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ชื่อที่เป็นทางการและข้อมูลสรุป	 จัดท�าโดยอัยการสูงสุด

ข้อเสนอ กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของ
ทหารผ่านศึกปี 2014

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกป ี2014

• ให้อ�านาจออกพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปเป็นจ�านวน 600 ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นเคหะสถานส�าหรับครอบครัวหลาย
ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่อยู่ เคหะสถานแบบเช่าในราคาย่อมเยา หรือเคหะสถานอาคารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส�าหรับ
ทหารผ่านศึกและ ครอบครัวของพวกเขา

• การจัดเงินทุนส�าหรับโครงการต่าง ๆ ที่ระบุถึงทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่มี ความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
และการประเมินประสิทธิผลของโครงการเคหการที่ได้เงินทุนจากพันธบัตร

• เงินที่เหมาะสมจากกองทุนโดยทั่วไปเพื่อจ่ายคืนหนี้สินค่าพันธบัตรทั้งหมด

ประเมินการวิเคราะห์สรุปการร่างกฎหมายของต้นทุนสุทธิของรัฐและผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลในท้องถิ่น :

• ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเพื่อจ่ายคืนพันธบัตรของรัฐที่เพิ่มขึ้นนี้ เท่ากับ 50 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยประมาณ เป็นเวลา 15 ปี.

 การประเมินค่าใช้จ่ายด้านพันธบัตรของรัฐ 

การยืมเงินที่ได้รับอนุญาต 600 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายประจ�าปีโดยเฉลี่ยเพื่อจ่ายคืนหนี้สินค่าพันธบัตรทั้งหมด 50 ล้านดอลลาร์

ช่วงการจ่ายเงินคืนที่เป็นไปได้ 15 ปี
แหล่งการจ่ายเงินคืน  รายได้จากภาษีโดยทั่วไป

ภูมิหลัง

โครงการจัดหาบ้านพักของรัฐ ในเกือบทุกปี จะมีบ้านและ 
อพาร์ทเมนท์ประมาณ 150,000 แห่งสร้างขึ้นในรัฐ California 
บ้านส่วนใหญ่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดด้วยเงินส่วนตัว 
อย่างไรก็ตาม บางแห่งได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
รัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น รัฐให้เงินกู้ต้นทุนต�่า
แก่รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร นักพัฒนาเอกชน
เพื่อสนับสนุนเงินให้แก่ส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้างบ้าน โดยทั่วไป
แล้ว บ้านที่สร้างด้วยกองทุนเหล่านี้จะต้องขายหรือให้เช่าแก่
ชาว California ที่มีรายได้ต�่า

ส่วนหนึ่งของบ้านที่สร้างขึ้นด้วยกองทุนของรัฐจะถูกจัดสรร
ไว้ให้ชาว California ที่เป็นผู้ไร้ที่อยู่ บ้านเหล่านี้จะรวมถึง
สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่อยู่ บ้านพักระยะสั้น และบ้านอุปถัมภ์ 
บ้านอุปถัมภ์จะรวมที่พักพร้อมด้วยการบริการบางอย่าง รวม

ถึงการดูแลสุขภาพจิตใจและร่างกาย การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การติดยาและติดสุรา และโครงการฝึกอบรมงาน การส�ารวจ
ของรัฐบาลกลางเดือนมกราคม 2013 ได้พบชาว California ที่
ไร้ที่อยู่ 137,000 ราย รวมถึงทหารผ่านศึกประมาณ 15,000 
ราย ทหารผ่านศึกชาว California มีโอกาสเป็นผู้ไร้ที่อยู่สูงกว่า
ผู้ที่ไม่ใช่ทหารผ่านศึกถึงสองเท่า

โครงการสินเชื่อบ้านส�าหรับทหารผ่านศึก รัฐบาลแห่งรัฐและ
รัฐบาลกลางให้การช่วยเหลือด้านสินเชื่อบ้านแก่ทหารผ่านศึก
ที่อาศัยอยู่ในรัฐ California 1.9 ล้านราย ภายใต้โครงการของ 
รัฐ รัฐจะขายพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปให้แก่นักลงทุนและ
ใช้เงินทุนนั้นเพื่อซื้อบ้านในนามของทหารผ่านศึกที่มีสิทธิ์ จาก
นั้น ทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมแต่ละคนช�าระเงินรายเดือนให้แก่รัฐ 
ซึ่งจะท�าให้รัฐช�าระเงินคืนให้แก่นักลงทุนได้ จ�านวนเงินที่ช�าระ
เหล่านี้ครอบคลุมจ�านวนเงินที่เป็นหนี้ในพันธบัตรเสมอๆ ซึ่ง

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

การออกเสียงลงคะแนนขั้นสุดท้ายโดยสภานิติบัญญัติใน AB 639 (ข้อเสนอ 41) 
(บทที่ 727 กฎหมายปี 2013)

วุฒิสภา : คะแนนเห็นด้วย 36 คะแนนไม่เห็นด้วย 0
คณะสมัชชา : คะแนนเห็นด้วย 78 คะแนนไม่เห็นด้วย 0
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ข้อเสนอ

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย	 ต่อ

หมายความว่าโครงการนี้ด�าเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยตรง
ต่อผู้เสียภาษี ตั้งแต่ปี 2000 จ�านวนของทหารผ่านศึกที่ได้รับ
สินเชื่อบ้านใหม่ภายในโครงการนี้แต่ละปีได้ลดลงอย่างมีนัย 
ส�าคัญ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนท�าให้เกิดการลดลงนี้ รวมถึง :
(1) อัตราดอกเบี้ยการจ�านองที่ต�่ามาตลอด (2) ความพร้อม
ช่วยเหลือด้านสินเชื่อบ้านของรัฐบาลกลาง และ (3) วิกฤต
เรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อสภานิติบัญญัติเสนอร่าง
กฎหมายนี้ไว้ในบัตรออกเสียงลงคะแนน สภานิติบัญญัติยังได้
ลดจ�านวนพันธบัตรที่สามารถน�ามาใช้ส�าหรับโครงการสินเชื่อ
บ้านของทหารผ่านศึกลง 600 ล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ท�าให้ยัง
มีพันธบัตรของรัฐเหลืออยู่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ส�าหรับ
สินเชื่อบ้านของทหารผ่านศึก

ข้อเสนอ

พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปใหม่ส�าหรับการจัดหาบ้านให้
ทหารผ่านศึก ร่างกฎหมายนี้จะท�าให้รัฐสามารถขายพันธบัตร
ข้อผูกพันโดยทั่วไปใหม่มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุน
เงินทุนแก่การจัดหาบ้านแบบหลายครอบครัวราคาประหยัดให้
แก่ทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่า พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปที่
ได้รับการอนุมัติโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้รับการช�าระคืน
ด้วยรายได้จากภาษีของรัฐ หมายความว่า ผู้เสียภาษีจะจ่ายเงิน
ส�าหรับโครงการใหม่นี้ (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
พันธบัตรของรัฐ โปรดดู "ภาพรวมของพันธบัตรของรัฐ" ภาย
หลังในคู่มือนี)้

การจัดหาบ้านส�าหรับทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่า ร่าง
กฎหมายนี้จะสนับสนุนเงินค่าการก่อสร้าง การบูรณะ และการ
เข้าถือสิทธิ์ในบ้านแบบหลายครอบครัวราคาประหยัด เช่น ชุด
อาคารอพาร์ทเมนท์ รัฐจะด�าเนินการโดยให้การช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร และนัก
พัฒนาเอกชน เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า เพื่อสนับสนุนเงิน
แก่ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโครงการ บ้านที่สร้างขึ้นด้วยเงินทุน
เหล่านี้จะเช่าให้แก่ทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่า (และครอบครัว
ของพวกเขา) นั่นคือ ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยตามที่ปรับโดยขนาดครอบครัวและมณฑล 
ตัวอย่างเช่น จ�านวนรายได้เฉลี่ยของคนโสดที่ถือว่ามีรายได้ต�่า 
ภายใต้โครงการนี้คือประมาณ 38,000 ดอลลาร์ กฎหมายของ
รัฐก�าหนดให้บ้านเหล่านี้ต้องมีราคาประหยัด หมายความว่าค่า

เช่ารายเดือนที่ทหารผ่านศึกช�าระต้องไม่สูงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ของขีดจ�ากัดรายได้ส�าหรับโครงการ

การจัดหาบ้านส�าหรับทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่ กฎหมาย
ของรัฐก�าหนดความส�าคัญการสนับสนุนเงินทุนในโครงการ
นี้แก่โครงการที่จัดหาบ้านให้แก่ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่และ
ทหารผ่านศึกที่มีความเสี่ยงของการเป็นผู้ไร้ที่อยู่ กล่าวคือ
อย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของเงินทุนจะใช้เพื่อสร้างบ้านให้แก่
ทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่ามาก ทหารผ่านศึกเหล่านี้มีราย
ได้น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยใน
มณฑลที่พวกเขาอาศัยอยู่ (จ�านวนเงินเฉลี่ยของรัฐส�าหรับคน
โสดที่จัดว่ามีรายได้ต�่ามากคือประมาณ 14,000 ดอลลาร)์ ส่วน
หนึ่งของเงินทุนส�าหรับทหารผ่านศึกที่มีรายได้ต�่ามากจะน�าไป
ใช้เพื่อสร้างบ้านอุปถัมภ์ให้แก่ทหารผ่านศึกที่ไร้ที่อยู่

บทบัญญัติอื่นๆ ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ สภานิติบัญญัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อปรับปรุงโครงการ และรัฐ
สามารถใช้เงินทุนจากพันธบัตรได้สูงถึง 30 ล้านดอลลาร์เพื่อ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการโครงการ นอกจากนี้ รัฐ
จะต้องเผยแพร่การประเมินผลโครงการประจ�าปี

ผลที่มีต่องบประมาณ

ค่าใช้จ่ายของพันธบัตร ร่างกฎหมายนี้จะยอมให้รัฐกู้ยืมเงิน
ได้สูงถึง 600 ล้านดอลลาร์ด้วยการขายพันธบัตรข้อผูกพันโดย
ทั่วไปให้แก่นักลงทุนที่จะได้รับเงินคืนโดยใช้รายได้ของภาษี
ทั่วไป ต้นทุนของตราสารหนี้เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาที่จะช�าระค่าพันธบัตรคืน เราตั้งสมมติฐานว่า (1) 
อัตราดอกเบี้ยส�าหรับพันธบัตรเหล่านี้จะเฉลี่ยที่ 5 เปอร์เซ็นต์ 
(2) พันธบัตรจะถูกขายภายในช่วงเวลาห้าปี และ (3) พันธบัตร
จะได้รับการช�าระเงินคืนภายในระยะเวลาสิบปี จากสมมติฐาน
เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียภาษีจะช�าระคืนพันธบัตรจะ เฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 15 ปี เงินจ�านวนนี้น้อย
กว่าหนึ่งส่วนสิบของ 1 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณของรัฐ

กฎหมายว่าด้วยพันธบัตรการป้องกันผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและเคหการของทหารผ่านศึกป ี2014

เยี่ยมชม http://cal-access.sos.ca.gov ส�าหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับข้อเสนอนี้


