพทยพ์เิศษทีจ่�าเป็นตอ่การดแูลเด็กป่วยได ้
(e) อยา่งไรกด็ ี ภาระคา่ใชจ้า่ยทีย่งัไมไ่ดช้�าระ
ประกอบกับค่าใชจ้่ายที่สูงขึ้นส�าหรับการรักษา
พยาบาลท�าใหค้วามสามารถในการปรับปรุงความ
ทนัสมยั และขยายสิง่อ�านวยความสะดวก และซือ้
เทคโนโลยทีางการแพทยล์า่สดุ อกีทัง้อปุกรณ์
ทางการแพทยพ์เิศษทีจ่�าเป็นในการดูแลเด็กป่วยลด
ลงอยา่งจรงิจัง
(f) ดว้ยเหตนุี ้ ประชาชนจงึตอ้งการทีจ่ะจัดหาแหลง่
กองทุนที่มั่นคงและพรอ้มส�าหรับโครงการระดมทุน
ส�าหรับโรงพยาบาลเด็กเพือ่ปรับปรงุสขุภาพสวสัดภิาพ
และความปลอดภยัของเด็กๆ ในรัฐ California 

1179.82 ค�าทีใ่ชใ้นหมวดนีม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี:้

กบัเขตจากกองทนุเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจก ตาม
ทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้นมาตรา 16428.8 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ และคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้�าระ
ไป ตน้ทนุของเครือ่งมอืทีใ่ชท้ีส่อดคลอ้ง และตน้ทนุ
ทีเ่พิม่ขึน้ของไฟฟ้าทีซ่ ือ้โดย หน่วยงานดา้นน�้า San 
Luis และ Delta Mendota ดงัทีเ่ป็นผลมาจากการ
ด�าเนนิการตามภาค 25.5 (เริม่จากมาตรา 38500) 
ของประมวลกฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความ
ปลอดภยั ไดรั้บการจัดสรรใหก้บัหน่วยงานอยา่งตอ่
เนือ่งจากกองทนุเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจกตามทีไ่ด ้
ใหค้�าจ�ากดัความไวใ้นมาตรา 16428.8 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ
(b) (1) เงนิทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรใหก้ับเขตประปา 
Contra Costa ตามมาตรานีค้วรถกูน�ามาใชจ้า่ยภายใน
ขอบเขตของเขตและในโครงการอนุรักษ์น�้าเพื่อผู ้
บรโิภคภายในเขต
(2) เงนิทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรใหก้บั San Luis and 
Delta Mendota และ ตามมาตรานีค้วรถกูน�ามาใช ้
จา่ยภายในระบบการจัดเกบ็ การบ�าบดั การขนสง่ และ
การแจกจา่ยน�้าของหน่วยงาน และเพือ่การอนุรักษ์
น�้า การปรับปรงุคณุภาพน�้า การบ�าบดัน�้า น�้าประปา 
และโครงการเกีย่วกับน�้าที่ใกลเ้คยีงภายในเขตการ
ปกครองของหน่วยงาน 

(c) จากเงนิทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรตามอนุมาตรา (b) 
ควรใหค้วามส�าคัญสูงสุดกับโครงการทีใ่หป้ระโยชน์
กบัชมุชนดอ้ยโอกาส ดงัทีไ่ดใ้หค้�าจ�ากดัความไวใ้น
อนุมาตรา (a) ของมาตรา 79505.5 ดงัทีอ่าจจะมกีาร
แกไ้ข และพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางเศรษฐกจิ ดงัทีไ่ดใ้ห ้
ค�าจ�ากดัความไวใ้นอนุมาตรา (k) ของมาตรา 79702 
ดงัทีอ่าจจะมกีารแกไ้ข
(d) ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามมาตรานี้ควรเป็นไปตามข ้
อตกลงของบทที ่ 4.1 (เริม่จากมาตรา 39710) ของ
สว่นที ่ 2 ของภาค 26 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
สขุภาพและความปลอดภยั เขตและหน่วยงานจะ
จัดหารายงานประจ�าปีใหก้ับส�านักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรอากาศของรัฐเกีย่วกับการด�าเนินการตาม
โครงการของปีกอ่นหนา้พรอ้มดว้ยแผนการด�าเนนิการ
ของปีลา่สดุ
(e) มาตรการทัง้หมดทีส่มเหตสุมผลและเป็นไปไดค้ว
รจะถกูใชเ้พือ่ลด หลกีเลีย่ง หรอืบรรเทาผลกระทบกบั
สิง่แวดลอ้มในดา้นลบทีส่�าคัญจากโครงการทีด่�าเนนิ
การตามมาตรานี้

รา่งกฎหมาย 4
มาตรการใหม่ที่ไดรั้บการเสนอใหก้ับประชาชนน
โดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

3
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รวมถงึ การชดใชค้า่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง ขยาย 
ซอ่มแซม ปรับปรงุ ตกแตง่ การจัดหา จัดหาทนุหรอื
การกูเ้งนิใหมข่องโรงพยาบาลเด็กทีม่ตีน้ทนุดังกลา่ว
เกดิขึน้หลงัจากวนัที ่ 1 มกราคม 2018 “แผนงาน” 
อาจหมายถงึการรวมกันของอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งอย่างตามขา้งตน้ที่กล่าวมาที่เกี่ยวขอ้งกับโรง
พยาบาลเด็กในสว่นนี้

หมวด 2. โครงการโรงพยาบาลเด็ก
1179.83. เงินที่ไดจ้ากการออกหรือจ�าหน่าย
พันธบัตรตามส่วนนี้จะถูกฝากไวใ้นกองทุนกฎหมาย
พันธบตัรเพือ่โรงพยาบาลเด็กซึง่ถกูสรา้งขึน้
1179.84. วัตถุประสงคข์องโครงการโรงพยาบาล
เด็กคือการปรับปรุงสุขภาพและสวัสดกิารของเด็ก
ป่วยขัน้วกิฤตในรัฐ California ดว้ยการจัดหาแหลง่
เงนิทุนที่มั่นคงและพรอ้มส�าหรับโครงการระดมทุน
ส�าหรับโรงพยาบาลเด็ก โครงการทีจั่ดขึน้ในสว่นนี้
อยูใ่นความสนใจของสาธารณชน ซึง่ท�าหนา้ทีเ่พือ่
สาธารณประโยชน ์ และจะสง่เสรมิสขุภาพสวสัดภิาพ
และความปลอดภยัของพลเมอืงของรัฐ
1179.85. หน่วยงานไดรั้บอนุญาตในการใหทุ้น
สนับสนุนแก่โรงพยาบาลเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ใน
โครงการจัดหาทนุตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา (g) 
ของมาตรา1179.82, หรอืโรงพยาบาลตามอนุมาตรา 
(c) ของมาตรา1179.86

1179.86. (a) รอ้ยละสบิแปดของกองทุนทัง้หมด
ทีเ่ป็นเงนิทนุสนับสนุนตามสว่นนีจ้ะน�าไปใชเ้ป็นเงนิทุ
นสนับสนุนใหก้บัโรงพยาบาลเด็กทีร่ะบไุวใ้นวรรค (1) 
ของอนุมาตรา (b) ของมาตรา 1179.82

(b) รอ้ยละเจ็ดสบิสองของกองทุนทัง้หมดทีเ่ป็นเงนิ
ทุนสนับสนุนตามส่วนนี้จะน�าไปใชเ้ป็นเงนิทุนสนับส
นุนใหก้บัโรงพยาบาลเด็กทีร่ะบไุวใ้นวรรค (2) ของ
อนุมาตรา (b) ของมาตรา 1179.82

(c) รอ้ยละสบิของกองทุนทัง้หมดจทีใ่หเ้ป็นเงนิทุน
สนับสนุนตามส่วนนี้จะมอบเป็นเงนิทุนสนับสนุนให ้
โรงพยาบาลที่ใหบ้รกิารส�าหรับเด็กแก่เด็กที่มีสทิธิ์
ไดรั้บโปรแกรมบรกิารส�าหรับเด็ก California อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้ (1) โรงพยาบาลของรัฐตาม
ทีก่�าหนดไวใ้นวรรค (25) ของอนุมาตรา (a) ของ
มาตรา 14105.98 แหง่ประมวลกฎหมายสวสัดกิาร
และสถาบนั หรอื (2) โรงพยาบาลทัว่ไปทีไ่ดรั้บ
อนุญาตตามมาตรา 1250 ของประมวลกฎหมายนีซ้ ึง่
เป็น หรอืเป็นสว่นหนึง่ของหน่วยงานทีด่�าเนนิงานของ
บรษัิททีไ่มห่วงัผลก�าไรของรัฐ California กองทนุ
ตา่งๆ ควรถกูน�าไปใชใ้นการกอ่สรา้ง การขยาย การ
เปลีย่นแปลง การปรับปงุ การตกแตง่หรอืการรจัดท�า
โครงการส�าหรับเด็กๆในโรงพยาบาลทีม่สีทิธิเ์ท่านัน้ 

(a) "หน่วยงาน" หมายถงึหน่วยงานจัดหาเงนิทนุเพือ่
สาธารณสขุของรัฐ California ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามมาตรา 
15431 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ
(b) “โรงพยาบาลเด็ก” มคีวามหมายอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
(1)  โรงพยาบาลที่อยู่ ในความดูแลทั่ วไปของ
มหาวทิยาลยั A University of California มดีงันี:้
(A) มหาวทิยาลยั A University of California, โรง
พยาบาลเด็กดาวสิ (Davis Children’s Hospital)

(B) โรงพยาบาลเด็ก Mattel ทีม่หาวทิยาลยั 
University of California, Los Angeles

(C) โรงพยาบาลเด็กแหง่มหาวทิยาลยั California 
(University Children’s Hospital at University of 
California), เมอืง Irvine

(D) มหาวทิยาลยั A University of California, โรง
พยาบาลเด็กซานฟรานซสิโก (San Francisco Children’s 
Hospital)

(E) มหาวทิยาลยั A University of California, โรง
พยาบาลเด็กซานดเิอโก (San Diego Children’s 
Hospital)

(2) โรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นความดแูลทัว่ไปซึง่เป็นหรอื
เป็นนิติบุคคลขององค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรของ
รัฐ California ทีไ่ดรั้บทนุหรอืทนุสนับสนุนตามสว่น 
6 (เริม่จากมาตรา 1179.10) หรอืสว่น 6.1 (เริม่
จาก มาตรา 1179.50) ทีใ่หบ้รกิารดา้นกมุารเวชที่
ครอบคลมุแกเ่ด็ก ทีม่สีทิธิไ์ดรั้บโครงการของรัฐ และ
เด็กทีม่คีวามตอ้งการดา้นการดแูลสขุภาพเป็นพเิศษที่
มคีณุสมบัตเิหมาะสมส�าหรับโครงการบรกิารเด็กของ
รัฐ California 

(c) “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการดา้นการ
เงนิในกฎหมายพันธบตัรเพือ่โรงพยาบาลเด็ก ทีถ่กูตัง้
ขึน้ตามมาตรา 1179.91

(d) “กองทนุ” หมายถงึกองทนุพันธบตัรเพือ่โรง
พยาบาลเด็กทีต่ัง้ขึน้ตามมาตรา 1179.83

(e) “ทนุสนับสนุน” การแจกจา่ยกองทนุโดยหน่วย
งานไปยงัโรงพยาบาลเด็กตา่งๆ เพือ่ด�าเนนิโครงการ
ตามสว่นนี ้หรอืสทิธิข์องโรงพยาบาลตามสว่นนี้
(f) “โครงการ” หมายถงึโครงการโรงพยาบาลเด็กที่
ตัง้ขึน้ตามสว่นนี้
(g) “แผนงาน” หมายถงึ การกอ่สรา้ง การขยาย การ
ปรับปรงุ การตกแตง่ การจัดหา การจัดหาทนุหรอื
จัดหาเงนิทุนใหม่หรอืการกูเ้งนิใหม่ของโรงพยาบาล
เด็กเพื่อใหทุ้นหรือกูเ้งนิใหม่ดว้ยเงนิทุนที่จัดหามา
ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามสว่นนี ้ “แผนงาน” อาจ
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(d) โรงพยาบาลเด็กทีถ่กูระบไุวใ้นวรรค (2) ของ
อนุมาตรา (b) ของมาตรา 1179.82 จะตอ้งไม่
สมัครขอทุนและหน่วยงานจะตอ้งไม่มอบรางวัลแก่
โรงพยาบาลเด็กแหง่นัน้ การใหเ้งนิชว่ยเหลอืทีจ่ะ
ท�าใหจ้�านวนเงินที่ใหก้ับโรงพยาบาลนั้นเกินกว่า 
หนึ่งรอ้ยสามสบิหา้ลา้นดอลลาร(์$135,000,000) 
จากกองทนุทัง้หมดทีม่อียูเ่พือ่ชว่ยเหลอืโรงพยาบาล
ทกุแหง่ตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 1179.86 
โดยไม่ค�านึงถึงขอ้ก�าจัดของการใหทุ้นช่วยเหลือ
นี ้ กองทนุใดๆ ทีอ่ยูภ่ายใตอ้นุมาตรา (b) ของมาตรา 
1179.86 ทีย่งัไมห่มดสิน้ภายในวนัที ่ 30 มถินุายน 
2033 จะตอ้งพรอ้มส�าหรับการใชก้ฎหมายจากโรง
พยาบาลเด็กใดๆทีร่ะบไุวใ้นวรรค (2) ของอนุมาตรา 
(b) ของมาตรา 1179.82

(e) ไมว่า่ในกรณีใด คา่ใชจ้า่ยของโครงการมอบทนุ
จะตอ้งไม่เกนิกว่าตน้ทุนทัง้หมดของโครงการตามที่
โรงพยาบาลเด็กก�าหนด และไดรั้บอนุมตัจิากหน่วย
งานนัน้
(f) โครงการทัง้หมดที่ไดรั้บเงินทุนสนับสนุนจะต ้
องเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากหน่วย
งานตัดสนิว่าโรงพยาบาลเด็กนั้นไม่สามารถด�าเนิน
โครงการใหเ้สร็จสิน้ไดภ้ายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการ
ทนุสนับสนุน หน่วยงานอาจตอ้งมกีารเยยีวยา รวมทัง้
การคนืทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของทนุ โรงพยาบาล
เด็กทีไ่ดรั้บทนุภายใตส้ว่นนีจ้ะตอ้งน�าเสนอการรับรอง
ความส�าเร็จของโครงการใหแ้กห่น่วยงาน
(g) เงนิสนับสนุนตา่งๆ จะมใีหเ้ฉพาะในสว่นนี ้ หาก
หน่วยงานเห็นวา่มเีงนิเพยีงพอในกองทนุ ไมม่มีาตรา
ใดจะเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานมอบเงนิสนับสนุน หาก
หน่วยงานพิจารณาว่ามีเงินไม่เพียงพอที่มีอยู่ใน
กองทนุเพือ่ด�าเนนิการดงักลา่ว
(h) หน่วยงานสามารถก�าหนดจ�านวนเงนิทีส่ามารถใช ้
ไดส้�าหรับวตัถปุระสงคข์องสว่นนีใ้นแตล่ะปี คา่ใชจ้า่ย
ในการบรหิารส�าหรับโครงการนีจ้ะตอ้งไมเ่กนิคา่ใชจ้า่ย
จรงิหรอื 1 เปอรเ์ซน็ตแ์ลว้แตจ่�านวนใดจะนอ้ยกวา่
1179.88. ผูต้รวจสอบบญัชรัีฐ California อาจ
ท�าการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่เงนิที่
ไดรั้บจะไดรั้บในเวลาทีเ่หมาะสม และในลกัษณะที่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของสว่นนี ้ และผูไ้ดรั้บรางวลั
เงนิที่ไดจ้ากพันธบัตรก�าลังใชก้องทุนในการปฏบิัติ
ตามบทบญัญัตทิีบ่งัคบัใชใ้นสว่นนี้

หมวด 3 บทบญัญัตดิา้นการคลงั
1179.89. พันธบตัรจ�านวนรวมทัง้สิน้ หนึง่พันหา้รอ้ยลา้น 
ดอลลาร ์($1,500,000,000) ไมร่วมถงึจ�านวนของพันธบตัร
เพือ่การช�าระคนืใดๆ ทีอ่าจไดรั้บการออกและจ�าหน่ายเพือ่
จัดหาเงนิทนุทีจ่ะใชเ้พือ่ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงคท์ีแ่สดง

โรงพยาบาลเด็กทีถ่กูระบไุวใ้นอนุมาตรา (b) ของ
มาตรา 1179.82 จะไมไ่ดรั้บสทิธิเ์งนิสนุบสนุนภาย
ใตอ้นุมาตรานี ้ ยกเวน้เงนิทีม่อียูภ่ายใตอ้นุมาตรานีท้ี่
ยงัไมห่มดสิน้ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2033 จะตอ้ง
พรอ้มส�าหรับการใชก้ฎหมายจากโรงพยาบาลเด็กดัง
กลา่ว หน่วยงานจะใหท้นุสนับสนุนภายใตว้ธิดี�าเนนิ
การเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องอนุมาตรานี้
1179.87. (a) หน่วยงานจะตอ้งจัดท�าหนังสอืขอรับ
เงนิชว่ยเหลอืภายใตส้ว่นนีภ้ายใน 90 วนันับแตว่นัที่
มกีารใชก้ฎหมายนี ้ หน่วยงานจะใหเ้งนิทนุสนับสนุน
แกโ่รงพยาบาลเด็กทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมภายใตข้อ้
จ�ากดัของสว่นนี ้ และเพือ่วตัถปุระสงคเ์พิม่เตมิในสว่น
นีโ้ดยพจิารณาจากปัจจัยดงัตอ่ไปนี:้
(1) เงินช่วยเหลือนี้จะมีส่วนช่วยในการขยายหรือ
ปรับปรุงการเขา้ถงึการดูแลสุขภาพของเด็กทีม่สีทิธิ์
ไดรั้บโครงการการประกนัสขุภาพของรัฐบาล และเด็ก
ยากจนทีไ่มไ่ดรั้บการเลีย้งดแูละไมม่ปีระกนั
(2) เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะมสีว่นชว่ยหรอืไมใ่นการปรับปรงุ
ผลของการรักษาพยาบาลของเด็ก หรอืผูป่้วยเด็ก
(3) โรงพยาบาลเด็กใหก้ารดแูลรักษาทีไ่ม่ไดรั้บการ
ชดเชย หรอืชดเชยนอ้ย แกผู่ป่้วยเด็กทีย่ากจนและ
ขดัสน
(4) โรงพยาบาลเด็กใหบ้รกิารเด็กทีม่ภีาวะความเสีย่งสงู
(5) โรงพยาบาลเด็กสนับสนุนโครงการการสอนหรอื
วจัิยตา่งๆ
(6) การแสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มและความเป็นไป
ไดข้องโครงการ
(b) (1) การยืน่ขอทนุจะถกูสง่ไปยังหน่วยงานเพือ่รับ
การอนุมตัเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของสว่นนี้
(2) หน่วยงานจะด�าเนินการและใหทุ้นสนับสนุนใน
เวลาทีก่�าหนดไมเ่กนิ 60 วนั
(c) โรงพยาบาลเด็กทีถ่กูระบไุวใ้นวรรค (1) ของ
อนุมาตรา (b) ของมาตรา 1179.82 จะตอ้งไมส่มคัร
ขอทนุ และหน่วยงานจะตอ้งไมใ่หท้นุสนับสนุนแกโ่รง
พยาบาลเด็กแหง่นัน้ การใหเ้งนิชว่ยเหลอืทีจ่ะท�าให ้
จ�านวนเงนิทีใ่หก้ับโรงพยาบาลนัน้เกนิกวา่หนึง่ในหา้
ของจ�านวนเงนิทัง้หมดทีม่อียูส่�าหรับเงนิชว่ยเหลอืโรง
พยาบาลเด็กทกุแหง่ตามอนุมาตรา (a) ของมาตรา 
1179.86 โดยไมค่�านงึถงึขอ้จ�ากดัเรือ่งการใหท้นุ
ชว่ยเหลอืนี ้ กองทนุใดๆ ทีอ่ยูภ่ายใตอ้นุมาตรา (a) 
ของมาตรา 1179.86 ทีย่งัไมห่มดสิน้ภายในวนัที ่30 
มถินุายน 2033 จะตอ้งพรอ้มส�าหรับการใชก้ฎหมาย
จากโรงพยาบาลเด็กใดๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นวรรค (1) 
ของอนุมาตรา (b) ของมาตรา 1179.82
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อืน่ๆ นอกเหนอืจากรายไดท้ัว่ไปของรัฐ เป็นหนา้ทีข่อง
เจา้หนา้ทีท่กุคนทีม่หีนา้ทีต่ามกฎหมายเกีย่วกบัการเกบ็
รายได ้ ซึง่จะตอ้งกระท�า และปฏบิตัใินแตล่ะและทกุวถิี
ทางทีจ่�าเป็นในการเกบ็เกีย่วจ�านวนเงนิเพิม่เตมินัน้
1179.94. ถงึอยา่งไรกต็าม มาตรา 13340 แหง่
ประมวลกฎหมายรัฐบาล ตามความเหมาะสมจาก
กองทนุทัว่ไปในกองคลงัของรัฐ เพือ่วตัถปุระสงคใ์น
สว่นนี ้ จ�านวนเงนินัน้จะเทา่กบัจ�านวนทัง้หมดของทัง้
สองอยา่งนี:้
(a) ยอดรวมรายปีทีจ่�าเป็นในการช�าระคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ของพันธบัตรทีอ่อกและจ�าหน่ายตามสว่นนี้เ
มือ่เงนิตน้และดอกเบีย้ครบก�าหนดและตอ้งช�าระ
(b) จ�านวนเงนิทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการตามมาตรา 
1179.95 โดยไมค่�านงึถงึปีงบประมาณ
1179.95. เพือ่จดุประสงคข์องการด�าเนนิการตาม
สว่นนี ้ ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิอาจอนุญาตใหถ้อน
เงนิจากกองทุนทั่วไปในจ�านวนทีไ่ม่เกนิจ�านวนของ
พันธบตัรทีย่งัไมไ่ดจ้�าหน่าย ซึง่ไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการเพือ่ใหจ้�าหน่าย เพือ่วตัถปุระสงคข์อง
การด�าเนนิการตามสว่นนี ้ จ�านวนใดๆ ทีถ่อนออกจะ
ตอ้งน�าไปฝากในกองทนุ เงนิใดๆ ทีม่ใีหภ้ายใตม้าตรา
นี้จะตอ้งส่งคนืเขา้กองทุนทั่วไปจากเงนิรายไดท้ีไ่ด ้
รับจากการจ�าหน่ายพันธบัตรเพือ่วัตถปุระสงคข์องการ
ด�าเนนิการตามสว่นนี้
1179.96. เงนิทัง้หมดทีถ่กูฝากไวใ้นกองทนุ ซึง่
ไดม้าจากการจ�าหน่ายและดอกเบีย้คงคา้งพันธบัตร 
ควรถูกเก็บไวใ้นกองทุนเพื่อใหพ้รอ้มที่จะโอนไป
ยังกองทุนทั่วไปเพื่อใชเ้ป็นเงนิในการจ่ายดอกเบี้ย
พันธบตัร
1179.97. ตามหมวด 4 (เริม่จากมาตรา 16720) 
ของสว่น 3 ของภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ คา่ใชจ้า่ยในการออกพันธบตัรจะได ้
รับการช�าระจากเงนิรายไดท้ีไ่ดจ้ากพันธบตัร คา่ใช ้
จา่ยเหลา่นีจ้ะถกูแบง่ตามสดัสว่นโดยโรงพยาบาลเด็ก
แตล่ะแหง่ทีไ่ดรั้บทนุจากกฎหมายพันธบตัรนี้
1179.98. คณะกรรมการอาจเรยีกรอ้งให ้ คณะ
กรรมการการลงทนุกองทนุรวม ท�าการกูย้มืเงนิจาก
บญัช ีบญัชกีารลงทนุกองทนุรวม รวมถงึ รปูแบบของ
จัดหาเงนิทนุชัว่คราวอืน่ๆ ทีอ่นุญาต ซึง่รวมถงึ แตไ่ม่
จ�ากดัเฉพาะ ตราสารพาณชิย ์ สอดคลอ้งตามมาตรา 
16312 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐเพือ่วตัถปุระสงค์
ของการด�าเนนิการตามสว่นนี ้ จ�านวนค�าขอจะตอ้งไม่
เกนิจ�านวนพันธบัตรทีย่ังไมจ่�าหน่ายซึง่คณะกรรมการ
มมีตมิอบอนุมัตทิีจ่ะจ�าหน่ายเพือ่วัตถุประสงคใ์นการ
ด�าเนนิการในขอ้นี ้ หน่วยงานตอ้งด�าเนนิการดา้น
เอกสารตา่งๆ ทีร่ะบไุวโ้ดยส�านักงานคณะกรรมการ

ไวใ้นสว่นนี ้ และเพือ่คนืเงนิใหก้บักองทนุเงนิหมนุเวยีนทัว่ไป 
ตามมาตรา 16724.5 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ พันธบตัร
ตา่งๆ เมือ่จ�าหน่าย จะเป็นขอ้ผกูมดัทีถ่กูตอ้งและมผีลผกูพัน
ของรัฐ และโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ของรัฐ โดยนัยนีจ้ะถกูน�า
เป็นหลักประกันส�าหรับการช�าระเงนิตน้และดอกเบีย้ของ
พันธบตัร เมือ่ถงึก�าหนดช�าระเงนิตน้และดอกเบีย้
1179.90. พันธบัตรทีไ่ดรั้บการอนุมัตภิายใตห้มวด
นีจ้ะถกูจัดเตรยีม ด�าเนนิการ ออก จ�าหน่าย ช�าระ และ
ไถถ่อนคนืตามทีร่ะบไุวใ้น กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัร
ทีเ่กีย่วกบัภาษี (หมวด 4 (เริม่จาก มาตรา 16720) 
ของ สว่น 3 ของภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ) และบทบญัญัตทิัง้หมดของ
กฎหมายนี้จะถูกน�าไปใชก้ับพันธบัตรดังกล่าวและใน
สว่นนี ้ และไดร้วมอยูใ่นสว่นนีอ้ยา่งละเอยีดเชน่เดยีว
กบัทีร่ะบทุัง้หมดในสว่นนี ้
1179.91. (a) เพื่อวัตถุประสงคข์องการออกแล
ะจ�าหน่ายเทา่นัน้ ตามกฎหมาายวา่ดว้ยพันธบตัรที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ (หมวด 4 (เริม่จากมาตรา 
16720) ของสว่น 3 ภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ) ของพันธบตัรทีไ่ดรั้บ
อนุญาตจากส่วนนี้ที่ใหจั้ดตัง้คณะกรรมการการเงนิ
โรงพยาบาลเด็กไว ้ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นสว่นนี ้ คณะ
กรรมการการเงนิกฎหมายพันธบัตรเพือ่โรงพยาบาล
เด็ก คอื “คณะกรรมการ” ตามทีก่�าหนดไวใ้น
กฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษีของรัฐ 
คณะกรรมการประกอบดว้ย ผูค้วบคมุการเงนิ ผูอ้�านวย
การฝ่ายการเงนิ และเหรัญญกิ หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย เหรัญญกิจะท�าหนา้ทีใ่นฐานะประธาน
คณะกรรมการ กรรมการสว่นใหญอ่าจท�าหนา้ทีแ่ทน
กรรมการทัง้หมดได ้
(b) หน่วยงานถกูออกแบบใหเ้ป็น “คณะกรรมการ” เพือ่
วัตถุประสงคข์องกฎหมายว่าดว้ยพันธบัตรทีเ่กีย่วกับ
ภาษีของรัฐ (หมวด 4 (เริม่จากมาตรา 16720) ของสว่น 
3 ของภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมายของ
รัฐ) และจะบรหิารจัดการโครงการตามสว่นนี้
1179.92. กรรมการจะตดัสนิวา่ จ�าเป็นหรอืไม ่หรอื
มีความตอ้งการหรือไม่ที่จะออกพันธบัตรที่อนุญาต
ภายใตห้มวดนี ้ เพือ่ใหส้ามารถด�าเนนิงานตอ่ไปได ้
ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 1179.84 และ หากจ�าเป็น 
จ�านวนพันธบตัรทีจ่ะออก และจ�าหน่ายออก อาจ
อนุญาตใหม้กีารออกและจ�าหน่ายพันธบัตรไดอ้ย่าง
ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานกา้วหนา้ และไมจ่�าเป็น
ทีพั่นธบตัรทัง้หมดทีอ่นุญาตใหอ้อก จะถกูจ�าหน่าย
ออกไปหมดภายในครัง้เดยีว
1179.93. ตอ้งมกีารเก็บเงนิตน้และดอกเบีย้ของ
พันธบตัรในจ�านวนทีต่อ้งช�าระในแตล่ะปี และใน
ลกัษณะและเวลาเดยีวกนั เชน่เดยีวกบัการเกบ็รายได ้
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รา่งกฎหมาย 5
มาตรการใหม่ที่ไดรั้บการเสนอใหก้ับประชาชนน
โดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

มาตรการใหม่นี้ เ ป็นการแกไ้ขมาตราหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California รวมทัง้แกไ้ขและเพิม่
มาตราในประมวลกฎหมายรายไดแ้ละการเกบ็ภาษี ดงั
นัน้บทบัญญัตทิีม่อียู่ซ ึง่ไดรั้บการเสนอใหล้บออกจะ
พมิพเ์ป็นตวัอกัษรทีม่ขีดีฆา่ สว่นบทบญัญัตใิหมซ่ ึง่
ไดรั้บการเสนอใหเ้พิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพเ์ป็นตัวอักษร
เอยีงเพือ่บง่บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
มาตรา 1. กฎหมายนีจ้ะมชีือ่เรยีกและอา้งถงึใน
ฐานะเป็นมาตรการใหมโ่ดยประชาชนเพือ่ปกป้องร่าง
กฎหมาย 13 วา่ดว้ยเงนิออม
มาตรา 2. มาตรา 2 ของขอ้ XIII A ของรัฐธรรมนูญ
แหง่รัฐ California ไดรั้บการแกไ้ขเพือ่อา่นดงันี:้
มาตรา 2. (a) (1) "มลูคา่เงนิสดทัง้หมด" หมายถงึ
การประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพยโ์ดยผูป้ระเมนิของเทศ
มณฑล ดงัทีแ่สดงในรา่งกฎหมายภาษี 1975–76 
ภายใต ้ "มลูคา่เงนิสดทัง้หมด" หรอืตอ่มาภายหลงั
หมายถงึ มลูคา่อสงัหารมิทรัพยท์ีป่ระเมนิเมือ่มกีารซือ้ 
กอ่สรา้งใหม ่ หรอืเปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของเกดิ
ขึน้หลงัจากการประเมนิในปี 1975 อสงัหารมิทรัพย์
ทัง้หมดทีไ่มไ่ดรั้บการประเมนิตามมลูคา่เงนิสดทัง้หมด
ของปี 1975–76 สามารถจะไดรั้บการประเมนิใหม่
อกีครัง้เพือ่ใหแ้สดงถงึการประเมนิคา่ดงักลา่ว เพือ่
วตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ "กอ่สรา้งใหม"่ ไมไ่ดร้วมถงึ
อสังหารมิทรัพยท์ีม่กีารกอ่สรา้งใหมห่ลังจากภัยพบิัติ
ตามทีป่ระกาศโดยผูว้า่การรัฐ เมือ่มลูคา่ตลาดทีเ่ป็น
ธรรมของอสังหารมิทรัพย์ตามที่มีการก่อสรา้งใหม่
นัน้เทยีบเคยีงกันไดก้ับมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมกอ่นที่
จะเกดิภยัพบิตั ิ เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ ค�าวา่ 
"กอ่สรา้งใหม"่ ไมไ่ดร้วมถงึสว่นของโครงสรา้งทีม่อียู่
ซ ึง่ประกอบดว้ยการกอ่สรา้งหรอืการกอ่สรา้งใหมข่อง
สว่นประกอบทีด่ดัแปลงเพือ่รองรับการสัน่สะเทอืนจาก
แผน่ดนิไหว ดงัทีก่�าหนดโดยสภานติบิญัญัติ
อยา่งไรกต็าม
(2) ในวนัทีแ่ละหลงัจากวนัที ่ 5 พฤศจกิายน 1986 
จนถงึวนัที ่1 มกราคม 2019  สภานติบิญัญัตสิามารถ
ก�าหนดไดว้า่ ภายใตพ้ฤตกิารณท์ีเ่หมาะสมและตาม
ค�าจ�ากัดความและวธิีด�าเนินการที่ก�าหนดโดยสภา
นติบิญัญัต ิ บคุคลใดกต็ามทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปีที่
อาศัยอยู่ในอสังหารมิทรัพยท์ีม่สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้
ของเจา้ของบา้นภายใตอ้นุมาตรา (k) ของมาตรา 3 

การลงทนุกองทนุรวมเพือ่รับและช�าระเงนิกู ้ จ�านวน
เงนิกูต้า่งๆ จะตอ้งน�าไปฝากไวใ้นกองทนุเพือ่การ
จัดสรรโดยส�านักงานคณะกรรมการตามสว่นนี้
1179.99. พันธบตัรตา่งๆ อาจถกูช�าระคนืตาม ขอ้
ยอ่ย 6 (เริม่จากมาตรา 16780) ของหมวด 4 สว่น 
3 ของ ภาค 4 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายพันธบตัรที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ การอนุมตัโิดยผูล้งคะแนน
เสยีงของรัฐในการออกพันธบัตรทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นนี ้
รวมถงึการอนุมัตกิารออกพันธบตัรทีอ่อกเพือ่การช�าระ
คนืพันธบตัรใดๆ ทีอ่อกครัง้แรกภายใตส้ว่นนี ้ หรอื
พันธบตัรเพือ่การช�าระคนืทีอ่อกมากอ่นหนา้นี้
1179.100. โดยไม่อา้งองิถงึบทบัญญัตใินส่วนนี้
หรอื กฎหมายวา่ดว้ยพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของ
รัฐ(หมวด 4 (เริม่จากมาตรา 16720) ของสว่น 3 ภาค 
4 ของลกัษณะ 2 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ) หาก
เหรัญญกิจ�าหน่ายพันธบัตรตามส่วนนี้ทีร่วมถงึความ
เห็นทีป่รกึษาตราสารหนี ้ ทีผ่ลของดอกเบีย้พันธบตัร
นัน้แยกออกจากรายไดท้ัง้หมดเพือ่วัตถุประสงคข์อง
ภาษีรัฐบาลกลาง ภายใตเ้งือ่นไขทีก่�าหนดไวเ้จา้
พนักงานเก็บเงนิอาจมบีัญชแียกต่างหากส�าหรับการ
ลงทุนในตราสารหนี้และเพื่อการลงทุนในรายไดด้ัง
กลา่ว เหรัญญกิอาจใชห้รอืสัง่การการใชเ้งนิหรอืราย
ไดเ้หล่านัน้เพือ่จ่ายเงนิคนืค่าปรับหรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 
ทีต่อ้งใชต้ามกฎหมายของรัฐบาลกลาง หรอืด�าเนนิ
การอืน่ใดในส่วนทีเ่กีย่วกับการลงทุนและการใชเ้งนิ
ที่ไดจ้ากพันธบัตรเหล่านั้นที่จ�าเป็นหรือที่ตอ้งการ
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รักษาสถานะการไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีของพันธบตัรเหลา่นัน้ และเพือ่ใหไ้ด ้
ประโยชน์อืน่ใดภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลางใน
นามของกองทนุของรัฐนี้

หมวด 4 บทบญัญัตทิัว่ไป
1179.101. โดยนัยนี ้ ประชาชนลงความเห็นและ
ประกาศวา่ ในกรณีทีเ่งนิทีไ่ดรั้บจากการจ�าหน่าย
พันธบตัรทีไ่ดรั้บอนุญาตจากสว่นนีไ้มใ่ช ่ "รายได ้
จากภาษี" เนือ่งจากค�านีใ้ชใ้นขอ้ยอ่ย XIII B ของ
รัฐธรรมนูญรัฐ California การเบกิจา่ยเงนิเหลา่นีไ้ม่
อยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดัทีถ่กูก�าหนดโดยขอ้นัน้
1179.102. โดยไม่อา้งองิถงึบทบัญญัตใิดในสว่น
นี ้ บทบญัญัตใินสว่นนีส้ามารถแยกออกได ้ หากบท
บญัญัตใิดๆ ของกฎหมายนี ้ หรอืการใชก้ฎหมายถอื
เป็นโมฆะ การเป็นโมฆะนัน้จะไมก่ระทบตอ่บทบญัญัต ิ
หรือการใชข้องกฎหมายนี้ที่อาจมีผลบังคับใชโ้ดย
ปราศจากบทบญัญัต ิหรอืการใชท้ีไ่มถ่กูตอ้ง 
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การโอนมูลค่าปีฐานจากอสังหารมิทรัพย์เดมิใหแ้ก่
เคหสถานทดแทนของเจา้ของบา้นทีม่อีายเุกนิ 55 ปี
ออกไปจนถงึเจา้ของบา้นทีท่พุพลภาพรา้ยแรง แต่
เพียงในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับเคหสถานทดแทนที่ซือ้
หรอืกอ่สรา้งใหมใ่นวนัหรอืหลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
ของวรรคนีเ้ทา่นัน้
(6) (A) ในวนัทีแ่ละหลงัจากวนัที ่ 1 มกราคม 
2019 ภายใตว้ธิดี�าเนนิการทีบ่งัคบัใชแ้ละค�าจ�ากดั
ความทีก่�าหนดโดยบทกฎหมาย มลูคา่ปีฐานของ
อสังหารมิทรัพยท์ีม่สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้ของเจา้ของ
บา้นภายใตอ้นุมาตรา (k) ของมาตรา 3 ขอ้ XIII ของ
บคุคลใดกต็ามทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปีหรอืเจา้ของ
บา้นที่ทุพพลภาพรา้ยแรงจะตอ้งถูกโอนไปใหแ้ก่
เคหสถานทดแทน โดยไมค่�านงึถงึจ�านวนครัง้ของ
การโอนกอ่นหนา้ มลูคา่ของเคหสถานทดแทน หรอื
เคหสถานทดแทนนั้นจะตั ้งอยู่ภายในเทศมณฑล
เดยีวกนัหรอืไม ่ โดยทีเ่คหสถานทดแทนนัน้มกีาร
ซื้อหรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลดังกล่าวใหเ้ป็นที่
อยู่อาศัยหลักของตนภายในสองปีนับจากการขาย
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(B) เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ ขอ้ความดงัตอ่ไปนี้
จะมผีลบงัคบัใช:้

(i) ส�าหรับเคหสถานทดแทนที่มีมูลค่ามากกว่าแ
ละมีการซือ้หรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลที่มีสทิธิใ์น
การโอนมูลค่าปีฐานของอสังหาริมทรัพย์เดิมของ
ตน มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะค�านวณ
โดยการเพิ่มส่วนต่างระหว่างมูลค่าเงินสดทัง้หมด
ของอสังหาริมทรัพย์เดิมกับมูลค่าเงินสดทั ้งหมด
ของเคหสถานทดแทนเขา้ไปในมูลค่าปีฐานของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(ii) ส�าหรับเคหสถานทดแทนทีม่มีูลคา่เท่ากันหรอืน ้
อยกว่าซึง่มกีารซือ้หรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลทีม่สี ิ
ทธิใ์นการโอนมูลค่าปีฐานของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิข
องตน มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะค�านวณ
โดยการหารมลูคา่ปีฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิดว้ย
มลูคา่เงนิสดทัง้หมดของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ แลว้คณู
ผลลัพธท์ีไ่ดด้ว้ยมูลค่าเงนิสดทัง้หมดของเคหสถาน
ทดแทน
(b) ฐานมูลค่าเงนิสดทัง้หมดอาจสะทอ้นใหเ้ห็นอัต
ราเงนิเฟ้อในแตล่ะปีทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 2 ส�าหรับปีใด
กต็ามทีก่�าหนด หรอืการลดลงดงัทีแ่สดงในดชันรีาคา
ผูบ้รโิภคหรือขอ้มูลที่เทียบเคียงกันไดส้�าหรับพื้นที่
ภายใตเ้ขตอ�านาจภาษี หรอือาจลดลงเพือ่ใหส้ะทอ้น
ความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิ ความเสือ่มสลาย หรอืปัจจัย
อืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิการลดลงของมลูคา่

ขอ้ XIII และกฎหมายใดกต็ามทีบ่งัคบัใช ้ สามารถ
โอนมูลค่าปีฐานของอสังหาริมทรัพย์ที่ไดรั้บสทิธิ์
ยกเวน้ พรอ้มการปรับเปลีย่นทีไ่ดรั้บอนุญาตตาม
อนุมาตรา (b) ใหแ้กเ่คหสถานทดแทนทีม่มีลูคา่เทา่
กันหรอืนอ้ยกว่าซึง่ตัง้อยู่ในเทศมณฑลเดยีวกันและ
ท�าการซือ้หรอืกอ่สรา้งใหมโ่ดยบคุคลดังกลา่วเพือ่ให ้
เป็นทีอ่ยู่อาศัยหลักของตนภายในสองปีนับจากการ
ขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ เพือ่
(3) (A) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้"จะใชค้�าจ�ากดั
ความดงัตอ่ไปนี:้
(i) "บคุคลใดกต็ามทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี" รวมถงึคู่
สมรสทีบ่คุคลใดบคุคลหนึง่มอีายมุากกวา่ 55 ปี เพือ่
วตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้"ทดแทน
(ii) "เคหสถานทดแทน" หมายถงึอาคาร โครงสรา้ง 
หรอืทีพั่กอืน่ใดทีเ่ป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยั ไมว่า่จะเป็น
อสงัหารมิทรัพยห์รอืสงัหารมิทรัพยส์ว่นบคุคล และ
ทีด่นิทีซ่ ึง่เคหสถานนัน้ตัง้อยู ่ เพือ่วตัถปุระสงคข์อง
มาตรานี ้ เคหสถานสองหน่วยจะถอืไดว้า่เป็นเคหสถาน
ของครอบครัวเดยีวสองแหง่ทีแ่ยกจากกนั นี้
(B) วรรคนี้ใชบ้ังคับกับเคหสถานทดแทนใดก็ตามที่
มีการซือ้หรือก่อสรา้งใหม่ในวันที่หรือหลังจากวันที ่
5 พฤศจกิายน 1986

นอกจากนี ้
(4) ในวนัทีแ่ละหลงัจากวนัที ่ 9 พฤศจกิายน 1988 
จนถงึวนัที ่1 มกราคม 2019 สภานติบิญัญัตสิามารถ
อนุญาตใหค้ณะกรรมการผูบ้รหิารเทศมณฑลแต่ละ
แห่งเลือกใชเ้ทศบัญญัติที่ท�าใหบ้ทบัญญัติของ
อนุมาตรานี้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกับการโอนมูลค่าปีฐานมผีล
บงัคบัใชเ้ชน่กนักบัสถานการณต์า่งๆ ทีเ่คหสถาน
ทดแทนตัง้อยูใ่นเทศมณฑลนัน้ๆ และเคหสถาน
เดมิตัง้อยูใ่นเทศมณฑลอืน่ในรัฐนี ้ ทัง้นีห้ลงัจากที่
ไดป้รึกษาหารือกับหน่วยงานทอ้งถิ่นที่ไดรั้บผลก
ระทบภายในขอบเขตของเทศมณฑลนัน้แลว้ เพือ่
วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ "หน่วยงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ" หมายถงึเมอืง เขตพเิศษ เขตโรงเรยีน 
หรือเขตวทิยาลัยชุมชนใดก็ตามที่ไดรั้บการจัดสรร
รายไดท้างภาษีทรัพยส์นิรายปี วรรคนีบ้งัคบัใชก้บั
เคหสถานทดแทนใดก็ตามที่มีการซือ้หรือก่อสรา้ง
ใหม่ ในวั นที่ห รือหลั งจากวั นที่ เทศมณฑลน� า
บทบัญญัตขิองอนุมาตรานี้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกับการโอน
มลูคา่ปีฐานมาใช ้ แตไ่มม่ผีลบงัคบัใชก้บัเคหสถาน
ทดแทนใดก็ตามทีม่กีารซือ้หรอืกอ่สรา้งใหมก่อ่นวันที ่
9 พฤศจกิายน 1988

(5) ในวนัทีแ่ละหลงัจากวนัที ่ 6 มถินุายน 1990 
จนถงึวนัที ่1 มกราคม 2019 สภานติบิญัญัตสิามารถ
ขยายบทบัญญัติของอนุมาตรานี้ซ ึ่งเกี่ยวขอ้งกับ
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การประเมนิอสังหารมิทรัพย์นั้นซึง่เกดิขึน้หลังจาก
บทบญัญัตขิองอนุมาตรานีม้ผีลบงัคบัใชเ้ทา่นั้น่
(e) (1) (A) โดยไมค่�านงึถงึบทบัญญัตอิืน่ใดก็ตามข
องมาตรานี ้ สภานติบิญัญัตติอ้งก�าหนดวา่มลูคา่ปีฐาน
ของอสังหารมิทรัพยท์ีเ่สยีหายหรอืถกูท�าลายจากภัย
พบิัตติามทีป่ระกาศโดยผูว้า่การรัฐสามารถโอนใหแ้ก่
อสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ทยีบเคยีงกนัไดภ้ายในเทศมณฑล
เดยีวกนั อนัเป็นอสงัหารมิทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืกอ่สรา้ง
ใหมเ่ป็นสิง่ทดแทนส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่สยีหาย
หรอืถกูท�าลายดงักลา่ว
(2)

(B) ยกเวน้ดงัทีร่ะบไุวใ้นวรรค (3) วรรคยอ่ย (C) 
อนุมาตราวรรคนี้ใชบ้ังคับกับเคหสถานทดแทนที่
เทยีบเคยีงกันไดซ้ ึง่มกีารซือ้หรอืกอ่สรา้งใหม่ในวันที่
หรอืหลงัจากวนัที ่ 1 กรกฎาคม 1985 จนถงึวนัที ่ 1 
มกราคม 2019 และใชบ้งัคบักบัการก�าหนดมลูคา่ปี
ฐานส�าหรับปีงบประมาณ 1985–86 และปีงบประมาณ
หลงัจากนัน้ จนถงึปีงบประมาณ 2018–19

(3)

(C) (i) นอกเหนือจากการโอนมลูคา่ปีฐานของอสงัห
ารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายในเทศมณฑลเดยีวกนัตามทีไ่ดรั้บ
อนุญาตในวรรค (1) วรรคยอ่ย (A) สภานติบิญัญัตอิาจ
อนุญาตใหค้ณะกรรมการผูบ้รหิารเทศมณฑลแต่ละ
คณะเลอืกใชเ้ทศบัญญัตทิีอ่นุญาตใหม้กีารโอนมลูคา่
ปีฐานของอสังหารมิทรัพยท์ีต่ัง้อยู่ในเทศมณฑลอืน่
ในรัฐนัน้ ซึง่เกดิความเสยีหายหรอืถกูท�าลายจากภยั
พบิตัติามทีป่ระกาศโดยผูว้า่การรัฐ ใหแ้กเ่คหสถาน
ทดแทนทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดซ้ ึง่มมีลูคา่เทา่กนัหรอืนอ้ย
กว่าและตัง้อยู่ภายในเทศมณฑลทีน่�าเทศบัญญัตดิัง
กลา่วมาใชแ้ละมกีารซือ้หรอืกอ่สรา้งใหม่ภายในสาม
ปีนับจากที่เกดิความเสียหายหรือความเสื่อมสลาย
ของอสังหาริมทรัพย์เดิมในฐานะเป็นสิ่งทดแทน
อสงัหารมิทรัพยนั์น้ ทัง้นีห้ลงัจากทีไ่ดป้รกึษาหารอื
กับหน่วยงานทอ้งถิน่ที่ไดรั้บผลกระทบภายในเทศ
มณฑลนัน้ๆ แลว้ ขอบเขตและปรมิาณผลประโยชน์
ที่มอบใหแ้ก่เจา้ของอสังหาริมทรัพย์โดยการโอน
มูลค่าปีฐานของอสังหารมิทรัพย์ตามวรรคนี้จะตอ้ง
ไมเ่กนิขอบเขตและปรมิาณผลประโยชน์ทีม่อบใหแ้ก่
เจา้ของอสังหารมิทรัพยโ์ดยการโอนมลูคา่ปีฐานของ
อสงัหารมิทรัพยต์ามอนุมาตรา (a) เพือ่วตัถปุระสงค์
ของวรรควรรคยอ่ยนี ้ "หน่วยงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บผลก
ระทบ" หมายถงึเมอืง เขตพเิศษ เขตโรงเรยีน หรอื
เขตวทิยาลัยชมุชนใดก็ตามทีไ่ดรั้บการจัดสรรรายได ้
ทางภาษีทรัพยส์นิตามมลูคา่เป็นรายปี
วรรคนี้

(c) เพือ่วตัถปุระสงคข์องอนุมาตรา (a) สภา
นติบิญัญัตอิาจก�าหนดวา่ ค�าวา่ "กอ่สรา้งใหม"๋ ไมร่วม
ถงึขอ้ใดๆ ดงัตอ่ไปนี:้
(1) การสรา้งหรือการเพิ่มเติมระบบพลังงานแสง
อาทติยท์ีใ่ชง้านอยู่
(2) การสรา้งหรือการติดตั ้งระบบฉีดน�้ าดับเพลิง 
ระบบดบัเพลงิอืน่ๆ ระบบป้องกนัเพลงิ ระบบตรวจจับ
เพลงิไหม ้ หรอืการปรับปรงุทางหนไีฟตามทีก่�าหนด
โดยสภานติบิญัญัต ิ ซึง่มกีารสรา้งหรอืตดิตัง้หลงัจาก
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องวรรคนี้
(3) การสรา้ง การตดิตัง้ หรอืการดดัแปลง ตัง้แต่
วนัทีห่รอืหลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องวรรคนี ้ ตอ่
สว่นใดๆ หรอืองคป์ระกอบโครงสรา้งใดๆ ของทีพั่ก
อาศัยส�าหรับประเภทครอบครัวเดี่ยวหรือหลาย
ครอบครัว ซึง่มเีกณฑเ์หมาะสมทีจ่ะไดรั้บการยกเวน้
ส�าหรับเจา้ของบา้น หากการสรา้ง การตดิตัง้ หรอื
การดัดแปลงดังกล่าวเป็นไปเพือ่วัตถุประสงคใ์นการ
ท�าใหเ้คหสถานสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ส�าหรับผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรง
(4) การสรา้ง การตดิตัง้ การน�าออก หรอืการ
ดดัแปลง ในวนัทีห่รอืหลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้อง
วรรคนี ้ ตอ่สว่นใดๆ หรอืองคป์ระกอบทางโครงสรา้ง
ของอาคารหรอืโครงสรา้งทีม่อียู ่ หากการสรา้ง การ
ตดิตัง้ การน�าออก หรอืการดดัแปลงนัน้เป็นไปเพือ่
วตัถปุระสงคใ์นการท�าใหอ้าคารนัน้สามารถเขา้ถงึหรอื
สามารถใชง้านไดม้ากขึน้ส�าหรับผูท้พุพลภาพ
(5) การก่อสรา้งหรือการต่อเตมิระบบกักเก็บน�้าฝน
ตามทีน่ยิามไวโ้ดยสภานติบิญัญัต ิ ซึง่เสร็จสิน้ในวนัที่
หรอืหลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2019

(d) เพือ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ ค�าวา่ "การเปลีย่น
ความเป็นเจา้ของ" ไมไ่ดร้วมถงึการซือ้อสงัหารมิทรัพย์
เป็นสิ่งทดแทนส�าหรับทรัพย์สินที่เทียบเคียงกัน
ได ้ หากบคุคลทีซ่ ือ้อสงัหารมิทรัพยนั์น้ถกูยา้ยออก
จากอสังหาริมทรัพย์ซึง่ถูกแทนที่โดยกระบวนการ
เวนคนือสงัหารมิทรัพย ์ โดยการซือ้จากหน่วยงานของ
รัฐ หรอืการด�าเนนิการของรัฐบาลทีส่ง่ผลใหเ้กดิค�า
พพิากษาเรื่องการเรียกรอ้งค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
จากการเวนคนืทรัพย ์ อสงัหารมิทรัพยท์ีซ่ ือ้นัน้จะตอ้ง
ถอืว่าสามารถเทยีบเคยีงกันไดก้ับอสังหารมิทรัพยท์ี่
ถกูแทนที ่ หากมคีวามคลา้ยคลงึกนัในเรือ่งของขนาด 
ประโยชนใ์ชส้อย และการท�างาน หรอืหากมคีวาม
สอดคลอ้งตามระเบยีบขอ้บังคับของรัฐตามทีก่�าหนด
โดยสภานิตบิัญญัตทิี่ก�ากับดูแลการยา้ยที่ใหม่ของ
บุคคลที่ถูกยา้ยออกโดยการด�าเนินการของรัฐบาล 
อนุมาตรานี้บังคับใชก้ับอสังหารมิทรัพยใ์ดก็ตามทีม่ี
การซือ้หลงัจากวนัที ่ 1 มนีาคม 1975 แตส่ง่ผลตอ่
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(2) เคหสถานทดแทนจะสามารถเทยีบเคยีงกนัไดก้บั
อสังหารมิทรัพยท์ีเ่สยีหายหรอืถกูท�าลายหากมคีวาม
คลา้ยคลงึกนักบัอสงัหารมิทรัพยท์ีไ่ปทดแทนในเรือ่ง
ของขนาด ประโยชนใ์ชส้อย และการท�างาน และ
หากมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมของอสงัหารมิทรัพยท์ีซ่ ือ้
สามารถเทยีบเคยีงกันไดก้ับมูลค่าตลาดทีเ่ป็นธรรม
ของเคหสถานทดแทนกอ่นทีจ่ะเกดิภยัพบิตั ิ
(g) เพือ่วตัถปุระสงคข์องอนุมาตรา (a) ค�าวา่ "ซือ้" 
และ "การเปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของ" ไมไ่ดร้วม
ถงึการซือ้หรอืการโอนอสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่งคูส่มรส
นับตัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 1975 ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เพยีงสิง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีท้ัง้หมด:

(1) การโอนใหแ้ก่ผูจั้ดการดูแลทรัพย์สนิเพื่อสทิธิ
ที่จะใชท้รัพย์ของคู่สมรสหรือคู่สมรสที่ยังมีชวีติอยู่
ของผูโ้อนทีเ่สยีชวีติไปแลว้ หรอืโดยผูจั้ดการดแูล
ทรัพยส์นิของการจัดการทรัพยส์นินัน้ๆ ใหแ้กคู่ส่มรส
ของผูม้อบหมายใหจั้ดการดแูลทรัพยส์นิ
(2) การโอนใหแ้ก่คู่สมรสซึง่มผีลบังคับเมือ่คู่สมรส
คนใดคนหนึง่เสยีชวีติ 

(3) การโอนใหแ้ก่คู่สมรสหรืออดตีคู่สมรสในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงการมอบทรัพยส์นิ หรอืค�าสัง่
ศาลเรือ่งความสิน้สดุของการสมรส หรอืการแยกกนั
อยูต่ามกฎหมาย
(4) การจัดท�า การโอน หรอืการสิน้สดุผลประโยชน์
ใดกต็ามของเจา้ของรว่มกนัระหวา่งคูส่มรสเทา่นัน้
(5) การจ�าหน่ายทรัพย์สนิของสิง่ที่มีภาวะอยู่ตาม
กฎหมายใหแ้กคู่ส่มรสหรอือดตีคูส่มรสเพือ่แลกกบัผล
ประโยชน์ของคู่สมรสดังกล่าวในสิง่ทีม่ภีาวะอยู่ตาม
กฎหมายนัน้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ตกลงการมอบ
ทรัพยส์นิ หรอืค�าสัง่ศาลเรือ่งความสิน้สดุของการ
สมรส หรอืการแยกกนัอยูต่ามกฎหมาย
(h) (1) เพือ่วตัถปุระสงคข์องอนุมาตรา (a) ค�า
วา่ "ซือ้" และ "การเปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของ" 
ไม่ไดร้วมถึงการซื้อหรือการโอนที่อยู่หลักของ
ผูโ้อนในกรณีที่เ ป็นการซื้อหรือการโอนระหว่าง
บิดามารดาและบุตรตามที่ก� าหนดไว โ้ดยสภา
นติบิญัญัต ิ และการซือ้หรอืการโอนเงนิจ�านวน
หนึง่ลา้นดอลลารแ์รก ($1,000,000) ของมลูคา่
เงินสดทั ้งหมดของอสังหาริมทรัพย์อื่นทั ้งหมด
ระหวา่งบดิามารดาและบตุรตามทีก่�าหนดไวโ้ดยสภา
นติบิญัญัต ิ อนุมาตรานีบ้งัคบัใชก้บัทัง้การโอนโดย
สมคัรใจ และการโอนอนัเป็นผลจากค�าสัง่ศาลหรอืค�า
พพิากษา 

(2) (A) ภายใตว้รรคยอ่ย (B) โดยเริม่ตน้ดว้ยการ
ซือ้หรอืการโอนทีเ่กดิขึน้ในวันทีห่รอืหลังจากวันทีท่ี่
มาตรการใหเ้พิม่เตมิวรรคนีม้ผีลบงัคบั การยกเวน้ที่

(ii) วรรคยอ่ยนีใ้ชบ้งัคบักบัเคหสถานทดแทนทีเ่ทยีบเ
คยีงกนัไดซ้ ึง่มกีารซือ้หรอืกอ่สรา้งใหมใ่หเ้ป็นสิง่ทดแท
นส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่สยีหายหรอืถกูท�าลายจาก-
ภยัพบิตัติามทีป่ระกาศโดยผูว้า่การรัฐ ซึง่เกดิขึน้ในวนั
ทีห่รอืหลงัจากวนัที ่ 20 ตลุาคม 1991 และกอ่นวนัที ่
1 มกราคม 2019 และใชบ้งัคบักบัการก�าหนดมลูคา่ปี
ฐานส�าหรับปีงบประมาณ 1991–92 และปีงบประมาณ
หลงัจากนัน้จนถงึปีงบประมาณ 2018–19

(2) (A) โดยไม่ค�านงึถงึบทบัญญัตอิืน่ใดก็ตามของ
มาตรานี ้ในวนัทีแ่ละหลงัจากวนัที ่ 1 มกราคม 2019 
มูลค่าปีฐานของอสังหารมิทรัพย์ที่เสียหายหรือถูก
ท�าลายจากภัยพบิัตติามทีป่ระกาศโดยผูว้่าการรัฐจะ
ตอ้งถูกโอนใหแ้กอ่สังหารมิทรัพยใ์ดก็ตามทีซ่ ือ้หรอื
ก่อสรา้งใหม่เป็นสิง่ทดแทนส�าหรับอสังหารมิทรัพย์
ทีเ่สยีหายหรอืถกูท�าลายดงักลา่ว ไมว่า่เคหสถาน
ทดแทนนั้นจะสามารถเทียบเคียงกันไดห้รือไม่
ตามทีร่ะบใุนวรรค (2) ของอนุมาตรา (f) หรอืไมว่า่
เคหสถานทดแทนนั้นจะตั ้งอยู่ภายในเทศมณฑล
เดยีวกนัหรอืไมก่ต็าม
(B) เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ ขอ้ความดงัตอ่ไปนี้
จะมผีลบงัคบัใช:้

(i) ส�าหรับเคหสถานทดแทนที่มีมูลค่ามากกว่าแ
ละมีการซือ้หรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลที่มีสทิธิใ์น
การโอนมูลค่าปีฐานของอสังหาริมทรัพย์เดิมของ
ตน มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะค�านวณ
โดยการเพิ่มส่วนต่างระหว่างมูลค่าเงินสดทัง้หมด
ของอสังหาริมทรัพย์เดิมกับมูลค่าเงินสดทั ้งหมด
ของเคหสถานทดแทนเขา้ไปในมูลค่าปีฐานของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(ii) ส�าหรับเคหสถานทดแทนทีม่มีูลคา่เท่ากันหรอืน ้
อยกว่าซึง่มกีารซือ้หรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลทีม่สี ิ
ทธิใ์นการโอนมูลค่าปีฐานของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิข
องตน มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะค�านวณ
โดยการหารมลูคา่ปีฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิดว้ย
มลูคา่เงนิสดทัง้หมดของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ แลว้คณู
ผลลัพธท์ีไ่ดด้ว้ยมูลค่าเงนิสดทัง้หมดของเคหสถาน
ทดแทน
(f) เพือ่วตัถปุระสงคข์องอนุมาตรา (e):

(1) อสงัหารมิทรัพยจ์ะเกดิความเสยีหาย หรอืถกู
ท�าลายหากอสังหารมิทรัพยนั์น้ประสบกับความเสยี
หายทางกายภาพในปรมิาณมากกวา่รอ้ยละ 50 ของ
มลูคา่อสงัหารมิทรัพยก์อ่นทีจ่ะเกดิภยัพบิตันัิน้ๆ ความ
เสยีหายรวมถงึ การลดลงของมลูคา่อสงัหารมิทรัพย์
อันเป็นผลจากการเขา้ถงึทีถู่กจ�ากัดอันมสีาเหตุจาก
ภยัพบิตัดิงักลา่ว
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วามเป็นเจา้ของอสังหารมิทรัพยป์นเป้ือนทีม่เีงือ่นไข
ถกูขายไปหรอืถา่ยโอน
(B) ในกรณีที่การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิกับอสังหารมิทรัพยป์นเป้ือนทีม่เีงือ่นไขนัน้ตอ้
งมกีารท�าลาย หรอืสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายอยา่ง
มากตอ่โครงสรา้งทีต่ัง้อยูบ่นอสงัหารมิทรัพยนั์น้ ค�า
วา่ "การกอ่สรา้งใหม"่ จะไมร่วมถงึการซอ่มแซม
โครงสรา้งทีถ่กูท�าใหเ้สยีหายอยา่งมาก หรอืการ
ก่อสรา้งโครงสรา้งที่มาทดแทนโครงสรา้งที่ถูก
ท�าลายไปบนอสังหารมิทรัพย์ปนเป้ือนที่มีเงื่อนไข 
ซึง่ด�าเนินการหลังจากการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิกบัอสงัหารมิทรัพยนั์น้ๆ โดยทีโ่ครงสรา้ง
ทดแทนหรอืโครงสรา้งทีไ่ดรั้บการซอ่มแซมนัน้ตอ้ง
มคีวามคลา้ยคลงึกับโครงสรา้งเดมิในเรือ่งของขนาด 
ประโยชนใ์ชส้อย และการท�างาน
(2) เพือ่วตัถปุระสงคข์องอนุมาตรานี ้"อสงัหารมิทรัพย์
ปนเป้ือนทีม่เีงือ่นไข" หมายถงึอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นที่
อยูอ่าศยัหรอืไมเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่มลีกัษณะดงัตอ่ไป
นีท้ัง้หมด:

(A) ในกรณีของอสังหารมิทรัพยท์ี่เป็นที่อยู่อาศัยคื
อถกูท�าใหไ้มส่ามารถอยูอ่าศยัได ้ และในกรณีของ
อสังหารมิทรัพย์ที่ไม่ไดเ้ป็นที่อยู่อาศัยคือถูกท�าให ้
ใชก้ารไมไ่ด ้ อนัเป็นผลจากปัญหาสิง่แวดลอ้มใน
ลักษณะซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ�ากัดเพยีงการมอียู่ของวัสดุ
เป็นพษิหรอืวัสดอุันตรายหรอืผลจากการแกไ้ขปัญหา
สิง่แวดลอ้มเหลา่นัน้ ยกเวน้ในกรณีทีก่ารมอียูข่อง
ปัญหาสิง่แวดลอ้มดงักลา่วเป็นทีท่ราบแลว้ตอ่เจา้ของ
หรอืบุคคลหรอืนติบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามทีอ่ธบิายไว ้
ในวรรค (3) ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขายหรอืกอ่สรา้ง
อสงัหารมิทรัพยนั์น้ เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคยอ่ย
นี ้ อสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัจะ "ไมส่ามารถ
อยูอ่าศยัได"้ หากอสงัหารมิทรัพยนั์น้ไมเ่หมาะสม
กบัการอยูอ่าศยัของมนุษย ์ อนัเป็นผลจากสิง่ทีเ่ป็น
อันตรายต่อสขุภาพซึง่มสีาเหตุมาจากหรอืเชือ่มโยง
กบัปัญหาสิง่แวดลอ้ม และอสงัหารมิทรัพยท์ีไ่มไ่ด ้
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัจะ "ใชก้ารไมไ่ด"้ หากอสงัหารมิทรัพย์
นัน้ใหโ้ทษตอ่สขุภาพ และไมเ่หมาะสมกบัการเขา้ถอื
ครอง อนัเป็นผลจากสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพซึง่มี
สาเหตมุาจากหรอืเชือ่มโยงกบัปัญหาสิง่แวดลอ้ม
(B) ตัง้อยู่ในสถานที่ที่ถูกก�าหนดใหเ้ป็นอันตรายจ
ากพษิ หรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตราย หรอืถกู
ก�าหนดใหเ้ป็นสถานทีช่�าระลา้งทางสิง่แวดลอ้มโดย
หน่วยงานของรัฐ California หรอืรัฐบาลกลาง
(C) อสงัหารมิทรัพยท์ีป่ระกอบดว้ยโครงสรา้งหนึง่หรื
อหลายโครงสรา้งบนนัน้กอ่นทีก่จิกรรมการช�าระลา้งท
างสิง่แวดลอ้มจะเสร็จสมบรูณ ์ และโครงสรา้งนัน้เกดิ

ก�าหนดไวต้ามวรรค (1) จะใชบ้งัคบัดว้ยเชน่กนักบั
การซือ้หรือการโอนอสังหารมิทรัพยร์ะหว่างปู่ ย่าตา
ยายกับหลานตามที่ก�าหนดไวโ้ดยสภานิติบัญญัต ิ
หากบิดามารดาของหลานซึง่มีคุณสมบัติเป็นบุตร
ของบดิามารดานัน้ไดเ้สยีชวีติไปแลว้ทัง้หมด ณ วนั
ทีม่กีารซือ้หรอืการโอน ซึง่ในทางตรงกนัขา้มจะมี
คณุสมบตัติามวรรค (1)

(B) การซือ้หรอืการโอนทีอ่ยู่อันหลักจะไม่ถูกยกเวน้
ตามวรรคยอ่ย (A) หากหลานผูรั้บโอนไดรั้บทีอ่ยูห่ลกั
หรือผลประโยชน์ที่มีอยู่ในนั้นดว้ยเช่นกันโดยผ่าน
การซือ้หรือการโอนครัง้อืน่ที่สามารถยกเวน้ไดต้าม
วรรค (1) มลูคา่เงนิสดทัง้หมดของอสงัหารมิทรัพย์
ใดกต็ามทีน่อกเหนอืจากทีอ่ยูห่ลกั ซึง่ถกูโอนให ้
แก่หลานตามการซือ้หรือการโอนที่สามารถยกเวน้
ไดต้ามวรรค (1) และมลูคา่เงนิสดทัง้หมดของทีอ่ยู่
หลักที่ไม่มีคุณสมบัตจิะไดรั้บการยกเวน้อันเป็นผล
จากประโยคกอ่นหนา้ จะตอ้งรวมเขา้ไปในการใชข้ดี
จ�ากัดมูลค่าเงนิสดทัง้หมดจ�านวนหนึ่งลา้นดอลลาร ์
($1,000,000) ตามทีร่ะบไุวใ้นวรรค (1) ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามวตัถปุระสงคข์องวรรคยอ่ย (A)

(i) (1) โดยไม่ค�านึงถงึบทบัญญัตอิื่นใดในมาตรา
นี ้ ยกเวน้ตามทีก่�าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในวรรค (5) 
สภานิติบัญญัติตอ้งก�าหนดในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับ
อสังหารมิทรัพยท์ีป่นเป้ือนทีม่เีงื่อนไขตามทีร่ะบุใน
วรรค (2) วา่ขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนีจ้ะมผีลบงัคบั 
ไมใ่ชท่ัง้สองขอ้:

(A) (i) ภายใตข้อ้จ�ากดัของขอ้ (ii) ในวนัทีแ่ละ
หลงัจากวนัที ่ 4 พฤศจกิายน 1998 จนถงึวนัที ่  1 
มกราคม 2019 มลูคา่ปีฐานของอสงัหารมิทรัพย์
ปนเป้ือนทีม่เีงือ่นไข ตามทีป่รับเปลีย่นและอนุญาต
โดยอนุมาตรา (b) สามารถโอนใหแ้กเ่คหสถาน
ทดแทนที่ซื้อหรือก่อสรา้งใหม่ใหเ้ป็นสิ่งทดแทน
ส�าหรับอสงัหารมิทรัพยป์นเป้ือนทีม่เีงือ่นไข หาก
อสังหาริมทรัพย์ทดแทนนั้นมีมูลค่าตลาดที่เ ป็น
ธรรมซึ่ง เท่ากับหรือนอ้ยกว่ามูลค่าตลาดที่เ ป็น
ธรรมของอสังหารมิทรัพย์ปนเป้ือนที่มีเงื่อนไขหาก
อสงัหารมิทรัพยนั์น้ไมไ่ดถ้กูปนเป้ือนและตัง้อยูภ่ายใน
เทศมณฑลเดยีวกนั เวน้แตจ่ะมรีะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่
ในขอ้นี ้ มลูคา่ปีฐานของอสงัหารมิทรัพยป์นเป้ือนที่
มเีงือ่นไขสามารถโอนใหแ้กอ่สังหารมิทรัพยท์ดแทน
ซึง่ตัง้อยูใ่นเทศมณฑลอืน่หากคณะกรรมการผูบ้รหิาร
ของเทศมณฑลอืน่นัน้ไดน้�ามตทิีใ่หอ้�านาจในการโอน
มลูคา่ปีฐานระหวา่งเทศมณฑลดังทีอ่ธบิายขา้งตน้มา
ใช ้ทัง้นี ้หลงัจากทีไ่ดป้รกึษาหารอืกบัหน่วยงานทอ้ง
ถิน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบภายในเทศมณฑลนัน้แลว้
(ii) วรรคยอ่ยนี้บังคับใชเ้พยีงแคก่ับเคหสถานทดแท
นทีม่กีารซือ้หรอืกอ่สรา้งใหมภ่ายในหา้ปีหลังจากทีค่
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(B) เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ ขอ้ความดงัตอ่ไปนี้
จะมผีลบงัคบัใช:้

(i) ส�าหรับเคหสถานทดแทนที่มีมูลค่ามากกว่าแ
ละมีการซือ้หรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลที่มีสทิธิใ์น
การโอนมูลค่าปีฐานของอสังหาริมทรัพย์เดิมของ
ตน มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะค�านวณ
โดยการเพิ่มส่วนต่างระหว่างมูลค่าเงินสดทัง้หมด
ของอสังหาริมทรัพย์เดิมกับมูลค่าเงินสดทั ้งหมด
ของเคหสถานทดแทนเขา้ไปในมูลค่าปีฐานของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(ii) ส�าหรับเคหสถานทดแทนทีม่มีูลคา่เท่ากันหรอืน ้
อยกว่าซึง่มกีารซือ้หรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลทีม่สี ิ
ทธิใ์นการโอนมูลค่าปีฐานของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิข
องตนตามขอ้นี ้ มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะ
ค�านวณโดยการหารมูลคา่ปีฐานของอสังหารมิทรัพย์
เดมิดว้ยมลูคา่เงนิสดทัง้หมดของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ 
แลว้คูณผลลัพธ์ที่ไดด้ว้ยมูลค่าเงนิสดทัง้หมดของ
เคหสถานทดแทน
(j) การแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรานีซ้ ึง่มกีารน�ามาใชก้อ่น
วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 1988 จะมผีลบงัคบัใชก้บัการ
เปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของทีเ่กดิขึน้ และการ
ก่อสรา้งใหม่ที่แลว้เสร็จหลังจากวันที่มีผลบังคับใช ้
ของการแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่ว นอกจากจะมรีะบไุว ้
เป็นอยา่งอืน่โดยเฉพาะ การแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรานีซ้ ึง่
มกีารน�ามาใชห้ลงัวนัที ่1 พฤศจกิายน 1988 จะมผีล
บังคับใชก้ับการเปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของทีเ่กดิ
ขึน้ และการกอ่สรา้งใหมท่ีแ่ลว้เสร็จในวนัหรอืหลงั
จากวันทีม่ผีลบังคับใชข้องการแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่ว 
นอกจากจะมรีะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยเฉพาะ
มาตรา 3. มาตรา 69.5 ของประมวลกฎหมายราย
ไดแ้ละการเก็บภาษีไดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อให ้
อา่นดงันี:้
69.5. (a) (1) โดยไม่ค�านึงถงึบทบัญญัตอิื่นใด
ของกฎหมาย ตามอนุมาตรา (a) ของมาตรา 2 ขอ้ 
XIII A  ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California นัน้ บคุคล
ใดกต็ามทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี หรอืบคุคลทพุพลภาพ
รนุแรงอยา่งถาวรทีอ่าศยัอยูใ่นอสงัหารมิทรัพยท์ีม่สีทิธิ์
ไดรั้บการยกเวน้ของเจา้ของบา้นภายใตอ้นุมาตรา (k) 
มาตรา 3 ขอ้ XIII ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California 
และมาตรา 218 สามารถด�าเนนิการภายใตเ้งือ่นไข
และขอ้จ�ากัดทีก่�าหนดไวใ้นมาตรานี้ในการโอนมลูคา่
ปีฐานของอสงัหารมิทรัพยนั์น้ใหแ้กเ่คหสถานทดแทน
แหง่ใดกต็ามทีม่มีลูคา่เทา่กนัหรอืนอ้ยกวา่ และตัง้อยู่
ภายในเทศมณฑลเดยีวกนั ซึง่มกีารซือ้หรอืกอ่สรา้ง
ใหมโ่ดยบคุคลดงักลา่วใหเ้ป็นทีอ่ยูห่ลกัของตนภายใน
สองปีนับจากที่บุคคลนั้นขายอสังหาริมทรัพย์เดิม 
โดยมเีงื่อนไขว่าตอ้งไม่ท�าการโอนมูลค่าปีฐานของ

ความเสยีหายอยา่งมากหรอืถกูท�าลายอันเป็นผลจาก
กจิกรรมการช�าระลา้งทางสิง่แวดลอ้มดงักลา่ว
(D) ถูกก�าหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ป็นผูน้�าในส่
วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสิง่แวดลอ้ม หรอืการช�าระ
ลา้งทางสิง่แวดลอ้มของอสังหารมิทรัพยนั์น้ว่าไม่ถูก
ท�าใหไ้มส่ามารถอยูอ่าศยัไดห้รอืใชก้ารไมไ่ด ้ ตามแต่
กรณีดงัทีร่ะบไุวใ้นวรรคยอ่ย (A) โดยการกระท�าหรอื
การละเวน้ใดก็ตามทีเ่จา้ของอสงัหารมิทรัพยนั์น้มสีว่น
รว่มหรอืยอมรับ
(3) จะเป็นขอ้สันนษิฐานทีอ่าจหักลา้งไดว้่าเจา้ของ
อสงัหารมิทรัพยไ์ดเ้ขา้รว่ม หรอืยอมรับการกระท�า 
หรือการละเวน้ใดก็ตามที่ท�าใหอ้สังหารมิทรัพย์นั้น
ไมส่ามารถอยูอ่าศยั หรอืไมส่ามารถใชก้ารได ้ ตาม
แตก่รณี หากเจา้ของรายดงักลา่วมคีวามเกีย่วขอ้ง
กบับคุคลหรอืนติบิคุคลทีเ่ขา้รว่มการกระท�า หรอืการ
ละเวน้ดงักลา่วในทางใดกต็ามดงัตอ่ไปนี:้
(A) เป็นคูส่มรส บดิามารดา บตุร ปู่ ยา่ตายาย หลาน 
หรอืพีน่อ้งรว่มบดิามารดาของบคุคลดงักลา่ว
(B) เป็นบรษัิทแม ่ บรษัิทสาขา หรอืบรษัิทในเครอื
ของนติบิคุคลนัน้ ๆ
(C) เป็นเจา้ของ หรอืมอี�านาจควบคมุนติบิคุคลนัน้ ๆ
(D) มเีจา้ของ หรอืควบคมุดแูลโดยนติบิคุคลนัน้ ๆ
หากขอ้สนันษิฐานนีไ้มถ่กูท�าใหต้กไป เจา้ของจะไม่
ไดรั้บการบรรเทาทุกขต์ามทีก่�าหนดใหใ้นวรรคย่อย 
(A) หรอื (B) ของวรรค (1) ขอ้สนันษิฐานนีส้ามารถ
ถกูท�าใหต้กไปไดโ้ดยการน�าเสนอหลกัฐานทีน่่าพอใจ
ต่อผูป้ระเมนิที่จะไม่ตกอยู่ภายใตข้อ้ผูกพันของค�า
วนิจิฉัยโดยหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ป็นผูน้�าในการตัดสนิ
วา่ขอ้สนันษิฐานดงักลา่วถกูท�าใหต้กไปหรอืไม่
(4) อนุมาตรานีบ้ังคับใชก้บัเคหสถานทดแทนทีม่กีาร
ซือ้หรอืกอ่สรา้งในวนัทีห่รอืหลงัจากวนัที ่ 1 มกราคม 
1995 และกบัอสงัหารมิทรัพยท์ีด่�าเนนิการซอ่มแซม
ในวนัทีห่รอืหลงัจากวนัทีด่งักลา่วเทา่นัน้
(5) (A) โดยไม่ค�านึงถงึบทบัญญัตอิืน่ใดในมาตรา
นี ้ ณ วนัทีแ่ละหลงัจากวนัที ่ 1 มกราคม 2019 และ
ภายใตข้อ้จ�ากดัของขอ้ (ii) วรรคยอ่ย (A) ในวรรค (1) 
มูลคา่ปีฐานของอสังหารมิทรัพยป์นเป้ือนทีม่เีงือ่นไข
ตอ้งถกูโอนใหแ้กเ่คหสถานทดแทนทีซ่ือ้หรอืกอ่สรา้ง
ใหม่ใหเ้ป็นสิง่ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ปนเป้ือนที่
มเีงือ่นไขดงักลา่ว โดยไมค่�านงึวา่อสงัหารมิทรัพย์
ทดแทนนัน้จะมมีลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมซึง่เทา่กับหรอื
นอ้ยกว่ามูลค่าตลาดทีเ่ป็นธรรมของอสังหารมิทรัพย์
ปนเป้ือนทีม่เีงือ่นไขหากอสังหารมิทรัพยนั์น้ไมไ่ดถ้กู
ปนเป้ือน หรอืวา่อสงัหารมิทรัพยท์ดแทนนัน้จะตัง้อยู่
ภายในเทศมณฑลเดยีวกนัหรอืไม่
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เวลาที่อสังหารมิทรัพย์เดมิเกดิความเสยีหายอย่าง
มาก หรอืถกูท�าลายจากเคราะหร์า้ยหรอืภยัพบิตั ิ
หรอืภายในสองปีนับจากการซือ้ หรอืการกอ่สรา้ง
เคหสถานทดแทนใหม่
(2) อสังหารมิทรัพยเ์ดมิมสีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้ของ
เจา้ของบา้น อนัเป็นผลจากความเป็นเจา้ของและการ
ครอบครองอสงัหารมิทรัพยด์ังกลา่วของผูเ้รยีกรอ้งใน
ฐานะเป็นทีอ่ยูห่ลกัของตน ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขาย
หรอื ณ เวลาทีอ่สงัหารมิทรัพยเ์ดมิเกดิความเสยีหาย
อยา่งมาก หรอืถกูท�าลายจากเคราะหร์า้ยหรอืภยัพบิตั ิ
หรือภายในสองปีนับจากการซื้อหรือการก่อสรา้ง
เคหสถานทดแทนใหม่
(3) ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ผู ้
เรยีกรอ้งหรอืคู่สมรสของผูเ้รยีกรอ้งซึง่อาศัยอยู่กับผู ้
เรยีกรอ้งจะตอ้งมอีาย ุ 55 ปีเป็นอยา่งนอ้ย หรอืเป็นผู ้
ทพุพลภาพรนุแรงอยา่งถาวร
(4) ณ เวลาทีด่�าเนนิการเรยีกรอ้งการบรรเทาภาษี
ทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุนอนุมาตรา (a) นัน้ ผูเ้รยีกรอ้ง
เป็นเจา้ของเคหสถานทดแทนและเขา้ถือครองใน
ฐานะเป็นสถานทีห่ลกัในการอยูอ่าศยัของตน ซึง่ผลที่
เกดิขึน้ตามมาคอืในเวลานี ้ อสงัหารมิทรัพยนั์น้มสีทิธิ์
ไดรั้บการยกเวน้ของเจา้ของบา้น หรอืจะมสีทิธิไ์ด ้
รับการยกเวน้ดงักลา่ว เวน้เสยีแตว่า่อสงัหารมิทรัพย์
นัน้ไดรั้บการยกเวน้แลว้เนื่องจากการเรยีกรอ้งขอการ
ยกเวน้ทีย่ืน่โดยเจา้ของรายกอ่นหนา้
(5) ผูเ้รียกรอ้งขายอสังหาริมทรัพย์เดิมของตน
ไปภายในสองปีนับจากการซือ้ หรอืการกอ่สรา้ง
เคหสถานทดแทนใหม ่ เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้
การซือ้หรอืการกอ่สรา้งเคหสถานทดแทนใหมจ่ะรวม
ถงึ การซือ้ทีด่นิสว่นทีอ่าคาร โครงสรา้ง หรอืทีพั่กอืน่ 
ๆ ทีจ่ะเป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยัทดแทนของผูเ้รยีกรอ้ง
จะตัง้อยู ่ และจะเป็นสว่นหนึง่ของเคหสถานทดแทน 
ตามวรรค (3) ของอนุมาตรา (g)

(6) เคหสถานทดแทน รวมถงึสว่นของทีด่นิอนัเป็น
ทีต่ัง้เคหสถานดงักลา่วตามทีร่ะบไุวใ้นวรรค (5) 
นัน้ ทัง้หมดตัง้อยูภ่ายในเทศมณฑลเดยีวกนักบั
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิของผูเ้รยีกรอ้ง เวน้แตจ่ะมรีะบไุว ้
เป็นอยา่งอืน่ในวรรค (2) ของอนุมาตรา (a)

(7) ผู เ้รียกรอ้งยังไม่เคยไดรั้บการบรรเทาภาษี
ทรัพย์สินมาก่อนหนา้นี้ในฐานะผูเ้รียกรอ้งตามที่
ก�าหนดไวใ้นมาตรานี ้ ยกเวน้วา่วรรคนีจ้ะไมบ่งัคบัใช ้
กับบุคคลใดก็ตามที่กลายเป็นผูทุ้พพลภาพรุนแรง
แบบถาวรหลังจากทีไ่ดรั้บการบรรเทาภาษีทรัพยส์นิ
ในฐานะผูเ้รยีกรอ้งตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรานี้ส�าหรับ
บคุคลใดกต็ามทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี เพือ่ป้องกนัขอ้
เรยีกรอ้งทีซ่�้ากนัภายใตม้าตรานีใ้นรัฐนี ้ ผูป้ระเมนิของ

อสังหารมิทรัพยเ์ดมิใหแ้ก่เคหสถานทดแทนจนกว่า
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิจะถกูขายไปแลว้
(2) โดยไมค่�านงึถงึขอ้จ�ากดัในวรรค (1) ซึง่ก�าหนด
ใหอ้สังหารมิทรัพยเ์ดมิและเคหสถานทดแทนตอ้งตัง้
อยูใ่นเทศมณฑลเดยีวกนั ขอ้จ�ากดันีจ้ะไมม่ผีลบงัคบั
ใชใ้นเทศมณฑลใดก็ตามที่คณะกรรมการผูบ้รหิาร
เทศมณฑลไดน้� าเทศบัญญัติที่ท�าใหบ้ทบัญญัติ
ในวรรค (1) มผีลบงัคบัดว้ยเชน่กนักบัสถานการณ์
ที่เคหสถานทดแทนตั ้งอยู่ในเทศมณฑลนั้นและ
อสังหาริมทรัพย์เดิมตั ้งอยู่ในอีกเทศมณฑลหนึ่ง
ภายในรัฐนี ้ ทัง้นี ้ หลงัจากทีไ่ดป้รกึษาหารอืกบัหน่วย
งานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบภายในขอบเขตของเทศ
มณฑลนัน้แลว้ การใหอ้�านาจตามวรรคนีจ้ะมผีลบงัคบั
ใชใ้นเทศมณฑลหนึง่ ๆ กต็อ่เมือ่เทศบญัญัตทิีค่ณะ
กรรมการผูบ้รหิารน�ามาใชนั้น้เป็นไปตามขอ้ก�าหนดดงั
ตอ่ไปนีท้ัง้หมด:

(A) เทศบัญญัตนัิน้มกีารน�ามาใชห้ลังจากทีม่กีารปรกึ
ษาหารอืกนัระหวา่งคณะกรรมการผูบ้รหิาร และหน่วย
งานทอ้งถิน่อืน่ ๆ ทัง้หมดทีไ่ดรั้บผลกระทบภายใน
ขอบเขตของเทศมณฑลนัน้แลว้เทา่นัน้
(B) เทศบัญญัตนัิน้ก�าหนดใหก้ารอา้งสทิธิท์ัง้หมดใน
การโอนมลูคา่ปีฐานจากอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิทีต่ัง้อยูใ่
นเทศมณฑลอืน่สามารถกระท�าได ้ หากการอา้งสทิธิ์
นัน้เป็นไปตามขอ้ก�าหนดทีบ่ังคับใชข้องทัง้อนุมาตรา 
(a) มาตรา 2 ขอ้ XIII A ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ 
California และมาตรานี้
(C) เทศบัญญัตนัิน้ก�าหนดใหก้ารประเมนิมลูคา่ปีฐาน
ทัง้หมดของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิซึง่ตัง้อยู่ในเทศมณ
ฑลอืน่ และตดัสนิโดยผูป้ระเมนิไดรั้บการยอมรับใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการอนุญาตใหท้�าการอา้งสทิธิใ์น
การโอนมลูคา่ปีฐาน
(D) เทศบัญญัตนัิน้ก�าหนดใหบ้ทบัญญัตมิผีลเป็นระย
ะเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้ปี
(E) เทศบัญญัตนัิ้นระบุวันที่ที่บทบัญญัตใินนั้นจะมี
ผลบงัคบัใชนั้บจากวนัทีด่งักลา่ว อยา่งไรกต็าม วนั
ทีท่ีร่ะบดุงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นวนัทีม่ากอ่นวนัที ่ 9 
พฤศจกิายน 1988 วนัทีม่ผีลบงัคบัใชท้ีร่ะบอุาจ
เป็นวันที่ที่มาก่อนวันที่เทศมณฑลนั้นประกาศใช ้
เทศบญัญัตดิงักลา่วกไ็ด ้
(b) นอกเหนือจากการปฏบิัตติามขอ้ก�าหนดของอนุม
าตรา (a) แลว้ บคุคลใดกต็ามทีเ่รยีกรอ้งการบรรเทา
ภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุนมาตรานีจ้ะมสีทิธิไ์ดรั้บการ
บรรเทาภาษีดังกล่าวก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขดัง
ตอ่ไปนี:้
(1) ผูเ้รียกรอ้งนั้นเป็นเจา้ของและผูพั้กอาศัยของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขายหรอื ณ 
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เป็นทรัพยส์นิเดมิของผูเ้รยีกรอ้งรวมถงึผลประโยชน์
ในสถานทีต่ัง้บา้นเคลือ่นทีท่ีผู่พั้กอาศยัเป็นเจา้ของ ผู ้
ประเมนิตอ้งท�าการโอนมลูคา่ปีฐานของบา้นส�าเร็จรูป
ของผูเ้รียกรอ้งพรอ้มทัง้ส่วนที่แบ่งตามสัดส่วนของ
อสังหารมิทรัพย์ของสถานที่ตัง้นั้นใหแ้ก่เคหสถาน
ทดแทนของผูเ้รยีกรอ้ง ผูป้ระเมนิตอ้งไมท่�าการโอน
มูลค่าปีฐานของส่วนของทีด่นิซึง่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ดงัทีร่ะบไุวใ้นวรรค (4) ของ
อนุมาตรา (g)

(B) หากบา้นส�าเร็จรูปหรือบา้นส�าเร็จรูปและที่ด ิ
นที่บา้นนั้นตัง้อยู่เป็นเคหสถานทดแทนของผูเ้รีย
กรอ้ง ผูป้ระเมนิตอ้งท�าการโอนมลูคา่ปีฐานของ
อสังหาริมทรัพย์เดิมของผู เ้ รียกรอ้งใหแ้ก่บ า้น
ส�าเร็จรูปหรือบา้นส�าเร็จรูปและทีด่นิทีบ่า้นนัน้ตัง้อยู ่
ตามความเหมาะสม หากเคหสถานทีเ่ป็นบา้นส�าเร็จรปู
ซึง่เป็นเคหสถานทดแทนของผูเ้รียกรอ้งรวมถงึผล
ประโยชน์ในสถานที่ตัง้บา้นเคลื่อนที่ที่ผูพั้กอาศัย
เป็นเจา้ของ ผูป้ระเมนิตอ้งท�าการโอนมลูคา่ปีพืน้ฐาน
ของอสังหาริมทรัพย์เดมิของผูเ้รียกรอ้งใหแ้ก่บา้น
ส�าเร็จรูปของผูเ้รียกรอ้งและส่วนที่แบ่งตามสัดส่วน
ของสถานทีต่ัง้นัน้ ผูป้ระเมนิตอ้งไมท่�าการโอนมลูคา่
ปีพื้นฐานใหแ้ก่ส่วนของที่ดนิซึง่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของเคหสถานทดแทน ดงัทีร่ะบไุวใ้นวรรค (3) ของ
อนุมาตรา (g)

อนุมาตรานี้อยู่ภายใตข้อ้จ� ากัดตามที่ระบุไว ใ้น
อนุมาตรา (d)

(d) การบรรเทาภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุนมาตรานี้จ
ะมอบใหแ้กผู่เ้รยีกรอ้งทีเ่ป็นเจา้ของร่วมของอสังหาริ
มทรัพยเ์ดมิในฐานะเป็นผูอ้ยูอ่าศยัรว่ม ผูถ้อืครองรว่ม 
เจา้ของสนิสมรส หรอืผูรั้บประโยชนใ์นปัจจบุนัของ
การจัดการทรัพยส์นิ ภายใตข้อ้จ�ากดัดงัตอ่ไปนี:้
(1) หากเคหสถานทดแทนแห่งเดียวมีการซือ้หรือ
กอ่สรา้งใหมโ่ดยเจา้ของรว่มทัง้หมด และเจา้ของรว่ม
แตล่ะรายมผีลประโยชนใ์นเคหสถานทดแทนดงักลา่ว 
ผูเ้รยีกรอ้งจะมสีทิธิภ์ายใตม้าตรานี้ไม่ว่าเจา้ของร่วม
ทีเ่หลอืคนใดก็ตามหรอืทัง้หมดจะเป็นผูเ้รยีกรอ้งทีม่ี
สทิธิห์รอืไมก่ต็าม
(2) หากเจา้ของรว่มสองคนหรอืมากกวา่ท�าการซือ้ หรอื
กอ่สรา้งเคหสถานทดแทนใหม่สองแห่งหรอืมากกว่า
แยกตา่งหาก และเจา้ของรว่มมากกวา่หนึง่คนสามารถ
จะเป็นผูเ้รยีกรอ้งทีม่สีทิธิไ์ดใ้นทางอืน่ จะมเีจา้ของรว่ม
เพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะมสีทิธิภ์ายใตม้าตรานี ้ เจา้ของ
รว่มเหลา่นีจ้ะตดัสนิโดยการตกลงรว่มกนัวา่เจา้ของรว่ม
คนใดจะถอืวา่เป็นผูท้ีม่สีทิธิ์
(3) หากเคหสถานทดแทนสองแห่งหรอืมากกว่าถูก
ซื้อหรือก่อสรา้งใหม่แยกต่างหากโดยเจา้ของร่วม

เทศมณฑลตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมาธกิารภาษีของ
รัฐ ทกุสามเดอืนเกีย่วกบัขอ้มลูจากขอ้เรยีกรอ้งตา่ง ๆ 
ทีย่ืน่ตามอนุมาตรา (f) และจากบนัทกึของเทศมณฑล
ตามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการดงักลา่ว ซึง่มคีวาม
จ�าเป็นต่อการบ่งชีข้อ้เรียกรอ้งทัง้หมดโดยสมบูรณ์
ภายใตม้าตรานี้ซ ึง่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้ระเมนิและ
ผูเ้รียกรอ้งทุกรายที่ไดรั้บการบรรเทาเรียบรอ้ยแลว้ 
คณะกรรมาธกิารอาจก�าหนดใหข้อ้มลูขา้งตน้ประกอบ
ดว้ยสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดของชือ่ และหมายเลข
ประกนัสงัคมของผูเ้รยีกรอ้งและคูส่มรส และลกัษณะ
เฉพาะและสถานทีต่ัง้ของเคหสถานทดแทนตามขอ้
เรยีกรอ้งนัน้ ขอ้มลูขา้งตน้อาจก�าหนดใหอ้ยูใ่นรปู
แบบของสือ่ประมวลผลขอ้มลู หรอืสือ่อืน่ และอยูใ่น
รปูแบบทีเ่ขา้กนัไดก้บักระบวนการเก็บบันทกึของเทศ
มณฑลตา่ง ๆ และวธิดี�าเนนิการตรวจสอบของรัฐ
(c) การบรรเทาภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุนมาตรานี้ส
ามารถมอบใหไ้ดห้ากอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิหรอืเคหสถ
านทดแทนของผูเ้รยีกรอ้ง หรอืทัง้สองอยา่ง ประกอบ
ดว้ยสิง่ทีไ่มจ่�ากดัเพยีงสิง่ใดสิง่หนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
(1) หน่วยหนึ่งหรือพื้นที่ชุดหนึ่งภายในองค์กร
สหกรณเ์คหสถาน โครงการอาคารชดุในชมุชน 
โครงการคอนโดมเินยีม หรอืการพัฒนาหน่วย
โครงการ  หากหน่วยหรอืพืน้ทีช่ดุดงักลา่วเป็น
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิของผูเ้รยีกรอ้ง ผูป้ระเมนิตอ้ง
ท�าการโอนเพียงจ�านวนมูลค่าปีฐานของหน่วยหรือ
พืน้ทีข่องผูเ้รยีกรอ้ง และสว่นแบง่ในพืน้ทีส่ว่นกลาง
ซึง่สงวนไวเ้ป็นส่วนเสรมิของหน่วยหรือพื้นที่ชุดดัง
กล่าวเท่านั้นใหแ้ก่เคหสถานทดแทนของผูเ้รียก
รอ้ง หากหน่วยหรอืพืน้ทีช่ดุดงักลา่วเป็นเคหสถาน
ทดแทนของผูเ้รยีกรอ้ง ผูป้ระเมนิตอ้งท�าการโอน
มูลค่าปีฐานของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิของผูเ้รียกรอ้ง
ใหแ้กห่น่วยหรอืพืน้ทีช่ดุดงักลา่วของผูเ้รยีกรอ้ง และ
สว่นแบง่ใดก็ตามของผูเ้รยีกรอ้งทีม่ใีนพืน้ทีส่ว่นกลาง
ซึง่สงวนไวเ้ป็นส่วนเสรมิของหน่วยหรือพื้นที่ชุดดัง
กลา่วเทา่นัน้
(2) บา้นส�าเร็จรปูหรอืบา้นส�าเร็จรปู และทีด่นิทีผู่ ้
เรียกรอ้งเป็นเจา้ของที่ซ ึ่งบา้นส�าเร็จรูปนั้นตั ้งอยู ่
เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ "ทีด่นิทีผู่เ้รยีกรอ้งเป็น
เจา้ของ" จะรวมถงึผลประโยชนต์ามสว่นในสถานทีต่ัง้
บา้นเคลือ่นทีซ่ ึง่ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นเจา้ของ ซึง่ไดรั้บการ
ประเมนิตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 62.1

(A) หากบา้นส�าเร็จรปูหรอืบา้นส�าเร็จรปูและทีด่นิทีบ่า้
นนัน้ตัง้อยูเ่ป็นทรัพยส์นิเดมิของผูเ้รยีกรอ้ง ผูป้ระเมนิ
ตอ้งท�าการโอนมลูคา่ปีฐานของบา้นส�าเร็จรปูดงักลา่ว 
หรอืมลูคา่ปีฐานของบา้นส�าเร็จรปู และทีด่นิทีบ่า้นนัน้
ตัง้อยู ่ ตามความเหมาะสม ใหแ้กเ่คหสถานทดแทน
ของผูเ้รยีกรอ้ง หากเคหสถานทีเ่ป็นบา้นส�าเร็จรปูซึง่
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รอ้งจะตอ้งรับรองภายใตบ้ทลงโทษฐานใหก้ารเท็จ
วา่เป็นไปตามอายทุีก่�าหนด ในกรณีของผูเ้รยีกรอ้งที่
ทพุพลภาพรนุแรงอยา่งถาวร จะตอ้งน�าสง่สิง่ตอ่ไปนี:้
(i) ใบรับรอง ทีเ่ซน็รับรองโดยโดยแพทยแ์ละ
ศัลยแพทยท์ีม่ใีขอนุญาตตามความช�านาญทีเ่หมาะ
สมซึง่ระบุเหตุผลเฉพาะว่าเหตุใดความทุพพลภาพ
จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งยา้ยไปทีเ่คหสถานทดแทน 
และขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับความทุพพลภาพของ
เคหสถานทดแทน รวมไปถงึขอ้ก�าหนดดา้นท�าเลที่
อยู ่ ผูเ้รยีกรอ้งจะยนืยนัวา่เคหสถานทดแทนนันเป็น
ไปตามขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความทพุพลภาพเพือ่
รับการรับรอง และน่ันคอืเหตผุลหลกัส�าหรับการยา้ย
เขา้ไปทีเ่คหสถานทดแทนเพือ่เป็นไปตามขอ้ก�าหนด
เหลา่นัน้ หากผูเ้รยีกรอ้ง หรอืคูส่มรส หรอืผูป้กครอง
ของผูเ้รยีกรอ้ง ไดแ้สดงเจตนารมณภ์ายใตบ้ท
ลงโทษฐานใหก้ารเท็จ จะสามารถท�าการสนันษิฐาน
โดยหักลา้งไดว้า่วัตถปุระสงคห์ลักของการยา้ยเขา้ไป
อยู่ที่เคหสถานทดแทนคือเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้
ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความทพุพลภาพทีไ่ดร้ะบไุว ้
(ii) การยนืยันของผูเ้รยีกรอ้งว่าวัตถุประสงคห์ลักใน
การยา้ยเขา้ไปอยูท่ีเ่คหสถานทดแทนคอืเพือ่แบง่เบา
ภาระทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จากความทพุพลภาพ หาก
ผูเ้รยีกรอ้ง หรอืคูส่มรส หรอืผูป้กครองของผูเ้รยีกรอ้ง
ไดแ้สดงเจตนารมณ์ภายใตบ้ทลงโทษฐานใหก้าร
เท็จ จะสามารถท�าการสนันษิฐานโดยหกัลา้งไดว้า่
วัตถุประสงคห์ลักของการยา้ยคือเพื่อแบ่งเบาภาระ
ทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จากความทพุพลภาพ
(C) ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขพัสดขุองผูป้ระเมนิของอสังห
ารมิทรัพยเ์ดมิ ถา้มี
(D) วันทีท่�าการขายอสังหารมิทรัพยเ์ดมิของผูเ้รยีกร ้
อง และวนัทีท่�าการซือ้ หรอืท�าการกอ่สรา้งเคหสถาน
ทดแทนใหมข่องผูเ้รยีกรอ้ง
(E) ค�าแถลงโดยผูเ้รยีกรอ้งทีเ่ขาหรอืเธอไดค้รอบคร
องเคหสถานทดแทนเป็นสถานทีพั่กอาศัยหลักในวัน
ทีย่ืน่เอกสารของขอ้เรยีกรอ้งของเขาหรอืเธอ
(F) จะตอ้งยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งภายใตม้าตรานี้ภา
ยในสามปีจากวันทีไ่ดท้�าการซือ้เคหสถานทดแทนหรื
อการกอ่สรา้งเคหสถานใหมเ่สร็จเรยีบรอ้ยโดยเป็นไป
ตามหมวดยอ่ย (k) หรอื (m)

(2) การเรียกรอ้งส�าหรับการถ่ายโอนมูลค่าของปี
ฐานภายใตม้าตรานี้ทีย่ืน่หลังจากทีห่มดเวลาการยืน่
เอกสารทีไ่ดก้�าหนดไวใ้นยอ่หนา้ยอ่ย (F) ของยอ่หนา้ 
(1) จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโดยผูป้ระเมนิโดยเกีย่ว
เนือ่งกบัเงือ่นไขตอ่ไปนี:้
(A) การถา่ยโอนมลูคา่ของปีฐานใดๆ ทีไ่ดรั้บอนุมตัิ
ตามการเรียกรอ้งนั้นจะน�าไปใชโ้ดยเริ่มจากวันที่มี

สองคนทีถ่อืครองอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิในฐานะเป็นสนิ
สมรส จะมเีพยีงเจา้ของรว่มทีม่อีายถุงึ 55 ปีแลว้ หรอื
เป็นผูทุ้พพลภาพรุนแรงแบบถาวรเท่านัน้ทีจ่ะมสีทิธิ์
ภายใตม้าตรานี ้ หากคูส่ามภีรรยานัน้มอีายมุากกวา่ 
55 ปีทัง้สองคน ทัง้คูจ่ะตดัสนิโดยการตกลงรว่มกนัวา่
บคุคลใดจะเป็นผูท้ีม่สีทิธิ์
ในกรณีของเจา้ของร่วมทีม่อีสังหารมิทรัพยเ์ดมิเป็น
เคหสถานแบบหลายหน่วย ขอ้จ�ากดัทีก่�าหนดโดย
วรรค (2) และ (3) จะบงัคบัใชก้บัเจา้ของรว่มทีอ่าศยั
อยูใ่นหน่วยเคหสถานเดยีวกนัภายในอสงัหารมิทรัพย์
เดมิ ณ เวลาทีร่ะบไุวใ้นวรรค (2) ของอนุมาตรา (b) 
เทา่นัน้
(e) เมือ่ท�าการขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ผูป้ระเมนิ
ตอ้งก�าหนดมูลค่าปีฐานใหม่ส�าหรับอสังหารมิทรัพย์
นัน้ตามอนุมาตรา (a) ของมาตรา 2 ขอ้ XIII A ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California และมาตรา 110.1 ไม่
ว่าจะมกีารซือ้หรอืก่อสรา้งเคหสถานทดแทนใหม่ใน
เวลาตอ่มาโดยเจา้ของเดมิคนเดยีวหรอืหลายคนของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิหรอืไมก่ต็าม
มาตรานี้จะไม่มผีลบังคับใชเ้วน้แต่ในกรณีทีก่ารโอน
อสังหารมิทรัพยเ์ดมิเป็นการเปลีย่นแปลงความเป็น
เจา้ของซึง่ (1) ท�าใหอ้สงัหารมิทรัพยนั์น้ตอ้งถกู
ด�าเนนิการประเมนิคา่ใหมท่ีม่ลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมใน
ปัจจบุนัตามมาตรา 110.1 หรอื 5803 หรอื (2) สง่
ผลใหไ้ดม้ลูคา่ปีฐานทีก่�าหนดตามมาตรานี ้ มาตรา 
69 หรอืมาตรา 69.3 เนือ่งจากอสงัหารมิทรัพยนั์น้มี
คณุสมบตัติามมาตรานี ้ มาตรา 69 หรอืมาตรา 69.3 
ในฐานะเป็นเคหสถานหรอือสงัหารมิทรัพยท์ดแทน
(f) (1) ผูเ้รียกรอ้งจะไม่มสีทิธิไ์ดรั้บการบรรเทาภา
ษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรานี ้ เวน้แตว่า่ผูเ้รยีก
รอ้งจะมอบขอ้มลูดงัตอ่ไปนีใ้หแ้กผู่ป้ระเมนิ ตามแบบ
ฟอรม์ทีอ่อกแบบโดยคณะกรรมาธกิารภาษีของรัฐซึง่
ผูป้ระเมนิตอ้งจัดเตรยีมไวใ้หพ้รอ้มเมือ่มกีารรอ้งขอ:

(A) ชือ่และหมายเลขประกันสังคมของผูเ้รยีกรอ้งแต่
ละคน และของคูส่มรสของผูเ้รยีกรอ้งซึง่เป็นเจา้ของ
บนัทกึของเคหสถานทดแทน
(B) พสิจูนไ์ดว้า่ผูเ้รยีกรอ้ง หรอืคูส่มรสของผูเ้รยีก
รอ้งซึง่อาศัยอยู่ในอสังหารมิทรัพยเ์ดมิกับผูเ้รยีกรอ้ง
ซึง่ ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขาย จะตอ้งมอีาย ุ 55 ปีเป็น
อยา่งนอ้ย หรอืเป็นผูท้พุพลภาพรนุแรงอยา่งถาวร ได ้
รับพจิารณาใบรับรองหลักฐานผูทุ้พพลภาพรุนแรง
อยา่งถาวร เซน็รับรองโดยแพทยแ์ละศลัยแพทยท์ีม่ี
ใบอนุญาตตามความช�านาญทีเ่หมาะสม โดยยนืยนั
กับสถานะการเป็นผูท้พุพลภาพรุนแรงอยา่งถาวรของ
ผูเ้รยีกรอ้งไดว้า่เป็นเรือ่งจรงิ ในกรณีทีไ่มม่หีลกัฐาน
พสิจูนว์า่บคุคลธรรมดามอีายมุากกวา่ 55 ปี ผูเ้รยีก
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อยู ่ เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ทีด่นิทีต่ัง้ข ึน้เป็นสว่น
หนึง่ของเคหสถานทดแทน รวมไปถงึพืน้ทีท่ีม่ขีนาด
เหมาะสมทีถ่กูใชเ้ป็นสถานทีส่�าหรับผูอ้ยูอ่าศยัเทา่นัน้ 
และ “ทีด่นิทีม่ผีูเ้รยีกรอ้งเป็นเจา้ของ” รวมไปถงึที่
ดนิซึง่ผูเ้รียกรอ้งถอืสทิธิใ์นการเช่าตามทีไ่ดอ้ธบิาย
ไวใ้นอนุมาตรา (c) ของมาตรา 61 หรอืสญัญาการ
ซือ้ทีด่นิ แตล่ะหน่วยหรอืชดุของทีพั่กอาศยัประเภท
หลายหน่วยควรจะไดรั้บการพจิารณาใหเ้คหสถาน
ทดแทนทีแ่ยกกนั เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้“พืน้ที่
ที่มีขนาดเหมาะสมที่ใชเ้พื่อเป็นสถานที่ส�าหรับการ
อยูอ่าศยั” รวมถงึทีด่นิทัง้หมด หากการใชท้รัพยส์นิ
ประเภทที่ไม่ใช่ส�าหรับอยู่อาศัยนั้นเป็นเพียงความ
บังเอญิในการใชท้รัพยส์นินัน้ในฐานะเป็นทีอ่ยู่อาศัย 
เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ "ทีด่นิทีผู่เ้รยีกรอ้งเป็น
เจา้ของ" จะรวมถงึผลประโยชนค์วามเป็นเจา้ของใน
สถานทีต่ัง้บา้นเคลือ่นทีซ่ ึง่ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นเจา้ของ ซึง่
ไดรั้บการประเมนิตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 62.1

(4) “อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ” หมายถงึอาคาร 
โครงสรา้ง หรอืทีพั่กอาศยัอืน่ๆ ทีต่ัง้ขึน้ส�าหรับเป็น
ทีพั่กอาศยั ไมว่า่จะเป็นทรัพยส์นิจรงิหรอืทรัพยส์นิ
สว่นตวั ทีเ่ป็นเจา้ของหรอืครอบครองโดยผูท้ีเ่รยีกรอ้ง
วา่เป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยัหลกัของเขา หรอืทีด่นิทีเ่ป็น
เจา้ของโดยผูเ้รยีกรอ้งทีอ่าคาร โครงสรา้ง หรอืทีพั่ก
อาศยัอืน่ๆ ตัง้อยู ่ เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ ทีด่นิ
ทีต่ัง้ข ึน้เป็นสว่นหนึง่ของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ รวมไป
ถงึพืน้ทีท่ีม่ขีนาดเหมาะสมทีถ่กูใชเ้ป็นสถานทีส่�าหรับ
ผูอ้ยูอ่าศยัเทา่นัน้ และ “ทีด่นิทีม่ผีูเ้รยีกรอ้งเป็น
เจา้ของ” รวมไปถงึทีด่นิซึง่ผูเ้รยีกรอ้งถอืสทิธิใ์นการ
เชา่ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นอนุมาตรา (c) ของมาตรา 
61 หรอืสญัญาการซือ้ทีด่นิ แตล่ะหน่วยหรอืชดุ
ของที่พักอาศัยประเภทหลายหน่วยควรจะไดรั้บ
การพจิารณาใหเ้คหสถานดัง้เดมิทีแ่ยกกนั เพือ่
วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ “พืน้ทีท่ีม่ขีนาดเหมาะสมที่
ใชเ้พือ่เป็นสถานทีส่�าหรับการอยูอ่าศยั” รวมถงึทีด่นิ
ทัง้หมด หากการใชท้รัพยส์นิประเภททีไ่มใ่ชส่�าหรับ
อยูอ่าศัยนัน้เป็นเพยีงความบังเอญิในการใชท้รัพยส์นิ
นัน้ในฐานะเป็นทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่วตัถปุระสงคข์อง
วรรคนี ้ "ทีด่นิทีผู่เ้รยีกรอ้งเป็นเจา้ของ" จะรวมถงึผล
ประโยชนค์วามเป็นเจา้ของในสถานทีต่ัง้บา้นเคลือ่นที่
ซ ึง่ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นเจา้ของ ซึง่ไดรั้บการประเมนิตาม
อนุมาตรา (b) ของมาตรา 62.1

(5) “มลูคา่เทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่” หมายถงึจ�านวน
มลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของเคหสถานทดแทนมคีา่ไม่
เกนิหนึง่ในสิง่ตอ่ไปนี:้
(A) รอ้ยละหนึง่รอ้ยของจ�านวนมลูคา่เงนิสดเต็มจ�านว
นของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิถา้เคหสถานทดแทนถกูซือ้
มาหรอืสรา้งขึน้ใหมก่อ่นวนัทีข่ายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ

สทิธใินการครอบครองในปีทีม่กีารประเมนิซึง่ไดย้ืน่
เอกสารการเรยีกรอ้ง
(B) มูลคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของเคหสถานทดแทนใ
นปีทีท่�าการประเมนิตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นยอ่หนา้ยอ่ย 
(A) จะตอ้งเป็นมลูคา่ของปีฐานของทรัพยส์นิจรงิในปี
ทีท่�าการประเมนิซึง่ไดถ้า่ยโอนมลูคา่ของปีฐาน แบง่
สัดสว่นไปทีปี่ทีท่�าการประเมนิตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น
ยอ่หนา้ยอ่ย (A) ส�าหรับสิง่ตอ่ไปนี:้
(i) เงนิเฟ้อดงัทีไ่ดก้�าหนดไวป้ระจ�าปีตามยอ่หนา้ (1) 
ของหมวดยอ่ย (a) ของมาตรา 51

(ii) การกอ่สรา้งใหมใ่ดๆ ภายหลงัทีเ่กดิขึน้เนือ่งจาก
ทรัพยส์นิจรงิทีไ่ม่มคีุณสมบัตสิ�าหรับการยกเวน้ภาษี
ทรัพยส์นิตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนดไวใ้นวรรคยอ่ย (A) 
และ (B) ของวรรคา (4) ของอนุมาตรา (h)

(g) เพือ่วตัถปุระสงคต์ามมาตรานี:้
(1) “บคุคลธรรมดาทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี” หมาย
ถงึบคุคลธรรมดาผูใ้ดกต็าม หรอืคูส่มรสของบคุคล
ธรรมดาผูใ้ดกต็ามทีม่อีายถุงึ 55 ปีหรอืมากกวา่ ณ 
เวลาทีท่�าการขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(2) “มูลค่าของปีฐานของอสังหาริมทรัพย์เดิม” 
หมายถงึ มลูคา่ของปีฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ดงั
ทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามมาตรา 110.1 โดยไดรั้บอนุญาต
การปรับเปลีย่นตามหมวดยอ่ย (b) ของมาตรา 2 
ของขอ้ XIII A ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California 
และหมวดยอ่ย (f) ของมาตรา 110.1 ไดท้�าการ
ก�าหนดโดยทันทีตามวันก่อนวันที่ผู เ้รียกรอ้งขาย
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ หรอืในกรณีทีอ่สงัหารมิทรัพย์
เดมิเสยีหายอย่างมากหรือถูกท�าลายดว้ยความโชค
รา้ยหรอืภยัพบิตั ิ และผูเ้ป็นเจา้ของไมไ่ดท้�าการสรา้ง
ใหมบ่นอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ไดท้�าการก�าหนดโดย
ทนัทตีามวนักอ่นวนัทีเ่กดิโชครา้ยหรอืภยัพบิตั ิ
หากเคหสถานทดแทนถกูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหมห่ลัง
จากการถา่ยโอนอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ “มลูคา่ของปี
ฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ” ยงัตอ้งรวมการปรับ
ปัจจัยเงนิเฟ้อใดๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาตตามหมวดยอ่ย (f) 
ของมาตรา 110.1 ส�าหรับชว่งเวลาภายหลงัการขาย
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ปีฐานทีใ่ชค้�านวน “มลูคา่พืน้
ฐานในระยะรายปีของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ” ควรจะถกู
ถอืวา่เป็นปีฐานของทรัพยส์นิใดๆ ซึง่มลูคา่ของปีฐาน
นัน้ถกูถา่ยโอนตามมาตรานี้
(3) “เคหสถานทดแทน” หมายถงึอาคาร โครงสรา้ง 
หรอืทีพั่กอาศยัอืน่ๆ ทีต่ัง้ขึน้ส�าหรับเป็นทีพั่กอาศยั 
ไมว่า่จะเป็นทรัพยส์นิจรงิหรอืทรัพยส์นิสว่นตวั ทีเ่ป็น
เจา้ของหรอืครอบครองโดยผูท้ีเ่รยีกรอ้งวา่เป็นสถาน
ทีอ่ยูอ่าศยัหลกัของเขา หรอืทีด่นิทีเ่ป็นเจา้ของโดยผู ้
เรยีกรอ้งทีอ่าคาร โครงสรา้ง หรอืทีพั่กอาศยัอืน่ๆ ตัง้
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(8) “การขาย” หมายถงึการเปลีย่นความเป็นเจา้ของ
ของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิเพือ่การพจิารณา
(9) “ผูเ้รยีกรอ้ง” หมายถงึผูใ้ดกต็ามทีเ่รยีกรอ้งการ
บรรเทาภาระภาษีทรัพยส์นิ ตามทีร่ะบใุนมาตรานี ้หาก
คู่สมรสของบุคคลธรรมดานัน้คอืเจา้ของบันทกึของ
เคหสถานทดแทน คูส่ามภีรรยากค็อืผูเ้รยีกรอ้งส�าหรับ
วตัถปุระสงคใ์นการก�าหนดวา่ในการเรยีกรอ้งใดๆ ที่
ท�าในอนาคตทีเ่ก็บเป็นเอกสารไวโ้ดยคู่สมรสภายใต ้
มาตรานี้โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของการมสีทิธิท์ีร่ะบุ
ในวรรค (7) ของอนุมาตรา (b) 

(10) “ทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บสทิธิส์�าหรับการยกเวน้ของ
เจา้ของบา้น” รวมถงึทรัพยส์นิทีเ่ป็นสถานอยูอ่าศยั
หลกัของเจา้ของทรัพยส์นิ และมสีทิธิไ์ดรั้บยกเวน้
ตามมาตรา 205.5.

(11) “บคุคลธรรมดา” หมายถงึผูใ้ดกต็าม แตไ่มร่วม
ถงึบรษัิท หุน้สว่น สมาคม ความรว่มมอื บรษัิท หรอื
ผูม้สีทิธิ ์ หรอืองคก์รทางกฎหมายประเภทใดๆ กต็าม 
“บคุคลธรรมดา” หมายถงึคนคนหนึง่ซึง่เป็นผูรั้บ
ประโยชนข์องทรัสต์
(12) “ผูท้พุพลภาพรนุแรงอยา่งถาวร” หมาย
ถึงบุคคลธรรมดาผู ใ้ดก็ตามที่ได อ้ธิบายไว ใ้น 
อนุมาตรา (b) ของมาตรา 74.3

(13) ส�าหรับวตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ ทรัพยส์นิ 
“เสยีหายอย่างมากหรอืถูกท�าลายโดยความโชครา้ย
หรอืภยัพบิตั”ิ ถา้ทีด่นิหรอืการปรับปรงุทนทานตอ่
ความเสยีหารทางกายภาพทีม่จี�านวนมากกวา่รอ้ยละ 
50 ของมลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของทีด่นิหรอืของ
การปรับปรงุโดยทันทกีอ่นไดรั้บความโชครา้ยหรอืภัย
พบิตั ิความเสยีหายนัน้รวมถงึการลดลงของมลูคา่ของ
ทรัพยส์นิอันเป็นผลของการจ�ากดัการเขา้ถงึทรัพยส์นิ
ซึง่การจ�ากดัการเขา้ถงึนัน้เกดิขึน้เพราะความโชครา้ย
หรอืภยัพบิตัแิละเป็นการถาวรในธรรมชาติ
(h) (1) ในการยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งตามเวลาทีเ่ห
มาะสมตามทีไ่ดอ้ธบิายในวรรคยอ่ย (F) ของวรรค (1) 
ของอนุมาตรา (f) ผูป้ระเมนิควรจะปรับมลูคา่ของปี
ฐานใหมข่องเคหสถานทดแทนทีส่อดคลอ้งกบัมาตรา
นี ้การปรับเปลีย่นนีค้วรจะท�าตามวนัทีล่า่สดุตอ่ไปนี:้
(A) วนัทีข่ายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(B) วนัทีซ่ ือ้เคหสถานทดแทน
(C) วันทีก่ารกอ่สรา้งใหมข่องเคหสถานทดแทนเสร็จ
สมบรูณ์
(2) ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากเคหสถานทดแทนก่อน
การยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งบนพืน้ฐานของมลูคา่ของ
ปีฐานใหมข่องเคหสถานทดแทน และนอกจากนัน้ 
การปรับเปลีย่นรายปีทีไ่ดรั้บอนุญาต ควรจะถกูยกเลกิ

(B) รอ้ยละหนึง่รอ้ยหา้ของจ�านวนมลูคา่เงนิสดเต็มจ�า
นวนของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิถา้เคหสถานทดแทนถกู
ซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหมภ่ายในปีแรกตอ่จากวันทีข่ายอ
สงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(C) รอ้ยละหนึง่รอ้ยสบิของจ�านวนมลูคา่เงนิสดเต็มจ
�านวนของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิถา้เคหสถานทดแทนถู
กซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหมภ่ายในปีทีส่องตอ่จากวันทีข่
ายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ ยกเวน้ตามทีม่ใีนวรรค 
(4) ของอนุมาตรา (h) หากเคหสถานทดแทนนัน้มี
บางสว่นทีถ่กูซือ้มา และมบีางสว่นทีส่รา้ขึน้ใหม ่ วนัที ่
“เคหสถานทดแทนถกูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหม”่ คอืวนั
ทีซ่ ือ้หรอืวนัทีส่รา้งเสร็จเรยีบรอ้ย ไมว่า่วนัใดทีเ่กดิขึน้
ทหีลงั
(6) “มลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของเคหสถานทดแทน” 
หมายถึงมูลค่าเงินสดเต็มจ�านวนของเคหสถาน
ทดแทน ทีก่�าหนดตามมาตรา 110.1 ตามวนัซึง่เสร็จ
สิน้การซือ้หรอืสรา้งขึน้ใหม ่ และหลงัจากการซือ้หรอื
การกอ่สรา้งใหมเ่สร็จสิน้
(7) “มูลค่าเงนิสดเต็มจ�านวนของอสังหารมิทรัพย์
เดมิ” หมายถงึ ไมว่า่จะเป็น:

(A) มลูคา่ปีฐานใหมข่องอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ก�าหนด
ตามอนุมาตรา (e) โดยปราศจากการประยกุตใ์หข้อง
อนุมาตรา (h) ของมาตรา 2 ของขอ้ XIII A ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California รวมถงึการปรับเปลีย่นที่
ไดรั้บอนุญาตตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 2 ของขอ้ 
XIII A และอนุมาตรา (f) ของมาตรา 110.1 ส�าหรับชว่ง
เวลาจากวนัทีม่กีารขายโดยผูเ้รยีกรอ้งถงึวนัทีท่รัพยส์นิ
ส�าหรับทดแทนถกูซือ้หรอืสรา้งขึน้ใหมเ่สร็จสมบรูณ์
(B) ในกรณีทีอ่สังหารมิทรัพยเ์ดมิไดรั้บความเสยีหา
ยอย่างมากหรอืถูกท�าลายโดยความโชครา้ยหรอืภัย
พบิัตแิละเจา้ของไม่ไดส้รา้งขึน้ใหม่บนอสังหารมิทรั
พยเ์ดมิ มลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของอสงัหารมิทรัพย์
เดมิ ดงัทีไ่ดก้�าหนดตาม มาตรา 110 โดยทนัทีก่อ่น
เกดิความเสยีหายอย่างมากหรือเกดิการถูกท�าลาย
โดยความโชครา้ยหรอืภยัพบิตั ิ ดงัทีไ่ดก้�าหนดไว ้
โดยผูป้ระเมินของเทศมณฑลที่ทรัพย์สินนั้นตั ้ง
อยู ่ โดยปราศจากการประยกุตใ์ชข้องอนุมาตรา 
(h) ของมาตรา 2 ของขอ้ XIII A ของรัฐธรรมนูญแหง่
รัฐ California รวมถงึการปรับเปลีย่นทีไ่ดรั้บอนุญาต
โดยอนุมาตรา (b) ของมาตรา 2 ของขอ้ XIII A ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California และอนุมาตรา (f) ของ
มาตรา 110.1 ส�าหรับชว่งเวลาจากวนัทีม่กีารขาย
โดยผูเ้รยีกรอ้งถงึวันทีท่รัพยส์นิส�าหรับทดแทนถกูซือ้
หรอืสรา้งขึน้ใหมเ่สร็จสมบรูณ์
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จากนัน้ จะตอ้งจัดสง่การแจง้เตอืนกอ่นจะท�าการ
จา่ยภาษีทรัพยส์นิใดๆ ครัง้แรก หรอืสว่นใดๆ จาก
นัน้ ทีก่�าหนดใหก้บัเคหสถานทดแทนทีส่อดคลอ้งกบั
การบรรเทาทีไ่ดรั้บอนุมตัภิายใตม้าตรานี ้ หากไมไ่ด ้
ท�าการจา่ยภาษี จากนัน้ จะตอ้งจัดสง่การแจง้เตอืน
กอ่นวนัแรกทีภ่าษีทรัพยส์นินัน้ หรอืสว่นใดๆจากนัน้ 
ถูกก�าหนดใหก้ับเคหสถานทดแทนที่สอดคลอ้งกับ
การยกเวน้ทีไ่ดรั้บอนุมตัภิายใตม้าตรานี้
(B) โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในหมวดนี ้
เมื่อใดที่มีการจัดส่งการแจง้เตือนการยกเลิกไปที่
ส�านักงานของผูป้ระเมนิภายใน หกปี หลงัจากการ
บรรเทาไดรั้บอนุมตั ิ ท�าใหเ้ห็นวา่ทรัพยส์นิส�าหรับ
ทดแทนไดถู้กยา้ยออกไปแลว้ในฐานะเป็นสถานที่
อยูอ่าศยัหลกัของผูเ้รยีกรอ้งภายใน 90 วนัหลงัจาก
ไดส้ง่เอกสารการเรยีกรอ้งเดมิไปแลว้ โดยไมค่�านงึ
ว่าทรัพยส์นิจะยังคงไดรั้บขอ้ยกเวน้ของเจา้ของบา้น
หรอืไม ่ หากการยกเลกินัน้เพิม่มลูคา่ของปีฐานของ
ทรัพยส์นิ หรอืการยกเวน้ของเจา้ของบา้นไมไ่ดรั้บ
อนุญาตอยา่งถกูตอ้ง การประเมนิการออกทีเ่หมาะสม
หรอืการประเมนิเพิม่เตมิ รวมไปถงึผลประโยชนท์ีม่ี
มนมาตรา 506 จะตอ้งถกูก�าหนดเชน่กนั ระยะเวลา
ทีจ่�ากดัส�าหรับการประเมนิการออก หรอืการประเมนิ
เพิม่เตมิใดๆ ไมค่วรเริม่จนกระทัง่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 
ของปีประเมินซึง่ไดม้ีการจัดส่งการแจง้เตือนการ
ยกเลกิไปทีส่�านักงานของผูป้ระเมนิ
(3) การแจง้เตอืนพรอ้มดว้ยการจ่ายค่าธรรมเนียมที่
ผูป้ระเมนิอาจจะตอ้งการ โดยคา่ธรรมเนยีมจะตอ้ง
ไม่เกนิจ�านวนที่เหมาะสมที่เกีย่วขอ้งกับตน้ทุนโดย
ประมาณในการด�าเนินการการยกเลกิการเรียกรอ้ง 
รวมถงึทัง้ตน้ทนุทางตรง และตน้ทนุดา้นการพัฒนา
และตน้ทนุทางออ้ม เชน่ตน้ทนุส�าหรับคา่ใชจ้า่ย 
บคุคลากร เครือ่งใชส้�านักงาน วสัด ุพืน้ทีใ่นส�านักงาน 
และคอมพวิเตอร์
(j) (1) โดยเกีย่วเนื่องกับการถ่ายโอนมูลค่าของปีฐ
านของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิไปเป็นเคหสถานทดแทน
ทีต่ัง้อยูใ่นเทศมณฑลเดยีวกนั มาตรานี ้ ยกเวน้ทีม่ใีน
วรรค (3) หรอื (4) จะตอ้งน�ามาใชก้บัเคหสถานทด
แทนใดๆ ทีถ่กูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหมใ่นวนัทีห่รอืหลงั
จากวนัที ่6 พฤศจกิายน 1986

(2) โดยเกีย่วเนื่องกับการถ่ายโอนมูลค่าของปีฐาน
ของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิไปเป็นเคหสถานทดแทนที่
ตัง้อยูใ่นเทศมณฑลทีต่า่งกนั ยกเวน้ทีม่ใีนวรรค (4) 
มาตรานีจ้ะตอ้งน�ามาใชก้บัเคหสถานทดแทนใดๆ ที่
ถูกซือ้มาหรือสรา้งขึน้ใหม่ในวันทีห่รือหลังจากวันที่
ระบตุามวรรคยอ่ย (E) ของวรรค (2) ของอนุมาตรา 
(a) ในเทศบญัญัตขิองเทศมณฑลทีเ่คหสถาน
ทดแทนตัง้อยู ่ แตจ่ะตอ้งไมน่�าไปใชก้บัเคหสถาน

และคนืเงนิใหก้ับผูเ้รยีกรอ้งเท่าทีภ่าษีนัน้เกนิจ�านวน
ที่จะตอ้งจ่ายเมื่อพิจารณาบนพื้นฐานของการปรับ
มลูคา่ของปีฐานใหม่
(3) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 75.10 หมวด 3.5 (เริม่
จากมาตรา 75) ควรจะถกูน�ามาใชป้ระโยชนเ์พือ่
วตัถปุระสงคใ์นการด�าเนนิการตามอนุมาตรานี ้ โดย
รวมไปถงึการปรับเปลี่ยนมูลค่าของปีฐานใหม่ของ
เคหสถานทดแทนที่ถูกครอบครองก่อนการขาย
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(4) ในกรณีทีไ่ดท้�าการยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งภาย
ใตม้าตรานีต้ามเวลาทีเ่หมาะสมและไดรั้บอนุมตั ิ และ
ไดท้�าการกอ่สรา้งใหมบ่นเคหสถานทดแทนภายหลัง
การถา่ยโอนมลูคา่ของปีฐาน การบรรเทาภาระภาษี
ทรัพย์สนิตามที่ระบุในมาตรานี้จะตอ้งน�าไปใชไ้ด ้
กับเคหสถานทดแทนเช่นกันตามที่ไดป้รับปรุงแลว้ 
และดว้ยเหตนุี ้ ไมค่วรมกีารประเมนิใหมส่�าหรับการ
กอ่สรา้งใหมท่ีเ่สร็จสมบรูณ ์ ถา้เป็นไปตามเงือ่นไขทัง้
สองดงัตอ่ไปนี:้
(A) การกอ่สรา้งใหมเ่สร็จสมบรูณ์ภายในสองปีนับจา
กวนัทีข่ายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ และเจา้ของกไ็ดแ้จง้ผู ้
ประเมนิเป็นลายลักษณ์อักษรในการเสร็จสมบรูณ์ของ
การกอ่สรา้งใหมภ่ายในหกเดอืนหลงัจากเสร็จสิน้
(B) มูลค่าตลาดที่ยุตธิรรมของการก่อสรา้งใหม่ใน
วนัทีเ่สร็จสมบรูณ ์ รวมถงึมลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวน
ของเคหสถานทดแทนในวนัทีม่กีารครอบครอง ไม่
มากกวา่มลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของอสังหารมิทรัพย์
เดมิดงัทีไ่ดก้�าหนดตามวรรค (7) ของอนุมาตรา (g) 
ส�าหรับวตัถปุระสงคก์ารอนุมตักิารเรยีกรอ้งดัง้เดมิ
(i) ผูเ้รียกรอ้งผูใ้ดอาจจะยกเลกิการเรียกรอ้งการบ
รรเทาภาระภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุนมาตรานี ้ และ
จะไม่ไดรั้บการพจิารณาใหไ้ดรั้บการบรรเทานัน้เพื่อ
วตัถปุระสงคข์องวรรค (7) ของอนุมาตรา (b) และผู ้
ประเมนิจะตอ้งอนุมตักิารยกเลกิ ถา้มจัีดสง่การแจง้
เตอืนการยกเลกิเป็นลายลักษณ์อักษรไปทีส่�านักงาน
ของผูป้ระเมนิดงัตอ่ไปนี:้
(1) มีการจัดส่งการแจง้เตือนการยกเลิกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่เซ็นโดยผูเ้รียกรอ้งการยื่นเอกสาร
ดั ้งเดิมไปที่ส�านักงานของผูป้ระเมินซึ่งมีการยื่น
เอกสารการเรยีกรอ้งดัง้เดมิ
(2) (A) ยกเวน้แตจ่ะไดก้�าหนดไวใ้นวรรคนี ้ มกีาร
จัดส่งการแจง้เตอืนการยกเลกิไปทีส่�านักงานของผู ้
ประเมนิกอ่นวนัทีท่ีเ่ทศมณฑลไดอ้อกเอกสารครัง้แรก 
อันเป็นผลจากการยกเวน้ทีไ่ดรั้บอนุมัตภิายใตม้าตรา
นี ้ การตรวจสอบการขอคนืเงนิส�าหรับภาษีทรัพยส์นิ
ทีถ่กูก�าหนดใหก้บัเคหสถานทดแทน หากการอนุมตัิ
การบรรเทาไม่เป็นผลในการขอคนืเงนิภาษีทรัพยส์นิ 
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ไป ตอ้งไมม่กีารขอคนืหรอืการยกเลกิภาษีกอ่นวนัที่
ไดย้ืน่เอกสารการเรยีกรอ้ง
(l) อาจไม่มกีารเรยีกเก็บการประเมนิการออกถา้การ
ถา่ยโอนมลูคา่ของปีฐานภายใตม้าตรานี้ไดรั้บการอนุ
มัตอิย่างไม่ถูกตอ้งโดยผูป้ระเมนิตามเทศบัญญัตทิีห่
มดอายุทีอ่นุมัตกิารถ่ายโอนระหว่างเทศมณฑลของ
มลูคา่ของปีฐาน
(m) (1) การแกไ้ขทีเ่กดิขึน้กบัอนุมาตรา (b) และ 
(g) ของมาตรานีโ้ดยหมวด 613 ของบทกฎหมายปี 
2001 จะตอ้งน�ามาใช:้

(A) โดยเกีย่วเนื่องกับการถ่ายโอนมลูคา่ของปีฐานข
องอสังหารมิทรัพยเ์ดมิไปเป็นเคหสถานทดแทนทีต่ั ้
งอยูใ่นเทศมณฑลเดยีวกนั ใหก้บัเคหสถานทดแทน
ใดๆ ทีถ่กูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหมใ่นวนัทีห่รอืหลงัจาก
วนัที ่6 พฤศจกิายน 1986

(B) โดยเกี่ยวเนื่องกับการถ่ายโอนมูลค่าของปีฐา
นของอสังหาริมทรัพย์เดมิไปเป็นเคหสถานทดแท
นทีต่ัง้อยูใ่นเทศมณฑลทีต่า่งกนั ใหก้บัเคหสถาน
ทดแทนใดๆทีถู่กซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหม่ในวันทีห่รอื
หลงัจากวนัทีร่ะบตุามวรรคยอ่ย (E) ของวรรค (2) 
ของอนุมาตรา (a) ในเทศบญัญัตขิองเทศมณฑลที่
เคหสถานทดแทนตัง้อยู ่ แตต่อ้งไมใ่ชก้บัเคหสถาน
ทดแทนใดๆ ทีถ่กูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหมก่อ่นวนัที ่ 9 
พฤศจกิายน 1988

(C) โดยเกีย่วเนื่องกับการถ่ายโอนมลูคา่ของปีฐานข
องอสังหารมิทรัพยเ์ดมิโดยผูท้พุพลภาพรุนแรงอยา่ง
ถาวร ใหก้บัเคหสถานทดแทนทีถ่กูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้
ใหมใ่นวนัทีห่รอืหลงัจากวนัที ่6 มถินุายน 1990 

(2) การบรรเทาภาระภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุนมาตรา
นีท้ีเ่ป็นไปตามอนุมาตรานี ้ จะตอ้งน�ามาใชโ้ดยทนัที
เทา่นัน้ โดยเริม่จากวนัทีม่สีทิธิใ์นการครอบครองในปี
ทีท่�าการประเมนิซึง่ไดย้ืน่เอกสารไป ตอ้งไมม่กีารขอคนื
หรอืการยกเลกิภาษีกอ่นวนัทีไ่ดย้ืน่เอกสารการเรยีกรอ้ง
(n) การเรยีกรอ้งทีม่กีารยืน่เอกสารภายใตม้าตรานีไ้ม่
ใชเ่อกสารสาธารณะ และไมอ่ยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบ
สาธารณะ ยกเวน้วา่การเรยีกรอ้งจะพรอ้มส�าหรับการ
ตรวจสอบโดยผูเ้รยีกรอ้งหรอืคู่สมรสของผูเ้รยีกรอ้ง 
ผูเ้รยีกรอ้งหรอืตัวแทนดา้นกฎหมายของคู่สมรสของ
ผูเ้รยีกรอ้ง ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจั้ดการดแูลทรัสต์
ซึง่ผูเ้รียกรอ้งหรือคู่สมรสของผูเ้รียกรอ้งคอืผูรั้บผล
ประโยชนค์นปัจจบุนั และผูจั้ดการหรอืผูบ้รหิารจัดการ
ของผูเ้รยีกรอ้งหรอืทีด่นิของคูส่มรสของผูเ้รยีกรอ้ง
(o) การแกไ้ขทีเ่กดิขึน้กบัมาตรานีโ้ดยกฎหมายทีเ่พิม่
อนุมาตรานี้จะตอ้งมผีลเริม่จากวันทีม่สีทิธิใ์นการครอ
บครองส�าหรับปีงบประมาณ 2012-13

ทดแทนใดๆทีถ่กูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหมก่อ่นวนัที ่ 9 
พฤศจกิายน 1988

(3) โดยเกีย่วเนื่องกับการถ่ายโอนมูลค่าของปีฐาน
ของอสังหาริมทรัพย์เดิมโดยผูทุ้พพลภาพรุนแรง
อยา่งถาวร มาตรานีจ้ะตอ้งน�าไปใชก้บัเคหสถาน
ทดแทนทีถู่กซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหม่ในวันทีห่รอืหลัง
จากวนัที ่6 มถินุายน 1990 เทา่นัน้
(4) การแกไ้ขทีเ่กดิขึน้กบัอนุมาตรา (e) โดยกฎหม
ายทีเ่พิม่วรรคนีเ้ขา้ไป จะตอ้งน�ามาใชก้บัเคหสถาน
ทดแทนภายใตม้าตรา 69 เทา่นัน้ทีถ่กูครอบครอง
หรือก่อสร า้งขึ้นใหม่ในวันที่หรือหลังจากวันที ่
20 ตลุาคม 1991 และจะตอ้งน�าไปใชใ้นการเริม่
ปีงบประมาณ 1991-92

(k) (1) ในกรณีที่เทศมณฑลไดป้รับเปลี่ยนเทศบั
ญญัตติามวรรค (2) ของอนุมาตรา (a) ทีจั่ดตัง้วนัที่
เหมาะสมซึง่มากกว่าสามปีก่อนวันที่น�าเทศบัญญัติ
มาใช ้ ผูเ้รยีกรอ้งทีม่ศีกัยภาพเหลา่นัน้ซึง่ซือ้หรอื
สรา้งเคหสถานทดแทนมากกว่าสามปีก่อนวันที่น�า
เทศบญัญัตมิาใช ้ และดว้ยเหตนุี ้ ผูท้ีถ่กูขดัขวางจาก
การยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งทีเ่ป็นไปตามเวลาทีเ่หมาะ
สม จะตอ้งก�าหนดใหย้ืน่เอกสารเรยีกรอ้งตามเวลาถา้
ท�าการยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งภายในสามปีหลังจาก
วนัทีน่�าเทศบญัญัตมิาใช ้ ตอ้งไมม่กีารเขยีนวรรคนีข้ ึน้
เพือ่เป็นการละเวน้ขอ้ก�าหนดของมาตรานี้
(2) ในกรณีที่ผูป้ระเมินของเทศมณฑลไดแ้กไ้ข
มูลค่าของปีฐานเพื่อใหส้ะทอ้นการเปลี่ยนแปลง
ตามสัดส่วนในความเป็นเจา้ของสถานที่ตั ้งบา้น
เคลือ่นทีซ่ ึง่ผูอ้ยู่อาศัยเป็นเจา้ของทีเ่กดิขึน้ระหว่าง 
วนัที ่ 1 มกราคม 1989 และวนัที ่ 1 มกราคม 2002 
ตามวรรค (4) ของอนุมาตรา (b) ของมาตรา 62.1 ผู ้
เรยีกรอ้งเหลา่นัน้ทีไ่ดซ้ือ้หรอืสรา้งเคหสถานทดแทน
มานานกวา่สามปีกอ่นการแกไ้ข และดว้ยเหตนุี ้ ผูท้ี่
ถูกขัดขวางจากการยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งทีเ่ป็นไป
ตามเวลาทีเ่หมาะสม จะตอ้งก�าหนดใหย้ืน่เอกสาร
เรยีกรอ้งตามเวลาถา้ท�าการยืน่เอกสารการเรยีกรอ้ง
ภายใน สามปี จากวนัทีก่ารแจง้การแกไ้ขมลูคา่ของ
ปีฐานเพือ่ใหส้ะทอ้นการเปลีย่นแปลงสดัสว่นในความ
เป็นเจา้ของ ตอ้งไมม่กีารเขยีนวรรคนีข้ ึน้เพือ่เป็นการ
ละเวน้ขอ้ก�าหนดของมาตรานี้
(3) อนุมาตรานี้ไม่ไดน้� ามาใชก้ับผูเ้รียกรอ้งที่ได ้
ท�าการถ่ายโอนเคหสถานทดแทนของเขาหรือเธอ
กอ่นยืน่เอกสารการเรยีกรอ้ง
(4) การบรรเทาภาระภาษีทรัพย์สินตามที่ระบุใน
มาตรานี ้ แตไ่ดย้ืน่เอกสารภายใตอ้นุมาตรานี ้ จะตอ้ง
น�ามาใชโ้ดยทนัทเีทา่นัน้ โดยเริม่จากวนัทีม่สีทิธิใ์น
การครอบครองในปีทีท่�าการประเมนิซึง่ไดย้ืน่เอกสาร
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เวลาที่อสังหารมิทรัพย์เดมิเกดิความเสยีหายอย่าง
มาก หรอืถกูท�าลายจากเคราะหร์า้ยหรอืภยัพบิตั ิ หรอื
ภายในสองปีนับจากการซือ้หรอืการกอ่สรา้งเคหสถาน
ทดแทนใหม่
(2) อสังหาริมทรัพย์เดิมมีส ิทธิ์ไดรั้บการยกเวน้
ของเจา้ของบา้น อนัเป็นผลจากความเป็นเจา้ของ
และการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของ
บคุคลธรรมดาในฐานะเป็นทีอ่ยูห่ลกัของตน ณ เวลา
ทีท่�าการซือ้ขายหรอื ณ เวลาทีอ่สงัหารมิทรัพย์
เดมิเกดิความเสยีหายอย่างมากหรือถูกท�าลายจาก
เคราะหร์า้ยหรอืภยัพบิตั ิ หรอืภายในสองปีนับจากการ
ซือ้หรอืการกอ่สรา้งเคหสถานทดแทนใหม่
(3) ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ 
บุคคลธรรมดาหรือคู่สมรสของเขาหรือเธอซึง่อาศัย
อยูก่บับคุคลธรรมดาจะตอ้งมอีาย ุ55 ปีเป็นอยา่งนอ้ย 
หรอืเป็นผูท้พุพลภาพรนุแรงอยา่งถาวร
(4) ณ เวลาในการยืน่เอกสารขอการบรรเทาภาระ
ภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุนอนุมาตรา (a) นัน้ บคุคล
ธรรมดาเป็นเจา้ของเคหสถานทดแทน และเขา้ถอื
ครองในฐานะเป็นสถานทีห่ลักในการอยูอ่าศัยของตน 
ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้ตามมาคอืในเวลานี ้ อสงัหารมิทรัพย์
นัน้มสีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้ของเจา้ของบา้น หรอื
จะมสีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้ดงักลา่ว เวน้เสยีแตว่า่
อสงัหารมิทรัพยนั์น้ไดรั้บการยกเวน้แลว้เนื่องจากการ
ยกเวน้ทีย่ืน่โดยเจา้ของรายกอ่นหนา้
(5) บุคคลธรรมดาที่ขายอสังหาริมทรัพย์เดมิของ
ตนไปภายในสองปีนับจากการซือ้หรือการก่อสรา้ง
เคหสถานทดแทนใหม ่ เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้
การซือ้หรอืการกอ่สรา้งเคหสถานทดแทนใหมจ่ะรวม
ถงึการซือ้ทีด่นิสว่นทีอ่าคาร โครงสรา้ง หรอืทีพั่กอืน่ 
ๆ ทีจ่ะเป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยัทดแทนของบคุคลธรรมดา
จะตัง้อยู ่ และจะเป็นสว่นหนึง่ของเคหสถานทดแทน 
ตามวรรค (3) ของอนุมาตรา (g)

(c) (1) การบรรเทาภาระภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุน
มาตรานี้สามารถมอบใหไ้ดห้ากอสังหารมิทรัพยเ์ดมิ
หรอืเคหสถานทดแทนของบคุคลธรรมดา หรอืทัง้สอง
อยา่ง ประกอบดว้ยสิง่ทีไ่มจ่�ากดัเพยีงสิง่ใดสิง่หนึง่ดงั
ตอ่ไปนี:้
(A) หน่วยหนึ่งหรือพื้นทีช่ดุหนึ่งภายในองคก์รสหก
รณเ์คหสถาน โครงการอาคารชดุในชมุชน โครงการ
คอนโดมเินยีม หรอืการพัฒนาหน่วยโครงการ หาก
หน่วยหรือพื้นทีช่ดุดังกล่าวเป็นอสังหารมิทรัพยเ์ดมิ
ของบคุคลธรรมดา ผูป้ระเมนิตอ้งท�าการโอนเพยีง
จ�านวนมลูคา่ของปีฐานของหน่วยหรอืพืน้ทีข่องบคุคล
ธรรมดา และสว่นแบง่ในพืน้ทีส่ว่นกลางซึง่สงวนไว ้
เป็นสว่นเสรมิของหน่วยหรอืพืน้ทีช่ดุดังกล่าวเท่านัน้

(p) มาตรานีค้วรจะยงัคงมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัที ่ 1 
มกราคม 2019 เทา่นัน้ และจนกวา่จะมกีารยกเลกิ
มาตรา 4. มกีารเพิม่มาตรา 69.5 เขา้ไปในประมวล
กฎหมายรายไดแ้ละการเกบ็ภาษี เพือ่อา่นดงันี:้
69.5. (a) (1) โดยไมค่�านงึถงึกฎหมายอืน่ใด ตาม
อนุมาตรา (a) ของมาตรา 2 ขอ้ XIIIA  ของรัฐธรรมนูญ
แหง่รัฐ California มลูคา่ของปีฐานของทรัพยส์นิที่
ไดรั้บสทิธิ์ส�าหรับการยกเวน้ของเจา้ของบา้นภาย
ใตอ้นุมาตรา (k) ของมาตรา 3 ของขอ้ XIII ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California และมาตรา 218 บคุคล
ธรรมดาผูใ้ดกต็ามทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี หรอืบคุคล
ทพุพลภาพรนุแรง ภายใตก้ระบวนการทีก่�าหนดไวใ้น
มาตรานี ้ จะตอ้งไดรั้บการถา่ยโอนใหก้บัทีเ่คหสถาน
ทดแทนใดๆ โดยไมค่�านงึถงึมลูคา่ของเคหสถาน
ทดแทน หรอืวา่เคหสถานทดแทนตัง้อยูภ่ายในเทศ
มณฑลเดยีวกนัหรอืไม ่ ซึง่มกีารซือ้หรอืกอ่สรา้งขึน้
ใหมโ่ดยบคุคลดงักลา่วใหเ้ป็นทีอ่ยูห่ลกัของตนภายใน
สองปีนับจากทีบ่คุคลนัน้ขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ โดย
มีเงื่อนไขว่าตอ้งไม่ท�าการโอนมูลค่าปีพื้นฐานของ
อสังหารมิทรัพยเ์ดมิใหแ้ก่เคหสถานทดแทนจนกว่า
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิจะถกูขายไปแลว้
(2) เพื่อวัตถุประสงคใ์นการค�านวนมูลค่าของปีฐาน
ของเคหสถานทดแทน สิง่ตอ่ไปนีจ้ะมผีล:

(A) ส�าหรับเคหสถานทดแทนที่มีมูลค่ามากกว่าแล
ะมีการซือ้หรือก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลธรรมดาที่มีส ิ
ทธิใ์นการโอนมูลค่าปีฐานของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิข
องตน มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะค�านวณ
โดยการเพิ่มส่วนต่างระหว่างมูลค่าเงินสดทัง้หมด
ของอสังหาริมทรัพย์เดิมกับมูลค่าเงินสดทั ้งหมด
ของเคหสถานทดแทนเขา้ไปในมูลค่าปีฐานของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(B) ส�าหรับเคหสถานทดแทนทีม่มีูลค่าเท่ากันหรือ
นอ้ยกว่าซึง่มกีารซือ้หรอืก่อสรา้งใหม่โดยบุคคลธรร
มดาทีม่สีทิธิใ์นการโอนมูลคา่ปีฐานของอสังหารมิทรั
พยเ์ดมิของตน มลูคา่ปีฐานของเคหสถานทดแทนจะ
ค�านวณโดยการหารมูลคา่ปีฐานของอสังหารมิทรัพย์
เดมิดว้ยมลูคา่เงนิสดทัง้หมดของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ 
แลว้คูณผลลัพธ์ที่ไดด้ว้ยมูลค่าเงนิสดทัง้หมดของ
เคหสถานทดแทน
(b) นอกเหนือจากการปฏบิัตติามขอ้ก�าหนดของอนุ
มาตรา (a) บคุคลธรรมดาผูใ้ดกต็ามทีเ่รยีกรอ้งการ
บรรเทาภาระภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบุในมาตรานี้จะมี
สทิธิไ์ดรั้บการบรรเทาภาษีดังกล่าวก็ต่อเมื่อเป็นไป
ตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี:้
(1) บุคคลธรรมดาเป็นเจา้ของและผูพั้กอาศัยของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขายหรอื ณ 
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(d) การบรรเทาภาระภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบุในมา
ตรานี้จะมอบใหแ้กบุ่คคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของร่วมข
องอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิในฐานะเป็นผูอ้ยูอ่าศยัรว่ม ผู ้
ถอืครองรว่ม เจา้ของสนิสมรส หรอืผูรั้บประโยชนใ์น
ปัจจบุนัของการจัดการทรัพยส์นิ ภายใตข้อ้จ�ากดัดงั
ตอ่ไปนี:้
(1) หากเคหสถานทดแทนเดีย่วมกีารซือ้หรอืกอ่สรา้ง
ใหมโ่ดยเจา้ของรว่มทัง้หมด และเจา้ของรว่มแตล่ะ
รายมีผลประโยชน์ในเคหสถานทดแทนดังกล่าว 
บุคคลธรรมดาที่ยื่นเอกสารส�าหรับถ่ายโอนมูลค่า
ของปีฐานจะมสีทิธิภ์ายใตม้าตรานี ้ ไมว่า่เจา้ของรว่ม
ทีเ่หลอืคนใดก็ตามหรอืทัง้หมดจะเป็นมสีทิธิห์รอืไม่
กต็าม
(2) หากเคหสถานทดแทนสองแห่งหรือมากกว่า
ถูกซื้อหรือก่อสรา้งใหม่แยกต่างหากโดยเจา้ของ
รว่มสองคนหรอืมากกวา่ และเจา้ของรว่ม
มากกวา่หนึง่คน จะมสีทิธิถ์า่ยโอนมลูคา่ของปีฐาน
ตามมาตรานี ้ เจา้ของรว่มทัง้หมดจะตอ้งมมีลูคา่
ของปีฐานของอสังหารมิทรัพยเ์ดมิทีถ่่ายโอนใหก้ับ
เคหสถานทดแทนใดๆในสัดส่วนของผลประโยชน์
ความเป็นเจา้ของของพวกเขาในอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(3) หากเคหสถานทดแทนสองแห่งหรอืมากกว่าถูก
ซื้อหรือก่อสรา้งใหม่แยกต่างหากโดยเจา้ของร่วม
สองคนที่ถือครองอสังหารมิทรัพย์เดมิในฐานะเป็น
สนิสมรส จะมเีพยีงเจา้ของรว่มทีม่อีายถุงึ 55 ปีแลว้ 
หรือเป็นผูทุ้พพลภาพรุนแรงแบบถาวรเท่านัน้ทีจ่ะมี
สทิธิภ์ายใตม้าตรานี ้ หากคูส่มรสทัง้สองอายมุากกวา่ 
55 ปี มลูคา่ของปีฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิจะ
ถกูถา่ยโอนไปทีเ่คหสถานทดแทนใดๆ ในสดัสว่น
ของผลประโยชน์ความเป็นเจา้ของของพวกเขาใน
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(4) ในกรณีของเจา้ของรว่มทีม่อีสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
เป็นเคหสถานแบบหลายหน่วย ขอ้จ�ากดัทีก่�าหนด
โดยวรรค (2) และ (3) จะบงัคบัใชก้บัเจา้ของ
ร่วมที่อาศัยอยู่ในหน่วยเคหสถานเดียวกันภายใน
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ณ เวลาทีร่ะบไุวใ้นวรรค (2) ของ
อนุมาตรา (b) เทา่นัน้
(e) เมือ่ท�าการขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ผูป้ระเมนิ
ตอ้งก�าหนดมูลค่าปีฐานใหม่ส�าหรับอสังหารมิทรัพย์
นัน้ตามอนุมาตรา (a) ของมาตรา 2 ขอ้ XIII A ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California และมาตรา 110.1 ไม่
ว่าจะมกีารซือ้หรอืก่อสรา้งเคหสถานทดแทนใหม่ใน
เวลาตอ่มาโดยเจา้ของเดมิคนเดยีวหรอืหลายคนของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิหรอืไมก่ต็าม มาตรานีจ้ะไมม่ผีล
บังคับใชเ้วน้แต่ในกรณีที่การโอนอสังหาริมทรัพย์
เดมิเป็นการเปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของซึง่ (1) 
ท�าใหอ้สังหารมิทรัพยนั์น้ตอ้งถูกด�าเนินการประเมนิ

ใหแ้กเ่คหสถานทดแทนของบคุคลธรรมดา หาก
หน่วยหรอืพืน้ทีช่ดุดงักลา่วเป็นเคหสถานทดแทนของ
บคุคลธรรมดา ผูป้ระเมนิตอ้งท�าการโอนมลูคา่ของปี
ฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิของบคุคลธรรมดาใหแ้ก่
หน่วยหรือพื้นที่ชุดดังกล่าวของผูเ้รียกรอ้งและส่วน
แบง่ใดก็ตามของบคุคลธรรมดาทีม่ใีนพืน้ทีส่ว่นกลาง
ซึง่สงวนไวเ้ป็นส่วนเสรมิของหน่วยหรือพื้นที่ชุดดัง
กลา่วเทา่นัน้
(B) บา้นส�าเร็จรปูหรอืบา้นส�าเร็จรปู และทีด่นิทีบ่คุคล
ธรรมดาเป็นเจา้ของทีซ่ ึง่บา้นส�าเร็จรปูนัน้ตัง้อยู ่ เพือ่
วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ "ทีด่นิทีบ่คุคลธรรมดาเป็น
เจา้ของ" จะรวมถงึผลประโยชนต์ามสดัสว่นในสถาน
ทีต่ัง้บา้นเคลือ่นทีซ่ ึง่ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นเจา้ของ ซึง่ไดรั้บ
การประเมนิตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 62.1

(i) หากบา้นส�าเร็จรปู หรอืบา้นส�าเร็จรปูและทีด่นิที่
บา้นนัน้ตัง้อยูเ่ป็นทรัพยส์นิเดมิของบคุคลธรรมดา ผู ้
ประเมินตอ้งท�าการโอนมูลค่าของปีฐานของบา้น
ส�าเ ร็จรูปดังกล่าวหรือมูลค่าของปีฐานของบา้น
ส�าเร็จรปูและทีด่นิทีบ่า้นนัน้ตัง้อยู ่ ตามความเหมาะ
สม ใหแ้กเ่คหสถานทดแทนของบคุคลธรรมดา หาก
เคหสถานที่เป็นบา้นส�าเร็จรูปซึง่เป็นทรัพย์สนิเดมิ
ของบคุคลธรรมดา รวมถงึผลประโยชนใ์นสถานทีต่ัง้
บา้นเคลือ่นทีท่ีผู่พั้กอาศยัเป็นเจา้ของ ผูป้ระเมนิตอ้ง
ท�าการโอนมูลค่าของปีฐานของบา้นส�าเร็จรูปของ
บุคคลธรรมดาพรอ้มทัง้ส่วนที่แบ่งตามสัดส่วนของ
อสังหารมิทรัพย์ของสถานที่ตัง้นั้นใหแ้ก่เคหสถาน
ทดแทนของบคุคลธรรมดา ผูป้ระเมนิตอ้งไมท่�าการ
โอนมูลค่าปีฐานของส่วนของทีด่นิซึง่ไม่ไดเ้ป็นส่วน
หนึง่ของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ดงัทีร่ะบไุวใ้นวรรค (4) 
ของอนุมาตรา (g)

(ii) หากบา้นส�าเร็จรปู หรอืบา้นส�าเร็จรปูและทีด่นิ
ที่บา้นนั้นตัง้อยู่เป็นเคหสถานทดแทนของผูเ้รียก
รอ้ง ผูป้ระเมนิตอ้งท�าการโอนมลูคา่ปีพืน้ฐานของ
อสังหาริมทรัพย์เดิมของผู เ้ รียกรอ้งใหแ้ก่บ า้น
ส�าเร็จรูปหรือบา้นส�าเร็จรูปและทีด่นิทีบ่า้นนัน้ตัง้อยู ่
ตามความเหมาะสม หากเคหสถานทีเ่ป็นบา้นส�าเร็จรปู
ซึง่เป็นเคหสถานทดแทนของผูเ้รียกรอ้งรวมถงึผล
ประโยชน์ในสถานที่ตัง้บา้นเคลื่อนที่ที่ผูพั้กอาศัย
เป็นเจา้ของ ผูป้ระเมนิตอ้งท�าการโอนมลูคา่ปีพืน้ฐาน
ของอสังหาริมทรัพย์เดมิของผูเ้รียกรอ้งใหแ้ก่บา้น
ส�าเร็จรูปของผูเ้รียกรอ้งและส่วนที่แบ่งตามสัดส่วน
ของสถานทีต่ัง้นัน้ ผูป้ระเมนิตอ้งไมท่�าการโอนมลูคา่
ปีฐานใหแ้ก่ส่วนของที่ด ินซึ่งไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของเคหสถานทดแทน ดงัทีร่ะบไุวใ้นวรรค (3) ของ
อนุมาตรา (g)

(2) อนุมาตรานีอ้ยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดัตามทีร่ะบไุวใ้น
อนุมาตรา (d)



72 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ รา่งกฎหมาย 5 ตอ่

5

(ii) การยนืยันของบุคคลธรรมดาว่าวัตถุประสงคห์ลั
กในการยา้ยเขา้ไปอยู่ทีเ่คหสถานทดแทนคอืเพือ่แบ่
งเบาภาระทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จากความทุพพลภาพ 
หากบคุคลธรรมดา หรอืคูส่มรสหรอืผูป้กครองของ
เขาหรอืเธอ ไดแ้สดงเจตนารมภายใตบ้ทลงโทษฐาน
ใหก้ารเท็จ จะสามารถท�าการสนันษิฐานโดยหกัลา้ง
ไดว้่าวัตถุประสงคห์ลักของการยา้ยคอืเพื่อแบ่งเบา
ภาระทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จากความทพุพลภาพ
(C) ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขพัสดขุองผูป้ระเมนิของอสังห
ารมิทรัพยเ์ดมิ ถา้มี
(D) วันที่ท�าการขายอสังหารมิทรัพย์เดมิของบุคค
ลธรรมดาและวนัทีท่�าการซือ้ หรอืท�าการกอ่สรา้ง
เคหสถานทดแทนใหม่
(E) ค�าแถลงโดยบคุคลธรรมดาทีเ่ขาหรอืเธอไดค้รอ
บครองเคหสถานทดแทนในฐานะเป็นสถานทีพั่กอาศั
ยหลักในวันทีย่ืน่เอกสารของขอ้เรยีกรอ้งของเขาหรอื
เธอ
(2) จะตอ้งยืน่แบบฟอรม์ทีอ่นุมาตรานีต้อ้งการภายใน
สามปีนับจากวนัทีไ่ดท้�าการซือ้เคหสถานทดแทน หรอื
การกอ่สรา้งเคหสถานใหมเ่สร็จเรยีบรอ้ย แบบฟอรม์
ใดก็ตามทีย่ืน่หลังจากทีห่มดเวลาการยืน่เอกสารทีไ่ด ้
ก�าหนดไวใ้นวรรคนี้จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโดยผู ้
ประเมนิโดยเกีย่วเนือ่งกบัเงือ่นไขตอ่ไปนี:้
(A) การถา่ยโอนมลูคา่ของปีฐานใดๆ ทีไ่ดรั้บอนุมตัิ
ตามการยืน่เอกสารนัน้จะน�าไปใชโ้ดยเริม่จากวันทีม่ี
สทิธใินการครอบครองในปีทีม่กีารประเมนิซึง่ไดย้ืน่
เอกสาร
(B) มูลค่าเงนิสดเต็มจ�านวนของเคหสถานทดแทน
ในปีทีท่�าการประเมนิตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวรรคย่อย 
(A) จะตอ้งเป็นมลูคา่ของปีฐานของทรัพยส์นิจรงิในปี
ทีท่�าการประเมนิซึง่ไดถ้า่ยโอนมลูคา่ของปีฐาน แบง่
สัดสว่นไปทีปี่ทีท่�าการประเมนิตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น
วรรคยอ่ย (A) ส�าหรับสิง่ตอ่ไปนี:้
(i) เงนิเฟ้อดงัทีไ่ดก้�าหนดไวป้ระจ�าปีตามวรรค (1) 
ของอนุมาตรา (a) ของมาตรา 51

(ii) การกอ่สรา้งใหมภ่ายหลงัใดๆ ทีเ่กดิขึน้เนือ่งจาก
ทรัพยส์นิจรงิทีไ่มม่คีณุสมบัตสิ�าหรับการบรรเทาภาระ
ภาษีทรัพยส์นิตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนดไวใ้นวรรค (4) 
ของอนุมาตรา (h)

(g) เพือ่วตัถปุระสงคใ์นมาตรานี ้ ใหใ้ชค้�าจ�ากดัความ
ดงัตอ่ไปนี:้
(1) “บคุคลธรรมดาทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี” หมาย
ถงึบคุคลธรรมดาผูใ้ดกต็าม หรอืคูส่มรสของบคุคล
ธรรมดาผูใ้ดกต็ามทีม่อีายถุงึ 55 ปีหรอืมากกวา่ ณ 
เวลาทีท่�าการขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ

คา่ใหมท่ีม่ลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมในปัจจบุันตามมาตรา 
110.1 หรอื 5803 หรอื (2) สง่ผลใหไ้ดม้ลูคา่ปีฐาน
ทีก่�าหนดตามมาตรานี ้ มาตรา 69 หรอืมาตรา 69.3 
เนื่องจากอสงัหารมิทรัพยนั์น้มคีณุสมบัตติามมาตรานี ้
มาตรา 69 หรอืมาตรา 69.3 ในฐานะเป็นเคหสถาน
หรอือสงัหารมิทรัพยท์ดแทน
(f) (1) บุคคลธรรมดาทีม่สีทิธิไ์ดรั้บการบรรเทาภาร
ะภาษีทรัพยส์นิตามมาตรานี้จะตอ้งจัดหาใหผู้ป้ระเมนิ 
ในแบบฟอรม์ทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยคณะกรรมการ
ของรัฐทีม่คีวามเทา่เทยีมกนั และผูป้ระเมนิจะตอ้ง
พรอ้มทีจ่ะซือ้เคหะสถานทดแทนในเวลาทีเ่คหะสถาน
ทดแทนนัน้จะตอ้งมกีารพจิารณาใหมด่ว้ยมลูคา่ตลาด
ปัจจบุนั ตามขอ้มลูตอ่ไปนี:้
(A) ชือ่และหมายเลขประกนัสงัคมของบคุคลธรรมดา
แตล่ะคนซึง่มทีียู่อ่าศยั ณ ทีพั่กอาศยัและผูซ้ ึง่มสีทิธิ์
ส�าหรับการยกเวน้ของเจา้ของบา้น
(B) พิสูจน์ไดว้่าบุคคลธรรมดาหรือคู่สมรสของเข
าหรือเธอซึง่อาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เดิมกับบุ
คคลธรรมดาซึง่ ณ เวลาทีท่�าการซือ้ขาย จะตอ้ง
มอีาย ุ 55 ปีเป็นอยา่งนอ้ย หรอืเป็นผูท้พุพลภาพ
รนุแรงอยา่งถาวร ไดรั้บพจิารณาใบรับรองหลกัฐานผู ้
ทพุพลภาพรนุแรงอยา่งถาวร เซน็รับรองโดยแพทย์
และศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตตามความช�านาญที่
เหมาะสม โดยยนืยนักบัสถานะการเป็นผูท้พุพลภาพ
รุนแรงอย่างถาวรของผูเ้รียกรอ้งไดว้่าเป็นเรื่องจรงิ 
ในกรณีทีไ่ม่มหีลักฐานพสิจูน์ว่าบุคคลธรรมดามอีายุ
มากกวา่ 55 ปี บคุคลธรรมดาจะตอ้งรับรองภายใตบ้ท
ลงโทษฐานใหก้ารเท็จวา่เป็นไปตามอายทุีก่�าหนด ใน
กรณีของบคุคลธรรมดาผูท้พุพลภาพรนุแรงอยา่งถาวร 
จะตอ้งน�าสง่สิง่ตอ่ไปนี:้
(i) ใบรับรองที่เซ็นรับรองโดยแพทยแ์ละศัลยแพท
ยท์ีม่ใีบอนุญาตตามความช�านาญทีเ่หมาะสมซึง่ระบุ
เหตุผลเฉพาะว่าเหตุใดความทุพพลภาพจงึมีความ
จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งยา้ยไปทีเ่คหสถานทดแทน และขอ้
ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความทพุพลภาพของเคหสถาน
ทดแทน รวมไปถงึขอ้ก�าหนดดา้นท�าเลทีอ่ยู ่  บคุคล
ธรรมดาจะยนืยันว่าเคหสถานทดแทนนัน้เป็นไปตาม
ขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความทพุพลภาพเพือ่รับการ
รับรอง และน่ันคอืเหตผุลหลกัส�าหรับการยา้ยเขา้ไป
ทีเ่คหสถานทดแทนเพือ่เป็นไปตามขอ้ก�าหนดเหล่า
นัน้ หากบคุคลธรรมดา หรอืคูส่มรสหรอืผูป้กครองของ
เขาหรอืเธอ ไดแ้สดงเจตนารมณภ์ายใตบ้ทลงโทษ
ฐานใหก้ารเท็จ จะสามารถท�าการสนันษิฐานโดยหกั
ลา้งไดว้่าวัตถุประสงคห์ลักของการยา้ยเขา้ไปอยู่ที่
เคหสถานทดแทนคอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดที่
เกีย่วขอ้งกบัความทพุพลภาพทีไ่ดร้ะบไุว ้
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เป็นทีพั่กขึน้ ไมว่า่จะเป็นทรัพยส์นิจรงิหรอืทรัพยส์นิ
สว่นตวั ทีเ่ป็นเจา้ของหรอืครอบครองโดยบคุคล
ธรรมดาวา่เป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยัหลกัของเขา หรอืทีด่นิ
ทีเ่ป็นเจา้ของโดยบคุคลธรรมดาทีอ่าคาร โครงสรา้ง 
หรอืทีพั่กอาศยัอืน่ๆตัง้อยู ่ เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรค
นี ้ ทีด่นิทีต่ัง้ข ึน้เป็นสว่นหนึง่ของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ 
รวมไปถงึพื้นทีท่ีม่ขีนาดเหมาะสมทีถู่กใชเ้ป็นสถาน
ทีส่�าหรับผูอ้ยูอ่าศยัเทา่นัน้ และ “ทีด่นิทีม่บีคุคล
ธรรมดาเป็นเจา้ของ” รวมไปถงึทีด่นิซึง่บคุคลธรรมดา
ถือสทิธิใ์นการเช่าตามที่ไดอ้ธบิายไวใ้นอนุมาตรา 
(c) ของมาตรา 61 หรอืสญัญาการซือ้ทีด่นิ แตล่ะ
หน่วยหรือชุดของที่พักอาศัยประเภทหลายหน่วย
ควรจะไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นเคหสถานดัง้เดมิที่
แยกกนั เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ “พืน้ทีท่ีม่ขีนาด
เหมาะสมทีใ่ชเ้พื่อเป็นสถานทีส่�าหรับการอยู่อาศัย” 
รวมถงึทีด่นิทัง้หมด หากการใชท้รัพยส์นิประเภท
ที่ไม่ใช่ส�าหรับอยู่อาศัยนั้นเป็นเพียงความบังเอญิ
ในการใชท้รัพยส์นินัน้ในฐานะเป็นทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่
วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ "ทีด่นิทีบ่คุคลธรรมดาเป็น
เจา้ของ" จะรวมถงึผลประโยชนค์วามเป็นเจา้ของใน
สถานทีต่ัง้บา้นเคลือ่นทีซ่ ึง่ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นเจา้ของ ซึง่
ไดรั้บการประเมนิตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 62.1

(5) “มลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของเคหสถานทดแทน” 
หมายถึงมูลค่าเงินสดเต็มจ�านวนของเคหสถาน
ทดแทน ทีก่�าหนดตามมาตรา 110.1 ตามวนัซึง่เสร็จ
สิน้การซือ้หรอืสรา้งขึน้ใหม ่ และหลงัจากการซือ้หรอื
การกอ่สรา้งใหมเ่สร็จสิน้
(6) “มูลค่าเงนิสดเต็มจ�านวนของอสังหารมิทรัพย์
เดมิ” หมายถงึ ไมว่า่จะเป็น:

(A) มลูคา่ปีฐานใหมข่องอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ก�าหนด
ตามอนุมาตรา (e) โดยปราศจากการประยกุตใ์หข้อง
อนุมาตรา (h) ของมาตรา 2 ของขอ้ XIII A ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California รวมถงึการปรับเปลีย่น
ทีไ่ดรั้บอนุญาตตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 2 
ของขอ้ XIII A และอนุมาตรา (f) ของมาตรา 110.1 
ส�าหรับชว่งเวลาจากวันทีม่กีารขายโดยบคุคลธรรมดา
ถงึวันทีท่รัพยส์นิส�าหรับทดแทนถูกซือ้หรือสรา้งขึน้
ใหมเ่สร็จสมบรูณ์
(B) ในกรณีทีอ่สังหารมิทรัพยเ์ดมิไดรั้บความเสยีหา
ยอย่างมากหรอืถูกท�าลายโดยความโชครา้ยหรอืภัย
พบิัตแิละเจา้ของไม่ไดส้รา้งขึน้ใหม่บนอสังหารมิทรั
พยเ์ดมิ มลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของอสงัหารมิทรัพย์
เดมิ ดงัทีไ่ดก้�าหนดตาม มาตรา 110 โดยทนัทีก่อ่น
เกดิความเสยีหายอย่างมากหรือเกดิการถูกท�าลาย
โดยความโชครา้ยหรอืภยัพบิตั ิ ดงัทีไ่ดก้�าหนดไว ้
โดยผูป้ระเมินของเทศมณฑลที่ทรัพย์สินนั้นตั ้ง
อยู ่ โดยปราศจากการประยกุตใ์ชข้องอนุมาตรา 

(2) (A) “มลูคา่ของปีฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ” 
หมายถงึ มลูคา่ของปีฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ดงั
ทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามมาตรา 110.1 โดยไดรั้บอนุญาต
การปรับเปลีย่นตามหมวดยอ่ย (b) ของมาตรา 2 
ของขอ้ XIII A ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California 
และหมวดยอ่ย (f) ของมาตรา 110.1 ไดท้�าการ
ก�าหนดโดยทันทีตามวันก่อนวันที่ผู เ้รียกรอ้งขาย
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ หรอืในกรณีทีอ่สงัหารมิทรัพย์
เดมิเสยีหายอย่างมากหรือถูกท�าลายดว้ยความโชค
รา้ยหรอืภยัพบิตั ิ และผูเ้ป็นเจา้ของไมไ่ดท้�าการสรา้ง
ใหมบ่นอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ไดท้�าการก�าหนดโดย
ทนัทตีามวนักอ่นวนัทีเ่กดิโชครา้ยหรอืภยัพบิตั ิ
(B) หากเคหสถานทดแทนถกูซือ้มาหรอืสรา้งขึน้ใหม่
หลงัจากการถา่ยโอนอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ “มลูคา่ของ
ปีฐานของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ” ยงัตอ้งรวมการปรับ
ปัจจัยเงนิเฟ้อใดๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาตตามอนุมาตรา (f) 
ของมาตรา 110.1 ส�าหรับชว่งเวลาภายหลงัการขาย
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ ปีฐานทีใ่ชค้�านวน “มลูคา่พืน้
ฐานในระยะรายปีของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ” ควรจะถกู
ถอืวา่เป็นปีฐานของทรัพยส์นิใดๆ ซึง่มลูคา่ของปีฐาน
นัน้ถกูถา่ยโอนตามมาตรานี้
(3) “เคหสถานทดแทน” หมายถงึอาคาร โครงสรา้ง 
หรอื ทีพั่กอาศยัอืน่ๆ ทีต่ัง้ขึน้ส�าหรับเป็นทีพั่กอาศยั 
ไมว่า่จะเป็นทรัพยส์นิจรงิหรอืทรัพยส์นิสว่นตวั ที่
เป็นเจา้ของหรือครอบครองโดยบุคคลธรรมดาว่า
เป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยัหลกัของเขา หรอืทีด่นิทีเ่ป็น
เจา้ของโดยบคุคลธรรมดาทีอ่าคาร โครงสรา้ง หรอื
ทีพั่กอาศยัอืน่ๆตัง้อยู ่ เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรค
นี ้ ทีด่นิทีต่ัง้ข ึน้เป็นสว่นหนึง่ของเคหสถานทดแทน 
รวมไปถงึพื้นทีท่ีม่ขีนาดเหมาะสมทีถู่กใชเ้ป็นสถาน
ทีส่�าหรับผูอ้ยูอ่าศยัเทา่นัน้ และ “ทีด่นิทีม่บีคุคล
ธรรมดาเป็นเจา้ของ” รวมไปถงึทีด่นิซึง่บคุคลธรรมดา
ถือสทิธิใ์นการเช่าตามที่ไดอ้ธบิายไวใ้นอนุมาตรา 
(c) ของมาตรา 61 หรอืสญัญาการซือ้ทีด่นิ แตล่ะ
หน่วยหรือชุดของที่พักอาศัยประเภทหลายหน่วย
ควรจะไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นเคหสถานทดแทนที่
แยกกนั เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ “พืน้ทีท่ีม่ขีนาด
เหมาะสมทีใ่ชเ้พื่อเป็นสถานทีส่�าหรับการอยู่อาศัย” 
รวมถงึทีด่นิทัง้หมด หากการใชท้รัพยส์นิประเภท
ที่ไม่ใช่ส�าหรับอยู่อาศัยนั้นเป็นเพียงความบังเอญิ
ในการใชท้รัพยส์นินัน้ในฐานะเป็นทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่
วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้ "ทีด่นิทีบ่คุคลธรรมดาเป็น
เจา้ของ" จะรวมถงึผลประโยชนค์วามเป็นเจา้ของใน
สถานทีต่ัง้บา้นเคลือ่นทีซ่ ึง่ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นเจา้ของ ซึง่
ไดรั้บการประเมนิตามอนุมาตรา (b) ของมาตรา 62.1

(4) “อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ” หมายถงึอาคาร 
โครงสรา้ง หรอื ทีพั่กอาศยัอืน่ๆทีต่ัง้สถานทีส่�าหรับ
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(3) โดยไมค่�านงึถงึมาตรา 75.10 หมวด 3.5 (เริม่
จากมาตรา 75) ควรจะถกูน�ามาใชป้ระโยชนเ์พือ่
วตัถปุระสงคใ์นการด�าเนนิการตามอนุมาตรานี ้ โดย
รวมไปถงึการปรับเปลี่ยนมูลค่าของปีฐานใหม่ของ
เคหสถานทดแทนที่ถูกครอบครองก่อนการขาย
อสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(4) ในกรณีทีไ่ดท้�าการยืน่แบบฟอรม์ภายใตม้าตรานี้
ตามเวลาทีเ่หมาะสม และไดท้�าการกอ่สรา้งใหมบ่น
เคหสถานทดแทนภายหลังการถ่ายโอนมูลค่าของ
ปีฐาน การบรรเทาภาระภาษีทรัพยส์นิตามทีร่ะบใุน
มาตรานี้จะตอ้งน�าไปใชไ้ดก้ับเคหสถานทดแทนเชน่
กนัตามทีไ่ดป้รับปรงุแลว้ และดว้ยเหตนุีไ้มค่วรมกีาร
ประเมนิใหม่ส�าหรับการก่อสรา้งใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์ 
หากการกอ่สรา้งใหมเ่สร็จสมบรูณภ์ายในสองปีจากวนั
ทีท่�าการขายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ และผูเ้ป็นเจา้ของได ้
แจง้ผูป้ระเมนิเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึการส�าเร็จลลุว่ง
ของการกอ่สรา้งใหมภ่ายในหกเดอืนหลงัจากเสร็จสิน้
(i) โดยเกีย่วเนื่องกับการถ่ายโอนมูลค่าของปีฐาน
ของอสังหาริมทรัพย์เดมิไปเป็นเคหสถานทดแทน 
มาตรานีจ้ะตอ้งน�ามาใชก้บัเคหสถานทดแทนใดๆ ที่
มกีารซือ้หรอืสรา้งขึน้ใหมใ่นวนัทีห่รอืหลงัจากวนัที ่ 1 
มกราคม 2019

(j) แบบฟอรม์ทีย่ืน่ภายใตม้าตรานีไ้มใ่ชเ่อกสารสาธา
รณะและไมอ่ยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบสาธารณะ ยกเวน้
วา่แบบฟอรม์จะพรอ้มส�าหรับการตรวจสอบโดยบคุคล
ธรรมดาหรอืคูส่มรสของเขาหรอืเธอ บคุคลธรรมดาหรอื
ตวัแทนดา้นกฎหมายของคูส่มรสของเขาหรอืเธอ ผูไ้ด ้
รับมอบหมายใหจั้ดการดแูลทรัสตซ์ ึง่บคุคลธรรมดาหรอื
คูส่มรสของเขาหรอืเธอคอืผูรั้บผลประโยชนค์นปัจจบุนั 
และผูจั้ดการหรอืผูบ้รหิารจัดการของบคุคลธรรมดาหรอื
ทีด่นิของคูส่มรสของเขาหรอืเธอ
(k) มาตรานีจ้ะน�ามาใชง้านไดใ้นวนัที ่1 มกราคม 2019

มาตรา 5. บทบัญญัตติามกฎหมายของมาตรการนี้
อาจไดรั้บการแกไ้ขโดยการออกเสยีงลงคะแนนสอง
ในสามของสภานติบิัญญัตแิต่ละแห่งและเซ็นรับรอง
โดยผูว้า่การรัฐตราบเทา่ทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่ว
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องกฎหมายนี้
มาตรา 6. บทบัญญัตขิองกฎหมายนี้สามารถแยก
ออกได ้ หากบทบญัญัตใิดๆ ของกฎหมายนี ้ หรอื
การใชก้ฎหมายถอืเป็นโมฆะ การเป็นโมฆะนัน้จะไม่
กระทบตอ่บทบญัญัต ิหรอืการใชข้องกฎหมายนีท้ีอ่าจ
มผีลบงัคบัใชโ้ดยปราศจากบทบญัญัต ิ หรอืการใชท้ี่
ไมถ่กูตอ้ง

(h) ของมาตรา 2 ของขอ้ XIII A ของรัฐธรรมนูญแหง่
รัฐ California รวมถงึการปรับเปลีย่นทีไ่ดรั้บอนุญาต
โดยอนุมาตรา (b) ของมาตรา 2 ของขอ้ XIII A ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California และอนุมาตรา (f) ของ
มาตรา 110.1 ส�าหรับชว่งเวลาจากวนัทีม่กีารขาย
โดยบคุคลธรรมดาถงึวนัทีท่รัพยส์นิส�าหรับทดแทนถกู
ซือ้หรอืสรา้งขึน้ใหมเ่สร็จสมบรูณ์
(7) “การขาย” หมายถงึการเปลีย่นความเป็นเจา้ของ
ของอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิเพือ่การพจิารณา
(8) “บคุคลธรรมดา” หมายถงึผูใ้ดกต็าม แตไ่มใ่ช่
บรษัิท หุน้สว่น สมาคม ความรว่มมอื บรษัิท หรอืผู ้
มสีทิธิห์รอืองคก์รทางกฎหมายประเภทใดๆก็ ตาม 
“บคุคลธรรมดา” หมายถงึคนคนหนึง่ซึง่เป็นผูรั้บ
ประโยชนข์องทรัสต์
(9) “ทรัพย์สนิที่ไดรั้บสทิธิส์�าหรับการยกเวน้ของ
เจา้ของบา้น” รวมถงึทรัพยส์นิทีส่ถานทีอ่ยูอ่าศยัหลกั
ของเจา้ของทรัพยส์นิ และมสีทิธิไ์ดรั้บยกเวน้ตาม
มาตรา 205.5.

(10)  ทรัพยส์นิ “เสยีหายอยา่งมากหรอืถกูท�าลาย
โดยความโชครา้ยหรอืภยัพบิตั”ิ หากทีด่นิหรอืการ
ปรับปรุงทนทานต่อความเสียหายทางกายภาพที่
มจี�านวนมากกวา่รอ้ยละ 50 ของมลูคา่เงนิสดเต็ม
จ�านวนของทีด่นิหรอืของการปรับปรุงโดยทันทกี่อน
ไดรั้บความโชครา้ยหรอืภยัพบิตั ิ ความเสยีหายนัน้
รวมถงึการลดลงของมูลค่าของทรัพยส์นิอันเป็นผล
ของการจ�ากัดการเขา้ถงึทรัพย์สนิซึง่การจ�ากัดการ
เขา้ถงึนัน้เกดิขึน้เพราะความโชครา้ยหรอืภัยพบิัตแิละ
เป็นการถาวรในธรรมชาติ
(h) (1) ในการยืน่เอกสารการเรยีกรอ้งตามเวลาทีเ่ห
มาะสมตามทีไ่ดอ้ธบิายในอนุมาตรา (f) ผูป้ระเมนิควร
จะปรับมูลค่าของปีฐานใหม่ของเคหสถานทดแทนที่
สอดคลอ้งกบัมาตรานี ้ การปรับเปลีย่นนีค้วรจะท�าตาม
วนัทีล่า่สดุตอ่ไปนี:้
(A) วนัทีข่ายอสงัหารมิทรัพยเ์ดมิ
(B) วนัทีซ่ ือ้เคหสถานทดแทน
(C) วันทีก่ารกอ่สรา้งใหมข่องเคหสถานทดแทนเสร็จ
สมบรูณ์
(2) ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากเคหสถานทดแทนก่อน
การยื่นเอกสารส�าหรับการขอบรรเทาภาระภาษี
ทรัพยส์นิตามทีร่ะบุในมาตรานี้บนพืน้ฐานของมูลค่า
ของปีฐานใหมข่องเคหสถานทดแทน และการปรับ
เปลีย่นรายปีทีไ่ดรั้บอนุญาตทีท่�ากับมูลค่าของปีฐาน
ใหมนั่น้ ควรจะถกูยกเลกิและคนืเงนิใหก้บับคุคล
ธรรมดาเท่าที่ภาษีนั้นเกนิจ�านวนที่จะตอ้งจ่ายเมื่อ
พจิารณาบนพืน้ฐานของการปรับมลูคา่ของปีฐานใหม่
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ประชาชนโดยสอดคลอ้งกบัมาตรา 10 ของขอ้ยอ่ย II 
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California 

กฎหมายทีเ่สนอนีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายของรัฐ และยกเลกิมาตราตา่งๆ ของ
กฎหมายวา่ดว้ยเวลาออมแสง ดงันัน้บทบญัญัตทิี่
เสนอจะถกูลบและพมิพ ์ แบบขดีฆา่ และบทบญัญัติ
ใหมจ่ะถกูเพิม่ และถกูพมิพเ์ป็นตวัเอยีง เพือ่บง่บอก
วา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
มาตรา 1. หากกฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาต
ใหรั้ฐใชเ้วลาออมแสงตลอดทัง้ปี และสภานติบิญัญัติ
พจิารณาการปรับเปลีย่นในการใชน้ี ้ เจตนารมณข์อง
กฎหมายนี้คอืการสนับสนุนใหส้มาชกิสภานติบิัญญัติ
พจิารณาผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ของเวลาออมแสง
ตลอดทัง้ปีของชุมชนตามแนวชายแดนระหว่างรัฐ 
California และรัฐอืน่ ๆ และระหวา่งรัฐ California 
และประเทศเม็กซโิก
มาตรา 2. มาตรา 6808 ถกูเพิม่เขา้ไปยงัประมวล
กฎหมายของรัฐ เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
6808. (a) เวลามาตราฐานภายในรัฐคอืเขตทีห่า้ที่
ถกูก�าหนดโดยรัฐบาลกลางตามเวลามาตราฐานแปซิ
ฟิก (15 U.S.C. มาตรา 261 และ 263)

(b) เวลามาตรฐานภายในรัฐจะเพิม่ขึน้หนึง่ชัว่โมงใน
ชว่งเวลาออมแสงตามฤดกูาลตัง้แตเ่วลา 02:00 น. 
ในวันอาทติย์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีและ
สิน้สดุในเวลา 02:00 น. ในวนัอาทติยแ์รกของเดอืน
พฤศจกิายนของทกุปี
(c) โดยไมค่�านงึถงึอนุมาตรา (b) สภานติบิญัญัต ิ
อาจท�าการปรับเปลีย่นมาตรานีโ้ดย สองในสาม ของ
การลงคะแนนเสยีงเพือ่เปลีย่นวันทีแ่ละเวลาของรอบ
ระยะเวลาการปรับชว่งเวลาตามฤดกูาลซึง่สอดคลอ้ง
กบักฎหมายของรัฐบาลกลาง และหากกฎหมายของ
รัฐบาลกลางอนุญาตใหรั้ฐใชก้ารปรับเวลาออมแสง
ตลอดทัง้ปี สภานติบิญัญัตอิาจแกไ้ขสว่นนีไ้ด ้ โดย
สองในสามของการลงคะแนนเสยีงเพือ่การใชนั้น้
มาตรา 3. มาตรา 1 กฎหมายวา่ดว้ยเวลาออมแสง
ถกูยกเลกิ
มาตรา 1. กฎหมายนี้เป็นที่รูจั้กและถูกอา้งองิว่า
เป็นกฎหมายวา่ดว้ยเวลาออมแสง
มาตรา 4. มาตรา 2 กฎหมายวา่ดว้ยเวลาออมแสง
ถกูยกเลกิ
มาตรา 2. เวลามาตรฐานภายในรัฐยกเวน้ที่ระบุ
ไวใ้นทีน่ี ้ คอืระดบัหนึง่รอ้ยยีส่บิ (120th) ของเสน้
ลองจจิดูทางตะวนัตกจากกรนีชิ และซึง่ขณะนีเ้ป็นที่

รา่งกฎหมาย 6
มาตรการใหม่ที่ไดรั้บการเสนอใหก้ับประชาชนน
โดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

กฎหมายทีเ่สนอฉบบันีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้ใน
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California ดว้ยเหตนุีบ้ทบญัญัติ
ใหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพด์ว้ย ตวัเอยีง เพือ่
แสดงวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
มาตรา 1. ค�าชีแ้จงค�าวนิจิฉัย และวตัถปุระสงค์
(a) ภาษีการครอบครองรถยนต์และก๊าซของรัฐ 
California อยูใ่นกลุม่ทีส่งูทีส่ดุในประเทศ
(b) มกีารปรับขึน้ภาษีเหลา่นี้โดยปราศจากการเห็นช
อบจากประชาชน
(c) ดังนัน้ประชาชนจงึขอแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพือ่เรยีกร ้
องการอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีงในการปรับเพิม่ภาษี
กา๊ซและรถยนตท์ีม่กีารประกาศใชต้ามหมวด 5 ของ
บทกฎหมาย 2017 และการปรับเพิม่ภาษีรถยนตแ์ละ
กา๊ซในอนาคต
มาตรา 2. การอนุมัตขิองผูล้งคะแนนเสยีงเพือ่ปรับ
ขึน้ภาษีกา๊ซและรถยนต์
มาตรา 2.1. มาตรา 3.5 ถกูเพิม่เขา้ไปในขอ้ XIII A 
ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California เพือ่อา่นดงันี:้
มาตรา. 3.5. (a) โดยไม่ค�านึงถงึบทบัญญัตใิดๆ 
ของกฎหมาย สภานติบิญัญัตหิา้มเพิม่หรอืขยายภาษี
ใด ๆ ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา 3 เกีย่วกบัการขาย 
การจัดเกบ็ การใชห้รอืการใชน้�้ามนัเบนซนิหรอืน�้ามนั
ดเีซลส�าหรับรถยนต ์ หรอืสทิธขิองผูม้ถี ิน่ฐานทอียูใ่น
รัฐ California ในการใชง้านบนทางหลวงสาธารณะ 
ยานพาหนะหรอืรถพว่ง เวน้แตจ่นกวา่จะมกีารยืน่ภาษี
ทีเ่สนอไปยังเขตเลอืกตัง้และไดรั้บการอนุมัตดิว้ยการ
ลงคนแนนเสยีงขา้งมาก
(b) มาตรานี้ไมใ่ชก้ับภาษีรถยนตเ์บนซนิหรอืน�้ามันดี
เซล หรอืสทิธพิเิศษในการใชร้ถหรอืรถพว่งในอตัราที่
มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่ 1 มกราคม 2017 การปรับเพิม่
ขึน้ของอตัราภาษีดงักลา่วทีก่�าหนดหลงัจากวนัที ่ 1 
มกราคม 2017 จะสิน้สดุลงเวน้แตจ่ะไดรั้บการอนุมตัิ
โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรานี้

รา่งกฎหมาย 7
กฎหมายฉบบันีเ้สนอโดยกฎหมายสภาลา่ง 807 ของ
ปี 2017–2018 การประชมุสภาสมยัสามญั (หมวด 
60, บทกฎหมาย ปี 2018) ไดรั้บการเสนอใหก้บั
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กฎหมายนีซ้ ึง่รับมาใชโ้ดยประชาชนรัฐ California ลง
ความเห็น และมวีตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี:้
(a) ประชาชนลงความเห็นดงันี:้
(1) การฟอกไตเป็นกระบวนการในการท�าใหเ้ลือด
สะอาดโดยการก�าจัดของเสยีและของเหลวสว่นเกนิ
ออก โดยมกัจะผา่นเครือ่งมอืนอกรา่งกายของผูป่้วย
แลว้กลบัเขา้ไปในตวัผูป่้วย หากผูท้ีต่อ้งการการฟอก
ไตไมส่ามารถไดรั้บ หรอืจา่ยคา่รักษาพยาบาลทีม่ี
คณุภาพสงู สารพษิจะเพิม่ปรมิาณสงูขึน้ในรา่งกายซึง่
จะน�าไปสูก่ารเสยีชวีติ
(2) ประชาชนชาว California อยา่งนอ้ย 66,000 
คนในรัฐ California ไดรั้บการฟอกไต
(3) มีบรษัิทขา้มชาตทิี่แสวงหาผลก�าไรเพียงสอง
บริษัทที่ท�างานหรือด�าเนินการเกือบสามในสี่ของ
คลนิกิฟอกไตในรัฐ California และรักษาผูป่้วยเกอืบ
รอ้ยละ 70 ในการลา้งไตในรัฐ California  บรษัิทขา้ม
ชาตเิพยีงสองบรษัิทนี้ไดรั้บเงนิเป็นพันลา้นดอลลาร์
จากการด�าเนนิการฟอกไตเป็นเวลาเกอืบหนึง่ปี รวม
ทัง้เกอืบ $400 ลา้นในแตล่ะปีในรัฐ California โดย
ล�าพัง
(4) เนื่องจากกฎหมายของรัฐบาลกลางก�าหนดให ้
บรษัิทประกนัสขุภาพเอกชนเสนอและจา่ยเงนิเพือ่การ
ฟอกไต ดงันัน้บรษัิทประกนัภยัเอกชนมคีวามสามารถ
นอ้ยทีจ่ะต่อรองกับบรษัิทขา้มชาตทิัง้สองบรษัิทใน
นามของลกูคา้ของพวกเขา
(5) ดงันัน้ บรษัิทฟอกไตแสวงหาผลก�าไรเรยีกเกบ็
เงนิจากผูป่้วยประกันสขุภาพสว่นตัวถงึสีเ่ท่ามากเท่า
ทีพ่วกเขาเรยีกเกบ็จาก Medicare เพือ่การรักษาดว้ย
การฟอกไตในแบบเดยีวกันซึง่ส่งผลใหเ้กดิผลก�าไร
มหาศาล
(6) ตลาดถูกผูกขาดโดยบริษัทขา้มชาติทั ้งสอง
บรษัิทนี ้รัฐ California ตอ้งท�าใหแ้น่ใจวา่การฟอกไต
นัน้มรีาคาทีย่ตุธิรรมและสามารถเขา้ถงึการบรกิารได ้
(7) รัฐอืน่ๆ ไดด้�าเนนิการเพือ่ปกป้องผูป่้วยขัน้วกิฤต
เหลา่นีจ้ากบรษัิทขา้มชาตทิัง้สองบรษัิท
(8) ความพยายามที่จะปกป้องผูป่้วยโรคไตในรัฐ 
California ถกูกดีกนัโดยเมอืง Sacramento โดย
บรษัิทฟอกไต ซึง่ใชเ้งนิกวา่ $600,000 ในชว่ง
หกเดอืนแรกในปี 2017 เพื่อืสรา้งแรงกดดนัใหส้ภา
นติบิญัญัตรัิฐ California 

(b) วตัถปุระสงค:์

(1) วัตถุประสงคข์องกฎหมายนี้คอืเพื่อท�าใหม้ั่นใจ
วา่ คลนิกิผูป่้วยนอกโรคไตตา่งๆ ไดใ้หก้ารดแูลผูป่้วย
ดว้ยคณุภาพและราคาไมแ่พงเพือ่ชว่ยผูป่้วยทีท่รมาน
จากโรคไตเรือ้รังระยะสดุทา้ย

รูจั้กกนั ไดรั้บการอธบิาย และก�าหนดไวโ้ดยรัฐบญัญัต ิ
ในชือ่วา่ "เวลามาตรฐานแปซฟิิกของสหรัฐอเมรกิา 
(United States Standard Pacific Time)" ”

มาตรา 5. มาตรา 3 กฎหมายวา่ดว้ยเวลาออมแสง
ถกูยกเลกิ
มาตรา 3. ตัง้แตเ่วลา 1 นาฬกิาในวนัอาทติย์
สดุทา้ยของเดอืนเมษายนจนถงึเวลา 2 นาฬกิาในวนั
อาทติยส์ดุทา้ยของเดอืนตลุาคม เวลามาตรฐานใน
รัฐนีท้ีจั่ดตัง้ขึน้จะตอ้งเป็นลว่งหนา้หนึง่ชัว่โมงกอ่นถงึ
เวลามาตรฐานทีรู่จั้กกนัในขณะนีใ้นชือ่ เวลามาตรฐาน
แปซฟิิกของสหรัฐอเมรกิา (United States Standard 
Pacific Time)

มาตรา 6. มาตรา 4 กฎหมายวา่ดว้ยเวลาออมแสง
ถกูยกเลกิ
มาตรา 4. ในกฎหมาย บญัญัต ิ ค�าสัง่ กฎและ
ระเบียบทัง้หมดที่เกี่ยวกับเวลาที่ปฏบิัตหินา้ที่โดย
เจา้หนา้ทีห่รอืกระทรวงของรัฐนี ้ หรอืเทศมณฑลและ
เมอืง เทศมณฑลเมอืง เมอืงหรอืเขตปกครองใด ๆ ที่
เกีย่วกบัเวลาซึง่ในสทิธิใ์ดๆ จะตอ้งเพิม่หรอืก�าหนด 
หรอืภายในกฎหมายตา่งๆ ทีก่ระท�าหรอืไมก่ระท�าโดย
บคุคลทีอ่ยูภ่ายใตเ้ขตอ�านาจของรัฐ และในโรงเรยีน
ของรัฐ และในสถาบนัอืน่ ๆ ทัง้หมดของรัฐนี ้หรอืของ
เทศมณฑล เมอืงและเทศมณฑลเมอืง หรอืเขตดงั
กลา่ว และในสญัญาหรอืการด�าเนนิการทัง้หมด ทีท่�า
ขึน้หรอืจะตอ้งด�าเนนิการในรัฐนี ้ เวลาจะเป็นไปตามที่
ก�าหนดไวใ้นกฎหมายนี ้ และจะตอ้งมคีวามเขา้ใจและ
มุง่มัน่ในการปฏบิตัติาม
มาตรา 7. มาตรา 5 กฎหมายวา่ดว้ยเวลาออมแสง
ถกูยกเลกิ
มาตรา 5. กฎหมายทีข่ดักนัทัง้หมดในนีถ้กูยกเลกิ

รา่งกฎหมาย 8
มาตรการใหม่ที่ไดรั้บการเสนอใหก้ับประชาชนน
โดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

กฎหมายทีเ่สนอฉบบันีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้ใน
ประมวลกฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความปลอดภัย 
ดว้ยเหตนุี ้ บทบญัญัตใิหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพ์
ดว้ย ตวัเอยีง เพือ่บง่บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
มาตรา 1. ชือ่
กฎหมายนีต้อ้งเป็นทีรู่จั้กในนาม “กฎหมายวา่ดว้ย
ราคายตุธิรรมส�าหรับการฟอกไต (Fair Pricing for 
Dialysis Act)"

มาตรา 2. การลงความเห็น และวตัถปุระสงค์

7
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ของมาตรา 3289 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่ จะมี
จ�านวนเพิม่ขึน้นับจากวนัทีท่ีผู่จ้า่ยเงนิไดช้�าระเงนิ
(3) ส�าหรับแตล่ะปีงบประมาณทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนั
ที ่ 1 มกราคม 2019 นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูลจะตอ้ง
คงรักษาและจัดหาใหแ้กก่ระทรวงส�าหรับแบบฟอรม์
และตารางเวลาทีก่�าหนดโดยกระทรวง รายงาน
สว่นลดทัง้หมดทีอ่อกตามวรรค (2) รวมทัง้ค�าอธบิาย
ของแต่ละกรณีในช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดยการยื่น
เมือ่สว่นลดทีก่�าหนดไวต้ามวรรค (2) ไมไ่ดอ้อกตรง
ตามเวลาทัง้หมด และเหตผุลหรอืสภาพการณด์งั
กลา่ว ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืเจา้หนา้ทีห่ลกั
ของนติบิคุคลทีค่วบคมุดแูลทีม่อี�านาจควบคมุจะตอ้ง
รับรองภายใตบ้ทลงโทษของการใหก้ารเท็จวา่ ภาย
หลงัการตรวจสอบ ตนพอใจวา่ขอ้มลูทัง้หมดทีส่ง่ไป
ยงักระทรวงภายใตว้รรคนีถ้กูตอ้งและครบถว้น
(4) ในกรณีทีน่ติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล หรอืคลนิกิ
ฟอกไตเรื้อรังจ�าเป็นตอ้งออกส่วนลดภายใตม้าตรา
นี ้ ไมเ่กนิ 210 วนัหลงัจากวนัสิน้สดุปีงบประมาณ 
นิติบุคคลที่ควบคุมดูแลตอ้งจ่ายเบี้ยปรับใหก้ับ
กระทรวงเป็นจ�านวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ 5 ของจ�านวน
เงนิเรยีกเกบ็ทีม่ากเกนิไปทีไ่มเ่ป็นธรรม โดยทีเ่บีย้
ปรับนัน้จะตอ้งไมเ่กนิหนึง่แสนดอลลา่ร ์ ($100,000) 
เบีย้ปรับทีถ่กูจัดเกบ็ตามวรรคนี ้จะถกูใชโ้ดยกระทรวง
เพือ่ด�าเนนิการและบังคับใชก้ฎหมายเกีย่วกับคลนิกิ
ฟอกไตเรือ้รัง
(5) หากคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง หรอืนติบิคุคลทีค่วบคมุ
ดูแลมีขอ้โตแ้ยง้ต่อการตัดสนิของกระทรวงในการ
ประเมนิเบีย้ปรับตามอนุมาตรานี ้ หรอือนุมาตรา (b) 
หรอืจ�านวนของเบีย้ปรับเชงิบรหิารจัดการ คลนิกิ
ฟอกไตเรือ้รังหรอืนติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล อาจตอ้ง
ด�าเนนิการภายใน 10 วนัเพือ่รอ้งขอการพจิารณาคด ี
ตามมาตรา 131071 คลนิกิฟอกไตหรอืนติบิคุคลที่
ควบคุมดูแลจะตอ้งจ่ายเบีย้ปรับในการบรหิารจัดการ
ทัง้หมดเมือ่การอทุธรณท์ัง้หมดหมดลง และจดุยนื
ของกระทรวงไดรั้บการสนับสนุน
(6) หากนิตบิุคคลที่ควบคุมดูแลหรือคลนิิกฟอกไต
เรื้อรังไดพ้ิสูจน์ในศาลว่าการใชก้ฎหมายส่วนนี้กับ
คลนิกิฟอกไตเรือ้รังหรอืนติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล ไม่
วา่ในปีงบประมาณเฉพาะใดๆ จะเป็นการละเมดิ
หลกันติธิรรม หรอืสง่ผลใหเ้กดิการไดท้รัพยส์นิสว่น
บุคคลทีต่อ้งไดรั้บการชดเชยภายใตรั้ฐธรรมนูญของ
รัฐนี ้ หรอืรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิา บทบญัญัติ
ที่ใชบ้ังคับจะใชบ้ังคับแก่นิติบุคคลที่ควบคุมดูแล
หรอืคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง ยกเวน้ในปีงบประมาณทีม่ี
ปัญหา ตวัเลขจ�านวน "115" เมือ่ใดกต็ามทีป่รากฏใน
บทบัญญัตทิีร่ะบไุวจ้ะตอ้งแทนทีด่ว้ยจ�านวนเต็มนอ้ย
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ดว้ยเหตนัุน้ การใชบ้ทบญัญัติ

(2) กฎหมายนี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นงบประมาณ
ที่เป็นกลางส�าหรับรัฐในการด�าเนินการและบริหาร
จัดการ
มาตรา 3. มาตรา 1226.7 ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความปลอดภัย 
เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1226.7. (a) การจ�ากดัทีส่มเหตสุมผลในการเก็บค่
ารักษาพยาบาลส�าหรับผูป่้วยโดยคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง 
การคนืเงนิทีเ่รยีกเก็บเกนิจ�านวนการช�าระส�าหรับการ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม
(1) เพือ่วตัถปุระสงคข์องสว่นนี ้ "จ�านวนเงนิทีต่อ้ง
ช�าระส�าหรับการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม" จะเทา่กบัจ�านวน
รอ้ยละ 115 ของคา่บรกิารดแูลผูป่้วยโดยตรงทัง้หมด 
และค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงคุณภาพการรักษา
พยาบาลทัง้หมดทีเ่กดิขึน้โดยองคก์รปกครอง และ
คลนิกิฟอกไตเรือ้รัง
(2) ส�าหรับปีงบประมาณทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 
มกราคม 2019 หน่วยงานปกครองหรอืคลนิกิฟอกไต
เรือ้รังจะช�าระเงนิคนืแกผู่จ้า่ยเงนิเป็นรายปีดงันี:้
(A) หน่วยงานทีค่วบคมุดแูลจะค�านวณ "จ�านวนเรยีก
เก็บทีม่ากเกนิไปทีไ่มเ่ป็นธรรม" ซึง่จะเป็นจ�านวนเงนิ
ทีม่รีายไดจ้ากการบ�าบดัรักษาจากคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง
ทัง้หมดของนติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล จะสงูกวา่จ�านวน
เงนิทีช่�าระอยา่งเป็นธรรม
(B) การช�าระเงนิตามสัดส่วนบนพืน้ฐานของจ�านวน
ทีจ่า่ย และคาดวา่จะจา่ยอยา่งสมเหตผุล เนือ่งจาก
จ�านวนเงินเหล่านั้นรวมอยู่ในรายไดจ้ากค่ารักษา
พยาบาล หน่วยงานทีค่วบคมุดแูล หรอืคลนิกิฟอก
ไตเรือ้รังจะตอ้งใหส้ว่นลดแกผู่จ้า่ยเงนิ (นอกเหนอื
จาก Medicare หรอืผูจ้า่ยทีเ่ป็นรัฐบาลกลาง รัฐ เทศ
มณฑล เมอืง หรอืรัฐบาลทอ้งถิน่) ในจ�านวนทีเ่ป็นผล
รวมของจ�านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็เกนิทีไ่มเ่ป็นธรรม
(C) นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล หรอืคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง
จะใหส้ว่นลดตามมาตรานีไ้มน่อ้ยกวา่ 90 วนัและไม่
เกนิ 210 วนัหลงัจากสิน้สดุปีงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสว่นลด
(D) หากในปีงบประมาณใดๆ สว่นลดทีน่ติบิคุคล
ทีค่วบคมุดแูล หรอืคลนิกิฟอกไตเรือ้รังตอ้งใหแ้ก่
ผูช้�าระเงนิรายเดียวมีจ�านวนนอ้ยกว่ายี่สบิดอลลาร ์
($20) นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล หรอืคลนิกิฟอกไต
เรือ้รังจะไมต่อ้งออกสว่นลดดงักลา่ว และจะจา่ยให ้
แกผู่จ้า่ยเงนิรายอืน่ ตามวรรคยอ่ย (B) ในยอดรวม
สว่นลดทีไ่มไ่ดอ้อกใหต้ามวรรคยอ่ยนี้
(E) ส�าหรับในแตล่ะปีงบประมาณทีเ่ริม่ในหรอืหลังวัน
ที ่ 1 มกราคม 2020 สว่นลดใดๆ ทีอ่อกใหแ้กผู่จ้า่ย
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ตามอนุมาตรา (b) 
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ก�าหนดโดยทีน่ติบิคุคลทีค่วบคมุตอ้งสง่ขอ้มลูภายใน 
210 วนันับแตว่นัสิน้สดุปีงบประมาณ ประธานเจา้
หนา้ที่บริหารหรือเจา้หนา้ที่หลักของนิติบุคคลที่
ควบคุมดูแลที่มีอ�านาจควบคุมจะตอ้งรับรองภายใต ้
บทลงโทษของการใหก้ารเท็จวา่ หลงัจากไดต้รวจ
สอบแลว้ ตนพอใจวา่รายงานทีส่ง่ไปยงักระทรวง ตาม
วรรค (1) ถกูตอ้งและครบถว้น
(4) ในกรณีทีก่ระทรวงระบวุา่คลนิกิฟอกไตเรือ้รังหรอื
นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูลไมส่ามารถรักษาขอ้มลูหรอืสง่
รายงานทีจ่�าเป็นตามวรรค (1) ของอนุมาตรานี ้ หรอื
วรรค (3) ของอนุมาตรา (a) จ�านวนหรอืเปอรเ์ซน็ต์
ที่รายงานโดยคลนิิกฟอกไตเรื้อรังหรือนิตบิุคคลที่
ควบคมุดแูลตามวรรค (1) ของอนุมาตรานีไ้มถ่กูตอ้ง 
และไมส่มบรูณ ์ หรอืวา่มคีวามผดิพลาดใด ๆ จาก
คลนิกิฟอกไตเรือ้รังหรอืนติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล ที่
ท�าใหก้ารใหส้ว่นลดเต็มจ�านวนไมต่รงตามเวลา ตาม
อนุมาตรา (a) มคีวามไมเ่ป็นธรรม กระทรวงจะตอ้ง
ประเมนิเบี้ยค่าปรับแก่คลนิิกฟอกไตหรือนิตบิุคคล
ที่ควบคุมดูแลในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนดอลลาร ์
($100,000) กระทรวงจะตอ้งก�าหนดเบีย้คา่ปรับ
ตามความรนุแรงของการละเมดิ ใจความส�าคญัของ
ขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืถกูละเลย และค�าอธบิายทีห่นัก
แน่นส�าหรับการละเมดิ (หากม)ี  เบีย้ปรับทีถ่กูจัดเกบ็
ตามวรรคนี ้ จะถกูใชโ้ดยกระทรวงเพือ่ด�าเนนิการและ
บงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง
(c) ค�านยิาม เพือ่วตัถปุระสงคต์ามมาตรานี:้
(1) “คา่ใชจ้า่ยการบรกิารดแูลผูป่้วยตรง” หมายถงึ 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการด�าเนนิการคลนิกิ
ฟอกไตเรือ้รังในรัฐ California และการใหก้ารดแูลผู ้
ป่วยในรัฐ California  คา่ใชจ้า่ยการบรกิารดแูลผูป่้วย
ตรง รวมถงึ ไมว่า่จะเป็นสถานทีซ่ ึง่ผูป่้วยแตล่ะรายได ้
รับการฟอกไต (i) เงนิเดอืน คา่จา้ง และผลประโยชน์
ของพนักงานที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารคลินิกฟอกไต
เรือ้รัง รวมทัง้พนักงานคลนิกิทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วยดว้ย
การฟอกไตโดยตรง ไมว่า่เงนิเดอืน คา่จา้ง หรอืผล
ประโยชน์ทีไ่ดรั้บโดยตรงจากคลนิกิฟอกไตหรอืโดย
ทางออ้มผา่นทางขอ้ตกลงกบับคุคลทีส่ามทีส่งักดัหรอื
ไมเ่ป็นลกูจา้งจะเป็นเงนิเทา่ไหร ่ รวมทัง้ แตไ่มจ่�ากดั
เฉพาะ นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล หน่วยงานอสิระทีเ่ป็น
พนักงานกลุม่แพทยห์รอื บรษัิทรว่มทนุระหวา่งคลนิกิ
ฟอกไตเรือ้รังและกลุม่แพทย ์ (ii) การฝึกอบรมและ
พัฒนาบคุลากร (iii) ยาและเวชภณัฑ ์ (iv) คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัสิง่อ�านวยความสะดวก รวมทัง้คา่เชา่คา่บ�ารงุ
รักษา และคา่สาธารณูปโภค (v) การทดสอบในหอ้ง
ปฏบิตักิาร (vi) คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่ายของ
อาคารการปรับปรงุสทิธกิารเชา่วัสดอุปุกรณ์และระบบ
สารสนเทศของผูป่้วย ส�าหรับวตัถปุระสงคใ์นมาตรา

กับนติบิคุคลทีค่วบคมุดแูลหรอืคลนิกิฟอกไตเรือ้รังก็
จะไมเ่ป็นการละเมดิหลกันติธิรรม หรอืสง่ผลใหเ้กดิ
การไดท้รัพย์สนิส่วนบุคคลที่ตอ้งไดรั้บการชดเชย
เพยีงอยา่งเดยีว ในการด�าเนนิการทางแพง่ใด ๆ ภาระ
รับผิดชอบควรจะตกอยู่ที่นิติบุคคลที่ควบคุมดูแล
หรือคลนิิกฟอกไตเรื้อรังในการเสนอจ�านวนตัวเลข
ทดแทน และเพือ่พสิจูนว์า่การแทนทีจ่�านวน "115" 
ดว้ยจ�านวนเต็มที่ต�่ากว่าจ�านวนเต็มที่เสนอแทน 
ส�าหรับในปีงบประมาณทีเ่ป็นปัญหานัน้ จะเป็นการ
ละเมดิหลกันติธิรรม หรอืมผีลใหเ้กดิการไดท้รัพยส์นิ
สว่นบคุคลทีต่อ้งไดรั้บเพยีงการชดเชย
(b) รายงานการปฏบิัตติามขอ้ก�าหนดโดยคลนิกิฟอก
ไตเรือ้รัง
(1) ในปีงบประมาณแต่ละปีทีเ่ร ิม่ตน้ในหรือหลังวัน
ที ่ 1 มกราคม 2019 นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูลจะตอ้ง
คงรักษา และสง่รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูตอ่ไปนีส้�าหรับ
คลนิิกฟอกไตเรื้อรังทัง้หมดทีน่ิตบิุคคลเป็นเจา้ของ 
หรอืด�าเนนิการในรัฐ California ไปยงักระทรวง:

(A) จ�านวนการรักษาทีด่�าเนนิการ
(B) คา่ใชจ้า่ยในการดแูลผูป่้วยโดยตรง
(C) คา่ใชจ้า่ยการปรับปรงุคณุภาพการรักษาพยาบาล
(D) รายไดจ้ากการรักษารวมทัง้ผลตา่งของจ�านวนเงนิ
ทีเ่รยีกเกบ็ แตย่งัไมไ่ดช้�าระและรายไดท้ีค่าดวา่จะไดรั้บ
(E) จ�านวนการช�าระเงนิคา่รักษาทีย่ตุธิรรม
(F) จ�านวนเรยีกเกบ็ทีม่ากเกนิไปทีไ่มเ่ป็นธรรม
(G) ถา้มจี�านวนสว่นลดของผูช้�าระเงนิแต่ละรายการ 
ใหร้ะบุผูป่้วยเป็นรายบุคคลโดยใชต้ัวระบุเฉพาะทีไ่ม่
เปิดเผยชือ่หรอืเอกลกัษณข์องผูป่้วย
(H) รายชือ่ผูจ้่ายเงนิทีไ่ม่มกีารใหส้่วนลดตามวรรค 
(D) ของวรรค (2) ของอนุมาตรา (a) และจ�านวนที่
ไมไ่ดอ้อก โดยมเีงือ่นไขวา่ผูป่้วยรายใดๆ กต็ามจะได ้
รับการระบตุัวตนโดยใชต้ัวระบเุฉพาะทีไ่มเ่ปิดเผยชือ่
หรอืเอกลกัษณข์องผูป่้วย
(2) ขอ้มูลที่ตอ้งคงไวแ้ละรายงานที่ตอ้งน�าเสนอ
โดยอนุมาตรานี้จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บัญชทีีไ่ดรั้บอนุญาตตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชขีองสถาบันผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตแหง่สหรัฐอเมรกิา และรวมถงึความเห็น
ของผูส้อบบัญชทีี่ไดรั้บอนุญาตว่าขอ้มูลในรายงาน
ฉบับนี้ถูกตอ้งครบถว้นตามหลักการบัญชีที่ไดรั้บ
การรับรองโดยทัว่ไปในประเทศสหรัฐอเมรกิา ตอ้ง
รายงานขอ้มลูทีจ่�าเป็นตามวรรค (1)

(3) นิตบิุคคลที่ควบคุมดูแลจะจัดส่งรายงานตามที่
อนุมาตรานี้ก�าหนดเป็นประจ�าทุกปีไปยังกระทรวง
ตามตารางเวลาในรูปแบบและแบบฟอรม์ทีก่ระทรวง
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รับรองทัว่ไป และจะตอ้งเป็นประมาณการทีส่มเหตสุม
ผลตาม (i) เงือ่นไขตามสญัญาส�าหรับผูป่้วยทีอ่ยูภ่าย
ใตแ้ผนการรักษาพยาบาลทางการคา้ซึง่นิตบิุคคลที่
ควบคุมดูแลหรือคลนิิกมขีอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ 
(ii) รายไดจ้ากโครงการ Medicare โครงการประกนั
สขุภาพของรัฐ Medicaid และ Medi-Cal ตามอตัรา
ทีก่�าหนดโดยบทบญัญัตหิรอืขอ้บงัคบั และประมาณ
การจ�านวนเงนิสะสมทีไ่ดรั้บจากผูช้�าระเงนิของรัฐบาล 
แผนประกนัสขุภาพเชงิพาณชิย ์ ผูป่้วยและผูจ้า่ยเงนิ
รายอืน่และ (iii) ประสบการณก์ารเกบ็รวบรวมประวตัิ
มาตรา 4. มาตรา 1226.8 ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั เพือ่ให ้
อา่นดงันี:้
1226.8. (a) คลนิกิฟอกไตเรือ้รังจะตอ้งไมเ่ลอืกป
ฏบิตัใินเรือ่งการใหห้รอืการดแูล และจะไมป่ฏเิสธทีจ่ะ
เสนอหรอืใหก้ารดูแลผูป่้วยบนพืน้ฐานของผูจ้่ายเงนิ
เพือ่รับการรักษาตอ่ผูป่้วย รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ
ในกรณีทีผู่จ้า่ยเงนิเป็นผูป่้วย ผูจ้า่ยเงนิสว่นตวัหรอืผู ้
ประกนัตน Medi-Cal, Medicaid หรอื Medicare

(b) คลนิกิฟอกไตเรือ้รังจะตอ้งไมส่ ิน้สดุ ตดัทอน 
ปรับเปลีย่นหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงใด ๆ ในการให ้
บรกิารแกผู่ป่้วยทีอ่ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของ Medi-
Cal, Medicaid หรอื Medicare ตามขอ้ก�าหนดที่
ก�าหนดโดยบทนี้
มาตรา 5. มาตรา 1266.3 ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั เพือ่ให ้
อา่นดงันี:้
1266.3. เป็นเจตจ�านงของประชาชนทีไ่มใ่หผู้เ้สยี
ภาษีรัฐ California ตอ้งมคีวามรับผดิชอบดา้นการเงนิ
เพื่อการน�าไปปฏบิัตแิละการบังคับใชโ้ดยกฎหมาย
วา่ดว้ยการฟอกไตราคายตุิธิรรม เพือ่ใหบ้รรลเุจตนา
ดงักลา่ว เมือ่ท�าการค�านวณ ประเมนิและเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมทีก่�าหนดไวส้�าหรับคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง 
กระทรวงตอ้งค�านึงถงึค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการด�าเนนิการ ตามมาตรา 1266 การบงัคบัใช ้
มาตรา 1226.7 และ 1226.8

มาตรา 6. ไม่มีส ิ่งใดในกฎหมายนี้มีเจตนาให ้
เกดิผลต่อสถานบรกิารสาธารณสุขที่ไดรั้บอนุญาต
ตามมาตรา (a) (b) หรอื (f) ของมาตรา 1250 แหง่
ประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั
มาตรา 7. กระทรวงสาธารณสุขตอ้งก�าหนดขอ้
บงัคบัทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการนีไ้มน่อ้ยกวา่ 180 วนั
นับจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
มาตรา 8. ตามอนุมาตรา (c) ของมาตรา 10 
ของขอ้ยอ่ย II แหง่รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California 
กฎหมายนี้อาจไดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิโดยมาตรการ

นี ้ “พนักงานทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง” 
รวมถงึเจา้หนา้ทีค่ลนิกิทกุคนทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วยฟอก
ไตโดยตรง รวมทัง้พยาบาล ชา่งเทคนคิและผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมนักสงัคมสงเคราะห ์ นักโภชนาการทีข่ ึน้
ทะเบยีน และเจา้หนา้ทีธ่รุการทีไ่มใ่ชร่ะดบัผูบ้รหิาร 
แตไ่มร่วมถงึ เจา้หนา้ทีก่ารบรหิาร เชน่ผูบ้รหิารสถาน
ที ่ ประเภทของคา่ใชจ้า่ยการบรกิารดแูลผูป่้วยโดยตรง
อาจถกูก�าหนดโดยกระทรวงผา่นขอ้บงัคบั
(2) “นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล” หมายถงึ บคุคล 
บรษัิทหา้นรา้น สมาคน หุน้สว่น บรษัิท หรอืนติบิคุคล
อืน่ทีเ่ป็นเจา้ของ หรอืด�าเนนิการคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง
ซึง่ไดรั้บใบอนุญาต โดยไมค่�านงึถงึวา่บคุคลหรอื
นติบิคุคลนัน้ถอืใบอนุญาตนัน้โดยตรงหรอืไม่
(3) "คา่ใชจ้่ายการปรับปรุงคณุภาพการดแูลสขุภาพ" 
หมายถงึ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนอืจากคา่ใชจ้า่ยใน
การใหบ้รกิารดูแลผูป่้วยโดยตรงซึง่เกีย่วขอ้งกับการ
ดแูลผูป่้วยทีม่ปัีญหาการฟอกไตเรือ้รัง และคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้จรงิส�าหรับสนิคา้หรอืบรกิารในรัฐ California 
ทีต่อ้งรักษาหรอืเขา้ถงึ หรอืการแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้น
สขุภาพทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นสขุภาพ การฝึกอบรมพนักงานทีไ่ม่
ไดเ้ป็นผูบ้รหิารคลนกิฟอกไตเรือ้รังทีม่สีว่นรว่มในการ
ดแูลผูป่้วยโดยตรง และเพือ่ใหก้ารศกึษาและการให ้
ค�าปรกึษาแกผู่ป่้วย คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอาจมกีารระบุ
โดยกระทรวงผา่นทางขอ้บงัคบั โดยมเีงือ่นไขวา่คา่
ใชจ้่ายดังกลา่วจะถูกน�าไปจ่ายจรงิส�าหรับการบรกิาร
ทีค่ลนิกิฟอกไตเรือ้รังใหก้บัผูป่้วยไตวายเรือ้รัง และใช ้
จ่ายในกจิกรรมทีถู่กออกแบบมาเพือ่ปรับปรุงสขุภาพ 
และเพือ่เพิม่โอกาสในการมสีขุภาพทีต่อ้งการดว้ยวธิี
การทีส่ามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม และสามารถ
สรา้งผลลพัธ ์และผลงานทีส่ามารถตรวจสอบได ้
(4) "ผูช้�าระเงนิ" หมายถงึบคุคล หรอืบคุคลทีจ่า่ยเงนิ 
หรือมีความรับผดิชอบทางการเงนิส�าหรับการช�าระ
เงนิส�าหรับการรักษาทีจั่ดใหแ้กผู่ป่้วยรายใดรายหนึง่ 
และอาจรวมถงึผูป่้วยหรอืบคุคลอืน่ บรษัิทประกนั
หลกั บรษัิทประกนัรายยอ่ยและหน่วยงานอืน่ๆ รวมถงึ 
โครงการชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพ Medicare และหน่วย
งานของรัฐบาลกลาง รัฐ เทศมณฑล เมอืง หรอืผู ้
ช�าระเงนิทีเ่ป็นรัฐบาลทอ้งถิน่อืน่ๆ
(5) “การรักษา” หมายถงึ แตล่ะกรณีทีค่ลนิกิฟอกไต
เรือ้รังใหบ้รกิารแกผู่ป่้วย
(6) “รายไดจ้ากการรักษา” ส�าหรับปีงบประมาณใน
แตล่ะปี หมายถงึจ�านวนรายไดจ้รงิทัง้หมด และราย
ไดท้ีค่าดประมาณการว่าจะไดรั้บในปีงบประมาณนัน้ 
รายไดท้ีค่าดประมาณการจะตอ้งเป็นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและจะตอ้งเป็นประมาณการที่
สมเหตุสมผลตามจะตอ้งเป็นไปตามหลักการบัญชทีี่
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30 และหนึง่ในสามของครัวเรอืนผูเ้ชา่ (มากกวา่ 1.5 
ลา้นคน) จา่ยเงนิมากกวา่รอ้ยละ 50 ของรายไดข้อง
พวกเขาตอ่คา่เชา่
(d) ตามทีก่ลุม่ความรว่มมอืดา้นทีพั่กอาศัยส�าหรับผูม้ี
รายไดน้อ้ยของประเทศกลา่ว ชาว California จะตอ้ง
ท�างาน 92 ชัว่โมงตอ่สปัดาหเ์พือ่ทีจ่ะสามารถเชา่
หอ้งชดุหนึง่หอ้งนอนขนาดธรรมดาได ้
(e) ชาว California มากกวา่ (5.8 ลา้นครัวเรอืน) ใน
ปัจจบุนัเชา่ทีพั่กอาศยัมากกวา่ทีเ่คยเป็นมา เนือ่งจาก
อัตราการถือครองกรรมสทิธิใ์นบา้นโดยรวมของรัฐ 
California ลดลงสูร่ะดบัต�า่สดุนับตัง้แตช่ว่งทศวรรษ
ที ่1940 เป็นตน้มา หนึง่ในสีข่องกลุม่คนในยคุมลิเลน
เนยีล (อายรุะหวา่ง 25–34ปี) ยงัคงอาศยัอยูก่บัพอ่
แม ่(ส�านักส�ารวจส�ามะโนประชากรแหง่สหรัฐอเมรกิา)

(f) สหภาพแรงงานทัว่ประเทศ เชน่ สมาคมพยาบาล
รัฐ California สหภาพพนักงานบรกิารแหง่ชาต ิ และ
สมาคมครรัูฐ California ไดใ้หค้วามส�าคญักบัเรือ่งที่
อยูอ่าศยัราคาประหยดัตอ่สมาชกิของพวกเขา ตวัอยา่ง
เชน่ ครทูีอ่าศยัอยูใ่จกลางเมอืงรัฐ California ตอ้ง
ใชเ้งนิ 40%-70% ของเงนิเดอืนไปกบัคา่ทีอ่ยูอ่าศยั 
และหลายคนถกูบังคับใหต้อ้งท�างานหนึง่ชัว่โมงหรอื
มากกวา่นัน้เพือ่ทีจ่ะสามารถจา่ยคา่ทีพั่กได ้
(g) ชาว California อาศยัอยูใ่นหอ้งชดุทีแ่ออดั
เมื่อ เทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรวมถึง
มากกวา่สามเทา่ (ส�านักส�ารวจส�ามะโนประชากรแหง่
สหรัฐอเมรกิา) 

(h) แมว้า่รัฐจะมปีระชากรเพยีงรอ้ยละ 12 ของ
ประชากรสหรัฐอเมรกิาทัง้หมด แตรั่ฐ California กม็ี
จ�านวนคนไรบ้า้นถงึรอ้ยละ 22% ของประชากรทีไ่ร ้
บา้นของรัฐ (กระทรวงการเคหะและการพัฒนาชมุชน)

(i) เรือ่งกลุม่คนไรบ้า้นเป็นประเด็นหลักของสาธารณ
สขุ คนไรบ้า้นมโีอกาสเสยีชวีติกอ่นเวลาอนัควร และ
มแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นโรคตดิต่อไดม้ากถงึสามในสีข่อง
คนทัว่ไป โดยอา้งองิตามสภาการรักษาพยาบาลแหง่
ชาตสิ�าหรับคนไรบ้า้น
(j) ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรครัฐบาลกลางเตอืนว่า
ประชากรกลุม่เสีย่งจะมอีายขุยัต�า่ลง มอีตัราการเป็น
โรคมะเร็งทีส่งูขึน้และมขีอ้บกพรอ่งอืน่ๆ ทีพ่บตัง้แต่
เกดิ เมือ่พวกเขาถกูบงัคบัใหย้า้ยออกจากพืน้ทีเ่ดมิ
เนือ่งจากการปรับพืน้ทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง
(k) ราคาทีอ่ยู่อาศัยทีเ่พิม่ขึน้ท�าใหปั้ญหาการจราจ
รตดิขดัแยล่ง และเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มโดย
การบังคับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางไปอาศัยอยู่ไกลออกไปจาก
สถานทีท่�างานและเวลาเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้ รายงาน
จาก Pew Charitable Trusts ระบวุา่มชีาว California 
ทีต่อ้งเดนิทางนานกวา่ 90 นาทใีนแตล่ะครัง้เพิม่ขึน้

ตอ่มาทีเ่สนอเพือ่การลงคะแนนเสยีงของประชาชนใน
การเลอืกตัง้ทัว่รัฐ หรอืตามบทกฎหมายทีถ่กูตอ้งโดย
สภานติบิญัญัตแิละลงนามโดยผูว้า่การรัฐ แตเ่พยีง
เพือ่วตัถปุระสงคข์องกฎหมายเทา่นัน้
มาตรา 9. บทบัญญัตขิองกฎหมายนี้สามารถแยก
ออกได ้หากบทบญัญัตใิดๆ ของกฎหมายนี ้หรอืการใช ้
กฎหมายถอืเป็นโมฆะ การเป็นโมฆะนัน้จะไมก่ระทบตอ่
บทบญัญัต ิ หรอืการใชข้องกฎหมายนีท้ีอ่าจมผีลบงัคบั
ใชโ้ดยปราศจากบทบญัญัต ิหรอืการใชท้ีเ่ป็นโมฆะ

รา่งกฎหมาย 10
มาตรการใหม่ที่ไดรั้บการเสนอใหก้ับประชาชนน
โดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนไดย้กเลกิและ
เพิม่มาตราตา่งๆ เขา้มาในประมวลกฎหมายแพง่ ดงั
นัน้บทบญัญัตทิีม่อียูจ่ะถกูลบและพมิพแ์บบ ขดีฆา่ 
และบทบญัญัตใิหมจ่ะถกูเพิม่ และพมิพเ์ป็นตวัเอยีง 
เพือ่บง่บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
กฎหมายวา่ดว้ยทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั  

(Affordable Housing Act)

ประชาชนแหง่รัฐ California ท�าการตรากฎหมายดงั
ตอ่ไปนี:้
มาตรา  1. ชือ่
กฎหมายนีจ้ะเป็นทีรู่จั้ก และถกูอา้งองิในนาม 
“กฎหมายวา่ดว้ยทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั”

มาตรา. 2. การลงความเห็น และการประกาศ
ประชาชนชาว California ลงความเห็นและประกาศ
ดงัตอ่ไปนีท้ัง้หมด:

(a) คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศัยไดพุ้่งสงูขึน้ในชว่งหลายปีทีผ่่า
นมา คา่เชา่เฉลีย่ในรัฐ California สงูกวา่ในรัฐอืน่ใน
ประเทศ และในทัง้ 50 รัฐ California มอีตัราการเพิม่
ขึน้เป็นอนัดบัทีส่ ี่
(b) การวจัิยตามรายชือ่หอ้งชดุ ระบวุา่คา่เชา่เฉลีย่
ส�าหรับหอ้งชดุหนึง่หอ้งนอนในรัฐ California คอื 
$1,410 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 ภายในเวลาเพยีง
หนึง่ปี หอ้งเดีย่วหนึง่หอ้งนอนใน Los Angeles มี
ราคา $1,350 ตอ่เดอืน ใน San Francisco มรีาคา 
$2,450  ใน San Diego ราคา $1,560

(c) รัฐบาลกลางสรุปว่าค่าเช่ามีราคาสูงหากผูเ้ช่าใ
ชเ้งนิรอ้ยละ 30 ของรายไดไ้ปกบัคา่ทีอ่ยูอ่าศยั รัฐ 
California พบวา่มากกวา่ครึง่หนึง่ของครัวเรอืนผูเ้ชา่
ใน California (3 ลา้นคน) จา่ยเงนิมากกวา่รอ้ยละ 
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(a) “หน่วยเทยีบเคยีง” หมายถงึ หน่วยเชา่ ซึง่มี
พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัประมาณเดยีวกนั มจี�านวนหอ้งนอน
เทา่กนั อยูใ่นละแวกเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั และ
มีสิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารที่พักอาศัยแบบ
เดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่
(b) “เจา้ของ” รวมถงึบคุคลใด ๆ ทีท่�าหนา้ทีเ่ป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัหรอืด�าเนนิการผา่นตวัแทน มสีทิธิ
เสนออสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ และรวมถงึเจา้ของเดมิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้ของ เวน้แตค่�านีไ้มร่วมถงึ เจา้ของ
หรอืนายหนา้ของบา้นเคลือ่นยา้ยได ้ หรอืเจา้ของบา้น
เคลือ่นยา้ย หรอืตวัแทนของพวกเขา
(c) “คา่เชา่ตลาดทีส่งูขึน้” หมายถงึอตัราคา่เชา่ที่
ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 42 U.S.C.A. 1437 (f) 
ตาม กระทรวงการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัและเมอืงแหง่
สหรัฐอเมรกิา ตามสว่น 888 ของลกัษณะ 24 แหง่
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง
(d) “หน่วยงานสาธารณะ” มคีวามหมายเชน่เดยีวกบั
ทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา 811.2 แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐ
(e) “อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยั” มคีวามหมายรวม
ถงึ ตวัเรอืน หรอืหน่วยทีม่ไีวส้�าหรับมนุษยใ์ชอ้ยูอ่าศยั
(f) "การครอบครอง" รวมถงึการยดึครองทรัพยส์นิ 
และรวมถึงการเช่าหรือการเช่าช่วงที่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย
มาตรา 4.3. มาตรา 1954.52 แหง่กฎหมายแพง่
ถกูยกเลกิ
1954.52. (a) โดยไม่ค�านึงถึงบทบัญญัติใดข
องกฎหมาย เจา้ของอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยั
อาจก�าหนดอตัราคา่เชา่เริม่ตน้ และคา่เชา่ทีต่ามมา
ทัง้หมดส�าหรับทีอ่ยู่อาศัยหรอืหน่วยตามจรงิตามขอ้
ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
(1) มหีนังสอืรับรองการครอบครองหลงัจากวนัที ่ 1 
กมุภาพันธ ์1995

(2) ไดรั้บการยกเวน้จากกฎควบคมุการเชา่ทีอ่ยูอ่าศัย
ของหน่วยงานสาธารณะภายในวนัหรอืกอ่นวนัที ่ 1 
กมุภาพันธ ์1995 ตามขอ้ยกเวน้ทอ้งถิน่ส�าหรับหน่วย
ทีส่รา้งขึน้ใหม่
(3) (A) ถูกแยกออกจากโฉนดไปยังหน่วยที่อยู่อา
ศยัอืน่ๆ หรอือนุมาตราอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในอนุมาตรา 
ทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา (b) (d) หรอื (f) ของมาตรา 
11004.5 แหง่ประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพี
(B) วรรคนีใ้ชไ้มไ่ดก้บัขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
(i) ทีอ่ยูอ่าศัยหรอืหน่วยซึง่ผูค้รอบครองคนกอ่นไดย้
กเลกิโดยเจา้ของตามมาตรา 1946.1 หรอืถกูยกเลกิ

รอ้ยละ 40 ในระหวา่งปี 2010 ถงึ 2015 ซึง่เป็นผล
โดยตรงจากความขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศัยราคาประหยัด
ใกลท้ีท่�างาน
(l) ปัจจัยส�าคญัในภาวะวกิฤตดิา้นทีอ่ยูอ่าศยัของรัฐ 
California คอืกฎหมาย 20 ปี ซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่
กฎหมายการใหเ้ชา่ทีอ่ยูอ่าศยัของ Costa-Hawkins 
(Costa-Hawkins Rental Housing Act) กฎหมาย 
Costa-Hawkins อนุญาตใหเ้จา้ของบา้นและหอ้งชดุ
เพิม่คา่เชา่เทา่ทีพ่วกเขาตอ้งการในอาคารทีส่รา้งขึน้
หลงัจากปี 1995; แมจ้ะมกีฎหมายทอ้งถิน่ทีอ่าจหา้ม
ไมใ่หม้กีารเพิม่ขึน้ดงักลา่วกต็าม เจา้ของบา้นเชา่
ใน Los Angeles สามารถเพิม่คา่เชา่ตามทีพ่วกเขา
ตอ้งการไดใ้นอาคารทีส่รา้งขึน้หลงัจากปี 1978 และ
ใน San Francisco ในอาคารทีส่รา้งหลงัปี 1979.

(m) กฎหมาย Costa-Hawkins ยงัอนุญาตใหเ้จา้ของ
ทีด่นิขึน้คา่เชา่ในอาคารใดๆ กต็ามทีส่รา้งกอ่นปี 
1995 เพือ่สรา้งมลูคา่ตลาดเมือ่มกีารปลอ่ยวา่งให ้
เชา่และเจา้ของทีด่นิก�าหนดมลูคา่ตลาดเอง
(n) กฎหมาย Costa-Hawkins ป้องกนัเมอืงตา่งๆ จาก
การใชก้ฎหมายทีท่�าใหค้่าเชา่มรีาคาถูกส�าหรับผูอ้ยู่
อาศยัอาศยัของพวกเขา
มาตรา 3. วตัถปุระสงคแ์ละเจตจ�านง
ประชาชนในรัฐ California ขอประกาศวตัถปุระสงค ์
และเจตจ�านงในการออกกฎหมายนี:้
(a) เพือ่เรยีกคนือ�านาจใหก้บัเมอืงและเทศมณฑลตา่
งๆ ใน California เพือ่พัฒนาและใชน้โยบายทอ้งถิน่
เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูเ้ช่าสามารถหาและจ่ายค่าที่พักใน
เขตปกครองของตนได ้
(b)  เพื่อป รับปรุงคุณภาพชีวิตใหก้ับผู เ้ช่าชาว 
California หลายลา้นราย และลดจ�านวนชาว 
California ทีต่อ้งเผชญิกบัปัญหาดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและ
ปัญหาคนไรบ้า้น
(c) ยกเลกิกฎหมายการเชา่ทีอ่ยูอ่าศยั Costa-Hawkins 

มาตรา 4. กฎหมายวา่ดว้ยทีอ่ยูอ่าศัยราคาประหยัด
ตอ้งไดรั้บการประมวลโดยการยกเลกิมาตราดังตอ่ไป
นี ้ 1954.50 1954.51 1954.52 และ 1954.53 
แหง่กฎหมายแพง่
มาตรา 4.1. มาตรา 1954.50 แหง่กฎหมายแพง่
ถกูยกเลกิ
1954.50. หมวดนี้จะเป็นทีรู่จั้กและอา้งองิในนาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเชา่ทีอ่ยูอ่าศยั Costa-Hawkins

มาตรา 4.2. มาตรา 1954.51 แหง่กฎหมายแพง่
ถกูยกเลกิ
1954.51. ค�าทีใ่ชใ้นหมวดนีม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี:้



82 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ รา่งกฎหมาย 10 ตอ่

10

พจิารณาการมสีว่นร่วมสนับสนุนทางการเงนิโดยตรง 
หรอืรปูแบบอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้น หมวด 4.3 (เริม่จาก
มาตรา 65915) ของภาค 1 ของลกัษณะ 7 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ
(c) ไมม่สี ิง่ใดในสว่นนีจ้ะถกูตคีวามวา่มผีลตอ่อ�านาจ
หนา้ที่ของหน่วยงานของรัฐที่อาจมีอยู่เพื่อก�าหนด 
หรอืสงัเกตการณก์ฎเกณฑก์ารไลท่ี่
(d) สว่นนีไ้มใ่ชก้บัทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยใด ๆ ทีม่กีาร
ละเมดิดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั เพลงิไหมห้รอืการ
ละเมดิหลกัเกณฑข์องอาคารยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากภยั
พบิตัซิ ึง่ไดรั้บการอา้งองิโดยหน่วยงานของรัฐทีเ่หมาะ
สมและยังคงมอียูไ่มน่อ้ยกวา่หกเดอืนหรอืหอ้งวา่งใน
ปีกอ่นหนา้นัน้
มาตรา 4.4. มาตรา 1954.53 แหง่กฎหมายแพง่
ถกูยกเลกิ
1954.53. (a) โดยไม่อา้งองิถงึบทบัญญัตใิดขอ
งกฎหมาย เจา้ของอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัอาจ
ก�าหนดอัตราค่าเช่าเริ่มตน้ส�าหรับที่อยู่อาศัยหรือ
หน่วยไดเ้วน้แตก่รณีตอ่ไปนี:้
(1) การครอบครองก่อนหนา้นี้ไดถู้กบอกเลกิโดย
เจา้ของตามมาตรา 1946.1 หรอืถกูยกเลกิเมือ่มกีาร
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเชา่ตามมาตรา 827 ยกเวน้
การเปลีย่นแปลงทีอ่นุญาตโดยกฎหมายในวงเงนิค่า
เชา่หรอืคา่ธรรมเนยีม เพือ่วตัถปุระสงคข์องวรรคนี ้
การบอกเลกิหรอืการไมต่อ่สญัญาของเจา้ของ หรอื
ขอ้ตกลงทีบ่ันทกึไวก้ับหน่วยงานของรัฐทีก่�าหนดขอ้
จ�ากัดค่าเชา่ใหแ้กผู่เ้ชา่ทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมจะถูก
ตคีวามว่าเป็นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการเช่าตาม
มาตรา 827

(A) ในเขตอ�านาจศาลทีค่วบคุมโดยพระราชกฤษฎี
กา หรอืบทบญัญัต ิ อตัราคา่เชา่ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยั
หรือหน่วยเจา้ของที่ยกเลิกหรือไม่ต่ออายุสัญญา 
หรอืบันทกึขอ้ตกลงกับหน่วยงานของรัฐทีก่�าหนดขอ้
จ�ากดัคา่เชา่ใหแ้กผู่เ้ชา่ทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมจะตอ้ง
ไม่ก�าหนดค่าเช่าเริม่ตน้เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่
บอกเลกิสัญญาหรอืไม่มกีารต่อสัญญาหรอืขอ้ตกลง 
ส�าหรับการเชา่ใหมใ่ด ๆ ทีจั่ดตัง้ขึน้ในชว่งระยะเวลา
สามปี อตัราคา่เชา่ส�าหรับการเชา่ใหมท่ีจั่ดตัง้ขึน้ใน
ที่อยู่อาศัยหรือหน่วยที่ว่างใหเ้ช่านั้นใหอ้ยู่ในอัตรา
เดียวกับค่าเช่าภายใตส้ัญญาที่ยกเลกิหรือไม่ไดรั้บ
เงนิ หรอืบนัทกึไวก้บัหน่วยงานของรัฐทีใ่หไ้วส้�าหรับ
ขอ้จ�ากัดในการเชา่เพือ่ผูเ้ชา่ทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม 
รวมทัง้การเพิม่ขึน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตหลังจากการยกเลกิ 
หรอืยกเลกิสญัญา หรอืขอ้ตกลงทีบ่นัทกึไว ้
(B) วรรคยอ่ย (A) ไมถ่กูน�าไปใชก้บัการเชา่อาศยั
ใหมใ่ดๆ ในระยะเวลา 12 เดอืนหรอืมากกวา่ระยะ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเช่าตามมาตรา 
827

(ii) คอนโดมเินียมหรือหน่วยทีย่ังไม่ไดข้ายแยกโด
ยผูแ้บ่งขายใหก้ับผูซ้ ือ้โดยสุจรติเพือ่การประเมนิค่า 
จ�านวนเงนิทีเ่ช่าเริม่แรกของหน่วยเพื่อวัตถุประสงค์
ของบทนี้จะเป็นค่าเช่าที่ถูกตอ้งตามกฎหมายมีผล
ใชใ้นวนัที ่ 7 พฤษภาคม 2001 เวน้แตว่า่จ�านวน
เงินค่าเช่าจะอยู่ภายใตบ้ังคับของขอ้บัญญัตอิื่นใน
หมวดนี ้ อยา่งไรกต็าม หากคอนโดมเินยีมหรอืหน่วย
ตรงตามเกณฑใ์นวรรค (1) หรอื (2) ของอนุมาตรา
(a) หรอืทีพั่กอาศยัหรอืหน่วยใด ยกเวน้หากมหีน่วย
หนึ่งถูกขายไปโดยผูแ้บ่งขายใหก้ับผูซ้ ือ้โดยสุจรติ
เพือ่การประเมนิคา่ และผูแ้บง่ขายไดค้รอบครองที่
อยู่คอนโดมเินียมหรือหน่วยใดเป็นที่อยู่อาศัยหลัก
อย่างนอ้ยหนึ่งปีหลังจากอนุมาตรานั้นไดเ้กิดขึ้น 
ดงันัน้วรรคยอ่ย (A) ของวรรค (3) จะน�าไปใชก้บั
คอนโดมเินยีมหรอืหน่วยทีย่งัไมข่าย
(C) ในกรณีทีอ่ัตราคา่เชา่เริม่ตน้หรอืคา่เชา่ตอ่มาขอ
งทีอ่ยู่อาศัยหรอืหน่วยถูกควบคุมโดยค�าสั่งหรอืกฎห
มายบทบญัญัตทิีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 
1995 ใหบ้งัคบัใชด้งัตอ่ไปนี:้
(i) เจา้ของอสังหารมิทรัพย์ที่ระบุไวใ้นวรรคนี้อาจ
ตัง้อตัราคา่เชา่กอ่น และอตัราคา่เชา้ตอ่มาส�าหรับ 
การครอบครองทีม่อียูเ่ดมิ และการครอบครองใหม่
ทัง้หมดทีม่ผีลในหรอืหลงัจากวนัที ่1 มกราคม 1999 
หากการเชา่มผีลในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 
1999 เกดิขึน้ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 1996 และวนั
ที ่31 ธนัวาคม 1998

(ii) นับตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 1999 เจา้ของ
อสังหารมิทรัพย์ตามที่ระบุไวใ้นวรรคนี้อาจก�าหนด
อตัราคา่เชา่เริม่ตน้ และคา่เชา่ตอ่มาส�าหรับการเชา่
ใหม่ทัง้หมดในกรณีทีก่ารเชา่เดมิมผีลบังคับใชใ้นวัน
ที ่31 ธนัวาคม 1995

(iii) อัตราค่าเช่าเริม่ตน้ส�าหรับที่อยู่อาศัยหรือหน่ว
ยตามทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคนี้ซ ึง่เป็นอัตราค่าเช่าเริม่ต ้
นที่ถูกควบคุมโดยค�าสั่งหรือกฎหมายบทบัญญัตทิี่
มผีลตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 1995 อาจไมถ่งึวนัที ่ 1 
มกราคม 1999 เกนิจ�านวนทีค่�านวณไวต้ามอนุมาตรา 
(c) ของมาตรา 1954.53. เจา้ของอสงัหารมิทรัพย์
ทีอ่ยูอ่าศยัตามทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคนีจ้นถงึวนัที ่ 1 
มกราคม 1999 อาจะก�าหนดอตัราคา่เชา่เริม่ตน้
ส�าหรับที่อยู่อาศัยหรือหน่วยเฉพาะที่ผูเ้ช่าไดล้ะทิง้ 
หรอืยกเลกิโดยสมคัรใจตามวรรค(2) ของมาตรา 
1161 แหง่ประมวลกฎหมายกระบวนการทางแพง่
(b) การแบง่ขายยอ่ย (a) ไมถ่กูน�าไปใชใ้นกรณี
เจา้ของไดต้กลงท�าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐในการ
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(2) หากผูค้รอบครองดัง้เดมิ หรอืผูค้รอบครองที่
ครอบครองที่อยู่อาศัยหรือหน่วยเดมิตามขอ้ตกลง
การเชา่กบัเจา้ของนัน้ ไมไ่ดอ้าศยัอยูท่ีน่ั่นอกีตอ่ไป
เจา้ของอาจเพิ่มค่าเช่าตามจ�านวนที่อนุญาตโดย
มาตรานี้ใหก้ับผูรั้บประโยชน์หรือผูรั้บโอนสทิธิต์าม
กฎหมายซึง่ไม่ไดพ้�านักอยู่ในอาคารหรอืทีอ่ยู่อาศัย
กอ่นวนัที ่1 มกราคม 1996

(3) อนุมาตรานี้ไม่ใชก้ับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
ยุตธิรรมในการเขา้พักที่อยู่อาศัยหรือหน่วยจ�านวน
หนึง่หน่วยหรอืมากกวา่นัน้ของผูอ้ยูอ่าศัยของสถานที่
ตามขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ยงัคงครอบ
ครองทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยตามกฎหมาย หรอืในกรณี
ทีผู่ท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตหิรอืผูรั้บโอนสทิธิต์ามกฎหมาย
ซึง่พ�านักอยู่ในอาคารทีพั่กอาศัยหรอืหน่วยกอ่นวันที ่
1 มกราคม 1996 ทีย่งัคงครอบครองทีอ่ยูอ่าศยัหรอื
หน่วยนัน้ ไมม่อีะไรในสว่นนีจ้ะถกูตคีวามเพือ่ขยาย 
หรอืลดสทิธขิองเจา้ของในการระงับความยนิยอมให ้
แบง่เชา่หรอืการก�าหนดได ้
(4) การยอมรับค่าเช่าโดยเจา้ของไม่ถือเป็นการ
สละสทิธิ ์ มฉิะนัน้จะป้องกนัการบงัคบัใชข้อ้ตกลงที่
หา้มมใิหแ้บง่เชา่ หรอืก�าหนด หรอืเป็นการสละสทิธิ์
ของเจา้ของในการก�าหนดอัตราค่าเชา่เริม่ตน้เวน้แต่
เจา้ของจะไดรั้บหนังสอืแจง้จากผูเ้ชา่ซึง่เป็นคูส่ญัญา
ในสญัญา และไดรั้บคา่เชา่ตอ่มาภายหลงั
(e) ไมม่สี ิง่ใดในสว่นนีจ้ะถกูตคีวามวา่มผีลตอ่อ�านาจ
หนา้ที่ของหน่วยงานของรัฐที่อาจมีอยู่เพื่อก�าหนด
หรอืสงัเกตการณก์ฎเกณฑก์ารไลท่ี่
(f) มาตรานีไ้มใ่ชก้บัทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยใดๆ หาก
ปฏบิตัติามเงือ่นไขตอ่ไปนีท้ัง้หมด:

(1) ทีอ่ยูอ่าศัยหรอืหน่วยดังกลา่วไดรั้บการอา้งถงึใน
รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐทีเ่หมาะ
สมวา่มกีารละเมดิดา้นสขุภาพความปลอดภยั ไฟไหม ้
หรือการละเมดิกฎอาคารตามที่ก�าหนดไวใ้นมาตรา 
17920.3 แหง่ประมวลกฎหมายสขุภาพและความ
ปลอดภยั โดยไมร่วมถงึการละเมดิใดๆ ทีเ่กดิจากภยั
พบิตั ิ
(2) หมายศาลถกูออกอยา่งนอ้ย 60 วนักอ่นวนัปลอ่ย
วา่งใหเ้ชา่
(3) การละเมดิดังกล่าวไม่ไดรั้บการลดหย่อนเมือ่ผู ้
เชา่กอ่นหนา้ยกเลกิ และยงัคงสถานะไมล่ดหยอ่นเป็น
เวลา 60 วนัหรอืเป็นระยะเวลานานกวา่นัน้ อยา่งไร
กต็าม ระยะเวลา 60 วนันัน้อาจถกูปรับขยายโดย
หน่วยงานของรัฐทีเ่หมาะสมซึง่ออกหมายศาล
มาตรา 5. กฎหมายวา่ดว้ยทีอ่ยูอ่าศัยราคาประหยัด
จะตอ้งถกูประมวลโดยการเพิม่มาตรา 1954.54 ไป
ยงัประมวลกฎหมายแพง่

เวลาทีจั่ดตัง้ขึน้หลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2000 ภาย
ใตส้ัญญาของเจา้ของหรือขอ้ตกลงที่บันทกึไวก้ับ
หน่วยงานของรัฐทีใ่หเ้ชา่ส�าหรับขอ้จ�ากัดในการเชา่
เพือ่ผูเ้ชา่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เวน้แตต่�าแหน่งที่
ว่างก่อนหนา้ในทีอ่ยู่อาศัยหรือหน่วยนัน้เป็นไปตาม
สญัญาทีย่งัไมต่อ่หรอืถกูยกเลกิ หรอืบนัทกึขอ้ตกลง
กับหน่วยงานของรัฐทีก่�าหนดส�าหรับขอ้จ�ากัดในการ
เชา่เพือ่ผูเ้ชา่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ตามทีร่ะบไุวใ้น
วรรคยอ่ยดงักลา่ว
(2) เจา้ของไดต้กลงท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ในการพจิารณาการมีส่วนร่วมสนับสนุนทางการเงนิ
โดยตรงหรอืรปูแบบอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นหมวด 4.3 (เริม่
จากมาตรา 65915) ของภาค 1 ของลกัษณะ 7 แหง่ 
ประมวลกฎหมายของรัฐ
(3) อัตราค่าเช่าเริม่ตน้ส�าหรับที่อยู่อาศัยหรือหน่วย
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคนี้ซ ึง่เป็นอัตราค่าเชา่เริม่ตน้ที่
ถูกควบคุมโดยค�าสั่งหรือกฎหมายบทบัญญัตทิี่มีผล
ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 1995 อาจไมถ่งึวนัที ่1 มกราคม 
1999 เกนิจ�านวนทีค่�านวณไวต้ามอนุมาตรา (c)

(b) การแบง่ขายยอ่ย (a) น�าไปใชแ้ละรวมถงึ การตอ่
อายกุารเชา่ครัง้แรกโดยผูเ้ชา่รายเดยีวกนั ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่
ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีไ่ดรั้บอนุญาต
ตลอดระยะเวลาที่เขา้พักของตนในอัตราค่าเช่าที่
ก�าหนดไวส้�าหรับการเชา่ครัง้แรก
(c) อัตราค่าเชา่ทีอ่ยู่อาศัยหรอืหน่วยทีม่อีัตราค่าเช่
าเริม่ตน้จะไดรั้บการควบคมุโดยค�าสั่งหรอืกฎหมายบ
ทบญัญัตทิีม่ผีลตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 1995 จนถงึ
วนัที ่1 มกราคม 1999 ใหเ้ป็นไปตามอนุมาตรานี ้ใน
กรณีทีผู่เ้ชา่รายกอ่นไดย้กเลกิ ละทิง้หรอืยา้ยออก
ออกโดยสมคัรใจตามวรรค (2) ของมาตรา 1161 
แหง่ประมวลกฎหมายกระบวนการทางแพง่ เจา้ของ
อสังหารมิทรัพยท์ี่อยู่อาศัยอาจก�าหนดอัตราค่าเช่า
เริม่ตน้ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยเป็นจ�านวนเงนิโดย
ไมเ่กนิสองเทา่และไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ทีม่ากกวา่อตัรา
คา่เชา่ทีม่ผีลส�าหรับการเชา่กอ่นหนา้นีท้นัท ี หรอื
ในจ�านวนรอ้ยละ 70 ของคา่เชา่ตลาดส�าหรับหน่วย
เทยีบเคยีง ขึน้อยูก่บัวา่จ�านวนใดสงูกวา่
อัตราค่าเชา่เริม่ตน้ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามอนุมาตรานี้อาจไม่
สามารถทดแทน หรอืแทนทีอ่ตัราคา่เชา่ทีเ่พิม่ขึน้ตาม
กฎหมายได ้
(d) (1) ไมม่สี ิง่ใดในมาตรานี ้ หรอืบทบญัญัตอิืน่ใด
ของกฎหมายนี้จะถูกตคีวามเพือ่ไม่ใหม้กีารจัดตัง้ใน
สญัญาเชา่ หรอือตัราคา่เชา่เฉพาะทีจ่ะตอ้งใชใ้นกรณี
ทีห่น่วยเชา่นัน้เป็นหน่วยแบง่เชา่ ไมม่สี ิง่ใดในมาตรา
นีจ้ะถกูตคีวามวา่ใหพั้นธะสญัญาทีท่�าขึน้กอ่นวนัที ่ 1 
มกราคม 1996 มขีอ้บกพรอ่ง
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ถว้น และมาตรการนัน้ หรอืมาตรการอืน่ ๆ จะถอืเป็น
โมฆะ 
มาตรา 10. การป้องกนัทางกฎหมาย
โดยไมค่�านงึถงึกฎหมายอืน่ใด หากรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐใดไมส่ามารถปกป้อง
รัฐธรรมนูญของกฎหมายนีไ้ด ้เมือ่ไดรั้บการอนุมตัจิาก
ผูล้งคะแนนเสยีง ผูเ้สนอจะมอี�านาจในการแทรกแซง
กจิการใด ๆ ทีข่ดัตอ่ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายนี้เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการปกป้องรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าจะเป็นในศาลของรัฐหรอืศาลของรัฐบาลกลาง 
และการด�าเนนิการใดๆ ในศาลพจิารณาคด ี การ
อทุธรณ ์หรอืโดยการพจิารณาตามค�าวนิจิฉัยของศาล
ฎกีา California หรอืศาลฎกีาแหง่สหรัฐอเมรกิา คา่
ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีส่มเหตสุมผลในการปกป้อง
การด�าเนินการจะตอ้งเป็นค่าใชจ้่ายจากกองทุนที่
เหมาะสมกบักระทรวงยตุธิรรมของ California ซึง่จะ
ตอ้งไดรั้บการตอบสนองโดยทนัที
มาตรา 11. วนัทีม่ผีล
ยกเวน้ทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี ้ กฎหมายนีจ้ะมผีลในวนัถดัจาก
วนัทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีง 

รา่งกฎหมาย 11
มาตรการใหม่ที่ไดรั้บการเสนอใหก้ับประชาชนน
โดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

กฎหมายทีเ่สนอฉบบันีไ้ดเ้พิม่มาตราตา่งๆ เขา้ใน
ประมวลกฎหมายวา่แรงงาน ดว้ยเหตนุี ้ บทบญัญัติ
ใหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพด์ว้ย ตวัเอยีง เพือ่บง่
บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
มาตรา 1. หมวด 7 (เริม่จากมาตรา 880)ุ ถกูเพิม่
เขา้มาในสว่น 2 ของภาค 2 แหง่ประมวลกฎหมาย
แรงงาน เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้

หมวด 7. บรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ
ขอ้ยอ่ย 1. หวัขอ้

880. กฎหมายนีจ้ะเป็นทีรู่จั้กและอาจถกูอา้งในนาม
กฎหมายความปลอดภยัของพนักงานบรกิารรถฉุกเฉนิ
และการเตรยีมความพรอ้ม

ขอ้ยอ่ย 2. การลงความเห็นและการประกาศ
881. ประชาชนชาว California ลงความเห็นและ
ประกาศดงัตอ่ไปนี:้
(a) รัฐ California มปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศ 
และเป็นผนืแผน่ดนิทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสาม และมแีนว
โนม้วา่จะเกดิภยัธรรมชาตติา่งๆ เชน่ แผน่ดนิไหว 

มาตรา. 5.1 . มาตรา 1954.54 ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายแพง่ เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1954.54. (a) เมอืง  เทศมณฑล หรอืเมอืงและ
เทศมณฑล จะมอี�านาจในการรับกฎหมายบทบญัญัต ิ
รกฎหรือขอ้บังคับทีค่วบคุมสทิธขิองเจา้ของบา้นใน
การจัดตัง้ และเพิม่อตัราคา่เชา่ในอาคารทีอ่ยูอ่าศยั
หรอืทีอ่ยูอ่าศยั
(b) ตามกฎหมายของรัฐ California  สทิธขิอง
เจา้ของในการไดรั้บผลตอบแทนที่เป็นธรรมจาก
ทรัพยส์นิจะไมถ่กูลดทอนโดยเมอืง เทศมณฑล หรอื
เมอืงและเทศมณฑล
มาตรา 6. การกอ่สรา้งอยา่งเสรี
กฎหมายนีจ้ะถกูตคีวามอยา่งกวา้ง ๆ เพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค์
มาตรา 7. การแกไ้ขเพิม่เตมิ และการยกเลกิ
ตามอนุมาตรา (c) ของมาตรา 10 ของขอ้ยอ่ย II แหง่
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California สภานติบิญัญัตอิาจ
แกไ้ขกฎหมายนี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคโ์ดย
กฎหมายทีผ่่านในแต่ละสภาโดยการลงคะแนนเสยีง
เรยีกเขา้ทีล่งไวใ้นบันทกึการประชมุสภาซึง่เป็นสอง
ในสามของสมาชกิทีล่งนามโดยผูว้า่การรัฐ ไมม่บีท
กฎหมายใดที่จ�ากัดหรือท�าลายอ�านาจที่ไดรั้บการ
บรูณะโดยกฎหมายนีไ้ปยงัเมอืง เทศมณฑล หรอื
เมืองและเทศมณฑลเพื่อก�าหนดอัตราค่าเช่าที่อยู่
อาศัยจะมีผลบังคับจนกว่าจะไดรั้บอนุมัตโิดยเสยีง
ขา้งมากของเขตเลอืกตัง้
มาตรา 8. การแยกสว่นทีไ่มเ่ป็นโมฆะออกจากสว่น
ทีเ่ป็นโมฆะ
หากบทบญัญัตใิด ๆ ของกฎหมายนี ้ หรอืการใช ้
กฎหมายกบับคุคลใดๆ หรอืสภาพการใดๆ ถอืเป็น
โมฆะ การเป็นโมฆะนัน้จะไมก่ระทบตอ่บทบญัญัต ิ
หรือการใชข้องกฎหมายนี้ที่อาจมีผลบังคับใชโ้ดย
ปราศจากบทบญัญัต ิ หรอืการใชท้ีไ่มถ่กูตอ้ง และใน
ตอนทา้ยนีบ้ทบญัญัตขิองกฎหมายนีส้ามารถแยกสว่น
ได ้
มาตรา 9. มาตรการทีข่ดัแยง้กนั
ในกรณีทีก่ฎหมายนี ้ และมาตรการอืน่ใดทีร่ะบุ
อ�านาจหนา้ที่ของหน่วยงานรัฐบาลทอ้งถิ่นในการ
ก�าหนดอัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัยจะปรากฏบนบัตร
ลงคะแนนการเลอืกตัง้ บทบญัญัตขิองมาตรการ
นัน้ หรอืมาตรการอืน่ ๆ จะถอืวา่ขดัแยง้กบักฎหมาย
นี ้ ในกรณีทีก่ฎหมายนีไ้ดรั้บการลงมตเิป็นจ�านวน
มากกวา่มาตรการอืน่ทีถ่อืวา่ขัดแยง้กับบทบัญญัตนัิน้
บทบัญญัตแิห่งกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใชโ้ดยครบ
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ขอ้ยอ่ย 4. ความปลอดภยัของพนักงานบรกิารรถ
พยาบาลฉุกเฉนิและการเตรยีมความพรอ้ม

883. การฝึกอบรม
(a) นอกจากคุณสมบัตกิารจา้งงานและการรับรองขั ้
นต�า่แลว้ พนักงานทกุคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
โดยทีน่ายจา้งเป็นคนออกค่าใชจ้่ายในแต่ละดา้นต่อ
ไปนีเ้ป็นประจ�าทกุปี:

(1) การตอบสนองตอ่กลุม่คนตดิอาวธุและอบุตัภิยัหมู่
(2) การตอบสนองตอ่ภยัธรรมชาติ
(3) การป้องกันความรุนแรงต่อพนักงานรถพยาบาล
ฉุกเฉนิและผูป่้วย
(b) การฝึกอบรมตามความอนุมาตรา (a) ทีจั่ดให ้
กับพนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉินจะตอ้งไม่มคี่า
ใชจ้า่ยใดๆ พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉนิจะไดรั้บการ
ชดเชยตามอตัราคา่จา้งรายชัว่โมงตามปกต ิในขณะที่
เขา้รว่มการฝึกอบรม ตามอนุมาตรา (a)

(c) การฝึกอบรมทีจั่ดขึน้ตามมาตรานีโ้ดยทั่วไปจะเที
ยบเทา่กบัเนือ้หา ขอบเขตและคณุภาพตามหลกัสตูร
ทีจั่ดท�าโดยสถาบันจัดการเหตฉุุกเฉนิของหน่วยงาน
เหตุฉุกเฉินรัฐบาลกลางหรอืแผนกการฝึกอบรมและ
การศกึษาแหง่ชาตหิรอืทัง้สองที่
884. สขุภาพจติ
(a) พนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคนจะไดรั้
บการดูแลดา้นสขุภาพจติและการศกึษาดา้นสขุภาพ
ทีน่ายจา้งจา่ยใหภ้ายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บการ
วา่จา้ง และจะไดรั้บการดแูลดา้นสขุภาพจติ และการ
ศกึษาดา้นสุขภาพที่ดีในแต่ละปีปฏทินิหลังจากนั้น 
ฝ่ายการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพจติและความเป็นอยู่ที่
ดจีะแจง้ใหพ้นักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉินทราบ
ถงึการรักษาสุขภาพจติและการใหบ้รกิารช่วยเหลอื 
และใหข้อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคตา่งๆ ดา้นสขุภาพจติ
ทัว่ไป
(b) พนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคนจะไดรั้
บบรกิารดา้นสขุภาพจติทีน่ายจา้งเป็นคนจา่ยผา่นโคร
งการใหค้วามชว่ยเหลอืพนักงาน (EAP) การคุม้ครอง 
EAP ตอ้งมกีารรักษาดา้นสขุภาพจติสงูสดุ 10 อยา่ง
ตอ่แตล่ะประเด็นตอ่ปีปฏทินิ
(c) พนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคนทีม่คีุณ
สมบตัเิพยีงพอ หรอืมสีทิธิไ์ดรั้บการประกนัสขุภาพที่
นายจา้งจัดให ้ จะตอ้งไดรั้บการประกนัสขุภาพทีใ่ห ้
บรกิารดา้นการรักษาสขุภาพจติในระยะยาว
(d) ส�าหรับวตัถปุระสงคข์องมาตรานี ้ “ประเด็น” 
หมายถงึกรณีตา่งๆ ของสภาวะสขุภาพจติ เชน่
ความเครยีด ภาวะซมึเศรา้ ความเศรา้โศก ความสญู
เสยี การตอ่สูก้บัปัญหาความสมัพันธ ์ การใชส้ารเสพ

ไฟป่าและน�้าทว่ม ดว้ยสถานการณด์งักลา่วมานีจ้งึ
ตอ้งการบุคลากรดา้นรถพยาบาลฉุกเฉินที่ถูกฝึกมา
เป็นอยา่งดี
(b) ในรัฐ California มบีรษัิทเอกชนใหบ้รกิารชา่ง
เทคนคิฉุกเฉนิทางการแพทยเ์บือ้งตน้ (EMT) และ
บรกิารดา้นการแพทยส์�าหรับรอ้ยละ 74 ของประชากร
ของรัฐ แตโ่ชคไมด่ทีีม่หนัตภยัเชน่ ภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิ กลุม่คนตดิอาวธุ และอบุตัเิหตมุวลชนเกดิ
ขึน้บอ่ยครัง้ทัว่ทัง้รัฐและในประเทศ เชน่เดยีวกบัผู ้
ใหบ้รกิารขัน้ปฐมภมู ิ พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉนิ
เชน่ EMT และแพทยจ์ะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่ง
เพยีงพอ และพรอ้มทีจ่ะตอบสนองตอ่วกิฤตการณท์กุ
ประเภทและค�ารอ้งขอความชว่ยเหลอืตา่งๆ
(c) บรษัิทเอกชนทีจ่า้งพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉินเ
ชน่ EMTs และเจา้หนา้ทีท่างการแพทย ์ ควรจะตอ้ง
ใหก้ารฝึกอบรมชดเชยรายปีเพื่อเตรียมความพรอ้ม
ใหก้บัการจัดการกบักลุม่คนตดิอาวธุ และอบุตัภิยัหมู ่
นอกเหนอืจากภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
(d) ตอ้งใชก้ลุ่มคนที่มีลักษณะพเิศษในการจะเป็น
พนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิเชน่ EMT หรอื
เจา้หนา้ที่ทางการแพทย์ที่อุทศิตนเพื่อการบริการ 
ปกป้อง และใหบ้รกิารชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัแกเ่พือ่น
บา้นของพวกเขาตลอดเวลา พนักงานรถพยาบาล
ฉุกเฉนิเชน่ EMTs และเจา้หนา้ทีท่างการแพทยม์กั
ประสบกบัเหตกุารณท์ีก่ระทบกระเทอืนจติใจ นายจา้ง
ควรใหบ้รกิารดา้นสขุภาพจติแกพ่นักงานรถพยาบาล
ฉุกเฉนิ
(e) พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉนิเชน่ EMTs และ
เจา้หนา้ที่ทางการแพทย์ท�างานอย่างหนักและยัง
สามารถถูกขอใหถู้กปฏบิัตงิานตลอดเวลาในระหว่าง
การเปลีย่นชว่งท�างานเพือ่ใหก้ารชว่ยชวีติ ดงันัน้ จงึ
เป็นเรือ่งส�าคัญทีพ่วกเขาจะไดรั้บประทานอาหารและ
เวลาพักอย่างเพียงพอที่จะยังคงประสทิธภิาพการ
ท�างานไวไ้ด ้

ขอ้ยอ่ย 3. ค�าแถลงวตัถปุระสงค์
882. วัตถุประสงค์ของกฎหมายความปลอดภัย
ของพนักงานบริการรถพยาบาลฉุกเฉินและการเต
รียมความพรอ้มคือการเสริมสรา้งดา้นสาธารณสุข
และความปลอดภัยโดยการดูแลใหพ้นักงานบรกิาร
รถพยาบาลฉุกเฉนิเชน่ EMT และเจา้หนา้ทีท่างการ
แพทยไ์ดรั้บการฝึกอบรม มเีวลารับประทานอาหาร
และเวลาพัก และสทิธปิระโยชนด์า้นสขุภาพจติ
อย่างเพียงพอและพรอ้มที่จะตอบสนองต่อค�ารอ้ง
ขอฉุกเฉนิของ 911 ส�าหรับความชว่ยเหลอืดา้นการ
แพทยไ์ดต้ลอดเวลา
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(a) “พนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ” หมายถงึ
บคุคลทีม่คีณุสมบัตติรงตามความตอ้งการทัง้สองขอ้
ตอ่ไปนี:้
(1) ชา่งเทคนคิการแพทยฉุ์กเฉนิ (EMT) เจา้หนา้ที่
จัดการขนสง่ เจา้หนา้ทีท่างการแพทยห์รอืเจา้หนา้ที่
ขนสง่อืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืไดรั้บการรับรองซึง่มี
สว่นชว่ยในการใหบ้รกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ
(2) ถกูวา่จา้งโดยผูใ้หบ้รกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ
(b) “ผูใ้หบ้รกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ” หมายถงึ 
นายจา้งทีใ่หบ้รกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ แตไ่มร่วมถงึ
รัฐ หรอืสว่นราชการใดๆ ในฐานะนายจา้งโดยตรงของ
บคุคลทีถ่กูอธบิายไวใ้นวรรค (1) ของอนุมาตรา (a)

(c) "การตดิตอ่" หมายถงึการรับขอ้ความ หรอืค�าสัง่
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่ตอ้งการการตอบ
สนอง ความตอ้งการใหพ้กพาอปุกรณส์ือ่สารแบบพก
พาเพยีงอยา่งเดยีว และยงัสามารถเขา้ถงึได ้ไมถ่อืวา่
เป็นการ "ตดิตอ่"

(d) "อปุกรณก์ารสือ่สารแบบพกพา" หมายถงึเครือ่ง
วทิยตุดิตามตวั วทิย ุกลอ่งแจง้เตอืน โทรศพัทภ์ายใน 
โทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอืวธิกีารสือ่สารอืน่ ๆ
(e) "การเปลีย่นชัว่โมงท�างาน" หมายถงึจ�านวน
ชั่วโมงการท�างานที่ก�าหนดโดยพนักงานบรกิารรถ
พยาบาลฉุกเฉนิทีม่กี�าหนดเวลาเริม่ตน้และเวลาออก
จากการท�างาน รวมทัง้ชว่งเวลาส�าหรับรับประทาน
อาหารหรอืชว่งพัก
889. โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตอิืน่ใดของกฎหมาย
ทีข่ดักนั มาตรา 887 และ 888 เป็นการแสดง
สทิธิแ์ละจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขกฎหมาย
รัฐ California ทีม่อียูแ่ละจะใชบ้งัคบักบัการด�าเนนิ
การใด ๆ ทีร่อด�าเนนิการหรอืเริม่หลงัจากวนัที ่ 25 
ตลุาคม 2017 ซึง่อา้งถงึการละเมดิมาตรา 11090 
ของลกัษณะ 8 แหง่ประมวลกฎหมายรัฐ California 
วา่ดว้ยระเบยีบขอ้บงัคบั (คณะกรรมาธกิารสวสัดกิาร
อตุสาหกรรม (IWC) เลขที ่ 9-2001) หรอื กฎหมาย
ใด ๆ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ สบืทอด หรอืทดแทน ขอ้บงัคบั 
หรอืค�าสัง่ของ IWC

ขอ้ยอ่ย 5. การแกไ้ข
890.  สภานิติบัญญัติอาจแกไ้ขหมวดนี้ ตาม
กฎหมายที่ผ่านในแต่ละสภาดว้ยคะแนนเสียงแบบ
เรยีกชือ่ซึง่บนัทกึไวใ้นทีป่ระชมุสภา สีใ่นหา้ของ
สมาชกิทีเ่ห็นพอ้งตอ้งกันโดยมเีงือ่นไขวา่สอดคลอ้ง
กับบทบัญญัตแิละสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องบท
นี ้ ไมม่กีารรา่งกฎหมายใดเพือ่ใหห้มวดนีไ้ดผ้า่นหรอื
กลายเป็นบทกกฎหมายได ้ เวน้แตว่า่ รา่งกฎหมาย
นัน้ไดรั้บการพมิพแ์ละแจกจ่ายใหก้ับสมาชกิของสภา
นติบิญัญัต ิ และเผยแพรบ่นอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบ

ตดิ ความทา้ทายในการเลีย้งดบูตุรและภาวะสขุภาพ
จติอืน่ ๆ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น EAP

885. ชว่งรับประทานอาหาร และชว่งพัก
(a) พนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิทกุคนมสีทิธทิี่
จะไดรั้บประทานอาหารและเวลาพักตามทีก่�าหนดไว ้
โดยคณะกรรมาธกิารสวสัดกิารอตุสาหกรรม
(b) พนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิจะไดรั้บคา่ชดเ
ชยตามอตัราคา่จา้งรายชัว่โมงตามปกตใินชว่งเวลาอา
หารและชว่งพัก
886. การจัดคณะท�างานในชว่งรับประมานอาหาร
(a) (1) ผูใ้หบ้รกิารรถพยาบาลฉุกเฉินไม่จ�าเป็นตอ้
งใหพ้นักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉินรับประทานอ
าหารในชว่งชั่วโมงแรกหรอืชว่งสดุทา้ยของการชั่วโ
มงการท�างาน และตอ้งอนุญาตใหพ้นักงานบรกิารรถ
พยาบาลฉุกเฉนิมพีืน้ทีใ่นชว่งเวลาอาหารหลายมือ้ใน
ระหว่างการเปลีย่นชั่วโมงการท�างานอย่างนอ้ยสอง
ชัว่โมง
(2) ผูใ้หบ้รกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิจะจัดการพนักงาน
ในระดับทีเ่พยีงพอเพือ่ใหก้ารบรกิารอยา่งเพยีงพอใน
ชว่งเปลีย่นชัว่โมงท�างานเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของอนุมาตรานี้
(b) ระยะเวลาในการรับประทานอาหารใดทีไ่ม่สอด
คลอ้งกบัวรรค (1) ของอนุมาตรา (a) ตอ้งไมนั่บรวม
ในช่วงรับประทานอาหารของพนักงานที่มีสทิธิ์ใน
ระหวา่งชว่งเปลีย่นชัว่โมงท�างานของพวกเขา
887. การสือ่สารเพือ่คุม้ครองสาธารณสขุและความ
ปลอดภยั
โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตขิองกฎหมายใดทีข่ดักนั:

(a) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการคุม้ครองสขุภาพและ
ความปลอดภัยของประชาชนจะสามารถเขา้ถงึพนักง
านบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิได ้ โดยผา่นอปุกรณก์าร
สือ่สารแบบพกพาตลอดชว่งการเปลีย่นงานทกุครัง้
(b) หากพนักงานบรกิารรถฉุกเฉนิไดรั้บการตดิตอ่ใน
ระหวา่งรับประทานอาหารหรอืชว่งเวลาพัก ชว่งเวลา
รับประทานอาหารหรอืชว่งเวลาพักนัน้จะตอ้งไมถ่กูนับ
รวมกบัชว่งรับประทานอาหารและชว่งพักทีพ่นักงานมี
สทิธไิดใ้นระหวา่งทีท่�างาน
(c) หากพนักงานบรกิารรถฉุกเฉนิไมไ่ดรั้บการตดิตอ่ใ
นระหวา่งรับประทานอาหารหรอืชว่งเวลาพัก ชว่งเวลา
รับประทานอาหารหรือช่วงเวลาพักนัน้จะตอ้งถูกนับ
รวมกบัชว่งรับประทานอาหารและชว่งพักทีพ่นักงานมี
สทิธไิดใ้นระหวา่งทีท่�างาน
888. ค�าจ�ากดัความ
ตามทีใ่ชใ้นบทนีจ้ะใชค้�าจ�ากดัความทัง้หมดดงัตอ่ไปนี:้
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2 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ หรอืกฎหมายอืน่
ใด อยัการสงูสดุจะแตง่ตัง้ทีป่รกึษาอสิระเพือ่ป้องกนั
กฎหมายนีอ้ยา่งจรงิจังในนามของรัฐ California 

(b) กอ่นจะมกีารแตง่ตัง้หรอืหลังจากทีม่กีารแทนทีผู่ ้
ปรกึษาอสิระ อยัการสงูสดุจะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นการ
พจิารณาคณุสมบตัขิองทีป่รกึษาอสิระ และจะตอ้ง
ไดรั้บการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ปรกึษา
อสิระซึง่ทีป่รกึษาอสิระจะชว่งป้องกนักฎหมายนีอ้ยา่ง
จรงิจัง การยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรนัน้จะตอ้งเปิด
เผยตอ่สาธารณชนเมือ่มกีารรอ้งขอ
(c) กองทนุส�ารองเลีย้งชพีจะจัดสรรงบประมาณอยา่
งตอ่เนื่องใหแ้กผู่ต้รวจตราโดยไมค่�านงึถงึปีงบประมา
ณในจ�านวนเงนิทีจ่�าเป็นเพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้่ายใ
นการรักษาการใหค้�าปรกึษาทีเ่ป็นอสิระเพือ่สนับสนุน
การป้องกันกฎหมายนี้อย่างจริงจังในนามของรัฐ 
California 

รา่งกฎหมาย 12
มาตรการใหม่ที่ไดรั้บการเสนอใหก้ับประชาชนน
โดยสอดคลอ้งกับบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ 
California มาตรา 8 ขอ้ II

การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนไดถ้กูปรับแก ้
และเพิม่มาตราตา่งๆ เขา้มาในประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั ดงันัน้บทบญัญัตทิีม่ี
อยูจ่ะถกูลบและพมิพแ์บบ ขดีฆา่ และบทบญัญัตใิหม่
จะถกูเพิม่และพมิพเ์ป็นตวัเอยีง เพือ่บง่บอกวา่เป็น
ขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ
ประชาชนแหง่รัฐ California ท�าการตรากฎหมายดงั
ตอ่ไปนี:้
มาตรา 1. กฎหมายนีต้อ้งเป็นทีรู่จั้กและถกูอา้งถงึใน
นามกฎหมายการป้องกันการทารุณสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ 
(Prevention of Cruelty to Farm Animals Act)

มาตรา 2. วัตถุประสงคข์องกฎหมายนี้เพือ่ป้องกัน
การทารณุสตัวโ์ดยยตุวิธิกีารทีท่ารณุในการคมุขงัสตัว ์
ซึง่เป็นภัยคุกคามต่อสขุภาพและความปลอดภัยของ
ผูบ้รโิภคใน California และเพิม่ความเสยีงตอ่การ
เจ็บป่วยจากอาหาร อกีทัง้ผลกระทบทางการเงนิที่
เกีย่วขอ้งกบัรัฐ California  

มาตรา 3. มาตรา 25990 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอดภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิ เพือ่ให ้
อา่นดงันี:้
25990. ขอ้หา้ม นอกเหนือจากบทบัญญัตอิื่น
ของกฎหมาย,:

สดุทา้ยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 12 วนัท�าการกอ่นทีจ่ะ
ผา่นในสภาของสภานติบิญัญัตอิยา่งใดอยา่งหนึง่
มาตรา 2. การกอ่สรา้งอยา่งเสรี
กฎหมายนี้ จะถูกตีความอย่างเสรี เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค์
มาตรา 3. มาตรการทีข่ดัแยง้กนั
(a) ในกรณีทีม่าตรการใหมน่ี ้ และมาตรการใหมอ่ืน่ 
หรอืมาตรการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพการท�างาน
ของพนักงานบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ ตอ้งปรากฏ
อยู่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งในรัฐเดียวกัน  
มาตรการใหมอ่ืน่ๆ หรอืมาตรการตา่งๆ จะถอืวา่ขดั
กบัมาตรการนี ้ ในกรณีทีม่าตรการใหมน่ีไ้ดรั้บการ
ลงมตเิป็นเอกฉันทจ์�านวนมากจากผูล้งคะแนนเสยีง 
บทบัญญัตขิองมาตรการนี้จะมผีลบังคับใชอ้ย่างครบ
ถว้น และบทบญัญัตขิองมาตรการใหมอ่ื่น่ๆ หรอื
มาตรการตา่งๆ จะถอืเป็นโมฆะ
(b) หากมาตรการใหม่นี้ไดรั้บการอนุมัตโิดยผูล้งคะ
แนนเสยีง แตถ่กูแทนดว้ยมาตรการใหมท่ีข่ดัแยง้กนั
อืน่ใดในบางสว่น หรอืทัง้หมด ซึง่ไดรั้บการอนุมตัโิดย
ประชาชนในการเลอืกตัง้เดยีวกนั และมาตรการทีข่ดั
แยง้ดงักลา่วนัน้ไดก้ลายเป็นโมฆะในเวลาตอ่มา ดงั
นัน้ มาตรการนีจ้ะถอืวา่มผีลบงัคบัใชเ้ต็มทีโ่ดยปรยิาย 

มาตรา 4. การแยกสว่นทีไ่มเ่ป็นโมฆะออกจากสว่น
ทีเ่ป็นโมฆะ
บทบญัญัตขิองกฎหมายนีส้ามารถแยกออกได ้ หาก
มสีว่น มาตรา อนุมาตรา วรรค อนุประโยค ประโยค 
วล ี ค�า หรอืการใชก้ฎหมายใดๆ ของกฎหมายนีด้ว้ย
เหตผุลใด ๆ ทีถ่อืเป็นโมฆะโดยค�าวนิจิฉัยของศาล
ทีม่เีขตอ�านาจศาลใด ๆ การตดัสนิใจดงักลา่วจะไมม่ี
ผลต่อความถูกตอ้งของส่วนที่เหลือของกฎหมายนี ้
ประชาชนของรัฐ California ขอประกาศวา่ พวกเขา
รับกฎหมายนีม้าใชใ้นแตล่ะ สว่น มาตรา อนุมาตรา 
วรรค อนุประโยค ประโยต วล ีค�าและการใชก้ฎหมาย
ทีไ่มไ่ดป้ระกาศวา่เป็นโมฆะ หรอืขดัตอ่รัฐธรรมนูญ
โดยไมค่�านงึถงึสว่นใดๆ ของกฎหมายนีจ้ะถกูประกาศ
วา่เป็นโมฆะหรอืไม่
มาตรา 5. การป้องกนัทางกฎหมาย
หากกฎหมายนี้ไดรั้บการอนุมัตโิดยผูล้งคะแนนเสยีง
ของรัฐ California และหลงัจากนัน้จะไดรั้บความ
ทา้ทายทางกฎหมายที่กล่าวหาว่าเป็นการละเมิด
กฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางและทัง้ผูว้่าการรัฐ
และอยัการสงูสดุปฏเิสธทีจ่ะปกป้องกฎหมายนี ้ จะ
ตอ้งด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี:้
(a) โดยไมค่�านงึถงึขอ้ขดัแยง้ใดในหมวด 6 (เริม่จาก
มาตรา 12500) ของสว่น 2 ของภาค 3 ของลกัษณะ 
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(1) สถานทีเ่ลีย้งไกข่นาดใหญห่ลายชัน้ ซึง่แมไ่กม่ี
ชอ่งทางหลายชอ่งทางเพือ่เขา้ถงึพืน้ทีล่าดสงูหลาย
พื้นที่ไดซ้ ึง่จัดใหแ้ม่ไก่ไดม้ีพื้นที่ใชส้อยทัง้ดา้นบน
และลา่งพืน้ทีล่าด
(2) ระบบทีถ่กูแบง่เป็นสว่นๆ ซึง่ใหแ้มไ่กไ่ดม้ชีอ่ง
ทางหลายชอ่งทางเพือ่เขา้ถงึพืน้ทีล่าดสงูหลายพืน้ที่
ได ้ ซึง่มลูสตัวจ์ะถกูปลอ่ยลงพืน้และถกูก�าจัดในแถบ
ดา้นลา่ง
(3) ระบบพืน้ชัน้เดยีวทีม่คีอก ซึง่แมไ่กม่ทีางเขา้
จ�ากดัหรอืไมม่ทีางเขา้เลยในการเขา้ถงึพืน้ทีล่าดสงู
(4) ระบบในอนาคตสอดคลอ้งกับขอ้ก�าหนดของ
อนุมาตรานี้
(a)(d) “ลกูววัทีเ่ลีย้งเพือ่ขายเนือ้” หมายถงึ ลกูววัใน
สายพันธุท์ีถ่กูเก็บไวเ้พือ่สรา้งผลติภัณฑใ์นรูปอาหาร
ทีถ่กูระบวุา่เป็นเนือ้ลกูววั
(e) “ลกัษณะคมุขงัทีท่ารณุ” หมายถงึการกระท�า
หนึง่ใดดงัตอ่ไปนี:้
(1) การกกัขงัสตัวค์ุม้ครองในลักษณะทีป้่องกนัไมใ่ห ้
สตัวไ์ด ้ นอนลง ลกุขึน้หรอืกางแขนขาไดอ้ยา่งเต็มที่
หรอืหมนุรอบตวัไดอ้ยา่งอสิระ
(2) หลงัจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2019 การคมุขงั
ลกูววัทีเ่ลีย้งเพือ่ขายเนือ้ทีม่พีืน้ทีน่อ้ยกวา่ 43 ตาราง
ฟตุของพืน้ทีใ่ชส้อยของลกูววัทัง้หมด
(3) หลงัจากวนัที ่31 ธนัวาคม 2021 การคมุขงัสกุร
พันธุท์ีม่พีืน้ทีน่อ้ยกวา่ 24 ตารางฟตุของพืน้ทีใ่ชส้อย
ของสกุรพันธุท์ัง้หมด
(4) หลงัจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2019 การคมุขงั
แมไ่กไ่ขท่ีม่พีืน้ทีน่อ้ยกวา่ 144 ตารางนิว้ของพืน้ที่
ใชส้อยของแมไ่กท่ัง้หมด
(5) หลงัจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2021 การคมุขงั
แม่ไก่ไข่ซึง่มพีืน้ทีน่อ้ยกว่าจ�านวนพืน้ทีใ่ชส้อยทีแ่ม่
ไกต่อ้งการ ซึง่ก�าหนดโดยคูม่อืปศสุตัวข์องสหพันธ์
ผูผ้ลติไขไ่กใ่นปี 2017 ในสหรัฐอเมรกิา Animal 
Husbandry Guidelines for U.S. Egg-Laying 
Flocks: Guideline for Cage-Free Housing หรอืใน
การลอ้มรัว้อืน่ทีไ่มใ่ชร่ะบบสถานทีเ่ลีย้งแบบเปิด
(b)(f) “สตัวค์ุม้ครอง” หมายถงึสกุรใดๆ ในระวา่งตัง้
ทอ้ง ลกูววัทีเ่ลีย้งเพือ่ขายเนือ้สกุรพันธุห์รอืแมไ่กไ่ข่
ทีถ่กูเลีย้งในฟารม์
(c)(g) “แมไ่กไ่ข”่ หมายถงึ ไกบ่า้น ไกง่วง เป็ด หา่น 
หรอืไกต่อ๊กที ่ถกูเลีย้งไวเ้พือ่ผลติภณัฑจ์ากไข ่

(d)(h) “การลอ้มรัว้” หมายถงึ กรง ลงั หรอื 
โครงสรา้ง อืน่ๆ(รวมถงึสิง่ทัว่ไปทีถ่กูเรยีกวา่เป็น “ลงั
คลอด” ส�าหรับสกุร;  “ลงัลกูววั” ส�าหรับลกูววั; หรอื 

(a) บคุคล ซึง่เป็นเจา้ของฟารม์หรอืผูป้ระกอบการใน
รัฐจะตอ้งไมล่า่มหรอืกกัขงัสตัวค์ุม้ครอง โดยเจตนา, 
การถกูคมุขงัในลกัษณะทีท่ารณุ ในฟารม์เป็นเวลา
นาน หรอืในลกัษณะทีไ่มใ่หส้ตัวไ์ดม้ลีกัษณะดงัตอ่
ไปนี:้
(a) การนอนลง การลกุขึน้ และการกางแขนกางขาได ้
อยา่งเต็มที;่ และ
(b) การหมนุไปรอบๆ ไดอ้ยา่งอสิระ
(b) เจา้ของธรุกจิหรอืผูป้ระกอบการจะตอ้งไมด่�าเนนิ
การจ�าหน่ายสิง่ตอ่ไปนีใ้หรั้ฐโดยเจตนา: 

(1) เนื้อลูกวัวทัง้ตัวที่เจา้ของธุรกจิหรือผูป้ระกอบ
การทราบหรอืควรทราบวา่เป็นเนื้อสตัวค์ุม้ครองซึง่ถกู
กกัขงัอยา่งทารณุ
(2) เนื้อหมูทัง้ตัวทีเ่จา้ของหรอืผูป้ระกอบการทราบ
หรือควรทราบว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไดรั้บการเลี้ยงดูใน
ลกัษณะถกูคมุขงัอยา่งทารณุ หรอืเป็นเนือ้ลกูสตัว์
ทีเ่กดิจากสัตวค์ุม้ครองทันทซีึง่ถูกคุมขังในลักษณะ
ทารณุ
(3) ไขเ่ปลอืกทีเ่จา้ของธรุกจิหรอืผูป้ระกอบการทราบ
หรือควรทราบว่าเป็นผลติภัณฑจ์ากสัตวค์ุม้ครองซึง่
ถกูกกัขงัอยา่งทารณุ
(4) ไข่สดที่เจา้ของธุรกจิหรือผูป้ระกอบการทราบ
หรือควรทราบว่าเป็นผลติภัณฑจ์ากสัตวค์ุม้ครองซึง่
ถกูกกัขงัอยา่งทารณุ 

มาตรา 4. มาตรา 25991 แหง่ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสขุภาพและความปลอดภัยถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่
ใหอ้า่นดงันี:้
25991. ค�าจ�ากัดความ ส�าหรับวัตถุประสงคข์อง
หมวดนี ้ค�าตา่งๆ ตอ่ไปนีม้คีวามหมายดงันี:้ 
(a) “สกุรพันธุ”์ หมายถงึ สกุรเพศเมยีของสายพพันธุ์
สกุรทีถ่กูเก็บไวเ้พือ่การผสมพันธุเ์พือ่การคา้ซึง่มอีายุ
หกเดอืนหรอืมากกวา่นัน้ หรอืก�าลงัตัง้ทอ้ง
(b) “เจา้ของธรุกจิหรอืผูป้ระกอบการ” หมายถงึ 
บคุคลทีค่วบคมุ หรอืด�าเนนิธรุกจิ 

(c) “ระบบสถานทีเ่ลีย้งแบบเปิด” หมายถงึ สภาพ
แวดลอ้มทีถู่กควบคุมในร่มหรือกลางแจง้ส�าหรับแม่
ไกท่ีก่�าลงัวางไข ่ ซึง่แมไ่กม่อีสิระทีจ่ะเดนิเตรโ่ดย
ไมจ่�ากดั ซึง่ไดรั้บการตกแตง่เพือ่ใหส้ตัวไ์ดแ้สดง
พฤตกิรรมตามธรรมชาตติา่งๆ ได ้ อยา่งนอ้ยรวมถงึ 
บรเิวณคุย้เขีย่ คอนส�าหรับเกาะ กลอ่งรัง และพืน้ทีใ่ห ้
คลกุฝุ่ น ซึง่พนักงานในฟารม์สามารถใหก้ารดแูลใน
ลกัษณะทีย่นือยูใ่นพืน้ทีข่องแมไ่ก ่ ระบบสถานทีเ่ลีย้ง
แบบเปิดรวมถงึ ขอบเขตทีพ่วกเขาปฏบิตัติามความ
ตอ้งการของอนุมาตรานี ้ดงัตอ่ไปนี:้ 
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Act) ของรัฐบาลกลาง (21 U.S.C. มาตรา 1031 ที่
ตามมา) เพือ่วตัถปุระสงคใ์นมาตรานี ้การขายจะถอืวา่
เปิดขึน้จรงิในทีซ่ ึง่ผูซ้ ือ้ไดค้รอบครองสิง่ของทีม่อียู่
จรงิตามมาตรา 25990 

(p) “ไขไ่ก”่ หมายถงึ ไขท่ัง้ฟองของแมไ่กไ่ขใ่นรปู
แบบของเปลอืก มไีวเ้พือ่ใชเ้ป็นอาหารของมนุษย์
(i)(q) “การหมนุไปรอบๆ ไดอ้ยา่งอสิระ” หมายถงึ 
การหมนุไปรอบๆเป็นวงกลมโดยไมต่ดิสิง่กดีขวางใดๆ 
รวมถงึเชอืกลา่ม และไมส่มัผัสกบัรัว้ทีล่อ้มหรอืสตัว์
ตวัอืน่ๆ
(r) “ดบิ” หมายถงึ ตอ้งปรงุใหส้กุกอ่นบรโิภค
(s) “พืน้ทีใ่ชส้อย” หมายถงึพืน้ทีโ่ดยรวมทัง้หมด
ของพืน้ทีส่�าหรับสตัวค์ุม้ครอง โดยค�านวณจากการ
แบง่พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มทัง้หมดทีจั่ดสรรใหส้ตัวต์ามจ�านวน
ของสตัวใ์นพืน้ทีซ่ ึง่จัดสรรให ้ในกรณีของแมไ่กไ่ขนั่น้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยจะตอ้งรวมถงึทัง้พืน้ทีบ่นพืน้ดนิและพืน้ที่
บนทางลาดสงูทีแ่มไ่กส่ามารถเกาะพักไดโ้ดยไมร่วม
ถงึ คอนเกาะหรอืทางลาดตา่งๆ
(t) “เนือ้ลกูววั”หมายถงึ เนือ้ทีถ่กูระบไุวใ้น มาตรา 
900 ของลกัษณะ 3 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐ 
California วา่ดว้ยระเบยีบขอ้บงัคบั ณ เดอืนกนัยายน 
2017 วา่เป็นสกุรพันธฺุท์ีถ่กูใชเ้ป็นอาหารของมนุษย์
(u) “เนือ้สกุรทัง้ตวั” หมายถงึ เนือ้หมดูบิ รวมถงึ 
เบคอน แฮม เนือ้สบั ซีโ่ครง กระดกูซีโ่ครง เนือ้ซีโ่ครง 
เนือ้หนา้แขง้ ขา เนือ้อบ เนือ้หนา้อก สเต็ก เนือ้สนั
นอก หรอืเนือ้ทอดทีป่ระกอบดว้ยเนือ้หม ูยกเวน้เครือ่ง
ปรงุรส การบม่ แตง่ส ีแตง่กลิน่ สารกนับดูและสารปรงุ
เนือ้ทีใ่กลเ้คยีงกนั เนือ้สกุรทัง้ตวัไมร่วมถงึ ผลติภณัฑ์
อาหารทีม่สีว่นผสมดงัตอ่ไปนี ้ น�้าตม้กระดกู แซนวชิ 
พซิซา ฮอทดอก หรอืผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูทีม่ี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั ซึง่ประกอบดว้ยสารอืน่ๆ มากกวา่
เนือ้หม ู เครือ่งปรงุรส การบม่ แตง่ส ีแตง่กลิน่ สารกนั
บดูและสารปรงุเนือ้ทีใ่กลเ้คยีงกนั
(v) “เนือ้ลกูววัทัง้ตวั” หมายถงึ เนือ้ลกูววัดบิ รวมถงึ 
เนือ้สบั ซีโ่ครง กระดกูซีโ่ครง เนือ้ซีโ่ครง เนือ้หนา้
แขง้ ขา เนือ้อบ เนือ้หนา้อก สเต็ก เนือ้สนันอก หรอื
เนือ้ทอดทีป่ระกอบดว้ยเนือ้ลกูววั ยกเวน้เครือ่งปรงุรส 
การบม่ แตง่ส ี แตง่กลิน่ สารกนับดูและสารปรงุเนือ้ที่
ใกลเ้คยีงกนั เนือ้ลกูววัทัง้ตวัไมร่วมถงึ ผลติภณัฑ์
อาหารทีม่สีว่นผสมดงัตอ่ไปนี ้ น�้าตม้กระดกู แซ
นวชิ พซิซา ฮอทดอก หรอืผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู
ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั ซึง่ประกอบดว้ยสารอืน่ๆ 
มากกวา่เนือ้ลกูววั เครือ่งปรงุรส การบม่ แตง่ส ี แตง่
กลิน่ สารกนับดูและสารปรงุเนือ้ทีใ่กลเ้คยีงกนั

“กรงแบตเตอร”ี ส�าหรับแมไ่กไ่ข)่ ทีใ่ชเ้พือ่คมุขงั
สตัวค์ุม้ครองหรอืสตัวอ์ืน่ๆ
(e)(i) “ฟารม์” หมายถงึพืน้ที ่ สิง่กอ่สรา้ง สิง่อ�านวย
ความสะดวกและอปุกรณอ์ืน่ ๆ ทีเ่พือ่การผลติในเชงิ
พาณชิยข์องสตัว ์ หรอืผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีใ่ชเ้ป็น
อาหาร หรอืเสน้ใยทัง้หมดหรอืบางสว่น;และไมร่วม
ถงึตลาดคา้ขายสัตวท์ีม่ชีวีติ.สถานประกอบการตา่งๆ 
ทีอ่ยู่ภายใตก้ารตรวจตราของกฎหมายการตรวจสอบ
เนือ้สตัวข์องรัฐบาลกลาง (21 U.S.C. มาตรา 601 
ทีต่ามมา) หรอืโรงงานทีเ่ป็นทางการทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ตรวจตราของกฎหมายการตรวจสอบผลติภัณฑ์ไข่
ของรัฐบาลกลาง (Federal Meat Inspection Act) 
(21 U.S.C. มาตรา 1031 ทีต่ามมา)

(j) “เจา้ของฟารม์หรอืผูป้ระกอบการ” หมายถงึ บคุคล
ทีค่วบคมุหรอืด�าเนนิฟารม์
(f)(k) “การกางแขนขาของสัตว์ไดอ้ย่างเต็มที่” 
หมายถงึการกางแขนขาของสตัวโ์ดยทีไ่มไ่ปตดิกบัรัว้ 
รวมถงึ กรงแมไ่กไ่ข ่หรอืการทีแ่มไ่กไ่ขก่างปีกโดยไม่
ไปชนกบัปีกของแมไ่กไ่ขต่วัอืน่ๆ หรอืสตัวต์วัอืน่ๆ
(l) “ไขส่ด” หมายถงึ ไขไ่กไ่ขท่ีแ่ตกออกจากเปลอืก
ไข ่ มไีวส้�าหรับท�าอาหารของมนุษยโ์ดยมไีขแ่ดงและ
ไข่ขาวอยู่ในสัดส่วนตามธรรมชาตหิรอืมไีข่แดงและ
ไขข่าวแยกจากกนัผสมหรอืผสมและตงึตวั ไขส่ด ไม่
รวมถงึผลติภณัฑผ์สมอาหาร รวมถงึสว่นผสมของเคก้ 
คกุกี ้พซิซา่ แป้งคกุกี ้ไอศครมีหรอืผลติภณัฑอ์าหาร
แปรรปูหรอืผลติภัณฑอ์าหารทีป่รงุขึน้ดว้ยซึง่ประกอบ
ดว้ย ไขไ่ก ่ น�้าตาลเกลอื น�้า เครือ่งชรูส แตง่ส ี แตง่
กลิน่ สารกนับดู สารคงตวั และสารปรงุแตง่อาหารที่
คลา้ยคลงึกนั
(g)(m) “บคุคล” หมายถงึ ปัจเจกบคุคล บรษัิทหา้ง
รา้น หา้งหุน้สว่น บรษัิทรว่มทนุ สมาคม บรษัิทจ�ากดั 
บรษัิท อสงัหารมิทรัพย ์ สนิเชือ่ ผูรั้กษาทรัพย ์ หรอื
คณะกรรมการ 
(h) “สกุรตัง้ทอ้ง” หมายถงึสกุรพันธุท์ีถ่กูเกบ็ไวเ้พือ่
ผสมพันธุแ์ละก�าลงัตัง้ทอ้ง(n) “เนือ้หม”ู หมายถงึ
เนือ้ทีถ่กูระบไุวใ้นมาตรา 900 ของลกัษณะ 3 แหง่
ประมวลกฎหมายรัฐ California วา่ดว้ยระเบยีบขอ้บงั
คบัณ เดอืนกนัยายน 2017 วา่เป็นสกุรพันธฺุท์ีถ่กูใช ้
เป็นอาหารของมนุษย ์

(o) “การขาย” หมายถงึการขายสนิคา้คุม้ครองทีถ่กู
ระบใุนหมวดนีใ้นเชงิพาณชิย ์ แตไ่มร่วมถงึการขาย
ที่ด�าเนินการในสถานประกอบการภายใตก้ฎหมาย
การตรวจสอบเนือ้สตัวข์องรัฐบาลกลาง (21 U.S.C. 
มาตรา 601 ทีต่ามมา) หรอืการขายในโรงงานทีเ่ป็น
ทางการที่อยู่ภายใตก้ารตรวจตราของกฎหมายการ
ตรวจสอบผลติภณัฑไ์ข ่ (Egg Products Inspection 
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มาตรา 5. มาตรา 25992 แหง่ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่
ใหอ้า่นดงันี:้ 
25992. ขอ้ยกเวน้ หมวดนีไ้มถ่กูน�าไปใชก้บั: 

(a) ระหวา่ง การวจัิยดา้นการแพทย ์วทิยาศาสตรห์รอื
เกษตรกรรม 

(b) ระหวา่งการตรวจรา่งกาย การทดสอบ การรักษา
เป็นรายบคุคล หรอืการด�าเนนิงานเพือ่วตัถปุระสงค์
ดา้นสตัวแพทย์
(c) ระหวา่งการขนสง่ 

(d) ในระหวา่งการจัดนทิรรศการปศสุตัว ์ งานแสดง
สนิคา้ของรัฐหรอืเทศมณฑล โครงการ 4-H และ
นทิรรศการทีค่ลา้ยคลงึกนั 

(e) ในระหว่างการฆ่าสัตวท์ีไ่ดรั้บการคุม้ครองตามบ
ทบญัญัตขิองหมวด 6 (เริม่ดว้ยมาตรา 19501) ของ
สว่นที ่3 ของภาค 9 แหง่ประมวลกฎหมายอาหารและ
การเกษตรทีเ่กีย่วกบัวธิกีารฆา่ และกฎหมายทีบ่งัคบั
ใชอ้ืน่ๆ รวมถงึขอ้บงัคบัตา่งๆ 

(f) ตอ่ สกุรพันธุ ์ ในระหวา่ง ทีอ่ยูใ่นชว่งระหวา่งเจ็ด
วนั หา้วนั กอ่นถงึ วนั ทีส่กุรพันธุจ์ะใหก้�าเนดิและ
เลีย้งลกูสกุร 
(g) ในชว่งระยะเวลาชัว่คราวส�าหรับการเลีย้งสัตวโ์ด
ยไมเ่กนิหกชัว่โมงในชว่งเวลา 24 ชัว่โมงและไมเ่กนิ 
24 ชัว่โมง ในระยะเวลารวม 30 วนั
มาตรา 6. มาตรา 25993 แหง่ประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสขุภาพและความปลอดภัยถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่
ใหอ้า่นดงันี:้ 
25993. การบงัคบัใช ้ (a) กระทรวงอาหารและการเกษตร 
และกระทรวงสาธารณสุขตอ้งประกาศใชก้ฎและขอ้บังคับ
ตา่งๆ รว่มกนัเพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมายนีภ้ายในวนัที่
1 กนัยายน 2019 
(b) ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัแหง่หมวดนี ้ ผูนั้น้มคีวามผดิ
ทางอาญา และเมือ่ถกูลงโทษตอ้งระวางโทษปรับ
ไมเ่กนิหนึง่พัน ดอลลาร ์ ($1,000) หรอืถกูจ�าคกุ
ในเรอืนจ�าเทศมณฑลไมเ่กนิ 180 วนัหรอืทัง้จ�าทัง้

ปรับ นอกจากนี ้ การละเมดิอนุมาตรา (b) ของมาตรา 
25990 หมายถงึการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรมตามที่
ก�าหนดไวใ้นมาตรา 17200 แหง่ประมวลกฎหมาย
ธรุกจิและวชิาชพี และมโีทษตามหมวด 5 (เริม่
จากมาตรา 17200) ของสว่นที ่ 2 ของภาค 7 แหง่
ประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพี
(c) บทบัญญัตขิองหมวดนี้เกีย่วกับการกักขังสัตวค์ุม้
ครองอยา่งโหดรา้ยและการจ�าหน่ายผลติภณัฑจ์ะตอ้ง
มผีลบังคับใชแ้ทนขอ้ก�าหนดทีข่ัดแยง้กนัรวมทัง้ขอ้บั
งคบัทีข่ดัแยง้กนัในหมวด 6 (เริม่จากมาตรา 40601) 
ของอนุมาตรา 6 ของภาค 2 ของลกัษณะ 22 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐ California 

มาตรา 7. มาตรา 25993.1 ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั เพือ่ให ้
อา่นดงันี:้ 
25993.1. ถอืเป็นการป้องกนัในการด�าเนนิการใด ๆ 
เพือ่บงัคบัใชก้บัอนุมาตรา (b) ของมาตรา 25990 ที่
ว่าเจา้ของธุรกจิหรือผูป้ระกอบการเชือ่มั่นโดยสุจรติ
เมื่อไดรั้บการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผูจั้ด
จ�าหน่ายทัง้เนือ้ววั เนือ้หม ู ไขไ่ก ่ หรอืไขไ่กท่ีส่ง่ออก
ไมไ่ดม้าจากสตัวค์ุม้ครอง ทีถ่กูคมุขงัในลกัษณะทีโ่หด
รา้ยหรอืลกูสกุรพันธุท์ีถ่กูคมุขงัในลกัษณะทีโ่หดรา้ย 

มาตรา 8. กฎหมายนี้จะไดรั้บการแกไ้ขโดยบท
กฎหมายที่ไดรั้บอนุมัตโิดยการลงเสยีงลงคะแนนสี่
ในหา้ของสมาชกิของทัง้สองสภาของสภานติบิัญญัต ิ
การแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ของกฎหมายนีจ้ะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกฎหมายนีต้อ่ไป 

มาตรา 9. หากบทบญัญัตใิด ๆ ของกฎหมายนี ้หรอื
การใชก้ฎหมายกบับคุคลใดๆ หรอืสภาพการใดๆ ถอื
เป็นโมฆะ หรอืขดัตอ่รัฐธรรมนูญ การเป็นโมฆะหรอืขดั
ตอ่รัฐธรรมนูญนัน้จะไมก่ระทบตอ่บทบญัญัต ิ หรอืการ
ใชข้องกฎหมายนี้ทีอ่าจมผีลบังคับใชโ้ดยปราศจาก
บทบญัญัต ิ หรอืการใชท้ีเ่ป็นโมฆะ หรอืขดัตอ่
รัฐธรรมนูญ และในตอนทา้ยนีบ้ทบญัญัตขิองกฎหมาย
นีส้ามารถแยกสว่นได ้
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ตรวจสอบสถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นทางออนไลน์
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 ทีส่ง่ทางอเีมลกอ่นการเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รัฐแตล่ะ

ครัง้ 
• หาขอ้มลูผูต้ดิตอ่ส�าหรับส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น
• ตรวจดสูถานะบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย ์หรอืบตัรลงคะแนนชัว่คราวของทา่น

ขอ้มลูเกีย่วกบัวนัเลอืกต ัง้
สถานทีเ่ลอืกต ัง้และศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดต ัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น. ในวนัองัคารที ่6 พฤศจกิายน 
หากทา่นอยูใ่นแถวกอ่นเวลา 20:00 น. ทา่นยงัสามารถลงคะแนนเสยีงได ้เพือ่หาขอ้มลูหาสถานทีเ่ลอืกต ัง้หรอื
ศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น:

 ตรวจดคููม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลสง่รษณียถ์งึทา่น

 โทรตดิตอ่ (855) 345-3933

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

 สง่ขอ้ความ Vote ถงึ GOVOTE (468683)

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

ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุแก่
ผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ท ัว่รฐั และประเด็นในบตัรลงคะแนน
เมือ่คณะกรรมการ (บคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ดรั้บหรอืใชเ้งนิดว้ยความมุง่หมายเพือ่โนม้นา้วชกัจงูผูล้งคะแนนเสยีงให ้
สนับสนุนหรอืคดัคา้นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้หรอืประเด็นในบตัรลงคะแนน) สนับสนุนหรอืคดัคา้นประเด็น
ในบตัรลงคะแนนหรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และระดมเงนิอยา่งนอ้ย $1 ลา้น คณะกรรมการตอ้งรายงาน
ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรก แก ่(FPPC) กรรมาธกิารระเบยีบปฏบิตัทิางการเมอืงทีเ่ป็น
ธรรมแหง่รัฐ California เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ คณะกรรมการตอ้งปรับแกร้ายชือ่ 10 คนแรก
รายชือ่เหลา่นีม้อียูใ่นเว็บไซตข์อง FPPC ที ่ 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

ขึน้ดา้นบน
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การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
หากทา่นไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ ทา่นไมต่อ้งขึน้ทะเบยีนอกี เวน้แตว่า่ทา่นเปลีย่นชือ่ ทีอ่ยู ่
ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์หรอืหากทา่นตอ้งการจะเปลีย่นหรอืเลอืกพรรคการเมอืง
ทา่นสามารถขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ี ่RegisterToVote.ca.gov หรอืโทรสายดว่น
ส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐ ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933 เพือ่ใหส้ง่แบบฟอรม์ให ้
แกท่า่นทางไปรษณีย์

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

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
ทา่นลมืขึน้ทะเบยีนใชห่รอืไม ่ไมม่ปัีญหา! ทา่นทราบหรอืไมว่า่ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืก
ตัง้เรือ่ยมาและรวมถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย ทา่นสามารถไปทีส่�านักงานของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศ
มณฑล หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบมเีงือ่นไขเพือ่ลงคะแนนเสยีง แลว้ลงคะแนน
เสยีง กระบวนการนีเ้รยีกวา่การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข (CVR) นีค่อืวธิที�า:

1. ไปทีส่�านักงานการเลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงประจ�าเทศมณฑลของทา่น (สามารถดรูายชือ่
ขอ้มลูผูต้ดิตอ่ของเทศมณฑลฉบบัเต็มไดท้ีน่ี:่  
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
โปรแกรม 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 หรอืลายมอืชือ่ของทา่นทีแ่สดงบนบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่วตัถปุระสงค์
เหลา่นีไ้ด ้หากทา่นมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง หรอืตอ้งการแจง้การใชง้านขอ้มลู
ดงักลา่วทีต่อ้งสงสยั โปรดโทรตดิตอ่สายดว่นผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933.
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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 หากฉนัไมไ่ดอ้ยูใ่นเทศมณฑลทีร่ะบขุา้งตน้
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. ขณะทีเ่ทศมณฑลนับคะแนนทีเ่หลอื
ผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการจะมกีารประกาศภายในวนัที ่14 ธนัวาคม 2018 ที ่www.sos.ca.gov/elections/

นอกจากนี ้เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ มอียูท่ ี ่
http://voterguide.sos.ca.gov ดว้ย
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
คะแนนทางไปรษณีย์

วนัที ่6 พฤศจกิายน 2018
วนัเลอืกต ัง้!

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง!
หน่วยเลอืกตัง้จะเปิดตัง้แตเ่วลา 07.00 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!



CALIFORNIA

การเลอืกต ัง้ท ัว่ไปรฐั
เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

วนัองัคารที ่6 พฤศจกิายน 2018
อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง! 

หน่วยเลอืกตัง้จะเปิดตัง้แตเ่วลา 07.00 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 หรอื เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอในภาษา
ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้กรณุาโทรตดิตอ่:

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 สภานติบิญัญัตแิหง่รัฐไดอ้นุมตัใิหรั้ฐและเทศมณฑลสง่คูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงเพยีงหนึง่เลม่ไปทางไปรษณียต์อ่แตล่ะครอบครัวทีม่กีารลงคะแนนเสยีง และจัดหาส�าเนาเนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอตาม
การรอ้งขอ ทา่นอาจขอรับส�าเนาเพิม่เตมิไดโ้ดยตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล หรอืโดยโทรไปที ่(855) 345-3933.

 

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

ส่ง่ขอ้ความ Vote ถงึ GOVOTE (468683) เพือ่หาทีต่ ัง้ของสถานทีเ่ลอืกต ัง้ของทา่น
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