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เรียน ผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน:
จากการลงทะเบียนออกเสียงเลือกตั้ง ท่านได้ดำ�เนินการขั้นแรกสำ�หรับบทบาทในการตัดสินใจต่ออนาคตของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อ
เป็นการช่วยให้ท่านตัดสินใจ สำ�นักงานของข้าพเจ้าจึงได้จัดทำ�คู่มือเกี่ยวกับข้อมูลผู้ออกเสียงเลือกตั้งฉบับทางการขึ้นในขณะ
นี้–ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำ�หรับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นว่ามีอะไรอยู่ในบัตรเลือกตั้งของท่านและการเลือกตั้งเบื้องต้นในรัฐ
แคลิฟอร์เนียจะมีการดำ�เนินการเช่นไร ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและมาตรการพิเศษในการร่างเป็นกฎหมายในเขต
ของท่านมีอยู่ในอนุสารบัตรเลือกตั้งตัวอย่างและมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
สถานภาพการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งของท่าน สถานที่สำ�หรับออกเสียงเลือกตั้ง หรือตรวจสอบว่าบัตรลงคะแนนทาง
ไปรษณีย์ของท่านได้รับแล้วหรือไม่ ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.sos.ca.gov/elections หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข
(855) 345-3933

การออกเสียงลงคะแนนเป็นเรื่องง่าย และผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่จดทะเบียนแล้วทุกคนสามารถเลือกลงคะแนนเสียงโดยทาง
ไปรษณีย์หรือที่สถานที่การเลือกตั้งในท้องถิ่น วันสุดท้ายของการร้องขอการออกเสียงจากสำ�นักงานการเลือกตั้งในท้องถิ่นโดยส่ง
บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์คือวันที่ 29 พฤษภาคม
การเข้าร่วมในกระบวนการเลือกตั้งมีอยู่หลายวิถีทางด้วยกัน
• เป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในวันการเลือกตั้ง การช่วยเหลือทำ�ให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
ง่ายขึ้นและยังเป็นการช่วยคุ้มครองบัตรเลือกตั้งจนกว่าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะนับคะแนนจนเสร็จสิ้น
• ช่วยสื่อสารโดยการส่งอีเมล โทรศัพท์ แผ่นพับและโปสเตอร์เกี่ยวกับวันสุดท้ายของการลงทะเบียนและสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนน
• ช่วยให้ความรู้แก่ผู้ออกเสียงเลือกตั้งรายอื่นๆ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและปัญหาต่างๆ โดยจัดกลุ่มอภิปรายหรือการ
เข้าร่วมในการโต้วาทีกับเพื่อนๆ ครอบครัวอื่นๆ และผู้นำ�ชุมชน
คู่มือนี้ประกอบด้วยชื่อเรื่องและบทสรุปมาตรการการร่างเป็นกฎหมายของบัตรเลือกตั้งของรัฐที่จัดเตรียมโดย Kamala D. Harris ผู้
เป็นอัยการสูงสุด การวิเคราะห์บางส่วนของมาตรการการร่างเป็นกฎหมายของบัตรเลือกตั้งและศักยภาพค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี ที่
จัดเตรียมโดย Mac Taylor ซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์การออกเป็นกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านเพื่อให้เหตุผลสนับสนุนและต่อ
ต้านกับมาตรการการร่างเป็นกฎหมายของบัตรเลือกตั้งซึ่งจัดเตรียมโดยฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน และ เนื้อหาของกฎหมาย
ที่เสนอได้รับการจัดเตรียมและผ่านการตรวจสอบโดย Diane F. Boyer-Vine ผู้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ การพิมพ์คู่มือนี้อยู่ในการดูแลของ Kevin P. Hannah รักษาการในตำ�แหน่งผู้พิมพ์ของรัฐ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่านมีสิทธิ์พิเศษที่ดีเยี่ยมในการเลือกและการออกความคิดเห็นของท่าน ดังที่ท่านทราบแล้ว
ว่าการเลือกตั้งคัดค้านบางครั้งมีคะแนนต่างกันเพียงสองสามคะแนนเท่านั้น ข้าพเจ้าขอสนับสนุนให้ท่านใช้เวลาอ่านเกี่ยวกับผู้
สมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายและมาตรการการร่างเป็นกฎหมายให้รอบคอบ และทราบถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน
ขอขอบคุณที่ท่านมีความรับผิดชอบตามหน้าที่พลเมืองอย่างจริงจังและแสดงความคิดเห็นของท่านในครั้งนี!้
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สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐเพื่อ:

ʶʶ อ่านคู่มือแนะนำ�สำ�หรับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในภาษาอื่น ๆ ได้ที่ www.voterguide.sos.ca.gov
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ʶʶ หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ได้ที่ www.sos.ca.gov/elections_m.htm
ʶʶ หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกได้ที่ www.sos.ca.gov/elections/new-voter
ʶʶ ติดตามผลการเลือกตั้งแบบถ่ายทอดสดหลังปิดหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ที่ http://vote.sos.ca.gov
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การเลือกตั้งขั้นต้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในรัฐแคลิฟอร์เนีย
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสองอันดับแรก (Top Two Candidates Open Primary Act) กำ�หนดว่า ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทั้งหมดสำ�หรับตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้เสนอ การเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งของผู้ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะต้องมีรายชื่ออยู่ในรายการบัตรลงคะแนน
เดียวกัน การเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งของผู้ออกเสียงลงคะแนนซึ่งเดิมรู้จักกันว่าตำ�แหน่งพลพรรค ตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอเป็นตำ�แหน่งการออกกฎหมาย
ของรัฐ สภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ และตำ�แหน่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของรัฐ
ในระบบการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายความว่าท่านสามารถออกเสียงเลือกตั้งสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดรายหนึ่งได้ ไม่ว่าท่านจะ
ได้ระบุแล้วว่าท่านพึงพอใจพรรคใดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเลือกตั้งของท่านหรือไม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสองรายที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่านั้น — ที่จะ
ดำ�เนินการต่อไปในการเลือกตั้งโดยทั่วไปโดยไม่ว่าคะแนนออกเสียงเลือกตั้งโดยรวมจะเป็นอย่างไร — และไม่ว่าเป็นพรรคที่ท่านพึงพอใจหรือไม่ หากผู้สมัครรับเลือก
ตั้งได้รับคะแนนเสียงข้างมาก (50 เปอร์เซ็นต์ +1) การเลือกตั้งทั่วไปยังจะต้องดำ�เนินต่อไป แม้ว่าจะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่เพียงสองรายในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ
เปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ (Write-in candidates) สำ�หรับตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้เสนอยังสามารถอยู่ในการเลือก
ตั้งขั้นต้นได้ อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสามารถดำ�เนินการต่อไปยังการเลือกตั้งทั่วไปได้ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งสองอันดับ
แรกเป็นผู้ที่ประสบผลสำ�เร็จจนทำ�ให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนสนใจ (vote-getters) ในการเลือกตั้งขั้นต้น นอกจากนี้แล้วก็ไม่มีกระบวนการการเสนอชื่ออิสระสำ�หรับการ
เลือกตั้งทั่วไป
ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่นำ�มาใช้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เข้าแข่งขันเพื่อรับเลือกเป็นประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกลางของมณฑล หรือสำ�นักงานท้องถิ่น
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นในวันที่ 5 มิถุนายน โปรดดูข้อมูลนี้ที่หน้า 5 สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย รวมทั้งคำ�ถามที่ถามกันบ่อยและรายชื่อรับรองของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้เสนอในท้องถิ่นของท่าน กรุณาแวะเยี่ยมที่
www.sos.ca.gov/elections หรือโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข (855) 345-3933
กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำ�หนดว่า ข้อมูลต่อไปนี้ได้ตีพิมพ์ ไว้ในคู่มือนี้

ตำ�แหน่งที่พรรคเสนอ/ตำ�แหน่งพลพรรค
พรรคการเมืองอาจเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำ�แหน่งพรรคที่เสนอ/ตำ�แหน่งพลพรรคที่การเลือกตั้งขั้นต้นได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเสนอชื่อจะเป็นตัวแทนพรรคใน
ฐานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นทางการสำ�หรับตำ�แหน่งโดยเฉพาะที่การเลือกตั้งทั่วไป และจะระบุตำ�แหน่งอย่างเป็นทางการในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ประสบผลสำ�เร็จจน
ทำ�ให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนสนใจในระดับต้นของแต่ละพรรคที่การเลือกตั้งขั้นต้นจะดำ�เนินต่อไปยังการเลือกตั้งทั่วไป นอกจากนี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ ยังเลือกเจ้าหน้าที่
ของคณะกรรมการกลางของมณฑลที่การเลือกตั้งขั้นต้น
ผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถออกเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองที่ตนพึงพอใจตามการลงทะเบียนเพื่อออกเสียง อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองอาจอนุญาต
ให้บุคคลที่ปฏิเสธเพื่อเปิดเผยถึงพรรคที่ตนพึงพอใจได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคได้

ตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอ
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เสนออย่างเป็นทางการที่การเลือกตั้งขั้นต้น ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งที่ได้รับการ
เสนอชื่อสำ�หรับตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอที่การเลือกตั้งขั้นต้นคือผู้ที่ประชาชนเสนอชื่อและไม่ใช่ผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการของพรรคใด ๆ ที่การ
เลือกตั้งทั่วไป การเสนอชื่อสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอจะมีพรรคที่ตนพึงพอใจ หรือไม่มีพรรคที่ตนพึงพอใจ ซึ่งได้ระบุไว้ในบัตร
เลือกตั้ง แต่การแต่งตั้งพรรคที่ตนพึงพอใจนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิ์ในการเลือกแต่เพียงผู้เดียวและจะแสดงให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนเห็นเท่านั้น นั่นไม่ได้หมายถึงว่า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการเสนอชื่อหรือรับรองโดยพรรคที่กำ�หนด หรือมีการเกี่ยวพันระหว่างพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด และไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด
ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าเป็นการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยทางการของพรรคการเมืองใด ๆ ในอนุกรมบัตรเลือกตั้งตัวอย่างของมณฑล
พรรคต่าง ๆ อาจมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอซึ่งได้รับพรรคการเมืองสนับสนุนอย่างเป็นทางการ
ผู้ออกเสียงลงคะแนนรายใดก็ตามอาจออกเสียงลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสนอ ถ้าพวกเขามีคุณสมบัติตามที่กำ�หนด
เพื่อออกเสียงลงคะแนนสำ�หรับตำ�แหน่งนั้น ผู้ที่ประสบผลสำ�เร็จจนทำ�ให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนสนใจสองรายแรกที่การเลือกตั้งขั้นต้นจะดำ�เนินการต่อไปในการเลือกตั้ง
ทั่วไปสำ�หรับตำ�แหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองรายมีความพึงพอใจการแต่งตั้งของพรรคเดียวกัน พรรคการเมืองใดก็ตามไม่มีสิทธิ์มีผู้
สมัครรับเลือกตั้งที่มีการแต่งตั้งจากพรรคเดียวกันดำ�เนินการต่อไปยังการเลือกตั้งทั่วไป เว้นเสียแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นหนึ่งในสองรายที่ประสบผลสำ�เร็จทำ�ให้ผู้ออก
เสียงลงคะแนนสนใจที่การเลือกตั้งขั้นต้น

ตำ�แหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับตำ�แหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่การเลือกตั้งขั้นต้น และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่การเลือกตั้งขั้นต้นไม่ใช่ผู้เสนออย่างเป็น
ทางการของพรรคใด ๆ สำ�หรับตำ�แหน่งโดยเฉพาะที่การเลือกตั้งทั่วไป การเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำ�แหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอาจจะ ไม่ กำ�หนดพรรคที่ตนพึงพอใจ
หรือไม่มีพรรคที่ตนพึงพอใจบนบัตรเลือกตั้ง ผู้ที่ประสบผลสำ�เร็จจนทำ�ให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนสนใจสองรายแรกที่การเลือกตั้งขั้นต้นดำ�เนินการต่อไปยังการเลือกตั้ง
ทั่วไปสำ�หรับตำ�แหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
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ข้อมูลสำ�คัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นและผู้ออกเสียงลงคะแนนที่
ไม่มีฝักใฝ่ฝ่ายใด
ความพึงใจในพรรค

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำ�หนดว่า คำ�ว่า "ความพึงพอใจในพรรค" ขณะนี้ได้นำ�มาใช้ในคำ�ว่า "ความผูกพันในพรรค" บนแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออก
เสียงลงคะแนน ผู้ออกเสียงลงคะแนนอาจเลือกที่จะระบุพรรคการเมืองที่ตนชอบได้ ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ไม่มีพรรคที่ตนพึงพอใจ (NPP) คือผู้ที่เลือกที่จะไม่ระบุ
พรรคการเมืองที่ตนพึงพอใจขณะที่เขาลงทะเบียนเลือกตั้ง ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้เคยทราบว่าเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ปฏิเสธการระบุเจาะจง (เพราะว่าเขาไม่มี
ความผูกพันในพรรค) ซึ่งรู้จักกันว่าไม่มีความพึงพอใจในพรรค

การเลือกตั้งขั้นต้น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เข้าชิงแข่งขันในบัตรเลือกตั้งวันที่ 5 มิถุนายนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีผลบังคับใช้
ในปีนี้ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสองอันดับแรก (Top Two Candidates Open Primary Act)
โปรดดูที่หน้า 4 ของคู่มือนี้
กฎหมายการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดของรัฐไม่มีผลต่อการสมัครเข้าแข่งขันของผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกลางของมณฑล
หรือตำ�แหน่งในท้องถิ่น คุณสมบัติทางการเมืองที่เหมาะสมในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจมีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นได้จากหนึ่งในสองทางคือ:
•• การเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นแบบปิด ซึ่งผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ระบุพรรคที่ตนพึงพอใจเท่านั้นจึงจะสามารถออกเสียงลงคะแนนสำ�หรับผู้ที่พรรคเสนอชื่อ
เพื่อรับเลือกเป็นประธานาธิบดีได้
•• การเลือกตั้งเบื้องต้นแบบปิดที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งพรรคอนุญาตให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ระบุพรรคที่ตนพึงพอใจเพื่อออกเสียงลงคะแนนสำ�หรับผู้ที่ได้รับ
ชื่อเสนอเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
ถ้าพรรคการเมืองมีคุณสมบัติเลือกที่จะมีการเลือกประธานาธิบดีเบื้องต้นแบบปิด พรรคจะต้องแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศของรัฐแคลิฟอร์เนียทราบโดยไม่ช้ากว่า
135 วันก่อนวันเลือกตั้ง พรรคการเมืองต่าง ๆ อนุญาตให้ผู้ออกเสียงลงคะแนน NPP ร้องขอและออกเสียงในบัตรลงคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นของ
พรรคได้ในวันที่ 5 มิถุนายน:
•• พรรคอเมริกันอิสระ
•• พรรคเดโมแครต
ถ้าท่านได้ระบุพรรคที่ท่านพึงพอใจเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้ง ท่านอาจออกเสียงลงคะแนนสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกเข้าแข่งเป็นประธานาธิบดีในการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นในวันเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคนั้นเท่านั้น
หากท่านไม่ได้ระบุพรรคที่ท่านพึงพอใจเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองบางพรรคจะยอมให้ท่านออกเสียงลงคะแนนผู้สมัครรับเลือกเป็น
ประธานาธิบดี ผู้ออกเสียงลงคะแนน NPP สามารถขอบัตรเลือกตั้งจากพรรคการเมืองใด ๆ ซึ่งได้แจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศว่าจะอนุญาตให้ผู้ออกเสียงลงคะแนน
NPP ออกเสียงเพื่อช่วยเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นประธานาธิบดีของพรรคตน ท่าน ไม่ อาจขอบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีของพรรคได้มากกว่าหนึ่งบัตร
ถ้าท่านไม่ขอบัตรเลือกตั้งพิเศษ ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง NPP ที่มีมาตรการการร่างเป็นกฎหมายต่าง ๆ และชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับตำ�แหน่งเปิดขั้นต้น

หากท่านออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์
สำ�นักงานการเลือกตั้งแต่ละแห่งของมณฑลได้กำ�หนดให้ส่งประกาศและใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปให้ผู้ออกเสียงลงคะแนน NPP ทุกรายที่ได้จดทะเบียนเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์แบบถาวร เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งขั้นต้น ประกาศดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนว่าพวกเขาสามารถขอบัตรลงคะแนนทาง
ไปรษณีย์สำ�หรับพรรคการเมืองโดยเฉพาะสำ�หรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นถ้าพรรคนั้นได้อนุญาตให้ผู้ออกเสียงลงคะแนน NPP เพื่อออกเสียงในการเลือก
ตั้งขั้นต้น ถ้าท่านเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์และต้องการเข้าร่วมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นของพรรค ท่านจะต้องขอให้พรรคออกบัตรลงคะแนน
ก่อนการส่งบัตรลงคะแนนโดยทางไปรษณีย์ ถ้าท่านได้รับบัตรลงคะแนน NPP แล้วแต่ต้องการขอบัตรลงคะแนนจากพรรคที่เข้าร่วมพรรคหนึ่ง ท่านจะต้องติดต่อเจ้า
หน้าที่การเลือกตั้งในมณฑลของท่าน
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เกี่ยวกับญัตติในบัตรเลือกตั้ง
สำ�นักงานเลขาธิการรัฐไม่มีหน้าที่เขียนญัตติในบัตรเลือกตั้ง ฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการในบัตรเลือกตั้งจะเป็นผู้จัดทำ�ญัตติเพื่อสนับสนุนและปฏิเสธ
มาตรการในบัตรเลือกตั้ง ถ้ามีการยื่นญัตติหลายข้อเพื่อสนับสนุนหรือปฏิเสธมาตรการในบัตรเลือกตั้ง กฎหมายกำ�หนดว่า ญัตติที่มีความสำ�คัญอันดับหนึ่งคือญัตติที่ผู้แทน
ราษฎรเขียนขึ้นสำ�หรับมาตรการทางกฎหมาย และญัตติที่เขียนโดยผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายหรือสำ�หรับมาตรการที่เป็นร่างกฎหมายหรือประชามติ ญัตติที่มีความสำ�คัญใน
อันดับถัดไปคือมาตรการทั้งหมดจากสมาคมที่พลเมืองจัดตั้งขึ้นโดยสุจริต ตามด้วยญัตติจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายบุคคล สำ�นวนภาษาในญัตติที่ส่งไปแล้วจะไม่ได้รับการตรวจ
สอบความแม่นยำ�หรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในลักษณะใด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับคำ�สั่งศาลให้เปลี่ยนสำ�นวนภาษา

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียได้โดยใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ หากต้องการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องยื่นใบสมัคร
กับสำ�นักงานดูแลการเลือกตั้งประจำ�มณฑลของท่านเพื่อขอบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มในสมุดตัวอย่าง
บัตรเลือกตั้งของมณฑลที่ท่านได้รับทางไปรษณีย์ในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อสมัครขอรับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือส่งคำ�ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
สำ�นักงานดูแลการเลือกตั้งประจำ�มณฑลของท่าน คำ�ร้องของท่านต้องมีชื่อและนามสกุลที่เขียนด้วยตัวบรรจง และที่อยู่ที่ท่านต้องการให้ส่งบัตรเลือกตั้งไปให้ทางไปรษณีย์ ลาย
เซ็นของท่าน รวมทั้งชื่อและวันเลือกตั้งที่ท่านต้องการลงคะแนนทางไปรษณีย์
หลังจากที่ดำ�เนินการกับคำ�ร้องของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำ�นักงานดูแลการเลือกตั้งประจำ�มณฑลของท่านจะส่งบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้องมาให้ท่าน เมื่อท่านกาเครื่องหมายเลือกผู้สมัครในบัตร
เลือกตั้งดังกล่าวแล้ว กรุณาใส่บัตรนั้นลงในซองที่ได้รับจากสำ�นักงานดูแลการเลือกตั้งประจำ�มณฑลของท่าน แล้วปิดผนึก จากนั้นติดแสตมป์บนซอง เซ็นชื่อกำ�กับบนด้านนอกของซองตามที่
ระบุไว้
ท่านสามารถส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ :

•• ส่งไปยังสำ�นักงานดูแลการเลือกตั้งประจำ�มณฑลของท่านทางไปรษณีย์
•• นำ�กลับไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ประจำ�คูหาเลือกตั้งหรือสำ�นักงานดูแลการเลือกตั้งภายในมณฑลของท่านในวันเลือกตั้ง หรือ
•• มอบหมายให้บุคคลที่สามที่กฎหมายอนุญาตไว้ (คู่ครอง ลูก บิดามารดา ปู่ยาตายาย หลาน พี่น้อง หรือบุคคลที่อาศัยในบ้านเดียวกันกับท่าน) เพื่อนำ�บัตรเลือกตั้ง
ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในนามของท่าน โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ�คูหาเลือกตั้งหรือสำ�นักงานดูแลการเลือกตั้งภายในมณฑลของท่านในวันเลือกตั้ง
ไม่ว่าท่านจะใช้วิธีใด บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ของท่านต้องไปถึงก่อนเวลาปิดคูหาเลือกตั้ง นั่นคือ 20:00 น. ในวันเลือกตั้ง ดังนั้น กรุณาส่งบัตรเลือกตั้งของท่าน 2-3 วัน
ก่อนวันเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่มาช้ากว่ากำ�หนดดังกล่าว จะไม่เข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนน

ถ้าชื่อของท่านไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่คูหาเลือกตั้งของท่าน
ถ้าชื่อของท่านไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้งของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้งชั่วคราวที่คูหาเลือกตั้งใดก็ได้ในมณฑลที่ท่านได้ลง
ทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้
บัตรเลือกตั้งชั่วคราวคือบัตรเลือกตั้งสำ�หรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีท่านสมบัติดังนี้ :
•• เชื่อว่าตัวเองได้ลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งแล้วแม้ว่าชื่อของตัวเองไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฉบับทางการ
•• เชื่อว่าบัญชีทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฉบับทางการลงข้อมูลผิดเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ท่านเลือกสังกัด
•• ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ แต่ไม่สามารถหาบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ของตัวเองได้ จึงต้องการที่จะลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งแทน
บัตรเลือกตั้งชั่วคราวของท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งประจำ�มณฑลได้ยืนยันแล้วว่าท่านได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จริง และไม่ได้ไปลงคะแนนที่อื่นในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน เจ้าหน้าที่ประจำ�คูหาเลือกตั้งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ชั่วคราวของท่านแล้วหรือยัง และถ้าไม่นับ อะไรคือเหตุผล
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คู่มืออ้างอิงแบบฉับพลัน
ข้อเสนอที่

28

ขีดจำ�กัดของการอยู่ในวาระของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สรุป

ใส่บัตรลงคะแนนโดย ลายเซ็นของผู้ยื่นคำ�ร้อง

ข้อเสนอที่

29

กำ�หนดภาษีบุหรี่เพิ่มเติมสำ�หรับใช้ในการวิจัยโรคมะเร็ง
การเสนอบทกฎหมาย

สรุป

ใส่บัตรลงคะแนนโดย ลายเซ็นของผู้ยื่นคำ�ร้อง

ยู่ในวาระตำ�แหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ลดระยะเวลาการดำ�รง
ตำ�แหน่งของบุคคลหนึ่ง ๆ ในสภานิติบัญญัติของรัฐจากเวลาทั้งสิ้น 14 ปีเหลือ 12 ปี อนุญาตให้อยู่
ในตำ�แหน่งหนึ่งเป็นเวลา 12 ปี มีผลบังคับใช้เฉพาะกับสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกตั้ง ครั้ง
แรก ผลต่องบประมาณ: ไม่มีผลโดยตรงด้านงบประมาณกับรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น

กำ�หนดให้มีการเพิ่มภาษีบุหรี่เพื่อนำ�มาใช้ในการวิจัยโรคมะเร็ง การริเริ่มออกกฎหมาย กำ�หนดให้เพิ่ม
ภาษีบุหรี่ซองละ 1.00 ดอลลาร์และเพิ่มภาษีจำ�นวนเท่ากันกับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เงินทุนที่ได้
ทั้งหมดจะนำ�มาใช้ในการวิจัยโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ผลต่องบประมาณ: เงินรายได้สุทธิ
จากภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 735 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2013–14 จะนำ�มาใช้ใน
โครงการวิจัยบางอย่างและโครงการป้องกันประชาชนจากการใช้ยาสูบและช่วยให้เลิกใช้ยาสูบ รายได้
ของรัฐและท้องถิ่นอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายความว่าอะไร

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายความว่าอะไร

ใช่

ใช่

การออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่ ใน
มาตรการนี้หมายถึง: สมาชิกในอนาคต
ของสภานิติบัญญัติของรัฐสามารถอยู่ในตำ�แหน่ง
ได้ถึง 12 ปี—โดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนปีที่ทำ�
หน้าที่ในสมัชชาของรัฐหรือในวุฒิสภาของรัฐ
สมาชิกสภานิติบัญญัติผู้ได้รับเลือกครั้งแรกเมื่อ
วันที่หรือก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2012 จะยัง
คงถูกจำ�กัดตามข้อกำ�หนดวาระที่มีอยู่

ไม่

การออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่ใน
มาตรการการร่างกฎหมายนี้หมายถึง:
ข้อจำ�กัดวาระในตำ�แหน่งที่มีอยู่สำ�หรับสมาชิก
สภานิติบัญญัตินี้จะยังคงมีต่อไปสำ�หรับสมาชิก
สภานิติบัญญัติในปัจจุบันและอนาคต
ข้อจำ�กัดเหล่านี้อนุญาตได้รวมทั้งสิ้น 14 ปี
สำ�หรับวาระในตำ�แหน่ง —รวมทั้งจำ�นวนสูงสุด
หกปีในตำ�แหน่งสมัชชาของรัฐและแปดปีใน
ตำ�แหน่งวุฒิสภาของรัฐ

การโต้แย้ง

สนับสนุน

สถานการณ์ปัจจุบันนี้
ไม่บรรลุผลสำ�เร็จ หลัง
จากสองทศวรรษแล้ว กฎหมายว่าด้วยการจำ�กัด
วาระของเราจำ�เป็นต้องแก้ไข ข้อเสนอที่ 28
กำ�หนดการจำ�กัดวาระที่แน่นอนของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติให้อยู่ในตำ�แหน่งเป็นเวลา 12 ปี และ
ปิดช่องโหว่ซึ่งจะยอมให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
อยู่ในตำ�แหน่งได้เกือบ 17 ปี ซึ่งเป็นการปฏิรูป
แบบง่ายเพื่อช่วยให้สมาชิกสภานิติบัญญัติรับ
ผิดชอบมากขึ้น อ่านข้อเสนอนั้น ออกเสียงลง
คะแนนว่า ใช่

Doug Herman
Californians for a Fresh Start
790 E. Colorado Blvd., Suite 506
Pasadena, CA 91101
(626) 535-0710
info@cafreshstart.com
www.cafreshstart.com

ไม่

การออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่ ใน
มาตรการการร่างกฎหมายนี้หมายถึง
: ภาษีสรรพสามิตของรัฐจากบุหรี่จะยังคงอยู่ใน
ระดับปัจจุบันจำ�นวน 87 เซนต์ต่อซอง และจะ
ยังคงนำ�มาใช้สำ�หรับวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ รวมทั้ง
โปรแกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และโปรแกรม
สุขภาพอื่น ๆ และการป้องกันและการเลิกใช้
ยาสูบ

การโต้แย้ง

ต่อต้าน

ข้อเสนอที่ 28 เป็นเล่ห์
อุบายโดยผู้ที่มีความสนใจ
เป็นพิเศษเพื่อหลอกลวงผู้ออกเสียงลงคะแนน
ให้ การจำ�กัดวาระ อ่อนลง ที่จริงแล้ววาระอ่อน
ลง—แต่ไม่ลดเวลาลง—สำ�หรับนักการเมือง
เป็นการ เพิ่มวาระขึ้นเป็นสองเท่า ที่นักการเมือง
สามารถอยู่ในวาระตำ�แหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
ของรัฐได้ ซึ่งเวลาที่นักการเมืองจะสามารถอยู่ใน
วาระตำ�แหน่งได้ เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 50% ใน
ตำ�แหน่งวุฒิสภาของรัฐ

สนับสนุน

สมาคมโรคมะเร็ง
ของอเมริกัน สมาคม
โรคหัวใจของอเมริกัน และสมาคมโรคปอดของ
อเมริกัน เขียนข้อเสนอที่ 29 เพื่อช่วยชีวิต
ยุติเด็กจากการสูบบุหรี่และกองทุนการวิจัยโรค
มะเร็ง การคัดค้านยาสูบครั้งใหญ่ ข้อเสนอที่
29 เนื่องจากพวกเขาทราบว่าการสูบบหรี่ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียจะลดลง ข้อเสนอที่ 29 ช่วยชีวิต
แต่เฉพาะที่ท่านออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่ เท่านั้น

ต่อต้าน

ทุกคนสนับสนุนการวิจัย
โรคมะเร็ง แต่ข้อเสนอ
ที่ 29 มีข้อบกพร่อง : เงินรายได้จากภาษีใหม่
จำ�นวน 735 ล้านดอลลาร แต่ไม่ได้กำ�หนดการ
ใช้จ่ายรายได้จากภาษีในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อ
สร้างสรรค์งานใหม่หรือเป็นกองทุนสร้าง
โรงเรียน สร้างสำ�นักงานการใช้จ่ายแห่งใหม่
ของรัฐบาลที่มีการแต่งตั้งนักการเมือง การสร้าง
โปรแกรมซ้ำ�ซ้อนกับโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว เสีย
เงินโดยเปล่าประโยชน์มากขึ้น ขาดความรับ
ผิดชอบต่อผู้เสียภาษี ไม่ ในข้อเสนอที่ 29
ReadForYourself.org

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
สำ�หรับ

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่ ในมาตรการ
นี้ หมายความว่า: ภาษีสรรพสามิต
ของรัฐจากบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนซองละ
1 ดอลลาร์ จนถึงเป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้นซองละ
1.87 ดอลลาร์ รายได้เพิ่มเติมเหล่านี้จะนำ�ไป
เข้ากองทุนการวิจัยโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวข้อง
กับยาสูบ และโปรแกรมการป้องกันและการเลิก
ใช้ยาสูบ

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
คัดค้าน

Anita Anderson
Californians for Term Limits
1161 Rhode Island Street
San Francisco, CA 94107
(415) 309-0939
info@www.28no.org
www.28no.org

สำ�หรับ

Tim Gibbs
American Cancer Society
980 9th Street, Suite 2550
Pasadena, CA 95814
(916) 397-4618
Info@CaliforniansForACure.org
www.YesProp29.org

คัดค้าน

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่ ในข้อเสนอที่ 29—
ชาวแคลิฟอร์เนียต่อต้านการใช้จ่ายเงินที่ได้จาก
การเก็บภาษีและการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่าย การ
ประสานงานของผู้เสียภาษี ธุรกิจขนาดเล็ก การ
บังคับใช้ตามกฎหมายและแรงงาน
(866) 662-7016
Info@NoOn29.com
www.NoOn29.com

คู่มืออ้างอิงแบบฉับพลัน
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ขีดจำ�กัดของการอยู่ในวาระของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ตำ�แหน่งอย่างเป็นทางการและข้อสรุป

จัดเตรียมโดยอัยการใหญ่

ข้อจำ�กัดเรื่องการอยู่ในวาระตำ�แหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ
•
•
•
•

ลดระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งของบุคคลหนึ่ง ๆ ในสภานิติบัญญัติของรัฐจากเวลาทั้งสิ้น 14 ปี เหลือ 12 ปี
อนุญาตให้บุคคลหนึ่งอยู่ในตำ�แหน่งได้เป็นเวลา 12 ปี ไม่ว่าจะเป็นตำ�แหน่งในสภา วุฒิสภา หรือทั้งสองตำ�แหน่ง
มีผลบังคับใช้เฉพาะกับสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีการผ่านกฎหมาย
สมาชิกสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกก่อนที่จะมีการผ่านกฎหมายจะอยู่ในตำ�แหน่งตามกำ�หนดระยะ เวลาเดิม

สรุปผลการประมาณการของนักวิเคราะห์ด้านนิติบัญญัติเรื่องผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น:
•

8

มาตรการนี้จะไม่มีผลโดยตรงต่องบประมาณของรัฐหรือของรัฐบาลท้องถิ่น

|
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ขีดจำ�กัดของการอยู่ในวาระของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วิเคราะห์โดยผู้วิเคราะห์ทางกฎหมาย

ประวัติความเป็นมา

ลดจำ�นวนปีโดยรวมในสมาชิกสภานิติบัญญัติ มาตรการนี้ลดจำ�นวน
ขีดจำ�กัดการอยู่ในวาระที่มีอยู่เดิมของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้ออก ปีโดยรวมเป็น 12 ปี ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติในอนาคตอาจอยู่ใน
ตำ�แหน่งสภานิติบัญญัติในวาระทั้งหมดในชีวิตของตน
เสียงลงคะแนนจากการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 1990 ของรัฐได้
เพิ่มจำ�นวนปีโดยรวมซึ่งสามารถอยู่ในวาระในสภาหนึ่ง มาตรการนี้
ผ่านข้อเสนอที่ 140 ซึ่งเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของรัฐ โดยเปลี่ยนวาระ
อนุญาตให้สมาชิกสภานิติบัญญัติในอนาคตอยู่ในวาระในสภาใดสภา
จำ�กัดในการดำ�รงตำ�แหน่งสำ�หรับสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ
หนึ่งของสภานิติบัญญัติได้สูงสุด 12 ปี บุคคลหนึ่งสามารถได้รับเลือก
แคลิฟอร์เนีย สภานิติบัญญัติมีสองสภา: สมัชชาของรัฐ และวุฒิสภา
ของรัฐ โดยทั่วไปการบริการของบุคคลได้มีการจำ�กัดวาระให้อยู่ในวาระ ในตำ�แหน่งสมัชชาตามวาระละสองปีได้ถึงหกวาระหรือตำ�แหน่งวุฒิสภา
ละสองปีเป็นจำ�นวนสามวาระสำ�หรับสมัชชา (สูงสุดหกปี) และวาระละสี่ ตามวาระละสี่ปีได้ถึงสามวาระ ตามลำ�ดับ ซึ่งหมายความว่าสมาชิกสภา
ปีเป็นจำ�นวนสองวาระสำ�หรับวุฒิสภา (สูงสุดแปดปี) อันนี้หมายความ นิติบัญญัติในอนาคตสามารถอยู่ในตำ�แหน่งในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า
ว่าโดยทั่วไปบุคคลหนึ่งไม่สามารถอยู่ในตำ�แหน่งในสภานิติบัญญัติเกิน ในสภานิติบัญญัติเดียวในปัจจุบัน  บุคคลหนึ่งสามารถได้รับเลือกเพื่อ
กว่า 14 ปี ข้อยกเว้นคือเมื่อการบริการของบุคคลเพิ่มเวลาโดยการอยู่ บริการในสภาหนึ่งของสภานิติบัญญัติและจากนั้นได้รับเลือกในอีกสภา
หนึ่ง แต่การบริการในสภานิติบัญญัติโดยรวมของเขาจะได้รับจำ�กัดว่า
ในตำ�แหน่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของข้อกำ�หนดของบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ที่
ไม่เกิน 12 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง
ออกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ (เช่น การลาออก)

ข้อเสนอ

ผลของงบประมาณ

มาตรการนี้ทำ�ให้เปลี่ยนขีดจำ�กัดวาระ โดยเฉพาะการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐ สมาชิกของวุฒิสภาและสมัชชาผู้ซึ่งได้รับเลือกครั้ง
แรกในตำ�แหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่หรือก่อนวันที่ของการ
เลือกตั้งนี้ (5 มิถุนายน 2012) จะยังคงอยู่ในภาวะข้อจำ�กัดวาระใน
รัฐธรรมนูญของสมาชิกสภานิติบัญญัติในปัจจุบัน สมาชิกสภา
นิติบัญญัติที่จะดำ�รงตำ�แหน่งในอนาคต – สมาชิกสภานิติบัญญัติผู้ได้
รับเลือกครั้งแรกหลังจากวันที่ของการเลือกตั้งนี้จะอยู่ภาวะข้อจำ�กัด
วาระในตำ�แหน่งใหม่

มาตรการนี้จะไม่มีผลของงบประมาณโดยตรงต่อรัฐและการปกครอง
ของท้องถิ่น จากการเปลี่ยนแปลงวาระตำ�แหน่งสำ�หรับสมาชิกของสภา
นิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม  เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนการบริการของบุคคล
ในสมัชชาและวุฒิสภาในเวลาใดก็ตาม ในองค์ประกอบของสมัชชาและ
วุฒิสภาที่แตกต่างกันนี้อาจนำ�ไปสู่การตัดสินใจที่แตกต่างกัน (เช่น
เกี่ยวกับการออกกฎหมายและงบประมาณของรัฐ) อย่างไรก็ตาม การ
ตัดสินใจเหล่านี้และผลกระทบใด ๆ ซึ่งอาจมีต่อรัฐและการใช้จ่ายงบ
ประมาณของท้องถิ่นและรายได้ไม่สามารถคาดการณ์ได้

สำ�หรับเนื้อหาของข้อเสนอที่ 28 กรุณาดูที่หน้า 24

การวิเคราะห์
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ขีดจำ�กัดของการอยู่ในวาระของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การโต้แย้งในการสนับสนุนข้อเสนอที่ 28

กฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดวาระในปัจจุบันของเราจำ�เป็นต้องมีการแก้ไข เป็นเวลาสอง
ทศวรรษมาแล้ว แต่สภานิติบัญญัติของเรายังคงเต็มไปด้วยนักการเมืองอาชีพที่มุ่งเน้น
แต่การรณรงค์หาเสียงสำ�หรับการเลือกตั้งในวาระต่อไปมากกว่าที่จะทำ�งานในหน้าที่ของ
ตน ข้อเสนอที่ 28 คือการปฏิรูปแบบง่าย ๆ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของเรา
มีความรับผิดชอบมากขึ้น
การจำ�กัดวาระที่แน่นอน 12 ปี
กฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดวาระในปัจจุบันขึ้นอยู่กับจำ�นวนของปีที่อยู่ในตำ�แหน่ง ซึ่ง
กล่าวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติสามารถอยู่ในตำ�แหน่งจนครบกำ�หนดตลอดชีวิต 14-ปี
โดยอยู่ในสามวาระ วาระละสองปีในตำ�แหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติและสองวาระ วาระละ
สี่ปีในตำ�แหน่งวุฒิสภา
แต่ศาลได้เปิดช่องโหว่ทำ�ให้นักการเมืองอยู่ในตำ�แหน่งได้เกือบ 17 ปี หรือโดยการ
อยู่ในตำ�แหน่งตามวาระบางส่วนของตำ�แหน่งที่ว่างซึ่งไม่นับรวมว่าเป็นเวลาในการจำ�กัด
ของพวกเขา ข้อเสนอที่ 28 ลดการจำ�กัดตลอดชีวิตไปเป็น 12 ปี และปิด "ช่องโหว่
17-ปี" โดย กำ�หนดการจำ�กัดวาระที่เข้มงวดตามพื้นฐานะจำ�นวนปีที่อยู่ในวาระในสภา
นิติบัญญัติ ไม่ใช่ตามจำ�นวนวาระในตำ�แหน่ง
หลังจาก 12 ปีในสภานิติบัญญัติ—ไม่ว่าจะในสมาชิกสภานิติบัญญัติ วุฒิสภา หรือ
ทั้งสองตำ�แหน่ง—ห้ามมิให้นักการเมืองสมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับเป็นสมาชิกสภา
นิติบัญญัติ นับวาระของทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่อีก สมาชิกสภานิติบัญญัติทั้ง
ปัจจุบันและอดีตถูกสั่งห้ามจากการใช้ข้อเสนอที่ 28 เพื่อยืดการจำ�กัดตามวาระตลอด
ชีวิตของตน
ทำ�ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติมีความรับผิดชอบมากขึ้น
กฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดวาระในปัจจุบันเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมผิด ๆ โดยไม่ได้
เจตนา วิธีเดียวเท่านั้นที่สภานิติบัญญัติจะสามารถอยู่เต็มวาระการจำ�กัดชั่วชีวิตของเขา
ได้คือการย้ายจากตำ�แหน่งหนึ่งไปยังอีกตำ�แหน่งหนึ่ง เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้ว สมาชิก
สภานิติบัญญัติจะเริ่มหาผู้ระดมเงินทุนสำ�หรับตำ�แหน่งต่อไปของตน สมาชิกสภาผู้แทน
หลายคนไม่ได้อยู่เต็มวาระสูงสุดหกปีก่อนที่จะออกไปเสาะหาตำ�แหน่งต่อไปของตน
นักการเมืองผู้มุ่งที่จะหาตำ�แหน่งต่อไปของตนไม่มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนในสิ่ง
ที่เป็นปัญหาในเขตการปกครองปัจจุบันของตน ข้อเสนอที่ 28 ให้ตัวเลือกในการสมัคร

เข้าแข่งขันรับเลือกตั้งใหม่แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติในเขตการปกครองเดียวกันแทนที่จะ
สับเปลี่ยนตำ�แหน่งเพื่อให้อยู่ครบเต็มวาระการจำ�กัดชั่วชีวิตของเขา อันนี้จะมุ่งเน้นตัว
สมาชิกสภานิติบัญญัติในการทำ�หน้าที่ในเขตการปกครองของตนเพื่อให้ได้รับเลือกเข้ามา
ใหม่แทนการหาการสนับสนุนในซาคราเมนโตเพื่อเข้าแข่งขันในเขตอื่น
มุ่งเน้นสมาชิกสภานิติบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
สมาชิกสภานิติบัญญัติผู้ที่ย้ายจากตำ�แหน่งหนึ่งไปยังอีกตำ�แหน่งหนึ่งไม่ได้มุ่งเน้น
ในการเรียนรู้งานของตนเอง ซึ่งอันนี้ทำ�ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติไม่มีการเตรียมตัว
ในการเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะมากขึ้นและรับต่อปัญหาใหญ่ ๆ และ
การท้าทายที่รัฐของเราเผชิญอยู่ หลังจากการเลือกตั้งแต่ละครั้ง เกือบ 40% ของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นผู้ที่ใหม่ต่องานของตน จากการกำ�จัดแรงจูงใจในการเปลี่ยน
ตำ�แหน่งเพื่อให้การจำ�กัดวาระชั่วชีวิตสมบูรณ์ ข้อเสนอที่ 28 หมายความว่า เป็นไปได้
มากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติจะเรียนรู้งานของตนและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการดำ�เนิน
งานให้มีประสิทธิผล
ช่วยกำ�หนดตัวกฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดวาระของเรา สถานการณ์ที่ใช้อยู่ไม่ได้ผล
ข้อเสนอที่ 28 จะไม่แก้ปัญหาทั้งหมดในซาคราเมนโต แต่เป็นการก้าวไปข้างหน้า
อีกก้าวหนึ่งเพื่อทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
ทำ�งานมีประสิทธิภาพขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้น
อ่านข้อเสนอที่ 28 เพื่อตัวเอง ข้อเสนอที่ 28 หมายความตามคำ�ที่ได้ระบุไว้
เป็นการกำ�หนดวาระจำ�กัดไว้ 12-ปี ซึ่งใกล้เคียงกับช่องโหว่และการปรับปรุงความรับผิด
ชอบ 17-ปี ข้อเสนอที่ 28 คือก้าวหนึ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ใช่ ใน 28
Jennifer A. Waggoner ประธาน

สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
Kathay Feng ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารสาเหตุโดยทั่วไป
Hank Lacayo ประธาน
ที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภาอาวุโสของรัฐแคลิฟอร์เนีย

การคัดค้านเพื่อให้เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอที่ 28
การให้การโต้แย้งโดยผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 28 แสดงให้ว่าเป็นเล่ห์อุบายเพื่อหลอก
ลวงผู้ออกเสียงลงคะแนนใน การจำ�กัดวาระ ที่ฟังไม่ขึ้น
ความสนใจพิเศษและอาชีพของนักการเมืองอยู่เบื้องหลังข้อเสนอที่ 28 กล่าวว่า
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดวาระในปัจจุบัน "หลังการเลือกตั้งแต่ละครั้ง เกือบ
40% ของสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นงานใหม่ของพวกเขา" จริง
นั่นเพราะกฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดวาระในปัจจุบันนำ�นักการเมืองออกจากตำ�แหน่ง
และให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้รับเลือกตั้ง—และป้องกันไม่ให้ผู้นำ�ทางการเมืองมี
อำ�นาจมากเกินไปในสภานิติบัญญัติ
ภายใต้ข้อเสนอที่ 28 สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐจะมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งของตน
สองเท่าที่ถูกต้อง—ไม่ใช่ถูกลดลง
ภายใต้ข้อเสนอที่ 28 สมาชิกวุฒิสภาของรัฐจะมีวาระในตำ�แหน่งของตนที่เพิ่มขึ้นถูก
ต้องโดย 50%—ไม่ใช่ถูกลดลง
การศึกษาอิสระซึ่งดำ�เนินการโดยการจำ�กัดวาระในตำ�แหน่งของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นองค์กร

การจำ�กัดการนำ� โปร-เทอมของประเทศ แสดงว่า 80% ของสมาชิกสภานิติบัญญัติจะมี
วาระในตำ�แหน่งของตน ที่ขยายออกไป และ 8% เท่านั้นจะมีเวลาในตำ�แหน่งของตนลด
ลงถ้านักการเมืองได้รับอนุญาตให้อยู่ในวาระตำ�แหน่งเดียวกันเป็นเวลา 12 ปี
ข้อเสนอที่ 28 เป็นครั้งที่ห้าที่นักการเมืองและความสนใจพิเศษได้พยายามทำ�ให้การ
จำ�กัดวาระและเวลาในตำ�แหน่งของนักการเมืองอ่อนลง นักการเมืองเหล่านี้ใช้ความมุ่ง
มั่นที่ไม่เปิดเผยและทำ�ให้เกิดการเข้าใจผิด และใช้การฟ้องร้องทางศาลเพื่อให้ประชาชน
กลับความตั้งใจ อย่าให้พวกเขาละเลยความรับผิดชอบที่พึงมีของพวกเขาได้ ออกเสียง
ลงคะแนน ไม่ ในข้อเสนอที่ 28—มันเป็นเล่ห์อุบายอย่างหนึ่ง!
Ted Costa ประธาน

พีเพิล’ส แอดโวเคท อิงค

Kristen Lucero รองประธาน

รัฐแคลิฟอร์เนีย สำ�หรับการจำ�กัดวาระในตำ�แหน่ง

Peter C. Foy ประธาน

อเมริกันเพื่อความสำ�เร็จ รัฐแคลิฟอร์เนีย
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การโต้แย้ง

การโต้แย้งที่ตีพิมพ์ ในหน้านี้เป็นความคิดเห็นของผู้แต่งและไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยตัวแทนที่เป็นทางการแต่อย่างใด

ข้อเสนอที่

28

ขีดจำ�กัดของการอยู่ในวาระของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การโต้แย้งต่อข้อเสนอที่ 28

ข้อเสนอทที่ 28 เป็นเล่ห์อุบายอย่างหนึ่ง!
ถือเป็นมาตรการบัตรลงคะแนนที่ไม่มีความซื่อสัตย์และหลอกลวงที่สุดในประวัติศาสตร์
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย—ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริง ๆ! นี่เป็นเพียงความพยายามที่ลื่นไหล
ครั้งหลังสุดที่นักการเมืองและผู้สนับสนุนความสนใจพิเศษของพวกเขาได้พยายามและ
หลอกลวงผู้ออกเสียงลงคะแนนให้เอากฎหมายว่าด้วยการจำ�กัดวาระออกจากความเห็น
ชอบของผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ข้อเสนอที่ 28 ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงผู้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้คิดว่า
ทำ�ให้การจำ�กัดวาระแข็งแกร่งขึ้น ในเมื่อความจริงคือให้ผลตรงกันข้าม ข้อเสนอที่ 28
แท้จริงแล้ว ทำ�ให้การจำ�กัดวาระ อ่อนลงสำ�หรับสมาชิกสภานิติบัญญัติและ ขยาย เวลาที่
นักการเมืองจะอยู่ในตำ�แหน่งยาวนานขึ้น!
นั่นก็คือเหตุผลที่ข้อเสนอที่ 28 ได้เขียนและให้เงินทุนจำ�นวนหลายล้านดอลลาร์โดย
ผู้มีอำ�นาจที่มีความสนใจพิเศษมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมทั้งสหภาพที่คัดค้านการ
ปฏิรูปเงินบำ�นาญซึ่งสามารถประหยัดเงินของผู้เสียภาษีได้หลายพันล้านดอลลาร์
ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 28 เป็นนักพัฒนาผู้ร่ำ�รวยและเสาะหาข้อยกเว้นพิเศษจากกฎข้อ
บังคับด้านสิ่งแวดล้อมจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ—ในขณะเดียวกันเขาจ่ายเงินเพื่อมี
คุณสมบัติในข้อเสนอนี้—ซึ่งเขาจะสามารถทำ�เงินได้เป็นจำ�นวนหลายล้านโดยการสร้าง
สนามกีฬา
สภานิติบัญญัติยินดีให้ในสิ่งที่นักพัฒนาต้องการ—และเขาก็ให้รางวัลนักการเมือง
โดยให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐและอยู่ใน
ตำ�แหน่ง เป็นเวลาหลายปีมากกว่าที่กฎหมายการจำ�กัดวาระในปัจจุบันจะอนุญาต
หนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลีสไทม์ ฉบับวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2009 รายงานว่า
"สองเดือนหลังจากที่ผู้บัญญัติกฎหมายของรัฐได้ยกเว้นจากกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอในการสร้างสนามกีฬาอเมริกันฟุตบอลสำ�หรับเมืองอุตสาหกรรม นักพัฒนาได้
บริจาคเงินเพื่อการแข่งขันกีฬาเป็นจำ�นวน 300,000 ดอลลาร์ มาตรการของบัตรลง
คะแนนซึ่งจะอนุญาตให้สมาชิกสภานิติบัญญัติในอนาคตดำ�รงอยู่ในวาระเดียวกันนานกว่า"
ดูที่ความจริงแล้วตัดสินด้วยตัวของท่านเอง

ข้อเสนอที่ 28 ยอมให้นักการเมืองอยู่ในสภานิติบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา
ปี—ไม่ใช่สูงสุด 6 ปีที่อนุญาตตามกฎหมายปัจจุบัน
นั่นก็หมายความว่าสมาชิกของสมัชชาของรัฐจะมีวาระในตำ�แหน่งของตนจริง ๆ สอง
เท่า—ไม่ได้ถูกลดลง!
ข้อเสนอที่ 28 ยังอนุญาตให้นักการเมืองอยู่ในตำ�แหน่งวุฒิสภาของรัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นเวลา 12 ปี—ไม่ใช่สูงสุด 8 ปีที่อนุญาตภายใต้กฎหมายนี้อีกด้วย
นั่นหมายถึงสมาชิกของวุฒิสภาของรัฐจะมีวาระในตำ�แหน่งจริงเพิ่มขึ้นโดย 50%—
ไม่ใช่ลดลง
นักการเมืองและผู้ที่ให้ความสนใจได้ใช้จ่ายเงินหลายล้านเพื่อพยายามและยุติการจำ�กัด
วาระเมื่อข้อเสนอได้ผ่านครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาได้พยายามสองครั้งเพื่อหลอกให้ผู้
ออกเสียงเลือกตั้งหลงเชื่อและปล่อยให้นักการเมืองอยู่ในอำ�นาจต่ออีกหลายปี
ข้อเสนอที่ 28 เป็นการหลอกลวงครั้งล่าสุดเพื่อให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนหลงเชื่อ
อย่าให้พวกเขาละเลยความรับผิดชอบของพวกเขาได้!
ถ้าข้อเสนอที่ 28 ผ่าน นักการเมืองอาชีพและผู้ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษชนะ ผู้ออก
เสียงลงคะแนนของรัฐแคลิฟอร์เนียแพ้
ข้อเสนอที่ 28 เป็นเล่ห์อุบายเพื่อทำ�ลายความตั้งใจของผู้ออกเสียงลงคะแนน
อย่าปล่อยให้นักการเมืองและผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษละเลยต่อความรับผิดชอบด้วยการ
ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเราและในที่สุดก็ประสบผลสำ�เร็จด้านการจำ�กัดวาระ อย่าไปหลงเชื่อ
โดยความพยายามที่ไม่เปิดเผยเพื่อทำ�ลายการจำ�กัดวาระ ออกเสียงลงคะแนน ไม่ ใน
ข้อเสนอที่ 28!
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Philip Blumel ประธาน
การจำ�กัดวาระของสหรัฐฯ
ANITA ANDERSON รองประธาน
บิดามารดาในมูลนิธิ Charge
LEW UHLER ประธาน
คณะกรรมการข้อกำ�หนดภาษีแห่งชาติ

การคัดค้านเพื่อการโต้แย้งต่อข้อเสนอที่ 28
เมื่อฉันได้รณรงค์หาเสียงสำ�หรับกฎหมายการจำ�กัดวาระเดิมมากว่า 20 ปีที่ผ่านมา
เรามีหนึ่งเป้าหมาย : สิ้นสุดยุคของนักการเมืองอาชีพที่มุ่งเน้นความสนใจของตนมากกว่า
ความต้องการของผู้ออกเสียงลงคะแนน
เราหวังว่ากฎหมายจะนำ�ประเภทใหม่ของ "พลเมืองสมาชิกสภานิติบัญญัติ" ผู้ซึ่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งในระยะสั้นและกลับสู่ชีวิตพลเรือน ให้โอกาสผู้อื่นนำ�ความคิดใหม่ ๆ และ
มุมมองใหม่ ๆ ให้กับรัฐบาล
มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
นักการเมืองใช้เวลาของตนส่วนใหญ่ในสำ�นักงานเพื่อหางานใหม่ พยายามที่จะยืด
อาชีพทางการเมืองของตนโดยการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
การโต้แย้งของฝ่ายตรงข้ามแนะนำ�ไปในทางที่ผิด ๆ อ่านข้อเสนอที่ 28 เพื่อ
ตนเอง ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับที่กล่าวไว้ ข้อเสนอที่ 28 ปิดช่องโหว่ซึ่งทำ�ให้
สมาชิกสภานิติบัญญัติทำ�หน้าที่หลายต่อหลายปี อย่างเช่น 17 ปี ข้อเสนอที่ 28 ข้อ
บังคับการจำ�กัดตลอดชีวิต 12 ปีไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถอยู่ในวาระวุฒิสภา สมาชิก
สภานิติบัญญัติ หรือผลรวมของทั้งสองตำ�แหน่ง ไม่ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติคนปัจจุบัน
หรือคนก่อนจะสามารถขยายวาระของตนในตำ�แหน่งได้เนื่องจากข้อเสนอที่ 28

สถานการณ์ที่ใช้อยู่ไม่ได้ผล หลังจากสองทศวรรษ กฎหมายการจำ�กัดวาระของเรา
จำ�เป็นต้องมีการปฏิรูป ไม่น่าประหลาดใจเลยว่า ผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษกำ�ลังโต้แย้ง
กันเพื่อธุรกิจตามปกติ
จะเสนอข้อเสนอที่ 28 แก้ปัญหาทุกปัญหาที่เรามีในซาคราเมนโตหรือไม่ ไม่
แต่เป็นการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ข้อเสนอที่ 28 กำ�หนดการจำ�กัดเวลาแน่นอน
12 ปี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสมาชิกสภานิติบัญญัติให้มีความรับผิดชอบและมุ่งเน้นในงานที่
เราเลือกให้พวกเขาทำ�
ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่ ในข้อเสนอที่ 28
Dan Schnur ประธาน (2010–2011)

คณะกรรมาธิการการปฏิบัติทางการเมืองที่ยุติธรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

การโต้แย้งที่ตีพิมพ์ ในหน้านี้เป็นความคิดเห็นของผู้แต่งและไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยตัวแทนที่เป็นทางการแต่อย่างใด

การโต้แย้ง
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จัดเตรียมโดยอัยการใหญ่

กำ�หนดให้มีการเพิ่มภาษีบุหรี่เพื่อนำ�มาใช้ในการวิจัยโรคมะเร็ง การริเริ่มออกกฎหมาย
•

กำ�หนดให้มีการเพิ่มภาษีบุหรี่มวนละห้าเซนต์ต่อการจำ�หน่ายบุหรี่แต่ละซอง (ซองละ 1.00 ดอลลาร์) และเพิ่มภาษีเป็นจำ�นวนเท่ากันกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เพื่อเป็นเงินทุนในการวิจัยโรคมะเร็งและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ
กำ�หนดให้เก็บเงินรายได้จากภาษีสรรพสามิตเข้าในกองทุนพิเศษเพื่อใช้ในการวิจัยและอำ�นวยความสะดวกในการวิจัยโดยมุ่งเน้นการค้นหา
การป้องกัน การรักษาและการรักษาให้หายขาดของโรคมะเร็ง โรคหัวใจ อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอด รวมทั้งโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับยาสูบและเพื่อเป็นทุนในโครงการป้องกัน
จัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกเก้ารายซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารเงินทุน

•
•

สรุปผลการประมาณการของนักวิเคราะห์ด้านนิติบัญญัติเรื่องผลกระทบต่องบประมาณของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น:
•

เงินรายได้สุทธิจากภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 735 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2013—14 จะนำ�มาใช้ในโครงการวิจัยโรคมะเร็งและโรค
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ และโครงการป้องกันประชาชนจากการใช้ยาสูบ และช่วยให้เลิกใช้ยาสูบ รายได้เหล่านี้จะลดลงเล็กน้อยในปีถัดไป
รายได้จากภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 50 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่จะนำ�ไปใช้ในโครงการวิจัยสุขภาพ
ที่มีอยู่แล้วและโครงการป้องกันการใช้ยาสูบและช่วยให้เลิกใช้ยาสูบ
เงินรายได้สุทธิจากภาษีการขายทั้งของรัฐและของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 10 ถึง 20 ล้านดอลลาร์
ไม่ทราบผลกระทบโดยรวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรักษาพยาบาลระยะยาวทั้งของรัฐและท้องถิ่น

•
•
•

วิเคราะห์โดยผู้วิเคราะห์ทางกฎหมาย

ประวัติความเป็นมา
ภาษียาสูบ

ภาษีสรรพสามิตของรัฐมีอยู่เดิม กฎหมายในปัจจุบันของรัฐ
กำ�หนดภาษีสรรพสามิตในการจำ�หน่ายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่น ๆ เช่น ซิการ์ และยาสูบสำ�หรับเคี้ยว ผู้ค้าส่งซึ่งจัดหาบุหรี่และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ให้แก่ร้านค้าปลีกเป็นผู้จ่ายภาษีสรรพสามิต
ของยาสูบ ภาษีเหล่านี้ได้ส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทำ�ให้ราคาบุหรี่และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ สูงขึ้น
ปัจจุบันภาษีสรรพสามิตของบุหรี่ของรัฐคือซองละ 87 เซนต์
ภาพที่ 1 บรรยายส่วนประกอบที่แตกต่างกันของภาษีบุหรี่ต่อซอง
ตามที่แสดงในภาพ ผู้ออกเสียงลงคะแนนสองรายได้ให้การรับรอง
มาตรการ—ข้อเสนอที่ 99 ในปี 1988 และข้อเสนอที่ 10 ในปี
1998—รับผิดชอบสำ�หรับการทำ�ให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่ของภาษี
สรรพสามิตภาษีจากยาสูบ ดังแสดงในภาพที่ 1 รายได้จากภาษี
โดยรวมของรัฐจากภาษีสรรพสามิตที่มีอยู่ในบุหรี่และผลิตภัณฑ์
ยาสูบอื่น ๆ เป็นจำ�นวนกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในปี 2010–11
รายได้จากภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของข้อเสนอที่ 10 และข้อเสนอที่ 99
12

|

ตำ�แหน่งและสรุป

ภายในกฎหมายปัจจุบัน การเพิ่มภาษีบุหรี่ใด ๆ จะเป็นการเพิ่มภาษี
สรรพสามิตโดยอัตโนมัติในผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ในอัตราที่เท่ากัน
ซึ่งรายได้จากภาษีจะนำ�ไปสนับสนุนวัตถุประสงค์ของข้อเสนอที่ 99
ภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้
รัฐบาลกลางยังกำ�หนดภาษีสรรพสามิตของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยา
สูบอื่น ๆ อีกด้วย ในปี 2009 ภาษีนี้ได้เพิ่มขึ้นจากซองละ 62
เซนต์ (ถึง 1.01 ดอลลาร์ต่อซองโดยรวม) เพื่อช่วยระดมทุนให้
กับโปรแกรมการประกันสุขภาพของเด็ก ๆ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินในการครอบคลุมการประกันสุขภาพเด็ก ๆ ในครอบครัว
ที่มีรายได้ต่ำ�
ภาษีรัฐและภาษีการขายของท้องถิ่นและภาษีจากการใช้ที่มี
อยู่เดิม นอกจากนี้ การขายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ จะ
ต้องจ่ายภาษีรัฐและภาษีการขายของท้องถิ่นและภาษีจากการใช้
ส่วนตัว ภาษีเหล่านี้ได้กำ�หนดในราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
รวมทั้งภาษีสรรพสามิตซึ่งได้ถูกส่งต่อมาจากผู้จัดจำ�หน่าย ราคา
โดยเฉลี่ยของบุหรี่หนึ่งซองในรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันคือเกิน
กว่า 5 ดอลลาร์ รายได้จากการเก็บภาษีประจำ�ปีสำ�หรับภาษีจาก
การขายและจากการใช้บุหรี่และจากผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ มากกว่า
400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะนำ�เข้าในรัฐและการปกครองของท้องถิ่น

ข้อเสนอที่ กำ�หนดภาษีบุหรี่เพิ่มเติมสำ�หรับใช้ในการวิจัยโรคมะเร็ง
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อ่านต่อ

ภาพที่ 1

การเรียกเก็บภาษียาสูบของรัฐที่มีอยู่เดิม

(มีหน่วยเป็นล้านดอลลาร์)

หลายเซนต์ต่อบุหรี่
หนึ่งซอง

คำาอธิบาย
กองทุนทั่วไปของรัฐ: ได้เสนอให้ออกเป็นกฎหมายโดยสมาชิกสภา

นิติบัญญัติในปี 1959 เพื่อเป็นการสนับสนุนทั่วไปของงบประมาณของรัฐ
ข้อเสนอที่ 99: ได้เสนอให้ออกเป็นกฎหมายโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนใน
ปี 1988 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาและความ
พยายามในการป้องกันการใช้ยาสูบ โปรแกรมการวิจัยโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ยาสูบ การบริการดูแลสุขภาพสำาหรับผู้มีรายได้ต่ำาและการป้องกันสิ่ง
แวดล้อมและแหล่งข้อมูลการสันทนาการ รายได้จากภาษีอากรบางส่วน
ของข้อเสนอที่ 99 ได้นำามาใช้เพื่อสนับสนุนโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งยังได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนทั่วไปของรัฐอีกด้วย
กองทุนโรคมะเร็งเต้านม: ได้รับการเสนอให้เป็นกฎหมายโดยสมาชิกสภา
นิติบัญญัติในปี 1993 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโปรแกรมการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำาหรับสตรีที่ไม่มีการประกันสุขภาพและการวิจัย
เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเต้านม
ข้อเสนอที่ 10: ได้เสนอให้ออกเป็นกฎหมายโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนในปี
1998 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาในเด็กปฐมวัย

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมการวิจัยด้านสุขภาพและการเลิกใช้ยาสูบใน
ปัจจุบัน
เงินจำ�นวนมากที่ได้นำ�มาใช้จ่ายในการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวกับยาสูบทั่วประเทศ เช่น โรคหัวใจ
ตัวอย่างเช่น สถาบันสุขอนามัยแห่งชาติของรัฐบาลกลางจัดให้เงิน
ประจำ�ปีเพื่อการช่วยเหลือและการวิจัยในด้านเหล่านี้เป็นจำ�นวน
เงินหลายพันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ องค์กรภาคเอกชนและ
องค์กรที่ไม่หวังผลกำ�ไรยังให้เงินทุนช่วยเหลือสำ�หรับการวิจัยดัง
กล่าวอีกด้วย ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย
(UC) เป็นหนึ่งในผู้รับหลักของจำ�นวนดอลลาร์ของการวิจัยเหล่า
นี้ นอกจากนี้ UC ใช้เงินทุนบางอย่างของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์นี้
ในปัจจุบันนี้โปรแกรมการป้องกันและการเลิกใช้ยาสูบปัจจุบัน
ได้รับการดำ�เนินการโดยองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ บริษัทประกันภัยและ
องค์กรอื่น ๆ อีกมาก ตัวอย่างเช่น รายได้จากการเก็บภาษีตาม
ข้อเสนอที่ 99 ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ต่อปี ได้นำ�มาใช้ใน
โครงการการป้องกันการใช้และการเลิกใช้ยาสูบในรัฐแคลิฟอร์เนีย
สำ�หรับเนื้อหาของข้อเสนอที่ 29 กรุณาดูที่หน้า 24

10 เซนต์

96 ดอลลาร์

25

298 b

2

23

50

489 b

87

a บัญชีสำาหรับการจ่ายเงิน จากข้อเสนอที่10 ไปยังกองทุนอื่น ๆ เพื่อรักษาระดับรายได้จากภาษีก่อนข้อเสนอที่ 10
b จำานวนเต็มรวมทั้งรายได้จากการเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เช่น ซิการ์ และยาสูบสำาหรับเคี้ยว
c ไม่มีจำานวนรวมเนื่องจากเป็นการปัดเศษ

รายได้สุทธิจากภาษี
อากรของปี 2010–11
โดยประมาณ a

เซนต์

905

ดอลลาร์ c

ข้อเสนอ

มาตรการนี้ทำ�ให้มีการเพิ่มภาษีสรรพสามิตในการจัดจำ�หน่าย
บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ซึ่งรายได้เพิ่มเติมจากการเก็บ
ภาษีนั้นจะถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยโรคมะเร็งและ
โรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ (เช่น โรคหัวใจและอาการผิดปกติเรื้อรัง
ของปอด) และเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอื่น ๆ บทบัญญัติหลัก
ของมาตรการนี้ได้มีการบรรยายไว้ที่ด้านล่าง

รายได้จากการเก็บภาษีใหม่สำ�หรับยาสูบของรัฐ
มาตรการการเพิ่มภาษีนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม
2012—ภาษีสรรพสามิตของรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในบุหรี่ซองละ
1 ดอลลาร์ ดังนั้น ภาษีสรรพสามิตโดยรวมของรัฐสำ�หรับบุหรี่จะ
เป็นซองละ 1.87 ดอลลาร์ นอกจากนี้ มาตรการนี้ยังสร้าง "ภาษี
คลังสินค้า" ซึ่งเป็นการจัดเก็บเพียงครั้งเดียวในบุหรี่ส่วนใหญ่ซึ่ง
เก็บรักษาไว้โดยธุรกิจในเวลาที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่
โดยทั่วไปภาษีคลังสินค้าป้องกันธุรกิจจากการหลีกเลี่ยงภาษีโดย
การเก็บสะสมผลิตภัณฑ์ไว้ก่อนที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้
การวิเคราะห์
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กฎหมายของรัฐที่มีอยู่เดิมกำ�หนดให้คณะกรรมาธิการภาษี
(BOE) กำ�หนดภาษีรายปีในผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ—เช่น ซิการ์
และยาสูบสำ�หรับเคี้ยว—ในจำ�นวนเท่ากับภาษีบุหรี่ นอกจาก
นี้ มาตรการนี้จะส่งผลให้การเพิ่มภาษีสรรพสามิตที่เท่า ๆ กันใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ซึ่งรายได้จากการเก็บภาษีจะนำ�มาสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของข้อเสนอที่ 99

อ่านต่อ

หลีกเลี่ยงภาษียาสูบ และการขายยาสูบที่ผิดกฎหมายแก่
เยาวชน และเพื่อการปรับปรุงการบังคับใช้ตามกฎหมายที่มีอยู่
•• กองทุนจะฝากเข้าบัญชีของคณะกรรมการของโฮป 2010
(HOPE 2010 Committee Account) สองเปอร์เซ็นต์
ของกองทุนจะฝากเข้าบัญชีของคณะกรรมการของโฮปซึ่งจะ
นำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารมาตรการ ส่วนใหญ่จะมา
จ่ายคืนให้ BOE สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษี
วิธีการนำ�รายได้จากภาษีบุหรี่ใหม่มาใช้
โปรแกรมการจ่ายคืนภาษียาสูบที่มีอยู่เดิม มาตรการนี้กำ�หนด
รายได้จากการเพิ่มภาษีสรรพสามิตของบุหรี่จะนำ�มาฝากเข้า ให้โอนเงินรายได้จำ�นวนหนึ่งจากภาษีจากกองทุนทรัสต์ไปยัง "การ
ในกองทุนพิเศษใหม่ เรียกว่า กองทุน ทรัสต์การวิจัยโรคมะเร็งด้าน จ่ายคืน" หรือ ชดเชย รายได้ทั้งหมดที่สูญไปที่ดูเหมือนว่าเกิดขึ้น
การนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ชีวิตของรัฐแคลิฟอร์เนีย รายได้เหล่านี้ กับภาษีบุหรี่และยาสูบของรัฐที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ
จะนำ�มาสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวข้องกับ เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม การสูญเสียรายได้เหล่านี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่
ยาสูบ และเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอื่น ๆ หลังจากเงินทดแทน เนื่องจากการขึ้นราคาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ โดยทั่วไปจะ
กองทุนโปรแกรมภาษียาสูบที่มีอยู่เดิมสำ�หรับการสูญเสียเนื่องจาก ทำ�ให้การใช้ลดลง และส่งผลทำ�ให้เกิดการขายมากขึ้นในที่ที่ไม่มี
ภาษีใหม่ (ดังที่จะอธิบายในหมวดต่อไป) เงินที่เหลือจะนำ�ไปเข้า การเก็บภาษี เช่นการซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตและการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากรัฐอื่น ในทางกลับกันจะลดจำ�นวนรายได้จากภาษี
กองทุนห้ากองทุนคือ:
•• กองทุนวิจัยโฮป 2010 (Hope 2010 Research Fund) สรรพสามิตของรัฐที่มีอยู่เดิมดังที่อธิบายไว้ข้างต้น BOE จะเป็น
ผู้กำ�หนดจำ�นวนการจ่ายเงินคืนที่จำ�เป็นเพื่อชดเชยการสูญเสียของ
หกสิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนจะนำ�มาใช้เพื่อเป็นเงินช่วย
เงินทุนในด้านเหล่านี้
เหลือและเงินกู้เพื่อสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน
การวินิจฉัยโรค การบำ�บัดรักษาและการรักษาที่อาจมีขึ้นได้
คณะกรรมการได้กำ�หนดผู้บริหารกองทุนทรัสต์
สำ�หรับโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ มาตรการนี้
กล่าวว่าผู้วิจัยที่มีคุณสมบัติทุกรายจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
กองทุนทรัสต์จะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจ
ในการแข่งขันสำ�หรับกองทุนวิจัยเหล่านี้
สอบของกลุ่มการวิจัยโรคมะเร็งชุดใหม่ที่จัดขึ้น คณะกรรมการนี้จะ
•• กองทุนอาคารของโฮป 2010 (HOPE 2010 Facilities ประกอบด้วยสมาชิกเก้าราย:
Fund) สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของทุนจะนำ�มาใช้เพื่อเป็นเงินช่วย
เหลือและเงินกู้เพื่อสร้างและเช่าอาคารและให้เครื่องมือหลัก •• สมาชิกสี่รายได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ คือสามรายเป็น
ผู้อำ�นวยการที่ศูนย์มะเร็งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับเลือกจาก
สำ�หรับการวิจัยโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
หนึ่งในสิบแห่ง
•• กองทุนการเลิกใช้และการป้องกันจากการใช้ยาสูบของ
•• สมาชิกสองรายได้รับการแต่งตั้งโดยผู้คณะกรรมการของ
โฮป 2010 (HOPE 2010 Tobacco Prevention
DPH อย่างน้อยหนึ่งรายเคยได้รับการบำ�บัดรักษาจากการ
and Cessation Fund) ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของทุนจะนำ�มา
เจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
ใช้ในโปรแกรมการป้องกันจากการใช้และการเลิกใช้ยาสูบ
•• อธิการบดีสามรายจากวิทยาเขต UC ซึ่งเป็นสมาชิกของ
ซึ่งบริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนีย
สถาบันวิจัยชีวการแพทย์เชิงปริมาณแห่งแคลิฟอร์เนีย
(DPH) และกระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนีย
(California Institute for Quantitative Biosciences
•• กองทุนการบังคับใช้ตามกฎหมายของโฮป 2010 (HOPE
Research) (วิทยาเขตสามแห่งของ UC ในปัจจุบันคือ—
2010 Law Enforcement Fund) สามเปอร์เซ็นต์ของ
ซานตาครู้ซ เบิร์กเล่ย์ และซานฟรานซิสโกที่เป็นสมาชิก
ทุนจะจัดสรรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเพื่อสนับสนุนการ
ของสถาบัน)
บังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อลดการลักลอบการนำ�บุหรี่ การ
14
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อำ�นาจที่มอบแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการได้รับมอบ
อำ�นาจตามมาตรการนี้เพื่อบริหารเงินทุนทรัสต์ เงินทุนนี้จะใช้จ่าย
เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บรรยายไว้ในกฎหมายเท่านั้น คณะ
กรรมการจะเป็นผู้จัดสรรเงินทุนนี้ ดังนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติจึง
ไม่อาจจัดสรรเงินทุนนี้ได้ นอกจากนี้ กองทุนเหล่านี้จึงไม่สามารถ
ให้กองทุนอื่น ๆ ของรัฐกู้ยืมได้
มาตรการนี้ให้อำ�นาจคณะกรรมการเพื่อ :
•• การพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวตามแผนทางการเงิน
•• จัดตั้งขั้นตอนสำ�หรับการเรียกร้อง การตรวจสอบและการให้
รางวัลเป็นเงินช่วยเหลือและเงินกู้สำ�หรับผู้วิจัยและอาคาร
ต่าง ๆ
•• แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
•• จัดตั้งนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มา
จากการวิจัยที่ได้เงินทุนจากมาตรการนี้

บทบัญญัติหลักอื่น ๆ
การโอนที่ได้รับอนุญาตจากกองทุนอาคาร ในกรณีที่คณะ
กรรมการตัดสินว่ามีเงินเหลือในกองทุนอาคารของโฮป 2010
(Hope 2010 Facilities Fund) มาตรการนี้จะมอบอำ�นาจ
ให้คณะกรรมการโอนเงินส่วนที่เหลือไปยังกองทุนการวิจัยของ
โฮป 2010 (Hope 2010 Research Fund) กองทุนป้องกัน
ประชาชนจากการใช้ยาสูบและช่วยให้เลิกใช้ยาสูบของโฮป 2010
(Hope 2010 Tobacco Prevention and Cessation Fund)

หรือกองทุนการบังคับใช้ตามกฎหมายของโฮป 2010 (Hope
2010 Law Enforcement Fund)

ความรับผิดชอบของมาตรการ มาตรการนี้กำ�หนดให้คณะ
กรรมการออกรายงานประจำ�ปีให้สาธารณชนทราบ ซึ่งรวมทั้ง
ข้อมูลการใช้จ่ายจากการบริหาร ตัวเลขและจำ�นวนเงินที่ให้เป็น
เงินช่วยเหลือและสรุปความสำ�เร็จของการวิจัย คณะกรรมการจะ
ต้องมีการตรวจสอบทางการเงินอิสระในแต่ละปี มาตรการนี้รวม
ทั้งบทบัญญัติด้านผลประโยชน์ขัดกันซึ่งครอบคลุมการดำ�เนินงาน
ของสมาชิกคณะกรรมการ รวมทั้งบทลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะ
สำ�หรับผู้ที่มีความผิดในการใช้เงินทุนในทางมิชอบ
สำ�หรับเนื้อหาของข้อเสนอที่ 29 กรุณาดูที่หน้า 24

อ่านต่อ

ผลของงบประมาณ

มาตรการนี้จะมีผลต่องบประมาณของรัฐและการปกครองใน
ท้องถิ่น ผลกระทบหลักมีดังนี้

ผลกระทบต่อรายได้จากภาษีของรัฐและของท้องถิ่น
รายได้จากภาษีจะส่งผลจากการตอบสนองของผู้บริโภค ราย
ได้จากภาษีของเราคาดโดยประมาณว่า การเพิ่มภาษีสรรพสามิต
ที่กำ�หนดขึ้นจะผ่านผลักดันต่อไปยังผู้บริโภค อีกนัยหนึ่ง เราคาด
ว่าราคาขายปลีกบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น รวม
ทั้งการเพิ่มภาษีสรรพสามิต อันนี้จะส่งผลต่อการตอบรับที่หลาก
หลายจากผู้บริโภค ราคาที่เพิ่มขึ้นจะทำ�ให้ผู้บริโภคลดจำ�นวนการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ ผู้บริโภคสามารถ
เปลี่ยนวิธีการได้มาของผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อให้มีการธุรกรรมที่ต้อง
เสียภาษีน้อยลง เช่น การสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตหรือการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากรัฐอื่น ขณะที่เราเชื่อว่าการวางแผนที่สมเหตุสมผล
จากการตอบรับของผู้บริโภคเป็นการรวมเป็นรายได้จากภาษีของ
เราโดยประมาณ เราก็ยังไม่มีความแน่นอน
รายได้จากภาษีสรรพสามิตใหม่ของบุหรี่ เราประมาณว่าการ
เพิ่มภาษีสรรพสามิตของบุหรี่ที่กำ�หนดในมาตรการนี้จะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 615 ล้านดอลลาร์ในปี 2012–13 (มีผลบางส่วนของ
ปี) และ ประมาณ 810 ล้านดอลลาร์ในปี 2013–14 (ผลเต็ม
ปี) การจัดสรรรายได้จากภาษีสรรพสามิตใหม่ของเราโดยประมาณ
ในปี 2013–14 แสดงไว้ในภาพที่ 2 หลังจากการสูญเสียการ
จ่ายคืนรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่มีอยู่เดิม (ดูหน้าถัดไป) ภาษี
สรรพสามิตใหม่ในบุหรี่จะทำ�ให้เกิดรายได้สุทธิประมาณ 735 ล้าน
ดอลลาร์ในปี 2013–14 เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่บรรยายไว้
ในมาตรการ การเพิ่มภาษีสรรพสามิตของบุหรี่จะทำ�ให้เกิดจำ�นวน
รายได้น้อยกว่าในแต่ละปีหลังจากนั้น ตามการคาดการณ์ของเราที่
จะมีการใช้บุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อรายได้จากภาษีสรรพสามิตของยาสูบที่มีอยู่เดิม
การลดลงในการบริโภคของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ที่มี
สาเหตุจากมาตรการนี้จะลดรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่มีอยู่เดิม
การวิเคราะห์
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อ่านต่อ

ภาพที่ 2

รายได้จากภาษาภาษีใหม่ของบุหรี่โดยประมาณจะได้รับการจัดสรรอย่างไร

(มีหน่วยเป็นล้านดอลลาร์)

รายได้จากภาษีใหม่ของบุหรี่โดยประมาณ

การจัดสรร

ลดจำ�นวนที่จ่�ยคืนในข้อเสนอที่ 99 ข้อเสนอที่
10 กองทุนทั่วไปและกองทุนโรคมะเร็งเต้�นม

—

กองทุนก�รวิจัย
กองทุนด้�นอ�ค�ร
กองทุนก�รป้องกันและก�รเลิกใช้ย�สูบ
กองทุนก�รบังคับใช้ต�มกฎหม�ย
ก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�ร

60 เปอร์เซ็นต์
15
20
3
2

รายได้สุทธิโดยประมาณ
การจัดสรรรายได้จากภาษีสุทธิโดยประมาณ

การให้เงินทุน (ทั้งปี)
2013–14

ดอลลาร์

810
-75 a
735

ดอลลาร์

441 ดอลลาร์
110
147
22
15

a

ก�รคำ�นวณ LAO คณะกรรมก�รค่�ธรรมเนียมชดเชยจะเป็นผู้กำ�หนดจำ�นวนที่จ่�ยคืน

ที่รายได้นั้นถูกนำ�ไปใช้เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของข้อเสนอที่ 99
และที่ 10 ในกองทุนทั่วไปและกองทุนโรคมะเร็งเต้านม มาตรการ
นี้จัดการจ่ายคืนของรายได้ที่สูญเสียเหล่านี้จากภาษีสรรพสามิตใหม่
เราคาดว่าจำ�นวนการจ่ายคืนในกองทุนจำ�เป็นจะต้องสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดนี้คือประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งแสดงไว้ในภาพที่ 2
ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น มาตรการนี้จะมีผลต่องบประมาณเพิ่ม
เติมด้านภาษีสรรพสามิตซึ่งจะนำ�ไปสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของ
ข้อเสนอที่ 99 ภายในกฎหมายปัจจุบัน ภาษีที่เพิ่มขึ้นในบุหรี่ีจะส่ง
ผลการเพิ่มภาษีในผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ซึ่งรายได้เพิ่มเติมจากภาษี
นี้จะนำ�ไปสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของข้อเสนอที่ 99 เราคาดว่า
ภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งปี
เต็มของข้อเสนอที่ 99 คือประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเริ่มขึ้น
ในปี 2013–14
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ผลของรายได้จากภาษีของรัฐ จากการขายในท้องถิ่นและจาก
การใช้ ภาษีจากการขายและจากการใช้ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวม
ทั้งราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยปกติราคาขายปลีกจะ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของภาษีสรรพสามิตทั้งหมด ราคาขายปลีกใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากภาษีสรรพสามิตใหม่ ดังนั้น
จึงเป็นการเพิ่มรายได้ที่เกิดจากภาษีในภาครัฐ จากการขายในท้อง
ถิ่นและจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลที่ได้นี้จะได้รับการชดเชยจาก
ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น้อยลงเนื่องจากภาษี
จากการขายและจากการใช้ เราประเมินรายได้สุทธิจากภาษีที่เพิ่ม
ขึ้นประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ ถึง 20 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ผลจากการเก็บภาษีสรรพสามิต ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้าง
ต้น มาตรการนี้จะนำ�รายได้ 3 เปอร์เซ็นต์จากภาษีใหม่ของบุหรี่
เข้าในกองทุนการบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนการบังคับ
ใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐ เงินกองทุนเหล่านี้จะนำ�มาใช้
สนับสนุนการบังคับใช้ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเพื่อลดการหลีกเลี่ยง
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การเสียภาษี การปลอมแปลงบุหรี่ การลักลอบขนบุหรี่และการขาย
บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ โดยไม่มีใบอนุญาต ดังนั้น กองทุน
นี้จะยังนำ�มาใช้สนับสนุนความพยายามเพื่อลดการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบแก่ผู้เยาว์ ผลกระทบที่แท้จริงจากกิจกรรมเหล่านี้ต่อจำ�นวน
รายได้ที่เก็บได้จากภาษีสรรพสามิตยังไม่เป็นที่ทราบ

ผลกระทบด้ายค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพภาครัฐและ
การปกครองในท้องถิ่น
การปกครองของรัฐและของท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็น
สาเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายสำ�หรับ (1) การดูแลรักษาสุขภาพสำ�หรับ
บุคคลผู้มีรายได้ต่ำ�และผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ และ (2) การ
ครอบคลุมการประกันสุขภาพสำ�หรับพนักงานและพนักงานผู้
เกษียณอายุของส่วนการปกครองของรัฐและของท้องถิ่น นอกจาก
นี้ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากข้อเสนอนี้ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป—บุคคล

สำ�หรับเนื้อหาของข้อเสนอที่ 29 กรุณาดูที่หน้า 24

อ่านต่อ
ที่มีรายได้ต่ำ�และไม่มีการประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน
ของรัฐ—จะมีผลด้านค่าใช้จ่ายจากการดูแลรักษาสุขภาพต่อกองทุน
ดังที่ได้กล่าวตัวอย่างไว้ที่ข้างต้น มาตรการนี้จะส่งผลให้มีการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลง การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้เชื่อมโยงต่อผล
อันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพมากมาย จากการศึกษาของหน่วยกำ�กับ
ดูแลด้านสาธารณสุขของรัฐบาลกลางและการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์
หลายการศึกษา ดังนั้น มาตรการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพของรัฐและการปกครองในท้องถิ่นในโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
ในช่วงระยะยาว มาตรการนี้จะมีผลต่องบประมาณซึ่งเกิดจาก
ชดเชยในการประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารของ
รัฐและของท้องถิ่นจะประสบกับค่าใช้จ่ายในอนาคตสำ�หรับบทบัญญัติ
ด้านการบริการการดูแลรักษาสุขภาพและการบริการสังคมซึ่งจะไม่มี
ผลเกิดขึ้นในทางส่วนตัวสำ�หรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับยาสูบและมีชีวิตที่ยาวนานกว่า ดังนั้น ผลกระทบที่แท้จริงของงบ
ประมาณของมาตรการนี้ต่อค่าใช้จ่ายในภาคการบริหารของรัฐและ
ของท้องถิ่นจึงยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน

การวิเคราะห์
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การโต้แย้งในการสนับสนุนข้อเสนอที่ 29
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับข้อเสนอที่ 29 เพื่อสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็งและการรักษาชีวิต
ข้อเสนอที่ 29 กฎหมายว่าด้วยการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนียมาจากพื้นฐานแนวคิด
ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง กฎหมายนี้จะทำ�ให้เกิดภาษียาสูบใหม่ 1 ดอลลาร์—ผู้เลือกสูบบุหรี
่เท่านั้นที่ต้องจ่ายภาษี
สมาคมโรคมะเร็งของอเมริกัน สมาคมโรคหัวใจของอเมริกัน และสมาคมโรคปอดของอเมริกัน
ต่างสนับสนุนมาตรการนี้เนื่องจากสมาคมดังกล่าวทราบว่าการเก็บภาษีช่วยรักษาชีวิตของผู้คน
บริษัทยาสูบคัดค้านมาตรการนี้ด้วยเหตุผลเดียวกัน วงการอุตสาหกรรมยาสูบรู้ดีว่าร้อยละเก้าสิบ
ของผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นสูบตอนที่ยังอยู่ในวัยรุ่น
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับข้อเสนอที่ 29 เพื่อสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง เงินทุนที่เกิดจาก
กฎหมายนี้จะถูกส่งไปยังแพทย์วิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่ทำ�การวิจัยโดยตรง—โดยที่นักการ
เมืองไม่สามารถแตะต้องได้
มะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในโลกคู่มืออ้างอิงแบบฉับพลันการสูบบุหรี่คือสาเหตุ
หลัก โรคมะเร็งเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวในรัฐของเรา นักวิทยาศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ใน
ระดับแนวหน้าของการวิจัยเพื่อช่วยชีวิตโดยมุ่งค้นคว้าวิธีการตรวจพบโรค การบำ�บัด การป้องกัน
และการรักษารักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ แม้
การทำ�งานของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะมีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้อง
ดำ�เนินการ ข้อเสนอที่ 29 จะสร้างเงินทุนเกือบ 600 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย—
และเพื่อให้โครงการวิจัยวิธีรักษาโรคมะเร็งได้ดำ�เนินต่อไป
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับข้อเสนอที่ 29 เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ สูบบุหรี่—และช่วย
รักษาชีวิต
บรรดาบริษัทยาสูบยังคงใช้เงินนับล้านเพื่อดำ�เนินแผนการตลาดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
—ทุกปีจะมีเด็ก ๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียกว่า 34,000 คนเริ่มสูบบุหรี่ ข้อเสนอที่ 29 จะช่วยให้
เยาวชนเลิกสูบบุหรี่และยับยั้งไม่ให้มีการสูบบุหรี่ตั้งแต่ต้น การเก็บภาษียาสูบเพิ่ม 1 ดอลลาร์อาจ
เป็นจำ�นวนเงินที่ดูเหมือนไม่มาก แต่หากสามารถทำ�ให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ได้ยากขึ้นก็ถือว่าเป็น
มาตรการที่คุ้มค่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขประมาณการว่า ข้อเสนอที่ 29 จะช่วยยับยั้งเด็ก ๆ
228, 000 คนจากการสูบบุหรี่ และประมาณการเพิ่มเติมว่าข้อเสนอที่ 29 จะรักษาชีวิต
ผู้คนที่สูบบุหรี่ได้ถึง 104,000 คน โดยช่วยให้คนเหล่านี้หยุดสูบเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพองหรือโรคหัวใจ

ใครคือผู้คัดค้านเสนอที่ 29 บริษัทยาสูบ
บริษัทยาสูบต่าง ๆ ได้ว่าจ้างบรรดาล็อบบียิสต์และที่ปรึกษาทางการเมืองราคาแพงเพื่อยับยั้ง
ข้อเสนอที่ 29 เพราะเหตุใด ก็เพื่อปกป้องผลกำ�ไรของตนเอง ดังนั้นอย่าหลงกลกับกลยุทธ์อันน่า
กลัวและการรณรงค์ต่าง ๆ ที่เป็นฉากบังหน้า
ศึกษาข้อเสนอที่ 29 ด้วยตัวของท่านเอง!
แล้วจะพบว่าข้อเสนอที่ 29 ประกอบด้วยมาตรการป้องกันที่เข้มงวดและตรวจสอบได้จริง
นักการเมืองจะไม่มีอำ�นาจตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไร—แพทย์และนักวิทยาศาสตร์
ที่ทำ�การวิจัยจะเป็นผู้ตัดสิน
ข้อเสนอที่ 29 จะทำ�ให้การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทุนเป็นอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ
ขององค์กรวิจัยชั้นนำ�ในรัฐแคลิฟอร์เนีย องค์กรสนับสนุนด้านสาธารณสุขที่เชื่อถือได้รวมทั้งผู้ที่
รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ข้อเสนอที่ 29 จะแบ่งเงินทุนเพื่อใช้ในการป้องกันการลักลอบค้าบุหรี่ ข้อ
เสนอที่ 29 มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทั้งหมดจะได้รับการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
และโปรดระลึกว่า หากท่านไม่สูบบุหรี่ ท่านก็ไม่ต้องจ่ายภาษี
ไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะค้นพบวิธีรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดได้เมื่อไร แต่เงินทุกดอลลาร์ที่ใช้ใน
การวิจัยจะช่วยให้เราเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้น ขณะที่ท่านกำ�ลังอ่านข้อเสนอนี้ ใครคนใดคนหนึ่ง
กำ�ลังถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง—และคน ๆ นั้นอาจเป็นแม่ พ่อ ลูกชาย หรือลูกสาวของใคร
คนหนึ่ง—และเราก็มีอีกครอบครัวที่เฝ้ารอความหวัง การลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับข้อเสนอ
ที่ 29 จะสามารถนำ�เงิน 1 ดอลลาร์จากค่าบุหรี่มาอุทิศให้กับการวิจัยเพื่อค้นคว้าวิธีรักษาโรค
มะเร็งและช่วยรักษาชีวิตของคนที่ท่านรัก
สนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็งด้วยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับข้อเสนอที่ 29 กฎหมายว่า
ด้วยการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย
DR. CLIFFORD C. EKE, M.D. ประธาน
สมาคมโรคมะเร็งของอเมริกัน ส่วนงานแคลิฟอร์เนีย
JANE WARNER ประธาน
สมาคมโรคปอดของอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนีย
DR. RICHARD J. GRAY M.D. ประธาน
สมาคมโรคหัวใจของอเมริกัน สมาคมแห่งรัฐฝั่งตะวันตก

การคัดค้านเพื่อให้เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอที่ 29
ทุกคนสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง แต่ข้อเสนอที่ 29 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสิบสามหน้าก็มี
ช่องโหว่และข้อบกพร่อง มีผู้เห็นว่าเป็นโครงการที่เปล่าประโยชน์และทำ�ให้เสียเงินและเสียเวลา
เช่นเดียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ "รถไฟความเร็วสูงที่ไปไม่ถึงไหน" นั่นเอง
ชาวแคลิฟอร์เนียทั่วทั้งรัฐ—ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียภาษี แพทย์ ครู ผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าของ
ธุรกิจขนาดเล็ก และแรงงานต่างไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ 29:
ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง :
•• ข้อเสนอที่ 29 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองอาชีพจะทำ�ให้เกิดภาษีใหม่ซึ่งเป็น
รายได้มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์ต่อปีและมีข้อกำ�หนดการใช้จ่ายที่สร้างระบบบริหารราชการที่
ไม่สามารถตรวจสอบได้และเต็มไปด้วยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
•• ไม่มีการกำ�หนดให้นำ�รายได้จากภาษีใหม่มาใช้จ่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างงาน และ
เงินดังกล่าวอาจถูกนำ�ไปใช้จ่ายนอกรัฐหรือแม้กระทั่งนอกประเทศ
•• ไม่ได้ใช้เงินทุนที่ได้มาใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
•• ใช้เงิน 125 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ การบริหารองค์กร อาคาร
และอสังหาริมทรัพย์—ซึ่งเป็นเงินที่สามารถนำ�ไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
•• ทำ�ให้เกิด "ผลประโยชน์ขัดกัน" โดยอนุญาตให้องค์กรต่าง ๆ ในนามของคณะกรรมการ
เป็นผู้รับเงินที่ได้จากการจ่ายภาษี
•• ยอมให้องค์กรที่แสวงผลกำ�ไรเป็นผู้รับเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเป็นเงินจากการจ่ายภาษี
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•• จัดตั้งโครงการที่ซ้ำ�ซ้อนกับโครงการวิจัยโรคมะเร็งที่มีอยู่แล้วซึ่งใช้งบประมาณ 6 พันล้าน
ดอลลาร์ต่อปี
•• สร้างข้อกำ�หนดในการใช้จ่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
รถไฟความเร็วสูง—เพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างไร้ประโยชน์โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้เสียภาษี
•• ไม่ให้ผู้ว่าการรัฐและสภานิติบัญญัติเปลี่ยนแปลงมาตรการเป็นเวลา 15 ปี แม้จะมีกรณี
ทุจริตหรือมีการใช้จ่ายอย่างเปล่าประโยชน์
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาและมอบเงินทุนให้ปีละ 735 ล้านดอลลาร์โดยไม่
สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้ไม่ใช่ความคิดที่ดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ www.ReadForYourself.org แล้วร่วมกันลงคะแนนเสียง
"ไม่" ข้อเสนอที่ 29
MIKE GENEST อดีตผู้อำ�นวยการ
กรมการเงินรัฐแห่งแคลิฟอร์เนีย
MARCY ZWELLING M.D. อดีตประธาน
สมาคมแพทย์แห่งมณฑลลอสแอนเจลิส
TOM BOGETICH ผู้อำ�นวยการบริหาร (เกษียณอายุ)
คณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

การโต้แย้งที่ตีพิมพ์ ในหน้านี้เป็นความคิดเห็นของผู้แต่งและไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยตัวแทนที่เป็นทางการแต่อย่างใด

ข้อเสนอที่ กำ�หนดภาษีบุหรี่เพิ่มเติมสำ�หรับใช้ในการวิจัยโรคมะเร็ง
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การโต้แย้งต่อข้อเสนอที่ 29
ทุกคนสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง แต่ข้อเสนอที่ 29 นั้นมีข้อบกพร่อง
อ่านเอกสารที่พิมพ์แล้วนี้เพื่อตัวท่านเอง
ข้อเสนอที่ 29:
เพิ่มภาษี แต่ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายอันสูญเปล่าของซาคราเมนโตหรือช่วยปรับสมดุลงบประมาณ
•• นักการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องดำ�เนินชีวิตไปตามแนวทางของตน นักการเมืองอาชีพได้
สนับสนุนข้อเสนอที่ 29 เพื่อเก็บภาษีเพิ่มเป็นมูลค่า 735 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อสร้างระบบบริหาร
ราชการขึ้นมาใหม่และจัดตั้งคณะกรรมการดูแลผลประโยชน์พิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เรายอมไม่ได้
•• งบประมาณของเราขาดดุลเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านดอลลาร์และผู้มีสิทธิเลือกตั้งกำ�ลังถูก
คุกคามด้วยเรื่องการปรับลดงบประมาณของโรงเรียนหรือภาษีที่สูงขึ้น แม้แต่โครงการที่มีอยู่
แล้วเราก็ยังไม่มีงบประมาณจัดสรรให้ การออกกฎหมายตามข้อเสนอที่ 29 โดยเก็บภาษีเพิ่ม
เพื่อสร้างโครงการใหม่ที่ต้องใช้งบประมาณของรัฐจึงไม่สมเหตุสมผล
ทำ�ให้เงินภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนียถูกนำ�ไปใช้จ่ายนอกรัฐ
•• เก็บภาษีเพิ่มเป็นจำ�นวนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ แต่กลับยอมให้เงินภาษีที่ได้ถูกนำ�ไปใช้
จ่ายนอกรัฐหรือแม้แต่นอกประเทศ (มาตรา 30130.53 (d))
•• หากจะเก็บภาษีเพิ่มจากชาวแคลิฟอร์เนีย เงินภาษีที่ได้ก็ควรจะใช้จ่ายในแคลิฟอร์เนียเพื่อ
ช่วยสร้างงาน
เพิ่มระบบบริหารราชการใหม่ เพิ่มตำ�แหน่งทางการเมือง = เพิ่มค่าใช้จ่าย
•• สร้างระบบบริหารราชการขึ้นมาใหม่โดยมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง 6 คน อาจต้อง
ใช้งบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือนพนักงานและเป็นค่าดำ�เนินการราว ๆ 15 ล้านดอลลาร์ต่อ
ปี นอกจากนี้ยังต้องจ่ายเงินบำ�นาญและสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพซึ่งจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น
สำ�หรับผู้จ่ายภาษี (มาตรา 30130.53(d)(5))
•• ข้อเสนอที่ 29 จะทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาคารและอุปกรณ์เป็นเงิน 110 ล้าน
ดอลลาร์ต่อปี แต่ไม่มีการกำ�หนดให้นำ�เงินไปใช้กับมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน
แคลิฟอร์เนีย—เงินภาษีอาจตกไปอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ ๆ ที่แสวงผลกำ�ไร (มาตรา

จะเป็นการสร้างโครงการซ้ำ�ซ้อนกับโครงการที่มีอยู่แล้ว
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินไม่ได้
•• ข้อเสนอ 29 มีข้อกำ�หนดในเรื่องการจัดทำ� "รายงานประจำ�ปี" แต่ รายงานดังกล่าว
เขียนขึ้นโดยคณะกรรมการเอง และไม่มีการกำ�หนดผลลัพธ์จากการใช้เงินทุนช่วยเหลือ
(มาตรา 30,130.54 (i))
•• แม้แต่ผู้ว่าการรัฐ สภานิติบัญญัติ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐก็ไม่มีอำ�นาจเปลี่ยนแปลง
กฎหมายนี้เป็นระยะเวลา 15 ปี แม้จะมีกรณีทุจริตหรือมีการใช้จ่ายอย่างเปล่าประโยชน์ก็ตาม
(มาตรา 6(b)) แสดงว่าตรวจสอบการทำ�งานได้ไม่ได้!
ไม่ได้ใช้เงินทุนที่ได้มาในการรักษาโรคมะเร็ง
•• ผู้สนับสนุนอ้างว่ากฎหมายนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเป็นพัน ๆ ล้าน
ดอลลาร์ แต่ไม่มีการจัดสรรเงินทุนใหม่ไปรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (มาตรา 30130.53)
การลงมติยอมรับกฎหมายที่มีมาตรการหลีกเลี่ยงกฎหมายเดิมจะสร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียน
•• การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ลงมติโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งกำ�หนดว่า รายได้จาก
ภาษีใหม่ใด ๆ จะต้องนำ�ไปช่วยเหลือด้านการศึกษา แต่ข้อเสนอที่ 29 จะได้รับการละเว้นจาก
ข้อกำ�หนดนี้ ถือเป็นการเบียดบังงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนเป็นเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์
(มาตรา 30130.50(c))
•• เราไม่ควรปล่อยให้นักการเมืองอาชีพใช้ช่องโหว่ในการต่อต้านกฎหมายที่มีการลงมติ
ยอมรับโดยผู้มีสิทธิออกเสียง
"การวิจัยโรคมะเร็งเป็นสิ่งสำ�คัญ แต่ถ้าเราจะต้องใช้จ่ายเงิน 735 ล้านดอลล่าร์ต่อปีนี้ เรา
จำ�เป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินภาษีของเราได้รับการใช้จ่ายในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ข้อเสนอที่ 29 มีข้อบกพร่องและสมควรได้รับการลงคะแนนเสียง "ไม่"—
Marcy Zwelling, M.D. อดีตประธานสมาคมแพทย์แห่งมณฑลลอสแอนเจลิส
ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์: ReadForYourself.org
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•• และคงเป็นเหมือนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงและการจัดตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ระบบ
บริหารราชการนี้จะดำ�เนินไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จบ ตามข้อเสนอที่ 29 ประธานบริหารได้รับการ
ยกเว้นจากข้อกำ�หนดด้านการว่าจ้าง/เงินเดือน (มาตรา 30130.54(d)(2)) ดังนั้น
ประธานบริหารอาจได้รับเงินเป็นแสน ๆ ต่อปี และมีอำ�นาจในการจ้างพนักงานจำ�นวนมาก
สร้างโครงการซ้ำ�ซ้อนกับโครงการที่มีอยู่แล้ว
•• ในแต่ละปีรัฐบาลกลางใช้งบประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์กับการวิจัยโรคมะเร็ง และ
แคลิฟอร์เนียใช้งบประมาณ 70 ล้านดอลลาร์กับโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ ข้อเสนอที่

TERESA CASAZZA ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษีแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
la donna r. porter, m.d. อดีตประธาน
สมาคมแพทย์โกลเดนสเตท
julian canete ประธาน
หอการค้าฮิสแปนิกแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

30130.53(d)(2))
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การคัดค้านเพื่อการโต้แย้งต่อข้อเสนอที่ 29
ข้อความที่ท่านเพิ่งอ่านทุกคำ�มาจากการรณรงค์ที่จ่ายเงินโดยบริษัทยาสูบ สามารถเข้าไปหา
ข้อมูลได้ในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของรัฐ—มีแต่บริษัทยาสูบเท่านั้นที่จ่ายเงินนับล้านเพื่อยับยั้ง
ข้อเสนอที่ 29:
http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures

บรรดาบริษัทยาสูบปฏิเสธที่จะลงนามในข้อความของตนข้างต้น—นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่คน
เล่านี้กำ�ลังปิดบังท่านอยู่ ความจริงก็คือ หากข้อเสนอที่ 29 มีผลบังคับใช้ ก็จะทำ�ให้ผู้คนเลิกสูบ
บุหรี่และเป็นผลเสียกับรายได้ของอุตสาหกรรมยาสูบ โปรดอ่านข้อเสนอที่ 29 ด้วยตัวท่านเอง
ข้อเสนอที่ 29 จะช่วยรักษาชีวิตผู้คน—สมาคมโรคมะเร็งของอเมริกัน สมาคมโรคปอด
ของอเมริกัน และสมาคมโรคหัวใจของอเมริกันได้เขียนข้อเสนอที่ 29 นี้ขึ้นมาเพราะเงินภาษี
ยาสูบ 1 ดอลลาร์ต่อซองจะสามารถรักษาชีวิตผู้คนได้ถึง 104,000 ชีวิต
ข้อเสนอที่ 29 จะช่วยสนับสนุนศูนย์วิจัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย—มหาวิทยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนียและสมาคมแพทย์แห่งแคลิฟอร์เนียต่างสนับสนุนข้อเสนอที่ 29 เพราะจะทำ�ให้มี
เงินทุนปีละ 585 ล้านดอลลาร์สำ�หรับการวิจัยและช่วยให้สถาบันวิจัยที่ดีที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย
สามารถค้นคว้าหาวิธีรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด
ข้อเสนอที่ 29 จะปกป้องโรงเรียนและเด็ก ๆ—ผู้อำ�นวยการดูแลการเรียนการสอนใน
โรงเรียนรัฐบาลของรัฐแคลิฟอร์เนียและสมาคมครูและผู้ปกครองของรัฐแคลิฟอร์เนียต่างสนับสนุน

ข้อเสนอที่ 29 เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ กว่า 200,000 แสนคนกลายเป็นผู้สูบบุหรี่
ข้อเสนอที่ 29 กำ�หนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด—
การควบคุมดูแลโดยคณะกรรมที่มาจากภาคประชาชนจะทำ�ให้มั่นใจว่ามีการจัดส่งเงินทุนไปให้
แพทย์และนักวิทยาศาสตร์โดยตรง นอกจากนี้ยังมีกฎหมายตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการ
ขัดกันทางผลประโยชน์ มีการตรวจสอบบัญชีอิสระประจำ�ปี และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารน้อยกว่า
2% (มาตรา 30130.54) กฎหมายตรวจสอบเหล่านี้มีการรองรับด้วยบทลงโทษทางอาญาที่
รุนแรงสำ�หรับการละเมิดกฎหมาย (มาตรา 30130.56)
ความจริงคือ ข้อเสนอที่ 29 จะช่วยรักษาชีวิตผู้คน หากช่วยกันลงมติเลือกข้อเสนอนี้
www.CaliforniansForACure.org

DR. BETH Y. KARLAN, M.D. ผู้อำ�นวยการ
โครงการโรคมะเร็งในสตรี, สถาบันโรคมะเร็งออสชิน,
ศูนย์การแพทย์ซีดาร์ส-ไซไน
ELIZABETH BLACKBURN, PH.D.
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์
DR. BALAZS "ERNIE" BODAI, M.D.
ผู้ก่อตั้งแสตมป์มะเร็งเต้านม

การโต้แย้งที่ตีพิมพ์ ในหน้านี้เป็นความคิดเห็นของผู้แต่งและไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยตัวแทนที่เป็นทางการแต่อย่างใด

การโต้แย้ง
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ประมวลกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 9084 กำ�หนดว่าข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีจะต้องมีไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของรัฐแคลิฟอร์เนีย สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแวะเยี่ยมเว็บไซต์ที่ www.voterguide.sos.ca.gov

แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งวุฒิสภาระดับเขตและวุฒิสภาของสหรัฐฯ
คู่มือข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการบัตรลงคะแนนทั่วทั้งรัฐและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วุฒิสภาของสหรัฐฯ วุฒิสภาของรัฐ สมัชชา และตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนแห่งสหรัฐอเมริกาแต่ละรายเกี่ยวข้อง
กับผู้ออกเสียงลงคะแนนเพียงหนึ่งหรือสองสามมณฑลเท่านั้น ดังนั้น แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งบางราย
สำ�หรับตำ�แหน่งที่ตนต้องการรับเลือกอาจมีอยู่ในอนุสารบัตรเลือกตั้งตัวอย่างในมณฑลของท่าน
กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียรวมขีดจำ�กัดในการใช้จ่ายโดยสมัครใจเพื่อการแข่งขันของผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับ
ตำ�แหน่งสภานิติบัญญัติของรัฐ (ไม่ใช่ตำ�แหน่งของรัฐบาลกลาง เช่น ตัวแทนสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาและ
วุฒิสภา) ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งเลือกจำ�กัดการใช้จ่ายในการหาเสียงของตนภายใต้จำ�นวนเงิน
จำ�กัดที่มีหน่วยเป็นดอลลาร์อาจซื้อเนื้อที่ในจุลสารบัตรเลือกตั้งตัวอย่างของมณฑลสำ�หรับลงแถลงการณ์ของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 250 คำ� ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำ�แหน่งวุฒิสภาของรัฐซึ่งเลือกจำ�กัดการใช้จ่ายในการหาเสียงของตน
โดยสมัครใจอาจใช้จ่ายได้ประมาณ 780,000 ดอลลาร์ในการเลือกตั้งขั้นแรก ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำ�แหน่งสมัชชาซึ่ง
สมัครใจที่จะจำ�กัดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งอาจใช้จ่ายในการเลือกตั้งขั้นต้นได้ไม่เกิน 520,000 ดอลลาร์
เพื่อดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานิติบัญญัติผู้สมัครใจยอมรับขีดจำ�กัดในการใช้จ่ายในการหาเสียงของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย กรุณาไปที่ www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาทุกรายมีสิทธิ์ในการซื้อเนื้อที่สำ�หรับแถลงการณ์
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจุลสารบัตรเลือกตั้งตัวอย่างของมณฑล (ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนสภาผู้แทนราษฎร
แห่งสหรัฐอเมริกาบางรายเลือกที่จะไม่ซื้อเนื้อที่สำ�หรับลงแถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาทุกรายมีสิทธิ์ในการซื้อเนื้อที่สำ�หรับแถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือก
ตั้งในคู่มือของผู้ออกเสียงลงคะแนนนี้ (ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาบางรายเลือกที่จะไม่ซื้อเนื้อที่
สำ�หรับลงแถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่บนหน้า 21–23
สำ�หรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการรับรองครั้งสุดท้าย ซึ่งถึงกำ�หนดหลังจากที่คู่มือนี้ได้ตีพิมพ์แล้ว กรุณาไป
ที่เว็บไซต์ www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm
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แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
• วุฒิสภาหนึ่งในสองรายผู้ซึ่งจะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของรัฐแคลิฟอร์เนียในตำ�แหน่งวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา
• ข้อเสนอและการออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับกฎหมายใหม่แห่งชาติ
• ออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการยืนยันผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง ผู้พิพากษาศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกา และตำ�แหน่งระดับสูงอีกหลายตำ�แหน่งที่

ประธานาธิบดีจะแต่งตั้งจากพลเรือนและทหาร

ORLY TAITZ

พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:
รีพับลิกัน

29839 Santa Margarita, Suite 100
Rancho Santa Margarita, CA 92688
runorlyrun.com

(949) 683-5411
orly.taitz@gmail.com
orlytaitzforussenate.com

ฉันไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ ฉันเป็นนักธุรกิจหญิงคนหนึ่ง เป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตและเป็นทันตแพทย์ศาสตร์ที่มีใบอนุญาต เป็นภรรยาและมารดาคนหนึ่ง
เป็นเวลา 25 ปีที่สามีของฉันและฉันได้เลี้ยงดูบุตรชายของเรา 3 คนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ฉันสมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งการเลือกตั้งนี้เพราะฉันต้องการให้เยาวชนของ
รัฐโกลเด้นสเตทของแคลิฟอร์เนียมีโอกาสต่าง ๆ ที่เราเคยมีในสมัยประธานาธิบดีเรแกน ตราบใดที่อาชีพทางการเมืองยังคงเป็นตัวแทนให้เราต่อไป เราจะยังคงสูญ
เสียงานของชาวอเมริกันและชาวอเมริกันจะยังคงมีหนี้สินต่อไป เป้าหมายหลัก 3 อย่างของฉันคือ : งาน งาน งาน ฉันจะพยายามให้มีการหยุดชำ�ระภาษี 5 ปีสำ�หรับ
บริษัทที่กลับมาเปิดธุรกิจอีกในสหรัฐอเมริกาและบริษัทที่สร้างงานใหม่ให้ชาวอเมริกัน สำ�หรับรายได้ทุกดอลลาร์จากภาษีจากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อ พลเมือง
ของอเมริกัน จะมีเครดิตหนึ่งดอลลาร์ในระบบการจัดเก็บภาษีสำ�หรับบริษัท เราจะไม่มีการทำ�ให้ลูก ๆ ของเราต้องเป็นหนี้อย่างย่อยยับ ไม่มีข้อกำ�หนดที่ทำ�ลายงานของ
ชาวอเมริกัน ในฐานะที่เป็นทนายความคนหนึ่ง ฉันได้แสดงความสามารถในการต่อสู้เพื่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญของท่าน เมื่อไม่นานมานี้ผู้พิพากษารายหนึ่งได้ให้การ
สนับสนุนหมายเรียกศาลของฉันที่ออกเรียกตัวบารัค โอบาม่า เพื่อให้ไปขึ้นศาลเพื่อการพิจารณาคดีและให้เขาแสดงเอกสารการระบุตัวบุคคลของเขา พวกท่านทุกคนมี
สิทธิ์ได้รับ ความจริง ความนับถือ และคำ�ตอบ: เหตุใด บารัค โอบาม่า ใช้หมายเลขการประกันสังคมของรัฐคอนเนตทิคัต ซึ่งตามหลักฐาน E-verify (การพิสูจน์หลัก
ฐานทางอิเล็กทรอนิกส์) ไม่ได้มอบให้เขา เหตุใดสำ�เนาใบสูติบัตรที่เขาอ้างนั้นดูเหมือนจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปลอมแปลง เหตุใดหลักฐานทางโรงเรียนของเขา
จึงแสดงว่าเขาเป็นพลเมืองของอินโดนีเซียและอื่น ๆ อีกมากมาย หากท่านต้องการให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อท่าน กรุณาลงคะแนนเลือก Orly Taitz (ออร์ลี เทตซ์)!
ELIZABETH EMKEN
พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:

รีพับลิกัน

P.O. Box 81
Danville, CA 94526

(925) 395-4475
info@emken2012.com
www.emken2012.com

ถ้าหากท่านให้รัฐสภาของอเมริกันเป็นผู้จัดการการเงินส่วนตัวให้ท่าน ท่านจะต้องไล่เขาออกจากงานอย่างแน่นอน การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลกลางแบบควบคุมไม่อยู่
นี้ทำ�ให้ชาติของเรามีหนี้สินเป็นเงินจำ�นวนถึง 15 ล้านล้านดอลลาร์—หรือเกือบ 49,000 ดอลลาร์ต่อชาวอเมริกันหนึ่งคน เราไม่สามารถบริหารประเทศแบบนี้ต่อ
ไปได้ ฉันสมัครเข้าแข่งสำ�หรับตำ�แหน่งวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการให้มีการลดขนาดและค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและให้งบประมาณนี้เกิดความสมดุล ฉันจะ
ส่งเสริมให้มีตลาดเสรีและส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้เติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยการยกเลิกกฎข้อบังคับและข้อบัญญัติของรัฐบาลที่ทำ�ลายงานของชาวอเมริกัน ฉันจะยืน
หยัดต่อสู้เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เราสามารถลดราคาน้ำ�มันลงได้และไม่ต้องส่งเงินดอลลาร์ไปซื้อพลังงานจากประเทศต่างๆ ที่เป็นปรปักษ์ ซึ่ง
ได้ให้การช่วยเหลือเงินทุนแก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย ในฐานะที่เป็นภรรยาและมารดาของบุตรสามคน ฉันรู้สึกเป็นห่วงต่ออนาคตของบุตรของฉัน เราจะต้องปลดปล่อยน้ำ�
หนักเรื่องเศรษฐกิจของเราเพื่อให้มีงานที่ดีในอนาคตสำ�หรับบุตรหลานของเรา ฉันได้ทำ�หน้าที่ของฉันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดค่าใช้จ่ายที่
ไอบีเอ็ม การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การลดของเสียและประสบความสำ�เร็จในการเก็บออมเป็นจำ�นวนหลายล้านดอลลาร์ เมื่อบุตรชายของฉันได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคออทิซึม ฉันจึงได้เป็นรองประธานของ Autism Speaks เข้าร่วมในความพยายามเพื่อระบุหาสาเหตุและการรักษาโรคออทิซึม ฉันเป็นนักต่อสู้และผู้แก้
ปัญหา ฉันจะทำ�งานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อฟื้นฟูรัฐบาลให้มีขนาดเล็กกว่า มีผู้ที่มีความสามารถมากกว่าและมีรัฐบาลกลางที่มีขอบขีดจำ�กัดมากกว่า ดังเช่นโครง
ร่างในรัฐธรรมนูญของเรา ฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่าน เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Emken2012.com
ROBERT LAUTEN

พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:
รีพับลิกัน

P.O. Box 121
Brea, CA 92822

(714) 202-2625
info@robertlautenforussenate2012.com
www.robertlautenforussenate2012.com

ผมขอสนับสนุนการนำ�กฏหมายเก่ากลับมาใช้ใหม่ เช่น Glass-Steagall Act 1933‑1999 (กฎหมาย กลาสส์-สตีกอลล์ ปี 1933‑1999), Cosponsor H.R.
1489 (เอช.อาร์.1489 การเป็นสปอนเซอร์ร่วมกัน), การจัดตั้งระบบสินเชื่อฮามิลโตเนียน (Hamiltonian Credit System) การเริ่มใช้โครงการโครงสร้างพื้นฐาน
NAWAPA ของปี 1960, การปรับปรุงโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอายุเกินกว่า 34 ปีให้ทันสมัยขึ้น ยกเลิกการค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก (Cap and
Trade), การลอกเลียนแบบที่เป็นไปได้มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เลิกให้เงินทุน Agenda 21 ของสหประชาชาติ
www.RobertLautenForUSSenate2012.com

เพื่อให้แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการกำ�หนดโดยการจับฉลากตัวอักษรโดยการสุ่ม แถลงการณ์ในหน้านี้จัดเสนอให้โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแต่อย่างใด
แต่ละแถลงการณ์ได้มีการส่งมอบโดยสมัครใจโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเองและได้พิมพ์โดยผู้สมัครรับเรื่องตัวเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ซึ่งไม่ได้ส่งมอบแถลงการณ์อาจจะมีคุณสมบัติตามบัตรเลือกตั้ง

แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำ�แหน่งวุฒิสภาของสหรัฐฯ
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แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
DAN HUGHES

พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:
รีพับลิกัน

1800 Thibodo Road, Suite 300
Vista, CA 92081

อ่านต่อ
(760) 624-4511
info@danhughes2012.com
www.danhughes2012.com

ประเทศของเราตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ เราเผชิญภาวะการตกงานในอัตราสูง ธุรกิจต่าง ๆ กำ�ลังพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอด บ้านพักของประชาชนจำ�นวน
มากมายถูกยึดจำ�นอง และการขาดดุลด้านงบประมาณทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศ แต่การขาดดุลที่กล่าวมานีไม่มีการขาดดุลใดที่ใหญ่กว่าการขาดดุลด้านหลัก
ปฏิบัติและความเป็นผู้นำ�ของประเทศ หลายคนเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาได้ถูกกำ�หนดให้อยู่ในภาวะตกต่ำ�อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอนาคตเป็นของจีนและอินเดีย ผมชื่อ
แดน ฮิวส์ และผมเชื่อว่าวันที่ดีที่สุดของอเมริการอคอยเราอยู่ข้างหน้าถ้าเรามีหลักปฏิบัติที่แข็งแกร่งในการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ นั่นคือเหตุผลที่ผมซึ่งเป็นผู้หนึ่งของ
พรรครีพับลิกันขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเมืองปัจจุบันและนักการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ที่
ทำ�ให้เราผิดหวัง กรุงวอชิงตัน ดีซี และนักการเมืองภายในไม่สัมผัสกับประชาชน ดูเหมือนพวกเขาไม่เต็มใจทำ�งานเพื่อปรับปรุงชีวิตประจำ�วันของพลเมืองโดยทั่วไป
ผมเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กซึ่งว่าจ้างงานชาวแคลิฟอร์เนียเกือบ 100 คน ผมมีงบประมาณที่สมดุล ไม่มีปัญหาการจ่ายเงินเดือนตามบัญชี รายได้เจริญเติบโตและ
ยืนหยัดมาได้จากการขึ้น ๆ ลง ๆ ของความตกต่ำ�ทางเศรษฐกิจ ผมทราบถึงสิ่งที่ทำ�ให้เกิดการสร้างสรรค์งานเนื่องจากผมได้ทำ�มาด้วยตนเอง ผมเป็นสามี เป็นบิดา
ของบุตรสี่คน เป็นผู้กระตือรือร้นต่อโบสถ์และชุมนุมชนของผมและภูมิใจต่อแนวอนุรักษ์นิยมของเรแกน ผมไม่ใช่นักการเมืองและผมให้การสนับสนุนอย่างยิ่งต่อการ
จำ�กัดวาระในตำ�แหน่งสำ�หรับรัฐสภา ผมจะต่อสู้เพื่อตัดการใช้จ่ายของรัฐบาล ปฏิรูปประมวลกฎหมายภาษีและกฎข้อบังคับของรัฐบาลในการทำ�ลายงาน ยกเลิกการ
เก็บภาษีในอัตราสูง ทำ�ให้ชายแดนของเราปลอดภัยและยกเลิกการควบคุมการดูแลสุขภาพโดยรัฐบาล ผมจะขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้รับการออกเสียงลงคะแนนจากท่าน
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.DanHughes2012.com
MIKE STRIMLING

พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:
เดโมแครต

1334 Grand Avenue
Piedmont, CA 94610

(510) 652-0378
ms@taxtherich2012.org
www.taxtherich2012.org

ภาษีสำ�หรับคนรวย ผมสมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ออกเสียงลงคะแนนสำ�หรับสิ่งที่ท่านเชื่อถือ คนรวยโจมตีชนชั้นกลาง สำ�หรับพวกเศรษฐีเสียภาษี
สี่เท่าจากปี 1942 ถึงปี 1982—เมื่ออเมริกามีเศรษฐกิจที่มั่นคงที่สุด แม้ในปี 1918 สำ�หรับเศรษฐีเสียภาษี 77 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ Romney (รอมนีย์) เสียภาษี
เพียง 15 เปอร์เซ็นต์จากเงินจำ�นวนล้านล้านของเขาเท่านั้น! ท่านจ่ายภาษีมากกว่า! เมื่อเศรษฐีเสียภาษี พวกเขาเก็บเงินของเขาลงทุน สร้างสรรค์งาน ขณะนี้พวกเขา
เอาเงินของพวกเขาออกจากงานของคนอเมริกัน ผลลัพธ์มีความชัดเจน คนที่ร่ำ�รวยที่สุด 1 เปอร์เซ็นต์มีความร่ำ�รวยกว่าผลของผู้ที่อันดับต่ำ� 90 เปอร์เซ็นต์ รวมกัน
การตัดภาษีสำ�หรับคนรวมได้ทำ�ให้อเมริกาต้องล้มละลาย ชนชั้นกลางจ่าย: การศึกษาและการดูแลสุขภาพ ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมใช้ถนนที่ราคาแพง โรงเรียน
และสะพานปรักหักพัง สวนสาธารณะและศาลได้ถูกปิดลง เงินประกันสังคมและ Medicare ถูกคุกคาม สร้างหนี้สินให้กับลูก ๆ ของเรา นักศึกษาผู้มีความสามารถ
พิเศษไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ การคุกคามต่ออนาคตของอเมริกา ผู้พิพากษาหัวรุนแรงที่ศาลสูงโจมตีผู้บริโภค ความไม่เสมอภาคเป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์ไม่
สงบที่เป็นอันตราย ส่งข่าวสาร ฟื้นฟูประเทศอันเป็นที่รักของเรา มาช่วยกันลบการขาดดุลโดยการฟื้นฟูภาษีในผู้ร่ำ�รวยไปเป็นอัตราภาษีที่พวกเขาได้เคยจ่ายในสมัย
ประธานาธิบดีไอเซนเฮาร์ ประธานาธิบดีเคนเนดี้ และประธานาธิบดีนิกซัน ภาษีหุ้นและทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่ากว่า 3 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายหนี้สิน เพิกถอนกฎบัตร
ของบริษัทต่าง ๆ ที่ปฏิเสธการจำ�กัดการบริจาคทางการเมือง ฟื้นฟูอิสรภาพและความเป็นส่วนตัว หยุดสงครามงี่เง่าไม่มีความหมาย การออกเสียงลงคะแนนนี้เป็นการ
ช่วยสมดุลระหว่างชนชั้น 1 เปอร์เซ็นต์และชนชั้น 99 เปอร์เซ็นต์ กรุณาไปที่ www.TaxTheRich2012.org
DIRK ALLEN KONOPIK
พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:

รีพับลิกัน

P.O. Box 4739
Rancho Cucamonga, CA 91729

(909) 293-9225
campaign@konopikforca2012.com
www.konopikforca2012.com

คริสเตียน ทหารผ่านศึก ชาวอเมริกัน NRA, VFW, องค์การทหารผ่านศึกของอเมริกัน (อเมริกันลีเจ้น) จะยืนหยัดอย่างกล้าหาญต่อพระผู้เป็นเจ้า
MARSHA FEINLAND
พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:

สันติภาพและอิสรภาพ

2124 Kittredge Street #66
Berkeley, CA 94704

(510) 845-4360
feinlandforsenate@gmail.com
www.feinlandforsenate.org

ชนชั้นระดับ 99 เปอร์เซ็นต์ต้องการที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการปกป้องพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ชนชั้นระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ทำ�ให้เกิดสงคราม การถูกจำ�
คุก และการเลือกปฏิบัติต่อเรา ชนระดับที่ร่ำ�รวยที่สุดนี้ควบคุมความมั่งคั่งที่พวกเราได้ทำ�งานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้เกิดขึ้น มาตัดสินใจกันอย่างประชาธิปไตยในสิ่งที่
เราต้องการและให้พวกคนร่ำ�รวยและพวกพรรคของพวกเขาจ่ายตอบแทนกันเถอะ

เพื่อให้แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการกำ�หนดโดยการจับฉลากตัวอักษรโดยการสุ่ม แถลงการณ์ในหน้านี้จัดเสนอให้โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแต่อย่างใด
แต่ละแถลงการณ์ได้มีการส่งมอบโดยสมัครใจโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเองและได้พิมพ์โดยผู้สมัครรับเรื่องตัวเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ซึ่งไม่ได้ส่งมอบแถลงการณ์อาจจะมีคุณสมบัติตามบัตรเลือกตั้ง
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แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
DIANNE FEINSTEIN
พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:

เดโมแครต

1801 Avenue of the Stars, Suite 829
Los Angeles, CA 90067

อ่านต่อ
(310) 203-1012
www.diannefeinstein2012.com

เหล่านี้เป็นเวลาแห่งความยุ่งยากสำ�หรับรัฐและประเทศของเรา เศรษฐกิจได้ออกมาในช่วงการตกต่ำ�ทางเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกัน ประเทศเผชิญ
การท้าทายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติที่สำ�คัญทั่วโลก รัฐแคลิฟอร์เนียต้องการภาวะความเป็นผู้นำ�ที่ได้พิสูจน์แล้วในวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เตรียม
พร้อมในการพบกับสิ่งท้าทายเหล่านี้ สิ่งสำ�คัญอันดับแรกของฉันคือการนำ�ความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียและของประเทศ ฉันสนับสนุนมาตรการ
เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นการหักภาษีจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง แผนการกู้เงินใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้เป็นเจ้าของบ้านกับการจำ�นองของพวกเขาและการยึดจำ�นอง
ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในรัฐของเรา จำ�เป็นต้องมีแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างงาน สนับสนุนเงินเดือนของครูและของตำ�รวจและพนักงานดับเพลิง และเงินลด
หย่อนภาษีสำ�หรับนายจ้างในการว่าจ้างทหารผ่านศึกผู้ว่างงานและผู้ตกงานระยะยาว ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่อการปกป้องการโปรแกรมเงินประกันสังคม
และ Medicare ซึ่งสำ�คัญมากต่อผู้อาวุโสของเรา คณะกรรมการสืบราชการลับของวุฒิสภา ซึ่งฉันเป็นประธาน และขณะนี้สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งในลักษณะไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่งทำ�ให้เรามีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในการปกป้องความปลอดภัยแห่งชาติ การทำ�ให้กิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายแตกแยกและการให้หน้าที่ควบคุมดูแลที่สำ�คัญ
แก่หน่วยงานของชุมชนการสืบราชการลับ 16 แห่ง ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมาธิการตุลาการ ฉันยังคงเฝ้าระมัดระวังในการปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนและ
ให้การปกป้องสิทธิของสตรีอย่างแน่วแน่ในการต่อต้านการทำ�ร้ายร่างกายทุกรูปแบบ ฉันสมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาเพราะฉันเชื่อว่าฉันท
ราบว่าทำ�อย่างไร ประสบการณ์และความมุ่งมั่นเพื่อทำ�ให้เกิดความแตกต่างสำ�หรับรัฐแคลิฟอร์เนีย ฉันขอขอบคุณอย่างยิ่งสำ�หรับการสนับสนุนของท่าน
COLLEEN SHEA FERNALD
พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:

เดโมแครต

P.O. Box 3007
Santa Rosa, CA 95402

(707) 829-2243
cfernald@sonic.net
www.campaignforpeace.org

เรียน ผู้ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งถูกสมาชิกสภานิติบัญญัติหลอกลวง ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติอาชญากรรมที่จัดขึ้นโดยรัฐบาล ฉันอาจจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดียว
เท่านั้นในบัตรลงคะแนนนี้ที่จะยุติในเรื่องนี้ จากการสนับสนุนและการปกป้องรัฐธรรมนูญของเราโดยไม่มีข้อสงสัยหรือด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นจริง จากการเรียก
ร้องให้มีการยุติ "สงคราม" ที่ไร้รัฐธรรมนูญ ที่ไม่มีความจำ�เป็นซึ่งรัฐสภาเป็นผู้เลือก ในอัฟกานิสถานและในที่อื่น ๆ ของที่ประโยชน์ขัดกัน ถึงเวลาแล้วสำ�หรับ
AmericaCARE ในการไม่มีสงครามที่ไม่เป็นรัฐธรรมนูญ
ROGELIO T. GLORIA
พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:

รีพับลิกัน

1610 Sherbrooke Street
San Diego, CA 92139

ผมเป็นนายทหารเรือของสหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์และเป็นข้าราชการของรัฐบาลกลาง
AL RAMIREZ

พรรคการเมืองที่ลงทะเบียน:
รีพับลิกัน

(619) 267-5334
r.gloria40@gmail.com
http://gloriaforcongress.weebly.com

http://gloriaforcongress.weebly.com

P.O. Box 3002
Santa Monica, CA 90408-3002

(202) 455-0560
2012@alramirez.com
www.alramirez.com

ท่านไม่เคยแพ้เมื่อท่านทำ�หน้าที่รับใช้ประเทศของท่าน และขณะนี้เราต้องการผู้ที่มีความตั้งใจที่จะยืนหยัดต่อสิ่งที่เราชื่อในการรักษาความฝันของอเมริกันให้ดำ�รงต่อไป
สำ�หรับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป ผมสมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาเนื่องจากผมต้องการเข้าไปช่วยให้ประชาชนกลับเข้ามามีงานทำ� เพื่อปกป้อง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของเรา ดำ�รงรักษาอานุภาพทางทหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและการบริหารแห่งทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบรรลุการเป็น
อิสระด้านพลังงาน ในฐานะนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ผมได้เห็นอำ�นาจของนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์งาน ดังนั้นผมจึงต้องการช่วยรัฐ
แคลิฟอร์เนียให้เป็นผู้นำ�ทางเทคโนโลยีต่อไปโดยการกำ�จัดเรื่องการบริหารราชการล่าช้าเพื่อให้ ผู้ลงทุนทางการเงินดำ�เนินธุรกิจของตนแทนที่จะทำ�ให้ธุรกิจหมดไปโดย
กฎข้อบังคับเกินของรัฐบาล ผมจะปกป้องความเชื่อทางศาสนาของเราและสิทธิของครอบครัวต่าง ๆ ผมจะทำ�งานเพื่อยกเลิกการเข้าครอบครองระบบการดูแลสุขภาพ
ของเราและสนับสนุนการแก้ไขครั้งที่ 2 สิ่งที่สำ�คัญที่สุดผมจะทำ�งานเพื่อกล่าวถึงภาวะเนื่องมาจากการยุ่งยากลำ�บากและการพึ่งพาอาศัยสวัสดิการและมุ่งความสนใจให้
กับผู้เสียภาษีที่ทำ�งานก่อน นอกจากนี้ ถึงเวลาแล้วที่เข้าให้รัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งก็หมายความว่าการตัดการใช้จ่าย การตรวจสอบรัฐบาลกลางและให้แน่ใจว่า
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมายบางอย่างเช่นเดียวกับประชาชน วันที่ดีที่สุดของเรารอเราอยู่เบื้องหน้า แต่ถ้าเราทำ�งานร่วมกันและทำ�การเปลี่ยนแปลง
ในกรุง ดีซี และเหตุใดเราจึงร้องขอความช่วยเหลือจากการสนับสนุนของท่านและการออกเสียงลงคะแนนของท่าน เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผม กรุณาแวะเยี่ยม
เว็บไซต์ของผมที:่ www.alramirez.com

เพื่อให้แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการกำ�หนดโดยการจับฉลากตัวอักษรโดยการสุ่ม แถลงการณ์ในหน้านี้จัดเสนอให้โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแต่อย่างใด
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เนื้อหาของข้อเสนอเพื่อร่างให้เป็นกฎหมาย
ข้อเสนอที่ 28

บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัตินั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและได้พำ�นักอาศัยอยู่ในเขตนิติบัญญัติเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นพลเมืองของ
การเสนอมาตรการนี้ได้ส่งมอบต่อประชาชนตามบทบัญญัติมาตราที่ 8 ข้อที่ สหรัฐอเมริกาและเป็นผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา 3 ปี โดยทันที
II ในรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ก่อนการเลือกตั้ง และหากได้รับเลือกตั้งแล้ว ระยะเวลาที่อยู่ในตำ�แหน่งจนครบ
การเสนอมาตรการนี้เป็นการแก้ไขมาตรารัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย
วาระจะต้องไม่เกินจำ�นวนปีที่อนุญาตตามข้อย่อย (a) ของมาตรานี้
ดังนั้น บทบัญญัติที่เสนอไปแล้วซึ่งพิมพ์เป็นตัวอักษรขีดฆ่าจะถูกลบออก และ
(d) เมื่อมีตำ�แหน่งว่างในสภานิติบัญญัติ ผู้ว่าการรัฐจะต้องกำ�หนดให้มีการ
บทบัญญัติใหม่ที่เสนอจะพิมพ์เป็น อักษรตัวเอน เพื่อแสดงว่าเป็นบทบัญญัติใหม่ เลือกตั้งเพื่อทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างโดยทันที
มาตรา 4 การแบ่งออกเป็นบางส่วนได้
กฎหมายที่เสนอ
มาตรา 1 มาตรการนี้จะทราบและอาจอ้างอิงถึงในชื่อ "กฎหมายการ
ปฏิรูปการจำ�กัดระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่งในสภานิติบัญญัติปี 2010"
มาตรา 2 วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้คือเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
เกี่ยวกับข้อกำ�หนดระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มี
อยู่ในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในตำ�แหน่งในสภานิติบัญญัติได้ถึง
14 ปี โดยดำ�เนินการดังนี้:
(1) ลดจำ�นวนปีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับอนุญาตให้อยู่ในตำ�แหน่งจาก
14 เป็น 12
(2) อนุญาตให้สมาชิกสภานิติบัญญัติดำ�รงตำ�แหน่งได้ทั้งในสภาผู้แทน
ราษฎร วุฒิสภา หรือทั้งสองสภา
(3) ยับยั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในปัจจุบันหรือในอดีตมิให้แสวงหาผล
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการปฏิรูปครั้งนี้
มาตรา 3 มาตรา 2 ของข้อที่ IV ในรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนียได้
รับการแก้ไขดังนี้:
มาตรา 2 (a) (1) วุฒิสภามีสมาชิกจำ�นวน 40 คนซึ่งได้รับเลือกตั้งให้
ดำ�รงตำ�แหน่งวาระละ 4 ปี โดยเริ่มทำ�การเลือกตั้งสมาชิก 20 คนทุก ๆ 2 ปี
ไม่อนุญาตให้วุฒิสภาชิกอยู่ในตำ�แหน่งนานกว่า 2 วาระ
(2) สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 80 คนซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
วาระละ 2 ปี ไม่อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตำ�แหน่งเกินกว่า 3
วาระ
(3) วาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง วาระในการดำ�รงตำ�แหน่งของวุฒิสมาชิก
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเริ่มต้นในวันจันทร์แรกของเดือนธันวาคม
ถัดจากการเลือกตั้งของตน
(4) บุคคลหนึ่งสามารถดำ�รงตำ�แหน่งในวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
ทั้งสองสภาตลอดชีพได้ไม่เกิน 12 ปี ข้อย่อยนี้จะใช้กับสมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกเข้าสู่สภานิติบัญญัติเป็นครั้งแรกเท่านั้น
หลังจากวันที่ข้อย่อยนี้มีผลบังคับใช้ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งในวุฒิสภา
หรือสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ สำ�หรับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรที่ได้รับเลือกก่อนวันที่ข้อย่อยนี้จะมีผลบังคับใช้นั้นสามารถดำ�รง
ตำ�แหน่งได้ตามจำ�นวนวาระที่อนุญาตในช่วงที่มีการเลือกตั้งครั้งหลังสุดก่อนวัน
ที่ข้อย่อยนี้จะมีผลบังคับใช้
(b) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องทำ�ในวันอังคารแรกหลัง
จากวันจันทร์แรกในเดือนพฤศจิกายนของปีที่เป็นเลขคู่ เว้นแต่สภานิติบัญญัติจะ
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น วุฒิสมาชิกจะต้องได้รับเลือกในเวลาเดียวกันและถือว่าเป็น
สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร
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(c)

บทบัญญัติของมาตรการร่างกฎหมายนี้สามารถแบ่งออกเป็นบางส่วนได้ หาก
บทบัญญัติใด ๆ ของมาตรการนี้หรือการใช้มาตรการนี้เป็นโมฆะ การเป็นโมฆะ
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อบทบัญญัติหรือการใช้มาตรการอื่น ๆ ที่สามารถมีผล
บังคับใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยบทบัญญัติหรือการใช้มาตรการส่วนที่เป็นโมฆะ
มาตรา 5 การออกกฎหมายขัดกัน
ในกรณีที่ต้องระบุมาตรการนี้และมาตรการอื่น ๆ หรือมาตรการเปลี่ยนแปลง
จำ�นวนวาระหรือปีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติสามารถอยู่ในตำ�แหน่งได้ลงบนบัตร
เลือกตั้งที่เหมือนกันทั่วทั้งรัฐ จะถือว่าบทบัญญัติของมาตรการอื่นหรือมาตรการ
อื่น ๆ นั้นขัดกับมาตรการนี้ ในกรณีที่มาตรการนี้ได้รับการลงคะแนนเสียง
มากกว่า บทบัญญัติของมาตรการนี้จะมีผลทั้งหมดและมาตรการอื่นหรือ
มาตรการอื่น ๆ นั้นจะเป็นโมฆะ

ข้อเสนอที่ 29
การเสนอมาตรการนี้ได้ส่งมอบต่อประชาชนตามบทบัญญัติมาตราที่ 8 ข้อที่
II ในรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย
การเสนอมาตรการนี้เป็นการเพิ่มมาตราในประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้
และระบบการจัดเก็บภาษี (Revenue and Taxation Code) ดังนั้นบทบัญญัติ
ใหม่ที่เสนอเพื่อเพิ่มในประมวลกฎหมายจะพิมพ์เป็น อักษรตัวเอน เพื่อแสดงว่า
เป็นบทบัญญัติใหม่

กฎหมายที่เสนอ

ประชากรของรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายดังนี้:
HOPE (โฮป) 2010: กฎหมายว่าดัวยการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย
(THE CALIFORNIA CANCER RESEARCH ACT)

มาตรา

1

การค้นพบและการประกาศ

(a) แม้จะมีความก้าวหน้าในการรักษาและการป้องกันทางการแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง แต่โรคมะเร็งก็ยังเป็นสาเหตุต้น ๆ ของการเสียชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนีย ใน
แต่ละปี เกือบหนึ่งในสี่รายของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นผลมาจากโรคมะเร็ง
(b) ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คาดว่าในแต่ละปีชาวแคลิฟอร์เนียกว่า
140,000 คนจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
(c) การสูบบุหรี่และการใช้ยาสูบอื่น ๆ ยังคงเป็นสาเหตุต้น ๆ ของโรคมะเร็ง
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอด
เลือดหัวใจ ความผิดปกติเรื้อรังของปอดและโรคเรื้อรังอื่น ๆ
(d) การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบยังคงเป็นภาระที่สำ�คัญอย่างมากต่อ
ระบบการดูแลสุขภาพของรัฐแคลิฟอร์เนีย การใช้ยาสูบทำ�ให้รัฐแคลิฟอร์เนียสูญ
เสียเงินค่ารักษาพยาบาลและสูญเสียความสามารถในการผลิตเป็นจำ�นวนหลาย
พันล้านดอลลาร์

เนื้อหาของข้อเสนอเพื่อร่างให้เป็นกฎหมาย
เมื่อมีความต้องการเร่งด่วนด้านการบำ�บัดรักษาโรคมะเร็งอย่างมีประ
สิทธิภาพรวมทั้งการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รายได้จากภาษียาสูบ
จึงเป็นแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำ�หรับการวิจัยสาเหตุของโรคมะเร็ง การหาวิธี
ตรวจพบในระยะเริ่มแรกและการบำ�บัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษา
การป้องกันและการรักษาโรคปอดและโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โรค
หลอดเลือดหัวใจ ความผิดปกติเรื้อรังของปอดและโรคเรื้อรังอื่น ๆ และเพื่อ
จัดหาสถานที่สำ�หรับการวิจัยดังกล่าว
(f) HOPE (โฮป) 2010: กฎหมายว่าด้วยการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (The California Cancer Research Act) จะเป็นแหล่ง
ทางการเงินที่ต่อเนื่องเพื่อช่วยให้นักวิจัยชั้นนำ�ของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับมนุษย์และเรียนรู้ถึงสาเหตุของโรคการหาวิธีตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรก
การบำ�บัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษา การป้องกันและการรักษาโรค
มะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่อาจเกิดได้
(g) การเพิ่มภาษียาสูบเป็นวิธีจัดหาเงินทุนในการป้องกันและลดโรคมะเร็ง
และโรคอื่น ๆ ที่มีสาเหตุมาจากยาสูบ เพราะการเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบจะช่วย
ลดการสูบบุหรี่และการใช้ยาสูบอื่น ๆ ได้โดยตรง
(h) ในการควบคุมโรคมะเร็งนั้น การสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็งอย่างต่อ
เนื่องคือสิ่งสำ�คัญสูงสุดและจะต้องรวบรวมการวิจัยโรคมะเร็งทุกระยะเข้าไว้ด้วย
กัน ตั้งแต่การวิจัยเบื้องต้นและการวิจัยเชิงประยุกต์จนถึงการนำ�เทคโนโลยีจาก
สถาบันการศึกษาและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ไปให้ผู้ให้บริการด้านการแพทย์และ
ผู้บริโภคใช้งาน
มาตรา 2 แถลงวัตถุประสงค์
(e)

วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้คือเพื่อเพิ่มภาษียาสูบเพื่อเป็นเงินทุนดังนี้:
เงินช่วยเหลือและเงินกู้สำ�หรับการบริการทางชีวเวช ระบาดวิทยา
พฤติกรรม สุขภาพและการวิจัยอื่น ๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อส่งเสริมระดับความ
รู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ความผิดปกติเรื้อรังของปอด และการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาสูบ
(2) การสร้างอาคาร การว่าจ้างคณะทำ�งาน และจัดหาเครื่องมือในการวิจัย
ของรัฐแคลิฟอร์เนียด้านการบริการทางชีวเวช ระบาดวิทยา พฤติกรรม การ
บริการทางสุขภาพ และการวิจัยอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นเบื้องต้นที่การค้นหาวิธีป้องกัน
และปรับปรุงวิธีป้องกันให้ดีขึ้น การหาวิธีตรวจพบโรคเสียแต่เนิ่น ๆ การบำ�บัด
รักษา การบำ�บัดรักษาเพิ่มเติม และโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งปอดและโรค
มะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติเรื้อรังของปอด และ
การเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
(3) การเพิ่มความพยายามเพื่อลดการใช้ยาสูบในรัฐและเพื่อป้องกันไม่ให้
เยาวชนกลายเป็นผู้ติดบุหรี่
มาตรา 3 HOPE (โฮป) 2010: กฎหมายว่าด้วยการวิจัยโรคมะเร็งของ
รัฐแคลิฟอร์เนีย (The California Cancer Research Act)
(1)

มีการเพิ่มข้อ 2.5 (เริ่มจากมาตรา 30130.50) ในบทที่ 2 ของตอนที่ 13
ของหมวด 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี
(Revenue and Taxation Code) ซึ่งอ่านได้ดังนี้:
ข้อ 2.5 HOPE (โฮป) 2010: กฎหมายว่าด้วยการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California Cancer Research Act)
30130.50 HOPE (โฮป) 2010 ภาษีสรรพสามิตจากบุหรี่เพื่อการวิจัย

ข้อเสนอที่ 29 ต่อ
โรคมะเร็ง (Cancer Research Cigarette Excise Tax)
(a) นอกเหนือจากภาษีอื่น ๆ ที่กำ�หนดขึ้นในส่วนนี้ยังมีการกำ�หนดภาษีสรรพ
สามิตขึ้นต่างหากสำ�หรับผู้จัดจำ�หน่ายทุกรายที่จำ�หน่ายบุหรี่ที่อัตรา 50 มิลล์
(0.050 ดอลลาร์) สำ�หรับบุหรี่แต่ละมวนที่จำ�หน่ายตั้งแต่วันแรกของไตรมาสที่
หนึ่งตามปฏิทินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วันนับจากวันที่มาตรานี้มีผลบังคับใช้
(b) (1) นอกเหนือจากภาษีอื่น ๆ ที่กำ�หนดขึ้นในส่วนนี้ ผู้ประกอบการค้า
และผู้ค้าส่งทุกรายที่มีเอกสิทธิในการถือครองหรือการกักเก็บบุหรี่เพื่อขาย ใช้
หรือบริโภคจะต้องจ่ายภาษีคลังพัสดุสำ�หรับบุหรี่แต่ละมวนที่ตนเป็นเจ้าของหรือ
ที่อยู่ในการควบคุมของตนในรัฐนี้ที่เวลา 24:01 น. ในวันแรกของไตรมาสแรก
ตามปฏิทินเป็นเวลาเกินกว่า 90 วันหลังจากวันที่มาตรานี้มีผลบังคับใช้ โดยจ่าย
ภาษีที่อัตรา 50 มิลล์ (0.050 ดอลลาร์) สำ�หรับบุหรี่แต่ละมวน
(2) ผู้ประกอบการค้าและผู้ค้าส่งทุกรายจะต้องยื่นแบบเสียภาษีกับ
กรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ (State Board of Equalization) ในวันแรกของ
ไตรมาสที่หนึ่งตามปฏิทินหรือก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลาเกินกว่า 180 วันหลัง
จากวันที่มาตรานี้มีผลบังคับใช้ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำ�หนดโดยคณะกรรมาธิการ
และแสดงจำ�นวนบุหรี่ที่อยู่ในความครอบครองหรือในการควบคุมของตนที่เวลา
24:01 น. ในวันแรกของไตรมาสแรกตามปฏิทินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 90
วันหลังจากวันที่มาตรานี้มีผลบังคับใช้ และต้องคำ�นวณจำ�นวนภาษีและแสดง
จำ�นวนไว้ในแบบฟอร์มผู้เสียภาษี
(c) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดของกฎหมาย ภาษีที่ถูกกำ�หนด
ขึ้นโดย HOPE (โฮป): 2010 กฎหมายว่าด้วยการวิจัยโรคมะเร็ง (Cancer
Research Act) และรายได้ที่เป็นผลมาจากกฎหมายนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยจาก
การลงทุนจะต้องพิจารณาว่าเป็นเงินทุนทรัสต์เพื่อนำ�มาใช้ตามวัตถุประสงค์
ซึ่งกำ�หนดไว้ในกฎหมายนี้ และจะต้องไม่พิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกอง
ทุนโดยทั่วไป ตามข้อกำ�หนดในบทที่ 1 (เริ่มจากมาตรา 16300) ของตอน
ที่ 2 ของหมวดที่ 4 ของชื่อเรื่อง 2 ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง
(Government Code) และจะต้องไม่พิจารณาว่าเป็นรายได้ของกองทุนทั่วไป
เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรา 8 ของข้อ XVI ในรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย
และการดำ�เนินการตามบทกฎหมาย
30130.51 คำ�จำ�กัดความ
ตามวัตถุประสงค์ของข้อนี้:
(a) "บุหรี"่ มีความหมายเดียวกันกับในมาตรา 3000 ตามที่ระบุเมื่อวันที่ 1
มกราคม 2009
(b) "ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงซิการ์ทุกรูปแบบ ยาสูบ
ยาเส้นสำ�หรับเคี้ยว ยานัดและสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำ�จากยาสูบหรือมี
ยาสูบเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์แต่ไม่รวมบุหรี่
30130.52 ผลจากการใช้ยาสูบและรายได้จากภาษี
(a) ภายในหนึ่งปีที่ดำ�เนินการตามกฎหมายข้อนี้และในทุก ๆ ปีหลังจาก
นั้น คณะกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ (State Board of Equalization) จะต้อง
ประเมินผลจากการกำ�หนดภาษีเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุหรี่ข้อนี้ และประเมินว่าการ
เพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบที่กำ�หนดไว้ในข้อย่อย (b) ของมาตรา 30123 นั้นส่ง
ผลอย่างไรกับการใช้บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบในรัฐนี้ เมื่อกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ
กำ�หนดได้ในระดับหนึ่งว่าการใช้บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลงซึ่งเป็นผลโดยตรง
จากการเพิ่มภาษีที่กำ�หนดตามข้อนี้และเป็นผลจากการเพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่กำ�หนดในข้อย่อย (b) ของมาตรา 30123 คณะกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐจะ
ต้องประเมินผลลัพธ์ด้านการจัดเก็บภาษีอากรเมื่อมีการบริโภคบุหรี่น้อยลงและ
ประเมินว่าส่งผลอย่างไรกับกองทุนรายได้จากภาษีส่วนเพิ่มของบุหรี่และผลิตภัณฑ์
ยาสูบ (Cigarette Tobacco Products Surtax Fund) ที่กำ�หนดขึ้นตาม
มาตรา 30122 (ข้อเสนอที่ 99 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกเสียงลงคะแนน
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ข้อเสนอที่ 29 ต่อ

รักษาเพิ่มเติม การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โรคหลอดเลือดหัวใจ ความผิดปกติเรื้อรังของปอดและโรคอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบซึ่งอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ควบคุมดูแลและ
จัดสรรกองทุนส่วนเกินตามที่กฎหมายนี้กำ�หนด
(3) ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้จะต้องฝากเข้าในกองทุนป้องกันประชาชนจาก
การใช้ยาสูบและช่วยให้เลิกใช้ยาสูบของโฮป 2010 เพื่อดำ�เนินการตามโครงการ
ควบคุมและป้องกันการใช้ยาสูบและการจัดสรรเงินทุนในลักษณะต่อไปนี้:
(A) แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนป้องกันประชาชนจากการใช้ยาสูบและ
ช่วยให้เลิกใช้ยาสูบของโฮป 2010 จะต้องจัดสรรให้แก่โครงการควบคุมยาสูบ
ของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐ (State Department of Public Health
Tobacco Control Program) เพื่อส่งเสริมโครงการควบคุมการใช้ยาสูบตามที่
กล่าวไว้ในตอนต้นของมาตรา 104375 ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและ
ความปลอดภัย (Health and Safety Code)
(B) ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนป้องกันประชาชนจากการใช้ยาสูบและช่วย
ให้เลิกใช้ยาสูบของโฮป 2010 จะต้องจัดสรรให้แก่โครงการของกระทรวงการ
ศึกษาของรัฐ (State Department of Education) เพื่อป้องกันและลดการใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 104420 ตามประมวลกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพและความปลอดภัย
(4) สามเปอร์เซ็นต์ของรายได้จะต้องฝากเข้าในกองทุนการบังคับใช้ตาม
กฎหมายของโฮป 2010 (HOPE 2010 Law Enforcement Fund) เพื่อ
สนับสนุนการบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อลดการลักลอบซื้อขายบุหรี่ การหนีภาษี
ยาสูบ และการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเพื่อลดการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผิดกฎหมายแก่เยาวชน และเพื่อบังคับใช้บทบัญญัติที่กำ�หนดขึ้นตาม
(State Treasury)
กฎหมายและการดำ�เนินการฝึกอบรมกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและกิจกรรม
(b) นอกเหนือจากบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ กองทุนทรัสต์ด้านนวัตกรรม
ช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบทกฎหมายยาสูบโดยจัดสรรทุนในลักษณะ
ชีวะวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนียและกองทุนทั้งหมด
ต่อไปนี้:
กองทุนย่อยหรือบัญชีย่อยของกองทุนนั้น ๆ เป็นกองทุนทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
(A) สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนการบังคับใช้ตามกฎหมายของโฮป 2010 จะ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้เท่านั้น
จัดสรรให้แก่คณะกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ (State Board of Equalization)
(c) รายได้ทั้งหมดจากการเรียกเก็บภาษีและภาษีคงคลังที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ในการบังคับใช้ตามกฎหมายที่ควบคุมการจำ�หน่ายและการขายปลีก
ของรัฐได้รับตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้จะต้องฝากเข้าบัญชีในกองทุนทรัสต์ด้าน บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการลักลอบค้าบุหรี่และ
นวัตกรรมชีวะวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่หลีกเลี่ยงภาษี การปลอมแปลงบุหรี่และการขายบุหรี่และ
(d) รายได้ที่ฝากเข้าบัญชีกองทุนทรัสต์ด้านนวัตกรรมชีวะวิทยาศาสตร์เพื่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ โดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม
การวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย จะต้องฝากและจัดสรรดังนี้:
(B) สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนการบังคับใช้ตามกฎหมายของโฮป 2010 จะ
(1) หกสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้จะต้องฝากเข้าในกองทุนการวิจัยของโฮป
จัดสรรให้แก่กระทรวงสาธารณาสุขของรัฐเพื่อนำ�ไปใช้ในการสนับสนุนโครงการ
2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและเงินกู้ในการสนับสนุนการ
ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงการให้เงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานบังคับใช้ตาม
วิจัยเพื่อการป้องกัน การหาวิธีตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรก การบำ�บัดรักษาที่มี
กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อจัดการฝึกอบรมและเพื่อเป็นเงินทุนสำ�หรับการบังคับใช้
ประสิทธิภาพ การดูแลรักษาเพิ่มเติม การรักษาโรคปอดและโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ กฎหมายของรัฐและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการขายยาสูบที่ผิดกฎหมายแก่
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โรคหลอดเลือดหัวใจ ความผิดปกติเรื้อรังของปอดและโรคอื่น ๆ เยาวชน การเพิ่มกิจกรรมการสืบสวนสอบสวน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมทั้งแต่ไม่จำ�กัดเพียงโรคการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจ
กฎหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิด
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง การมอบเงินทุนควรเป็น กฎหมายแก่ผู้เยาว์รวมทั้งแต่ไม่จำ�กัดเพียงกฎหมายว่าด้วยการหยุดยั้งมิให้ยาสูบ
ไปตามพื้นฐานคุณค่าเชิงวิทยาศาสตร์และตามกระบวนการตรวจสอบที่เปิดเผย
เข้าถึงเด็ก (STAKE) ตามมาตรา 22952 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
และเหมาะสม เพื่อให้การวิจัยดำ�เนินไปตามวัตถุประสงค์ มีความต่อเนื่อง และ
และอาชีพ (Business and Professions Code)
มีคุณภาพสูง ผู้วิจัยที่มีคุณสมบัติทุกรายไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสถาบันใดจะต้องมี
(C) ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนการบังคับใช้ตามกฎหมายของโฮป 2010 จะ
สิทธิเข้าถึงและมีโอกาสในการแข่งขันเพื่อรับเงินทุนตามกฎหมายนี้ กระบวนการ จัดสรรให้แก่อัยการสูงสุดเพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำ�กัดเพียง
ตรวจสอบเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือในโครงการนี้จะต้องเป็นไป
การบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมการจำ�หน่ายและการขายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามรูปแบบกระบวนการที่สถาบันสุขอนามัยแห่งชาติ (National Institutes of อื่น ๆ เช่น กฎหมายห้ามการลักลอบค้าบุหรี่ การทำ�บุหรี่ปลอม การขายยาสูบที่
Health)ใช้
ไม่เสียภาษี การขายยาสูบโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม และการขายยาสูบแก่
(2) สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้จะต้องฝากเข้าในกองทุนทรัพยากรกายภาพ
ผู้เยาว์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ การตัดสินคดีใน
ของโฮป 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและเงินกู้ในการจัดหา
ศาลและการระงับข้อพิพาท
สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงอาคารต่าง ๆ การเช่าอาคารและเครื่อง
(5) สองเปอร์เซ็นต์ของกองทุนจะฝากเข้าบัญชีของคณะกรรมการโฮป 2010
มือที่สำ�คัญซึ่งคณะกรรมการอาจพบว่ามีความจำ�เป็นและเหมาะสมในการให้
(HOPE 2010 Committee Account) ซึ่งคณะกรรมการและกรรมาธิการภาษี
บริการทางชีวเวช ระบาดวิทยา พฤติกรรม การบริการด้านสุขภาพและการวิจัย
แห่งรัฐอาจนำ�ไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกฎหมายนี้
อื่น ๆ ซึ่งมุ่งเน้นความสำ�คัญเบื้องต้นด้านการค้นหาวิธีป้องกันและปรับปรุงวิธีป้องกัน
(e) เงินทุนที่ฝากเข้าในกองทุนทรัสต์ด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์เพื่อ
ให้ดีขึ้น การหาวิธีตรวจค้นพบโรคในระยะเริ่มแรก การบำ�บัดรักษา การบำ�บัด
ในการเลือกตั้งทั่วไปทั้งรัฐเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 1988) กองทุนโรคมะเร็งเต้า
นม (Breast Cancer Fund) ที่กำ�หนดขึ้นตามมาตรา 30461.6 กองทุนทรัสต์
สำ�หรับเด็กและครอบครัวแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Children and
Families Trust Fund) ที่กำ�หนดขึ้นตามมาตรา 30131 (ข้อเสนอที่ 10 ซึ่ง
ได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปทั้งรัฐเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 1998) และส่วนหนึ่งของกองทุนทั่วไป (General Fund) ที่กำ�หนด
ขึ้นตามมาตรา 30101
(b) ผู้ควบคุมดูแลด้านการเงินจะต้องโอนเงินทุนจากกองทุนทรัสต์ด้านนวัต
กรรมชีววิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California
Cancer Research Life Sciences Innovation Trust Fund) ไปยังกองทุน
รายได้จากภาษีส่วนเพิ่มของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองทุนโรคมะเร็งเต้านม
กองทุนทรัสต์สำ�หรับเด็กและครอบครัวแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย และกองทุนทั่วไปเพื่อ
ชดเชยรายได้ที่ลดลงโดยตรงจากการเก็บภาษีเพิ่มตามข้อนี้
30130.53 กองทุนโฮป 2010 (HOPE 2010 Funds)
(a) กองทุนทรัสต์ด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งของ
รัฐแคลิฟอร์เนียและภายในกองทุนนั้น กองทุนวิจัยของโฮป 2010 (Hope 2010
Research Fund) กองทุนทรัพยากรกายภาพของโฮป 2010 (Hope 2010
Facilities Fund) กองทุนป้องกันประชาชนจากการใช้ยาสูบและช่วยให้เลิกใช้
ยาสูบของโฮป 2010 (Hope 2010 Tobacco Prevention and Cessation
Fund) และกองทุนการบังคับใช้ตามกฎหมายของโฮป 2010 (Hope 2010
Law Enforcement Fund) และบัญชีคณะกรรมการของโฮป 2010 (HOPE
2010 Committee Account) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในที่นี้ในกองคลังของรัฐ
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ข้อเสนอที่ 29 ต่อ

วิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือกองทุนย่อยหรือบัญชีย่อยใด ๆ ของกอง
ทุนนั้นอาจฝากเข้าในบัญชีการลงทุนทางการเงินร่วมกัน (Pooled Money
Investment Account) เพื่อการลงทุนเท่านั้น และดอกเบี้ยที่ได้รับจะนำ�เข้าใน
กองทุนหรือฝากเข้าบัญชี จัดสรร และใช้จ่ายเฉพาะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี้และใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(f) กองทุนที่ฝากเข้าในกองทุนทรัสต์ด้านนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์เพื่อวิจัย
โรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับโดยกองทุนหรือกองทุนย่อย
ใด ๆ จะนำ�ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายนี้โดย
ไม่คำ�นึงถึงปีงบประมาณ และจะต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้เท่านั้น
และจะต้องไม่นำ�มาจัดสรร เรียกกลับคืน หรือถ่ายโอนโดยสภานิติบัญญัติ ผู้
ว่าการรัฐ หรือคณะกรรมการทางการเงินไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และจะ
ไม่นำ�ไปให้กู้ยืมแก่กองทุนโดยทั่วไป หรือกองทุนอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
30130.54 คณะกรรมการตรวจสอบของประชาชนเกี่ยวกับการวิจัย
โรคมะเร็งของโฮป 2010 (HOPE 2010 Cancer Research Citizens

เป็นล็อบบียิสต์
(5) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบทบัญญัติอื่น ๆ ของกฎหมาย จะต้องไม่มี
สมาชิกของคณะกรรมการ หรือบุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสมาชิกคณะ
กรรมการที่เข้าประชุมในนามของตนเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้อำ�นวยการ ผู้รับ
เหมาอิสระ หรือผู้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัทใด ๆ หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิต การตลาด การจัดจำ�หน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือได้รับเงิน
ช่วยเหลือหรือรับการจ่ายเงินสำ�หรับการบริการใด ๆ จากบริษัทหรือธุรกิจในช่วง
สองปีที่ผ่านมา
(6) วาระในการดำ�รงตำ�แหน่งของสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งจะต้องเริ่มต้นใน
วันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้และดำ�เนินต่อไปเป็นเวลาสี่ปี ยกเว้นการแต่งตั้งขั้น
ต้นของสมาชิกสองคนโดยผู้ว่าการรัฐและสมาชิกคนหนึ่งที่แต่งตั้งโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของรัฐซึ่งจะอยู่ในตำ�แหน่งเป็นเวลาสองปีโดยวาระของตำ�แหน่งจะสิ้น
สุดลงเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ได้สองปี
(7) สมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งจะต้องทำ�หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
Oversight Committee)
มีการเลือกสมาชิกใหม่มาทดแทน เว้นแต่จะมีตำ�แหน่งว่างตามที่กำ�หนดไว้ใน
(a) คณะกรรมการตรวจสอบของประชาชนเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งของ
ย่อหน้า (4) ข้อย่อย (a) ถ้ามีตำ�แหน่งว่างระหว่างวาระ ผู้มีอำ�นาจในการแต่ง
โฮป 2010 ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐ คำ�ว่า "คณะกรรมการ" ตั้งจะต้องแต่งตั้งสมาชิกใหม่ทดแทนภายใน 30วันเพื่อทำ�หน้าที่ตามเวลาที่เหลือ
ที่อ้างอิงทั้งหมดในกฎหมายนี้หมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของประชาชน
(b) บรรดาสมาชิกจะต้องเลือกสมาชิกคนหนึ่งเพื่อเป็นประธานคณะกรรม
เกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งของโฮป 2010 โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบ
การและรับผิดชอบในการประชุมและทำ�หน้าที่อื่นแทนคณะกรรมการ
ด้วยสมาชิกเก้าคนที่ได้รับการแต่งตั้งดังนี้:
(c) ยกเว้นสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นพนักงานของรัฐ สมาชิก
(1) สมาชิกที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐสี่คนดังนี้:
คณะกรรมการจะได้รับเงินจำ�นวนหนึ่งร้อยดอลลาร์ (100ดอลลาร์) ต่อวันสำ�หรับวันที่
(A) สมาชิกหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมกับศูนย์วิชาการแพทย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียผู้
เข้าประชุมสาธารณะของคณะกรรมการดังกล่าวและได้รับเงินทดแทนสำ�หรับค่า
ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน การบำ�บัดรักษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับ ใช้จ่ายตามปกติและค่าใช้จ่ายทั่วไปซึ่งจัดให้ตามกฎหมาย สมาชิกคณะกรรมการ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นพนักงานของรัฐจะต้องไม่ได้รับเงินทดแทนในการ
ทำ�หน้าที่คณะกรรมการ
(B) สมาชิกสามคนที่เลือกจากคณะผู้อำ�นวยการของศูนย์โรคมะเร็งที่อยู่
ภายในรัฐที่กำ�หนดโดยสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ ผู้อำ�นวยการแต่ละคนอาจมอบ
(d) คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่ในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังนี้:
หมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมคณะกรรมการแทนตนตราบใดที่บุคคล
(1) ตรวจสอบการดำ�เนินการของกองทุนทรัสต์ด้านนวัตกรรม
ผู้นั้นได้รับการว่าจ้างที่ศูนย์ดังกล่าวและมีภูมิหลังและประสบการณ์ในการบำ�บัด ชีววิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย และกองทุนย่อย
รักษามะเร็ง
และบัญชีย่อยของกองทุนดังกล่าว และทำ�หน้าที่เป็นทรัสตีของกองทุนทรัสต์
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนี้
(2) อธิการบดีจากวิทยาเขตแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย
ซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์เชิงปริมาณแห่งแคลิฟอร์เนีย
(2) แต่งตั้งประธานบริหารสูงสุดซึ่งได้รับการยกเว้นจากการบริการพลเรือน
ตามมาตรา 4 ของข้อ VII ของรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประธานบริหาร
(California Institute for Quantitative Biomedical Research)
อธิการบดีแต่ละคนอาจแต่งตั้งบุคคลให้เข้าประชุมคณะกรรมการแทนตน ตราบ สูงสุดจะมีอำ�นาจแต่งตั้งพนักงานตามความจำ�เป็นเพื่อบริหารเงินทุนและทำ�
ใดที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้างจากวิทยาเขตและมีภูมิหลังและประสบการณ์ด้าน หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�หนดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
ชีววิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ
บทบัญญัติอื่น ๆ ของกฎหมาย เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของคณะกรรมการจะต้อง
ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้อำ�นวยการ ผู้รับเหมาอิสระ หรือผู้ได้รับเงินช่วย
(3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐแต่งตั้งบุคคลสองรายโดยเลือกจากตัวแทน
ของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือกลุ่มการสนับสนุนแห่งชาติซึ่งมุ่งเน้นด้านการเจ็บป่วยที่ เหลือของบริษัทหรือธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การตลาด การจำ�หน่าย
เกี่ยวข้องกับยาสูบ อย่างน้อยบุคคลหนึ่งจะต้องเคยได้รับการบำ�บัดการเจ็บป่วยที่ หรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือได้รับเงินช่วยเหลือหรือรับการจ่ายเงินสำ�หรับการ
บริการอย่างใดอย่างหนึ่งจากบริษัทหรือธุรกิจดังกล่าวในช่วงสองปีที่ผ่านมา
เกี่ยวข้องกับยาสูบ
(4) จะต้องไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการกำ�หนดให้ลงทะเบียนเป็นล็อบบียิสต์ภาย
(3) จัดตั้งกองทุนย่อยและบัญชีย่อยภายในกองทุนทรัสต์ด้านนวัตกรรม
ใต้บทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาล
ชีววิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐแคลิฟอร์เนีย และจัดสรรเงินใน
ท้องถิ่นใด ๆ มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ สมาชิกของคณะ กองทุนเข้าในกองทุนย่อยและบัญชีย่อยตามความจำ�เป็นและความเหมาะสมใน
กรรมการซึ่งจดทะเบียนกับนิติบุคคลใด ๆ ของทางราชการในฐานะล็อบบียิสต์จะ การบริหารตามกฎหมายนี้
ถือว่าลาออกจากคณะกรรมการและถือว่าตำ�แหน่งนั้นว่างลงในวันที่จดทะเบียน
(4) จัดตั้งกระบวนการเพื่อระดมเงินทุน การตรวจสอบและการให้เงินทุนช่วย
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เหลือและเงินกู้สำ�หรับการวิจัย อาคารและการรักษาผู้ป่วย
(5) จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการและกลุ่มที่ปรึกษาตามที่จำ�เป็นและ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
(6) พัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะยาวด้านการวิจัยและด้านการเงินสำ�หรับกองทุน
รวมทั้งงบประมาณประจำ�ปีสำ�หรับการบริหารงานตามกฎหมายนี้
(7) ทำ�การตัดสินใจเกี่ยวกับการให้เงินช่วยเหลือและเงินกู้ และเพิกถอน
และยกเลิกสัญญาเงินกู้และเงินช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการวิจัย
ที่ได้อนุมัติ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อเตรียมการตรวจสอบการเงินประจำ�ปีที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของกองทุน
(8) จัดทำ�รายงานอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะกรรมการและเงินทุน
(9) กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาจากการ
วิจัยที่ให้ทุนโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการดำ�เนินงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย
(10) กำ�หนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการของกองทุน
และพนักงานของกองทุนดังกล่าว
(11) ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนทรัพยากรกายภาพของ
HOPE (โฮป) 2010 อยู่เป็นระยะ ๆ หากคณะกรรมการพบว่ามีเงินเหลือหลัง
จากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจส่งเงินส่วนที่เหลือนี้ไปให้กับกองทุนเพื่อการวิจัยของ
HOPE (โฮป) 2010 หรือกองทุนป้องกันประชาชนจากการใช้ยาสูบ HOPE
(โฮป) 2010 และช่วยให้เลิกใช้ยาสูบของ HOPE (โฮป) 2010 หรือกองทุน
เพื่อการบังใช้กฎหมายในจำ�นวนและระยะเวลาที่คณะกรรมการกำ�หนด
(12) ชดเชยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายนี้กำ�หนดให้แก่
คณะกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ
(13) ตามมาตรา 19990 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล มีกฎระเบียบ
ครอบคลุมวรรคนี้รวมถึงบทบัญญัติเรื่องการแจ้งข้อกำ�หนดต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่
และพนักงานทุกคน
กิจกรรมต่อไปนี้จะไม่สอดคล้อง หรือไม่เข้ากัน หรือขัดแย้งกับหน้าที่ของ
สมาชิกคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน:
(A) ใช้อำ�นาจหรืออิทธิพลของรัฐหรือคณะกรรมการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่หรือของพนักงานหรือผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้อื่น
(B) ใช้เวลา สถานที่ เครื่องมือ หรือสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรัฐเพื่อผล
ประโยชน์ส่วนตัว
(C) ใช้ข้อมูลลับหรือเข้าถึงข้อมูลลับที่มีอยู่โดยอาศัยอำ�นาจจากการจ้างงาน
ของรัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือให้ข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่
ได้รับอนุญาตให้ทราบข้อมูล
(D) รับหรือยอมรับเงินหรือสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นที่ไม่ใช่รัฐสำ�หรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนในฐานะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ
(E) กระทำ�การใด ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจหน้าที่ของตนในฐานะเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานของรัฐโดยทราบดีว่าการกระทำ�ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงหรือโดย
อ้อมในภายหลังให้เกิดการควบคุม การสอบทาน การทบทวน การตรวจสอบ
หรือการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ในภายหลังอาจจะเป็นเรื่องกับ
(F) รับหรือยอมรับของกำ�นัล รวมทั้งเงิน หรือบริการ บำ�เหน็จ การ
สนับสนุน ความบันเทิง ไมตรีจิต สินเชื่อ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีมูลค่าจากบุคคลใด
ก็ตามที่กำ�ลังแสวงหาช่องทางการทำ�ธุรกิจใด ๆ กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ
28
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ข้อเสนอที่ 29 ต่อ
รัฐที่มีอำ�นาจ หรือจากบุคคลที่ทำ�กิจกรรมใด ๆ ภายใต้การควบคุมของทางการ
ในสถานการณ์ที่พิสูจน์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการให้ของกำ�นัลเพื่อส่งผล
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน หรือเจตนาให้เป็นรางวัลแก่เจ้า
หน้าที่หรือพนักงานในการกระทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(G) ไม่อุทิศเวลา ไม่ใส่ใจ และไม่ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐหรือหน้าที่ที่ได้รับว่าจ้างในระหว่างเวลาที่ต้องปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(14) ลงมติยอมรับ แก้ไข และยกเลิกกฎและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์และบทบัญญัติของข้อนี้ และเพื่อควบคุมกระบวนการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเรื่องกระบวนการบริหาร
(ข้อที่ 6 (เริ่มจากมาตรา 11340) ของบทที่ 3.5 จากตอน 1 ของหมวด 3 ชื่อ
เรื่อง 2 ตามประมวลกฎหมาย)
(15) กระทำ�การใด ๆ ทั้งหมดที่จำ�เป็นหรือเหมาะสมในการใช้อำ�นาจ หน้าที่
และการควบคุม
(e) การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และองค์กรที่ปรึกษาที่กำ�หนดขึ้นคือ "ภาค
รัฐ" ซึ่งเป็นคำ�ที่ใช้ในมาตรา 11121 แห่งประมวลกฎหมายของรัฐบาล และการ
ประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่ปรึกษาจะ
ต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเรื่องการประชุมแบบเปิดแบ็กลีย์
-คีน (Bagley-Keene Open Meeting)(ข้อ 9 (เริ่มจากมาตรา 11120) ของ
บทที1่ จากตอน 1 ส่วนหนึ่งของหมวด 3 ชื่อเรื่อง 2ตามประมวลกฎหมายของ
รัฐบาล)
(f) บันทึก
บันทึกทั้งหมดของคณะกรรมการจะต้องเป็นบันทึกสาธารณะตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเรื่องบันทึกสาธารณะของรัฐแคลิฟอร์เนีย
(ข้อ 1 (เริ่มจากมาตรา 6250) ของบทที3่ .5 ของหมวด 7ชื่อเรื่อง
1ตามประมวลกฎหมายของรัฐบาล และอาจถูกระงับการเผยแพร่สู่สาธารณะตาม
บทบัญญัติของกฎหมายนั้น
(g) ผลประโยชน์ขัดกัน
(1) แม้จะมีบทบัญญัติอื่น ๆ ตามกฎหมาย แต่สมาชิกคณะกรรมการหรือ
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในนามของตน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างโดยคณะกรรมการจะมิได้รับ
อนุญาตให้มีส่วนร่วมการประเมิน การทบทวน การเสนอแนะหรือการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครหรือการเสนอขอเงินทุนหรือเงินกู้ หรือการแจกจ่ายเงิน
ทุนอื่น ๆ โดยคณะกรรมการ หากบุคคลนั้น ๆ มีผลประโยชน์ทางการเงินไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้สมัครหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสมัครหรือการ
เสนอขอเงินทุนหรือเงินกู้หรือการแจกจ่ายเงินทุนอื่น ๆ หากบุคคลนั้น ๆ มีผล
ประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องการสมัครหรือการเสนอขอเงินทุน ก็ต้องมีการ
ประกาศข้อเท็จจริงนี้ต่อสาธารณะชนในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกและ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ดังกล่าวรวมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ แม้จะมีบทบัญญัติอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เป็นไปในทาง
ที่ขัดแย้งกัน และพบว่ามีผลประโยชน์ทางการเงินเกิดขึ้น เมื่อทำ�การเปิดเผย
ข้อมูลและตัดสิทธิ์แล้ว คณะกรรมสามารถพิจารณาและดำ�เนินการสมัครขอเงิน
ทุน เงินกู้หรือการแจกจ่ายเงินทุนอื่น ๆ ได้
(2) ห้ามคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งที่เข้าร่วมการประชุมใน
นามของตนเอง พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรือผู้รับเงินช่วยเหลือ
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รับเงินทุนหรือรับการว่าจ้างโดยบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ไม่
ว่าจะเป็นการปลูก การผลิต การดำ�เนินกรรมวิธี การจำ�หน่าย การตลาด หรือ
กิจกรรมใด ๆ ของอุสาหกรรมยาสูบ
(3) ไม่มีส่วนใดในที่นี้ที่เจตนาจะจำ�กัดการใช้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ทางการเมืองของคณะกรรมการ หรือพนักงานและลูกจ้าง (ข้อ 9 (เริ่มจาก
มาตรา 81000) ตามประมวลกฎหมายของรัฐบาล)
(h) รายงานประจำ�ปีต่อสาธารณะ
คณะกรรมการจะต้องจัดทำ�รายงานประจำ�ปีต่อสาธารณเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของตน เงินทุนที่ได้รับ ความคืบหน้าในการดำ�เนินงาน ความสำ�เร็จของงาน
วิจัยและทิศทางโครงการในอนาคต รายงานประจำ�ปีแต่ละครั้งจะต้องประกอบ
ด้วยและไม่จำ�กัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้: รายชื่องานวิจัย จำ�นวนเงินที่ใช้ในการ
วิจัย เงินทุนช่วยเหลือด้านสถานที่และการรักษา ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
คณะกรรมการ เงินทุน และคณะกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐรวมทั้งสรุปผลการวิจัย
(i) การตรวจสอบทางการเงินโดยอิสระ
คณะกรรมการต้องดำ�เนินการให้บริษัทบัญชีที่ผ่านการรับรองจากสาธาร
ณชนเข้ามาตรวจสอบทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของตนโดย
อิสระ บริษัทใด ๆ ที่ให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการจะถูกตัดสิทธิ์จากการให้
บริการตรวจสอบทางการเงิน และผลการตรวจสอบที่ได้จะส่งไปให้ผู้ควบคุมดูแล
ด้านการเงินเพื่อทบทวนการตรวจสอบและจัดทำ�รายงานประจำ�ปีต่อสาธารณะ
(j) ข้อจำ�กัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เงินไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ประจำ�ปีที่เป็นผลมาจากกฎหมายนี้จะต้องนำ�
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปของตามข้อกำ�หนดของกฎหมายนี้ ผู้
ควบคุมดูแลด้านการเงินจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีและ
จัดทำ�รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาตสำ�หรับการบริหารทั่วไป การตรวจสอบ
ทางการเงินประจำ�ปีจะรวมถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปของ
คณะกรรมการ เงินทุนและคณะกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ
30130.55 บทลงโทษ
(a) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของคณะกรรมการผู้ใด และบุคคลใดก็ตามที่ถูก
ตั้งข้อหาว่ากระทำ�การรับ โอน หรือเบิกจ่ายเงินของกองทุนตามที่กำ�หนดไว้ใน
กฎหมายนี้จะได้รับโทษจำ�คุกในเรือนจำ�ของรัฐเป็นเวลาสอง สามหรือสี่ปี และจะ
ถูกตัดสิทธิ์จากการดำ�รงตำ�แหน่งใด ๆ ในรัฐนี้:
(1) การนำ�เงินทุนส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ด้วยตนเองหรือนำ�ไปให้ผู้อื่นใช้โดย
กฎหมายไม่ได้อนุญาต
(2) นำ�เงินทุนไปให้ผู้อื่นกู้ยืม สร้างผลกำ�ไรจากเงินทุน หรือใช้เงินทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่กฎหมายไม่ได้อนุญาต
(3) เจตนาทำ�บัญชีเท็จหรือทำ�รายการใด ๆ ที่เป็นเท็จ หรือลบรายการ
ธุรกรรมออกจากบัญชีใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับเงินทุน
(4) ทำ�การเปลี่ยนแปลงเพื่อฉ้อโกง บิดเบือน ซ่อนเร้น ทำ�ลาย หรือลบล้าง
บัญชีใด ๆ
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จงใจละเว้นหรือปฏิเสธการจ่ายเงินของสาธารณะเมื่อถึงเวลาและเมื่อได้
รับใบสั่งจ่าย คำ�สั่ง หรือใบอนุญาตใด ๆ ให้เบิกจ่ายเงินเหล่านี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อำ�นาจ
(6) จงใจปฏิเสธการโอนเงินเมื่อกฎหมายกำ�หนดให้โอน
(7) จงใจปฏิเสธการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ตามที่กฎหมาย
กำ�หนดให้จ่ายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
(b) ตามมาตรานี้ "เงินของรัฐ" รวมถึงรายได้อันเป็นผลมาจากกองทุนที่
กฎหมายนี้กำ�หนดและจากการกู้ยืมหรือเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการกองทุน
30130.56 การอ้างอิงตามกฎหมาย
การอ้างอิงทั้งหมดตามกฎหมายนี้เป็นไปตามบทกฎหมายฑ์ที่กำ�หนดขึ้นเมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2009 เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
มาตรา 4 การแบ่งออกเป็นบางส่วนได้
หากบทบัญญัติของกฎหมายนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกฎหมายนี้เป็นโมฆะ
ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระ
ทบและยังคงมีผลบังคับใช้เต็มที่ และด้วยเหตุนี้บทบัญญัติแห่กฎหมายนี้จึงแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ ได้
มาตรา 5 มาตรการที่ขัดกัน
(a) ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ในกรณีที่ต้องระบุมาตรการนี้และ
มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษียาสูบบนลงบนบัตรเลือกตั้งที่
เหมือนกันทั่วทั้งรัฐ จะไม่ถือว่าบทบัญญัติของมาตรการอื่นหรือมาตรการอื่น ๆ
นั้นขัดกับมาตรการนี้ และหากได้รับการอนุมัติจากผู้ลงคะแนนเสียง มาตรการ
นี้ก็จะมีผลบังคับใช้แม้มาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษียาสูบจะได้รับ
คะแนนเสียงมากกว่า
(b) หากมาตรการนี้ได้รับการอนุมัติโดยผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ถูก
แทนที่ด้วยกฎหมายหรือมาตรการอื่นที่ขัดกันและได้รับอนุมัติโดยผู้ลงคะแนนใน
การเลือกตั้งครั้งเดียวกัน และมาตรการที่ขัดกันนั้นกลายเป็นโมฆะในภายหลัง
มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยปริยาย
มาตรา 6 การแก้ไข
(a) กฎหมายนี้อาจได้รับการแก้ไขโดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามที่กำ�หนด
ไว้ในข้อย่อย (c) มาตรา 10 ข้อ II ในรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่
จะมีการกำ�หนดต่อจากนี้
(b) แม้จะมีบทบัญญัติของข้อย่อย (a) หลังจากใช้กฎหมายนี้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ปี นับจากวันแรกที่มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการอาจเสนอให้
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการดำ�เนินงานของคณะกรรมการต่อรัฐสภา
โดยขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากของสมาชิก รัฐสภาอาจแก้ไขบทบัญญัติของมาตรา
30130.54 ในประมวลกฎหมายว่าด้วยเงินรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี
(Revenue and Taxation Code) เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
โดยการผ่านบทกฎหมายไปยังแต่ละสภาและให้ออกเสียงลงมติโดยเรียกชื่อตาม
ลำ�ดับตัวอักษรซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกจำ�นวนสองในสามและ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
(5)

เนื้อหาของข้อเสนอเพื่อร่างให้เป็นกฎหมาย
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คู่มือแนะนำ�สำ�หรับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรูปแบบตัวพิมพ์ขนาด
ใหญ่และแบบได้ยินเสียงคำ�ชี้แจง

เลขาธิการแห่งรัฐได้ดำ�เนินการจัดทำ�คู่มือแนะนำ�อย่างเป็นทางการในรูปแบบตัวพิมพ์ขนาดใหญ่และแบบ
เสียงเป็นภาษาอังกฤษ สเปน จีน ฮินดี ญี่ปุ่น เขมร เกาหลี ตากาล็อก ไทย และเวียดนาม สำ�หรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางสายตา
หากต้องการสั่งคู่มือแนะนำ�สำ�หรับผู้ออกเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในรูปแบบตัวพิมพ์ขนาดใหญ่หรือ
แบบเทปคาสเซ็ต กรุณาไปที่ www.sos.ca.gov/elections/elections_vig_altformats.htm
หรือโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปยังสายด่วนของสำ�นักงานเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย หมายเลข
(855) 345-3933

หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือแนะนำ�สำ�หรับผู้ออกเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในรูปแบบ MP3 กรุณา
ไปที่ www.voterguide.sos.ca.gov/audio

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของท่านในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อ หรือ
เปลี่ยนพรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบ หากท่านย้ายไปยังที่อยู่ใหม่หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2012 ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ที่หน่วยเลือกตั้งเดิม
การลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งสามารถทำ�ได้โดยง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย มีแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้บริการทั้งทางเว็บไซต์และที่ทำ�การไปรษณีย์
เกือบทุกแห่ง รวมทั้งห้องสมุด หน่วยงานราชการของเมืองและมณฑล และที่สำ�นักงานเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย การลงทะเบียนเพื่อออกเสียง
เลือกตั้งสามารถทำ�ได้ง่ายกว่าที่ผ่านมาโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่ www.sos.ca.gov/elections
การลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งนั้น ท่านจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีอายุอย่างน้อย 18 ปีในวันเลือกตั้ง
ไม่ได้ถูกจำ�คุกหรืออยู่ในเรือนจำ�ของมณฑล (ถูกพิพากษาจำ�คุกโดยรัฐหรือถูกจำ�คุกเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีโทษฐานกระทำ�ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
"ขั้นต่ำ�") หรือถูกทำ�ทัณฑ์บน ถูกควบคุมความประพฤติหลังการปล่อยตัว หรืออยู่ในทัณฑ์บนหลังถูกพิพากษาลงโทษ และไม่ถูกศาลตัดสินว่าเป็นผู้มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา

ข้อกำ�หนดของรัฐและรัฐบาลกลางเรื่องบัตรประจำ�ตัวของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
ส่วนใหญ่แล้วผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่จำ�เป็นต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวก่อนที่จะหย่อนบัตรเลือกตั้ง หากท่านลงคะแนนเสียงเป็น
ครั้งแรกหลังจากลงทะเบียนทางไปรษณีย์และไม่ได้ระบุหมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขบัตรประจำ�ตัวรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือตัวเลขสี่หลักสุดท้าย
ของหมายเลขประกันสังคมลงในบัตรลงทะเบียน ท่านอาจถูกร้องขอให้แสดงบัตรประจำ�ตัวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านนำ�บัตรประจำ�ตัวไปยังหน่วยเลือกตั้ง หรือแนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ต่อไปนี้คือ
ตัวอย่างบัตรประจำ�ตัวที่ท่านสามารถใช้ได้จากทั้งหมด 30 รายการ นอกจากนี้ท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐ ที่
www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm

และดูข้อมูลได้ที่ "Help America Vote Act
การสนับสนุนการเลือกตั้งในอเมริกา)

•
•
•
•
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(HAVA) Identification Standards" (ข้อมูลบัตรประจำ�ตัวที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยเรื่อง

ใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนที่รัฐออกให้
หนังสือเดินทาง
บัตรประจำ�ตัวพนักงาน
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

•
•
•
•

บัตรประจำ�ตัวทหาร
บัตรนักศึกษา
บัตรสโมสรสุขภาพ
บัตรประกันภัย

สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของผู้ออกเสียงลงคะแนน
1.

2.
3.

4.
5.

ท่านมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนหากท่านเป็นผู้ออกเสียง
ลงคะแนนที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง  
ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
หมายถึงพลเมืองอเมริกันผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐนี้ ผู้ซึ่ง
มีอายุอย่างน้อย 18 ปีและไม่ถูกจองจำ�หรือการพ้น
โทษโดยมีทัณฑ์บนไว้สำ�หรับการพิพากษาลงโทษจาก
อาชญากรรม และผู้ที่ได้ลงทะเบียนออกเสียงเลือกตั้ง ณ
ที่อยู่ปัจจุบันของตน    
ท่านมีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวถ้าชื่อของ
ท่านไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ออกเสียงลงคะแนน
ท่านมีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าท่านมาออก
เสียงด้วยตนเองและมาเข้าแถว ณ ที่สถานเลือกตั้งก่อน
ที่สถานที่เลือกตั้งปิดลง  
ท่านมีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนลับโดยปราศจาก
การข่มขู่
ท่านมีสิทธิ์ได้รับบัตรเลือกตั้งใหม่ถ้าก่อนที่ท่านจะลง
คะแนนเสียงท่านเชื่อว่าท่านได้ทำ�ผิดพลาด
ในที่สุดก่อนที่ท่านจะลงคะแนนเสียงของท่านในเวลาใด
ก็ตาม หากท่านรู้สึกว่าท่านได้ทำ�ผิดพลาด ท่านมีสิทธิ์
ขอเปลี่ยนเป็นบัตรเลือกตั้งที่เสียเป็นบัตรเลือกตั้งใบ
ใหม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
อาจร้องขอและขอรับบัตรเลือกตั้งใหม่ได้ ถ้าผู้ออกเสียง
เลือกตั้งนำ�บัตรเลือกตั้งที่เสียมาคืนแก่เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง
ก่อนที่สถานเลือกตั้งแต่ละแห่งปิดลง         

ท่านมีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือในการออกเสียงเลือกตั้ง
ของท่านถ้าท่านไม่สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้โดย
ปราศจากความช่วยเหลือ  
7. ท่านมีสิทธิ์ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่สมบูรณ์แล้วทาง
ไปรษณีย์ ไปยังเขตเลือกตั้งใดๆ ในประเทศ  
8. ท่านมีสิทธิ์ขอเอกสารการเลือกตั้งในภาษาอื่นหากมีผู้
อาศัยจำ�นวนมากพอในปริมณฑลของท่านที่จะให้มีการ
จัดทำ�เอกสารในภาษาอื่นได้  
9. ท่านมีสิทธิ์สอบถามคำ�ถามเกี่ยวกับการดำ�เนินการเลือก
ตั้งและสังเกตการณ์ขั้นตอนการเลือกตั้ง
ท่านมีสิทธิ์ถามคำ�ถามคณะกรรมการปริมณฑลและเจ้า
หน้าที่เลือกตั้งเกี่ยวกับการดำ�เนินการเลือกตั้งและเพื่อ
รับคำ�ตอบหรือส่งไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อ
ได้รับคำ�ตอบ อย่างไรก็ตาม ถ้าการถามคำ�ถามที่ยังคง
มีต่อไปรบกวนการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งอาจยุติการตอบคำ�ถามก็ได้   
10. ท่านมีสิทธิ์ในการรายงานกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
หรือการฉ้อฉลต่อเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในท้องถิ่นหรือ
ต่อสำ�นักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา   
6.

หากท่านเชื่อว่าท่านได้ถูกปฏิเสธสิทธิ์ใดๆ หรือท่านทราบเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือ
การประพฤติผิดใดๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรุณาติดต่อหมายเลขโทรฟรีที่มีการเก็บข้อมูลเป็นความลับสายเพื่อขอความช่วยเหลือ
สำ�หรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง (Voter Hotline) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่หมายเลข (855) 345-3933
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะนำ�ข้อมูลคำ�ให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนจะนำ�มาใช้ส่งข้อมูลเกี่ยว
กับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนไปให้ท่าน เช่นสถานที่เลือกตั้งในท้องถิ่นของท่านและปัญหาและผู้สมัครรับเลือกตั้งจะปรากฎบนบัตรเลือก
ตั้ง กฎหมายสั่งห้ามมิให้มีการนำ�ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนมาใช้ทางการค้าและยังถือเป็นความผิดอาญาประเภทลหุโทษ
อีกด้วย ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนอาจจัดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสำ�หรับตำ�แหน่ง คณะกรรมการมาตรการบัตรเลือกตั้งตามกฎหมาย
หรือให้การเลือกตั้งเพื่อวัตถุประสงค์สำ�หรับบุคคลอื่น ผู้เชี่ยวชาญ นักหนังสือพิมพ์ พรรคการเมืองหรือทางการปกครอง ทั้งนี้ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ตัดสิน และจะไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบขับขี่และหมายเลขบัตรประกันสังคม หรือ
ลายเซ็นของท่านที่แสดงอยู่บนบัตรการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนสำ�หรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ถ้าท่านมีคำ�ถามใดๆ เกี่ยวกับการ
ใช้ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนหรือต้องการที่จะรายงานการสงสัยว่ามีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่ไม่ถูกต้อง กรุณา ติดต่อสายขอความ
ช่วยเหลือสำ�หรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง (Voter Hotline) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่หมายเลข (855) 345-3933
ผู้ออกเสียงเลือกตั้งบางรายที่กำ�ลังเผชิญสถานการณ์ที่มีอันตรายต่อชีวิตอาจมีคุณสมบัติสำ�หรับสถานภาพการออกเสียงเลือกตั้งที่เป็นความ
ลับ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรฟรีโปรแกรม Safe at Home ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่หมายเลข
(877) 322-5227 หรือไปที่เว็บไซต์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ www.sos.ca.gov
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การเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้น

ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป
www.voterguide.sos.ca.gov

คู่มือเกี่ยวกับข้อมูลผู้ออกเสียงเลือกตั้งฉบับทางการ

สำ�หรับสำ�เนาคู่มือเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ออกเสียงเลือกตั้งเพิ่ม
เติมในภาษาต่างๆ ดังนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
ประจำ�มณฑลของท่าน หรือโทรศัพท์ติดต่อที่:

อย่าลืมไปออกเสียงเลือกตั้ง!
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2012
สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น.

English
Español/Spanish
/Chinese
/Hindi
/Japanese
/Khmer
/Korean
Tagalog
/Thai
/Vietnamese
TDD

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012
วันสุดท้ายสำ�หรับการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

(800) 345-VOTE (8683)
(800) 232-VOTA (8682)
(800) 339-2857
(888) 345-2692
(800) 339-2865
(888) 345-4917
(866) 575-1558
(800) 339-2957
(855) 345-3933
(800) 339-8163
(800) 833-8683

เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเลือกตั้ง
รัฐจะส่งคู่มือการเลือกตั้งฉบับหนึ่งไปให้แต่ละครอบครัวเท่านั้น
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