
ใบรบัรองความถกูตอ้ง

ขา้พเจา้, Alex Padilla, เลขาธกิารรัฐแหง่รัฐ California โดยเอกสารฉบบันี้
ขอยนืยนัวา่ ขอ้เสนอทีร่วมอยูใ่นเอกสารฉบบันีจ้ะถกูสง่ไปยงัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ของรัฐ California ทีก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปจะจัดขึน้ทัว่รัฐในวนัที ่3 พฤศจกิายน 
2020 และวา่คูม่อืนีไ้ดจั้ดท�าขึน้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยมพียานรู ้
เห็น ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราประจ�ารัฐในเมอืง Sacramento รัฐ 
California ในวนัที ่10 สงิหาคม 2020

Alex Padilla, เลขาธกิารรฐั

สถานทีเ่ลอืกต ัง้เปิดต ัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกต ัง้!

ทา่นสามารถขอส�าเนาคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นทางการเพิม่เตมิไดโ้ดยตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นหรอืโทร (855) 345-3933

ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนแลว้ทกุคนในรฐั California จะ
ไดร้บับตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียใ์นการเลอืกต ัง้ท ัว่ไป 
เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงการเลอืกต ัง้ภายใน

★ ★  ★  ★  ★ คู่่�มือืข้อ้มืล่อย่�างเป็็นทางการสำำาหรบัผู้่ล้งคู่ะแนนเสำยี่ง  ★  ★  ★  ★  ★

การเลอืกต ัง้ท ัว่ไปรฐั California
วนัองัคารที ่3 พฤศจกิายน 2020
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ผูล้งคะแนนเสยีงทีส่ามารถลงคะแนนเสยีงผา่นทางไปรษณียจ์ะชว่ยใหม้ ัน่ใจไดว้า่มกีารรกัษาระยะหา่งทางกายภาพ
ทีส่ถานทีล่งคะแนนเสยีง ส�ำนักงำนกำรเลอืกตัง้ของเทศมณฑลจะเริม่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทำงไปรษณียไ์ปยงัผูล้งคะแนน
เสยีงใน California กอ่น วนัที ่5 ตลุาคม 2020 บตัรลงคะแนนทีส่ง่คนืทำงไปรษณียจ์ะตอ้งประทบัไปรษณีย ์ภำยใน วนัที ่
3 พฤศจกิายน 2020 บตัรลงคะแนนทีส่ง่คนืในกลอ่งรับบตัรลงคะแนนเสยีงทีแ่น่นหนำจะตอ้งหยอ่นบตัร ลงคะแนนภำยในเวลำ 
20.00 น. วนัที ่3 พฤศจกิายน 2020

รายการตรวจสอบความปลอดภยัในสถานทีล่งคะแนนเสยีง

สวมหนา้กากอนามยั ขณะอยูใ่นสถำนทีล่งคะแนนเสยีง

รกัษาระยะหา่งประมาณ 2 เทา่ของความยาวแขน จำกผูอ้ืน่

ลา้งมอื กอ่นและหลงัเขำ้สถำนทีล่งคะแนนเสยีง 

ใชเ้จลท�าความสะอาดมอื หลงัจำกสมัผัสประตหูรอือปุกรณล์งคะแนนเสยีง

น�าปากกาลกูลืน่ไปเอง เพือ่หลกีเลีย่งพืน้ผวิทีม่กีำรสมัผัสสงู

ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยัหรอืไม่
ทบทวนแนวทำงจำก Centers for Disease Control and Prevention ไดท้ี ่  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html

ไมต่อ้งตอ่แถว
คณุสำมำรถสง่คนืบตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ได ้ทางไปรษณีย ์โดยไมจ่�ำเป็นตอ้งมดีวงตรำ
ไปรษณีย ์ที ่กลอ่งหยอ่นบตัรลงคะแนน หรอืที ่สถานทีล่งคะแนนเสยีง สถำนทีล่งคะแนนเสยีงมแีถว
แยกส�ำหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีต่อ้งกำรหยอ่นบตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้

คน้หำกลอ่งหยอ่นบตัรลงคะแนนใกลเ้คยีงส�ำหรับสถำนทีล่งคะแนนเสยีงไดท้ี ่
CAEarlyVoting.sos.ca.gov

ลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้
หำกคณุตอ้งกำรไปยงัสถำนทีล่งคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง โปรดไปกอ่นวนัเลอืกต ั�งเพือ่ช่ว่ยในก 
ำรรักษำระ ยะหำ่งทำงกำยภำพ สถำนทีล่งคะแนนเสยีงในหลำยเทศมณฑลจะเปิดใหม้กีำรลงค 
ะแนนเสยีงลว่งหนำ้ เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสีว่นัโดยเริม่ตัง้แตว่นัเสำรก์อ่นกำรเลอืกตัง้

1

ปฏบิตัติามวธิดี�าเนนิการดา้นความปลอดภยั
ปกป้องสขุภำพของทำ่นและสขุภำพของผูล้งคะแนนเสยีงและผูป้ฏบิตังิำนในสถำนทีล่งคะแนนเสยีงโดย
ปฏบิตัติำมขอ้ควรระวงัดงัตอ่ไปนี:้

3

2

สถำนทีล่งคะแนนเสยีงลว่งหนำ้หนึง่แหง่ขึน้ไปจะพรอ้มใหบ้รกิำรในหลำยเทศมณฑลเป็นเวลำ อยา่งนอ้ยสีว่นั โดยเริม่
ตัง้แตว่นัเสำรก์อ่นกำรเลอืกตัง้ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2020 สถำนทีล่งคะแนนเสยีงจะใหม้กีำรลงทะเบยีนผูล้งคะแนน
เสยีง บตัรลงคะแนนทดแทน เครือ่งลงคะแนนเสยีงทีส่ำมำรถเขำ้ถงึได ้และมกีำรใหค้วำมช่ว่ยเหลอืดำ้นภำษำ 

คณุสามารถชว่ยรกัษาความปลอดภยัของสถานทีล่งคะแนนเสยีง ส�ำหรับผูล้งคะแนนเสยีงและผูป้ฏบิตังิำนกำร
เลอืกตัง้ไดด้ว้ยสำมวธิเีหลำ่นี:้

ลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยั 
ณ สถานทีล่งคะแนนเสยีงลว่งหนา้
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�ลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยั 
ดว้ยบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย์

ผูล้งคะแนนเสยีงทกุคนใน California จะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียส์�าหรับการเลอืกตัง้ใน 
วนัที�่3�พฤศจกิายน�2020 ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นจะเริม่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่
ทางไปรษณีย ์คลา้ยกบัภาพดา้นลา่ง เริม่ตัง้แต ่วนัที�่5�ตลุาคม�2020

ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนผา่นทางไปรษณียจ์ะชว่ยใหม้ ัน่ใจไดว้า่มกีารรกัษาระยะหา่งทางกายภาพ
ทีส่ถานทีล่งคะแนนเสยีง สถานทีล่งคะแนนเสยีงจะพรอ้มใหบ้รกิารในทกุเทศมณฑลกอ่นวนัเลอืกตัง้ สถานที่
ลงคะแนนจะใหม้กีารลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง บตัรลงคะแนนเสยีงทดแทน เครือ่งลงคะแนนเสยีงทีส่ามารถ
เขา้ถงึได ้และมกีารใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษา

การลงคะแนนเสยีงผา่นทางไปรษณียน์ ัน้�งา่ย�และ�ปลอดภยั
หลงัจากท�าเครือ่งหมายการเลอืกของทา่นบนบตัรลงคะแนนของทา่น เพยีงแค:่

ปิดซองจดหมาย
ใสบ่ตัรลงคะแนนเสยีงของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยในซองจดหมายจากส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�า
เทศมณฑลของทา่น

ลงชือ่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ลายมอืชือ่บนซองบตัรลงคะแนนของทา่นตรงกบั ลายมอืชือ่บนใบอนุญาต
ขบัรถ California / บตัรประจ�าตวัของรัฐ หรอืลายมอืชือ่ทีท่า่นใหไ้วเ้มือ่ลงทะเบยีน ส�านักงานการ
เลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นจะเปรยีบเทยีบลายมอืชือ่เพือ่ปกป้องคะแนนเสยีงของทา่น

ตดิตามบตัรลงคะแนน
ทา่นสามารถลงทะเบยีนที ่wheresmyballot.sos.ca.gov เพือ่รับการแจง้เตอืนทางขอ้ความ (SMS) 
อเีมล หรอืขอ้ความเสยีงเกีย่วกบัสถานะของบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่น

สง่คนืบตัรลงคะแนน
ทางไปรษณีย—์ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่บตัรลงคะแนนของทา่น
ประทบัตราไปรษณียภ์ายใน 
วนัที�่3�พฤศจกิายน�2020  
ไมจ่�าเป็นตอ้งมดีวงตราไปรษณีย!์

ดว้ยตนเอง—หยอ่นบตัรลงคะแนนไดท้ีก่ลอ่ง
รับบตัรลงคะแนนเสยีงทีแ่น่นหนา สถาน
ทีเ่ลอืกตัง้ ศนูยก์ารลงคะแนนเสยีง หรอื
ส�านักงานการเลอืกตัง้ของเทศมณฑลภายใน
เวลา 20.00�น.�วนัที�่3�พฤศจกิายน�2020�

หรอื

Vote-by-mail  
Official�ballot
บตัรลงคะแนนโดย
สง่ทางไปรษณียท์ี่
เป็นทางการ

Franklin County 
Elections�Department 
4321�Franklin�Avenue 
Franklin,�HN�99999-1234

RETURN�SERVICE�REQUESTED

OFFICIAL�VOTE-BY-MAIL�BALLOT�MATERIAL

Valent ina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Frank l in, HN 99999–1278
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หากทา่นเชือ่วา่ทา่นถกูปฏเิสธสทิธิใ์ด ๆ จากเหลา่นี ้โปรดโทรศพัทไ์ปทีส่ายดว่นของเลขาธกิารรัฐ
ส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงซึง่จะเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั ทีห่มายเลขโทรฟรทีี ่(855) 345-3933

สทิธพิ ืน้ฐาน
บญัญัตวิา่ดว้ย ของผูล้งคะแนนเสยีง

ทา่นมสีทิธิด์งัตอ่ไปนี:้

 1 สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะลง
คะแนนเสยีงได ้หากทา่น:
• เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ ทีอ่าศยัอยูใ่นรัฐ California
• มอีายอุยา่งต�า่ 18 ปี
• ขึ�นทะเบยีนในเขตพื� นทีท่ีท่า่นอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั
• ปัจจบุนัไมไ่ดถู้กูจ�าคกุอยูใ่นเรอืนจ�าของรัฐหรอืรัฐบาลกลาง หรอืตอ้ง

ทณัฑ์บ์นส�าหรับความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
• ปัจจบุนัไมไ่ดถู้กูวนิจิฉัยจากศาลวา่ไรค้วามสามารถูทางจติใน

การลงคะแนนเสยีง

 2 สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้งคะแนน
เสยีงทีข่ ึ้นทะเบยีนแลว้ แมว้า่จะไมม่ชีือ่ของทา่นอยู่
ในบญัชรีายชือ่ก็ตามทา่นจะลงคะแนนเสยีงโดยใช้บ้ตัรลง
คะแนนช้ัว่คราว จะนับการลงคะแนนเสยีงของทา่น หากเจา้
หนา้ทีก่ารเลอืกตั �งตดัสนิวา่ทา่นมสีทิธิ์ลงคะแนนเสยีง

 3 สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นยงัอยูใ่น
แถว เมือ่สถานทีเ่ลอืกต ัง้ปิดลง

 4 สทิธใินการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน
ลบั โดยไมม่ผีูใ้ดรบกวนทา่นหรอืบอกทา่นวา่ควรลง
คะแนนเสยีงอยา่งไร

 5 สทิธใินการขอบตัรลงคะแนนใบใหมห่ากทา่น
กาผดิพลาด หากทา่นยงัไมไ่ดห้ยอ่นบตัรลงคะแนน
ของทา่น ทา่นสามารถู:

ขอบตัรลงคะแนนใบใหมจ่ากเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตั �งทีส่ถูาน
ทีเ่ลอืกตั �ง  
แลกเปลีย่นบตัรลงคะแนนของทา่นโดยสง่ทางไปรษณีย ์
เพือ่ไดรั้บบตัรลงคะแนนใบใหมท่ีส่�านักงานการเลอืกตั �ง หรอืที่
สถูานทีเ่ลอืกตั �งของทา่น หรอื 
ลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนช ัว่คราว

 6 สทิธใินการขอความชว่ยเหลอืในการกาบตัร
ลงคะแนนของทา่นจากบคุคลใดกไ็ดท้ีท่า่นเลอืก 
ยกเวน้จากผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนสหภาพแรงงานของ
ทา่น

 7 สทิธใินการน�าบตัรลงคะแนนสง่ทางไปรษณียท์ี่
กรอกเสร็จแลว้ไปใหแ้กส่ถานทีเ่ลอืกต ัง้แหง่ใด
ก็ตามในรัฐ California

 8 สทิธใินการขอเอกสารการเลอืกต ัง้เป็นภาษาอืน่
ทีน่อกเหนอืจากภาษาองักฤษ หากในเขตเลอืกตั �ง
ของทา่นมคีนจ�านวนมากพอทีพ่ดูภาษานั�น

 9 สทิธใินการถามเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้เกีย่ว
กบัข ัน้ตอนการด�าเนนิการเลอืกต ัง้ และช้ม
กระบวนการเลอืกตั �ง หากบคุคลทีท่า่นถูามไมส่ามารถู
ตอบค�าถูามของทา่นได ้บคุคลนั�นตอ้งสง่ทา่นไปยงั
บคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะตอบค�าถูามของทา่นได ้หาก
ทา่นสรา้งความวุน่วาย บคุคลนั�นสามารถูหยดุตอบ
ค�าถูามของทา่นได ้

 10 สทิธใินการรายงานการกระท�าใดก็ตามทีผ่ดิ
กฎหมายหรอืหลอกลวงเกีย่วกบัการเลอืกต ัง้ ให ้
แกเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตั �ง หรอืส�านักงานเลขาธกิารรัฐได ้

	ทางเว็บไซตท์ี ่www.sos.ca.gov

✆	 ทางโทรศพัทท์ี ่(855) 345-3933

	ทางอเีมลที ่elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ของเทศมณฑลเป็นผูจั้ดเตรยีมสถานทีเ่ลอืกตัง้และศนูยล์งคะแนนเสยีง หาทีอ่ยูข่องสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนน
เสยีงของทา่นทีอ่ยูใ่นเทศมณฑลนัน้ในคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีง ซึง่ทา่นจะไดรั้บทางไปรษณียส์องสามสปัดาหก์อ่นวนัเลอืกตัง้
ทา่นยงัสามารถไปทีเ่ว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐที ่vote.ca.gov หรอืโทรศพัทไ์ปทีส่ายดว่นส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933
ทา่นยงัสามารถสง่ขอ้ความค�าวา่ Vote ไปที ่GOVOTE (468683) เพือ่หาสถานทีต่ัง้ของสถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น
หากทา่นอาศยัอยูใ่นเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, 
Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, หรอื Tuolumne ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงในศนูยล์งคะแนนเสยีงแหง่ใดกต็ามในเทศ
มณฑลของทา่น ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่voterschoice.sos.ca.gov



6

เลขาธกิารรฐั
เรยีน เพือ่นชาว California

การเลอืกตัง้ทีเ่สรแีละเป็นธรรมเป็นรากฐานของประชาธปิไตยแบบอเมรกินั ตลอด
ประวตัศิาสตรข์องประเทศ เราจัดใหม้กีารเลอืกตัง้ในชว่งเวลาแหง่สนัตภิาพและชว่งสงคราม 
ใน ชว่งเศรษฐกจิทีด่แีละในชว่งเศรษฐกจิถดถอย และแมก้ระทัง่การระบาดของโรคกอ่นหนา้นี้

ในปี 2020 เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้รัฐ California ก�าลงัลกุขึน้เพือ่รับมอืกบัความทา้ทาย
ของโควดิ-19

• ผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนทกุคนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย์
• ผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนทกุคนสามารถลงทะเบยีนเพือ่จะไดรั้บบตัรลงคะแนน

โดยสง่ทางไปรษณียโ์ดยตดิตามทางขอ้ความ (SMS) อเีมล หรอืการโทรดว้ยเสยีง
• วธิกีารสขุาภบิาลพเิศษและมาตรการความเวน้ระยะหา่งทางสงัคมจะถกูน�าไปใชใ้น

ทกุสถานทีก่ารลงคะแนนเสยีง
ทา่นสามารถไปที ่vote.ca.gov ส�าหรับขอ้มลูและเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชนเ์พิม่เตมิ
ส�าหรับการเลอืกตัง้ในปีนี้

หากทา่นมคี�าถามเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงหรอืการลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนนของทา่นในฤดใูบไมร้ว่งนี ้ทา่นสามารถตดิตอ่ส�านักงานเลขาธกิารรัฐโดย
โทรฟรหีมายเลข (855) 345-3933

ในฐานะเลขาธกิารรัฐ ภารกจิของผมคอืชว่ยประชาชนทกุคนลงคะแนนเสยีงอยา่ง
ปลอดภยั — แตผ่มตอ้งการความชว่ยเหลอืจากทา่น

เนือ่งจากโควดิ-19 อาจมสีถานทีล่งคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง ในเทศมณฑลของทา่นนอ้ย
กวา่ปกต ิคณุสามารถชว่ยชมุชนของคณุโดย การลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้ในปีนี ้ไมว่า่จะ
ทางไปรษณียห์รอืดว้ยตนเอง ยิง่มจี�านวนคนนอ้ยลงและการเขา้แถวทีส่ัน้ลงในวนัเลอืก
ตัง้ จะชว่ยใหเ้จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้สามารถรักษาสถานทีล่งคะแนนเสยีงทีด่ตีอ่สขุภาพ
มากขึน้ และท�าให ้เจา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้สามารถใหบ้รกิารแกผู่ล้งคะแนน
เสยีงทีต่อ้งการ ความชว่ยเหลอืไดด้ยี ิง่ขึน้ — รวมถงึเพือ่นบา้นของเราทีท่พุพลภาพ ผูท้ี่
ตอ้งการความชว่ยเหลอืในภาษาอืน่ หรอืผูท้ีต่อ้งการบตัรลงคะแนนทดแทน

โปรดวางแผนตอนนีเ้พือ่ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนของทา่นในฤดใูบไมร้ว่งนี ้การ
มสีว่นรว่มของพลเมอืง — อยา่งเชน่ทา่น — คอืสิง่ทีท่�าใหป้ระชาธปิไตยของเราคนืสู่
สภาพเดมิได ้



สถานทีเ่ลอืกต ัง้เปิดต ัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกต ัง้!

★  ★  ★  ★  ★  คู่่�มือือา้งองิฉบบัย่�อ  ★  ★  ★  ★  ★

การเลอืกต ัง้ท ัว่ไปรฐั California 
วนัองัคารที ่3 พฤศจกิายน 2020

หมายเหตพุเิศษ

• สถานทีเ่ลอืกตัง้เปิดตัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกตัง้
• ขอ้มลูอธบิายวธิลีงคะแนนสามารถขอรับไดจ้าก

เจา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้ หรอือา่นจากคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงของเทศมณฑลของทา่น

• ผูล้งคะแนนเสยีงใหมอ่าจไดรั้บการรอ้งขอใหแ้สดงบตัรประจ�าตวัหรอืเอกสาร
หลกัฐานอืน่ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ทา่นมสีทิธทิีจ่ะลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนชัว่คราว แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดแ้สดงเอกสารหลกัฐานใด ๆ

• เฉพาะผูล้งคะแนนเสยีงทีม่สีทิธิเ์ทา่นัน้ทีส่ามารถลงคะแนนเสยีงได ้
• การงัดแงะอปุกรณก์ารลงคะแนนเสยีงถอืเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย

ดงึคูม่อือา้งองิฉบบันี้
ออกมาเพือ่น�าตดิตวั
ทา่นไปยงัสถานทีเ่ลอืกต ัง้!
คูม่อือา้งองิทีส่ามารถดงึออกมา
ไดน้ีม้ขีอ้มลูสรปุและขอ้มลูในการ
ตดิตอ่ส�าหรับแตล่ะขอ้เสนอของรัฐที่
ปรากฏบนบตัรลงคะแนนส�าหรับวนัที ่
3 พฤศจกิายน 2020
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่ อนญุาตใหม้กีารออกพนัธบตัรเพือ่การวจิยัสเต็ม

เซลลอ์ยา่งตอ่เนือ่ง การรเิร ิม่บญัญตักิฎหมาย14
สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุญาตใหม้กีารออกพันธบตัรของรัฐมลูคา่ 5.5 พันลา้นดอลลาร ์เพือ่กา
รวจัิยสเต็มเซลลแ์ละการวจัิยทางการแพทยอ์ืน่ ๆ รวมถงึเพือ่การฝึกอบรม 
การกอ่สรา้งสถานทีว่จัิยและคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิาร จัดสรรเงนิจ�านวน 
1.5 พันลา้นดอลลาร ์ไวใ้ชส้�าหรับโรคเกีย่วกบัสมองโดยเฉพาะ จัดสรร
เงนิจากกองทนุทัว่ไปเพือ่จา่ยเงนิคนื ขยายโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง ผลกระ
ทบดา้นการเงนิ: รัฐจะมคีา่ใชจ้า่ยในการช�าระเงนิตามพันธบตัรคนืเพิม่ขึน้
ราว 260 ลา้นดอลลาร ์ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณ 30 ปีขา้งหนา้

ขอ้แยง้: ไมรั่บ ขอ้เสนอ
ขอ้ที ่

14 จะผกูมดัเป็นมลูคา่ 
$7.8 พันลา้น ซึง่เราไมส่ามารถรับ
ภาระไดใ้นหว้งวกิฤตทิางเศรษฐกจิ
และงบประมาณเชน่นี ้เงนิ
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐทีม่ี
ปัญหาในการจัดการและผลลพัธท์ี่
ไมด่หีลงัจากใชเ้งนิไปแลว้ถงึ $3 
พันลา้น การจา่ยช�าระหนีข้องขอ้
เสนอที ่14 อาจเพิม่ความกดดนัที่
จะเพิม่ภาษีใหส้งูขึน้หรอืการปลด
งานพยาบาล หน่วยปฐมพยาบาล 
และพนักงานบรกิารสาธารณะอืน่ ๆ

การสนบัสนนุ: ขอ้เสนอ
ที ่

14 เงนิส�าหรับการพัฒนาตอ่ไปในดา้น
การรักษาส�าหรับโรคเรือ้รังและมี
อนัตรายถงึชวีติ เชน่ โรคมะเร็ง โรคอลั
ไซเมอร ์โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรค
พารก์นิสนั โรคไต สรา้งจากการคน้พบ
ดา้นการแพทย ์2,900 รายการ เพิม่
ความเขา้ถงึและความสามารถในการ
รับภาระของผูป่้วย กระตุน้เศรษฐกจิ
ของรัฐ California รับประกนัในความ
รับผดิชอบทีเ่ครง่ครัด แพทย ์นัก
วทิยาศาสตรร์างวลัโนเบลจากองคก์รที่
ใหก้ารสนับสนุนชว่ยเหลอืผูป่้วยชัน้น�า 
กวา่ 70 แหง่ กระตุน้ใหม้กีารลงคะแนน
เสยีง รับ ขอ้ที ่14

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
:ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: รัฐไมส่ามารถขาย
พันธบตัรทีม่ภีาระผกูพันทัว่ไป
มลูคา่ $5.5 พันลา้น ส�าหรับการวิ
จัยสเต็มเซลลเ์ป็นหลกัและการ
พัฒนาการรักษาทางการแพทย์
แบบใหมใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายถงึ: รัฐ

สามารถขายพันธบตัรทีม่ภีาระ
ผกูพันทัว่ไปมลูคา่ $5.5 พันลา้น
ส�าหรับการวจัิยสเต็มเซลลเ์ป็น
หลกัและการพัฒนาการรักษา
ทางการแพทยแ์บบใหมใ่นรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีซ

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

เห็นดว้ย
ลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่14:  
ชาวรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพือ่การวจัิยส
เต็มเซลลแ์ละการรักษาพยาบาล

P.O. Box 20368
Stanford, CA 94309
(888) 307-3550
YESon14@CAforCures.com
www.YESon14.com

คดัคา้น
John Seiler
P.O. Box 25683
Santa Ana, CA 92799
(714) 376-0109
writejohnseiler@gmail.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ขอ้เสนอที่ แหลง่เงนิทนุส�าหรบัโรงเรยีนรฐับาล วทิยาลยัชุมชน และบรกิารของ
รฐับาลทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ดว้ยการเปลีย่นวธิกีารประเมนิภาษทีรพัยส์นิ
เชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม การเสนอบทแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู15

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
เก็บภาษีอสงัหารมิทรัพยด์งักลา่ว ตามมลูคา่ตลาดในปัจจบุนั แทนทีจ่ะ
เป็นราคาซือ้ขาย ผลกระทบดา้นการเงนิ: ภาษีทรัพยส์นิเชงิพาณชิย์
เพิม่ขึน้กวา่ 3 ลา้นดอลลาร ์ท�าใหรั้ฐบาลและโรงเรยีนในทอ้งถิน่มเีงนิ
ทนุกอ้นใหมจ่�านวน 6.5-11.5 พันลา้นดอลลาร์

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่15 
เป็นการเพิม่ภาษี

ทรัพยส์นิ $12.5 พันลา้น ทีเ่พิม่คา่
ครองชพีของเราและท�าใหท้กุสิง่ที่
เราซือ้หา ไมว่า่จะเป็นอาหาร น�้ามนั 
สาธารณูปโภค สถานเลีย้งเด็ก และ
การรักษาพยาบาล แพงขึน้ 
ขอ้เสนอที ่15 ยกเลกิการปกป้องผู ้
เสยีภาษีใน ขอ้เสนอที ่13 ลง
คะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่15!

การสนบัสนนุ: ขอ้
เสนอที ่

15 ป็นการปฏริูปทีย่ตุธิรรมและ
สมดลุ น่ันคอื ปิดชอ่งโหวใ่นภาษี
ทรัพยส์นิทีเ่อือ้ประโยชนแ์กบ่รษัิท
ทีร่�่ารวย ลดภาษีส�าหรับธรุกจิ
ขนาดเล็ก ปกป้องเจา้ของบา้นและ
ผูเ้ชา่ ก�าหนดใหม้คีวามโปรง่ใส
อยา่งเต็มทีแ่ละเรยีกคนืเงนินับพัน
ลา้นดอลลารใ์หแ้กโ่รงเรยีนและ
ชมุชน ไดรั้บการสนับสนุนจาก
พยาบาล คร ูเจา้ของกจิการขนาด
เล็ก ผูส้นับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยัใน
ราคาไมแ่พง และองคก์รเพือ่ชมุชน

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ภาษีทรัพยส์นิส�าหรับ
ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยจ์ะยงัคงเทา่
เดมิ รัฐบาลทอ้งถิน่และโรงเรยีนจะ
ไมไ่ดรั้บเงนิกอ้นใหม่

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: ภาษี

ทรัพยส์นิส�าหรับอสงัหารมิทรัพย์
เชงิพาณชิยส์ว่นใหญท่ีม่มีลูคา่
มากกวา่ $3 ลา้น จะเพิม่ขึน้เพือ่
จัดหาเงนิทนุกอ้นใหมใ่หแ้กรั่ฐบาล
และโรงเรยีนทอ้งถิน่

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

เห็นดว้ย
Tracy Zeluff
โรงเรยีนและชมุชนตอ้งมากอ่น
—รับ ขอ้เสนอที ่15

731 South Spring St.
Los Angeles, CA 90014
(213) 935-8009
info@schoolsandcommunitiesfirst.org
yes15.org

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่15—หยดุภาษี
ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้และรักษา
ขอ้เสนอที ่13 ใหค้งไว ้

(916) 538-0376
info@NOonProp15.org
www.NOonProp15.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ขอ้เสนอที่ อนญุาตใหใ้ชค้วามหลากหลายเป็นปจัจยัในการตดัสนิใจเรือ่งการวา่
จา้ง การศกึษาและการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐัได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ16

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุญาตใหม้กีารใชน้โยบายการตดัสนิใจของรัฐบาล ทีจ่ะมกีารพจิารณา
เชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิเพือ่จัดการกบัประเด็นดา้น
ความหลากหลายโดยการยกเลกิบทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ ทีห่า้มมใิห ้
ใชน้โยบายดงักลา่ว ผลกระทบดา้นการเงนิ: ไมม่ผีลกระทบดา้นการเงนิ
โดยตรงตอ่หน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่ ผลกระทบของมาตรการขึน้อยู่
กบัสิง่ทีห่น่วยงานรัฐบาลระดบัรัฐและทอ้งถิน่เลอืกในอนาคต ซึง่กเ็ป็นเรื่่
องไมแ่น่นอนอยา่งมาก

ขอ้แยง้: เหลา่นักการ
เมอืงตอ้งการ

เพกิถอนรัฐธรรมนูญของเราในสว่น
ของขอ้หา้มในการเลอืกปฏบิตัแิละ
การรักษาสทิธพิเิศษทีข่ ึน้กบัเชือ้
ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอืชาติ
ก�าเนดิ พวกเขาตอ้งการเลน่พรรค
เลน่พวก หากมสีิง่ใดทีค่วรเป็นพืน้
ฐานในสงัคมของเรา สิง่นัน้กค็อื
การทีรั่ฐควรใสใ่จดแูลชาว
แคลฟิอรเ์นยีทกุคนอยา่งเทา่เทยีม
กนั ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่
16 ขยาย

โอกาส ทีเ่ทา่เทยีมใหแ้กช่าวแคลฟิอ 
รเ์นยีทกุคน เพิม่การเขา้ถงึคา่จา้ง
แรงงานทีย่ตุธิรรม งานทีด่แีละ
โรงเรยีนทีม่คีณุภาพใหแ้กท่กุคน ขอ้
เสนอที ่16 ตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิ ั
ตใินดา้นคา่จา้งแรงงาน และ การ
เหยยีดเชือ้ชาตอิยา่งเป็นระบบ เปิด
โอกาสใหแ้กส่ตรแีละชาวสผีวิมากขึน้ 
ไดรั้บการสนุบสนุนจาก League of 
Women Voters of California, 
California Federation of Teachers, 
Minority Business Consortium, 
และผูน้�าดา้นการศกึษาระดบัสงูของรัฐ 
ลงคะแนนเสยีง YesOnProp16.org

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ขอ้หา้มปัจจบุนัเกีย่วกบั
การพจิารณาในเรือ่งของเชือ้ชาต ิ
เพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์และชาติ
ก�าเนดิ ในดา้นการศกึษาสาธารณะ 
การจา้งงานสาธารณะ และการท�า
สญัญาสาธารณะ จะยงัคงมผีล
บงัคบัใชเ้ชน่เดมิ

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: 

หน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่
สามารถพจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สี
ผวิ ชาตพัินธุ ์และชาตกิ�าเนดิ ใน
ดา้นการศกึษาสาธารณะ การจา้ง
งานสาธารณะ และการท�าสญัญา
สาธารณะ ตามขอบเขตทีไ่ดรั้บ
อนุญาตจากกฎหมายสว่นกลาง
และกฎหมายแหง่รัฐ 

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
มอบสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนคนืใหแ้กบ่คุคลทีถ่กูตดัสทิธิไ์มใ่ห ้
เลอืกตัง้ขณะรับโทษจ�าคกุ เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาพน้โทษแลว้ 
ผลกระทบดา้นการเงนิ: เทศมณฑลทัว่ทัง้รัฐน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยรายปี
หลายแสนดอลลาร ์ส�าหรับการลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนนและ
เอกสารเกีย่วกบับตัรเลอืกตัง้ รัฐน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับตัรและระบบ
ลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนนเพยีงครัง้เดยีวหลายแสนดอลลาร ์

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ผูท้ีอ่ยูใ่นทณัฑบ์นของ
รัฐจะยงัคงไมส่ามารถลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้ไดใ้นรัฐ California

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: ผูท้ี่

อยูใ่นทณัฑบ์นของรัฐทีเ่ป็น
พลเมอืงของสหรัฐฯ  ผูท้ีอ่าศยัอยู่
ในรัฐ California และมอีายอุยา่ง
นอ้ย 18 ปีบรบิรูณจ์ะสามารถลง
คะแนนเสยีงไดห้ากพวกเขาลง
ทะเบยีนในการลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่
มอบสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนคนืใหห้ลงัจากทีค่รบก�าหนดระยะ
เวลาพน้โทษแลว้ การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั17

คดัคา้น
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
ruthweiss@eip-ca.com
www.eip-ca.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
Dana Williamson
ใหอ้สิระแกก่ารลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอที ่17

1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
YesonProp17@gmail.com
Yeson17.vote

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอ

ที ่17 เพราะขอ้เสนอนี:้ • แกไ้ข
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California เพือ่
ใหส้ทิธิแ์กอ่าชญากรรา้ยแรงเพือ่
ท�าการลงคะแนนเสยีงกอ่นสิน้สดุ
การรับโทษทัง้นีร้วมถงึทณัฑบ์น 
• อนุญาตใหอ้าชญากรทีถ่กูตดัสนิ
วา่มคีวามผดิฐานท�าฆาตกรรม การ
ขม่ขนื และการท�ารา้ยเด็ก ใหล้ง
คะแนนเสยีงไดก้อ่นช�าระหนีใ้หแ้ก่
สงัคม • ปฏเิสธความยตุธิรรมตอ่
เหยือ่อาชญากรรม

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่17 
คนืสทิธิใ์นการ

ลงคะแนนเสยีงของพลเมอืงหลงั
จากทีค่รบก�าหนดระยะเวลาพน้
โทษแลว้—จัดการใหรั้ฐ 
California สอดคลอ้งกบัรัฐอืน่ ๆ 
รายงานคณะกรรมาธกิารทนัฑบ์น
ลา่สดุพบวา่พลเมอืงทีค่รบก�าหนด
ระยะเวลาพน้โทษแลว้และไดรั้บ
คนืสทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงของ
ตนมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่อาชญากรรม
ในอนาคตนอ้ยลง 
รับ ขอ้เสนอที ่17

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่16 โอกาสส�าหรับ
พันธมติรทกุคน

1901 Harrison Street, 
Suite 1550

Oakland, CA 94612
(323) 347-1789
info@voteyesonprop16.org
VoteYesOnProp16.org

คดัคา้น
Ward Connerly, ประธาน
Gail Heriot และ 
Manuel Klausner, ประธานรว่ม

ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่สทิธทิีเ่ทา่
เทยีม ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่16

P.O. Box 26935
San Diego, CA 92196
info@californiansforequalrights.org
https://californiansforequalrights.org/

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่ แกไ้ขรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีเพือ่อนญุาตใหผู้ท้ ีม่อีาย ุ17 ปี

และจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณใ์นชว่งทีม่กีารเลอืกต ัง้ท ัว่ไปคร ัง้ถดัไปและจะ
มสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอืน่ สามารถเลอืกต ัง้ข ัน้ตน้
และเลอืกต ัง้พเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ18

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
ผลกระทบดา้นการเงนิ: คา่ใชจ้า่ยของเทศมณฑลทัว่ทัง้รัฐน่าจะเพิม่ขึน้
ระหวา่งหลายแสนดอลลาร ์ถงึ 1 ลา้นดอลลาร ์ทกุๆ สองปี รัฐมคีา่ใช ้
จา่ยเพิม่ขึน้เพยีงครัง้เดยีวหลกัแสนดอลลาร์

ขอ้แยง้: วทิยาศาสตร์
และความมัน่คง

ทางกฎหมายตอ้งการการลง
คะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18 
กฎหมายหา้มเยาวชนทีม่อีายนุอ้ย
ไมใ่หส้บูบหุรี ่ดืม่เครือ่งดืม่มนึเมา
และแมแ้ตก่ารท�าใหผ้วิเป็นสี
น�้าตาล เพราะการวจัิยแสดงผลวา่
ตรรกศาสตรแ์ละการใชเ้หตผุลของ
สมองของพวกเขายงัไมพั่ฒนาเต็ม
ที ่ความสามารถเหลา่นัน้ส�าคญั
อยา่งยิง่ตอ่การลงคะแนนเสยีง
อยา่งมคีวามรับผดิชอบ เราตอ้งไม่
ลดอายขุองผูท้ีล่งคะแนนเสยีงลง

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่18 
จะอนุญาตผูล้ง

คะแนนเสยีงเป็นครัง้แรกให ้
สามารถเขา้ร่วมในวงจรการเลอืก
ตัง้ไดเ้ต็มที ่โดยมเีงือ่นไขวา่พวก
เขาตอ้งมอีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ ์ณ 
เวลาทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไป ขอ้
เสนอนีต้อ้งมเีพือ่สง่เสรมิการมสีว่น
ร่วมทางการเมอืงของเยาวชนใน
การเลอืกตัง้ของเรา และชว่ยสรา้ง
ผูม้สีว่นร่วมตลอดชวีติใหม้มีากขึน้
ในกระบวนการพืน้ฐานทีส่ดุของ
ระบอบประชาธปิไตย

ขอ้โตแ้ยง้

ไมรบั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ผูใ้ดกต็ามทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 
18 ปีบรบิรูณส์ามารถลงคะแนน
เสยีงไดใ้นทกุการเลอืกตัง้

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: ผูม้ี

สทิธิท์ีอ่าย ุ17 ปีทีจ่ะมอีายคุรบ 18 
ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเลอืกตัง้ทัว่ไป
สามารถลงคะแนนเสยีงไดใ้นการ
เลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืกตัง้
พเิศษใด ๆ ทีม่ากอ่นการเลอืกตัง้
ทัว่ไป

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุญาตใหเ้จา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี เป็นบคุคลทพุพลภาพ
หรอืเหยือ่ไฟป่า/ภยัพบิตัสิามารถโอนฐานภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัไป
ยงัทีอ่ยูอ่าศยัอืน่ทีต่นใชอ้ยูอ่าศยัแทนได ้เปลีย่นแปลงภาษีการโอน
ทรัพยส์นิของครอบครัว จัดตัง้กองทนุใหบ้รกิารป้องกนัอคัคภียั ผลกระ
ทบดา้นการเงนิ: รัฐบาลทอ้งถิน่อาจมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากภาษีทรัพยส์นิ
ตอ่ปีเป็นสบิ ๆ ลา้นดอลลาร ์และอาจเพิม่ขึน้เป็นไมก่ีร่อ้ยลา้นดอลลาร ์
ตอ่ปีก็ได ้โรงเรยีนอาจไดรั้บรายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิทีค่ลา้ยคลงึกนั

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: เจา้ของบา้น
บางรายทีม่อีายเุกนิ 55 ปี (หรอืผูท้ี่
มคีณุสมบตัอิืน่ ๆ ตรงตามที่
ก�าหนด) จะมสีทิธิต์อ่ไปในการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิเมือ่ท�าการ
ยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม ่ทรัพยส์นิทีไ่ด ้
รับมรดกทัง้หมดจะมสีทิธิต์อ่ไปใน
การประหยดัภาษีทรัพยส์นิ

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

เจา้ของบา้น ทกุรายทีม่อีายเุกนิ 
55 ปี (หรอืผูท้ีม่คีณุสมบตัอิืน่ ๆ 
ตรงตามทีก่�าหนด) จะมสีทิธิใ์นการ
ประหยดัภาษีอลงัหารมิท 
รัพยเ์มือ่ท�าการยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม ่
เฉพาะทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บมรดกทีใ่ช ้
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกัหรอืฟารม์
เทา่นัน้ทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิ

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่
การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดา้นภาษทีรพัยส์นิบางประการ การแกไ้ข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั19

คดัคา้น
สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis
921 11th St #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
(213) 384-9656
info@hjta.org
www.HJTA.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่19
(916) 492-5210
info@Yeson19.vote
www.Yeson19.vote

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่19 
เป็นการขึน้ภาษี

นับพันลา้นดอลลารก์บัครอบครัว 
ขอ้เสนอนีต้ดัเครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุ
อยา่งหนึง่ทีผู่ป้กครองมไีวช้ว่ย
เหลอืบตุรหลานของตน—สทิธทิีม่ี
อยูใ่นรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ 
California มาตัง้แตปี่ 1986 ใน
การทีจ่ะสง่ตอ่บา้นและทรัพยส์นิ
อืน่ ๆ ของพวกเขาโดยปราศจาก
การขึน้ภาษีทรัพยส์นิ 
งคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่19

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่19 
จ�ากดัภาษีของ

ผูส้งูอาย ุเจา้ของบา้นผูท้พุพลภาพ
อยา่งรุนแรง และเหยือ่จากไฟป่า 
ปิดชอ่งโหวท่ีไ่มเ่ป็นธรรมของภาษี
ทีใ่ชโ้ดยนักลงทนุผูม้ัง่คัง่จากตา่ง
รัฐ และปกป้องขอ้เสนอที ่13 การ
ประหยดั เขา้ร่วมในสทิธผิู ้
ทพุพลภาพ และ สนับสนุนผูส้งู
อาย/ุการใหท้ีอ่ยูอ่าศยั นักผจญ
เพลงิ หน่วยปฐมพยาบาล ธรุกจิ
และแรงงาน พรรคเดโมแครตและรี
พับบลกินั ดขูอ้เท็จจรงิไดท้ี ่
YESon19.vote

เห็นดว้ย
สมาชกิสภา Kevin Mullin
info@caprop18.com
CAprop18.com

คดัคา้น
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
(661) 313-5251
info@eip-ca.com
www.eip-ca.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่ จ�ากดัสทิธิใ์นการไดร้บัการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรบัการกระ

ท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดร้บัการพจิารณาวา่เป็นการกระท�าความ
ผดิไมร่นุแรง อนญุาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์�าหรบัผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปจัจบุนัระบไุวว้า่
เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษเทา่น ัน้ การรเิร ิม่บญัญตักิฎหมาย

20
สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตไิวส้�าหรับ-ผู ้
กระท�าความผดิไมร่นุแรงและครบก�าหนดระยะเวลาพน้โทษส�าหรับ
ความผดิหลกัแลว้ โดยตดัสทิธิผ์ูก้ระท�าความผดิบางประเภท ผลกระ
ทบดา้นการเงนิ: คา่ใชจ้า่ยของหน่วยงานราชทณัฑ ์ศาล และการ
บงัคบัใชก้ฎหมายระดบัรัฐและทอ้งถิน่น่าจะเพิม่ขึน้หลายสบิลา้น
ดอลลารท์กุปี ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัการประกาศใชก้ฎหมาย

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่20 
เป็นการหลอก

ลวงเกีย่วกบัการใชจ้า่ยในเรอืนจ�า 
รัฐ California มกีารพพิากษา
ลงโทษทีรุ่นแรงและยาวนานอยู่
แลว้ ทัง้นีร้วมถงึการจ�าคกุตลอด
ชวีติส�าหรับอาชญากรรมทีรุ่นแรง 
ผลประโยชนพ์เิศษของเรอืนจ�า
ตอ้งการสรา้งความกลวัใหค้ณุใน
การใชง้บประมาณนับสบิๆลา้น
ส�าหรับเรอืนจ�า ซึง่สามารถผลกัดนั
ใหเ้กดิการตดัลดงบประมาณ
ส�าหรับการพักฟ้ืน โรงเรยีน 
สขุภาพจติและการไรท้ีอ่ยูอ่าศยั

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่20 
ปิดชอ่งโหวใ่น

กฎหมายทีปั่จจบุนัอนุญาตใหผู้ล้ว่ง
เกนิทางเพศตอ่เด็ก ผูก้ระท�าผดิ
ทางเพศ และผูก้อ่อาชญากรรม
รา้ยแรงอืน่ ๆ ใหอ้อกจากเรอืนจ�า
กอ่นก�าหนดพน้โทษ ขอ้เสนอที ่
20 ยงัเพิม่การเกบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอ
เพือ่ชว่ยสะสางคดกีารขม่ขนื 
ฆาตกรรม และอาชญากรรมรา้ย
แรงอืน่ ๆ และยงัเพิม่มาตรการ
ลงโทษใหห้นักขึน้ส�าหรับผูท้ีข่โมย
เป็นนสิยัและกระท�าการซ�้า ๆ

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายความวา่: การลงโทษส�าหรับ
ผูท้ีก่อ่อาชญกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
ลกัขโมยจะไมเ่พิม่ขึน้ จะไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงกระบวนการของรัฐ
ส�าหรับการปลอ่ยตวันักโทษบาง
รายออกจากเรอืนจ�ากอ่นก�าหนด
พน้โทษ การบงัคบัใชก้ฎหมายจะ
ตอ้งมตีอ่ไปเพือ่การเกบ็ตวัอยา่ง
ดเีอ็นเอจากผูบ้รรลนุติภิาวะ เฉพาะ
ในกรณีทีพ่วกเขาถกูจับในคดี
อกุฉกรรจเ์ทา่นัน้ หรอื ไดรั้บการ
ก�าหนดใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นผูก้ระท�า
ผดิทางเพศหรอืผูล้อบวางเพลงิ

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายความวา่: 

ผูท้ีก่อ่อาชญกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
ลกัขโมย (เชน่ การขโมยของตาม
รา้นคา้ซ�้า ๆ) สามารถไดรั้บโทษ
เพิม่ขึน้ (เชน่ ถกูจ�าคกุเป็นระยะ
เวลานานขึน้) ปัจจัยเพิม่เตมิจะได ้
รับการพจิารณาส�าหรับการด�าเนนิ
การในระดบัรัฐส�าหรับการปลอ่ยตวั
นักโทษบางรายออกจากเรอืนจ�า
กอ่นก�าหนดพน้โทษ การบงัคบัใช ้
กฎหมายจะตอ้งมเีพือ่การเกบ็
ตวัอยา่งดเีอ็นเอจากผูบ้รรลุ
นติภิาวะทีถ่กูตดัสนิวา่กระท�าการ
ลหโุทษ

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุญาตใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ออกมาตรการควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพย์
เพือ่การอยูอ่าศยัทีม่อีายมุากกวา่ 15 ปี เพดานในการปรับเพิม่อตัราคา่
เชา่ในทอ้งถิน่อาจแตกตา่งจากเพดานทีใ่ชท้ัว่ทัง้รัฐ ผลกระทบดา้นการ
เงนิ: โดยรวมแลว้ รายไดข้องรัฐและทอ้งถิน่มแีนวโนม้ทีจ่ะลดลงหลาย
สบิลา้นดอลลาร ์ตอ่ปีเมือ่เวลาผา่นไป แตร่ายไดท้ีล่ดลงอาจจะมากกวา่
หรอืนอ้ยกวา่นีก้ไ็ด ้ขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการของชมุชนทอ้งถิน่ 

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: กฎหมายของรัฐ จะ
รักษาขอ้จ�ากดัของกฎหมาย
ควบคมุการเชา่ทีเ่มอืงและเทศ
มณฑลใชไ้ด ้

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

กฎหมายของรัฐจะอนุญาตใหเ้มอืง
และเทศมณฑลใชก้ารควบคมุการ
เชา่เพิม่ขึน้กบัทรัพยส์นิมากกวา่
ภายใตก้ารควบคมุของกฎหมาย
ปัจจบุนั

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที ่ เพิม่อ�านาจใหแ้กร่ฐับาลทอ้งถิน่ในการออกมาตรการควบคมุ
คา่เชา่ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอยูอ่าศยัมากขึน้ การรเิร ิม่
บญัญตักิฎหมาย21

คดัคา้น
info@noonprop21.vote
https://noonprop21.vote/

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่21—ผูเ้ชา่และ
เจา้ของบา้นรว่มกนัชว่ยให ้
ครอบครัวมบีา้นของตนเอง

6500 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
(323) 962-0140
contact@YesOn21CA.org
www.YesOn21CA.org

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่21 
จะท�าใหปั้ญหา

ทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐแคลฟิอรเ์นยีแยล่ง 
ขอ้เสนอที ่21 ท�าลายกฎหมาย
ควบคมุการเชา่ทีแ่ข็งแกรง่ทีส่ดุใน
ประเทศ ท�าใหม้ตี�าแหน่งงานนอ้ย
ลง ลดมลูคา่ของบา้น หยดุการ
สรา้งบา้นใหม ่และก�าจัดการ
ปกป้องเจา้ของบา้น ในขณะ
เดยีวกนักไ็มไ่ดใ้หก้ารปกป้องแกผู่ ้
เชา่ ผูส้งูอาย ุทหารผา่นศกึ หรอืผู ้
ทพุพลภาพ

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่21 
เป็นการ

เปลีย่นแปลงทีเ่ราตอ้งการในการ
จัดการปัญหาการไรท้ีอ่ยูอ่าศยั 
การลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่
21 เป็นการลงคะแนนเสยีงทีช่ว่ย
ใหค้รอบครัวมบีา้นของตนเอง แนว
ร่วมทีแ่ข็งแกรง่ของผูน้�าทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ ผูจั้ดสรรทีพั่กอาศยัใน
ราคาทีย่อ่มเยา และผูใ้หก้าร
สนับสนุนผูส้งูอาย ุทหารผา่นศกึ 
และผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศยั เห็นพอ้งวา่ขอ้
เสนอที ่21 จะชว่ยป้องกนัปัญหา
การไรท้ีอ่ยูอ่าศยั

เห็นดว้ย
Nina Salarno Besselman, ผูเ้สนอ
รับ ขอ้เสนอที ่20—รักษารัฐ 
California ใหป้ลอดภยั

YesOn20.org

คดัคา้น
Dana Williamson
หยดุการหลอกลวงเกีย่วกบัการใช ้
จา่ยในเรอืนจ�า ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่20

1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
NoOnProp20@gmail.com
NoProp20.vote

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ขอ้เสนอที่

ยกเวน้ใหบ้รษิทัขนสง่และสง่ของผา่นแอปไมต่อ้งมอบสวสัดกิาร
พนกังานใหแ้กค่นขบัรถบางคน การรเิร ิม่บญัญตักิฎหมาย22

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
จ�าแนกประเภทคนขบัรถของแอปวา่เป็น “ผูรั้บจา้งอสิระ” แทนทีจ่ะเป็น “
ลกูจา้ง” และมอบคา่ตอบแทนอืน่ ๆ ใหแ้กค่นขบัรถทีเ่ป็นผูรั้บจา้งอสิระ 
เวน้เสยีแตว่า่พวกเขาบรรลเุกณฑบ์างอยา่ง ผลกระทบดา้นการเงนิ: คน
ขบัรถและนักลงทนุของบรษัิทใหบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของจะตอ้ง
ช�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

ขอ้แยง้: ไมรั่บ ขอ้เสนอ
ที ่22 หยดุ

บรษัิทแอปทีม่ทีนุนับพันลา้น
ดอลลารอ์ยา่ง Uber, Lyft, และ 
DoorDash ไมใ่หเ้ขยีนขอ้ยกเวน้
ใหแ้กต่นเองในกฎหมายแหง่รัฐ 
California และสรา้งผลก�าไรจาก
กฎหมายนัน้ ขอ้เสนอที ่22 ปฏเิสธ
สทิธขิองคนขบัและการป้องกนั
ความปลอดภยัทีพ่วกเขาควรได ้
รับ: การลาป่วย ประกนัสขุภาพ
และสวสัดกิารการวา่งงาน บรษัิท
ไดก้�าไร คนขบัถกูเอาเปรยีบใหเ้สยี
สทิธแิละการปกป้อง ลงคะแนน
เสยีง ไมรั่บ

สนบัสนนุ:  รับ ขอ้เสนอที ่
22 ปกป้องทาง

เลอืกของคนขบัทีใ่ชแ้อปใหส้ามารถ
เป็นผูรั้บจา้งอสิระได—้คนขบั 4:1 
สนับสนุนความเป็นอสิระ! • ปกป้อง
บรกิารรว่มเดนิทางและสง่ของ 
ตลอดจนถงึงานนับแสนต�าแหน่ง • ให ้
สวสัดกิารใหมแ่ละการรับประกนัรายรับ
ใหแ้กนั่บ • สรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้ก ่
ความปลอดภยัสาธารณะ • ไดรั้บการ
รับรองจากคนขยัรถสว่นใหญ ่ชมุชน 
เจา้หนา้ทีด่า้นความปลอดภยัสาธารณะ 
กลุม่ธรุกจิรายยอ่ยเป็นจ�านวนมาก 
• VoteYesProp22.com

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: บรษัิทร่วมเดนิทาง
และสง่ของโดยใชแ้อปตอ้งวา่จา้ง
คนขบัรถเป็นพนักงานหากศาลสัง่
วา่กฎหมายปัจจบุนัของรัฐก�าหนด
ใหค้นขบัตอ้งเป็นพนักงาน คนขบั
จะมทีางเลอืกนอ้ยลงเกีย่วกบัเมือ่
ใด ทีไ่หนและคดิคา่บรกิารเทา่ไร
ในการท�างาน แตจ่ะไดรั้บ
สวสัดกิารและการประกนัภยั
มาตรฐานทีบ่รษัิทพงึมใีหแ้ก่
พนักงาน

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

บรษัิทร่วมเดนิทางและสง่ของโดย
ใชแ้อปสามารถท�าการวา่จา้งคนขบั
รถในลกัษณะผูรั้บจา้งอสิระได ้คน
ขบัสามารถตดัสนิใจไดว้า่เมือ่ใด 
ทีไ่หนและคดิคา่บรกิารเทา่ไรใน
การท�างาน แตจ่ะไมไ่ดรั้บ
สวสัดกิารและการประกนัภยั
มาตรฐานทีบ่รษัิทพงึมใีหแ้ก่
พนักงาน 

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ก�าหนดใหม้แีพทย ์พยาบาลเวชปฏบิตั ิหรอืผูช้ว่ยแพทยป์ระจ�าอยูใ่น
คลนิกิขณะมกีารลา้งไต หา้มมใิหค้ลนิกิลดบรกิาร โดยไมไ่ดรั้บค�าอนุมตัิ
จากรัฐ หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธทีจ่ะรักษาคนไข ้เนือ่งจากเงนิทีน่�ามาใช ้
เป็นคา่รักษา ผลกระทบดา้นการเงนิ: รัฐบาลระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่น่า
จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมก่ีส่บิลา้นดอลลารท์กุปี

ไมร่บั: การลงคะแนน
เสยีง ไมรั่บ ขอ้

เสนอนีห้มายความวา่: คลนิกิฟอก
ไตแบบเรือ้รังจะไมถ่กูก�าหนดให ้
ตอ้งมแีพทยป์ระจ�าในคลนิกิตลอด
เวลาการใหก้ารรักษาผูป่้วยทกุราย

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

คลนิกิฟอกไตแบบเรือ้รังจะถกู
ก�าหนดใหต้อ้งมแีพทยป์ระจ�าใน
คลนิกิตลอดเวลาการใหก้ารรักษาผู ้
ป่วยทกุราย

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่ ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดบัรฐัส�าหรบัคลนิกิลา้งไต ก�าหนดใหม้ผีู ้
ประกอบวชิาชพีดา้นการแพทยป์ระจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิร ิม่บญัญตั ิ
กฎหมาย23

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่23—หยดุขอ้
เสนอทีอ่นัตรายและท�าใหก้าร
ฟอกไตแพงขึน้

(888) 424-0650
info@NoProposition23.com
www.NoProposition23.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่23: การดแูลผูป่้วย
ฟอกไตทีด่ขี ึน้

(888) 251-5367
info@YesOnProp23.com
www.YesOnProp23.com

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: จากสมาคม 
American Nurses 

Association\California, California 
Medical Association ผูใ้หก้ารสนับสนุน
ผูป่้วยกระตุน้อยา่งหนักใหล้งคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่23! ขอ้เสนอที ่23 จะ
บบีใหค้ลนิกิฟอกไตในชมุชนใหปิ้ดตวัลง 
ซึง่จะคกุคามชวีติของผูป่้วยชาว
แคลฟิอรเ์นยี ถงึ 80,000 รายทีต่อ้งฟอก
ไตเพือ่ความอยูร่อด ขอ้เสนอที ่23 เพิม่
ตน้ทนุของการบรกิารดา้นสขุภาพเป็น
จ�านวนถงึรอ้ยลา้นเหรยีญตอ่ปี ท�าให ้
สถานการณก์ารขาดแคลนแพทยแ์ละคน
ลน้หอ้งฉุกเฉนิยิง่แยล่ง 
NoProposition23.com

สนบัสนนุ: ตอ่สูก้บัสขุ
อนามยัทีไ่มด่ี

ในคลนิกิฟอกไตโดยการก�าหนดให ้
ตอ้งท�ารายงานการฆา่เชือ้ 
ปรับปรงุการบรรจพุนักงาน ทัง้นี้
รวมถงึก�าหนดใหต้อ้งมแีพทย์
ประจ�าในคลนิกิระหวา่งท�าการ
รักษา หยดุการเลอืกปฏบิตัติามการ
ประกนัสขุภาพของผูป่้วย ใชก้าร
ปรับปรงุในทกุคลนิกิไมว่า่จะเป็นใน
ยา่นคนรวยหรอืคนจน ชนบท 
ชมุชนคนผวิด�าหรอืผวิสนี�้าตาล ผู ้
ป่วย ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ 
ทหารผา่นศกึ ผูน้�าความศรัทธา
เห็นดว้ยกบั: YesOnProp23.com

เห็นดว้ย
ขอ้เสนอที ่22—ชว่ยรักษางาน
และการบรกิารทีใ่ชง้านผา่นแอป
เอาไว ้

(877) 581-8711
info@protectdriversandservices.com
www.VoteYesProp22.com

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่22 หยดุชะงัก 
Uber, Lyft และ DoorDash

600 Grand Avenue #410
Oakland, CA 94610
(213) 537-4863
info@nooncaprop22.com
nooncaprop22.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค การรเิร ิม่
บญัญตักิฎหมาย24

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
 อนุญาตใหผู้บ้รโิภคป้องกนัมใิหธ้รุกจิแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล แกไ้ข
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งและจ�ากดัการใช ้“ขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ละเอยีดออ่น” ของธรุกจิ รวมถงึขอ้มลูทีร่ะบทุีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์เชือ้
ชาต ิชาตพัินธุแ์ละสขุภาพอยา่งชดัเจน จัดตัง้หน่วยงานคุม้ครองความ
เป็นสว่นตวัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี ผลกระทบดา้นการเงนิ: คา่ใชจ้า่ยของ
รัฐในการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ปีเพิม่ขึน้อยา่งนอ้ย 10 ลา้นดอลลาร ์แตน่่าจะไมเ่กนิ
กวา่แคไ่มก่ีส่บิลา้นดอลลาร ์คา่ปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นีจ้ะมา
หกักลบลบกบัคา่ใชจ้า่ยบางประเภทได ้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่
24 ลด

สทิธคิวามเป็นสว่นตวัของทา่นใน
รัฐ California ขอ้เสนอที ่24 ชว่ย
ใหรู้ปแบบ “จา่ยเพือ่ความเป็นสว่น
ตวั” เกดิขึน้ได ้ท�าใหพ้นักงานตอ้ง
ใชเ้วลาหลายปีกวา่จะเรยีนรูว้า่
ขอ้มลูความลบัใดทีน่ายจา้งเกบ็ไว ้
และท�าใหย้ากทีจ่ะหยดุยัง้บรษัิท
เทคยกัษ์ใหญไ่มใ่หข้ายขอ้มลูของ
ทา่น ขอ้เสนอที ่24 ถกูเขยีนขึน้
ขา้งหลงัประตทูีถ่กูปิดโดยรับ
ขอ้มลูมาจากบรษัิทสือ่สงัคม

สนบัสนนุ : รับ ขอ้เสนอ
ที ่24 เพือ่

สรา้งความแข็งแกรง่ของสทิธคิวาม
เป็นสว่นตวั, ผูป้กครอง, สือ่ทีม่ี
สามญัส�านกึ, NAACP แหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี, และนักเศรษฐกจิ
รางวลัโนเบล สนับสนุน การลง
คะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่24 
ท�าใหก้ฎหมายดา้นความเป็นสว่น
ตวัแข็งแกรง่ยิง่ขึน้! ปกป้องเด็ก ๆ 
เมือ่พวกเขาออนไลน!์ สรา้งความ
แข็งแกรง่ใหก้ฎหมายดา้นความเป็น
สว่นตวัและใหบ้รษัิทแสดงความรับ
ผดิชอบเมือ่พวกเขาฝ่าฝืนสทิธพิืน้
ฐานของทา่น รับ ขอ้เสนอที ่24!

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนน
เสยีง ไมรั่บ ขอ้

เสนอนีห้มายความวา่: ธรุกจิตา่ง ๆ 
จะถกูก�าหนดใหป้ฏบิตัติาม
กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั
ของผูบ้รโิภคทีม่อียูเ่ดมิตอ่ไป ผู ้
บรโิภคจะยงัคงมสีทิธดิา้นความ
เป็นสว่นตวัของขอ้มลูตามทีม่อียู่
ตอ่ไป ส�านักงานยตุธิรรมของรัฐค
จะท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูลและบงัคบั
ใชก้ฎหมายเหลา่นีต้อ่ไป

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลูและสทิธขิองผูบ้รโิภคที่
มอียูจ่ะเพิม่มากขึน้ ก�าหนดใหธ้รุกจิ
ตา่ง ๆ ตอ้งปฏบิตัติามเกีย่วกบั
ความเป็นสว่นตวัจะเปลีย่นไป 
หน่วยงานใหมข่องรัฐและ
ส�านักงานยตุธิรรมของรัฐควรร่วม
กนัรับผดิชอบในการก�ากบัดแูลและ
การบงัคบัใชก้ฎหมายแหง่รัฐวา่
ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
การลงประชามต ิ“เห็นชอบ” อนุมตั ิและ “ไมเ่ห็นชอบ” ปฏเิสธ 
กฎหมายทีจ่ะน�าระบบ ทีอ่งิจากความปลอดภยัของสาธารณชนและ
ความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพจิารณาคดมีาใช ้
แทนทีเ่งนิประกนัตวั ผลกระทบดา้นการเงนิ: อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยส�าหรับ
ขัน้ตอนใหมใ่นการปลอ่ยตวันักโทษออกจากเรอืนจ�ากอ่นการพจิาณา
คดมีากขึน้ราวหา้รอ้ยลา้นดอลลาร ์ตอ่ปี คา่ใชจ้า่ยในเรอืนจ�าของเทศ
มณฑลอาจลดลงหลายสบิลา้นดอลลาร ์ตอ่ปี

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: บางคนจะยงัคงตอ้ง
จา่ยเงนิประกนัตอ่ไปเพือ่เพือ่ใหไ้ด ้
รับการปลอ่ยตวัจากการคมุขงักอ่น
ขึน้ศาล คนอืน่ ๆ สามารถไดรั้บการ
ปลอ่ยตวัโดยไมต่อ้งจา่ยเงนิประกนั
ตอ่ไป คา่ธรรมเนยีมอาจยงัคงตอ้ง
เรยีกเกบ็ตอ่ไปเพือ่เป็นเงือ่นไขใน
การปลอ่ยตวั

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

ไมม่ใีครจะตอ้งจา่ยเงนิประกนัเพือ่
ใหไ้ดรั้บการปลอ่ยตวัจากการคมุขงั
กอ่นขึน้ศาล แทนทีจ่ะเป็นเชน่นัน้ 
ผูถ้กูจับกมุจะไดรั้บการปลอ่ยตวั
โดยอตัโนมตัหิรอืตามการประเมนิ
ความเสีย่งของการกอ่อาชญากรรม
อืน่ หรอืการไมม่าปรากฎตวัในศาล
เมือ่ไดรั้บการปลอ่ยตวั ไมม่ใีครจะ
ถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพือ่เป็น
เงือ่นไขในการปลอ่ยตวั

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่ การออกเสยีงประชามตกิฎหมายทีจ่ะน�าระบบ ทีอ่งิจากความ
ปลอดภยัของสาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอก
ประเทศกอ่นการพจิารณาคดมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัตวั25

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่25—หยดุขอ้
เสนอการลงคะแนนทีไ่มเ่ป็นธรรม 
ไมป่ลอดภยั และมคีา่ใชจ้า่ยสงู

(916) 209-0144
info@stopprop25.com
StopProp25.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่25 หยดุการประกนั
ตวัดว้ยเงนิ

1130 K Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814
(213) 373-5225
info@yesoncaprop25.com
yesoncaprop25.com

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่
25 ถกูเขยีน

โดยนักการเมอืงใน Sacramento 
เพือ่ตดัทางเลอืกทกุทางของชาว
แคลฟิอรเ์นยีเพือ่ก�าหนดเงนิประกนั
ตวัและทดแทนสทิธิน์ีด้ว้ยระบบ
การเลอืกปฏบิตัริะบบใหมด่ว้ยการ
จัดท�าขอ้มลูรายละเอยีดทีส่รา้งขึน้
โดยคอมพวิเตอรท์ีก่�ากบัดแูลโดย
ขา้ราชการ—เป็นการผลาญเงนิ
ของผูเ้สยีภาษีไปถงึหลายรอ้ย
ลา้นเหรยีญตอ่ปี ขอ้เสนอที ่25 ไม่
ยตุธิรรม ไมป่ลอดภยั และมคีา่ใช ้
จา่ยสงู ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้
เสนอที ่25

สนบัสนนุ: รับ ขอ้เสนอที ่
25 ทดแทน

เงนิประกนัดว้ยขัน้ตอนทีย่ตุธิรรม
กวา่ ปลอดภยักวา่และมคีา่ใชจ้า่ย
นอ้งกวา่ ปัจจบุนัหากใครสามาระรับ
ภาระจา่ยช�าระใหก้บัรษัิทกูย้มืเงนิ
ประกนัตวัได ้พวกเขาจะสามารถเป็น
อสิระไดจ้นกวา่จะขึน้ศาล หากพวก
เขาไมส่ามารถจา่ยช�าระได ้พวกเขา
ยงัตอ้งถกูขงัตอ่ไปแมว้า่จะบรสิทุธิ์
กต็าม น่ันถอืเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ
อยา่งมาก ลงคะแนนเสยีง รับ

เห็นดว้ย
Robin Swanson
ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ความเป็น
สว่นตวัของผูบ้รโิภค

1020 16th Street #31
Sacramento, CA 95814
(916) 440-0424
info@caprivacy.org
www.caprivacy.org

คดัคา้น
ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ความเป็น
สว่นตวัทีแ่ทจ้รงิ

CaliforniansForRealPrivacy.org
mail@RealPrivacyNoOn24.org
(415) 634-0335

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ



การใชเ้วลาเพยีงไมก่ีน่าทใีนการตอบค�ำถำมงำ่ย ๆ 9 ขอ้จะชว่ยก�าหนด
ดอลลารท์ีจ่ะใหเ้งนิทนุแกโ่ปรแกรมส�าคญัตลอดชว่ง 10 ปีตอ่ไปนี้

กำรส�ำรวจส�ำมะโนประชำกรจดัหำเงนิหลำยพนัลำ้นดอลลำรเ์พือ่ชว่ย
สนบัสนนุบรกิำรชุมชนทีส่�ำคญั ไดแ้ก:่

ชมุชนทัง้หมดสมควรไดรั้บโอกาสทีจ่ะเตบิโตและ
หาเลีย้งครอบครัวของตน

ถกูนบัแลว้
รฐั CALIFORNIA

กำรส�ำรวจ
ส�ำมะโน
ประชำกร

2020

สำถานพย่าบาลและบรกิาร
ฉุกเฉนิ

ทางไป็รษณีย่ ์ 
กรอกและสง่คนืแบบฟอรม์

กำรส�ำรวจส�ำมะโนประชำกร
ของทำ่น!

ทางโทรศพัทท์ี ่
844-330-2020

ทางออนไลนท์ี ่ 
my2020census.gov

การพฒันาเศรษฐกจิและ
การสำรา้งงาน

โป็รแกรมืทีอ่ย่่�อาศยั่
และการศกึษา

โป็รแกรมืโภชนาการ
สำำาหรบัเด็ก

ชาวรัฐ California สามารถชว่ยใหบ้รรลจุ�านวนที่
ครบสมบรูณโ์ดยเขา้รว่มดว้ยหนึง่ในสามวธิ:ี

ขอ้มลูการส�ารวจส�ามะโนประชากรปี 2020 ของทา่นปลอดภยั ไดรั้บการปกป้อง และเป็นความลบั

CaliforniaCensus.org @CACensus

เสร็จสิน้กำร
ส�ำรวจส�ำมะโน

ประชำกรปี 
2020 วนันี!้

14

กรอกกำรส�ำรวจส�ำมะโนประชำกรใหเ้สร็จ
สิน้กอ่นวนัที ่30 กนัยำยน 2020
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ผลการเลอืกต ั�งท ั�วไป
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ดา้นบน 
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ขณะนีเ้ลขาธกิารรฐั California ก�าลงัเสนอวธิใีหมใ่หผู้ล้งคะแนนเสยีงในการตดิตามและรบั
การแจง้เตอืนเกีย่วกบัสถานะของบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องพวกเขา เครือ่ง
มอื “Where’s My Ballot?” ชว่ยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทราบวา่บตัรลงคะแนนของตนอยูท่ ีใ่ด 
และสถานะของบตัรลงคะแนนในทกุข ัน้ตอน ลงทะเบยีนที ่WheresMyBallot.sos.ca.gov

เมือ่ทา่นลงทะเบยีน “Where’s My Ballot?” ทา่นจะไดร้บัขอ้มลูทีป่รบัปรงุใหเ้ป็น
ปจัจบุนัโดยอตัโนมตัเิมือ่ส�านกังานการเลอืกต ัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น:

• สง่บตัรลงคะแนนของทา่นไปทางไปรษณีย์
• ไดร้บับตัรลงคะแนนของทา่น
• นบับตัรลงคะแนนของทา่น หรอื
• หากมปีญัหาใด ๆ กบับตัรลงคะแนนของทา่น
ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนที ่WheresMyBallot.sos.ca.gov สามารถเลอืกรบั
ขอ้มลูทีป่รบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนัโดยอตัโนมตัไิดโ้ดย:

• อเีมล
• ขอ้ความตวัอกัษร (SMS)
• การโทรดว้ยเสยีง

การตดิตามบตัรลงคะแนนของทา่น
—เมือ่ไดถ้กูสง่ทางไปรษณีย ์ถกูไดร้บั และถกูนบัแลว้—

ไมเ่คยงา่ยอยา่งนีม้ากอ่น 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

CALIFORNIA
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บตัรลงคะแนนของฉนั
อยูท่ ี�ไหน

การลงคะแนนเสยีงที�
C A L I F O R N I A

สถานะผูล้งคะแน
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16 | หวัขอ้และบทสรปุ / การวเิคราะห์

ขอ้เสนอที่ อนุญุาตให้ม้ีกีารออกพันัุธบัตัรเพั่�อการวิจิัยัสเต็มีเซลลอ์ยา่งตอ่เนุ่�อง 
การรเิร ิ�มีบัญัญตักิฎห้มีาย14

ห้วัิขอ้และบัทสรุปอยา่งเป็นุทางการ จั ัด เ ต รีย มี โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ควิามีเป็นุมีา
นุกัวิจิัยัใชส้เต็มีเซลลเ์พั่�อศกึษาวิจิัยัและรกัษา
โรคตา่ง ๆ สเต็มเซลลเ์ป็นเซลลบ์างประเภททีม่ี
อยูใ่นรา่งกายของมนุษย ์นักวจัิยใหค้วามสนใจใน
สเต็มเซลลเ์นือ่งจากศกัยภาพในการฟ้ืนฟสูภาวะ
เสือ่มของเซลล ์เนือ้เยือ่ และอวยัวะ ซึง่อาจชว่ย
ในการรักษาหรอืบ�าบดัโรคบางชนดิได ้นักวจัิยที่
ท�างานดา้น “เวชศาสตรก์ารฟ้ืนฟสูภาวะเสือ่ม” มุง่
เนน้ไปทีก่ารรับมอืกบัโรคตา่ง ๆ เชน่ โรคอลัไซ
เมอร ์เอชไอว/ีเอดส ์หลอดเลอืดสมอง เบาหวาน 
และมะเร็ง 
ผูล้งคะแนุนุเสยีงไดอ้นุมุีตัปิระเด็นุในุบัตัรลง
คะแนุนุเร่�องสเต็มีเซลลใ์นุระยะเร ิ�มีแรก ในปี 
2004 ผูล้งคะแนนเสยีงไดอ้นุมตัริา่งกฎหมาย 71 
ซึง่เพิม่บทบญัญัตใินรัฐธรรมนูญแหง่รัฐทีรั่บรอง

สทิธขิองนักวจัิยในรัฐ California ในการท�าการ 
วจัิยสเต็มเซลล ์นอกจากนี ้ตามขอ้เสนอนีย้งัมี
การสรา้งสถาบนัเวชศาสตรก์ารฟ้ืนฟสูภาวะเสือ่ม 
(CIRM) โดยหลกัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงค์
ในการใหเ้งนิอดุหนุนการวจัิยสเต็มเซลล ์การ
พัฒนาวธิกีารรักษาใหม ่การวจัิยทางคลนิกิ สิง่
อ�านวยความสะดวกในการวจัิยใหม ่และกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ แกม่หาวทิยาลยัและหน่วยงาน
อืน่ ๆ ในรัฐ California ขอ้เสนอนีย้งัมกีารจัด
ตัง้ (1) คณะกรรมการก�ากบัดแูลเพือ่น�านโยบาย 
CIRM มาปรับใชแ้ละจัดสรรเงนิอดุหนุน (2) คณะ
ท�างานทีป่รกึษาสามคณะเพือ่ชว่ยชีแ้นะคณะ
กรรมการก�ากบัดแูลในบางเรือ่ง และ (3) คณะ
กรรมการก�ากบัดแูลอสิระเพือ่ตรวจสอบการเงนิ
ของ CIRM

• อนุญาตใหม้กีารออกตราสารหนีภ้าระผกูพันแบบ
ทัว่ไปของรัฐมลูคา่ 5.5 พันลา้นดอลลารเ์พือ่เป็นเงนิ
อดุหนุนจากสถาบนัเวชศาสตรก์ารฟ้ืนฟสูภาวะเสือ่ม
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีทีม่อบใหแ้กห่น่วยงานดา้นการ
ศกึษา หน่วยงานทีไ่มแ่สวงหาผลก�าไร และหน่วย
งานภาคเอกชน เพือ่วจัิยสเต็มเซลลแ์ละวจัิยทางการ
แพทยอ์ืน่ ๆ รวมถงึเพือ่การฝึกอบรม การพัฒนาและ
การรักษาโดยใชส้เต็มเซลลบ์�าบดั การกอ่สรา้งสถาน
ทีว่จัิยและคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้ง

• จัดสรรเงนิจ�านวน 1.5 พันลา้นดอลลารเ์พือ่การวจัิย
และการบ�าบดัโรคอลัไซเมอร ์โรคพารก์นิสนั โรค
หลอดเลอืดสมอง โรคลมชกั ตลอดจนโรคและอาการ
เกีย่วกบัสมองและระบบประสาทสว่นกลางอืน่ ๆ

• จัดสรรเงนิจากกองทนุทัว่ไปเพือ่น�ามาช�าระดอกเบีย้
และเงนิตน้ของพันธบตัรคนืในชว่งระยะเวลาหนึง่

• ขยายโครงการทีส่ง่เสรมิการวจัิยดา้นสเต็มเซลลแ์ละ
การวจัิยทางการแพทยอ์ืน่ ๆ การด�าเนนิการบ�าบดั
และการพัฒนาการบ�าบดั รวมถงึการฝึกอบรมและ
การใหเ้งนิทนุเพือ่การศกึษาหรอืการวจัิยแกนั่กศกึษา
และแพทย์

สรปุประมีาณการผลกระทบัทางการ
เงนิุตอ่รฐับัาลระดบััรฐัและระดบััทอ้งถิ�นุ
ข ันุ้สดุทา้ย โดยนุกัวิเิคราะห้ก์ฎห้มีาย:
• รัฐจะมคีา่ใชจ้า่ยในการช�าระเงนิตามพันธบตัรคนื

เพิม่ขึน้ราว 260 ลา้นดอลลาร ์ตอ่ปี ตลอดระยะเวลา
ประมาณ 30 ปีขา้งหนา้

การวิเิคราะห้โ์ดยนุกัวิเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มีาย

สามีารถอา่นุเนุ่อ้ห้าของขอ้เสนุอนุีไ้ดใ้นุห้นุา้ 89 และที�เว็ิบัไซตเ์ลขาธกิารรฐัที�  
voterguide.sos.ca.gov

สรปุคา่ใชจ้ัา่ยของรฐั
การกูย้ม่ีเงนิุให้มี่
เงนิตน้ 5.5 พันลา้น  
ดอกเบีย้ 2.3 พันลา้น  
  คา่ใชจ้า่ยโดยป 

ระมาณทัง้หมด 7.8 พันัุลา้นุ
การช�าระเงนิคา่ใชจ้า่ 
ยรายปีโดยเฉลีย่ 260 พันลา้น  
ระยะเวลาการ 
ช�าระเงนิทีส่นันษิฐาน 30 ปี  
แหลง่เงนิทนุทีจ่ะ 
ใชช้�าระเงนิ                      โดยหลกัแลว้มาจากรายได ้
                                       จากการเกบ็ภาษี ทีเ่ป็น                                                
                                               เงนิทนุทัว่ไป
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ขอ้เสนุอไดอ้นุญุาตให้ร้ฐัออกพันัุธบัตัรที�มี ี
ภาระผกูพันัุแบับัท ั�วิไป รา่งกฎหมาย 71 ได ้
อนุญาตใหรั้ฐขายพันธบตัรทีม่ภีาระผกูพันแบบ
ทัว่ไปมลูคา่ $3 พันลา้น ซึง่ถอืเป็นการกูย้มืรปู
แบบหนึง่ รัฐไดข้ายพันธบตัรใหแ้กนั่กลงทนุ 
และมอบเงนิทีไ่ดจ้ากการขายเหลา่นีเ้ป็นเงนิ
อดุหนุน CIRM และการด�าเนนิงาน หลงัจากการ
ขายพันธบตัร รัฐไดช้�าระเงนิคนืนักลงทนุพรอ้ม
ดอกเบีย้เป็นเวลาหลายปี เชน่เดยีวกบักรณีของ
พันธบตัรประเภทเหลา่นี ้รัฐไดช้�าระหนีส้ว่นใหญ่
ทีส่ดุจากกองทนุทัว่ไป ซึง่เป็นบญัชหีลกัของรัฐที่
ใชใ้นการช�าระเงนิในดา้นการศกึษา เรอืนจ�า การ
รักษาพยาบาล และบรกิารสาธารณะอืน่ ๆ ขอ้
เสนอนีไ้ดก้�าหนดใหต้อ้งน�าเงนิทีไ่ดจ้ากการขาย
พันธบตัรมาช�าระดอกเบีย้จ�านวนเล็กนอ้ย (ส�าหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งการใชพั้นธบตัรของรัฐ ใหอ้า่น
ดทูี ่"ค�าอธบิายโดยสงัเขปเกีย่วกบัหนีพั้นธบตัรรัฐ" 
ในภายหลงัของคูม่อืฉบบันี)้

เงนิุอดุห้นุนุุมีจีัดุประสงคใ์นุการให้เ้งนิุแกก่องทนุุ
ห้ลายประการ รปูที ่1 แสดงใหเ้ห็นวา่ CIRM ได ้
ใชเ้งนิอดุหนุนอยา่งไรบา้ง โครงการทีไ่ดรั้บเงนิได ้
เกีย่วขอ้งกบัการท�าการวจัิยทางวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
(เชน่ การวจัิยในหอ้งปฏบิตักิารเกีย่วกบัสเต็มเซลล)์ 
การพัฒนาการรักษาทีม่ศีกัยภาพ และการด�าเนนิการ
วจัิยทางคลนิกิ นอกจากนี ้เงนิอดุหนุนยงัสนับสนุน
กจิกรรมอืน่ ๆ โดยรวมถงึการสรา้งสิง่อ�านวยความ
สะดวกในการวจัิยใหมแ่ละการฝึกงานดา้นการวจัิย
ส�าหรับนักศกึษา มหาวทิยาลยั California ไดรั้บเงนิ
อดุหนุนจ�านวนมากทีส่ดุ ตามมาดว้ยมหาวทิยาลยั
และสถาบนัเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลก�าไร (เชน่ มหา
วทิยาลยัสแตนฟอรด์) นอกจากจะไดรั้บเงนิอดุหนุน
จาก CIRM แลว้ ผูรั้บเงนิอดุหนุนจ�านวนมากยงัได ้
รับเงนิทนุเพิม่เตมิจากแหลง่เงนิทนุอืน่ ๆ ส�าหรับ
โครงการของตนดว้ย แหลง่เงนิทนุทัว่ไปอืน่ ๆ ไดแ้ก ่
การบรจิาคจากภาคอตุสาหกรรม การบรจิาคสว่นตวั 
และเงนิอดุหนุนจากรัฐบาลกลาง 

อนุญาตใหม้กีารออกพันธบัตรเพือ่การวจัิยสเต็มเซลลอ์ยา่งตอ่เนือ่ง
การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

14

ใหเ้งนิ $2.7 พันลา้นตั �งแตปี่ 2004
สรปุรา่งกฎหมาย 71 เงนิอดุหนุนสเต็มเซลล์

รปูที� 1

การวจิยัเบื�องตน้

การพฒันา
และการทดส
อบทางคลนิกิ
ของการรกั
ษาใหม่

โครงการ
รเิร ิ�มทาง
การศกึษา

อาคารสถานที�
และโครงสรา้ง
พื�นฐานอื�น ๆ

โดยโปรแกรม
มหาวทิยาล ั
ยแคลฟิอร์
เนยีและหนว่
ยงานสาธาร
ณะอื�น ๆ

สถาบนัเอ
กชนที�ไมแ่ส
วงหาผลกําไร

องคก์รที�แสวงหา
ผลกําไร

โดยผูร้บั
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ขอ้เสนอที่ อนุญาตใหม้กีารออกพันธบตัรเพือ่การวจัิยสเต็มเซลลอ์ยา่ง
ตอ่เนือ่ง การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย14

ผูร้บััเงนิุอดุห้นุนุุจั�าเป็นุตอ้งแบัง่ปนัุรายไดท้ี�
เก ี�ยวิขอ้งกบััการประดษิฐใ์ห้ก้บััรฐั การวจัิยส
เต็มเซลลบ์างการวจัิยอาจน�าไปสูก่ารประดษิฐใ์หม ่
ๆ รวมถงึเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละการรักษา
ใหม ่ๆ รา่งกฎหมาย 71 ไดก้�าหนดใหผู้รั้บเงนิ
อดุหนุนทีอ่นุญาตใหใ้ชส้ทิธหิรอืขายการประดษิฐ์
ของตนจ�าเป็นตอ้งแบง่ปันรายไดส้ว่นหนึง่ใหก้บั
รัฐ โดยสว่นแบง่รายไดข้องรัฐจะฝากเขา้กองทนุ
ทัว่ไป และอาจใชเ้พือ่สนับสนุนโปรแกรมใด ๆ 
ของรัฐ ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูล CIRM ไดพั้ฒนากฎเกณฑส์�าหรับการ
แบง่ปันรายไดใ้หก้บัรัฐ โดยรัฐเริม่ไดรั้บรายไดจ้าก
การประดษิฐท์ีไ่ดรั้บเงนิอดุหนุนจาก CIRM ในปี 
2017 จนถงึปัจจบุนั การประดษิฐเ์หลา่นีไ้ดใ้หเ้งนิ
แกรั่ฐประมาณทัง้สิน้ $350,000
CIRM ใชเ้งนิุที�มีอียูเ่กอ่บัท ัง้ห้มีดแลว้ิ เมือ่
เดอืนมถินุายน 2020 CIRM ไดใ้ชเ้งนิสว่นใหญ่
ของรา่งกฎหมาย 71 จากขอ้มลูของ CIRM ยงัมี
เงนิส�าหรับใชเ้ป็นเงนิอดุหนุนเหลอือยูป่ระมาณ 
$30 ลา้น และเนือ่งจากใกลจ้ะสิน้สดุการใหเ้งนิ
อดุหนุน CIRM จงึไดต้ดัสนิใจลดจ�านวนพนักงาน
ลง ปัจจบุนั สถาบนัมพีนักงานเต็มเวลา 35 คน 
โดยลดลงจากจ�านวนพนักงานเต็มเวลาสงูสดุ
มากกวา่ 50 คน และมแีผนจะคงพนักงานบางสว่น
ไวใ้นอกีสองสามปีขา้งหนา้เนือ่งจากโครงการที่
เหลอืก�าลงัจะเสร็จสมบรูณ์

ขอ้เสนุอ
อนุญุาตให้ม้ีกีารออกพันัุธบัตัรให้มีเ่พั่�อ
กจิักรรมีเกี�ยวิกบััสเต็มีเซลล ์รา่งกฎหมาย 14 
อนุญาตใหรั้ฐขายพันธบตัรทีม่ภีาระผกูพันแบบ
ทัว่ไปมลูคา่ $5.5 พันลา้น พันธบตัรสว่นใหญ่
จะใหเ้งนิอดุหนุนเพิม่เตมิเพือ่สนับสนุนการวจัิย
และการพัฒนาการรักษา (รวมถงึการวจัิยทาง
คลนิกิ) ส�าหรับโรคตา่ง ๆ รา่งกฎหมายนีจั้ดสรร
เงนิไวอ้ยา่งนอ้ย $1.5 พันลา้นเพือ่การวจัิยและ
การพัฒนาการรักษาโรคทีม่ผีลตอ่สมองและ
ระบบประสาทสว่นกลาง (เชน่ โรคอลัไซเมอร์
และโรคพารก์นิสนั) โดยเฉพาะ รา่งกฎหมายนี้
ออกค�าสัง่ให ้CIRM จัดสรรเงนิอดุหนุนเล็กนอ้ย
เพือ่มอบโอกาสในการฝึกอบรมใหก้บันักศกึษาที่
มหาวทิยาลยัรัฐ California และวทิยาลยัชมุชน 

California และจัดสรรเงนิอดุหนุนเล็กนอ้ยเพือ่
ชว่ยในการจัดตัง้และสนับสนุนสิง่อ�านวยความ
สะดวกทีมุ่ง่เนน้ไปทีก่ารวจัิยและการวจัิยทาง
คลนิกิ ส�าหรับเงนิอดุหนุนบางประเภท CIRM จะ
ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บเงนิอดุหนุนกระจาย
อยูท่ัว่รัฐ และจัดล�าดบัความส�าคญัของผูส้มคัร
ทีเ่สนอเงนิทนุในจ�านวนทีต่รงกนั รา่งกฎหมายนี้
อนุญาตให ้CIRM ใชเ้งนิเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 7.5 ของเงนิทนุพันธบตัร 
ก�าห้นุดกฎเกณฑบ์ัางประการที�เก ี�ยวิขอ้งกบัั
พันัุธบัตัร รา่งกฎหมายนีจ้�ากดัมลูคา่พันธบตัร
ทีรั่ฐสามารถขายไดไ้มเ่กนิ $540 ลา้นตอ่ปี ซึง่
ครอบคลมุการขายพันธบตัรตลอดระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย 11 ปี ในชว่งหา้ปีแรกหลงัจากรา่งกฎหมายนี้
ไดรั้บอนุมตั ิรัฐจะช�าระดอกเบีย้โดยใชเ้งนิจากการ
ขายพันธบตัร ซึง่จะลดจ�านวนเงนิทนุพันธบตัรทีม่ี
ไวส้�าหรับโครงการวจัิย เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 
2026 เป็นตน้ไป รัฐจะไมใ่ชเ้งนิจากการขาย
พันธบตัรเพือ่ช�าระดอกเบีย้อกีตอ่ไป แตรั่ฐจะช�าระ
หนีส้ว่นทีเ่หลอืโดยใชเ้งนิจากกองทนุทัว่ไปแทน 
ท�าให้เ้กดิการเปลี�ยนุแปลงมีากมีายกบัั CIRM 
ทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัทีส่ดุ รา่งกฎหมายนีท้�าการ
เปลีย่นแปลงหลายอยา่งเพือ่ปรับปรงุใหผู้ป่้วย
สามารถเขา้ถงึการรักษาดว้ยสเต็มเซลลไ์ดม้าก
ขึน้ รา่งกฎหมายนีอ้นุญาตให ้CIRM จา้งพนักงาน
เต็มเวลาไดส้งูสดุ 15 คน เพือ่พัฒนานโยบายและ
โปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับปรงุการเขา้ถงึ
การรักษาของผูป่้วยและคา่รักษาทีผู่ป่้วยสามารถ
ช�าระไดโ้ดยเฉพาะ (สถาบนัจะไดรั้บอนุญาตให ้
มพีนักงานเต็มเวลาไดส้งูสดุ 70 คน เพือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคใ์นการด�าเนนิงานอืน่ ๆ) คณะ
ท�างานทีป่รกึษาใหมท่ีป่ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ
จะคอยใหก้ารสนับสนุนคณะกรรมการก�ากบัดแูล 
CIRM ในเรือ่งเหลา่นี ้นอกจากนี ้รายไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประดษิฐใ์ด ๆ ทีฝ่ากไวใ้นกองทนุทัว่ไปจะ
ถกูน�าไปใชเ้พือ่ชว่ยช�าระคา่รักษาดา้นเวชศาสตร์
การฟ้ืนฟสูภาวะเสือ่มของผูป่้วย นอกจากการ
เปลีย่นแปลงอืน่ ๆ อกีมากมายแลว้ รา่งกฎหมายนี้
ยงัเพิม่จ�านวนสมาชกิในคณะกรรมการก�ากบัดแูล 
CIRM จาก 29 คนเป็น 35 คนดว้ย
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การวิเิคราะห้โ์ดยนุกัวิเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มีาย ต่ อ

ผลที�มีตีอ่งบัประมีาณ
คา่ใชจ้ัา่ยของรฐัมีมีีลูคา่ประมีาณท ัง้ส ินุ้ 
$7.8 พันัุลา้นุ คา่ใชจ้า่ยในการช�าระเงนิตาม
พันธบตัรคนืทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรา่งกฎหมายนี้
ข ึน้อยูก่บัปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ อตัราดอกเบีย้ของ
พันธบตัรและระยะเวลาทีต่อ้งช�าระคนื เราประมาณ
ไวว้า่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการช�าระเงนิตาม
พันธบตัรคนืจะอยูท่ี ่$7.8 พันลา้น โดยคดิเป็นเงนิ
ตน้ $5.5 พันลา้นและดอกเบีย้ $2.3 พันลา้น รัฐจะ
มคีา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ประมีาณ $260 ลา้นุตอ่ปีเป็นุ
เวิลาประมีาณ 30 ปี จ�านวนนีน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 
ของงบประมาณกองทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ
การประมีาณรายไดท้ี�เก ี�ยวิขอ้งกบััการ
ประดษิฐท์ ี�มีไีวิใ้ชเ้พั่�อเป็นุคา่รกัษาของผูป่้วิย
เป็นุเร่�องยาก มลูคา่รายไดจ้ากการประดษิฐใ์หม ่
ๆ ทีรั่ฐจะใชเ้พือ่ชว่ยครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยดา้น
เวชศาสตรก์ารฟ้ืนฟสูภาวะเสือ่มของผูป่้วยนัน้ไม่
แน่นอน มหีลายครัง้ทีก่ารวจัิยไมไ่ดน้�าไปสูก่าร
ประดษิฐ ์นอกจากนี ้โดยทัว่ไปยงัใชเ้วลาคอ่นขา้ง
นานตัง้แตเ่ริม่โครงการวจัิยไปจนถงึการอนุญาต
ใหใ้ชส้ทิธหิรอืการขายการประดษิฐท์ีเ่กีย่วขอ้ง
อกีดว้ย จนถงึปัจจบุนั รัฐเกบ็รายไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประดษิฐไ์ดแ้ลว้เพยีงไมก่ีแ่สนดอลลาร ์
อยา่งไรกต็าม การเกบ็รายไดใ้นอดตีอาจไม่
สามารถท�านายรายไดใ้นอนาคตไดแ้มน่ย�านัก 

อนุญาตใหม้กีารออกพันธบัตรเพือ่การวจัิยสเต็มเซลลอ์ยา่ง
ตอ่เนือ่ง การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

14

ผลที�มีตีอ่งบัประมีาณที�เป็นุไปไดอ้่�นุ ๆ รา่ง
กฎหมายนีอ้าจสง่ผลทางออ้มมากมายตอ่รัฐบาล
ระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ ตวัอยา่งเชน่ หากรา่ง
กฎหมายนีส้ง่ผลใหเ้กดิการรักษาใหม ่คา่ใชจ้า่ย
ของรัฐบาลระดบัรัฐและรัฐบาลทอ้งถิน่ส�าหรับบาง
โปรแกรม เชน่ Medi-Cal ซึง่เป็นโปรแกรมการ
รักษาพยาบาลทีไ่ดรั้บเงนิอดุหนุนจากรัฐส�าหรับผู ้
มรีายไดน้อ้ย อาจไดรั้บผลกระทบ อยา่งไรกต็าม 
ยงัไมท่ราบผลสทุธทิีม่ตีอ่งบประมาณทีเ่กดิจาก
ผลทางออ้มของรา่งกฎหมายนี้

โปรดไปที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพั่�อดรูายช่�อ 

คณะกรรมีการที�ไดร้บััการจัดัต ัง้ข ึนุ้เฉพัาะเพั่�อ 
สนุบััสนุนุุห้รอ่คดัคา้นุขอ้เสนุอนุี้

โปรดไปที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพั่�อดรูายช่�อผูบ้ัรจิัาคเงนิุจั�านุวินุสงูสดุ  
10 รายแรกของคณะกรรมีการ 

สามีารถอา่นุส�าเนุาเนุ่อ้ห้าฉบับััเต็มีของขอ้
เสนุอของรฐันุีไ้ด ้

ในุห้นุา้ 89 ของคูม่ีอ่ฉบับัันุี้
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20 | ขอ้โตแ้ยง้	 ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน	และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด	ๆ	ของทางการ	

ขอ้เสนอที่ อนุญาตใหม้กีารออกพันธบตัรเพ่อ่การวจัิยสเต็มเซลลอ์ยา่ง
ตอ่เน่อ่ง	การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย14

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่14  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่14  ★
ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	ขอ้เสนอที	่14
รายจา่ยจ�านวนมาก
ดงัทีค่ณุไดเ้ห็นแลว้จากการอา่นขอ้โตแ้ยง้บนบตัรลงคะแนนดา้นบน	
ผูเ้สนอพยายามทีจ่ะลดคา่ใชจ้า่ยของการเขา้ช่อ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนขอ้นี้
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจรงินัน้อยูท่ี	่7.3	พันลา้นดอลลาร—์เงนิกอ้นใหญ่
ส�าหรับชว่งวกิฤตเศรษฐกจินีท้ีม่จี�านวนการวา่งงานพุง่สงูขึน้และงบ
ประมาณทีไ่มเ่พยีงพอ
ค�าสญัญาทีล่ม้เหลว
ผูเ้สนอก�าลงัใหค้�าสญัญาทีว่า่งเปลา่เกีย่วกบัรายไดแ้ละงาน
San	Francisco	Chronicle	ไดต้รวจสอบค�าสญัญาแบบเดยีวกนันีท้ีใ่ห ้
ไวก้บัผูล้งคะแนนเสยีงชาวแคลฟิอรเ์นยีเม่อ่หลายปีกอ่น—และสรปุได ้
วา่	“โชคลาภทีค่าดการณไ์วนั้น้ยงัไมเ่กดิขึน้”
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระและส่อ่มวลชนไดต้ัง้ค�าถามถงึการจัดการและการ
บนัทกึทีโ่ปรง่ใสของระบบราชการของรัฐทีจ่ะใชเ้งนิกวา่พันลา้นทีไ่ดรั้บ
การรับรองจากขอ้เสนอที	่14

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้นถงึทกุวนันีจ้ากเงนิ	3	พันลา้นของระบบราชการของรัฐมี
เพยีงแคก่ารบ�าบดัไมก่ีอ่ยา่งทีไ่ดรั้บการรับรองจากรัฐบาลกลางเทา่นัน้
ไมใ่ชค่�าตอบ
การวจัิยทางการแพทยนั์น้เป็นสิง่ส�าคญั	พวกเราลว้นเห็นดว้ยวา่จ�าเป็น
ทีจ่ะตอ้งหาวธิกีารรักษาใหห้ายขาดจากโรคและการรักษาตา่ง	ๆ	
ส�าหรับโรคทีส่ง่ผลตอ่คนจ�านวนมาก
แตข่อ้เสนอที	่14	ไมใ่ชค่�าตอบ
รัฐบาลกลางและนักลงทนุเอกชนตา่งก�าลงัใชเ้งนิกวา่พันลา้นเพ่อ่หาวธิี
การรักษาใหห้ายขาดจากโรค
ผูเ้สยีภาษีของรัฐแคลฟิอรเ์นยีไดท้�ามามากพอแลว้
ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	ขอ้เสนอที	่14
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.

ขอ้เสนอที	่14:	การรักษาโรค	การท�าใหห้ายขาดจากโรค	และการชว่ยชวีิ
ตดว้ยสเต็มเซลล ์เกอ่บครึง่หนึง่ของครอบครัวชาวแคลฟิอรเ์นยี	ซึง่รวม
ทัง้เด็กและผูใ้หญท่ีม่ภีาวะทางการแพทยท์ีอ่าจไดป้ระโยชนจ์ากการวจัิย	
การรักษาโรค	และการรักษาใหห้ายขาดจากโรคดว้ยสเต็มเซลล์
ขอ้เสนอที	่14	เสนอใหม้กีารจัดสรรทนุอยา่งตอ่เน่อ่งเพ่อ่
พัฒนาการรักษา	การวจัิยทางคลนิกิชัน้สงู	และการไดม้าซึง่การคน้พบ
ทางวทิยาศาสตรค์รัง้ยิง่ใหญส่�าหรับผูป่้วยชาวแคลฟิอรเ์นยีทีเ่ป็นมะเร็ง	
เบาหวาน	โรคหวัใจ	อลัไซเมอร	์พารก์นิสนั	เอชไอว/ีเอดส	์โรคกลา้ม
เน่อ้ออ่นแรงเอแอลเอส	(ALS)	โรคปลอกประสาทเส่อ่มแข็ง	(MS)	โรค
เม็ดเลอ่ดแดงรปูเคยีว	โรคปอด	โรคไต	โรคทีเ่ด็กเกดิมาแลว้มภีมูคิุม้กนั
บกพรอ่งรนุแรง	การสญูเสยีการมองเห็นจากอายแุละพันธกุรรม	โรค
ลมชกั	โรคหลอดเลอ่ดสมอง	โรคจติเภท	ออทซิมึ	ปัญหาทางจติและ
สมองอ่น่	ๆ	และโรคตดิเช่อ้อยา่งโรคโควดิ-19
การสรา้งความส�าเร็จอยา่งตอ่เน่อ่ง:	การวจัิยทางคลนิกิ	92	งานที่
ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารอาหารและยาแหง่สหรัฐอเมรกิา	(FDA)	
/	การคน้พบทางการแพทย	์2,900	ขอ้จนถงึทกุวนันี ้เงนิทนุสเต็มเซลล์
ดัง้เดมิของรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีจ่ะหมดไปในปีนีนั้น้	น�าไปสูค่วามกา้วหนา้
ทีย่ ิง่ใหญใ่นการพัฒนาของการรักษาและการรักษาใหห้ายขาดจากโรค
ซึง่รวมถงึการวจัิยทางคลนิกิ	92	งานทีไ่ดรั้บการรับรองจาก	FDA	ส�าหรับ
โรคเร่อ้รังและการบาดเจ็บ	การคน้พบทางการแพทย	์2,900	ขอ้	และ
ประโยชนท์ีเ่ห็นไดส้�าหรับผูป่้วยและการวจัิยเกีย่วกบัโรคเร่อ้รัง	รวมถงึ:	
โรคมะเร็ง	โรคเบาหวาน	โรคทีเ่กีย่วกบัหวัใจ	การสญูเสยีการมองเห็น	เอ
ชไอว/ีเอดส	์ALS	เด็กทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง	อมัพาต	และโรคไต
เร่อ่งราวความส�าเร็จของการรักษาผูป่้วยใน	รัฐแคลฟิอรเ์นยี	รวม
ถงึ: •	นักเรยีนชัน้มธัยมปลายทีเ่ป็นอมัพาตเน่อ่งจากอบุตัเิหตุ
จากการด�าน�้าสามารถใชร้า่งกายสว่นบนไดอ้กีครัง้	•	คณุแมท่ีส่ญูเสยี
การมองเห็นจากโรคทางพันธกุรรมกลบัมามองเห็นไดอ้กีครัง้	•	วธิี
ท�าใหห้ายขาดจากโรคทีถ่กูคน้พบขึน้ส�าหรับรักษาโรครา้ยแรงทีส่ง่ผล
ใหเ้ด็กเกดิขึน้มาโดยไมม่รีะบบภมูคิุม้กนั	•	การรักษาทีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก	FDA	ส�าหรับโรคมะเร็งเม็ดเลอ่ดทีร่า้ยแรงสองประเภท	รับฟังจาก
ผูป่้วยรายอ่น่ๆไดท้ี	่www.YESon14.com/successes
สนับสนุนโดยองคก์รใหก้ารสนับสนุนผูป่้วยกวา่	70	องคก์ร ลงคะแนน
เสยีง	รับ	ขอ้เสนอที	่14	ซึง่ไดรั้บการรับรองโดยมหาวทิยาลยัแหง่
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล	ผูใ้หก้ารสนับสนุนผูป่้วยและ
วทิยาศาสตรก์ารแพทยช์ัน้น�า	และองคก์รใหก้ารสนับสนุนผูป่้วยกวา่	70	
องคก์ร	รวมไปถงึ: American	Association	for	Cancer	Research	
•	American	Diabetes	Association	•	Leukemia	&	Lymphoma	
Society	•	Juvenile	Diabetes	Research	Foundation	•	The	
Michael	J.	Fox	Foundation	for	Parkinson’s	Research	•	ALS	
Association,	Golden	West	Chapter	•	CURE—Citizens	United	
for	Research	in	Epilepsy	•	One	Mind	•	Immune	Deficiency	
Foundation	•	Women’s	Alzheimer’s	Movement	•	Alzheimer’s	

Los	Angeles	•	Christopher	&	Dana	Reeve	Foundation	for	
Paralysis	•	Cystic	Fibrosis	Research,	Inc.	•	Arthritis	Foundation	
•	Sickle	Cell	Disease	Foundation	of	California	•	Foundation	for	
Fighting	Blindness	•	San	Francisco	AIDS	Foundation
“ขอ้เสนอที	่14	สรา้งขึน้จากความกา้วหนา้ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจนถงึ
ทกุวนันี	้โดยการชว่ยขบัเคล่อ่นใหเ้กดิการคน้พบใหมท่างการแพทย์
จากหอ้งทดลองไปสูก่ารวจัิยทางคลนิกิทีซ่ ึง่สามารถพัฒนาและชว่ย
ชวีติผูป่้วย”—ดร.	Adriana	Padilla,	Fresno
เพิม่การเขา้ถงึและความสามารถทางการเงนิในการรับการรักษาส�าหรับ
ผูป่้วย อทุศิผูเ้ชีย่วชาญ	“กลุม่การท�างานการเขา้ถงึและความสามารถ
ทางการเงนิในการรับการรักษาและการรักษาใหห้ายขาดจากโรค”	ให ้
ขยายการท�าวจัิยทางคลนิกิและการบ�าบดัแบบใหม	่ท�าใหก้ารรักษา
และการรักษาใหห้ายขาดจากโรคมรีาคาทีช่าวแคลฟิอรเ์นยีสามารถ
จา่ยไดม้ากขึน้	และใหค้วามชว่ยเหลอ่ทางการเงนิกบัผูป่้วย	ครอบครัว
ของพวกเขา	และผูด้แูล
ตวักระตุน้เศรษฐกจิและมกีารจา้งงานคน่กลบัมา รายไดใ้หม	่กจิกรรม
ทางเศรษฐกจิ	และการจา้งงานจากการจัดสรรทนุนีท้ีจ่ะชว่ยใน
การฟ้่นตวัทางเศรษฐกจิของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ในชว่งหา้ปีแรกจะยงัไมม่ี
การช�าระเงนิคา่พันธบตัรของรัฐ	และการสนับสนุนโปรแกรมสเต็มเซลล์
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจะมผีลเป็นคา่ใชจ้า่ยของรัฐโดยประมาณนอ้ยกวา่	
5	ดอลลารต์อ่คนตอ่ปีเทา่นัน้
ท�าใหม้ัน่ใจถงึความน่าเช่อ่ถอ่และความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครัด ผูค้วบคมุ
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเป็นประธานคณะกรรมการของ	Citizens	Financial	
Accountability	Oversight	ซึง่ท�าหนา้ทีต่รวจสอบความเป็นอสิระของการ
ตรวจสอบการด�าเนนิงานและการเงนิของสถาบนัเงนิทนุ	สถาบนัไดด้�าเนนิ
การตามกฎหมายวา่ดว้ยการเปิดประชมุ	(Open	Meeting	Act)	กฎหมาย
วา่ดว้ยการบนัทกึสาธารณะ	(Public	Records	Act)	และกฎหมายวา่ดว้ย
การปฏริปูทางการเมอ่ง	(Political	Reform	Act)	ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
โรคเร่อ้รัง	ความผดิปกตทิางการแพทย	์และการบาดเจ็บ	ท�าใหช้วีติสัน้
ลงและสรา้งคา่ใชจ้า่ยทางการแพทยห์ลายพันลา้นแกช่าวแคลฟิอรเ์นยี	
พวกเราจะตอ้งด�าเนนิการลงทนุ	ในการพัฒนาการรักษาดว้ยสเต็มเซลล์
เพ่อ่ปรับปรงุสขุภาพและลดการสญูเสยีของชาวแคลฟิอรเ์นยีหลายลา้น
คนตอ่ไป
ลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอที	่14 ซึง่อาจจะสามารถชว่ยชวีติของคณุ
หรอ่ชวีติของคนทีค่ณุรัก www.YESon14.com
ANTONI RIBAS, M.D., Ph.D.,	ประธาน
American	Association	for	Cancer	Research
CYNTHIA E. MUÑOZ, Ph.D., MPH,	ประธาน
American	Diabetes	Association-Los	Angeles
ROBERT A. HARRINGTON, M.D.,	คณบดี
คณะแพทยศาสตร,์	มหาวทิยาลยั	Stanford	
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อนุญาตใหม้กีารออกพันธบตัรเพ่อ่การวจัิยสเต็มเซลลอ์ยา่ง
ตอ่เน่อ่ง	การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

14
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่14  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่14  ★
นักวจัิยทางการแพทยผ์ูช้นะรางวลัโนเบล	แพทย	์และองคก์รใหก้าร
สนับสนุนผูป่้วยกวา่	70	องคก์ร	ไดศ้กึษาขอ้เสนอที	่14	และสนับสนุน
ใหล้งคะแนนเสยีงรับ
•	 การวจัิยสเต็มเซลลเ์ป็นสว่นทีม่คีวามจ�าเป็นอยา่งมากส�าหรับความ
กา้วหนา้ทางการแพทย	์ซึง่เป็นการคน้พบการพัฒนาทีส่�าคญัในการ
บ�าบดัและการรักษาใหห้ายขาดจากโรคและอาการบาดเจ็บทีย่งัไม่
สามารถรักษาใหห้ายไดใ้นปัจจบุนั
•	 สถาบนัสขุภาพแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมรกิา	(NIH)	ไดร้ว่มมอ่กบั
สถาบนัสนับสนุนเงนิทนุสเต็มเซลลข์องรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพ่อ่พัฒนาการ
บ�าบดัรักษา	ซึง่เป็นผลมาจากผลงานความส�าเร็จของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
•	 การใหเ้งนิสนับสนุนการวจัิยส�าหรับการบ�าบดัและการรักษาใหห้ายขาด
จากโรคนัน้มาจากพันธบตัร	ไมใ่ชภ่าษี	คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ตอ่รัฐมคีา่นอ้ย
กวา่	5	ดอลลารต์อ่คนตอ่ปี	โดยไมม่กีารช�าระเงนิใหรั้ฐจนกระทัง่ปี	2026	
ในปีที	่6	เศรษฐกจิของรัฐแคลฟิอรเ์นยีกฟ้่็นตวักลบัมาแลว้
•	 การรักษาและการรักษาใหห้ายขาดจากโรคแบบใหมน่ีอ้าจชว่ยท�าให ้
การมสีขุภาพทีด่กีลบัมาและลดคา่รักษาพยาบาลของชาวแคลฟิอรเ์นยี
•	 เงนิสนับสนุนจากรัฐแคลฟิอรเ์นยีนัน้ส�าคญั	เงนิสนับสนุนจาก
วอชงิตนั	ดซี	ีนัน้ไมส่ามารถคาดเดาและเช่อ่ถอ่ได ้
ฝ่ายตรงขา้มนัน้เพกิเฉยตอ่ความกา้วหนา้ของสถาบนัสนับสนุนเงนิทนุ
ทีร่วมไปถงึการคน้พบทางการแพทย	์2,900	ขอ้และการวจัิยทางคลนิกิ
ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก	FDA	กวา่	92	การวจัิย	และคะแนนสงูจากคณะ
กรรมการ	Citizen’s	Financial	Accountability	Oversight	ซึง่มผีู ้
ควบคมุของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเป็นประธาน
ตวักระตุน้การจา้งงานทางเศรษฐกจิกลบัคน่มา—ประวตัศิาสตรท์ีพ่สิจูนแ์ลว้
Schaeffer	Center	for	Health	Policy	&	Economics	ของ	University	
of	Southern	California	ออกรายงานในปี	2019	ทีต่รวจสอบราย

ไดใ้หมห่ลายรอ้ยลา้นดอลลาร,์	10.7	พันลา้นดอลลารใ์นการกระตุน้
เศรษฐกจิ	และงานใหมก่วา่หม่น่งานทีเ่กดิขึน้จากการใหเ้งนิสนับสนุนส
เต็มเซลลข์องรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ประวตัศิาสตรน์ีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ขอ้เสนอ
ที	่14	จะใหต้วักระตุน้การจา้งงานทางเศรษฐกจิกลบัคน่มา
ไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์รใหก้ารสนับสนุนผูป่้วยกวา่	70	องคก์ร,	
มหาวทิยาลยัแหง่	รัฐแคลฟิอรเ์นยี	และนักวทิยาศาสตร	์รวมไปถงึ: 
American	Association	for	Cancer	Research	•	American	Diabetes	
Association	•	Leukemia	&	Lymphoma	Society	•	Juvenile	
Diabetes	Research	Foundation	•	ALS	Association,	Golden	West	
Chapter	•	CURE—Citizens	United	for	Research	in	Epilepsy	
•	One	Mind	•	Immune	Deficiency	Foundation	•	Beyond	Type	
I	•	Women’s	Alzheimer’s	Movement	•	Alzheimer’s	Los	Angeles	
•	Christopher	&	Dana	Reeve	Foundation	for	Paralysis	•	Cystic	
Fibrosis	Research,	Inc.	•	Arthritis	Foundation	•	Sickle	Cell	
Disease	Foundation	of	California	•	Foundation	for	Fighting	
Blindness	•	San	Francisco	AIDS	Foundation.
ลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอที	่14 ซึง่อาจจะสามารถชว่ยชวีติของคณุ
หรอ่ชวีติของคนทีค่ณุรัก
TODD SHERER, Ph.D.,	ซอีโีอ
The	Michael	J.	Fox	Foundation	for	Parkinson’s	Research	
LAWRENCE GOLDSTEIN, Ph.D.,	ศาสตราจารยพ์ศิษิฐ์
Shiley—Marcos	Alzheimer’s	Disease	Research	Center,
มหาวทิยาลยัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี,	San	Diego	
TRACY GRIKSCHEIT, M.D.,	หวัหนา้แผนกศลัยกรรมเด็ก
โรงพยาบาลเด็กแหง่	Los	Angeles	

พวกเราไมส่ามารถทีจ่ะสญูเสยีเงนิกวา่พันลา้นไดอ้กีแลว้
ทา่มกลางวกิฤตเศรษฐกจิทีม่จี�านวนการวา่งงานพุง่สงูขึน้และงบประมาณ
ทีไ่มเ่พยีงพอหลายหม่น่ลา้นดอลลาร	์พวกเราไมม่เีงนิทีจ่ะเอามาผลาญ
พวกเราแคไ่มส่ามารถทีจ่ะใชจ้า่ยเงนิ	5	พันลา้นทีผู่เ้สนอของ
ขอ้เสนอที	่14	ก�าลงัรอ้งขอ
และน่ันเป็นสว่นทีเ่พิม่มาจากการใชจ้า่ยเงนิกวา่	3	พันลา้นทีห่น่วยงาน
ของรัฐไดใ้ชไ้ปในชว่ง	15	ปีทีผ่า่นมา—และไดม้าซึง่ผลลพัธท์ีย่�า่แย่
หลงัจาก	“การวเิคราะหโ์ดยละเอยีด”	ของการใชจ้า่ยเงนิโดยหน่วยงาน
ของรัฐทีม่อบเงนิชว่ยเหลอ่หลายพันลา้น	San	Francisco	Chronicle	
ไดส้รปุวา่:	“โชคลาภทางการเงนิทีไ่ดค้าดการณไ์วนั้น้ไมเ่กดิขึน้จรงิ”	
ผลลพัธท์ีไ่ดม้เีพยีงการบ�าบดัทีไ่ดรั้บการรับรองจากรัฐบาลกลางเพยีง
ไมก่ีอ่ยา่งเทา่นัน้
อยา่หลงเช่อ่ตวัเลข	“ผลกระทบทางเศรษฐกจิ”	จากผูเ้สนอขอ้เสนอที	่14
“ผลกระทบ”	นัน้	รวมไปถงึ:
เงนิชว่ยเหลอ่บรษัิทเอกชนทีม่สี�านักงานใหญอ่ยูใ่นรัฐอ่น่กวา่	100	ลา้น
ดอลลาร์
กวา่ทศวรรษทีเ่งนิ	2.4	ลา้นดอลลารใ์นรปูแบบของเงนิเดอ่นไดถ้กูมอบ
ใหร้องประธานคณะกรรมการทีท่�างานแบบไมเ่ต็มเวลา	ผูซ้ ึง่เป็นอดตี
สมาชกิสภานติบิญัญัตขิอง	รัฐแคลฟิอรเ์นยี	ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นทัง้หมอและ
นักวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ชา่งเป็นการกระท�าทีอ่กุอาจ
ขอ้เสนอที	่14	จัดสรรเงนิใหร้ะบบราชการดว้ยปัญหาทีร่า้ยแรง
หลายทา่นทีม่คี�าถามตอ่	“ความซ่อ่สตัยส์จุรติและความเป็นอสิระ”	ของ
หน่วยงานของรัฐทีก่�ากบัดแูลเงนิทนุนี้
Little	Hoover	Commission	ไดต้ตีรา	Robert	Klein	ซึง่เป็นอดตี
ประธานคณะกรรมการของหน่วยงานวา่เป็น	“สายลอ่ฟ้าเรยีกการรอ้งขอ
ภาระความรับผดิชอบใหม้ากขึน้”

Center	for	Society	and	Genetics	ใน	Berkeley	ไดส้รปุวา่ไมม่ขีอ้เสยี
ใด	ๆ	ของการเขา้ช่อ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนเกีย่วกบัสเต็มเซลล์
ฉบบัดัง้เดมิทีไ่ดถ้กูกลา่วถงึในขอ้เสนอที	่14	เลย	จรงิ	ๆ	แลว้พวกเขา
สรปุวา่ปัญหานัน้	ๆ	ยิง่แยก่วา่เดมิเสยีอกี
คนอ่น่สามารถท�าหนา้ทีน่ีไ้ดด้กีวา่
สถาบนัสขุภาพแหง่ชาตมิอบเงนิชว่ยเหลอ่	1.5	พันลา้นดอลลารต์อ่ปี
เป็นเงนิทนุใหก้บัการวจัิยในลกัษณะเดยีวกนันี	้
นักลงทนุและบรษัิทเอกชน	รวมทัง้อกีหลายแหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	มี
ความกา้วหนา้อยา่งมากในการใชส้เต็มเซลลเ์พ่อ่รักษาโรคใหห้ายขาด
—ใชเ้งนิกองทนุสว่นบคุคล	ไมใ่ชภ้าษีดอลลาร์
และอยา่ถกูชกัน�าโดยเงนิชว่ยเหลอ่ไมก่ีก่องทนุทีห่น่วยงานไดใ้ชใ้น
ชว่งไมก่ีเ่ดอ่นทีผ่า่นมาส�าหรับการวจัิยเกีย่วกบัโรคโควดิ-19	น่ันเป็น
ความพยายามทีเ่ห็นไดช้ดั—หลงัจากเสยีเงนิหลายพันลา้นไปกบัการ
ใหค้วามส�าคญัในเร่อ่งอ่น่—เพ่อ่ชกัน�าผูล้งคะแนนเสยีงในระหวา่งชว่ง
โรคระบาดนี้
ขอ้เสนอที	่14	หมายถงึภาษีทีส่งูขึน้	การเลกิจา้ง—หรอ่อาจจะทัง้สอง
อยา่ง
อา่นบทสรปุดา้นขา้งทีอ่า้งองิถงึการประมาณการโดยนักวเิคราะหก์าร
ออกกฎหมาย:	“รัฐมคีา่ใชจ้า่ย	7.8	พันลา้นดอลลารเ์พ่อ่จา่ยเงนิตน้	(5.5	
พันลา้นดอลลาร)์	และดอกเบีย้	(2.3	พันลา้นดอลลาร)์	ส�าหรับพันธบตัร”
การช�าระเงนิคน่ส�าหรับคา่ใชจ้า่ยของขอ้เสนอที	่14	ทีม่มีลูคา่	7.8	
พันลา้นดอลลาร	์อาจหมายถงึภาษีทีเ่พิม่สงูขึน้มาก—ในชว่งเวลาที่
เศรษฐกจิของเราก�าลงัอยูใ่นชว่งขาลง
หรอ่การเลกิจา้งพยาบาลกวา่พันคนและวรีบรุษุคนอ่น่	ๆ	ผูท้�างานอยา่ง
แทจ้รงิเพ่อ่ใหช้าวแคลฟิอรเ์นยีมสีขุภาพทีด่ตีอ่ไป
ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	ขอ้เสนอที	่14	
พวกเราไมส่ามารถทีจ่ะสญูเสยีเงนิกวา่พันลา้นไดอ้กีแลว้
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D. 



15

22 | หวัขอ้และบทสรปุ / การวเิคราะห์

ขอ้เสนอที่ แหล่ง่เงนิทุนุสำำ�หรับัโรังเรัยีนรัฐับ�ล่ วิทิุย�ล่ยัชุุมชุน แล่ะบรักิ�รัของ
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ควิ�มเป็นม�
ภ�ษีทีุรัพัิ่ยส์ำนิของรัฐับ�ล่ทุอ้งถิ่ิ�น เมอืง เทศ
มณฑล โรงเรยีนและเขตพเิศษในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
(เชน่ เขตป้องกนัอคัคภียั) เรยีกเกบ็ภาษีจากเจา้ของ
ทรัพยส์นิตามมลูคา่ทรัพยส์นิเหลา่นัน้ ภาษีอสงัหา
รมิทรัพยเ์พิม่ขึน้ประมาณ 65 พันลา้นดอลลารต์อ่
ปีส�าหรับรัฐบาลทอ้งถิน่เหลา่นี ้โดยรวมประมาณ
รอ้ยละ 60 ของภาษีทรัพยส์นิถกูกระจายไปทีเ่มอืง 
เทศมณฑล และเขตพเิศษ อกีรอ้ยละ 40 สง่ไปยงั
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชน สว่นแบง่เหลา่นีแ้ตก
ตา่งกนัไปในแตล่ะเทศมณฑล 
ทุรัพัิ่ยส์ำนิ ได้แ้ก ่ทุี�ด้นิ อ�ค�รั เครัื�องจกัรั แล่ะ
อปุกรัณิ ์ภาษีทรัพยส์นิมผีลบงัคบัใชก้บัทรัพยส์นิ
หลายประเภท ทีด่นิและอาคารจะถกูเกบ็ภาษี บรษัิท
ธรุกจิตา่ง ๆ กต็อ้งจา่ยภาษีส�าหรับทรัพยส์นิอืน่ ๆ 
สว่นใหญข่องตน ทัง้นีร้วมถงึอปุกรณ ์เครือ่งจักร 
คอมพวิเตอร ์และเครือ่งเรอืน เราเรยีนสิง่เหลา่นีว้า่ 
“อปุกรณท์างธรุกจิ” 
รั�่งกฎหม�ยภ�ษีทีุรัพัิ่ยส์ำนิคำ�นวิณิอย�่งไรั ภาษี
ทรัพยส์นิรายปีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิแตล่ะรายตอ้งจา่ย
เทา่กบัมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ คณู
ดว้ยอตัราภาษีของทรัพยส์นินัน้ อตัราภาษีทรัพยส์นิ
ปกตขิองเจา้ของทรัพยส์นิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.1

มลู่ค�่ทุี�ตอ้งเสำยีภ�ษีขีองทุี�ด้นิแล่ะอ�ค�รัจะ
คำ�นวิณิต�มรั�ค�ซื�อเรั ิ�มตน้ ในปีทีซ่ ือ้ทีด่นิหรอื
อาคารนัน้มา มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีโดยปกตคิอืราคา
ซือ้ของทรัพยส์นินัน้ แตล่ะปีหลงัจากนัน้ จะมกีาร
ปรับมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ตามอตัรา
เงนิเฟ้อ (สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2) เมือ่ทรัพยส์นิถกู
ขายตอ่ มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีจะตัง้เป็นราคาซือ้
ใหม ่มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทีด่นิและอาคารสว่น
ใหญน่อ้ยกวา่ราคาทีจ่ะขายได ้ทัง้นีเ้นือ่งจากราคา
ทรัพยส์นิสว่นใหญส่ามารถขายไดเ้ตบิโตเร็วกวา่รอ้ย
ละ 2 ตอ่ปี
มลู่ค�่ทุี�ตอ้งเสำยีภ�ษีขีองอปุกรัณิธ์ีรุักจิเป็นไป
ต�มรั�ค�ทุี�อ�จจะข�ยตอ่ได้ ้แตกตา่งจากทีด่นิ
และอาคาร อปุกรณธ์รุกจิถกูเรยีกเกบ็ภาษีตามราคา
ทีจ่ะสามารถขายตอ่ไดใ้นวนันี้
เทุศมณิฑล่จดั้ก�รัภ�ษีทีุรัพัิ่ยส์ำนิ ผูป้ระเมนิของ
เทศมณฑลเป็นผูก้�าหนดมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของ
ทรัพยส์นิ คนเกบ็ภาษีของเทศมณฑลเรยีกเกบ็เงนิ
จากเจา้ของทรัพยส์นิ ผูต้รวจสอบบญัชขีองเทศ
มณฑลกระจายรายไดจ้ากภาษีใหก้บัรัฐบาลทอ้ง
ถิน่ เทศมณฑลตา่ง ๆ ทัว่ทัง้รัฐใชจ้า่ยประมาณ 
800 ลา้นดอลลารใ์นแตล่ะปีส�าหรับกจิกรรมเหลา่นี้

• แหลง่เงนิทนุส�าหรับโรงเรยีนรัฐบาลระดบัอนุบาล
ถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย วทิยาลยัชมุชน และ
รัฐบาลทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ ดว้ยการเรยีกเกบ็ภาษี
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม ตาม
มลูคา่ตลาดในปัจจบุนั แทนทีจ่ะเป็นราคาซือ้ขาย

• การเปลีย่นแปลงดา้นภาษีอากรจะไมใ่ชบ้งัคบักบั: 
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยั ทีด่นิเกษตรกรรม
และเจา้ของอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมทมีมีลูคา่รวมแลว้ไมเ่กนิ 3 ลา้นดอลลาร  

• เงนิทนุดา้นการศกึษาเพิม่เตมิจะเป็นการเพิม่พนูเงนิ
ทนุของโรงเรยีนทีไ่ดรั้บอยา่งแน่นอนในปัจจบุนั  

• ธรุกจิขนาดเล็กจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีทรัพยส์นิ
สว่นบคุคล สว่นธรุกจิขนาดอืน่ ๆ ก็จะไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเป็นจ�านวนเงนิ 500,000 ดอลลาร ์

สำรัปุปรัะม�ณิก�รัผล่กรัะทุบทุ� 
งก�รัเงนิตอ่รัฐับ�ล่รัะด้บัรัฐัแล่ะรัะ 
ด้บัทุอ้งถิ่ิ�นข ั�นสำดุ้ทุ�้ย โด้ยนกัวิเิครั�ะห ์
กฎหม�ย:
• ภาษีทรัพยส์นิเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้กวา่ 3 ลา้น

ดอลลาร ์ท�าใหรั้ฐบาลและโรงเรยีนในทอ้งถิน่มเีงนิ
ทนุกอ้นใหมจ่�านวน 6.5-11.5 พันลา้นดอลลาร ์

ก�รัวิเิครั�ะหโ์ด้ยนกัวิเิครั�ะหก์�รัออกกฎหม�ย

สำ�ม�รัถิ่อ�่นเนื�อห�ของขอ้เสำนอนี�ได้ทุ้ ี�เว็ิบไซตเ์ ล่ข�ธีกิ�รัรัฐั ทุี� voterguide.sos.ca.gov.
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ขอ้เสำนอ
ภ�ษีทีุี�ด้นิแล่ะอ�ค�รัเชุงิพิ่�ณิชิุยแ์ล่ะ
อตุสำ�หกรัรัมจะเป็นไปต�มรั�ค�ทุี�จะสำ�ม�รัถิ่
ข�ยได้ ้ขอ้เสนอก�าหนดใหท้ีด่นิและอาคารเชงิ
พาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม (จากนีต้อ่ไปจะเรยีกงา่ย 
ๆ วา่ “เชงิพาณชิย”์) ใหถ้กูเก็บภาษีตามราคาทีจ่ะ
สามารถขายได ้แทนทีจ่ะเป็นราคาทีซ่ ือ้มาแตแ่รก 
การเปลีย่นแปลงนีจ้ะเริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2022 
การเปลีย่นแปลงนีจ้ะไมเ่ริม่กอ่นปี 2025 ส�าหรับ
ทรัพยส์นิทีใ่ชโ้ดยบรษัิทในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีป่ฏบิตั ิ
ตามกฎบางประการและมพีนักงานไมเ่กนิ 50 คน 
บา้นพักอาศยัและทีด่นิเพือ่การเกษตรยงัคงถกูเกบ็
ภาษีตามราคาทีซ่ ือ้มาแตแ่รก
ทุ ั�งนี�ไมร่ัวิมทุรัพัิ่ยส์ำนิทุี�มมีลู่ค�่ตำ��กวิ�่ การ
เปลีย่นแปลงนีไ้มม่ผีลบงัคบัใชห้ากเจา้ของมทีีด่นิ
และอาคารเชงิพาณชิยใ์นรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีม่มีลูคา่
ไมเ่กนิ 3 ลา้นดอลลาร ์(ไดรั้บการปรับตามอตัรา
เงนิเฟ้อทกุ ๆ สองปี) ทรัพยส์นิเหลา่นีย้งัคงถกูเรยีก
เก็บภาษีตามราคาทีซ่ ือ้มาแตแ่รกตอ่ไป 
ล่ด้ภ�ษีอีปุกรัณิธ์ีรุักจิ ขอ้เสนอนีล้ดมลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษีของอปุกรณธ์รุกจิแตล่ะรายการไป 500,000 
ดอลลารเ์ริม่ตัง้ปี 2024 กจิการทีม่อีปุกรณม์ลูคา่ต�า่
กวา่ 500,000 ดอลลารไ์มต่อ้งเสยีภาษีส�าหรับอปุกรณ์
เหลา่นัน้ ภาษีทรัพยส์นิทัง้หมดในอปุกรณธ์รุกจิถกู
ขจัดทิง้ไปส�าหรับธรุกจิในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีป่ฏบิตัติาม
กฎบางประการและมพีนักงานไมเ่กนิ 50 คน 

ผล่กรัะทุบตอ่งบปรัะม�ณิ
ภ�ษีทีุี�เพิ่ิ�มข้�นในทุี�ด้นิแล่ะอ�ค�รัเชุงิพิ่�ณิชิุย ์
เจา้ของทีด่นิและอาคารเชงิพาณชิยส์ว่นใหญท่ี่
มมีลูคา่มากกวา่ 3 ลา้นดอลลารจ์ะตอ้งจา่ยภาษี
ทรัพยส์นิมากกวา่ เฉพาะเจา้ของทรัพยส์นิบางราย
ทีจ่ะตอ้งเริม่จา่ยภาษีทีส่งูขึน้ในปี 2022 ภายในปี 
2025 เจา้ของทรัพยส์นิเหลา่นีส้ว่นใหญจ่ะตอ้งจา่ย
ภาษีสงูขึน้ เริม่ตัง้แตปี่ 2025 ภาษีทรัพยส์นิทัง้หมด
จากทีด่นิและอาคารเชงิพาณชิยน่์าจะมมีลูคา่เทา่กบั 
8 พันลา้นดอลลาร ์ถงึ 12.5 พันลา้นดอลลารซ์ ึง่
สงูกวา่ปีอืน่ ๆ สว่นใหญ ่มลูคา่ของทรัพยส์นิเชงิ
พาณชิยส์ามารถเปลีย่นแปลงไดม้ากในแตล่ะปี น่ัน
หมายถงึจ�านวนภาษีทรัพยส์นิทีเ่พิม่ขึน้ยงัสามารถ
เปลีย่นแปลงไดม้ากในแตล่ะปีเชน่กนั 

ล่ด้ภ�ษีอีปุกรัณิธ์ีรุักจิ ภาษีทรัพยส์นิในอปุกรณ์
ธรุกจิน่าจะมมีลูคา่ลดลงหลายรอ้ยลา้นดอลลารใ์น
แตล่ะปี 
เงนิทุี�กนัไวิส้ำำ�หรับัค�่ใชุจ้�่ยของขอ้เสำนอนี� ขอ้
เสนอนีก้นัเงนิไวส้�าหรับคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้
จากขอ้เสนอนี ้ทัง้นีร้วมถงึการใหเ้งนิหล่�ยรัอ้ยล่�้น
ด้อล่ล่�รัต์อ่ปีแกเ่ทศมณฑลเพือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยใน
การด�าเนนิการตามขอ้เสนอนี ้ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่งานให ้
แกผู่ป้ระเมนิของเทศมณฑลและอาจตอ้งเปลีย่นวธิี
การท�างานของพวกเขาเชน่กนั เทศมณฑลสามารถ
มคีา่ใชจ้า่ยจากขอ้เสนอนีก้อ่นเงนิกอ้นใหมจ่ะเขา้
มาเพือ่ใชจ้า่ยช�าระคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี ้ทางรัฐอาจให ้
เทศมณฑลกูย้มืเงนิเพือ่จา่ยช�าระคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้
จนกวา่รายไดใ้หมจ่ากภาษีทรัพยส์นิจะมเีขา้มา 
เงนิกอ้นใหมส่ำำ�หรับัรัฐับ�ล่ทุอ้งถิ่ิ�นแล่ะโรังเรัยีน 
โดยรวมภาษีทรัพยส์นิใหมม่ลูคา่ 6.5 พันลา้น
ดอลลาร ์ถงึ 11.5 พันลา้นดอลลารต์อ่ปีจะกระจาย
ไปยงัรัฐบาลทอ้งถิน่ รอ้ยละ 60 จะไปยงัเมอืง เทศ
มณฑล และเขตพเิศษ แตล่ะสว่นแบง่ของเมอืง 
เทศมณฑล และเขตพเิศษของเงนิกอ้นนี ้ขึน้อยูก่บั
หลายปัจจัย รวมถงึ จ�านวนเงนิภาษีใหมท่ีจ่า่ยโดย
ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยใ์นชมุชนนัน้ ๆ ไมใ่ชท่กุรัฐบาล
จะรับประกนัเงนิใหมน่ี ้พืน้ทีช่นบทบางแหง่อาจตอ้ง
สญูเสยีเงนิเพราะมภีาษีอปุกรณธ์รุกจิทีต่�า่กวา่ อกี
รอ้ยละ 40 จะเพิม่การระดมทนุส�าหรับโรงเรยีนและ
วทิยาลยัชมุชน สว่นแบง่ของโรงเรยีนและวทิยาลยั
ชมุชนแตล่ะสว่นโดยสว่นใหญแ่ลว้เป็นไปตามจ�านวน
นักเรยีน นักศกึษาในสถาบนันัน้ ๆ 

โปรัด้ไปทุี� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพิ่ื�อด้รูั�ยชุื�อ 

คณิะกรัรัมก�รัทุี�ได้ร้ับัก�รัจดั้ต ั�งข ้�นเฉพิ่�ะเพิ่ื�อ 
สำนบัสำนนุหรัอืคดั้ค�้นขอ้เสำนอนี�

โปรัด้ไปทุี� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพิ่ื�อด้รูั�ยชุื�อผูบ้รัจิ�คเงนิจำ�นวินสำงูสำดุ้  
10 รั�ยแรักของคณิะกรัรัมก�รั 

ห�กทุ�่นตอ้งก�รัสำำ�เน�เนื�อห�ฉบบัเต็มของขอ้เสำนอรัฐั
นี� กรัณุิ�โทุรัศพัิ่ทุต์ดิ้ตอ่เล่ข�ธีกิ�รัรัฐัได้ทุ้ ี�หม�ยเล่ข  

(855) 345-3933 หรัอืทุ�่นสำ�ม�รัถิ่สำง่อเีมล่ถิ่ง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทุ�่นจะได้ร้ับัเอกสำ�รัทุ�ง 

ไปรัษีณีิยโ์ด้ยไมเ่สำยีค�่ใชุจ้�่ยแตอ่ย�่งใด้

แหล่งเงินทุนส�าหรับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยชุมชน และบริการของ
รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการประเมินภาษีทรัพย์สิ

นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเสนอบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ แหล่งเงินทุนสำาหรับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยชุมชน และบริการของ
รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการประเมินภาษีทรัพย์สิ
นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเสนอบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ15

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่15  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่15  ★
ขอ้เสนอที ่15: ชาวแคลฟิอรเ์นยีทกุคนจะตอ้งจา่ยภาษีทรัพยส์นิมาก
ทีส่ดุในประวตัศิาสตรข์องรัฐ!
ยกเลกิการปกป้องขอ้เสนอที ่13
ขอ้เสนอที ่13 จำากดัภาษีทรัพยส์นิใหเ้พิม่ขึน้ที ่2% ตอ่ปี ชว่ยให ้
เจา้ของบา้นและธรุกจิขนาดยอ่มสามารถจา่ยภาษีในอนาคตได ้ผู ้
สนับสนุนขอ้เสนอที ่15 ยอมรับวา่พวกเขาจะจัดการกบัการปกป้อง
บา้นในขอ้เสนอที ่13 เป็นเรือ่งถดัไป - ซึง่หมายความวา่ภาษีทีเ่พิม่สงู
ขึน้สำาหรับเจา้ของบา้นทกุคน! 
ขอ้เสนอที ่15: เพิม่ตน้ทนุในการดำารงชวีติและทำาใหค้วามไมเ่สมอ
ภาคดา้นรายไดเ้พิม่สงูขึน้
ภาษีทีเ่พิม่สงูขึน้หลายพันลา้นจะถกูสง่ตอ่ไปยงัธรุกจิขนาดยอ่มใน
รัฐแคลฟิอรเ์นยีในรปูแบบของคา่เชา่ทีส่งูขึน้ บงัคบัใหธ้รุกจิทีแ่ทบ
จะไปไมร่อดในตอนนีเ้ลกิจา้งพนักงานและขึน้ราคา การใชจ้า่ยดา้น
อาหารและสิง่จำาเป็นในชวีติประจำาวนัทีส่งูขึน้ จะกระทบตอ่พวกเรา
ทกุคน และทำาใหค้รอบครัวมรีายไดต้ำา่พบความลำาบากมากทีส่ดุ เรา
ไมส่ามารถเพิม่คา่ครองชพีของเราได ้
ขอ้เสนอที ่15: ไมไ่ดช้ว่ยแกปั้ญหาวกิฤตดา้นงบประมาณในปัจจบุนั
ของเรา ขอ้เสนอที ่15 จะไมช่ว่ยแกปั้ญหาการขาดดลุงบในวนันี ้นัก

วเิคราะหก์ารออกกฎหมายทีไ่มฝั่กใฝ่ฝ่ายใดกลา่ววา่เงนิทนุสว่นใหญ่
จะไมม่าถงึกอ่นปี 2025 นอกจากนีส้มาคมผูป้ระเมนิของแคลฟิอรเ์นยี
กลา่ววา่ ขอ้เสนอที ่15 จะมคีา่ใชจ้า่ยมากกวา่ 1 พันลา้นดอลลารใ์น
การดำาเนนิการ ซึง่หมายถงึการลดงบประมาณของรัฐบาลทอ้งถิน่ทีถ่กู
เพิม่ออกไปแลว้ 
ขอ้เสนอที ่15: การสรา้งความเขา้ใจผดิและขาดความรับผดิชอบ
ผูส้นับสนุนขอ้เสนอที ่15กลา่ววา่นีจ่ะชว่ยเพิม่เงนิดา้นการศกึษา แต่
เงนิภาษีเกอืบ 70% ไมแ่มแ้ตจ่ะสง่ตอ่ไปยงัโรงเรยีน นักการเมอืง
ยงัคงสามารถโอนเงนิภาษีของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคอ์ืน่ได ้เชน่เดยีวกบัทีพ่วกเขาทำากบัภาษีนำ้ามนั 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่15 www.NOonProp15.org 
JON COUPAL, ประธาน 
สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis 
ALICE HUFFMAN, ประธาน 
California State Conference of the NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน 
สมาคมธรุกจิขนาดยอ่มรัฐแคลฟิอรเ์นยี

เราทกุคนจะอยูใ่นสภาพทีด่กีวา่เดมิเมือ่ทกุคนจา่ยภาษีทีเ่ป็นธรรมของ
ตน แตรั่ฐแคลฟิอรเ์นยียอมลดหยอ่นภาษีทรัพยส์นิหลายพันดอลลาร์
ใหก้บับรษัิททีร่ำ ่ารวย เงนิหลายพันลา้นเหลา่นีส้ามารถนำาใชเ้พือ่จัดการ
ความไมเ่ทา่เทยีมกนัทีเ่พิม่ขึน้ ความยากจนเรือ้รัง การวา่งงาน ทีอ่ยู่
อาศยัราคาแพง คนเรร่อ่น และโรงเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรัพยไ์ด ้
ในขณะทีบ่รษัิททีร่ำ ่ารวยทีส่ดุหลกีเลีย่งการจา่ยภาษีทีเ่ป็นธรรมของ
ตน แตโ่รงเรยีนของเรามหีอ้งเรยีนทีแ่ออดัทีส่ดุในประเทศ และชมุชน
ทอ้งถิน่ของเรากำาลงัดิน้รนเพือ่ตอ่สูก้บัผลกระทบของโควดิ-19 
ขอ้เสนอที ่15 เป็นการปฏริปูทีเ่ป็นธรรมและสมดลุ เพราะ: 
• ปิดชอ่งโหวภ่าษีทรัพยส์นิทีเ่อือ้ประโยชนใ์หก้บับรษัิททีร่ำ ่ารวย 
• ลดภาษีธรุกจิขนาดยอ่ม
• เรยีกคนืเงนิหลายพันลา้นดอลลารเ์พือ่ลงทนุในโรงเรยีนและทอ้งถิน่
ของเรา 
ขอ้เสนอที ่15 จะ: 
ปิดชอ่งโหวข่ององคก์ร: บรษัิทรำ่ารวยหลกีเลีย่งการประเมนิใหม ่โดย
การจา้งทนายความและนักบญัชใีนราคาสงูเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากชอ่ง
โหวใ่นกฎหมาย ขอ้เสนอที ่15 ปิดชอ่งโหวเ่หลา่นีโ้ดยกำาหนดให ้
ประเมนิทรัพยส์นิเชงิพาณชิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัตามมลูคา่ตลาด
อยา่งยตุธิรรม 
• ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัทีม่มีลูคา่สงูสดุ 10% 
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีคดิเป็น 92% ของรายไดใ้หมข่องขอ้เสนอที ่15 
ไมส่ง่กระทบตอ่เจา้ของบา้นและผูเ้ชา่: ขอ้เสนอที ่15 ยกเวน้ทรัพยส์นิ
ทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมด โดยคงขอ้เสนอที ่13 การปกป้องเจา้ของบา้นและ
ผูเ้ชา่เอาไว ้
ลดภาษีสำาหรับธรุกจิขนาดยอ่ม: ขอ้เสนอที ่15 ปกป้องธรุกจิขนาด
ยอ่มและลดภาษีโดย:
• การยกเวน้ธรุกจิทีด่ำาเนนิการในครัวเรอืนและธรุกจิทีม่มีลูคา่หรอืมี
ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัทีม่มีลูคา่ 3,000,000 
ดอลลารห์รอืนอ้ยกวา่นัน้
• การลดภาษีทรัพยส์นิสว่นบคุคลของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณ ์
คอมพวิเตอร ์และเครือ่งตดิตัง้ 
คนืสมดลุใหก้บัภาษีทรัพยส์นิ: นับตัง้แตข่อ้เสนอที ่13 ผา่น ภาษี
ทรัพยส์นิในสว่นของทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วจาก 55% เป็น 
72% และภาษีเชงิพาชณิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัลดลง ในขณะ
เดยีวกนัพวกเราจา่ยคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และภาษีอืน่ๆ มากขึน้ 
ขอ้เสนอที ่15 จะปรับสมดลุของสว่นแบง่ภาษี

เพิม่เงนิทนุสำาหรับโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชน: เขตโรงเรยีนและ
วทิยาลยัชมุชนทกุแหง่จะไดรั้บเงนิทนุเพิม่เตมิและสงูกวา่เงนิทนุคำ้า
ประกนัทีม่อียู ่ขอ้เสนอที ่15 จะใหเ้งนิโดยตรงไปยงัดา้นการศกึษา 
และนักการเมอืงของรัฐไมส่ามารถนำาเงนินีไ้ปใชไ้ด ้
ลงทนุในแรงงานและบรกิารในทอ้งถิน่ทีจ่ำาเป็น: ขอ้เสนอที ่15 ชว่ย
ใหช้มุชนทอ้งถิน่มทีรัพยากรทีจ่ำาเป็นอยา่งเต็มทีเ่พือ่การใหบ้รกิารที่
จำาเป็น และชว่ยใหแ้รงงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติสามารถ
ตอบสนองตอ่ความทา้ทายในปัจจบุนั และเตรยีมพรอ้มสำาหรับวกิฤต
ในอนาคต ไมว่า่จะเป็นไฟป่า การระบาด หรอืแผน่ดนิไหวได ้
สนับสนุนความเทา่เทยีมกนัทางเศรษฐกจิและเชือ้ชาต:ิ ขอ้เสนอที ่15 
ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่โรงเรยีนทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืมากทีส่ดุไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืทีพ่วกเขาตอ้งการ และมอบทรัพยากรทีจ่ำาเป็นใหก้บัชมุชน
ทอ้งถิน่เพือ่จัดการกบัผลกระทบความไมเ่ทา่เทยีมกนัจากโควดิ-19 
การวา่งงาน คา่ทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนคนผวิส ี
จัดลำาดบัความสำาคญัในดา้นความโปรง่ใสและความรับผดิชอบอยา่ง
เต็มที ่โดยกำาหนดใหโ้รงเรยีนและรัฐบาลทอ้งถิน่เปิดเผยรายไดใ้หม่
ทัง้หมดทางสาธารณะ ทีพ่วกเขาไดรั้บและสิง่ทีพ่วกเขาใชจ้า่ยไป 
ปกป้องพืน้ทีเ่กษตรกรรม: ขอ้เสนอที ่15 ไมเ่ปลีย่นแปลงกฎหมายทีม่ี
อยูแ่ลว้ในเรือ่งการจัดเกบ็ภาษีหรอืการเกบ็รักษาพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
เราไมส่ามารถทำาธรุกจิตามปกตไิด ้ขอ้เสนอที ่15 ปรับสมดลุของสว่น
แบง่ภาษีใหมโ่ดยปิดชอ่งโหวแ่ละสนับสนุนโรงเรยีนของเรา ชมุชน
ทอ้งถิน่ และธรุกจิขนาดยอ่ม 
ขอ้เสนอที ่15 กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมากเพือ่อนาคตทีด่กีวา่ของชาว
แคลฟิอรเ์นยีทกุคน การใสไ่วบ้นบตัรลงคะแนนโดยการลงลายมอืชือ่
ของผูล้งคะแนนเสยีงกวา่ 1,700,000 คน ซึง่เป็นผูท้ีต่อ้งการใหบ้รษัิท
ทีร่ำ ่ารวยจา่ยภาษีอยา่งเป็นธรรม 
โปรดเพิม่ความเห็นของคณุตอ่ขอ้เสนอนี:้ การลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้
เสนอที ่15 
TONY THURMOND, ผูอ้ำานวยการดา้นการสอนในโรงเรยีนรัฐบาล
JACQUELINE MARTINEZ, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
มลูนธิชิมุชนละตนิ 
SASHA CUTTLER, นางพยาบาลสาธารณสขุ
กระทรวงสาธารณสขุแหง่ซานฟรานซสิโก
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แหล่งเงินทุนสำาหรับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยชุมชน และบริการของ
รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการประเมินภาษีทรัพย์สิ

นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเสนอบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ขอ้เสนอที่

15
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่15  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่15  ★

การสนับสนุนขอ้เสนอที ่15 เป็นการปฏริปูทีเ่ป็นธรรมและมคีวามสมดลุ 
เพราะ: - ปิดชอ่งโหวใ่นภาษีทรัพยส์นิทีเ่อือ้ประโยชนแ์กบ่รษัิททีร่ำา่รวย 
- ลดภาษีของธรุกจิขนาดยอ่ม - ไมส่ง่ผลกระทบตอ่เจา้ของบา้นและ
ผูเ้ชา่ - เรยีกคนืเงนินับพันลา้นดอลลารใ์หแ้กโ่รงเรยีนและชมุชน 
รัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอนเหลา่นีใ้นตอนนีเ้พือ่สรา้ง
อนาคตทีด่กีวา่ใหแ้กพ่วกเราทกุคน 
เจา้ของทีร่ำ ่ารวย ผูม้ทีรัพยส์นิทางธรุกจิทีม่รีาคาแพงทีส่ดุ 10% 
คดิเป็น 92% ของรายไดข้องขอ้เสนอที ่15 
ผูส้นับสนุนขอ้เสนอที ่15: คร ูพยาบาล เจา้ของธรุกจิขนาดยอ่ม นักบวช 
ผูส้นับสนุนใหท้ีพั่กอาศยัมรีาคาทีเ่หมาะสม และองคก์รชมุชน ผูท้ี่
ตอ้งการปิดชอ่งโหวข่องภาษีองคก์ร และปรับสมดลุสว่นแบง่ภาษีใหม ่
ผูค้ดัคา้นขอ้เสนอที ่15: บรษัิททีร่ำา่รวย นักลงทนุจากนอกรัฐทีพ่ยายาม
ลดหยอ่นภาษีโดยใชก้ลวธิทีีท่ำาใหต้กใจเพือ่ทำาใหปั้ญหาสบัสน 
อา่นขอ้เสนอดว้ยตวัคณุเองและจำาไวว้า่ ขอ้เสนอที ่15: • คงไวซ้ ึง่
การปกป้องของขอ้เสนอที ่13 สำาหรับเจา้ของบา้นและผูเ้ชา่อยา่งเต็ม
รปูแบบ • ลดภาษีธรุกจิขนาดยอ่ม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ละเวน้ภาษี
ของธรุกจิในครัวเรอืน และละเวน้ภาษีของธรุกจิขนาดยอ่มทีม่ทีรัพยส์นิ
ทางธรุกจิมลูคา่ 3,000,000 ดอลลารห์รอืนอ้ยกวา่ • รับประกนัความ
โปรง่ใสและความรับผดิชอบโดยมกีารกำาหนดใหเ้ปิดเผยรายไดแ้ละคา่
ใชจ้า่ยทัง้หมดตอ่สาธารณะ • รักษาขอ้จำากดัของขอ้เสนอที ่13ใหไ้ว ้

ที ่1% ดงันัน้ภาษีทรัพยส์นิทางธรุกจิของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจะยงัคงตำา่
กวา่รัฐสว่นใหญ ่
เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่scaretactics15.org 
ในขณะทีเ่ราพยายามกลบัสูส่ภาพปกตอิกีครัง้หลงัจากการปิดตวั
เนือ่งจากโควดิ-19 และเตรยีมพรอ้มสำาหรับความทา้ทายในอนาคต 
ธรุกจิตามปกตอิาจไมส่ามารถอยูไ่ด ้ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราจะลงทนุในธรุกจิ
ขนาดยอ่ม นักเรยีน ครอบครัวทีม่สีขุภาพด ีและละแวกบา้นทีป่ลอดภยั 
ขอ้เสนอที ่15 เป็นการปฏริปูอยา่งสมดลุ ซึง่จะปิดชอ่งโหวท่ีเ่อือ้
ประโยชนใ์หบ้รษัิททีร่ำ ่ารวยทีส่ดุ 10% และคนืเงนิหลายพันลา้นให ้
โรงเรยีนและชมุชนของเรา—ลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่15 
E. TOBY BOYD, ประธาน
สมาคมพยาบาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
CAROL MOON GOLDBERG, ประธาน
League of Women Voters 
TARA LYNN GRAY, ประธานกรรมการบรหิาร
Fresno Metro Black Chamber of Commerce 

ขอ้เสนอที ่15 จะเป็นภาษีทรัพยส์นิประจำาปีทีเ่พิม่ขึน้มากทีส่ดุใน
ประวตัศิาสตรข์องแคลฟิอรเ์นยี—สงูถงึ 12.5 พันลา้นดอลลารต์อ่ปี! 
ขอ้เสนอที ่15 เป็นภาษีทรัพยส์นิประจำาปีทีเ่พิม่ขึน้มากทีส่ดุโดยจะสง่
ผลกระทบทางเศรษฐกจิอยา่งรา้ยแรงกบัชาวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน—
ตัง้แตธ่รุกจิขนาดยอ่มและผูบ้รโิภคไปจนถงึเกษตรกรและเจา้ของบา้น 
ขอ้เสนอที ่15 ยกเลกิการปกป้องผูเ้สยีภาษีในขอ้เสนอที ่13
การปกป้องผูเ้สยีภาษีของขอ้เสนอที ่13 ไดช้ว่ยใหภ้าษีทรัพยส์นิอยู่
ในระดบัทีส่ามารถจา่ยได ้โดยจำากดัภาษีทรัพยส์นิและการเพิม่ภาษี
ทรัพยส์นิประจำาปี โดยใหผู้เ้สยีภาษีมัน่ใจวา่พวกเขาสามารถจา่ย
ภาษีทรัพยสนิไดท้ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ขอ้เสนอที ่15 จะทำาลาย
ความมัน่ใจของผูเ้สยีภาษีหลายลา้นคน 
• “ขอ้เสนอที ่15 เป็นภยัคกุคามโดยตรงตอ่เจา้ของบา้น ผูส้นับสนุน
การขึน้ภาษียอมรับอยา่งเปิดเผยวา่นีเ่ป็นเพยีงขัน้ตอนแรกในการ
ถอดถอนขอ้เสนอที ่13 ซึง่ผูล้งคะแนนเสยีงไดอ้นุมตัใิหห้ยดุการเพิม่
ภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้”—Jon Coupal, ประธานสมาคมผูเ้สยีภาษี 
Howard Jarvis 
ขอ้เสนอที ่15 เพิม่ตน้ทนุในการดำารงชวีติของเรา 
การขึน้ภาษีของขอ้เสนอที ่15 จะทำาใหท้กุสิง่ทีเ่ราซือ้หา ไมว่า่จะเป็น
อาหาร นำ้ามนั สาธารณูปโภค สถานเลีย้งเด็ก และการรักษาพยาบาล 
แพงขึน้ 
• “หลายครอบครัวตอ้งยา้ยละแวกบา้นของตน เนือ่งจากคา่ครอง
ชพีทีส่งูขีน้ ขอ้เสนอที ่15 จะทำาใหค้า่ครองชพีของครอบครัวในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีสงูขึน้ถงึ 960 ดอลลาร ์และจะทำารา้ยชมุชนทีม่รีาย
ไดต้ำา่โดยเฉพาะ” —Alice Huffman, ประธาน California State 
Conference of the NAACP 
ขอ้เสนอที ่15 ทำาลายงานและธรุกจิขนาดยอ่ม 
ชาวแคลฟิอรเ์นยีกวา่เจ็ดลา้นคนทำางานในธรุกจิขนาดยอ่ม ชาว
แคลฟิอรเ์นยีหลายลา้นคนกำาลงัยืน่เรือ่งวา่งงาน และมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
สญูเสยีทกุสิง่ทกุอยา่ง ไมม่ขีอ้ใดเลยในขอ้เสนอที ่15 จะหยดุไมใ่ห ้
ภาษีสง่ผลตอ่ผูค้รอบครองธรุกจิขนาดยอ่ม ขอ้เสนอที ่15 จะทำาให ้
วกิฤตเศรษฐกจิเลวรา้ยลงโดยการทำาลายธรุกจิขนาดยอ่ม—ซึง่ไดแ้ก ่
รา้นอาหาร รา้นตดัผม และรา้นซกัแหง้ในละแวกบา้น 

• “ธรุกจิขนาดยอ่มสว่นใหญเ่ชา่อสงัหารมิทรัพยใ์นสถานทีท่ีพ่วกเขา
ดำาเนนิการอยู ่ภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ของขอ้เสนอที ่15 จะหมายถงึ
คา่เชา่ทีท่ีเ่พิม่สงูขึน้ในขณะทีเ่ราไมส่ามารถจา่ยเพิม่ไดอ้กีแลว้” —
Jot Condie, ประธานสมาคมรา้นอาหารในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ขอ้เสนอที ่15 เพิม่ภาษีสำาหรับครอบครัวเกษตรกรสง่ผลใหต้น้ทนุดา้น
อาหารสงูขึน้ 
ขอ้เสนอที ่15 จะเพิม่ภาษีทรัพยส์นิในการทำาฟารม์—ซึง่ไดแ้ก ่โรงนา 
โรงนม โรงงานแปรรปู และจนถงึผลไมแ้ละตน้ถัว่ 
• “ขอ้เสนอที ่15 ทำารา้ยครอบครัวเกษตรกร และพวกเราทกุคน
จะตอ้งจา่ยตน้ทนุสำาหรับอาหาร ไดแ้ก ่นม ไข ่และเนือ้ในราคาที่
สงูขึน้”—Jamie Johansson, ประธานสมาพันธเ์กษตรกรรมแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี 
ขอ้เสนอที ่15 ขาดความรับผดิชอบ 
ขอ้เสนอที ่15 จะทำาใหผู้เ้สยีภาษีเสยีคา่ใชจ้า่ยในระบบราชการปีละ 1 
พันลา้นดอลลาร ์และนักการเมอืงสามารถใชร้ายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิ
ทีส่งูขึน้ในสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการ ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ 
ทีป่รกึษาภายนอก และการเพิม่เงนิเดอืน 
• “ขอ้เสนอที ่15 ชว่ยใหนั้กการเมอืงสามารถเปลีย่นรายไดจ้ากภาษีที่
เพิม่ขึน้ไปยงัสิง่ทีก่ลุม่ทีม่ผีลประโยชนจ์ากการออกกฎหมายตอ้งการ 
เชน่เดยีวกนัเลยกบัทีพ่วกเขากำาลงัทำากบัภาษีนำ้ามนั”—Marilyn 
Markham, สมาชกิคณะกรรมการสหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐ
แคลฟิอรเ์นยี
พรรคอนิดเิพนเดนต ์พรรคเดโมแครต และพรรครพัีบลกินั เห็นชอบ
รว่มกนั—ลงคะแนนเสยีงไมรั่ ขอ้เสนอที ่15 
ตอนนีไ้มใ่ชเ่วลาทีจ่ะมาขึน้ภาษีทรัพยส์นิในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ROBERT GUTIERREZ, ประธาน 
สมาคมผูเ้สยีภาษีรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ALICE HUFFMAN, ประธาน 
California State Conference of the NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน 
สมาคมธรุกจิขนาดยอ่มรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
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ขอ้เสนอที่ อนุญุาตให้ใ้ช้ค้วามห้ลากห้ลายเป็็นุป็จัจยัในุการตดัสินิุใจ 
เร ่�องการวา่จา้ง การศึกึษาและการจดัซื้่�อจดัจา้งของภาครฐัได ้ 
การแกไ้ขเพิ่ิ�มเตมิรฐัธรรมนุญูในุสิภานุติบิัญัญตั ิ16

ห้วัขอ้และบัทสิรุป็อยา่งเป็็นุทางการ จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สิู ง สิุ ด

ความเป็็นุมา
รฐัธรรมนุญูของรฐัและรฐับัาลกลางนุ ั�นุตอ้งการการ
คุม้ครองที�เทา่เทยีม รัฐธรรมนูญของรัฐและรัฐบาลกลาง
ใหก้ารคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนัแกป่ระชาชน ซึง่หมายความวา่
ประชาชนทีอ่ยูใ่นสถานการณเ์ดยีวกนัจะไดรั้บการปฏบิตัใิน
ลกัษณะเดยีวกนัภายใตก้ฎหมาย 
ในุปี็ 1996 ผูล้งะแนุเสิยีงช้าวแคลฟิอรเ์นุยี ห้า้มการ
พิ่จิารณาเร่�องเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ สิผีวิ ช้าตพิิ่นัุธุ ์ห้รอ่ช้าติ
ก�าเนุดิในุโครงการของรฐั ในปี 1996 ผูล้งคะแนนเสยีง
ชาวแคลฟิอรเ์นยีใหก้ารรับรองขอ้เสนอที ่209 โดยเพิม่
มาตราใหมเ่ขา้ไปในรัฐธรรมนูญของรัฐ—มาตรา 31 ของ
ขอ้ I มาตราใหมน่ีห้า้มการพจิารณาเรือ่งเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ 
ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิในการวา่จา้งของรัฐ ระบบการ
ศกึษาของรัฐ การจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐในแคลฟิอรเ์นยี 
ซื้ึ�งมขีอ้ยกเวนุ้บัางขอ้ในุขอ้เสินุอที� 209 หน่วยงานของ
รัฐและทอ้งถิน่สามารถพจิารณาเพศได ้หากเป็นสว่นหนึง่ที่
จ�าเป็นของการปฏบิตังิานตามปกต ิตวัอยา่งเชน่ รัฐสามารถ
พจิารณาเพศของลกูจา้งในการจัดหาบคุคลส�าหรับงานที่
เฉพาะเจาะจงทีเ่รอืนจ�าของรัฐ ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีพ่นักงาน

และผูต้อ้งขงัจะตอ้งเป็นเพศเดยีวกนั นอกจากนัน้ หน่วยงาน
ของรัฐและทอ้งถิน่อาจจะพจิารณาคณุสมบตัทิีเ่ฉพาะเจาะจง
เมือ่มคีวามจ�าเป็นเพือ่ทีจ่ะไดรั้บเงนิสนับสนุนของรัฐบาล
กลาง ตวัอยา่งเชน่ รัฐจ�าเป็นจะตอ้งตัง้เป้าหมายส�าหรับการ
จัดซือ้จัดจา้งบางสว่นทีจ่ะมอบใหก้บักลุม่คนทีเ่จาะจงบาง
กลุม่ส�าหรับโครงการการขนสง่ทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากรัฐบาล
กลาง อยา่งเชน่ ธรุกจิทีม่เีจา้ของเป็นผูห้ญงิหรอืกลุม่คนผวิส ี
ขอ้เสินุอที� 209 สิง่ผลตอ่โครงการและนุโยบัายบัาง
สิว่นุของรฐั กอ่นทีจ่ะมขีอ้เสนอที ่209 หน่วยงานของ
รัฐและทอ้งถิน่มนีโยบายและโปรแกรมทีจ่ะเพิม่โอกาส
และตวัแทนจากประชาชนทีเ่ผชญิปัญหาของความไมเ่ทา่
เทยีม ซึง่เป็นผลมาจากเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอื
ชาตกิ�าเนดิ โปรแกรมเหลา่นีม้กัถกูเรยีกวา่โปรแกรม “ยนืยนั
สทิธิ”์ ตวัอยา่งเชน่ มหาวทิยาลยัของรัฐบางแหง่ไดพ้จิารณา
เชือ้ชาตแิละชาตพัินธุใ์หเ้ป็นปัจจัยหนึง่ในการตดัสนิใจใน
การรับนักศกึษา และจัดโครงการทีส่นับสนุนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนักเรยีนเหลา่นัน้ หน่วยงานของรัฐและ
ทอ้งถิน่มนีโยบายการวา่จา้งและการจัดหาบคุคลทีจ่ะเพิม่
การวา่จา้งกลุม่คนผวิสแีละผูห้ญงิ ทัง้นีรั้ฐยงัจัดตัง้โครงการ
ตา่ง ๆ เพือ่เพิม่การมสีว่นรว่มของธรุกจิทีม่ผีูห้ญงิหรอืกลุม่

• อนุญาตใหม้กีารใชน้โยบายการตดัสนิใจของรัฐบาล ทีจ่ะมี
การพจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิ
เพือ่จัดการกบัประเด็นดา้นความหลากหลายโดยการยกเลกิ
บทที ่1 มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี ซึง่
ถกูเพิม่เขา้มาตามขอ้เสนอที ่209 ในปี 1996

• โดยทัว่ไปแลว้ ขอ้เสนอที ่209 หา้มมใิหรั้ฐบาลระดบัรัฐ
และทอ้งถิน่เลอืกปฏบิตัหิรอืใหส้ทิธพิเิศษแกบ่คุคลหรอื
กลุม่บคุคล เนือ่งจากเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอื
ชาตกิ�าเนดิระหวา่งการวา่จา้ง ในระบบการศกึษาหรอืการ
จัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ

• ไมเ่ปลีย่นแปลงกฎหมายของรัฐหรอืรัฐบาลกลางอืน่ ๆ ที่
รับประกนัวา่จะมกีารคุม้ครองผูค้นอยา่งเทา่เทยีมกนั และ
หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตัอิยา่งผดิกฎหมาย

สิรปุ็ป็ระมาณการผลกระทบัทางการเงนิุตอ่
รฐับัาลระดบััรฐัและระดบััทอ้งถิ�นุข ั�นุสิดุทา้ย 
โดยนุกัวเิคราะห้ก์ฎห้มาย:
• ไมม่ผีลกระทบดา้นการเงนิโดยตรงตอ่หน่วยงานของรัฐ

และทอ้งถิน่ เนือ่งจากมาตรการไมไ่ดท้�าใหน้โยบายหรอื
โครงการในปัจจบุนัตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด 

• ผลกระทบดา้นการเงนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จะขึน้อยูก่บัทาง
เลอืกในการประกาศใชน้โยบายหรอืโครงการของหน่วย
งานระดบัรัฐและทอ้งถิน่ในอนาคต ซึง่พจิารณาถงึเชือ้
ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิ ในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบการศกึษาของรัฐ การวา่จา้งของรัฐบาล
และการจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ ผลกระทบดา้นการเงนิ
เหลา่นีไ้มแ่น่นอนเป็นอยา่งมาก

การวเิคราะห้โ์ดยนุกัวเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มาย

สิามารถอา่นุเนุ่�อห้าของขอ้เสินุอนุี�ไดท้ ี�เว็บัไซื้ตเ์ ลขาธกิารรฐั ที� voterguide.sos.ca.gov.

ผลการลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยของสภานติบิญัญัตสิ�าหรับ ACA 5 (ขอ้เสนอที ่16)
(มตหิมวด 23, บทกฎหมายปี 2020)

วฒุสิภา: รับ 30 ไมรั่บ 10

สมชัชา: รับ 60 ไมรั่บ 14
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การวเิคราะห้โ์ดยนุกัวเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มาย ต่ อ

คนสว่นนอ้ยเป็นเจา้ของในการท�าการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐ 
รัฐตัง้เป้าหมายส�าหรับสดัสว่นของการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐ
ทีจ่ะมอบใหก้บัประเภทของธรุกจิเหลา่นัน้ หลงัจากทีผู่ล้ง
คะแนนเสยีงไดรั้บรองขอ้เสนอที ่209 นโยบายและโปรแกรม
เหลา่นัน้จงึถกูยตุแิละปรับเปลีย่น นอกเสยีจากวา่มคีณุสมบตัิ
ทีจ่ะเขา้เงือ่นไขในขอ้ยกเวน้ขอ้ใดขอ้หนึง่
กฎห้มายของรฐับัาลกลางอนุญุาตให้ม้นีุโยบัายและ
โป็รแกรมที�พิ่จิารณากลุม่ที�มคีณุสิมบัตัเิฉพิ่าะ ภาย
ใตข้อ้จ�ากดั กอ่นทีจ่ะมขีอ้เสนอที ่209 หน่วยงานของรัฐ
และทอ้งถิน่และโครงการทีม่กีารพจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ 
สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐบาลกลางจัดตัง้สทิธิ
ของการคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนัและสง่ผลตอ่การจ�ากดั
การใชข้อ้พจิารณาเหลา่นี ้ตวัอยา่งเชน่ ภายใตก้ฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาคณุสมบตัเิหลา่
นีใ้นฐานะปัจจัยหนึง่เมือ่จะตอ้งตดัสนิใจรับนักศกึษาในความ
พยายามทีจ่ะท�าใหว้ทิยาเขตของพวกเขามคีวามหลาก
หลายของผูค้นทีม่ากขึน้ เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติาม
กฎหมายของรัฐบาลกลาง นโยบายและโปรแกรมเหลา่นีจ้ะ
ตอ้งมเีงือ่นไขทีเ่จาะจงซึง่จ�ากดัการพจิารณาคณุสมบตัเิหลา่
นี ้เงือ่นไขเหลา่นีม้ไีวเ้พือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัซิ ึง่เป็นการ
ละเมดิการคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนั ทัง้นีก้ฎหมายของรัฐกย็งั
มขีอ้บงัคบัตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัทิีม่คีวามคลา้ยคลงึกนักบั
ขอ้เหลา่นัน้ในกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
นุโยบัายและโป็รแกรมที�ถกูสิรา้งขึ�นุห้ลงัจากขอ้เสินุอ
ที� 209 หลงัจากทีผู่ล้งคะแนนเสยีงไดรั้บรองขอ้เสนอที ่
209 หน่วยงานของรัฐบางหน่วยในรัฐแคลฟิอรเ์นยีไดส้รา้ง
และปรับเปลีย่นนโยบายและโปรแกรมใหพ้จิารณาคณุสมบตัิ
ตา่ง ๆ แทนซึง่ไมม่กีารหา้มในขอ้เสนอที ่209 ตวัอยา่งเชน่ 
มหาวทิยาลยัของรัฐหลายแหง่ยืน่มอืและสนับสนุนโปรแกรม
ส�าหรับนักเรยีนทีเ่ป็นคนแรกของครอบครัวทีไ่ดเ้ขา้รับการ
ศกึษาในระดบัวทิยาลยั หลายวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัได ้
พจิารณาวา่นักศกึษาไดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมปลายและอาศยั
อยูท่ีใ่ด เมือ่ตอ้งตดัสนิใจรับนักศกึษา มหาวทิยาลยัมอง
นโยบายและโปรแกรมเหลา่นีว้า่เป็นหนทางทีจ่ะเพิม่ความ
หลากหลายของผูค้นโดยไมจ่�าเป็นตอ้งละเมดิขอ้เสนอที ่209 

ขอ้เสินุอ
ก�าจดัการพิ่จิารณาถงึคณุสิมบัตัทิ ี�เฉพิ่าะเจาะจงบัาง
ขอ้ในุระบับัการศึกึษาของรฐั การวา่จา้งของรฐั และ
การจดัซื้่�อจดัจา้งของภาครฐั หากไดรั้บการรับรอง ขอ้
เสนอนีจ้ะยกเลกิขอ้เสนอที ่209—มาตรา 31 ของขอ้ I ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี ซึง่จะก�าจัดการหา้มการ
พจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิใน
ระบบการศกึษาของรัฐ การวา่จา้งของรัฐ และการจัดซือ้จัด
จา้งของภาครัฐ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื หน่วยงานของรัฐและทอ้ง
ถิน่สามารถสรา้งนโยบายและโปรแกรมทีก่วา้งขึน้ ตราบใดที่
เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐที่
เกีย่วขอ้งกบัการใหก้ารคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีม

ผลกระทบัดา้นุการเงนิุ
ไมม่ผีลกระทบัดา้นุการเงนิุโดยตรงกบััห้นุว่ยงานุ
ของรฐั ขอ้เสนอนีไ้มม่ผีลกระทบดา้นการเงนิโดยตรงตอ่
หน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่ เนือ่งจากมาตรการไมไ่ดท้�าให ้
นโยบายหรอืโปรแกรมในปัจจบุนัตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงแต่
อยา่งใด แตผ่ลกระทบดา้นการเงนิใด ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จะ
ขึน้อยูก่บัทางเลอืกในการประกาศใชน้โยบายหรอืโปรแกรม
ของหน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่ในอนาคต ซึง่พจิารณา
ถงึเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบการศกึษาของรัฐ การวา่จา้งของรัฐ และ
การจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ 
ผลกระทบัทางการเงนิุที�อาจเกดิขึ�นุไดข้องการด�าเนุนิุ
การโป็รแกรมที�มคีวามไมแ่นุนุ่อนุสิงู หน่วยงานของ
รัฐและทอ้งถิน่สามารถตดัสนิใจมากแคไ่หนกไ็ดท้ีเ่กีย่ว
กบันโยบายหรอืโปรแกรมทีพ่จิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ 
ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิ เนือ่งมาจากไมส่ามารถทราบถงึ
ตวัเลอืกทีเ่ฉพาะเจาะจงทีห่น่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่จะ
เลอืกหากผูล้งคะแนนเสยีงรับรองขอ้เสนอนีไ้ด ้ผลกระทบ
ทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้งึมคีวามไมแ่น่นอนสงู 

โป็รดไป็ที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพิ่่�อดรูายช้่�อ 

คณะกรรมการที�ไดร้บััการจดัต ั�งข ึ�นุเฉพิ่าะเพิ่่�อ 
สินุบััสินุนุุห้รอ่คดัคา้นุขอ้เสินุอนุี�

โป็รดไป็ที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพิ่่�อดรูายช้่�อผูบ้ัรจิาคเงนิุจ�านุวนุสิงูสิดุ  
10 รายแรกของคณะกรรมการ 

ห้ากทา่นุตอ้งการสิ�าเนุาเนุ่�อห้าฉบับััเต็มของขอ้เสินุอรฐั
นุี� กรณุาโทรศึพัิ่ทต์ดิตอ่เลขาธกิารรฐัไดท้ ี�ห้มายเลข  

(855) 345-3933 ห้รอ่ทา่นุสิามารถสิง่อเีมลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นุจะไดร้บััเอกสิารทาง 

ไป็รษณียโ์ดยไมเ่สิยีคา่ใช้จ้า่ยแตอ่ยา่งใด

อนุญาตใหใ้ชค้วามหลากหลายเป็นปัจจัยในการตัดสนิใจ
เรือ่งการวา่จา้ง การศกึษา และการจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐได ้

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญญัติ

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ อนุญาตให้ใ้ช้ค้วามห้ลากห้ลายเป็็นปั็จจัยในการตดัสนิใจ 
เร่อ่งการวา่จา้ง การศึกึษาและการจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐได ้
การแกไ้ขเพิ่ิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญัญัติ16

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่16  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่16  ★

TOM CAMPBELL: “ขอ้เสนอนี�จะอนุญาตให้ม้ห้าวทิยาลยัรัฐ
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีแยกนักเรยีนออกเพิ่ราะเช้่�อช้าต ิเพิ่่อ่ช้ว่ย
นักเรยีนอกีเช้่�อช้าตหิ้นึง่ให้เ้ขา้เรยีนได ้น่ันเป็็นสิง่ทีผ่ดิกฎห้มาย 
โรงเรยีนธรุกจิ Berkeley ไดรั้บัการจัดอนัดบััวา่เป็็นห้นึง่ใน
โรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุในการรับันักเรยีนทีเ่ป็็นช้นกลุม่นอ้ย และ
ด�าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งใช้เ้ช้่�อช้าต ิเราไมไ่ดใ้ห้ค้วามล�าเอยีง
กบัับัตุรของผูบ้ัรจิาคเงนิ ศึษิยเ์กา่ ห้รอ่นักการเมอ่งอกีดว้ย เรา
ยดึมัน่ในการท�าความดอียา่งเครง่ครัด น่ันคอ่วธิทีีค่วรจะเป็็น 
(ผมไมใ่ช้ท่ั �งเดโมแครตและรพัีิ่บัลกินั)” 
LEO TERRELL: “ผมเป็็นคนผวิด�า เป็็นทนายความดา้นสทิธิ
ทางแพิ่ง่เป็็นเวลา 30 ปี็ เป็็นเดโมแครตมาตลอดช้วีติ แต่
ตอนนี�ไมไ่ดอ้ยูฝ่ั่งใด ขอ้เสนอที ่16 เป็็นอบุัายในการใช้เ้งนิของ
รัฐบัาล เพิ่่อ่ให้ป้็ระโยช้นผ์ูรั้บัเห้มาทีส่ง่ราคาป็ระมลูสงูแตม่คีวาม
สมัพัิ่นธท์างการเมอ่ง ซื้ึง่ควรจะเป็็น ‘ช้นกลุม่นอ้ย’ ห้รอ่เป็็นคน
ทีจ่า้ง ‘ช้นกลุม่นอ้ย’ เพิ่่อ่บังัห้นา้ ผูเ้สยีภาษีถกูห้ลอกลวงอยา่ง
ไมย่ตุธิรรม เราไมจ่�าเป็็นตอ้งช้ว่ยเห้ลอ่เช้่�อช้าตหิ้นึง่มากกวา่
อกีเช้่�อช้าตสิ�าห้รับัต�าแห้น่งงานในรัฐบัาล การเล่อ่นต�าแห้น่ง 
ห้รอ่การเลกิจา้งอกีดว้ย และส�าห้รับัการศึกึษา เรามาช้ว่ยผูท้ี่
ตอ้งการ โดยไมค่�านงึถงึเช้่�อช้าต!ิ” 

KALI FONTANILLA: “พิ่อ่ของฉันเป็็นผูย้า้ยถิน่ช้าวจาไมกา 
แตแ่มเ่ลี�ยงดฉัูนมาคนเดยีวอยา่งยากจน สามขีองฉันเป็็นคน
เม็กซื้โิก/เป็อโตรโิก เราภมูใิจในความห้ลากห้ลายเช้่�อช้าต ิฉัน
เป็็นนักศึกึษาเกยีรตนิยิมจากมห้าวทิยาลยัแห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ทีม่หี้ลายป็รญิญา ฉันเคยสอนนักเรยีนผวิด�าที ่Compton 
ตอนนี�ฉันช้ว่ยนักเรยีนช้าวละตนิให้เ้ขา้มห้าวทิยาลยัแห้ง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีจากความดเีลศิึ (เช้น่เดยีวกบััฉัน) ไมใ่ช้โ่ควตา้! 
ขอ้เสนอที ่16 เป็็นการกา้วถอยห้ลงัครั �งให้ญ ่ทีจ่ะสรา้งความ
เสยีห้ายให้ก้บัันักเรยีนทกุคนทีเ่ราตอ้งการช้ว่ยเห้ลอ่ ไมม่คีวาม
จ�าเป็็นตอ้งลดมาตรฐาน! ฉันรักการสอน แตข่อ้เสนอที ่16 จะ
ท�าให้โ้รงเรยีนระดบััอนุบัาลถงึมธัยมป็ลายเสยีระบับั”
อยา่แบัง่แยกเรา รวมเราเขา้ดว้ยกนั ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บั!
TOM CAMPBELL อดตีคณบดี
Haas School of Business, University of California, เมอ่ง Berkeley
LEO TERRELL ทนายความดา้นสทิธทิางแพง่
KALI FONTANILLA ครจูากโรงเรยีนรฐับาล

รับั ขอ้เสนอที ่16 ห้มายถงึ โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัส�าห้รับัช้าว
แคลฟิอรเ์นยีทั �งห้มด
พิ่วกเราทกุคนสมควรไดรั้บัโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัเพิ่่อ่เจรญิ
กา้วห้นา้ ดว้ยคา่จา้งทีย่ตุธิรรม งานทีด่ ีและโรงเรยีนทีม่คีณุภาพิ่
ถงึแมว้า่เราจะอยูใ่นรัฐทีม่คีวามห้ลากห้ลายทีส่ดุในป็ระเทศึ 
ผูช้้ายผวิขาวยงัคงมเีสยีงและโอกาสมากเกนิไป็ทั �งดา้นการเงนิ
และอ�านาจในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ถงึแมว้า่ผูห้้ญงิ โดยเฉพิ่าะผูห้้ญงิ
ผวิส ีจะเป็็นผูอ้ยูแ่ถวห้นา้ของการตอ่สูก้บััโควดิ-19 แตผู่ห้้ญงิ
เห้ลา่นี�กไ็มไ่ดรั้บัรางวลัใด ๆ จากการเสยีสละของพิ่วกเธอ ผู ้
ห้ญงิควรมโีอกาสในความส�าเร็จเช้น่เดยีวกบััผูช้้าย
ทกุวนันี� สญัญาจัดซื้่�อจัดจา้งของภาพิ่รัฐเกอ่บัทั �งห้มด และ
ต�าแห้น่งงานทีม่าพิ่รอ้มกนั ตกเป็็นของบัรษัิทให้ญท่ีบ่ัรหิ้ารโดย
ผูช้้ายผวิขาว ผูห้้ญงิผวิขาวไดรั้บัคา่ตอบัแทน 80 เซื้นตจ์าก
ห้นึง่ดอลลาร ์ความเห้ล่อ่มล��าของคา่จา้งยิง่มากขึ�นไป็อกีส�าห้รับั
ผูห้้ญงิผวิสแีละคณุแมท่ีเ่ลี�ยงลกูคนเดยีว ดว้ยเห้ตนุี� ช้นช้ั �นสงูที่
มจี�านวนนอ้ยสามารถสะสมความร�า่รวยเอาไว ้แทนทีจ่ะลงทนุ
กลบััไป็ให้แ้กส่งัคม ขอ้เสนอที ่16 เปิ็ดโอกาสในสญัญาจัดซื้่�อ
จัดจา้งให้แ้กผู่ห้้ญงิและคนผวิสี
เรารูว้า่ธรุกจิขนาดยอ่มเป็็นแกนห้ลกัของเศึรษฐกจิ แตธ่รุกจิอสิระ
ขนาดยอ่มทีผู่ห้้ญงิและคนผวิสเีป็็นเจา้ของสญูเสยีสญัญาจัด
ซื้่�อจัดจา้งของรัฐบัาลมลูคา่กวา่ 1,100,000,000 ดอลลารท์กุปี็
เพิ่ราะกฎห้มายปั็จจบุันั เราจ�าเป็็นตอ้งสนับัสนุนธรุกจิขนาดยอ่ม
เห้ลา่นั�น โดยเฉพิ่าะเม่อ่เราสรา้งเศึรษฐกจิขึ�นมาให้มห่้ลงัจาก
โควดิ-19 ความมัง่คัง่จะถกูลงทนุกลบััไป็ให้ก้บััช้มุช้นของเรา
รับั ขอ้เสนอที ่16 ช้ว่ยสรา้งรัฐแคลฟิอรเ์นยีให้แ้ข็งแกรง่ขึ�นดว้ย
โอกาสทีย่ตุธิรรมส�าห้รับัทกุคน
รับั ขอ้เสนอที ่16 ห้มายถงึ
• การสนับัสนุนผูห้้ญงิและผูห้้ญงิผวิสทีีไ่ดท้�างานอยา่งห้นักเกนิ
ในฐานะผูด้แูลคนป่็วย/ผูท้ีท่�างานอยูแ่นวห้นา้ทีม่คีวามส�าคญัยิง่
ในช้ว่งโควดิ-19
• การขยายการเขา้ถงึคา่จา้งทีม่ัน่คง งานทีด่ ีและโรงเรยีนที่
มคีณุภาพิ่ส�าห้รับัช้าวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน โดยไมค่�านงึถงึเพิ่ศึ 
เช้่�อช้าต ิห้รอ่ช้าตพัิิ่นธุ์
• การสรา้งโอกาสส�าห้รับัผูห้้ญงิและคนผวิสใีห้ไ้ดรั้บัสญัญาจัด
ซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐ ซื้ึง่ควรจะมใีห้ก้บััพิ่วกเราทกุคน

• การป็รับัป็รงุการเขา้ถงึการศึกึษาทีม่คีณุภาพิ่ ทั �งโรงเรยีน
ระดบััอนุบัาลถงึมธัยมป็ลาย และการศึกึษาทีส่งูขึ�นส�าห้รับัเด็ก
ช้าวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน
• การด�าเนนิการเพิ่่อ่ป้็องกนัการเลอ่กป็ฏบิัตัเิพิ่่อ่ให้แ้น่ใจถงึ
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมส�าห้รับัทกุคน
• การสรา้งเศึรษฐกจิทีป่็ฏบิัตักิบััทกุคนเทา่เทยีมกนัขึ�นมาให้ม่
• การลงทนุความมัง่คัง่ทีไ่ดก้ลบััไป็ให้ก้บััช้มุช้นแทนทีจ่ะป็ลอ่ย
ให้ค้นรวยไดร้วยยิง่ขึ�นตอ่ไป็
• กฎห้มายทีเ่ขม้งวดตอ่ตา้นการเลอ่กป็ฏบิัตัยิงัคงมผีลบังัคบััใช้ ้
• ยงัคงห้า้มการใช้โ้ควตา้
เราอยูใ่นช้ว่งเวลาของป็ระวตัศิึาสตรท์ีน่่าทึง่ ในปี็ 2020 เราได ้
เห็้นช้าวแคลฟิอรเ์นยีจ�านวนมากเป็็นป็ระวตักิารณไ์ดด้�าเนนิการ
เพิ่่อ่ตอ่ตา้นการเห้ยยีดสผีวิอยา่งเป็็นระบับั และแสดงความคดิ
เห็้นในการสนับัสนุนของพิ่วกเขาตอ่การเป็ลีย่นแป็ลงทีแ่ทจ้รงิ
ในขณะเดยีวกนั คา่นยิมทีม่รีว่มกนัของเราไดถ้กูโจมตโีดย
นโยบัายของรัฐบัาลป็ระธานาธบิัด ีTrump เราเห็้นจ�านวนการ
เห้ยยีดสผีวิอยา่งโจง่แจง้ทีเ่พิ่ิม่ขึ�น ผูส้นับัสนุนคนผวิขาวไดอ้อก
มาเดนิขบัวน การพิ่รรณนาถงึผูย้า้ยถิน่ฐานขาวละตนิทีช่้ัว่รา้ยและ
คกุคามในแตล่ะวนั คนผวิด�าถกูยงิตายบันถนน อาช้ญากรรมทีต่อ่
ตา้นคนเอเช้ยีมเีพิ่ิม่ขึ�น สทิธสิตรกี�าลงัถกูโจมต ีและโควดิ-19 ได ้
สรา้งความเสยีห้ายให้แ้กช่้มุช้นทีอ่าศึยัอยูด่ั �งเดมิ
ในการลงคะแนนเสยีง รับั ขอ้เสนอที ่16 ช้าวแคลฟิอรเ์นยี
สามารถด�าเนนิการโตต้อบันโยบัายการเห้ยยีดผวิของรัฐบัาล
ป็ระธานาธบิัด ีTrump 
ในการลงคะแนนเสยีง รับั ขอ้เสนอที ่16 ช้าวแคลฟิอรเ์นยี
สามารถด�าเนนิการโตต้อบัการเห้ยยีดผวิ การแบัง่เพิ่ศึ และสรา้ง
รัฐทีม่คีวามยตุธิรรมและเทา่เทยีมส�าห้รับัทกุคน
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัมคีวามส�าคญั รับั ขอ้เสนอที ่16
VoteYesOnProp16.org
CAROL MOON GOLDBERG ประธาน
สห้พัิ่นธผ์ูล้งคะแนนเสยีงสตรรัีฐแคลฟิอรเ์นยี
THOMAS A. SAENZ ประธาน
กองทนุการป้็องกนัทางกฎห้มายและการศึกึษาช้าวอเมรกิาเช้่�อ
สายเม็กซื้โิก
EVA PATERSON ประธาน
ช้มุช้นสนับัสนุนความยตุธิรรมทีเ่ทา่เทยีมกนั
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อนุญาตให้ใ้ช้ค้วามห้ลากห้ลายเป็็นปั็จจัยในการตัดสนิใจ
เร่อ่งการวา่จา้ง การศึกึษา และการจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐได ้

การแกไ้ขเพิ่ิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญัญัติ

ขอ้เสนอที่

16
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่16  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่16  ★
ยน่ห้ยดัเพิ่่อ่คา่นยิมของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ยน่ห้ยดัเพิ่่อ่ตอ่ตา้นการ
เลอ่กป็ฏบิัตั ิ
ช้าวแคลฟิอรเ์นยียอมรับัวา่ ทกุคนสมควรไดรั้บัโอกาสทีเ่ทา่
เทยีมกนัเพิ่่อ่ป็ระสบัความส�าเร็จ โดยไมค่�านงึถงึเพิ่ศึ ห้นา้ตา 
ห้รอ่สถานทีเ่กดิ เรายอมรับัวา่ผูห้้ญงิควรจะไดรั้บัคา่ตอบัแทน
เทา่กบััผูช้้าย และเด็กทกุคนไมว่า่จะมภีมูหิ้ลงัห้รอ่สผีวิใดสมควร
ทีจ่ะไดเ้ขา้ถงึโรงเรยีนทีด่ี
ผูค้ดัคา้นใช้ภ้าษาทีโ่กห้ก เพิ่่อ่อา้งวา่พิ่วกเขาสนใจถงึอนาคต
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี จรงิ ๆ แลว้แนวทางของพิ่วกเขาท�าให้เ้รา
กา้วถอยห้ลงั
ธรุกจิทีผู่ห้้ญงิและคนผวิสเีป็็นเจา้ของเสยีเงนิ 1.1 พัิ่นลา้น
ดอลลารใ์นแตล่ะปี็ เพิ่ราะสญัญาทีท่�าก�าไรจะตกไป็อยูก่บััคน
จ�านวนนอ้ยทีร่�า่รวย ผูห้้ญงิไดรั้บัคา่ตอบัแทนเพิ่ยีง 80 เซื้นต์
จากห้นึง่ดอลลารแ์ละผูห้้ญงิผวิสไีดรั้บันอ้ยกวา่นั�นอกี
ทางเดยีวทีจ่ะท�าให้รั้ฐแคลฟิอรเ์นยีกา้วไป็ขา้งห้นา้ไดค้อ่ตอ้ง
ผา่นขอ้เสนอที ่16 ขยายโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัส�าห้รับัทกุคน 
และตอ่สูก้บััการเห้ยยีดสผีวิของระบับั
ในการผา่นขอ้เสนอที ่16 ช้าวแคลฟิอรเ์นยีสามารถ:
• จัดการกบััการเลอ่กป็ฏบิัตัใินทกุรปู็แบับั และขจัดอปุ็สรรคของ
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั
• ตอ่สูก้บััการเลอ่กป็ฏบิัตัใินคา่จา้งตามเพิ่ศึ

• ให้ผู้ห้้ญงิผวิสไีดม้โีอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการเล่อ่นต�าแห้น่ง
งานและต�าแห้น่งผูน้�า
• ขยายโอกาสทางอาช้พีิ่และการศึกึษาในดา้นวทิยาศึาสตร์
และเทคโนโลยใีห้ก้บััเด็กผูห้้ญงิ
รัฐแคลฟิอรเ์นยีสามารถเขา้รว่มกบััรัฐอ่น่อกี 42 รัฐในการด�าเนนิ
การเพิ่่อ่ไป็สูโ่อกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัโดยการลงคะแนนเสยีง รับั 
ขอ้เสนอที ่16
ในฐานะช้าวแคลฟิอรเ์นยี เราให้ค้วามส�าคญักบััความห้ลาก
ห้ลายและความเทา่เทยีมกนั เราทราบัดวีา่การยตุกิารเลอ่ก
ป็ฏบิัตัแิละสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัเป็็นสิง่ทีค่วรท�า
ในช้ว่งเวลาทีไ่มแ่น่นอนของโควดิ-19 เราสามารถสรา้งรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในอนาคตทีแ่สดงให้เ้ห็้นถงึคา่นยิมของเราโดยการ
ลงคะแนนเสยีง รับั ขอ้เสนอที ่16
รับัขอ้เท็จจรงิไดท้ี ่VoteYes0nProp16.org
E. TOBY BOYD ประธาน
สมาคมครรัูฐแคลฟิอรเ์นยี
NORMA CHAVEZ-PETERSON ผูอ้�านวยการบรหิาร
ACLU แห้ง่เมอ่ง San Diego และเทศึมณฑล Imperial
DR. BERNICE A. KING ซอีโีอ
The Martin Luther King, Jr. Center

สภานติบิัญัญัตแิห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ้งการให้ท้า่นขดีฆา่
ขอ้ความส�าคญัเห้ลา่นี�ออกจากรัฐธรรมนูญของรัฐ: “รัฐจะ
ไมเ่ลอ่กป็ฏบิัตั ิห้รอ่ให้ก้ารป็ฏบิัตัแิบับัสทิธพิิ่เิศึษ แกบ่ัคุคล
ห้รอ่กลุม่ใด ๆ บันพิ่่�นฐานของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ สผีวิ ช้าตพัิิ่นธุ ์
ห้รอ่ช้าตกิ�าเนดิ ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัั การจา้งงานของภาค
รัฐ การศึกึษาของป็ระช้าช้น ห้รอ่การจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐ”
อยา่ท�า! ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บั
ค�าเห้ลา่นี�ทีไ่ดรั้บัการลงมตรัิบัโดยผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในปี็ 1996 ให้เ้ป็็นขอ้เสนอที ่209 ควรจะคงอยู่
อยา่งนั�น การป็ฏบิัตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัเทา่นั�นทีจ่ะ
ท�าให้รั้ฐทีม่คีวามห้ลากห้ลายอยา่งมากเช้น่รัฐแคลฟิอรเ์นยีนั�น 
สามารถให้ค้วามยตุธิรรมแกท่กุคนได ้
การเพิ่กิถอนนั�นจะเป็็นการกา้วถอยห้ลงั
การเลอ่กป็ฏบิัตัใินลกัษณะเช้น่นี�ถอ่เป็็นภยั เพิ่ราะจะแบัง่พิ่วก
เราในเวลาทีจ่�าเป็็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรวมตวักนั นักการเมอ่ง
ตอ้งการป็ฏบิัตัแิบับัมสีทิธพิิ่เิศึษกบััคนโป็รด นักการเมอ่งคดิวา่
จะสามารถ “แกไ้ข” ตอ่การเลอ่กป็ฏบิัตัใินอดตีตอ่ช้นกลุม่นอ้ย
และสตร ีโดยการเลอ่กป็ฏบิัตัติอ่ช้นกลุม่นอ้ยอ่น่ ๆ และผูช้้ายที่
ไมไ่ดก้ระท�าผดิใด ๆ การลงโทษผูบ้ัรสิทุธิจ์ะท�าให้เ้กดิวงจรของ
ไมพ่ิ่อใจไมม่ทีีส่ ิ�นสดุ ทางเดยีวทีจ่ะห้ยดุการเลอ่กป็ฏบิัตัไิด ้คอ่
ตอ้งห้ยดุเลอ่กป็ฏบิัตั ิ
ช้ว่ยเห้ลอ่ผูท้ีต่อ้งการความช้ว่ยเห้ลอ่จรงิ ๆ
ไมใ่ช้ว่า่คนอเมรกิาเช้่�อสายเอเช้ยีห้รอ่คนขาวทกุคนจะได ้
เป็รยีบั ไมใ่ช้ว่า่คนละตนิห้รอ่คนด�าทกุคนจะเสยีเป็รยีบั รัฐของ
เรามผีูช้้ายและผูห้้ญงิทีป่็ระสบัความส�าเร็จจากทกุเช้่�อช้าตแิละ
ช้าตพัิิ่นธุ ์เราอยา่สรา้งภาพิ่พิ่จนท์ีว่า่ช้นกลุม่นอ้ยและผูห้้ญงิไม่
สามารถท�าอะไรไดน้อกจากจะไดรั้บัสทิธพิิ่เิศึษ
ในขณะเดยีวกนั รัฐของเรายงัมผีูช้้ายและผูห้้ญงิจากทกุเช้่�อช้าติ
และช้าตพัิิ่นธุ ์ทีอ่าจใช้ค้วามช้ว่ยเห้ลอ่มากอกีห้น่อย กฎห้มาย
ปั็จจบุันัอนุญาต “การยน่ยนัสทิธปิ็ระโยช้น”์ ในลกัษณะนี� 
ตราบัใดทีไ่มไ่ดเ้ลอ่กป็ฏบิัตั ิห้รอ่ให้ก้ารป็ฏบิัตัแิบับัสทิธพิิ่เิศึษ 
บันพิ่่�นฐานของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ สผีวิ ช้าตพัิิ่นธุ ์ห้รอ่ช้าตกิ�าเนดิ 
ตวัอยา่งเช้น่ มห้าวทิยาลยัรัฐสามารถช้ว่ยเห้ลอ่นักเรยีนทีม่าจาก
ครอบัครัวรายไดน้อ้ย ห้รอ่นักเรยีนทีเ่ป็็นคนแรกในครอบัครัวที่
ไดเ้ขา้เรยีนในวทิยาลยั รัฐสามารถช้ว่ยเห้ลอ่ธรุกจิขนาดยอ่ม

ทีก่อ่ตั �งธรุกจิโดยบัคุคลทีร่ายไดน้อ้ยห้รอ่ทีส่นับัสนุนบัคุคลทีม่ี
รายไดน้อ้ยส�าห้รับัโอกาสในการท�างาน
แตห่้ากค�าเห้ลา่นี�ถกูใสเ่ขา้ในรัฐธรรมนูญของรัฐแลว้ 
มห้าวทิยาลยัแห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีจะมอีสิระทีจ่ะให้ค้วามส�าคญั
มากขึ�นอกีกบััลกูช้ายของทนายความทีร่�า่รวยในการเขา้เรยีน
มากกวา่ลกูสาวของคนงานในฟารม์เพิ่ยีงเพิ่ราะเขามาจากกลุม่ 
“ทีด่อ้ยโอกาส” น่ันคอ่ไมย่ตุธิรรม
ช้ว่ยเห้ลอ่ผูเ้สยีภาษี
กอ่นทีจ่ะผา่นขอ้เสนอ 209 รัฐแคลฟิอรเ์นยีและรัฐบัาลทอ้งถิน่
จ�านวนมากดแูลระบับัราช้การทีม่คีา่ใช้จ้า่ยสงู ซื้ึง่มกีารป็ฏบิัตั ิ
แบับัมสีทิธพิิ่เิศึษในการจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐ บันพิ่่�นฐาน
ของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ ห้รอ่ช้าตพัิิ่นธุข์องเจา้ของธรุกจิ ผูเ้สนอราคา
ทีม่คีณุสมบัตัติ�า่ทีส่ดุอาจถกูป็ฏเิสธ การวจัิยทีร่อบัคอบัทีม่กีาร
ทบัทวนโดยผูรู้เ้สมอกนัของนักเศึรษฐศึาสตรแ์ห้ง่มห้าวทิยาลยั
แห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีพิ่บัวา่สญัญา CalTrans ทีค่วบัคมุโดย
ขอ้เสนอที ่209 ช้ว่ยป็ระห้ยดัเงนิได ้5.6% เม่อ่เทยีบักบััสญัญา
ทีไ่มใ่ช้ ่209 ในระยะเวลาสองปี็ห้ลงัจากมกีารบังัคบััใช้ ้ห้าก
การป็ระห้ยดัเงนิส�าห้รับัสญัญาของรัฐบัาลอ่น่ใกลเ้คยีงเทา่
นี� การเพิ่กิถอนบัทบัญัญัตรัิฐธรรมนูญนี�ท�าให้เ้กดิคา่ใช้จ้า่ยแก่
ผูเ้สยีภาษีห้ลายพัิ่นลา้นดอลลาร์
สทิธทิีเ่ทา่เทยีมกนัเป็็นพิ่่�นฐาน
การห้า้มการป็ฏบิัตัแิบับัมสีทิธพิิ่เิศึษบันพิ่่�นฐานของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ 
สผีวิ ช้าตพัิิ่นธุ ์ห้รอ่ช้าตกิ�าเนดิ เป็็นพิ่่�นฐานของห้ลกัความเช้่อ่
ของช้าวอเมรกิา ซื้ึง่มอียูใ่นรัฐธรรมนูญส�าห้รับัเราทกุคน . . . 
ทั �งในปั็จจบุันัและส�าห้รับัคนรุน่ตอ่ไป็ อยา่ทิ�งมนัไป็ 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บั
WARD CONNERLY ประธาน
กลุม่ช้าวแคลฟิอรเ์นยีเพิ่่อ่สทิธทิีเ่ทา่เทยีมกนั
GAIL HERIOT ศาสตราจารยด์า้นกฎหมาย
BETTY TOM CHU อดตีกรรมาธกิารแกไ้ขรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี
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การลงคะแนนเสยีงอนัเป็นทีส่ดุของสภานติบิญัญัส�าหรับ ACA 6 (ขอ้เสนอที ่17)
(มตหิมวด 24 ในบทกฎหมายของ 2020)

วฒุสิภา: รับ 28 ไมรั่บ 9

สมชัชา: รับ 54 ไมรั่บ 19

30 | หวัขอ้และบทสรปุ / การวเิคราะห์

ขอ้เสนอที่ มอบสิทิธิใินการออกเสิยีงลงคะแนนคนืให้ห้้ลงัจากที�ครบกำาห้นด 
ระยะเวลาพ้น้โทษแลว้ การแกไ้ขเพ้ิ�มเติมิรฐัธิรรมนญูในสิภานติิ ิ
บญัญตัิ17

ห้วัขอ้และบทสิรุปอยา่งเป็นทางการ จ ัด เ ติ รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สิู ง สิุ ด

ความเป็นมา
ผูท้ ี�อยูใ่นเรอืนจำาห้รอืติดิทณัฑบ์นไมไ่ด้
รบัอนญุาติให้ล้งคะแนนเสิยีง รัฐธรรมนูญ
ของรัฐอนุญาตใหพ้ลเมอืงอเมรกินัสว่นใหญ่
ทีเ่ป็นผูท้ีอ่าศยัในรัฐแคลฟิอรเ์นยีและมอีายุ
อยา่งนอ้ย 18 ปีบรบิรูณส์ามารถลงคะแนน
เสยีงไดห้ากลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง 
(ภายใตก้ฎหมายของรัฐในปัจจบุนั ผูท้ีล่ง
ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงจะไดรั้บอนุญาต
ใหล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ในต�าแหน่งทีต่นมี
คณุสมบตัเิหมาะสมได)้ ผูท้ีม่สีทิธิล์งทะเบยีน
เพือ่ลงคะแนน ไดแ้ก ่ผูท้ีอ่ยูใ่นเรอืนจ�าของ
เทศมณฑลหรอือยูร่ะหวา่งการควบคมุความ
ประพฤตขิองเทศมณฑลในชมุชน อยา่งไร

กต็าม รัฐธรรมนูญของรัฐตดัสทิธิป์ระชาชน
บางรายจากการลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนน
เสยีง รวมถงึคนทีอ่ยูใ่นเรอืนจ�าของรัฐหรอื
ตดิทณัฑบ์นของรัฐ (โดยทัว่ไปบคุคลจะอยู่
ระหวา่งการควบคมุความประพฤตใินชมุชน
เนือ่งจากตดิทณัฑบ์นของรัฐเป็นระยะเวลา
หนึง่หลงัจากทีพ่วกเขารับโทษจ�าคกุในขอ้หา
อาชญากรรมรา้ยแรงหรอืรนุแรง ปัจจบุนันีม้ผีู ้
ตดิทณัฑบ์นของรัฐประมาณ 50,000 คน) 
ห้นว่ยงานเทศมณฑลและรฐัที�มภีาระ
ห้นา้ที�เก ี�ยวขอ้งกบัการลงคะแนนเสิยีง เจา้
หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ของเทศมณฑลเป็นผูจั้ดเตรยีม
การเลอืกตัง้สว่นใหญใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี ใน
ฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของงานนี ้เจา้หนา้ที่

• แกไ้ขรัฐธรรมนูญของรัฐเพือ่มอบสทิธิใ์นการ
ออกเสยีงลงคะแนนคนืใหแ้กบ่คุคลทีถ่กูตดั
สทิธิไ์มใ่หล้งคะแนนเสยีงขณะรับโทษจ�าคกุ 
ทนัททีีค่รบก�าหนดระยะเวลาพน้โทษแลว้

สิรปุประมาณการผลกระทบทางการ
เงนิติอ่รฐับาลระดบัรฐัและระดบัทอ้งถิ�น
ข ัน้สิดุทา้ย โดยนกัวเิคราะห้ก์ฎห้มาย:
• เทศมณฑลทัว่ทัง้รัฐน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยรายปี

เพิม่ขึน้เป็นจ�านวนหลายแสนดอลลาร ์จาก
การลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนนและ
เอกสารเกีย่วกบับตัรเลอืกตัง้ 

• รัฐน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยเพยีงครัง้เดยีวเพิม่ขึน้
หลายแสนดอลลาร ์ส�าหรับการอปัเดตบตัร
และระบบลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนน

การวเิคราะห้โ์ดยนกัวเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มาย

สิามารถอา่นเนือ้ห้าของขอ้เสินอนีไ้ดท้ ี�เว็บไซติเ์ ลขาธิกิารรฐั ที� voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะห้โ์ดยนกัวเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มาย ติ่ อ

เหลา่นีจ้ะเกบ็รายชือ่ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่ง
ทะเบยีนและยกเลกิการลงทะเบยีนของบคุคล
ใดกต็ามทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหล้งคะแนน รวม
ถงึบคุคลใดก็ตามทีอ่ยูใ่นเรอืนจ�าของรัฐหรอื
ตดิทณัฑบ์นของรัฐ นอกจากนี ้เจา้หนา้ทีเ่หลา่
นีย้งัเป็นผูเ้ตรยีมเอกสารบตัรลงคะแนนใหแ้ก่
ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนแลว้อกีดว้ย 
หน่วยงานรัฐบางแหง่ยงัมภีาระหนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการลงคะแนนเสยีงอกีดว้ย ตวัอยา่งเชน่ 
เลขาธกิารรัฐจะจัดเตรยีมบตัรลงทะเบยีน
ของผูล้งคะแนนเสยีงและด�าเนนิระบบการ
ลงทะเบยีนของผูล้งคะแนนเสยีงผา่นระบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ขอ้เสินอ
อนญุาติให้ผู้ท้ ี�ติดิทณัฑบ์นของรฐัลง
ทะเบยีนเพ้ื�อลงคะแนน ขอ้เสนอที ่17 
เปลีย่นแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐเพือ่ใหผู้ท้ีต่ดิ
ทณัฑบ์นของรัฐลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนน
เสยีง ดงันัน้จงึอนุญาตใหล้งคะแนนเสยีงได ้
(เนือ่งจากกฎหมายของรัฐในปัจจบุนัอนุญาต
ใหผู้ล้งคะแนนเสยีงลงสมคัรรับเลอืกตัง้ได ้
มาตรการนีจ้ะสง่ผลใหผู้ท้ีต่ดิทณัฑบ์นของรัฐ
สามารถท�าเชน่นัน้ไดเ้ชน่กนั หากพวกเขามี
คณุสมบตัติามทีก่�าหนด เชน่ ไมเ่คยถกูตดัสนิ
วา่เบกิความเท็จหรอืใหส้นิบน) 

ผลกระทบติอ่งบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยประจำาของเทศมณฑลที�เพ้ิ�มขึน้ 
ขอ้เสนอที ่17 จะเพิม่จ�านวนผูท้ีส่ามารถลง
ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงและผูล้งคะแนน
เสยีงในการเลอืกตัง้ ซึง่จะเพิม่ภาระงานทีม่อียู่
ของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล
ในสองประการหลกั ๆ ประการแรก เจา้หนา้ที่
การเลอืกตัง้จะตอ้งด�าเนนิการลงทะเบยีนผู ้
ลงคะแนนเสยีงของผูท้ีต่ดิทณัฑบ์นของรัฐ
ซึง่ลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง ประการที่
สอง เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะตอ้งสง่เอกสาร
บตัรลงคะแนนใหก้บัผูท้ีต่ดิทณัฑบ์นของรัฐที่

ลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง เราประมาณ
การวา่คา่ใชจ้า่ยประจำาปีของเทศมณฑล
สิำาห้รบัภาระห้นา้ที�น ีจ้ะเป็นเงนิห้ลายแสิน
ดอลลารท์ ั�วท ัง้รฐั คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิจะ
ขึน้อยูก่บัจ�านวนคนทีต่ดิทณัฑบ์นของรัฐซึง่
เลอืกทีจ่ะลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง และ
คา่ใชจ้า่ยเฉพาะส�าหรับการจัดหาเอกสารบตัร
ลงคะแนนในชว่งการเลอืกตัง้ 
คา่ใชจ้า่ยของรฐัแบบคร ัง้เดยีวที�เพ้ิ�มขึน้ 
ขอ้เสนอที ่17 จะสรา้งภาระงานแบบครัง้เดยีว
ส�าหรับรัฐในการปรับปรงุบตัรลงทะเบยีนของผู ้
ลงคะแนนเสยีง และระบบการลงทะเบยีนเพือ่
ใหผู้ท้ีต่ดิทณัฑบ์นของรัฐสามารถลงทะเบยีน
เพือ่ลงคะแนนเสยีงได ้เราประมาณการวา่ภาระ
หนา้ทีน่ีจ้ะสง่ผลใหเ้กดิ คา่ใชจ้า่ยของรฐั
แบบคร ัง้เดยีวเป็นเงนิห้ลายแสินดอลลาร ์
จ�านวนนีน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบประมาณ
กองทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ 

โปรดไปที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพ้ื�อดรูายชื�อ 

คณะกรรมการที�ไดร้บัการจดัติ ัง้ข ึน้เฉพ้าะเพ้ื�อ 
สินบัสินนุห้รอืคดัคา้นขอ้เสินอนี้

โปรดไปที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพ้ื�อดรูายชื�อผูบ้รจิาคเงนิจำานวนสิงูสิดุ  
10 รายแรกของคณะกรรมการ 

ห้ากทา่นติอ้งการสิำาเนาเนือ้ห้าฉบบัเต็ิมของขอ้เสินอรฐั
นี ้กรณุาโทรศพั้ทต์ิดิติอ่เลขาธิกิารรฐัไดท้ ี�ห้มายเลข  

(855) 345-3933 ห้รอืทา่นสิามารถสิง่อเีมลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดร้บัเอกสิารทาง 

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สิยีคา่ใชจ้า่ยแติอ่ยา่งใด

มอบสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคืนให้หลังจากที่ครบก�าหนด  
ระยะเวลาพ้นโทษแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติ  

บัญญัต

ขอ้เสนอที่
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32 | ขอ้โตแ้ยง้	 ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน	และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด	ๆ	ของทางการ	

ขอ้เสนอที่ มอบสทิธิใินการออกเสยีงลงคะแนนคนืใหห้ลงัจากทีค่รบกำาหนด
ระยะเวลาพน้โทษแลว้	การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธิรรมนูญในสภานติิ
บญัญัต17

★  ขอ้โตแ้ยง้อนัเป็นประโยชนต์อ่ขอ้เสนอที ่17  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่17  ★

ผูเ้สนออา้งวา่ขอ้เสนอที	่17	จะคนืสทิธิใินการลงคะแนนเสยีงให ้
แกอ่าชญากรผูไ้ดรั้บพสิจูนแ์ลว้วา่มคีวามผดิจรงิ	“ทนัททีีพ่วก
เขาครบกำาหนดตอ้งโทษ”		ซึง่ไมถ่กูตอ้ง
ความจรงิ:	ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ทณัฑบ์นถอืเป็นสว่นหนึง่ของ
โทษจำาคกุตามกฎหมาย	และอาชญากรผูไ้ดรั้บพสิจูนแ์ลว้วา่
มคีวามผดิจรงิจะตอ้งรับโทษทณัฑบ์นจนครบกำาหนดกอ่นจะ
ปลอ่ยเป็นอสิระจากการคมุขงั	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคำาพพิากษา
และไดรั้บสทิธิใินการลงคะแนนเสยีงคนื	ขอ้เสนอที	่17	จะ
ยกเลกิขอ้กำาหนดสำาคญัขอ้นี้
ผูเ้สนอไมไ่ดบ้อกวา่ม	ี30	รัฐมขีอ้กำาหนดมากกวา่การรับโทษจำา
คกุจนครบกำาหนดกอ่นทีผู่ก้ระทำาผดิจะไดรั้บคนืสทิธิใินการลง
คะแนนเสยีง	สว่นใหญก่ำาหนดตามการครบกำาหนดทณัฑบ์น	
ขณะทีบ่างสว่นกำาหนดใหม้กีารดำาเนนิการทางกฎหมายเพิม่เตมิ
ขณะทีผู่เ้สนอหยบิยกสองเรือ่งราวเกีย่วกบัการปลอ่ยตวัอาชญากร	
“รชิารด์”	และ	“แอนดรวู”์	พวกเขาไมไ่ดบ้อกเลา่ประวตัอิาชญากรรม
ในฐานะหวัขโมย	โจรปลน้พรอ้มอาวธุิ	ฆาตกร	หรอืผูล้ว่งละเมดิทาง
เพศเด็ก	ใหไ้ดรั้บทราบ	ไมม่สี ิง่ใดอยูเ่หนอืขอ้เท็จจรงิ
ความจรงิ:	ในทกุ	ๆ	“รชิารด์”	หรอื	“แอนดรวู”์กจ็ะม	ี“โรเบริต์”	หรอื	
“สกอ็ตต”์	ทีป่ระกอบความผดิอาญาอกุฉกรรจร์นุแรงในชว่งฑณัฑ์
บน	ขอ้เสนอที	่17	มอบสทิธิใินการลงคะแนนเสยีงคนืใหอ้าชญากร
กอ่นทีจ่ะครบกำาหนดทณัฑบ์นสำาหรับความผดิอาญาอกุฉกรรจ์

ทณัฑบ์นคอืระยะปรับตวัเพือ่ใหอ้าชญากรรา้ยแรงไดพ้สิจูนว์า่พวก
เขาจะไมก่ระทำาการป่าเถือ่นตอ่พลเมอืงผูบ้รสิทุธิิซ์ ึง่อาศยัอยูใ่น
สงัคมอนัศวิไิลซ	์ทกุการเคลือ่นไหวของพวกเขาจะตอ้งไดรั้บการ
เฝ้าระวงัและควบคมุโดยเจา้พนักงานของรัฐซึง่ผา่นการฝึกอบรม
ทา้ยทีส่ดุ:	ขอ้เสนอ	17	จะไมอ่นุญาตใหอ้าชญากรซึง่พสิจูนแ์ลว้
วา่มคีวามผดิฐานฆาตกรรม	ขม่ขนื	ลว่งละเมดิทางเพศตอ่เด็ก
และเยาวชน	และความผดิอาญาอืน่	ๆ	ทีร่า้ยแรงและความผดิทาง
อาญาเกีย่วกบัความรนุแรงไดท้ำาการลงคะแนนเสยีง	กอ่นทีจ่ะ
ครบกำาหนดตอ้งโทษตามคำาพพิากษาซึง่รวมถงึทณัฑบ์น
ขอ้เสนอที	่17	ไมเ่ป็นธิรรม	ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที	่17
HARRIET SALARNO,	ผูก้อ่ตัง้
สหพันธิผ์ูเ้สยีหายจากอาชญากรรมแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
JIM NIELSEN,	วฒุสิมาชกิรัฐแคลฟิอรเ์นยี
RUTH WEISS,	รองประธิาน
โครงการเลอืกตัง้สจุรติแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	

ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที	่17
ขอ้เสนอที	่17	นัน้ตรงไปตรงมา	น่ันคอื	การมอบสทิธิใินการออก
เสยีงลงคะแนนคนืใหห้ลงัจากทีค่รบกำาหนดระยะเวลาพน้โทษแลว้
•	 เมือ่บคุคลไดเ้ขา้รับโทษจำาคกุจนครบกำาหนดแลว้	ควรจะได ้
รับการสนับสนุนใหก้ลบัคนืสูส่งัคมอกีครัง้และมสีว่นรว่มในชมุชน
ของตน	การมอบคนืสทิธิใินการออกเสยีงลงคะแนนเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคด์งักลา่ว	การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืงสมัพันธิก์บั
การลดลงของอตัราการกระทำาผดิซำ้าซาก	เมือ่บคุคลรูส้กึวา่ตน
เป็นสมาชกิทีม่คีณุคา่ตอ่ชมุชนของตน	กจ็ะมแีนวโนม้ทีจ่ะกลบั
ไปตอ้งโทษจำาคกุนอ้ยลง
•	 รัฐอืน่	ๆ	19	รัฐ	อนุญาตใหบุ้คุคลสามารถลงคะแนนเสยีงได ้
หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้รับโทษจำาคกุครบถว้นตามกำาหนด	ถงึเวลาแลว้
ทีรั่ฐแคลฟิอรเ์นยีจะตอ้งทำาแบบเดยีวกนั
•	 การศกึษาวจัิยของรัฐฟลอรดิาพบวา่บคุคลทีไ่ดเ้ขา้รับ
โทษจำาคกุจนครบกำาหนดและไดรั้บมอบคนืสทิธิใินการลงคะแนน
เสยีงมแีนวโนม้ทีจ่ะประกอบอาชญากรรมในอนาคตลดลง
•	ชาวแคลฟิอรเ์นยีเกอืบ	50,000	รายทีไ่ดต้อ้งโทษจำาคกุจา่ย
ภาษีทัง้ในระดบัทอ้งถิน่	ระดบัรัฐ	และรัฐบาลกลาง	แตท่วา่พวก
เขากลบัไมส่ามารถลงคะแนนเสยีงแกรั่ฐบาลไดเ้ลยไมว่า่จะใน
ระดบัใด	ๆ
ขอ้เสนอที	่17	สง่ผลตอ่ชวีติจรงิ—เรือ่งราวของชาวแคลฟิอรเ์นยี
ซึง่รับโทษจำาคกุจนครบกำาหนด
หลงัจากทีค่ณะกรรมการพจิารณาทณัฑบ์นไดม้อบอสิรภาพให ้
แกร่ชิารด์	เขากต็อ้งชอ็กทีไ่ดรู้ว้า่เขายงัคงไมส่ามารถลงคะแนน
เสยีงในรัฐแคลฟิอรเ์นยีได	้ตลอด	20	ปีทีผ่า่นมา	รชิารด์ได ้
กลายเป็นคนทีเ่ขาเรยีกวา่	“ชายผูเ้กดิมาเพือ่ผูอ้ ืน่”	โดยเขาได ้
ชว่ยพัฒนาโปรแกมใหค้ำาปรกึษาดา้นสรุาและยาเสพตดิระหวา่ง
ทีต่อ้งโทษในเรอืนจำา	ขณะทีย่งัมสีว่นรว่มปรับปรงุนโยบายดา้น
อาชญากรรมใหด้ยี ิง่ขึน้	“ผมทำางานหนัก	รับใชช้มุชนของผม	
จา่ยภาษี	ใหส้ ิง่ด	ีๆ	กลบัคนืแกส่งัคม	และผมยงัคงเป็นพลเมอืง
ของประเทศนี”้	รชิารด์กลา่ว	“ผมเชือ่วา่น่ันทำาใหผ้มมคีณุสมบตัิ
เพยีงพอทจีะกลบัมามสีทิธิใินการลงคะแนนเสยีงอกีครัง้”

แอนดรวูเ์ป็นอดตีนาวกิโยธินิผูรั้บใชป้ระเทศแตม่ปัีญหาตดิสรุา
และทำาเรือ่งผดิพลาดจนนำาไปสูก่ารตอ้งโทษจำาคกุ	เขาไดรั้บ
ทณัฑบ์นเพือ่เขา้สูก่ารเขา้รับการบำาบดัและฟ้ืนฟ	ูและตอนนีเ้ขา
ไดรั้บโทษจำาคกุจนครบกำาหนดแลว้	แอนดรวูก์ำาลงัสรา้งชวีติใหม่
ของเขาในฐานะทหารผา่นศกึผูเ้รยีนรูท้ีจ่ะสรา้งคณุประโยชนแ์ก่
ชมุชน	แอนดรวูก์ลา่ววา่	“ผมเชือ่ในการทำางานหนักเพือ่ใหไ้ด ้
มาซึง่ส ิง่ตา่ง	ๆ	ในชวีติ	และเชือ่วา่ผมควรไดรั้บสทิธิใินการลง
คะแนนเสยีง	เพือ่ใหผ้มไดเ้ป็นสมาชกิของชมุชนโดยสมบรูณ”์
รับขอ้เสนอที	่17
ทณัฑบ์นมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นชว่งเวลาในการปรับตวัเขา้กบั
ชมุชน	บคุคลซึง่อยูใ่นระหวา่งทณัฑบ์นซึง่ไดรั้บโทษจำาคกุจน
ครบกำาหนดแลว้	ตา่งกม็หีนา้ทีต่อ้งเลีย้งดคูรอบครัว	ทำางาน	
จา่ยภาษี	และทำาประโยชนใ์หแ้กส่งัคมดว้ยวถิทีางตา่ง	ๆ	การ
มอบคนืสทิธิใินการลงคะแนนเสยีงจะชว่ยกำาจัดคำาครหาและ
ชว่ยใหพ้วกเขาเชือ่มโยงกบัชมุชนไดอ้ยา่งแข็งแกรง่
Yeson17.vote	#FreetheVote
CAROL MOON GOLDBERG,	ประธิาน
สหพันธิผ์ูล้งคะแนนเสยีงสตรแีหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
JAY JORDAN,	กรรมการบรหิาร
ประชาคมแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ความปลอดภยัและความยตุธิิรรม
KEVIN MCCARTY,	สมาชกิประชาคม
ผูจั้ดทำาขอ้เสนอที	่17



17

ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน	และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด	ๆ	ของทางการ		 ขอ้โตแ้ยง้ | 33

มอบสทิธิใินการออกเสยีงลงคะแนนคนืใหห้ลังจากทีค่รบกำาหนด
ระยะเวลาพน้โทษแลว้	การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธิรรมนูญในสภานติิ

บัญญัต

ขอ้เสนอที่

17
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่17  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่17  ★
ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที	่17
ผูค้ดัคา้นขอ้เสนอที	่17	ไดใ้ชก้ลยทุธิท์ีท่ำาใหต้กใจ	เพือ่
พยายามหยดุยัง้ทา่นจากการแกไ้ขนโยบายการลงคะแนนเสยีง
ทีล่า้สมยัและเกา่แกเ่กอืบ	50	ปี
ขอ้เท็จจรงิ:
•	ขอ้เสนอที	่17	จะเพยีงแคม่อบสทิธิกิารลงคะแนนเสยีงใน
ฐานะพลเมอืงคนืให	้หลงัจากวนัครบกำาหนดการจองจำาของ
พวกเขา	เพือ่ใหแ้คลฟิอรเ์นยีเป็นเหมอืนรัฐอืน่	ๆ	อกี	19	รัฐ	ซึง่
ทำาอยา่งเดยีวกนั
•	หลงัจากทีก่ฎหมายอยา่งเดยีวกนันีไ้ดรั้บการเปลีย่นแปลง
ในรัฐฟลอรดิา	การศกึษาของคณะกรรมการทณัฑบ์นพบวา่	
พลเมอืงทีไ่ดรั้บโทษจำาคกุจนครบกำาหนดและไดรั้บมอบสทิธิิ
ในการลงคะแนนเสยีงคนืมแีนวโนม้ทีจ่ะกระทำาความผดิในคดี
อาญาในอนาคตลดลง
•	ทณัฑบ์นมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นชว่งเวลาในการปรับตวัเขา้กบั
ชมุชน	พลเมอืงผูอ้ยูร่ะหวา่งทณัฑบ์น	ซึง่รับโทษจำาคกุจนครบ
กำาหนดแลว้	ตอ้งเลีย้งดคูรอบครัว	ทำางาน	จา่ยภาษี	และทำาคณุ
ประโยชนใ์หแ้กส่งัคมในดา้นตา่ง	ๆ

•	 ชาวแคลฟิอรเ์นยีเกอืบ	50,000	รายทีไ่ดต้อ้งโทษจำาคกุจนครบ
กำาหนด	จา่ยภาษีทัง้ในระดบัทอ้งถิน่	ระดบัรัฐ	และรัฐบาลกลาง	แต่
กลบัยงัคงไมม่สีทิธิใินการลงคะแนนเสยีงแกรั่ฐในระดบัใด	ๆ	เลย
อยา่เชือ่ผูค้ดัคา้นและกลยทุธิท์ีท่ำาใหต้กใจของพวกเขา	สมาชกิ
พรรคเดโมแครตและรพัีบบลกินั	สนับสนุนขอ้เสนอที	่17
•	มากกวา่สองในสามของสมาชกิสภานติบิญัญัตขิองรัฐ	ทัง้
พรรคเดโมแครตและรพัีบบลกินั	ใหก้ารสนับสนุนและขอใหผู้ล้ง
คะแนนเสยีงของรัฐแคลฟิอรเ์นยีพจิารณาขอ้เสนอที	่17
•	ขอ้เสนอที	่17	ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงกำาหนดเวลาในการจองจำา
ของผูใ้ด	รวมทัง้ผูท้ีก่ระทำาผดิรา้ยแรงและผูก้ระทำาความผดิที่
เกีย่วขอ้งกบัความรนุแรง
ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที	่17!
CAROL MOON GOLDBERG,	ประธิาน
สหพันธิผ์ูล้งคะแนนเสยีงสตรแีหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
JAY JORDAN,	กรรมการบรหิาร
ประชาคมแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ความปลอดภยัและความยตุธิิรรม
ABDI SOLTANI,	กรรมการบรหิาร
American	Civil	Liberties	Union	(ACLU)—แคลฟิอรเ์นยีเหนอื	

ขอ้เสนอที	่17	จะอนุญาตใหอ้าชญากรซึง่พสิจูนแ์ลว้วา่มคีวาม
ผดิฐานฆาตกรรม	ขม่ขนื	กระทำาผดิทางเพศตอ่เด็ก	ลกัพาตวั	
ทำารา้ยรา่งกาย	การปลน้โดยใชอ้าวธุิ	และการคา้มนุษย	์ได ้
ทำาการลงคะแนนเสยีงกอ่นครบกำาหนดตอ้งโทษตามคำา
พพิากษาซึง่รวมถงึทณัฑบ์น
ในปี	1974	ผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเห็นชอบให ้
มอบสทิธิใินการลงคะแนนเสยีงคนืใหแ้กผู่ไ้ดรั้บการตดัสนิวา่
กระทำาผดิ	หลงัจากทีไ่ดรั้บโทษครบตามกำาหนดแลว้	(รวมถงึ
ทณัฑบ์น)	ลา่สดุ	เรอืนจำาของรัฐแคลฟิอรเ์นยีไดป้รับเปลีย่น
มาตรการใหม	่โดยไดย้า้ยผูต้อ้งขงัทัง้หมดออกจากเรอืนจำาไป
ไวย้งัเรอืนจำาทอ้งถิน่	ยกเวน้ผูต้อ้งขงัคดรีา้ยแรงทีส่ดุ	ผูท้ีต่อ้ง
โทษดว้ยความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีไ่มเ่กีย่วกบัความรนุแรง	
เชน่	การขโมยรถ	หรอืคา้ยาเสพตดิ	จะถกูคมุขงัในเรอืนจำาระดบั
เทศมณฑล	และไดรั้บมอบสทิธิใินการลงคะแนนเสยีงระหวา่งที่
ตอ้งโทษ	โดยสำาหรับผูต้อ้งขงักลุม่นี	้จะไมม่ทีณัฑบ์น
ทณัฑบ์นของรัฐแคลฟิอรเ์นยีมไีวส้ำาหรับอาชญากรรมทีร่า้ยแรง
และเกีย่วขอ้งกบัการใชค้วามรนุแรง
ผูต้อ้งขงัในเรอืนจำาถกูตดัสนิวา่กระทำาผดิในขอ้หาฆาตกรรมหรอืฆา่
คนตายโดยไมเ่จตนา	ปลน้ทรัพย	์ขม่ขนื	ลว่งละเมดิทางเพศในเด็ก
และเยาวชน	หรอือาชญากรรมทีร่า้ยแรงและเกีย่วขอ้งกบัการใชค้วาม
รนุแรง	และอาชญากรรมทางเพศอืน่	ๆ	พวกเขาทำาใหพ้ลเมอืงผูเ้คารพ
กฎหมายและเป็นผูบ้รสิทุธิิต์อ้งตกเป็นเหยือ่	ตอ้งทนทกุขท์รมานไป
ตลอดชวีติกบัการตอ้งนกึถงึอาชญากรรมดงักลา่วในฝันรา้ยทกุคำา่คนื	
ทัง้เสยีง	กลิน่	และทกุสมัผัสและทกุสิง่ทีท่ำาในชวีติประจำาวนัจะยงัคง
ทำาใหพ้วกเขาหวนนกึถงึอาชญากรรมทีเ่คยเกดิขึน้	และสำาหรับพวก
เขาแลว้	ความทกุขท์รมานทีไ่ดรั้บไมม่วีนัสิน้สดุ	การไดรั้บรูว้า่ผูท้ี่
ทำาใหพ้วกเขาตอ้งตกเป็นเหยือ่จะไดม้สีทิธิทิางสงัคมเชน่เดยีวกนักบั
พวกเขา	กอ่นทีค่นเหลา่นัน้จะไดรั้บการบำาบดัโดยสมบรูณ	์รังแตจ่ะ
เพิม่ความเจ็บปวดและทกุขท์รมานใหพ้วกเขาไปทัง้ชวีติ
ทณัฑบ์นมไีวเ้พือ่ยนืยนัการบำาบดักอ่นทีจ่ะไดรั้บคนืเสรภีาพ
อยา่งเต็มรปูแบบ	รวมถงึสทิธิใินการลงคะแนนเสยีง
ผูก้ระทำาผดิซึง่ไดรั้บการปลอ่ยตวัออกจากเรอืนจำากอ่นครบกำาหนด	
สำาหรับความผดิรา้ยแรงหรอืความผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชค้วาม
รนุแรง	จำาเป็นตอ้งอยูใ่นทณัฑบ์นจนครบกำาหนด	(โดยทัว่ไปเป็น
เวลาสามปี)	โดยเป็นสว่นหนึง่ของโทษทีไ่ดรั้บ	ทณัฑบ์นเป็นชว่ง
เวลาของการปรับตวั	เพือ่ใหผู้ก้ระทำาผดิทีม่คีวามกา้วรา้ว	ไดพ้สิจูน์

วา่พวกเขาปรารถนาทีจ่ะปรับเปลีย่นพฤตกิรรมใหเ้หมาะสมใน
สงัคมนอกเรอืนจำา	ทกุการเคลือ่นไหวของพวกเขาจะตอ้งไดรั้บ
การเฝ้าระวงัและควบคมุโดยเจา้พนักงานของรัฐซึง่ผา่นการฝึก
อบรม	หากรัฐไมเ่ชือ่มัน่ในทางเลอืกของพวกเขาเกีย่วกบัสถาน
ทีอ่ยูอ่าศยัหรอืการเดนิทาง	หรอืบคุคลทีพ่วกเขาจะขอ้งแวะดว้ย	
ตลอดจนการประกอบอาชพีทีพ่วกเขาเลอืก	รัฐจะตอ้งไมเ่ชือ่มัน่ใน
การตดัสนิใจของพวกเขาทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ
ของสมาชกิคนอืน่	ๆ	ทัง้หมดในสงัคม	
ผูอ้ยูร่ะหวา่งทณัฑบ์นสว่นใหญป่ระสบปัญหาในการใชช้วีติ	และ
รอ้ยละ	50	ถกูจับกมุดว้ยความผดิทางอาชญากรรมคดใีหม	่
โชคไมด่นัีกทีค่รึง่หนึง่ของผูอ้ยูร่ะหวา่งทณัฑบ์นกระทำา
ความผดิทางอาชญากรรมคดใีหมภ่ายในสามปีหลงัไดรั้บ
การปลอ่ยตวั	เห็นไดช้ดัวา่พวกเขาไมพ่รอ้มทีจ่ะกลบัเขา้สูส่งัคม
ในฐานะพลเมอืงผูเ้คารพกฎหมาย	รางวลัและสทิธิพิเิศษในชวีติ
จะตอ้งมอบใหแ้กผู่ท้ีส่มควรไดรั้บ	การใหอ้าชญากรทีป่่าเถือ่นได ้
รับสทิธิใินการลงคะแนนเสยีงกอ่นทีพ่วกเขาจะรับโทษจนครบ
กำาหนด	ซึง่รวมถงึระยะทณัฑบ์น	กเ็หมอืนมอบประกาศนยีบตัรจบ
การศกึษาชัน้มธัิยมปลายแกนั่กเรยีนตัง้แตจ่บเกรดสบิ	ซึง่ไมส่ม
เหตสุมผล	และทำารา้ยอนาคตของทัง้พวกเขาและทกุคนในสงัคม	
เพือ่ความเป็นธิรรม	ขอใหล้งคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที	่17	
เหยือ่อาชญากรรมสมควรไดรั้บความเป็นธิรรม	การมอบสทิธิใินการ
ลงคะแนนเสยีงแกอ่าชญากรทีป่่าเถือ่นกอ่นทีพ่วกเขาจะรับโทษ
จนครบกำาหนด	ไมใ่ชค่วามเป็นธิรรม	ผูก้ระทำาผดิตอ้งไดรั้บความ
เป็นธิรรมดว้ยเชน่กนั	ความนับถอืในตนเองของพวกเขามาจาก
การทีไ่ดท้ราบวา่พวกเขาไดช้ดใชใ้หแ้กอ่าชญากรรมของพวกเขา
อยา่งสมบรูณ	์และไดรั้บโอกาสครัง้ทีส่อง	ชาวแคลฟิอรเ์นยีคูค่วร
กบัระบบยตุธิิรรมทีผู่ก้ระทำาผดิไดช้ดใชใ้หแ้กอ่าชญากรรมทีต่น
กระทำา	พสิจูนก์ารทำาใหก้ลบัคนืมาเป็นคนดขีองตน	จงึจะไดรั้บการ
ตอ้นรับใหก้ลบัคนืสูส่งัคมอนัศวิไิลซ	์ขอ้เสนอที	่17	ไมเ่ป็นธิรรม	
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที	่17
HARRIET SALARNO,	ผูก้อ่ตัง้
สหพันธิผ์ูเ้สยีหายจากอาชญากรรมแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
JIM NIELSEN,	ประธิาน
ขอ้กำาหนดของคณะกรรมการเรอืนจำาแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	(เกษียณแลว้)
RUTH WEISS,	รองประธิาน
โครงการเลอืกตัง้สจุรติแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	
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ขอ้เสนอที่ แก้ไ้ขรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยีเพื่่�ออนูญุาตให่ผูู้้ท้ี่ ี�มอีาย ุ17 ปีีแลิะจะมอีาย ุ18 
ปีีบรับิรูัณ์ใ์นูช่ว่งที่ี�มกี้ารัเลิอ่ก้ต ั�งที่ ั�วไปีครั ั�งถัดัไปีแลิะจะมสีิทิี่ธิ�ในูก้ารัลิงคะแนูนูเสิยีง
ไดโ้ดยปีรัะก้ารัอ่�นู สิามารัถัเลิอ่ก้ต ั�งข ั�นูตนู้แลิะเลิอ่ก้ต ั�งพื่เิศษได ้ก้ารัแก้ไ้ขเพื่ิ�มเตมิ
รัฐัธรัรัมนูญูในูสิภานูติบิญัญตั ิ18

ห่วัขอ้แลิะบที่สิรัุปีอยา่งเป็ีนูที่างก้ารั จ ัด เ ต รัีย ม โ ด ย อ ัย ก้ า รั สิู ง สิุ ด

ความเป็ีนูมา
ก้ารัเลิอ่ก้ต ั�งในูรัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยี ในปีเลขคู ่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีจัดการเลอืกตัง้ทัง้รัฐสองครัง้—การ
เลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูล้ง
คะแนนเสยีงแตล่ะคน (1) จะสามารถเสนอชือ่หรอื
เลอืกผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เขา้รับต�าแหน่งในรัฐและ
รัฐบาลกลาง และ (2) พจิารณาประเด็นในบตัรลง
คะแนนทัว่ทัง้รัฐ ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ซึง่จัดขึน้ใน
ฤดใูบไมผ้ล ิผูล้งคะแนนเสยีงจะเป็นผูก้�าหนดวา่ผูรั้บ
สมคัรรับเลอืกตัง้รายใดมสีทิธทิีจ่ะลงชงิต�าแหน่ง
ในการเลอืกตัง้ทัว่ไป ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปในเดอืน
พฤศจกิายน ผูล้งคะแนนเสยีงจะตดัสนิวา่ใครเป็นผู ้
ชนะในการเลอืกตัง้ สามารถพจิารณาประเด็นในบตัร
ลงคะแนนของรัฐไดท้ัง้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้และการ
เลอืกตัง้ทัว่ไป นอกจากในรอบการเลอืกตัง้ทกุสอง
ปี ผูว้า่การรัฐอาจเรยีกรอ้งใหม้กีารเลอืกตัง้พเิศษเพือ่

บรรจตุ�าแหน่งทีม่าจากการเลอืกตัง้ทีว่า่งลงของรัฐหรอื
ต�าแหน่งวา่งในสภาผูแ้ทนราษฎรแหง่สหรัฐอเมรกิา 
นอกเหนอืจากการเลอืกตัง้ระดบัรัฐแลว้ รัฐบาลทอ้งถิน่
ยงัจัดใหม้กีารเลอืกตัง้เพือ่ใหผู้ล้งคะแนนเสยีงเลอืกผู ้
ด�ารงต�าแหน่งในทอ้งถิน่และเพือ่พจิารณาประเด็นใน
บตัรลงคะแนนของทอ้งถิน่ โดยปกตแิลว้ การเลอืกตัง้
ทอ้งถิน่จะเกดิขึน้พรอ้มกนักบัการเลอืกตัง้ระดบัรัฐ
ก้ารับรัหิ่ารัก้ารัเลิอ่ก้ต ั�งในูรัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยี เจา้
หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ของเทศมณฑลเป็นผูจั้ดเตรยีมการ
เลอืกตัง้สว่นใหญใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี ในฐานะทีเ่ป็น
สว่นหนึง่ของงานนี ้เจา้หนา้ทีเ่หลา่นีจ้ะเกบ็รายชือ่
ผูล้งคะแนนเสยีงทีไ่ดล้งทะเบยีนแลว้และจัดเตรยีม
เอกสารการลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูล้งคะแนนเสยีง
ทีไ่ดล้งทะเบยีนแลว้ เชน่ บตัรลงคะแนน และขอ้มลู
อืน่ ๆ ส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีง หน่วยงานรัฐบางแหง่
ยงัมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบเกีย่วขอ้งกบัการลงคะแนน

• ปัจจบุนั รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีอนุญาต
ใหผู้ท้ีม่อีายอุยา่งนอ้ย 18 ปีในวนัเลอืกตัง้มี
สทิธิล์งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ได ้ 

• แกไ้ขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพือ่อนุญาตใหผู้ท้ี่
มอีาย ุ17 ปีและจะมอีายอุยา่งนอ้ย 18 ปีบริ
บรูณแ์ละจะมสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดย
ประการอืน่ในชว่งทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไป 
สามารถเลอืกตัง้ขัน้ตน้หรอืเลอืกตัง้พเิศษครัง้ใด
กไ็ดก้อ่นการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไป  

สิรัปุีปีรัะมาณ์ก้ารัผู้ลิก้รัะที่บที่างก้ารั
เงนิูตอ่รัฐับาลิรัะดบัรัฐัแลิะรัะดบัที่อ้งถัิ�นู
ข ั�นูสิดุที่า้ย โดยนูกั้วเิครัาะห่ก์้ฎห่มาย:
• เทศมณฑลน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ในการสง่

และด�าเนนิการกบัเอกสารดา้นการลงคะแนนเสยีง
ใหแ้กผู่ท้ีม่อีาย ุ17 ปีทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและ
ขึน้ทะเบยีนแลว้ ระหวา่งหลายแสนดอลลาร ์ถงึ 1 
ลา้นดอลลาร ์ทกุ ๆ สองปี

• รัฐจะมคีา่ใชจ้า่ยเพยีงครัง้เดยีวเพิม่ขึน้หลายแสน
ดอลลาร ์ส�าหรับการอปัเดตระบบลงทะเบยีนผู ้
ออกเสยีงลงคะแนนทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 

ก้ารัวเิครัาะห่โ์ดยนูกั้วเิครัาะห่ก์้ารัออก้ก้ฎห่มาย

การลงคะแนนเสยีงอนัเป็นทีส่ดุของสภานติบิญัญัต ิACA 4 (ขอ้เสนอที ่18)
(มตหิมวด 30, บทกฎหมายปี 2020)

วฒุสิภา: รับ 31 ไมรั่บ 7

สมชัชา: รับ 56 ไมรั่บ 13

สิามารัถัอา่นูเนู่�อห่าของขอ้เสินูอนูี�ไดท้ี่ ี�เว็บไซตเ์ ลิขาธกิ้ารัรัฐั ที่ี� voterguide.sos.ca.gov
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ก้ารัวเิครัาะห่โ์ดยนูกั้วเิครัาะห่ก์้ารัออก้ก้ฎห่มาย ต่ อ

เสยีงอกีดว้ย ตวัอยา่งเชน่ เลขาธกิารรัฐจะดแูลการ
เลอืกตัง้ ซึง่รวมไปถงึการจัดเตรยีมบตัรลงทะเบยีน
ของผูล้งคะแนนเสยีงและการด�าเนนิระบบการลง
ทะเบยีนของผูล้งคะแนนเสยีงผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์
สิทิี่ธิ�ในูก้ารัลิงคะแนูนูเสิยีงในูรัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยี 
บคุคลทัว่ไปสามารถลงทะเบยีนและลงคะแนนเสยีง
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีได ้หากบคุคลนัน้เป็นพลเมอืงของ
สหรัฐอเมรกิาทีม่อีายอุยา่งนอ้ย 18 ปี และเป็นผูม้ถี ิน่
ทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐ กฎหมายของรัฐหา้มมใิหบ้คุคลบาง
ประเภทลงคะแนนเสยีง เชน่ ผูท้ีอ่ยูใ่นเรอืนจ�า หรอืการ
ปลอ่ยตวัโดยการคมุประพฤต ิ(ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั 
ผูท้ีล่งทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงสามารถสมคัรชงิ
ต�าแหน่งทีม่าจากการเลอืกตัง้ได ้ตราบเทา่ทีพ่วกเขามี
คณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดการมสีทิธิท์ีม่อียูท่ัง้หมด) 
ก้ารัลิงที่ะเบยีนูลิว่งห่นูา้เพื่่�อลิงคะแนูนูเสิยีงในูรัฐั
แคลิฟิอรัเ์นูยี โดยทัว่ไป บคุคลสามารถลงทะเบยีน
ลว่งหนา้เพือ่ลงคะแนนเสยีงในรัฐแคลฟิอรเ์นยีได ้
หากบคุคลนัน้เป็นพลเมอืงของสหรัฐอเมรกิา และ
มอีาย ุ16 หรอื 17 ปี (กฎหมายของรัฐหา้มมใิหบ้คุคล
บางประเภทลงทะเบยีนลว่งหนา้ เชน่ ผูท้ีอ่ยูใ่นเรอืนจ�า 
หรอืการปลอ่ยตวัโดยการคมุประพฤต)ิ เมือ่ลง
ทะเบยีนลว่งหนา้เพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ พวกเขาจะ
ไดรั้บการลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงโดยอตัโนมตัิ
เมือ่อายคุรบ 18 ปี ณ วนัที ่29 มถินุายน 2020 มผีูท้ี่
มอีาย ุ17 ปี ประมาณ 108,000 คนลงทะเบยีนลว่ง
หนา้เพือ่ลงคะแนนเสยีงในรัฐแคลฟิอรเ์นยี

ขอ้เสินูอ
อนูญุาตให่พ้ื่ลิเมอ่งอาย ุ17 ปีีบางก้ลิุม่
ลิงคะแนูนูเสิยีง ขอ้เสนอนีจ้ะอนุญาตใหผู้ท้ี่
มอีาย ุ17 ปีซึง่จะมอีายคุรบ 18 ปีภายในเดอืน
พฤศจกิายนของการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไป มี
สทิธิล์งคะแนนเสยีงได ้ซึง่หมายความวา่ผูท้ีม่อีาย ุ
17 ปีเหลา่นีส้ามารถลงคะแนนเสยีงในการเลอืก
ตัง้พเิศษหรอืการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้กอ่นการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไปได ้(เนือ่งจากกฎหมาย
ปัจจบุนัอนุญาตใหผู้ล้งคะแนนเสยีงมสีทิธิส์มคัร
เขา้ชงิต�าแหน่งได ้ขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผลกบัผูท้ีม่อีาย ุ
17 ปีซึง่มอีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณใ์นการเลอืกตัง้
ทัว่ไปครัง้ตอ่ไปกส็ามารถสมคัรเขา้ชงิต�าแหน่งได ้
หากพวกเขามคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดการมี
สทิธิท์ีม่อียูท่ัง้หมด) 

ผู้ลิก้รัะที่บตอ่งบปีรัะมาณ์
คา่ใช่จ้า่ยเล็ิก้นูอ้ยสิ�าห่รับัสิ�านูกั้งานูก้ารัเลิอ่ก้
ต ั�งปีรัะจ�าเที่ศมณ์ฑลิ ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่จ�านวน
ผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้
และการเลอืกตัง้พเิศษ ซึง่จะเพิม่ภาระงานทีม่ี
อยูข่องส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล 
ส�านักงานการเลอืกตัง้จะสง่และประมวลผลเอกสาร
การลงคะแนนใหก้บัผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีทีม่สีทิธิแ์ละ
ลงทะเบยีนแลว้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืก
ตัง้พเิศษใด ๆ กอ่นการเลอืกตัง้ทัว่ไป คา่ใชจ้า่ย
ของงานทีเ่พิม่ขึน้นีจ้ะขึน้อยูก่บัจ�านวนผูท้ีม่อีาย ุ
17 ปีทีม่สีทิธิแ์ละขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง
กอ่นการเลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืกตัง้พเิศษ งาน
ทีเ่พิม่ขึน้นีส้ามารถเพิม่คา่ใชจ้า่ยทัว่ทัง้รัฐในูแตล่ิะ
รัอบก้ารัเลิอ่ก้ต ั�งสิองปีี ซึ�งคา่ใช่จ้า่ยนูา่จะอยู่
รัะห่วา่งห่ลิายแสินูดอลิลิารัแ์ลิะ 1 ดอลิลิารั ์
คา่ใช่จ้า่ยเล็ิก้นูอ้ยครั ั�งเดยีวของรัฐั ขอ้เสนอนีจ้ะ
สรา้งงานแบบครัง้เดยีวใหก้บัรัฐเพือ่ปรับปรงุระบบ
การลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ดมิ คา่ใช่้
จา่ยของรัฐัแบบครั ั�งเดยีวสิ�าห่รับังานูนูี�นูา่จะ
เป็ีนูเงนิูห่ลิายแสินูดอลิลิารั ์ซ ึง่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 
ของงบประมาณกองทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ 

โปีรัดไปีที่ี� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพื่่�อดรูัายช่่�อ 

คณ์ะก้รัรัมก้ารัที่ี�ไดร้ับัก้ารัจดัต ั�งข ึ�นูเฉพื่าะเพื่่�อ 
สินูบัสินูนุูห่รัอ่คดัคา้นูขอ้เสินูอนูี�

โปีรัดไปีที่ี� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพื่่�อดรูัายช่่�อผูู้บ้รัจิาคเงนิูจ�านูวนูสิงูสิดุ  
10 รัายแรัก้ของคณ์ะก้รัรัมก้ารั 

ห่าก้ที่า่นูตอ้งก้ารัสิ�าเนูาเนู่�อห่าฉบบัเต็มของขอ้เสินูอรัฐั
นูี� ก้รัณุ์าโที่รัศพัื่ที่ต์ดิตอ่เลิขาธกิ้ารัรัฐัไดท้ี่ ี�ห่มายเลิข  

(855) 345-3933 ห่รัอ่ที่า่นูสิามารัถัสิง่อเีมลิถังึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ที่า่นูจะไดร้ับัเอก้สิารัที่าง 

ไปีรัษณี์ยโ์ดยไมเ่สิยีคา่ใช่จ้า่ยแตอ่ยา่งใด

แกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเพือ่อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีและจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณใ์นชว่งที่
มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไปและจะมสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอืน่ สามารถเลอืกตัง้ขัน้

ตน้และเลอืกตัง้พเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

ขอ้เสนอที่
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36 |  ข้อโต้แย้ง   ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ แกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเพ่อ่อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีและจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ใ์นช่ว่งที่
มกีารเลอ่กตั �งทัว่ไปครั �งถดัไปและจะมสีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอ่น่ สามารถเลอ่กตั �งขั �น
ตน้และเลอ่กตั �งพเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ18

★   ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่18★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่18  ★

ค�ากลา่วทีว่า่ "เกอ่บครึง่" ของรัฐอนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปี
ท�าการลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งขั �นตน้นั�นมชิ่อบ มเีพยีง
ขอ้เสนอที ่18 เทา่นั�นทีอ่นุญาต และการเลอ่กตั �งขั �นตน้ของ
พวกเขากแ็ตกตา่งจากรัฐแคลฟิอรเ์นยี เน่อ่งดว้ยขอ้เสนอ
ที ่13 และ 218 ช่าวแคลฟิอรเ์นยีจงึมสีทิธิ�ลงคะแนนเสยีง
ทีเ่กีย่วกบัขอ้เสนอเร่อ่งภาษีซึง่มกัจะอยูใ่นบตัรลงคะแนน
ขั �นตน้ ขณ์ะทีผู่ท้ีม่อีาย ุ17 ปีแทบไมม่ปีระสบการณ์ใ์นการหา
เลี�ยงช่พีและจา่ยภาษี ประสบการณ์ใ์นช่วีติจรงิมคีวามส�าคญั
ตอ่การลงคะแนนเสยีง ขอ้เสนอแนะทีว่า่ผูท้ีม่อีาย ุ17ปีควร
มสีทิธิ�ลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งขึ�นตน้หากพวกเขาจะมี
สทิธิ�ลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งทัว่ไปเป็นสิง่ที ่"สมเหตุ
สมผลอยา่งยิง่" นั�นมเีหตผุลรองรับทีแ่ย่
เน่อ่งจากการเลอ่กตั �งขึ�นตน้ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีถกูยา้ยไป
เป็นตน้เดอ่นมนีาคม ขอ้เสนอที ่18 จะสง่ผลใหผู้เ้ยาวร์ะดบั
มธัยมปลายทีม่อีาย ุ17 ปีเพยีงไมน่านมสีทิธิ�ในการลงคะแนน
เพราะพวกเขาจะมอีายคุรบ 18 ปีแปดเดอ่นหลงัจากนั�น
ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีเป็นผูเ้ยาวด์ว้ยเหตผุลหลายประการ:
• วทิยาศาสตรย์น่ยนัวา่สมองสว่นเหตผุลและตรรกะของพวก
เขายงัไมไ่ดรั้บการพัฒนาอยา่งเต็มที่

• พวกเขาเป็นผูฟั้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ (มากกวา่ 5 
ช่ัว่โมงตอ่วนั, 5 วนัตอ่สปัดาห)์ ของครทูีพ่วกเขาพึง่พาเพ่อ่
ความส�าเร็จในปัจจบุนัและอนาคต ท�าใหพ้วกเขามคีวามเสีย่ง
ตอ่การไดรั้บอทิธพิลจากเพยีงดา้นเดยีว
• พวกเขาไมม่ปีระสบการณ์ใ์นโลกแหง่ความเป็นจรงิ พวก
เขาสว่นใหญไ่มต่อ้งท�างานเพ่อ่หาเลี�ยงตวัเองหรอ่หาทาง
จา่ยภาษี คา่เช่า่ คา่อาหาร เป็นตน้ ดว้ยตนเอง พวกเขาไมม่ี
กรอบอา้งองิในการตดัสนิใจทีส่�าคญัทีผู่ม้สีทิธิ�ลงคะแนน
เสยีงใช่ใ้นการตดัสนิใจเพ่อ่ตวัเองและสมาช่กิคนอ่น่ ๆ 
ทั �งหมดในสงัคมเม่อ่พวกเขาท�าการลงคะแนนเสยีง
ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีอาจมคีวามกระตอ่รอ่รน้ทีจ่ะลงคะแนนเสยีง 
แตพ่วกเขายงัไมพ่รอ้ม ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18
RUTH WEISS, รองประธาน
Election Integrity Project of California
JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND, ครเูกษียณ์

ขอ้เสนอที ่18 อนุญาตใหผู้ท้ีจ่ะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ใ์นช่ว่งที่
มกีารเลอ่กตั �งทัว่ไปมสีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงในการเลอ่ก
ตั �งขั �นตน้ไดใ้นปีนั�นไดถ้า้ผูนั้ �นมอีาย ุ17 ปีในช่ว่งทีม่กีาร
เลอ่กตั �งขั �นตน้ การปฏริปูการเลอ่กตั �งครั �งส�าคญันี�ไมเ่พยีงแต่
จะเปิดโอกาสใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทีม่สีทิธใินการเลอ่กตั �งครั �ง
แรกมสีว่นรว่มในรอบการเลอ่กตั �งเต็มรปูแบบเทา่นั�น แตย่งัมี
สว่นในการสง่เสรมิใหเ้ยาวช่นมสีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งของ
เราอกีดว้ย
เราตอ้งการใหเ้ยาวช่นมโีอกาสออกเสยีงลงในกลอ่งใสบ่ตัร
ลงคะแนน การอนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีบางคนลงมสีทิธิ�
ในการลงคะแนนเสยีงส�าหรับการเลอ่กตั �งขั �นตน้ในกรณี์ที่
พวกเขาจะมอีาย ุ18 ปีในช่ว่งทีม่กีารเลอ่กตั �งทัว่ไปเป็นวธิี
งา่ย ๆ ทีจ่ะช่ว่ยใหเ้ราไดย้นิเสยีงของผูล้งคะแนนเสยีงรุน่
เยาวท์ัว่แคลฟิอรเ์นยี และจะน�าไปสูก่ารเลอ่กตั �งทีค่รอบคลมุ
ประช่ากรมากขึ�นเพ่อ่ประโยช่นส์ว่นรวมของรัฐของเรา
รัฐแคลฟิอรเ์นยียงัลา้หลงัในแงม่มุนี� เกอ่บครึง่หนึง่ของรัฐ
ในสหรัฐอเมรกิาอนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีมสีว่นรว่มในการ
เลอ่กตั �งขั �นตน้และการประช่มุพรรคการเมอ่งไดแ้ลว้ หาก
บคุคลวางแผนทีจ่ะมสีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งทัว่ไปในฐานะผู ้
ลงคะแนนเสยีงครั �งแรก พวกเขากส็มควรทีจ่ะไดรั้บโอกาส
ใหม้สีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งขั �นตน้เพ่อ่ก�าหนดตวัเลอ่กทีจ่ะ
ปรากฏบนบตัรลงคะแนนในการเลอ่กตั �งทัว่ไป ขอ้เสนอที ่18 
เช่่อ่มโยงการมสีว่นรว่มของผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีนี�เขา้กบัอายขุอง
คนสว่นใหญโ่ดยก�าหนดใหบ้คุคลนั�นตอ้งมอีาย ุ18 ปีในช่ว่ง
ทีม่กีารเลอ่กตั �งทัว่ไป

ผลการวจัิยของ California Civic Engagement Project พบ
วา่ในการเลอ่กตั �งขั �นตน้ปี 2020 ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีมผีูล้ง
คะแนนเสยีงทีม่อีายนุอ้ย (อายรุะหวา่ง 18 ถงึ 24 ปี) คดิเป็น 
14.5% ของประช่ากรทีม่สีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีง แตม่เีพยีง 
6% ของกลุม่เทา่นั�นทีใ่ช่ส้ทิธิ�การลงคะแนนในการเลอ่กตั �ง 
เยาวช่นมบีทบาทนอ้ยมากในกระบวนการเลอ่กตั �งของเรา 
แมว้า่พวกเขาจะเป็นกลุม่ประช่ากรทีไ่ดรั้บผลกระทบอยา่งมาก
จากนโยบายทีส่รา้งขึ�นโดยผูท้ีม่าจากการเลอ่กตั �งกต็าม
ไมเ่พยีงแคผ่ลการวจัิยทีร่ะบวุา่ประช่ากรทีเ่ป็นเยาวช่นมกีาร
เขา้รว่มทีต่�า่ทีส่ดุจากกลุม่ประช่ากรทกุวยั แตก่ารศกึษายงั
แสดงใหเ้ห็นวา่การลงคะแนนเสยีงเป็นสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิความ
เคยช่นิ เม่อ่พวกเขาท�าการลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �ง
แลว้ พวกเขากม็แีนวโนม้ทีจ่ะท�าเช่น่นั�นอกีครั �ง การมสีว่น
รว่มแตแ่รกในกระบวนการเลอ่กตั �งส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงที่
มสีทิธิ�เป็นครั �งแรกจงึมคีวามส�าคญัสงูดว้ยเหตนุี�
ขอ้เสนอที ่18 เป็นโอกาสทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพใหก้บัผูล้ง
คะแนนเสยีงทีม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในรัฐแคลฟิอรเ์นยีและ
สนับสนุนใหพ้วกเขามสีว่นรว่มในกจิกรรมขั �นพ่�นฐานของ
ระบอบประช่าธปิไตยตลอดไป โปรดสนับสนุนขอ้เสนอที ่18
KEVIN MULLIN, สมาช่กิสภาผูแ้ทนราษฎร
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเขต 22
EVAN LOW, สมาช่กิสภาผูแ้ทนราษฎร
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเขต 28 
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แกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเพ่อ่อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีและจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ใ์นช่ว่งที่
มกีารเลอ่กตั �งทัว่ไปครั �งถดัไปและจะมสีทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอ่น่ สามารถเลอ่กตั �งขั �น

ตน้และเลอ่กตั �งพเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

ขอ้เสนอที่

18
★   ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่18  ★

★   การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่18  ★
ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีท�างานและจา่ยภาษีแลว้ และสามารถเกณ์ฑ์
ทหารได ้หากเยาวช่นในวยันี�อาสาทีจ่ะเสยีสละเพ่อ่ประเทศ
ของเราและมสีว่นช่ว่ยเหลอ่ทางการเงนิแกส่งัคม พวก
เขาควรจะสามารถมสีว่นรว่มในการเลอ่กตั �งทกุรอบไดใ้น
ปีทีพ่วกเขาอายคุรบ 18 ปี ขอ้เสนอที ่18 อนุญาตใหผู้ท้ี่
มอีาย ุ17 ลงคะแนนเสยีงในการเลอ่กตั �งขั �นตน้ หากพวกเขา
มอีาย ุ18 ปีในช่ว่งทีม่กีารเลอ่กตั �งทัว่ไป 
การหาวธิกีารลงคะแนน สถานทีท่�าการลงคะแนน และสิง่ทีอ่ยู่
ในบตัรลงคะแนนเป็นกระบวนการทียุ่ง่ยากในครั �งแรก การให ้
เวลาเยาวช่นเพ่อ่เรยีนรูใ้นปีทีพ่วกเขาอายคุรบ 18 ปีจะท�าให ้
ประสบการณ์ก์ารลงคะแนนเสยีงครั �งแรกประสบความส�าเร็จ การ
ขยายโอกาสของเยาวช่นในการมสีว่นรว่มในสงัคมจะสรา้งความ
มัน่ใจไดว้า่คนรุน่ตอ่ไปในอนาคตของเราจะรับเอาพฤตกิรรมการ
ลงคะแนนเสยีงมาใช่ต้ั �งแตเ่นิน่ ๆ และน�าเอาพฤตกิรรมนี�ไปใช่เ้ม่อ่
พวกเขาเขา้เรยีนระดบัวทิยาลยั สมคัรเขา้กองทพั หรอ่เขา้ท�างาน 
ในการเลอ่กตั �งขั �นตน้ในเดอ่นมนีาคม 2020 ซึง่มกีารลง
คะแนนเสยีงมากทีส่ดุในการเลอ่กตั �งประธานาธบิดขีั �นตน้ของ
รัฐแคลฟิอรเ์นยี มผีูม้าออกเสยีงลงคะแนนเพยีง 38% ของผู ้

มสีทิธิ�ลงคะแนนเสยีงทั �งหมด เรามปัีญหาดา้นการมสีว่นรว่ม
ของพลเมอ่ง และเราจ�าเป็นตอ้งสรา้งวฒันธรรมการลงคะแนน
เสยีงส�าหรับคนรุน่ตอ่ไปโดยเร็ว การลงคะแนนเสยีงในการ
เลอ่กตั �งหนึง่ครั �งสามารถเพิม่โอกาสในการลงคะแนนเสยีงใน
การเลอ่กตั �งครั �งตอ่ไปไดม้ากกวา่ 25% ปัญหาตา่ง ๆ อยา่ง
เช่น่ วกิฤตสภาพอากาศ หนี�ของนักเรยีน การสาธารณ์สขุ และ
อนาคตทางเศรษฐกจิของเรา จะสง่ผลกระทบตอ่เยาวช่น
มากทีส่ดุ และเป็นความรับผดิช่อบของเราทีจ่ะใหโ้อกาสที่
เพยีงพอแกพ่วกเขาในการสรา้งพฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีง
ไปตลอดช่วีติ การลงคะแนนเสยีงสนับสนุนขอ้เสนอที ่18 
เป็นการลงคะแนนเสยีงเพ่อ่ประช่าธปิไตยของเรา 
MARY CREASMAN, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
California League of Conservation Voters (CLCV) 
วฒุสิมาชกิ RICHARD D. ROTH, พลตรี
USAF (เกษียณ์อาย)ุ 
วฒุสิมาชกิ THOMAS J. UMBERG, พันเอก
U.S. Army (เกษียณ์อาย)ุ 

ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18
“ขอ้เสนอการขึ�นภาษีและหนี�พันธบตัรจ�านวนมากไดรั้บการ
ตดัสนิใจจากบตัรลงคะแนนในการเลอ่กตั �งขั �นตน้และพเิศษ 
น่ันเป็นเหตผุลทีผู่ใ้หญเ่ทา่นั�นทีค่วรท�าการลงคะแนนเสยีง”— 
Jon Coupal ประธานสมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis 
อาย ุ17 ปีไมใ่ช่ผู่ใ้หญท่ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
ทั �งรัฐบาลกลางและรัฐแคลฟิอรเ์นยีก�าหนดอายคุวามรับ
ผดิช่อบทางกฎหมายที ่18 ปี ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี บคุคล
ทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 18 ปีแมแ้ตว่นัเดยีวไมส่ามารถท�าสญัญาทาง
กฎหมายหรอ่ใช่บ้รกิารท�าผวิสนี��าตาลได ้ผูท้มีอีายสุบิเจ็ด
ปีไมส่ามารถเขา้รว่มทศันศกึษาของโรงเรยีนไดห้ากไมม่ใีบ
อนุญาตทีล่งนามโดยพอ่แมห่รอ่ผูป้กครอง
กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีก�าหนดกฎและขอ้จ�ากดัเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัใบขบัขีข่องผูท้ีม่อีาย ุ16 และ 17 ปีเน่อ่งจากกงัวล
เกีย่วกบัวฒุภิาวะและการตดัสนิใจ  ขอ้จ�ากดัของใบอนุญาต
จะหมดไปในวนัเกดิปีที ่18 เทา่นั�น ไมใ่ช่ก่อ่นหนา้
กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีแสดงใหเ้ห็นถงึหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตรท์ีว่า่การพัฒนาสมองเกีย่วขอ้งกบัวยันั�นเช่่อ่ม
โยงกบัความสามารถในการใช่เ้หตผุล วเิคราะห ์และเขา้ใจ
เหตแุละผล อายทุีม่เีหตผุลทีไ่ดม้กีารตกลงกนัทั �งในระดบัรัฐ
และระดบัประเทศคอ่ 18 ปี
17 ปียงัเป็นผูฟั้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุในโรงเรยีน 
ผูล้งคะแนนเสยีงควรทีจ่ะพจิารณ์าปัญหารอบดา้นเพ่อ่
ตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูรองรับ ผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีสว่นใหญย่งัอยูใ่น
โรงเรยีนมธัยมปลายซึง่ยงัพึง่พาครใูนเร่อ่งเกรดและจดหมาย
แนะน�าอนัส�าคญัทีม่ผีลส�าคญัตอ่อนาคตของพวกเขา พวก
เขาเป็นผูฟั้งทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุหา้วนัตอ่สปัดาหโ์ดยมแีรง
จงูใจอยา่งมากในการท�าสิง่ทีค่รแูละทีป่รกึษาแนะน�า
บตัรลงคะแนนขั �นตน้ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีมกัจะรวมขอ้เสนอ
เร่อ่งภาษีโรงเรยีนและพันธบตัรเพ่อ่ใหผู้ล้งคะแนนเสยีง
อนุมตั ิผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีทีย่งัเรยีนอยูช่่ั �นมธัยมปลายนั�นแตกตา่ง
จากผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นผูใ้หญ ่เน่อ่งจากมกัจะพจิารณ์า
ปัญหาเหลา่นี�เพยีงดา้นเดยีว ตวัอยา่งเช่น่ในปี 2019 Los 
Angeles Unified School District มสีว่นรว่มในการรณ์รงค ์
"ใหข้อ้มลู" เพ่อ่สง่ตอ่ขอ้เสนอการขึ�นภาษี ขอ้เสนอ EE 

ในการเลอ่กตั �งพเิศษ โรงเรยีนตา่ง ๆ ตดิป้ายโฆษณ์าขนาด
ใหญภ่ายในวทิยาเขต แจกใบปลวิและวรรณ์กรรมใหนั้กเรยีน
น�ากลบับา้น และกระทัง่เผยแพรก่ระทูต้วัอยา่งในสงัคม
ออนไลนเ์พ่อ่สรา้งอทิธพิลตอ่นักเรยีนและครอบครัว
หากผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีไดรั้บอนุญาตใหล้งคะแนนเสยีงในการ
เลอ่กตั �งขั �นตน้และการเลอ่กตั �งพเิศษ ซึง่อาจถงึขั �นสง่บตัร
ลงคะแนนทางไปรษณี์ยใ์หถ้งึหอ้งเรยีน นักเรยีนเหลา่นี�กจ็ะ
สามารถก�าหนดสว่นตา่งเพ่อ่อนุมตัหินี�และภาษีใหมซ่ึง่จะเป็น
ภาระแกผู่ป้กครองและผูเ้สยีภาษีทกุคน
การมสีว่นรว่มทางการเมอ่งเปิดโอกาสใหท้กุคน แตก่ารลง
คะแนนเสยีงนั�นแตกตา่งกนั
ทกุคนมสีทิธิ�แสดงความคดิเห็น สนับสนุนประเด็นตา่ง ๆ 
รวมกลุม่คนทีม่คีวามคดิแบบเดยีวกนัและเป็นอาสาสมคัรใน
การรณ์รงคไ์ด ้อยา่งไรกต็ามสทิธิ�ในการลงคะแนนเสยีงนั�น
พงึสงวนไวส้�าหรับพลเมอ่งทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นรัฐซึง่ไมไ่ดเ้ป็น
อาช่ญากรในเรอ่นจ�าและมอีายอุยา่งนอ้ย 18 ปีในวนัเลอ่กตั �ง
การลงคะแนนเสยีงถอ่เป็นความรับผดิช่อบทีจ่รงิจัง ในการ
เลอ่กตั �งของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ผูล้งคะแนนเสยีงจะตดัสนิใจวา่
ใครจะเป็นผูก้มุอ�านาจในการออกและการบงัคบัใช่ก้ฎหมาย 
ไมว่า่จะเป็นการอนุมตัหินี�ใหมท่ีผู่เ้สยีภาษีจะตอ้งจา่ย ไมว่า่
จะขึ�นภาษี และประเด็นทีซ่บัซอ้นอ่น่ ๆ อกีมากมาย
การตดัสนิใจทีส่�าคญัจะตอ้งกระท�าโดยผูล้งคะแนนเสยีงที่
เป็นผูใ้หญท่ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ไมใ่ช่ผู่เ้ยาวใ์นโรงเรยีน
มธัยมปลาย
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18
RUTH WEISS, ผูร้ว่มกอ่ตั �ง
Election Integrity Project of California
JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND, ครเูกษียณ์ 
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ขอ้เสนอที่ การเปลี่่�ยนแปลี่งกฎระเบีย่บีด้า้นภาษีท่รพัยส์ินิบีางประการ  
การแกไ้ขเพิ�มเติมิรฐัธรรมนญูในสิภานติิบิีญัญตัิ ิ19

หวัขอ้แลี่ะบีทสิรุปอยา่งเป็นทางการ จ ัด้ เ ติ ร่ย ม โ ด้ ย อ ัย ก า ร สิู ง สิุ ด้

ความเป็นมา
ภาษีท่รพัยส์ินิของรฐับีาลี่ทอ้งถิ่ิ�น เมือืง
เทศมืณฑล โรงเรยีน และเขตพิเิศษในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี (เช่น่ เขตป้องกนัอคัคภีัยั) เรยีก
เกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิจากเจา้ของทรัพิยส์นิตามื
มืลูคา่ทรัพิยส์นิของพิวกเขา แตล่ะปีภัาษี
ทรัพิยส์นิเพิิม่ืข้�นประมืาณ $65 พัินลา้นสำาหรับ
รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่เหลา่นี�

ภาษีท่รพัยส์ินิคำานวณอยา่งไร ภัาษี
ทรัพิยส์นิรายปีทีเ่จา้ของทรัพิยส์นิแตล่ะ
รายตอ้งจา่ยเทา่กบัมืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษี
ทรัพิยส์นินั�น คณูด้ว้ยอตัราภัาษีทรัพิยส์นิ
ของพิวกเขา อตัราปกตขิองภัาษีทรัพิยส์นิ
ของเจา้ของทรัพิยส์นิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.1 ในปีที่
เจา้ของคนใหมืเ่ขา้ครอบครองทรัพิยส์นินั�น
 มืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีทัว่ไปแลว้จะเป็นราคา
ซื้ื�อของทรัพิยส์นินั�น ทกุปีหลงัจากนั�น จะมืกีาร

• อนุญาตใหเ้จา้ของบา้นทีม่ือีายมุืากกวา่ 
55 ปี เป็นบคุคลทพุิพิลภัาพิอยา่งรนุแรง
หรอืบา้นพัิกถิ่กูไฟป่าหรอืภัยัพิบิตัทิำาลาย
สามืารถิ่โอนมืลูคา่ฐานภัาษีทรัพิยส์นิของที่
อยูอ่าศยัหลกัไปใช่ก้บัทีอ่ยูอ่าศยัอืน่ทีต่นใช่ ้
อยูอ่าศยัแทนได้ ้โด้ยไมืค่ำานง้วา่จะมืมีืลูคา่
เทา่ใด้ก็ตามื ภัายในรัฐ 

• จำากดั้ประโยช่นด์้า้นภัาษีใหเ้ฉพิาะการโอน
อสงัหารมิืทรัพิยร์ะหวา่งสมืาช่กิในครอบครัว
บางประเภัทเทา่นั�น

• เพิิม่ืประโยช่นด์้า้นภัาษีสำาหรับการโอนฟารม์ื
ของครอบครัว

• จัด้สรรรายได้แ้ละเงนิออมื (หากมื)ี ของรัฐ
ทีไ่ด้รั้บในสว่นนี�สว่นใหญเ่พิือ่บรกิารป้องกนั
อคัคภีัยัและจา่ยเงนิคนืใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิ่ิน่
สำาหรับการเปลีย่นแปลงด้า้นภัาษีอากร

สิรปุประมาณการผลี่กระทบีทางการ
เงนิติอ่รฐับีาลี่ระด้บัีรฐัแลี่ะระด้บัีทอ้งถิ่ิ�น
ข ัน้สิดุ้ทา้ย โด้ยนกัวเิคราะหก์ฎหมาย:
• รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่อาจมืรีายได้เ้พิิม่ืข้�นจาก

การเรยีกเกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิเป็นสบิๆ ลา้น
ด้อลลาร ์ตอ่ปี รายได้ด้้งักลา่วอาจเพิิม่ืข้�น
เป็นไมืก่ีร่อ้ยลา้นด้อลลาร ์ตอ่ปีกไ็ด้ ้

• โรงเรยีนอาจมืรีายได้เ้พิิม่ืข้�นจากการเรยีก
เกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิเป็นสบิๆ ลา้นด้อลลาร ์ตอ่
ปี รายได้ด้้งักลา่วอาจเพิิม่ืข้�นเป็นไมืก่ีร่อ้ย
ลา้นด้อลลาร ์ตอ่ปีกไ็ด้ ้

• รายได้้ของรัฐบาลระด้ับรัฐและระด้ับท้อง
ถิ่ิ่นจากภัาษีประเภัทอื่นๆ อาจเพิิ่มืข้้นอีกสิ
บๆ ล้านด้อลลาร์ ต่อปี ส่วนใหญ่แล้ว ราย
ได้้ของรัฐแหล่งใหมื่นี้จะนำามืาใช่้เพิื่อการ
ป้องกันอัคคีภััย

วเิคราะหโ์ด้ยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสยีงขั �นสดุ้ทา้ยของสภัานติบิญัญัตสิำาหรับ ACA 11 (ขอ้เสนอที ่19)
(มืตหิมืวด้ 31, บทกฎหมืายปี 2020)

วฒุสิภัา: รับ 29 ไมืรั่บ 5

สมืชั่ช่า: รับ 56 ไมืรั่บ 5

สิามารถิ่อา่นเน้อ้หาของขอ้เสินอน่ไ้ด้ท้ ่�เว็บีไซติเ์ ลี่ขาธกิารรฐั ท่� voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะหโ์ด้ยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ติ่ อ

ปรับมืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีของทรัพิยส์นินั�นตามื
อตัราเงนิเฟ้อ (สงูสดุ้ไมืเ่กนิรอ้ยละ 2) เมืือ่มืี
การเปลีย่นความืเป็นเจา้ของทรัพิยส์นิอกีครั �ง 
มืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีจะตั �งเป็นราคาซื้ื�อใหมื่
ภาษีท่รพัยส์ินิจะเพิ�มข้น้เม้�อมก่ารเปลี่่�ยน
ความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินิ มืลูคา่ทีต่อ้งเสยี
ภัาษีของทรัพิยส์นิสว่นใหญน่อ้ยกวา่ราคาที่
จะขายได้ ้เนือ่งจากราคาทรัพิยส์นิสว่นใหญ่
สามืารถิ่ขายได้เ้ตบิโตเร็วกวา่รอ้ยละ 2 ตอ่ปี
 ด้ว้ยเหตนุี� เมืือ่มืกีารเปลีย่นความืเป็นเจา้ของ
ทรัพิยส์นิ มืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีมืกัจะตั �งคา่ใหมื่
เป็นจำานวนเงนิทีส่งูข้�น สิง่นี�นำาไปสูภ่ัาษีทรัพิยส์นิ
ทีส่งูข้�นของทรัพิยส์นินั�น ซื้้ง่หมืายความืวา่คนที่
ยา้ยมืกัจะตอ้งจา่ยภัาษีทรัพิยส์นิสำาหรับบา้นใหมื่
สงูกวา่ทีจ่า่ยสำาหรับบา้นเกา่ 
กฎพเิศษีสิำาหรบัีเจา้ของบีา้นบีางราย ใน
บางกรณี กฎพิเิศษอนุญาตใหเ้จา้ของบา้น
ในปัจจบุนัยา้ยเขา้อยูบ่า้นอกีหลงัโด้ยไมืต่อ้ง
เสยีภัาษีทรัพิยส์นิทีส่งูข้�น กฎพิเิศษเหลา่นี�ใช่ ้
กบัเจา้ของบา้นทีม่ือีายมุืากกวา่ 55 ปี หรอืผู ้
ทพุิพิลภัาพิขั �นรนุแรง หรอืผูท้ีม่ืทีรัพิยส์นิทีไ่ด้ ้
รับผลกระทบจากภัยัพิบิตัทิางธรรมืช่าตแิละการ
ปนเปื�อน เราเรยีกคนเหลา่นี�วา่ “เจา้ของบา้นที่
มืสีทิธิ�” เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่ยา้ยไปอยู่
ในเทศมืณฑลเด้ยีวกนัและจา่ยภัาษีทรัพิยส์นิ
เทา่เด้มิืได้ห้ากบา้นหลงัใหมืไ่มืแ่พิงกวา่บา้นใน
ปัจจบุนั นอกจากนี�บางเทศมืณฑลยงัอนุญาต
ใหใ้ช่ก้ฎเหลา่นี�เมืือ่เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�ยา้ย
จากมืณฑลอืน่ ไปยงัมืณฑลนั�น ๆ เจา้ของบา้น
ทีม่ือีายมุืากกวา่ 55 ปี หรอืผูท้พุิพิลภัาพิขั �น
รนุแรง โด้ยทัว่ไปสามืารถิ่ใช่ก้ฎพิเิศษเหลา่นี�
ได้เ้พิยีงครั �งเด้ยีวในช่วีติ ขอ้จำากดั้นี�มืผีลบงัคบั
ใช่ก้บัทรัพิยส์นิทีไ่ด้รั้บผลกระทบจากภัยัพิบิตั ิ
ทางธรรมืช่าตหิรอืการปนเปื�อนด้ว้ยเช่น่กนั

กฎพเิศษีสิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�เป็นมรด้ก กฎ
พิเิศษยงัอนุญาตใหท้รัพิยส์นิสง่ผา่นระหวา่ง
พิอ่แมืแ่ละลกู โด้ยปราศจากการเพิิม่ืภัาษี
ทรัพิยส์นิ กฎเหลา่นี�มืผีลบงัคบัใช่ก้บัปู่ ยา่ตา
ยายและหลานด้ว้ยเช่น่กนั หากพิอ่แมืข่อง
หลานเสยีช่วีติ เราเรยีกทรัพิยส์นิทีส่ง่ตอ่กนั
ระหวา่งพิอ่แมืแ่ละลกู หรอืปู่ ยา่ตายายและ
หลานวา่ “ทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้ก” กฎมืผีล
บงัคบัใช่ก้บับา้นของพิอ่แมืห่รอืปู่ ยา่ตายาย
และทรัพิยส์นิประเภัทอืน่ ๆ ในจำานวนจำากดั้ 
เทศมณฑลี่จดั้การภาษีท่รพัยส์ินิ ผูป้ระเมืนิ
ของเทศมืณฑลเป็นผูก้ำาหนด้มืลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภัาษีของทรัพิยส์นิ คนเกบ็ภัาษีของเทศ
มืณฑลเรยีกเกบ็เงนิจากเจา้ของทรัพิยส์นิ ผู ้
ตรวจสอบบญัช่ขีองเทศมืณฑลกระจายราย
ได้จ้ากภัาษีใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่ เทศมืณฑล
ตา่ง ๆ ทัว่ทั �งรัฐใช่จ้า่ยประมืาณ $800 ลา้นใน
แตล่ะปีสำาหรับกจิกรรมืเหลา่นี� 
เงนิทนุของโรงเรย่นมาจากท ัง้ภาษี่
ทรพัยส์ินิในทอ้งถิ่ิ�นแลี่ะภาษีข่องรฐั
 โรงเรยีนได้รั้บเงนิทนุจากทั �งภัาษีทรัพิยส์นิ
ในทอ้งถิ่ิน่และภัาษีของรัฐ กฎหมืายของรัฐ
กำาหนด้วา่โรงเรยีนตอ้งได้รั้บเงนิทนุขั �นตำา่
ทั �งหมืด้จากสองแหลง่นี� 

ขอ้เสินอ
ขอ้เสนอทำาใหเ้กดิ้การเปลีย่นแปลงกฎพิเิศษ
สำาหรับเจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�และทรัพิยส์นิที่
เป็นมืรด้ก 
กฎพเิศษีสิว่นขยายสิำาหรบัีเจา้ของบีา้นท่�ม ่
สิทิธิ� ตั �งแตว่นัที ่1 เมืษายน 2021 เป็นตน้ไป 
ขอ้เสนอนี�จะขยายกฎพิเิศษสำาหรับเจา้ของ
บา้นทีม่ืสีทิธิ� โด้ยเฉพิาะขอ้เสนอ:

การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบด้า้นภัาษีทรัพิยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิิม่ืเตมิืรัฐธรรมืนูญในสภัานติบิัญญัติ

ขอ้เสนอที่

19
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ขอ้เสนอที่ การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบด้า้นภัาษีทรัพิยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิิม่ืเตมิืรัฐธรรมืนูญในสภัานติบิัญญัติ19

• อนญุาติการยา้ยท่�ไหนก็ได้ใ้นรฐั
เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่เก็บภัาษี
ทรัพิยส์นิทีต่ำา่กวา่ได้เ้มืือ่ยา้ยไปอยูบ่า้น
หลงัอืน่ทีไ่หนก็ได้ใ้นรัฐ 

• อนญุาติการซ้อ้บีา้นหลี่งัท่�มร่าคาแพง
กวา่เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่ใช่ก้ฎ
พิเิศษเพิือ่ยา้ยไปอยูบ่า้นหลงัทีม่ืรีาคา
แพิงกวา่ ภัาษีทรัพิยส์นิจะยงัคงเพิิม่ืข้�น 
แตไ่มืม่ืากเทา่ผูซ้ื้ ื�อบา้นรายอืน่ 

• เพิ�มจำานวนคร ัง้ท่�เจา้ของบีา้นสิามาร 
ถิ่ใช้ก้ฎพเิศษีเจา้ของบา้นทีม่ือีายุ
มืากกวา่ 55 ปี หรอืผูท้พุิพิลภัาพิขั �น
รนุแรง สามืารถิ่ใช่ก้ฎพิเิศษได้ส้ามืครั �งใน
ช่วีติ

จำากดั้กฎพเิศษีสิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�เป็น
มรด้ก ตั �งแตว่นัที ่16 กมุืภัาพัินธ ์2021 ขอ้
เสนอนี�จะจำากดั้กฎพิเิศษสำาหรับทรัพิยส์นิที่
เป็นมืรด้ก โด้ยเฉพิาะขอ้เสนอ:

• สิิน้สิดุ้กฎพเิศษีสิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�ไม่
ได้ใ้ช้เ้ป็นบีา้นหรอ้ฟารม์ กฎพิเิศษจะ
ใช่ก้บัทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้กสองประเภัท
เทา่นั�น ประการแรก กฎจะใช่ก้บัทรัพิยส์นิ
ทีล่กูหรอืหลานใช่เ้ป็นบา้นหลกั ประการที่
สอง กฎจะใช่ก้บัฟารม์ื ทรัพิยส์นิทีใ่ช่เ้พิือ่
จดุ้ประสงคอ์ืน่ไมืส่ามืารถิ่ใช่ก้ฎพิเิศษได้ ้
อกีตอ่ไป 

• กำาหนด้คา่ภาษีเ่พิ�มข้น้ของบีา้นแลี่ะ
ฟารม์มรด้กมลูี่คา่สิงู คา่ภัาษีทรัพิยส์ ิ
นของบา้นหรอืฟารม์ืมืรด้กจะเพิิม่ืข้�น  
หากราคาทรัพิยส์นิทีข่ายได้เ้กนิมืลูคา่ที่
ตอ้งเสยีภัาษีของทรัพิยส์นิมืากกวา่  
$1 ลา้น (ปรับตามือตัราเงนิเฟ้อทกุสอ 
งปี) ในกรณีนี� คา่ภัาษีจะเพิิม่ืข้�น แตไ่มื่
มืากเทา่ทรัพิยส์นิทีถ่ิ่กูขายใหก้บับคุคล
อืน่ 

อทุศิเงนิบีางสิว่นเพ้�อการป้องกนัอคัคภ่ยั
 ขอ้เสนอนี�สามืารถิ่จัด้หาใหเ้งนิทนุใหมืแ่กรั่ฐ
ได้ ้เราจะพิดู้ถิ่ง้เงนิทนุใหมืน่ี�ในหวัขอ้ถิ่ดั้ไป
 ขอ้เสนอนี�กำาหนด้ใหต้อ้งใช่เ้งนิใหมืส่ว่นใหญ่
ในการป้องกนัอคัคภีัยั นอกจากนี�ขอ้เสนอด้งั
กลา่วกำาหนด้ใหม้ืกีารมือบเงนิสว่นนอ้ยใหก้บั
รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่บางแหง่ 

ผลี่ท่�มต่ิอ่งบีประมาณ
ภาษีท่รพัยส์ินิท่�เพิ�มข้น้จากกฎท่�จำากดั้
สิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�เป็นมรด้ก การจำากดั้กฎ
พิเิศษใหแ้คบลงสำาหรับทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้ก
 จะทำาใหภ้ัาษีทรัพิยส์นิสงูข้�นสำาหรับบาง
ทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้ก ซื้้ง่จะเพิิม่ืภัาษีทรัพิยส์นิ
ของรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่และโรงเรยีน
ภาษีท่รพัยส์ินิท่�ลี่ด้ลี่งจากกฎเพิ�มเติมิ
สิำาหรบัีเจา้ของบีา้นท่�มส่ิทิธิ� การขยายกฎ
พิเิศษสำาหรับเจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่
เปลีย่นแปลงการเรยีกเกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิได้ ้
หลายวธิ ีทีส่ำาคญัทีส่ดุ้ เจา้ของบา้นสามืารถิ่
ลด้หยอ่นภัาษีทรัพิยส์นิได้เ้มืือ่ยา้ยจาก
บา้นหน้ง่ไปอกีบา้นหน้ง่ ซื้้ง่จะช่ว่ยลด้ภัาษี
ทรัพิยส์นิของรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่และโรงเรยีน
โด้ยรวมแลี่ว้ ภาษีท่รพัยส์ินิเพิ�มเติมิของ
รฐับีาลี่ทอ้งถิ่ิ�นแลี่ะโรงเรย่น บางสว่นของ
ขอ้เสนอนี�จะเพิิม่ืภัาษีทรัพิยส์นิ สว่นอืน่ ๆ จะ
ลด้ภัาษีทรัพิยส์นิ โด้ยรวมืแลว้ ภัาษีทรัพิยส์นิ
ของรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่และโรงเรยีนอาจจะเพิิม่ื
ข้�น ในช่ว่งสองสามืปีแรก รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่อาจ
จะทำารายได้เ้พิิม่ืหลายสบิลา้นด้อลลารต์อ่
ปี เมืือ่เวลาผา่นไป รายได้เ้พิิม่ืด้งักลา่วอาจ
เพิิม่ืข้�นเป็นไมืก่ีร่อ้ยลา้นด้อลลารต์อ่ปีกไ็ด้ ้
 โรงเรยีนอาจได้รั้บรายได้จ้ากภัาษีทรัพิยส์นิที่
คลา้ยคลง้กนั 
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การวเิคราะหโ์ด้ยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ติ่ อ

การลี่ด้คา่ใช้จ้า่ยของรฐัท่�เป็นไปได้ข้อง
โรงเรย่นในบีางป่ ในสถิ่านการณท์ีจ่ำากดั้
 เงนิทั �งหมืด้ของโรงเรยีนจากภัาษีทรัพิยส์นิ
และภัาษีของรัฐอาจเทา่กนัในบางปี แมืว้า่
โรงเรยีนจะได้รั้บภัาษีทรัพิยส์นิเพิิม่ื เนือ่งจาก
กฎหมืายของรัฐทีม่ือียูอ่าจทำาใหเ้งนิทนุของ
รัฐสำาหรับโรงเรยีนลด้ลงประมืาณเทา่ ๆ กบั
ภัาษีทรัพิยส์นิเพิิม่ื หากเกดิ้เหตกุารณเ์ช่น่นี�
 รัฐจะได้รั้บการลด้คา่ใช่จ้า่ยในปีนั�น ๆ การลด้
คา่ใช่จ้า่ยนี�จะเป็นจำานวนทีใ่กลเ้คยีงกบัภัาษี
ทรัพิยส์นิเพิิม่ืของโรงเรยีน ขอ้เสนอด้งักลา่ว
กลา่ววา่การประหยดั้คา่ใช่จ้า่ยเหลา่นี�สว่นใหญ ่
จะตอ้งใช่ใ้นการป้องกนัอคัคภีัยั 
การเปลี่่�ยนแปลี่งเล็ี่กนอ้ยอ้�น ๆ ในการ
เรย่กเก็บีภาษี ่ขอ้เสนอนี�อนุญาตใหผู้ค้น
สามืารถิ่ซื้ื�อและขายบา้นได้ม้ืากข้�นโด้ยไมื่
ตอ้งเผช่ญิกบัคา่ภัาษีทรัพิยส์นิทีเ่พิิม่ืข้�น 
ด้ว้ยเหตนุี� ขอ้เสนอด้งักลา่วจง้อาจเพิิม่ืจำานวน
บา้นทีข่ายได้ใ้นแตล่ะปี ซื้้ง่จะเพิิม่ืเงนิใหก้บัรัฐ
และรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่จากภัาษีอืน่ ๆ อกีจำานวน
หน้ง่ทีเ่รยีกเกบ็จากการขายบา้น การเพิิม่ืข้�น
นี�อาจจะอยูท่ีห่ลายสบิลา้นด้อลลารต์อ่ปี ขอ้
เสนอด้งักลา่วกำาหนด้วา่การเพิิม่ืรายได้ภ้ัาษีรัฐ
สว่นใหญ ่จะตอ้งใช่ใ้นการป้องกนัอคัคภีัยั 

การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบด้า้นภัาษีทรัพิยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิิม่ืเตมิืรัฐธรรมืนูญในสภัานติบิัญญัติ

ขอ้เสนอที่
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คา่ใช้จ้า่ยท่�สิงูข ้น้ของเทศมณฑลี่เทศ
มืณฑลอาจจำาเป็นตอ้งจา้งพินักงานใหมืแ่ละ
ทำาการอปัเกรด้คอมืพิวิเตอรเ์พิือ่ด้ำาเนนิขอ้
เสนอด้งักลา่ว สิง่นี�จะเพิิม่ืตน้ทนุใหก้บัเทศ
มืณฑลหลี่ายสิบิีลี่า้นด้อลี่ลี่ารต์ิอ่ป่ 

โปรด้ไปท่� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพ้�อด้รูายช้้�อ 

คณะกรรมการท่�ได้ร้บัีการจดั้ติ ัง้ข ้น้เฉพาะเพ้�อ 
สินบัีสินนุหรอ้คดั้คา้นขอ้เสินอน่้

โปรด้ไปท่� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพ้�อด้รูายช้้�อผูบ้ีรจิาคเงนิจำานวนสิงูสิดุ้  
10 รายแรกของคณะกรรมการ 

หากทา่นติอ้งการสิำาเนาเน้อ้หาฉบีบัีเต็ิมของขอ้เสินอรฐั
น่ ้กรณุาโทรศพัทต์ิดิ้ติอ่เลี่ขาธกิารรฐัได้ท้ ่�หมายเลี่ข  

(855) 345-3933 หรอ้ทา่นสิามารถิ่สิง่อเ่มลี่ถิ่ง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะได้ร้บัีเอกสิารทาง 

ไปรษีณ่ยโ์ด้ยไมเ่สิย่คา่ใช้จ้า่ยแติอ่ยา่งใด้
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42 |  ข้อโต้แย้ง   ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดา้นภาษีีทรัพยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญญัติ19

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่19  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่19  ★
ขอ้เสนอที ่19 ก�าจัดเครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุอยา่งหนึง่ของผูป้กครอง
ในการชว่ยเหลอืบตุรหลานของพวกเขา
ใช ่มรีะบไุวใ้นรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีมาตัง้แตปี่ 1986 
เพือ่สง่ตอ่บา้นของพวกเขาและทรัพยส์นิอืน่ ๆ ทีม่มีลูคา่มาก
ถงึ 1 ลา้นดอลลารโ์ดยไมเ่ปลีย่นการประเมนิภาษีีในขอ้เสนอ
ที ่13 การประเมนิราคาใหมส่ามารถหมายถงึการขึน้ภาษีีการ
บดขยี ้ดงันัน้การโอนบา้นระหวา่งพอ่แมไ่ปยงัลกูและทรัพยส์นิ
อืน่ทีม่มีลูคา่ตามทีจ่�ากดัไว ้อยา่งเชน่ ธรุกจิรายยอ่ย จะไดรั้บการ
ปกป้องจากการประเมนิราคาใหมโ่ดยขอ้เสนอที ่58 ซึง่ผา่นดว้ย
คะแนน 76% ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดในปี 1986
ขอ้เสนอที ่19 ขจัดขอ้เสนอที ่58 ใหห้มดไป การโอนบา้นของ
ครอบครัวจะไดรั้บการประเมนิใหมโ่ดยอตัโนมตันิอกจากวา่บตุรจะ
ยา้ยเขา้มาอยูด่ว้ยภายในหนึง่ปี
ขอ้เสนอที ่19 จะเกบ็ภาษีีใหมเ่มือ่ครอบครัวชาวแคลฟิอรเ์นยี
ถกูบบีโดยภาษีีทีส่งูขึน้ในการขายทรัพยส์นิของตน ผัูส้นับสนุน
สญัญาการเงนิส�าหรับโปรแกรมทกุชนดิ ทกุสิง่ทีผู่ส้นับสนุน
ขอ้เสนอที ่19 พดูวา่จะจา่ยไดถ้กูจา่ยโดยการขึน้ภาษีีใน
การโอนบา้นของครอบครัวระหวา่งพอ่แมแ่ละลกู

ผูส้นับสนุนขอ้เสนอที ่19 กลา่ววา่ “บา้นนับหมืน่หลงั” จะวา่งเพือ่
เป็นการสรา้งโอกาสใหแ้กเ่จา้ของบา้น ผูส้นับสนุนขอ้เสนอที ่19 
คาดวา่จะกระตุน้ยอดขายบา้นส�าหรับครอบครัวจ�านวนมาก น่ัน
เป็นเรือ่งน่าตกใจ!
พอ่แมใ่นปัจจบุนัมเีครือ่งมอืไมก่ีอ่ยา่งทีจ่ะสามารถใชช้ว่ยเหลอื
ลกู ๆ ทางการเงนิได ้แมใ้นเวลาทีด่ ีกย็ากทีค่นรุน่ตอ่ไปจะ
สามารถรับภาระทีจ่ะอาศยัอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยีซึง่เป็นทีท่ีเ่คย
เป็นบา้นของพวกเขามาโดยตลอด
ขอ้เสนอที ่19 ไมม่คีวามจ�าเป็น มนัเป็นการโจมตคีวามสามารถ
ในการดแูลบตุรของผูป้กครองในรัฐแคลฟิอรเ์นยีอยา่งจัง
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่19
สมาชกิสมชัชา KEN COOLEY, เขต 8
วุฒุิสิมาชกิ PATRICIA BATES, เขต 36
JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผูเ้สยีภาษีี Howard Jarvis 

รับขอ้เสนอที ่19 ภาษีีทีป่ระหยดัไดแ้ละเงนิชว่ยเหลอืเพือ่
ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผูส้งูอาย ุเหยือ่ไฟป่า และ ผูท้พุพลภาพ 
ขอ้เสนอที ่19 ปกป้องชาวแคลฟิอรเ์นยีทีด่อ้ยโอกาส ปิดชอ่ง
โหวภ่าษีีทีไ่มเ่ป็นธรรมและสรา้งรายไดท้ีจ่�าเป็นส�าหรับการ
ป้องกนัเพลงิไหมแ้ละหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉนิ
1) จ�ากดัภาษีีทรัพยส์นิส�าหรับเจา้ของบา้นทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุเหยือ่
ไฟป่า และ ผูท้พุพลภาพ ขอ้เสนอที ่19: • ถอดถอนขอ้จ�ากดั
ของสถานทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาและไมเ่ป็นธรรมใน
กฎหมายฉบบัปัจจบุนั เพือ่ทีเ่จา้ของบา้นทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุผู ้
ทพุพลภาพหรอืเหยือ่ไฟป่าสามารถโอนการประหยดัภาษีีของ
บา้นของพวกเขาตามขอ้เสนอที ่13 ไปใชก้บับา้นใหมท่ีไ่หน
กไ็ดใ้นรัฐแคลฟิอรเ์นยี • จัดสรรเงนิชว่ยเหลอืเพือ่ทีพั่กอาศยั
ใหแ้กผู่ส้งูอายนัุบลา้น ๆ คน ซึง่มจี�านวนมากทีต่อ้งอยูใ่นบา้น
ทีต่นไมส่ามารถ’ดแูลได ้มบีนัไดหลายขัน้ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ี่
ไกลจากครอบครัวหรอืสถานพยาบาล—ท�าใหม้คีวามเสีย่งทาง
สขุภาพในสถานการณไ์วรัสโคโรนามากยิง่ขึน้ • สร้างโอกาส
ในการเป็นเจา้ของบา้นใหแ้กผู่เ้ชา่และเจา้ของบา้นรายใหมท่ัว่
ทัง้รัฐ จากการทีบ่า้นนับหมืน่ ๆ หลงัจะมใีหเ้ป็นครัง้แรกในรอบ
หลายทศวรรษี • “หลงัจากเหตกุารณไ์ฟป่าสองครัง้ไดท้�าลาย
บา้นไปเป็นจ�านวน 15,155 หลงั ผูป้ระสบภยัตอ้งเผชญิกบัภาษีี
ทีส่งูขึน้อยา่งมากเพยีงแคก่ารยา้ยบา้นออกไปอกีสองสามไมล ์
ขอ้เสนอที ่19 ถอดถอนขอ้จ�ากดัทีไ่มย่ตุธิรรมเกีย่วกบัสถานที่
เพือ่ขจัดการเพิม่ขึน้ของภาษีีโดยทนัท ีเพือ่ทีผู่ป้ระสบภยัไฟป่า
จะสามารถยา้ยไปยงับา้นใหมท่ีไ่หนกไ็ดใ้นรัฐแคลฟิอรเ์นยี” —
Kristy Militello, ผูร้อดชวีติจากเหตกุารณไ์ฟป่า Tubbs
2) ปิดชอ่งโหวข่องภาษีีทีไ่มเ่ป็นธรรมซึง่น�ามาใชโ้ดยนักลงทนุ
จากฝ่ังตะวนัออก คนดงัและทายาทกองทนุทรัสตท์ีม่ัง่คัง่ ใน
บา้นพักตากอากาศและการใหเ้ชา่: • รายงานใหมแ่ละสถติิ
ทรัพยส์นิไดเ้ผยกฎทีม่เีจตนาทีจ่ะจ�ากดัภาษีีบา้นทีอ่ยูอ่าศยั
หลกัของครอบครัว ถกูใชป้ระโยชนโ์ดยผูท้ีอ่ยูน่อกรัฐ คนดงั 
และทายาททีม่ัง่คัง่ในการหลกีเลีย่งการจา่ยภาษีีในสว่นแบง่
ทีย่ตุธิรรมของตนส�าหรับบา้นพักตากอากาศและการใหเ้ชา่ 
[Los Angeles Times, 8/17/18] • การใชป้ระโยชนใ์นชอ่งโหว่
สง่ผลใหข้าดรายไดนั้บพัน ๆ ลา้นทีจ่ะน�ามาใชส้�าหรับโรงเรยีน
และเทศมณฑล บบีใหเ้จา้ของบา้นชาวแคลฟิอรเ์นยีตอ้งจา่ยภาษีี
มากกวา่บา้นทีใ่หเ้ชา่ของผูรั้บมรดกในบรเิวณเดยีวกนัถงึ 10 เทา่ 
ซึง่คนเหลา่นีอ้าศยัไกลถงึรัฐฟลอรดิา้ หรอื นวิยอรก์
ขอ้เสนอที ่19 ปกป้องบา้นของครอบครัว—และอตัราภาษีีที่
ต�า่—ส�าหรับเด็ก ๆ ทีรั่บมรดกและอาศยัในบา้นเพือ่อยูอ่าศยัเป็น
หลกัตามทีก่ฎหมายก�าหนด ก�าจัดชอ่งโหวข่องภาษีีบา้นทีเ่ปลีย่น

มาเป็นบา้นเชา่ . . . เพราะรายไดค้า่เชา่สามารถครอบคลมุ
สว่นตา่งในภาษีีทรัพยส์นิไดอ้ยา่งงา่ยดาย
3) เพิม่เงนิทนุส�าหรับการป้องกนัอคัคภียั หน่วยบรรเทาสาธารณะ
ภยัฉุกเฉนิ และโรงเรยีน โดย: • จัดตัง้เงนิกองทนุเพือ่ป้องกนั
อคัคภียัและหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉนิ: ทุม่รายไดเ้พือ่หน่วย
ผจญเพลงิของเขตในชมุชนชนบทและในเมอืง เพือ่แกไ้ขความ
ไมเ่ทา่เทยีมทีค่กุคามเวลาในการตอบสนองเพือ่ชว่ยชวีติในกรณี
ไฟป่าและกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย ์• จัดสรรการกระตุน้ทาง
เศรษีฐกจิส�าหรับโรงเรยีนและเทศมณฑลทีม่ปัีญหาในการสมดลุ
งบประมาณเนือ่งจากสถานการณโ์คโรนาไวรัส ดว้ยรายไดร้ะยะ
ยาวส�าหรับการตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ บา้นพักอาศยัในราคา
ยอ่มเยา โปรแกรมส�าหรับผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศยั การประกนัสขุภาพ และ
การบรกิารในทอ้งถิน่อืน่ ๆ • การสรา้งรายไดม้ลูคา่นับรอ้ยลา้น
ส�าหรับโรงเรยีนและรัฐบาลทอ้งถิน่ อนัเป็นผลมาจากการขาย
บา้นคนชราและการปิดชอ่งโหวข่องทรัพยส์นิมรดกทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ป็น
ทีอ่ยูอ่าศยัหลกั
4) ทัง้พรรคเดโมแครตและพรรครพัิบลกินัสนับสนุน
ขอ้เสนอที ่19: “ขอ้เสนอที ่19 ปกป้องการประหยดัเงนิภาษีีและ
ผลประโยชนช์องชาวแคลฟิอรเ์นยีทีด่อ้ยโอกาส ทัง้นีร้วมถงึ 
ผูส้งูอาย ุเจา้ของบา้นทีเ่ป็นผูท้พุพลภาพ และผูป้ระสบภยั
จากไฟป่า”—Jim Brulte, อดตีประธานพรรครพัิบลกินัแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี
“ลงคะแนนเสยีงกบัเดโมแครตระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่เพือ่
ปิดชอ่งโหวท่ีไ่มย่ตุธิรรมและจัดสรรเงนิชว่ยเหลอืส�าหรับทีอ่ยู่
อาศยัใหแ้กผู่ส้งูอายแุละครอบครัวของคนท�างาน”—Alexandra 
Rooker, อดตีประธานพรรคเดโมแครตแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
โปรดรว่มกบั นักผจญเพลงิ เจา้หนา้ตอบรับสถานการณฉุ์กเฉนิ 
กลุม่สทิธขิองผูส้งูอาย ุและผูท้พุพลภาพ, CALIFORNIA 
BLACK CHAMBER OF COMMERCE, CALASIAN CHAMBER, 
HISPANIC CHAMBER, เดโมแครตและรพัิบลกินัระดบัทอ้งถิน่
YESon19.vote
BRIAN RICE, ประธาน
สมาคมนักดบัเพลงิมอือาชพีรัฐแคลฟิอรเ์นยี
KATHLEEN BARAJAS, ประธาน
ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่สทิธผิูท้พุพลภาพ
GEORGE MOZINGO, สมาชกิคณะกรรมการ
สหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐแคลฟิอรเ์นยี 
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การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดา้นภาษีีทรัพยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญญัติ

ขอ้เสนอที่

19
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่19  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่19  ★
อยา่หลงเชือ่นยิายทีเ่อือ้ประโยชนต์นเองขา้งตน้
รับขอ้เท็จจรงิ:
ขอ้เท็จจรงิ: ขอ้เสนอที ่19 ใหก้ารจ�ากดัภาษีี/การชว่ยเหลอืเพือ่
ทีอ่ยูอ่าศยัแกผู่ส้งูอาย ุขอ้เท็จจรงิ: ขอ้เสนอที ่19 ปิดชอ่งโหว่
ทางภาษีีทีใ่ชโ้ดยนักลงทนุจากตา่งรัฐ ขอ้เท็จจรงิ: ขอ้เสนอที ่
19 ป้องกนัขอ้เสนอที ่13 ส�าหรับเจา้ของบา้น ขอ้เท็จจรงิ: ขอ้
เสนอที ่19 ปกป้องชวีติ/บา้นเรอืนจากไฟป่า
อา่นการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนดว้ยตนเอง: • “ความ
ยตุธิรรมของภาษีีทรัพยส์นิส�าหรับผูส้งูอาย ุผูท้พุพลภาพหนัก 
และผูป้ระสบภยัจากไฟป่าและภยัธรรมชาต”ิ [ขอ้เสนอที ่19, 
มาตรา 2.1(b)] • “การปกป้องสทิธิข์องพอ่แมแ่ละปู่ ยา่ตายายใน
การสง่ตอ่บา้นของครอบครัวใหแ้กบ่ตุรหลานของตน” [ขอ้เสนอ
ที ่19, มาตรา 2.1(a)(2)] • “การก�าจัดชอ่งโหวข่องกฎหมายที่
ไมเ่ป็นธรรมทีใ่ชโ้ดยนักลงทนุจากฝ่ังตะวนัออก คนดงั และผูม้อีนั
จะกนิทีไ่มใ่ชช่าวแคลฟิอรเ์นยี และทายาทกองทนุทรัสตเ์พือ่หลกี
เลีย่งการจา่ยภาษีีทรัพยส์นิในสว่นทีย่ตุธิรรม” [ขอ้เสนอที ่19, 
มาตรา 2.1(a)(2)] • “จ�ากดัความเสยีหายจากไฟป่าทีม่ตีอ่บา้น
เรอืนผา่นเงนิกองทนุทีทุ่ม่ใหเ้พือ่การป้องกนัอคัคภียัและการตอบ
สนองตอ่เหตกุารณฉุ์กเฉนิ” [ขอ้เสนอที ่19, มาตรา 2.1(a)(1)]
อา่นเพิม่เตมิไดท้ีน่ี:่ www.sos.ca.gov/elections/ballot-
measures/qualified-ballot-measures

ขอ้เท็จจรงิอะไรทีฝ่่ายตรงขา้มไมไ่ดเ้ปิดเผยอยา่งจงใจ • นักการ
เมอืงรายหนึง่เป็นเจา้ของบา้นสามหลงั—และเมือ่ไมน่านมานีย้อมรับ
การใชป้ระโยชนใ์นชอ่งโหวข่องภาษีีเดยีวกนันีท้ีข่อ้เสนอที ่19 ก�าจัด
ทิง้ [ค�าปราศรัยในรัฐสภาของรัฐ, 6/26/20] • นักการเมอืงอกีราย
หนึง่ใชช้อ่งโหวข่องภาษีีจา่ยภาษีีเป็นเงนิ $2,034 ส�าหรับบา้นให ้
เชา่มลูคา่ลา้นดอลลาร—์$10,000 นอ้ยกวา่ทีต่อ้งจา่ยส�าหรับบา้น
ในบรเิวณคลา้ย ๆ กนั [บนัทกึสาธารณะ, เทศมณฑล San Diego ] 
• ทนายความของกลุม่ทีม่ผีลประโยชนพ์เิศษีจากการออกกฎหมาย 
Jon Coupal ยอมรับวา่ ผูล้งคะแนนเสยีงไมม่เีจตนาทีจ่ะใหก้ารละเวน้
ภาษีีแกผู่รั้บมรดกจากนอกรัฐส�าหรับการเชา่บา้นมลูคา่ลา้นดอลลาร ์
[Los Angeles Times] • “กลุม่ Jarvis ทีก่ลายเป็นกลไกการเงนิ . . .  
Coupal อยูใ่นธรุกจิของการสง่เสรมิการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนและสาเหต”ุ [คอลมันสิตข์อง Sacramento Bee]
ยนืหยดัไปกบัผูส้งูอาย ุเจา้ของบา้นทีเ่ป็นผูท้พุพลภาพ ผูป้ระสบภยัจาก
ไฟป่า นักผจญเพลงิ เจา้หนา้ตอบรับสถานการณฉุ์กเฉนิ ครอบครัว
ชาวนา และ ชาวแคลฟิอรเ์นยีทีท่�างานอยา่งหนักนับลา้น
www.YESon19.vote
KRISTY MILITELLO, Tubbs Wildfire Survivor
DAVID WOLFE, อดตีกรรมการนติบิญัญัติ
สมาคมผูเ้สยีภาษีีอากร Howard Jarvis
SALENA PRYOR, ประธาน
Black Small Business Association of California 

ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่19
“ขอ้เสนอที ่19 เป็นการพยายามของนักการเมอืงใน 
Sacramento ทีจ่ะขึน้ภาษีีทรัพยส์นิโดยการถอดถอนการปกป้อง
ผูเ้สยีภาษีีทีไ่ดรั้บอนุมตัแิลว้จากผูล้งคะแนนสองฉบบัออกจาก
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหม้กีารประเมนิมลูคา่
ทรัพยส์นิใหมใ่หเ้ป็นราคาตลาดส�าหรับทรัพยส์นิทีโ่อนจากพอ่
แมไ่ปใหล้กูและจากป่ยูา่ตายายไปใหห้ลาน”—Jon Coupal, 
ประธาน, สมาคมผูเ้สยีภาษีี Howard Jarvis
ขอ้เสนอที ่19 ตดัขอ้เสนอที ่13 ทีเ่กีย่วกบัการปกป้องที่
ครอบครัวชาวแคลฟิอรเ์นยีมภีายใตรั้ฐธรรมนูญแหง่รัฐและน�า
การขึน้ภาษีีเขา้มาแทน ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่19
ภายใตก้ฎหมายฉบบัปัจจบุนั การโอนทรัพยส์นิบางรายการ
ระหวา่งพอ่แมไ่ปใหล้กูไมต่อ้งท�าการประเมนิราคาใหม ่
น่ันหมายถงึ ภาษีีทรัพยส์นิจะยงัเทา่เดมิหลงัจากทีท่รัพยส์นิถกู
โอนแลว้ เชน่เดยีวกบัการโอนระหวา่งปู่ ยา่ตายายยายไปยงัหลาน
บางรายการ 
ผูล้งคะแนนเสยีงเพิม่บทบญัญัตทิีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก
นีล้งในรัฐธรรมนูญแหง่รัฐดว้ยขอ้เสนอที ่58 ในปี 1986 และ
ขอ้เสนอที ่193 ในปี 1996
ภายใตข้อ้เสนอที ่58 พอ่แมส่ามารถโอนบา้นมลูคา่เทา่ใดกไ็ด ้
และทรัพยส์นิอืน่ทีม่มีลูคา่ไมเ่กนิ $1 ลา้นไปใหแ้กบ่ตุรของตน
โดยไมม่กีารขึน้ภาษีีทรัพยส์นิ หากเราสญูเสยีขอ้เสนอที ่58 ไป 
ลกูหลานสามารถถกูบบีใหจ้า่ยภาษีีมากขึน้ในการขายทรัพยส์นิ
ของครอบครัว เชน่ ธรุกจิขนาดเล็กทีไ่ดใ้หค้วามปลอดภยั
ทางการเงนิแกค่รอบครัว และบา้นของครอบครัวทีอ่ยูม่านานหาก
พวกเขาไมส่ามารถยา้ยเขา้อยูไ่ดเ้ร็วพอ
ขอ้เสนอที ่19 ตดั ขอ้เสนอที ่58 ออกแมว้า่มนัจะไดรั้บการอนุมตัิ
ดว้ยจ�านวนผูอ้อกเสยีง 75.7%!
ขอ้เสนอที ่19 ถกูระบลุงในบตัรลงคะแนนในนาทสีดุทา้ยของ
การตกลงในสภานติบิญัญัต ิแมจ้ะมกีารคา้นจากทัง้สมาชกิ
พรรคเดโมแครตและพรรครพัิบลกินั
ขอ้เสนอที ่19 จะบบีใหม้กีารประเมนิราคาทรัพยส์นิใหมใ่หเ้ป็น
ราคาตลาดส�าหรับการโอนใหก้นัภายในครอบครัวนอกจากจะใช ้
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกัของเจา้ของใหม่

ขอ้เสนอที ่19 เป็นการขึน้ภาษีีมลูคา่พันลา้นเหรยีญจากครอบครัว
ชาวแคลฟิอรเ์นยี
ส�านักงานนักวเิคราะหก์ฎหมายทีไ่มฝั่กใฝ่ฝ่ายใดคาดการณ์
วา่ขอ้เสนอที ่19 สามารถสรา้งคา่ใชจ้า่ยใหแ้กค่รอบครัวชาว
แคลฟิอรเ์นยีประมาณ สองพันลา้นดอลลารต์อ่ปีจากภาษีี
ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้
บทบญัญัตขิองการโอนในขอ้เสนอที ่19 ไดถ้กูปฏเิสธไปแลว้โดย
ผูล้งคะแนนเสยีง
กฎหมายปัจจบุนั (ขอ้เสนอที ่60 และที ่90) อนุญาตใหเ้จา้ของ
บา้นทีม่อีาย ุ55 ปีขึน้ไปยา้ยเขา้บา้นใหมแ่ละโอนการประเมนิ
ภาษีีทรัพยส์นิปีฐานจากบา้นเดมิไปยงับา้นใหมไ่ด ้กฎหมาย
ปัจจบุนัอนุญาตการโอนนีห้นึง่ครัง้ภายในเขตเทศมณฑลเดยีวกนั
หรอืไปยงัเทศมณฑลทีย่อมรับการโอน และเฉพาะกบัทรัพยส์นิ
ใหมท่ีม่มีลูคา่เทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ทรัพยส์นิเดมิเทา่นัน้ ในปี 2018 
ผูล้งคะแนนเสยีงไดรั้บการเสนอขอ้เสนอที ่5 ซึง่อนุญาตใหม้กีาร
โอนมากกวา่ แตผู่ล้งคะแนนเสยีงตดัสนิใจวา่ระบบปัจจบุนันัน้มี
ความยตุธิรรมและมกีารปฏเิสธขอ้เสนอที ่5 ดว้ยคะแนนทีท่ว่มทน้
ขณะนีนั้กการเมอืงใน Sacramento น�าเสนอขอ้เสนอนีอ้กีครัง้ 
แตค่รัง้นีพ้วกเขาเพิม่การขึน้ภาษีีอยา่งหนักในทรัพยม์รดก มนั
เป็นขอ้ตกลงทีไ่มด่สี�าหรับครอบครัวชาวแคลฟิอรเ์นยี
ผูล้งคะแนนเสยีงชาวแคลฟิอรเ์นยีไดก้ลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนวา่พวก
เขาไมต่อ้งการการประเมนิราคาทรัพยส์นิใหมใ่หเ้ป็นราคาตลาด 
เมือ่ท�าการโอนระหวา่พอ่แมล่กู หรอื หากพอ่แมข่องเด็กเสยีชวีติ
แลว้ ระหวา่งปู่ ยา่ตายายไปยงัหลาน
ขณะนีนั้กการเมอืงใน Sacramento พยายามทีจ่ะตดัการปกป้อง
นีอ้อกไปจากครอบครัวชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถ
ขึน้ภาษีีไดอ้กีครัง้ อยา่ปลอ่ยใหม้นัเกดิขึน้
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่19
JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผูเ้สยีภาษีี Howard Jarvis
วุฒุิสิมาชกิ PATRICIA BATES, เขต 36
สมาชกิสมชัชา KEN COOLEY, เขต 8 
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ขอ้เสนอที่ จ�ำกดัสทิธิใ์นกำรไดร้บักำรปลอ่ยตวัโดยมกีำรคมุประพฤตสิ�ำหรบักำรกระท�ำควำมผดิบำงประกำรซึง่ขณะนีไ้ดร้บั
กำรพจิำรณำวำ่เป็นกำรกระท�ำควำมผดิไมร่นุแรง อนญุำตใหม้กีำรก�ำหนดบทลงโทษเทยีบเทำ่กบัควำมผดิอำญำ
อกุฉกรรจส์�ำหรบัผูก้ระท�ำควำมผดิบำงประเภททีก่ฎหมำยปจัจบุนัระบไุวว้ำ่เป็นควำมผดิทำงอำญำประเภทลหโุทษ
เทำ่น ัน้ กำรรเิร ิม่บญัญตักิฎหมำย20

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ค�ำอธบิำยโดยสงัเขป
รา่งกฎหมาย 20 มบีทบญัญัตหิลกัสีป่ระการ 
น่ันคอื:

• การเปลีย่นแปลงกฎหมายของรัฐเพือ่
เพิม่โทษอาญาส�าหรับอาชญากรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบัการโจรกรรม 

• การเปลีย่นแปลงวธิกีารก�ากบัควบคมุนักโทษ
ในชมุชน ผูซ้ ึง่ถกูปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�าของรัฐ 

• ท�าการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในกระบวนการที่
สรา้งขึน้โดยรา่งกฎหมาย 57 (2016) เพือ่
พจิารณาการปลอ่ยตวัผูถ้กูกกักนัจากเรอืนจ�า 

• ก�าหนดใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐและ
ของทอ้งถิน่ในการเกบ็รวบรวมตวัอยา่ง ดเีอ็นเอ 
จากผูใ้หญท่ีถ่กูตดัสนิวา่กระท�าความผดิอาญา 

ทีด่า้นลา่งนีเ้ราจะกลา่วถงึบทบญัญัตหิลกั
แตล่ะตวัและอธบิายถงึผลกระทบตอ่งบ
ประมาณของรา่งกฎหมาย 

กำรลงโทษในควำมผดิอำญำ
ส�ำหรบัอำชญำกรรมทีเ่ก ีย่วเนือ่ง
กบักำรโจรกรรมบำงประกำร
ควำมเป็นมำ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจเ์ป็นอาชญากรรม
ประเภททีร่นุแรงทีส่ดุ กฎหมายของรัฐใหค้�า
นยิามความผดิอาญาอกุฉกรรจว์า่ "รนุแรง" หรอื 
"รา้ยแรง" หรอืทัง้สองประการ ตวัอยา่งของ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีร่นุแรงและรา้ยแรงจะ
รวมถงึ การฆาตรกรรม การปลน้ และการขม่ขนื 
ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีไ่มไ่ดร้นุแรงหรอืรา้ย
แรงจะรวมถงึ การคา้มนุษยแ์ละการจ�าหน่าย
ยาเสพตดิ ความผดิอาญาประเภทลหโุทษจะ
เป็นอาชญากรรมทีร่นุแรงนอ้ยกวา่ ความผดิ
อาญาประเภทลหโุทษรวมถงึอาชญากรรม เชน่ 
การประทษุรา้ยและสภาพมนึเมาในทีส่าธารณะ

• จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมี
การคมุประพฤตไิวส้�าหรับผูก้ระท�าความผดิ
ไมร่นุแรงและครบก�าหนดระยะเวลาพน้โทษ
ส�าหรับความผดิหลกัแลว้ โดยตดัสทิธิผ์ู ้
กระท�าความผดิบางประเภท

• เปลีย่นแปลงมาตรฐานและขอ้ก�าหนดเกีย่ว
กบัการตดัสนิใจเรือ่งการปลอ่ยตวัโดยมกีาร
คมุประพฤตไิวต้ามโครงการนี ้ 

• อนุญาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบ
เทา่ความผดิอาญาอกุฉกรรจแ์กผู่ป้ระกอบ
อาชญากรรมการโจรกรรมบางประเภท ทีใ่น
ปัจจบุนัถอืวา่เป็นความผดิทางอาญาประเภท
ลหโุทษเทา่นัน้ รวมถงึอาชญากรรมการ
โจรกรรมบางประเภททีม่มีลูคา่ความเสยีหาย
ระหวา่ง 250-950 ดอลลาร ์ 

• ก�าหนดใหบ้คุคลทีต่อ้งโทษอาญาทีไ่มร่า้ย
แรงบางประเภทยอมใหเ้กบ็ตวัอยา่ง DNA 
มาจัดเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูของรัฐ

สรปุประมำณกำรผลกระทบทำงกำร
เงนิตอ่รฐับำลระดบัรฐัและระดบัทอ้งถิน่
ข ัน้สดุทำ้ย โดยนกัวเิครำะหก์ฎหมำย:
• คา่ใชจ้า่ยของหน่วยงานราชทณัฑร์ะดบัรัฐ

และทอ้งถิน่น่าจะเพิม่สงูขึน้หลายสบิลา้น
ดอลลารท์กุปี โดยหลกัแลว้ เนือ่งมาจาก
ประชากรในเรอืนจ�าของเทศมณฑลและ
ระดบัการคมุประพฤตผิูต้อ้งโทษคดอีาญา
ในชมุชนเพิม่ขึน้

• คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัศาลของรัฐและทอ้ง
ถิน่เพิม่ขึน้ และอาจมากกวา่หลายลา้น
ดอลลารต์อ่ปีกไ็ด ้

• คา่ใชจ้า่ยดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายระดบั
รัฐและระดบัทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัการเกบ็
รวบรวมและการประมวลผลตวัอยา่ง DNA 
เพิม่สงูขึน้ แตไ่มน่่าจะเกนิกวา่แคไ่มก่ีล่า้น
ดอลลารต์อ่ปี 

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ ลขำธกิำรรฐั ที ่voterguide.sos.ca.gov
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กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย ต่ อ

กำรพพิำกษำลงโทษควำมผดิอำญำ
อกุฉกรรจ ์ผูท้ีถ่กูตดัสนิวา่กระท�าความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์ามารถถกูลงโทษไดด้งัตอ่ไปนี:้

• เรอืนจ�ำของรฐั ผูท้ีถ่กูพพิากษา
ลงโทษในปัจจบุนัหรอืในอดตีในขอ้หา
อาชญากรรมรา้ยแรง รนุแรง หรอื
อาชญากรรมเรือ่งเพศ สามารถถกู
ลงโทษใหจ้�าคกุทีเ่รอืนจ�าของรัฐ 

• เรอืนจ�ำของเทศมณฑลและ/หรอืกำร
ก�ำกบัควบคมุโดยชุมชน ผูท้ีไ่มถ่กู
พพิากษาลงโทษในปัจจบุนัหรอืในอดตี
ในขอ้หาอาชญากรรมรา้ยแรง รนุแรง 
หรอือาชญากรรมเรือ่งเพศ ปกตแิลว้จะ
ถกูลงโทษใหจ้�าคกุในเรอืนจ�าของเทศ
มณฑล หรอือยูภ่ายใตก้ารก�ากบัควบคมุ
ของเจา้หนา้ทีภ่าคทณัฑข์องเทศมณฑล
ในชมุชน หรอืทัง้สองอยา่ง 

กำรพพิำกษำลงโทษควำมผดิอำญำประเภท
ลหโุทษ ผูท้ีถ่กูพพิากษาลงโทษดว้ยความผดิ
อาญาประเภทลหโุทษสามารถถกูลงโทษใหจ้�าคกุ
ในเรอืนจ�าของเทศมณฑล อยูใ่นการก�ากบัดแูลโดย
ชมุชน เสยีคา่ปรับ หรอืรวมบทลงโทษทีก่ลา่วมา 
โดยทัว่ไปจะถกูลงโทษนอ้ยกวา่ผูท้ีก่ระท�าความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจ ์ตวัอยา่งเชน่ การพพิากษา
ลงโทษความผดิอาญาประเภทลหโุทษจะไม่
สามารถจ�าคกุเกนิหนึง่ปีได ้ขณะทีค่วามผดิอาญา
อกุฉกรรจส์ามารถก�าหนดใหจ้�าคกุนานกวา่นัน้
มากได ้นอกจากนี ้โดยปกตแิลว้ผูท้ีถ่กูพพิากษา
ลงโทษดว้ยความผดิอาญาประเภทลหโุทษจะได ้
รับการควบคมุดแูลในชมุชนไมน่านเทา่ และอาจไม่
ควบคมุอยา่งใกลช้ดิเทา่โดยเจา้หนา้ทีภ่าคทณัฑ์
กำรพพิำกษำลงโทษควำมผดิอำญำวอบเบลอร ์
ในปัจจบุนัอาชญากรรมบางประเภท เชน่ การขโมย
อตัลกัษณ ์สามารถถกูลงโทษเป็นความผดิอาญา
อกุฉกรรจห์รอืความผดิอาญาประเภทลหโุทษได ้
ซึง่อาชญากรรมเหลา่นีเ้รยีกวา่ "วอบเบลอร"์ โดย
ทัว่ไปค�าวนิจิฉัยจะขึน้อยูก่บัอาชญากรรมนัน้ ๆ และ
ประวตัอิาชญากรรมของบคุคลดงักลา่ว 
รำ่งกฎหมำย 47 กำรลดโทษส�ำหรบั
อำชญำกรรมบำงประเภท ในเดอืนพฤศจกิายน 
2014 ผูล้งคะแนนเสยีงผา่นรา่งกฎหมาย 47 ซึง่

ท�าใหอ้าชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโจรกรรมบาง
ประเภททีใ่หล้งโทษเป็นความผดิอาญาประเภท
ลหโุทษแทนความผดิอาญาอกุฉกรรจ ์ตวัอยา่ง
เชน่ ภายใตร้า่งกฎหมาย 47 การโจรกรรมทีเ่กีย่ว
เนือ่งกบัทรัพยส์นิมลูคา่ $950 หรอืนอ้ยกวา่ โดย
ทัว่ไปจะถอืวา่เป็นการโจรกรรมเล็กนอ้ยและตอ้ง
ถกูลงโทษในความผดิอาญาประเภทลหโุทษ
แทนทีจ่ะเป็นความผดิอาญาอกุฉกรรจเ์หมอืนที่
บางครัง้เคยท�าไดใ้นอดตี (เชน่ การขโมยรถยนต)์ 
นอกจากนี ้รา่งกฎหมาย 47 ยงัก�าหนดใหก้าร
โจรกรรมในรา้นคา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรัพยส์นิมลูคา่ 
$950 หรอืนอ้ยกวา่ ตอ้งถกูลงโทษในความผดิ
อาญาประเภทลหโุทษแทนทีจ่ะเป็นความผดิ
อาญาอกุฉกรรจเ์หมอืนทีเ่คยท�าไดใ้นอดตี

ขอ้เสนอ
กำรเพิม่โทษส�ำหรบัอำชญำกรรมที่
เก ีย่วขอ้งกบักำรโจรกรรมบำงประเภท 
รา่งกฎหมาย 20 กอ่ใหเ้กดิสองอาชญากรรม
ใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการโจรกรรม 

• กำรโจรกรรมตอ่เนือ่ง ผูท้ีถ่กูพพิากษา
ลงโทษตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปส�าหรับ
อาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโจรกรรมบาง
ประเภท (เชน่ การลกัทรัพยใ์นอาคาร การ
ปลอมแปลงเอกสาร หรอืการจีร้ถ) ทีถ่กูตดัสนิ
วา่มคีวามผดิในความผดิโจรกรรมในรา้นคา้หรอื
การโจรกรรมเล็กนอ้ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบัทรัพยส์นิ
ทีม่มีลูคา่มากกวา่ $250 สามารถถกูฟ้องด�าเนนิ
คดใีนความผดิการโจรกรรมตอ่เนือ่งได ้

• กำรโจรกรรมคำ้ปลกีทีจ่ดัเตรยีมไว้
ลว่งหนำ้ ผูท้ีก่ระท�าการรว่มกบัผูอ้ืน่ในการ
โจรกรรมเล็กนอ้ยหรอืโจรกรรมในรา้นคา้ตัง้แต่
สองครัง้ขึน้ไป โดยทีม่ลูคา่ของทรัพยส์นิที่
โจรกรรมภายใน 180 วนัมมีลูคา่รวมเกนิ $250 
สามารถถกูฟ้องด�าเนนิคดใีนความผดิการ
โจรกรรมคา้ปลกีทีเ่ตรยีมการไวล้ว่งหนา้

ความผดิอาญาใหมท่ัง้สองประการนีจ้ะเป็นความผดิ
อาญาวอบเบลอร ์ซึง่จะมกีารลงโทษจ�าคกุสงูสดุ
สามปีในเรอืนจ�าของเทศมณฑล แมว้า่บคุคลดงักลา่ว
ถกูพพิากษาลงโทษในอดตีส�าหรับอาชญากรรมรา้ย
แรง ความรนุแรง หรอืในเรือ่งเพศกต็าม

จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตัวโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรับการกระท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดรั้บ
การพจิารณาวา่เป็นการกระท�าความผดิไมร่นุแรง อนุญาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์�าหรับผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ

เทา่นัน้ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

20
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ขอ้เสนอที่ จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรับการกระท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดรั้บ
การพจิารณาวา่เป็นการกระท�าความผดิไมร่นุแรง อนุญาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์�าหรับผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ
เทา่นัน้ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย20

นอกจากนี ้รา่งกฎหมาย 20 ยงัอนุญาตให ้
อาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโจรกรรมบาง
ประเภทในปัจจบุนั ทีป่กตแิลว้จะถกูลงโทษ
เป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษภายใตร้า่ง
กฎหมาย 47 ใหถ้กูลงโทษเป็นความผดิอาญา
อกุฉกรรจ ์ตวัอยา่งเชน่ ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั 
การโจรกรรมทรัพยส์นิทกุประเภทในรา้นคา้
ทีม่มีลูคา่การนอ้ยกวา่ $950 โดยทัว่ไปจะถกู
ลงโทษเป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษ 
ภายใตร้า่งกฎหมาย 20 ผูท้ีข่โมยทรัพยส์นิที่
มมีลูคา่นอ้ยกกวา่ $950 ทีไ่มไ่ดข้โมยเพือ่ไป
ขาย (เชน่ ขโมยเงนิทีเ่ครือ่งคดิเงนิ) จากรา้นคา้ 
สามารถถกูลงโทษเป็นความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
ได ้ซึง่สามารถเพิม่เวลาทีต่อ้งโทษส�าหรับผู ้
ทีถ่กูพพิากษาลงโทษความผดิอาญาเหลา่นี ้
ตวัอยา่งเชน่ แทนทีจ่ะตอ้งจ�าคกุในเรอืนจ�าของ
เทศมณฑลเป็นเวลาสงูสดุหกเดอืน บคุคลเหลา่
นีอ้าจถกูลงโทษใหจ้�าคกุสงูสดุสามปีในเรอืนจ�า
ของเทศมณฑลหรอืในเรอืนจ�าของรัฐ 
เราประเมนิวา่อาจจะมผีูค้นสองถงึสามพันคนตอ่
ปีทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
อยา่งไรกต็าม คา่นีป้ระเมนิตามขอ้มลูทีม่อียูอ่ยา่ง
จ�ากดั และตวัเลขจรงิของผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจะ
ขึน้อยูก่บัตวัเลอืกทีพ่นักงานอยัการหรอืผูพ้พิากษา
เลอืก เนือ่งจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จงึเป็นไปไดว้า่
ตวัเลขจรงิอาจสงูกวา่หรอืต�า่กวา่นีม้าก

แนวทำงปฏบิตัสิ�ำหรบักำร
ก�ำกบัควบคมุโดยชุมชน
ควำมเป็นมำ
ผูท้ีถ่กูปลอ่ยตวัออกมาจากเรอืนจ�าของรัฐ
หลงัครบก�าหนดเวลาการจ�าคกุในความผดิ
อาญาอกุฉกรรจร์า้ยแรงหรอืรนุแรง จะอยู่
ภายใตก้ารควบคมุในชมุชนโดยเจา้หนา้ที่
ทณัฑบ์นเป็นระยะเวลาหนึง่ ผูท้ีถ่กูปลอ่ยตวั
ออกจากเรอืนจ�าหลงัครบก�าหนดเวลาการ
จ�าคกุในความผดิอาญาอืน่ ปกตแิลว้จะอยู่
ภายใตก้ารควบคมุในชมุชนโดยเจา้หนา้ที่
ภาคทณัฑข์องเทศมณฑลเป็นระยะเวลา

หนึง่ ซึง่ปกตแิลว้หมายถงึ การก�ากบัควบคมุ
ในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั (Post-Release 
Community Supervision: PRCS) เมือ่ผูท้ี่
อยูใ่นทณัฑบ์นของรัฐหรอื PRCS ไมป่ฏบิตั ิ
ตามกฎทีก่�าหนดใหป้ฏบิตัติามขณะอยูภ่ายใต ้
การก�ากบัควบคมุ ซึง่เรยีกวา่เป็นการละเมดิ 
"ขอ้ก�าหนดการก�ากบัควบคมุ" เจา้หนา้ที่
ทณัฑบ์นของรัฐหรอืเจา้หนา้ทีภ่าคทณัฑ์
ของเทศมณฑลสามารถเลอืกทีจ่ะขอใหผู้ ้
พพิากษาเปลีย่นขอ้ก�าหนดการก�ากบัควบคมุ
ได ้ซึง่สามารถท�าใหข้อ้ก�าหนดนัน้เขม้งวดขึน้ 
หรอืใหม้กีารจ�าคกุในเรอืนจ�าของเทศมณฑล 

ขอ้เสนอ
กำรเปลีย่นแปลงแนวทำงปฏบิตัสิ�ำหรบั
กำรก�ำกบัควบคมุโดยชุมชน รา่งกฎหมาย
นีม้กีารเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในทณัฑบ์น
ของรัฐและแนวทางปฏบิตั ิPRCS ตวัอยา่ง
เชน่ ก�าหนดใหเ้จา้หนา้ทีภ่าคทณัฑข์อใหผู้ ้
พพิากษาเปลีย่นขอ้ก�าหนดการก�ากบัควบคมุ
ส�าหรับผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่ง PRCS หากมกีารละเมดิ
ขอ้ก�าหนดเป็นครัง้ทีส่าม นอกจากนี ้รา่ง
กฎหมายนีย้งัก�าหนดใหแ้ผนกทนัฑบ์นของ
รัฐและแผนกภาคทณัฑข์องเทศมณฑลแลก
เปลีย่นนขอ้มลูกนัเกีย่วกบัผูท้ีห่น่วยงานของ
ตนก�ากบัควบคมุมากขึน้

รำ่งกฎหมำย 57 กระบวนกำร
พจิำรณำกำรปลอ่ยตวั
ควำมเป็นมำ
ผูท้ีอ่ยูใ่นเรอืนจ�าทีถ่กูพพิากษาลงโทษใน
ความผดิอาญาหลกั โดยทัว่ไปแลว้จะเป็น
อาชญากรรมทีต่อ้งโทษจ�าคกุเป็นเวลานาน
ทีส่ดุ ซึง่มกัจะถกูลงโทษใหจ้�าคกุเป็นเวลาเพิม่
เตมิเนือ่งจากขอ้เท็จจรงิในคด ี(เชน่ หากมกีาร
ใชอ้าวธุปืน) หรอืเพือ่ลงโทษในความผดิอาญา
อืน่ ๆ ทีม่คีวามผดินอ้ยกวา่ทีก่ระท�าความผดิ
ในเวลาเดยีวกนั ตวัอยา่งเชน่ ผูท้ีถ่กูพพิากษา
ลงโทษกอ่นหนา้นีด้ว้ยอาชญากรรมรา้ยแรงหรอื
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รนุแรง โดยทัว่ไปตอ้งรับโทษสองเทา่ส�าหรับ
การกระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจค์รัง้ใหมใ่ด ๆ
ในเดอืนพฤศจกิายน 2016 ผูล้งคะแนนเสยีง
ผา่นรา่งกฎหมาย 57 ซึง่เปลีย่นรัฐธรรมนูญของ
รัฐเพือ่ใหผู้ถ้กูคมุขงัในเรอืนจ�าทีถ่กูพพิากษา
ลงโทษในความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีไ่ม่
รนุแรง มสีทิธิไ์ดรั้บพจิารณาปลอ่ยตวัหลงัครบ
ก�าหนดจ�าคกุในความผดิอาญาหลกัแลว้ ผูถ้กู
คมุขงัจะไดรั้บการพจิารณาปลอ่ยตวัโดยคณะ
กรรมการพจิารณาทณัฑบ์นของรัฐ (Board of 
Parole Hearings: BPH) เจา้หนา้ที ่BPH จะ
ตรวจสอบขอ้มลูตา่ง ๆ ในไฟลข์องผูถ้กูคมุขงั 
เชน่ ประวตัอิาชญากรรมและพฤตกิรรมในเรอืน
จ�า เพือ่ใหท้ราบวา่ควรปลอ่ยตวัผูถ้กูคมุขงั
หรอืไม ่นอกจากนี ้BPH ยงัพจิารณาจดหมาย
ใด ๆ ทีเ่จา้หนา้ทีอ่ยัการ หน่วยงานทีบ่งัคบั
ใชก้ฎหมาย และเหยือ่การกระท�าความผดินัน้
ยืน่เขา้มาเกีย่วกบัผูถ้กูคมุขงั แผนกราชทณัฑ์
และฟ้ืนฟแูกไ้ขผูก้ระท�าผดิของรัฐ California 
(California Department of Corrections and 
Rehabilitation: CDCR) ตดิตอ่เหยือ่การกระ
ท�าความผดิทีล่งทะเบยีนไวก้บัรัฐ เพือ่แจง้ให ้
ทราบวา่เหยือ่สามารถยืน่หนังสอืดงักลา่วได ้ผู ้
ถกูคมุขงัจะทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวั เวน้แต ่BPH 
ประเมนิวา่ผูถ้กูคมุขงัมคีวามเสีย่งเกนิกวา่เหตุ
ทีจ่ะกอ่ความรนุแรง หากไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตวั 
ผูถ้กูคมุขงัสามารถรอ้งขอใหม้กีารทบทวนการ
ตดัสนิใจได ้ผูถ้กูคมุขงัทีถ่กูปฏเิสธการปลอ่ย
ตวัจะไดรั้บการพจิารณาซ�า้ในปีถดัไป แตโ่ดย
มากแลว้จะครบก�าหนดเวลาการจ�าคกุหรอืได ้
รับการปลอ่ยตวักอ่น ในปี 2019 ทาง BPH 
ไดพ้จิารณาค�ารอ้งปลอ่ยตวัผูถ้กูคมุขงัเกอืบ 
4,600 คน และอนุมตั ิ860 คน (รอ้ยละ 19)

ขอ้เสนอ
เปลีย่นแปลงรำ่งกฎหมำย 57 
กระบวนกำรพจิำรณำกำรปลอ่ยตวั รา่ง
กฎหมาย 20 มกีารเปลีย่นแปลงตา่งๆ ใน
กระบวนการพจิารณาการปลอ่ยตวัของรา่ง
กฎหมาย 57 การเปลีย่นแปลงหลกัคอื:

จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตัวโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรับการกระท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดรั้บ
การพจิารณาวา่เป็นการกระท�าความผดิไมร่นุแรง อนุญาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา

อกุฉกรรจส์�าหรับผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ
เทา่นัน้ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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• การคดัผูถ้กูคมุขงับางคนออกจาก
กระบวนการ เชน่ ผูท้ีถ่กูพพิากษา
ลงโทษในการกระท�าความผดิรนุแรงใน
ครอบครัวหรอืการประทษุรา้ยบางประการ 

• ก�าหนดให ้BPH ตอ้งปฏเิสธการปลอ่ยตวัผู ้
ถกูคมุขงัทีม่คีวามเสีย่งเกนิกวา่เหตทุีจ่ะ
กอ่อาชญากรรมอกุฉกรรจท์ีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่เหยือ่ แทนทีจ่ะเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งเกนิ
กวา่เหตทุีจ่ะกอ่ความรนุแรงเทา่นัน้ 

• ก�าหนดให ้BPH ตอ้งพจิารณาประเด็น
ตา่ง ๆ เพิม่เตมิ เชน่ ทศันคตขิองผูถ้กูคมุ
ขงัเกีย่วกบัความผดิอาญาของตน เมือ่
ท�าการตดัสนิใจวา่จะปลอ่ยตวัหรอืไม ่

• ก�าหนดใหผู้ถ้กูคมุขงัทีถ่กูปฏเิสธการ
ปลอ่ยตวัตอ้งรอสองปี (แทนทีจ่ะเป็น
หนึง่ปี) กอ่นที ่BPH จะพจิารณาอกีครัง้

• อนุญาตใหพ้นักงานงานอยัการรอ้งขอให ้BPH 
ทบทวนการตดัสนิใจการปลอ่ยตวัอกีครัง้ 

• ก�าหนดให ้CDCR พยายามคน้หา
ต�าแหน่งทีอ่ยูข่องเหยือ่เพือ่แจง้ใหเ้หยือ่
ทราบถงึการทบทวนดงักลา่ว แมว้า่เหยือ่
ไมไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัรัฐกต็าม

กำรเก็บตวัอยำ่งดเีอ็นเอ
ควำมเป็นมำ
ในรัฐ California ก�าหนดใหต้อ้งเกบ็ตวัอยา่ง 
ดเีอ็นเอ ของ (1) ผูใ้หญท่ีถ่กูจับกมุ ถกู
ด�าเนนิคดดีว้ย หรอืถกูพพิากษาลงโทษ
ในความผดิอาญาอกุฉกรรจ ์(2) เยาวชนที่
กระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจ ์และ (3) ผู ้
ทีต่อ้งลงทะเบยีนในความผดิทางเพศหรอืผู ้
ลอบวางเพลงิ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย
ของรัฐและของทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้กบ็รวบรวม
ตวัอยา่งเหลา่นีแ้ละสง่ไปยงักระทรวง
ยตุธิรรมของรัฐ California (California 
Department of Justice: DOJ) เพือ่ด�าเนนิ
ตามกระบวนการ ปัจจบุนั DOJ ไดรั้บตวัอยา่ง 
ดเีอ็นเอ ประมาณ 100,000 ตวัอยา่งตอ่ปี 
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ขอ้เสนอที่ จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรับการกระท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดรั้บ
การพจิารณาวา่เป็นการกระท�าความผดิไมร่นุแรง อนุญาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์�าหรับผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ
เทา่นัน้ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย20

ซึง่ DOJ จัดเก็บขอ้มลูดเีอ็นเอ ในฐานขอ้มลู 
ดเีอ็นเอของรัฐ และสง่ไปยงัฐานขอ้มลู
แหง่ชาต ิหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายจะ
เป็นผูใ้ชฐ้านขอ้มลูเหลา่นีเ้พือ่การสอบสวน
อาชญากรรม 

ขอ้เสนอ
ขยำยกำรเก็บรวบรวมตวัอยำ่งดเีอ็นเอ 
นอกจากนี ้รา่งกฎหมายนีก้�าหนดใหห้น่วย
งานบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐและของทอ้ง
ถิน่เกบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอ จากผูใ้หญท่ีถ่กู
พพิากษาลงโทษในความผดิอาญาประเภท
ลหโุทษบางประการดว้ย ความผดิอาญาเหลา่
นีจ้ะรวมถงึ การโจรกรรมในรา้นคา้ การปลอม
แปลงเชค็เงนิสด และความผดิอาญาความ
รนุแรงในครอบครัวบางประการ 

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
รา่งกฎหมายนีจ้ะสง่ผลกระทบตา่งๆ ตอ่งบ
ประมาณรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลทอ้งถิน่ 
อยา่งไรกต็าม ขนาดทีแ่น่นอนของผลกระ
ทบทีก่ลา่วถงึดงัดา้นลา่งนีจ้ะขึน้อยูก่บัปัจจัย
หลายประการ หนึง่ปัจจัยส�าคญัคอืค�าวนิจิฉัย
ของศาลและของผูอ้ืน่ (เชน่ แผนกภาคทณัฑ์
ของเทศมณฑลและพนักงานอยัการ) เกีย่ว
กบัวธิกีารน�ารา่งกฎหมายมาปรับใช ้ตวัอยา่ง
เชน่ รา่งกฎหมายนีข้อใหม้กีารเปลีย่นแปลง
ในสทิธติามรัฐธรรมนูญของผูถ้กูคมุขงัเพือ่ให ้
มกีารพจิารณาปลอ่ยตวัภายใตร้า่งกฎหมาย 
57 โดยไมต่อ้งเปลีย่นรัฐธรรมนูญของรัฐ 
หากรา่งกฎหมายดงักลา่วถกูคดัคา้นในศาล 
ผูพ้พิากษาอาจก�าหนดวา่บทบญัญัตบิาง
ประการจะไมส่ามารถมผีลบงัคบัใชไ้ด ้การ
ประเมนิของเราในผลกระทบตอ่งบประมาณที่
ดา้นลา่งนีต้อ่รัฐบาลของรัฐและรัฐบาลทอ้งถิน่ 
จะอนุมานวา่มกีารน�ารา่งกฎหมายนีม้าใชโ้ดย
สมบรูณแ์บบ โดยรวมแลว้ คา่ใชจ้า่ยของรัฐ
ทีเ่พิม่ขึน้ทีป่ระเมนิได ้จะนอ้ยกวา่รอ้ยละหนึง่
ของงบประมาณกองทนุทัว่ไปปัจจบุนัของรัฐ 
(กองทนุทัว่ไปเป็นบญัชกีารเงนิหลกัส�าหรับ

การด�าเนนิงานของรัฐ ซึง่รัฐใชใ้นการจา่ยคา่
การศกึษา เรอืนจ�า การรักษาพยาบาล และ
บรกิารอืน่ ๆ)
คำ่ใชจ้ำ่ยกำรรำชทณัฑข์องรฐัและของ
ทอ้งถิน่ รา่งกฎหมายนีจ้ะเพิม่คา่ใชจ้า่ยการ
ราชทณัฑข์องรัฐและของทอ้งถิน่ในสามทาง
ดว้ยกนั 

• ประการแรก เพิม่การลงโทษในความผดิ
อาญาทีเ่กีย่วเนือ่งการการโจรกรรมบาง
ประเภท สว่นใหญจ่ะเพิม่คา่ใชจ้า่ยการ
ราชทณัฑโ์ดยการเพิม่จ�านวนประชากร
ในเรอืนจ�าของเทศมณฑลและระดบัของ
การก�ากบัควบคมุในชมุชนของบางคน

• ประการทีส่อง การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
ทีม่ตีอ่แนวทางปฏบิตัสิ�าหรับการก�ากบั
ควบคมุโดยชมุชนจะเป็นการเพิม่คา่ใช ้
จา่ยการราชทณัฑข์องรัฐและของทอ้ง
ถิน่ในหลากหลายทาง ตวัอยา่งเชน่ 
ความตอ้งการทีเ่จา้หนา้ทีภ่าคทณัฑข์อง
เทศมลฑลขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงใน
ขอ้ก�าหนดการก�ากบัควบคมุส�าหรับผูท้ี่
อยูร่ะหวา่ง PRCS ทีล่ะเมดิขอ้ก�าหนด
เป็นครัง้ทีส่าม สามารถเพิม่ประชากรใน
เรอืนจ�าของเทศมณฑลไดห้ากท�าให ้
ตอ้งจ�าคกุผูค้นมากขึน้ 

• ประการทีส่าม การเปลีย่นแปลงใน
กระบวนการพจิารณาการปลอ่ยตวัของ 
รา่งกฎหมาย 57 จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยของ
รัฐโดยการลดจ�านวนผูถ้กูคมุขงัทีจ่ะถกู
ปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�า และโดยทัว่ไปแลว้
จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยในกระบวนการ 

เราประเมนิวา่แตล่ะปีมผีูค้นหลายพันคนทีจ่ะ
ไดรั้บผลกระทบจากรา่งกฎหมายนี ้น่ันท�าให ้
เราประเมนิวา่คา่ใชจ้า่ยการราชทณัฑข์อง 
จ�านวนทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิจะขึน้อยูก่บัปัจจัยที่
ไมแ่น่นอนหลายปัจจัย เชน่ จ�านวนของผูท้ี่
ไดรั้บผลกระทบจากรา่งกฎหมายนี ้

การวเิคราะหโ์ดยนักวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ต่ อ
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จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตัวโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรับการกระท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดรั้บ
การพจิารณาวา่เป็นการกระท�าความผดิไมร่นุแรง อนุญาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา

อกุฉกรรจส์�าหรับผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ
เทา่นัน้ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

20
กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย ต่ อ

คำ่ใชจ้ำ่ยของรฐัและของทอ้งถิน่ที่
เก ีย่วเนือ่งกบัศำล รา่งกฎหมายนีจ้ะเพิม่
คา่ใชจ้า่ยของรัฐและของทอ้งถิน่ทีเ่กีย่ว
เนือ่งกบัศาล เนือ่งจากจะท�าใหบ้างคนถกู
พพิากษาลงโทษในความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
ส�าหรับความผดิอาญาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการ
โจรกรรมบางประการ แทนทีจ่ะเป็นความ
ผดิอาญาประเภทลหโุทษ เนือ่งจากศาล
ใชเ้วลาพจิารณาความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
มากกวา่ความผดิอาญาประเภทลหโุทษ ซึง่
เพิม่ภาระใหก้บัศาล พนักงานอยัการของเทศ
มณฑล และทนายของรัฐ รวมถงึนายอ�าเภอ
ของเทศมณฑล (ทีรั่กษาความปลอดภยัใน
ศาล) จะเพิม่ขึน้ นอกจากนีก้ารก�าหนดให ้
เจา้หนา้ทีภ่าคทณัฑข์อใหผู้พ้พิากษาเปลีย่น
ขอ้ก�าหนดการก�ากบัควบคมุส�าหรับผูท้ีอ่ยู่
ระหวา่ง PRCS หลงัการละเมดิขอ้ก�าหนดครัง้
ทีส่าม จะท�าใหศ้าลมภีาระงานเพิม่มากขึน้ 
เราประมาณการวา่ ซึง่ขึน้อยูก่บัจ�านวนตาม
จรงิของผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจากรา่งกฎหมาย 
คำ่ใชจ้ำ่ยกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยของ
รฐัและของทอ้งถิน่ รา่งกฎหมายนีจ้ะเพิม่
คา่ใชจ้า่ยการบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐและ
ของทอ้งถิน่โดยการเพิม่จ�านวนของผูท้ีต่อ้ง
ใหต้วัอยา่ง ดเีอ็นเอ ซึง่เป็นไปไดว้า่อาจมี
ประมาณหลายหมืน่ตวัอยา่งตอ่ปี เราประเมนิ
การวา่การเพิม่ 

ผลกระทบตอ่งบประมำณอืน่ ๆ อาจมี
ผลกระทบตอ่งบประมาณในการบงัคบัใช ้
กฎหมายของรัฐและของทอ้งถิน่อืน่ ๆ ทีย่งัไม่
ทราบอนัเนือ่งมาจากรา่งกฎหมายนี ้ตวัอยา่ง
เชน่ หากการเพิม่บทลงโทษสามารถลด
จ�านวนอาชญากรรมได ้อาจสามารถหลกี
เลีย่งคา่ใชจ้า่ยในระบบยตุธิรรมคดอีาญาได ้
ขอบเขตทีผ่ลกระทบนีห้รอืผลกระทบอืน่ ๆ จะ
เกดิขึน้นัน้ ยงัไมเ่ป็นทีท่ราบ 

โปรดไปที ่http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพือ่ดรูำยชือ่ 

คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้ข ึน้เฉพำะเพือ่ 
สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพือ่ดรูำยชือ่ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ  
10 รำยแรกของคณะกรรมกำร 

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำฉบบัเต็มของขอ้เสนอรฐั
นี ้กรณุำโทรศพัทต์ดิตอ่เลขำธกิำรรฐัไดท้ ีห่มำยเลข  

(855) 345-3933 หรอืทำ่นสำมำรถสง่อเีมลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะไดร้บัเอกสำรทำง 

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด
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ขอ้เสนอที่ จำากดัสทิธิ์ิ�ในการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตสิำาหรับการกระทำาความผดิบางประการซึ่่ง่ขณะนีไ้ดรั้บ
การพจิารณาวา่เป็นการกระทำาความผดิไมร่นุแรง	อนุญาตใหม้กีารกำาหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์ำาหรับผูก้ระทำาความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ
เทา่นัน้	การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย20

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่20  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่20  ★
ไมรั่บขอ้เสนอที	่20	—	มนัเป็นแคก่ารหลอกลวงใชจ้า่ยงบประมาณใน
เรอืนจำาอยา่งเกนิจำาเป็น	
เราคอืบรรดาอยัการและผูท้ีร่อดชวีติมาจากอาชญากรรมอกุฉกรรจ	์ผู ้
สนับสนุนขอ้เสนอที	่20	ใหข้อ้มลูผดิ	นีค่อืความจรงิ:	
กฎหมายการตดัสนิโทษอาชญากรรมอกุฉกรรจม์คีวามชดัเจนและเขม้งวด
ผูท้ีก่ระทำาอาชญากรรมอกุฉกรรจจ์ะไดรั้บการตดัสนิโทษทีร่นุแรงและ
ยาวนานอยา่งโทษจำาคกุตลอดชวีติ	ขอ้เสนอที	่20	ไมไ่ดห้มายความเชน่นัน้	
ขอ้เสนอที	่20	จะสิน้เปลอืงภาษีทีค่ณุเสยีเป็นสบิๆ	ลา้นดอลลารไ์ปกบั
เรอืนจำา
นักวเิคราะหก์ารออกกฎหมายผูไ้มล่ำาเอยีงฝ่ายใดกลา่ววา่ขอ้เสนอ
ที	่20	จะใชเ้งนิ“เป็นสบิๆ	ลา้นดอลลาร”์	ทกุปี	ซึ่่ง่อาจจะทำาตดังบ
ประมาณอยา่งหนักสำาหรับ:	
•	 การฟ้ืนฟคูนในเรอืนจำาทีก่ำาลงัจะไดรั้บการปลอ่ยตวั	
•	 โปรแกรมสขุภาพจติทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่สามารถลดการกอ่อาชญากรรมซึ่ำา้	
•	 โรงเรยีน	บา้นเรอืน	และคนไรบ้า้น	
•	 สนับสนุนเหยือ่อาชญากรรม	
ขอ้เสนอที	่20	นัน้สดุโตง่
ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหโ้จรทีก่ระทำาการขโมยเล็กนอ้ยอยา่ง—ขโมย
จักรยาน—โดนลงโทษเทา่อาชญากรรมอกุฉกรรจ	์เป็นการแตกแถวไป

จากรัฐอืน่และทำาใหว้ยัรุน่	คนผวิส	ีคนละตนิ	และผูท้ีม่รีายไดน้อ้ยจะถกู
คมุขงัหลายปีเพราะกอ่อาชญากรรมเล็กนอ้ยทีไ่มม่คีวามรนุแรง	
ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหพ้วกเราถอยหลงัเขา้คลอง
ชาวแคลฟิอรเ์นยีไดล้งคะแนนเสยีงเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยทีส่ ิน้เปลอืงไป
กบัเรอืนจำาอยา่งลน้หลาม	ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหค้วามคบืหนา้นัน้ถอย
หลงักลบั	การฟ้ืนฟคูนในเรอืนจำากอ่นทีจ่ะไดรั้บการปลอ่ยตวัเป็นทางที่
ไดผ้ลทีส่ดุในการเพิม่ความปลอดภยัใหแ้กส่าธิ์ารณชน	ขอ้เสนอที	่20	
สามารถตดังบประมาณของสิง่ทีจ่ำาเป็นแลว้นำางบประมาณไปสิน้เปลอืง
กบัการสรา้งเรอืนจำาเพิม่	ซึ่่ง่เราไมไ่ดต้อ้งการ	
ผูน้ำาการบงัคบัใชก้ฎหมาย	ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งงบประมาณ	ผูป้ฏริปูการ
ตดัสนิความผดิทางอาญา	พนักงานอยัการ	และผูไ้ดรั้บความเสยีหาย
จากอาชญากรรม	ตา่งกต็อ่ตา้นการหลอกลวงเพือ่ใชจ้า่ยงบประมาณใน
เรอืนจำาอยา่งเกนิจำาเป็น	
NoProp20.Vote	
DIANA BECTON,	พนักงานอยัการเขต
เทศมณฑล	Contra	Costa	
RENEE WILLIAMS,	กรรมการบรหิาร
National	Center	for	Victims	of	Crime	
TINISCH HOLLINS,	ผูอ้ำานวยการแหง่รัฐ	California
ผูร้อดชวีติจากอาชญากรรมเพือ่ความปลอดภยัและความยตุธิิ์รรม	

“เขาปาดมดีมาทีฉั่นและพยายามจะฆา่ฉัน”	Terra	Newell	ผูร้อดชวีติ
จากการถกูผูป่้วยโรคโซึ่ซึ่โิอพาท	Dirty	John	ใชม้ดีโจมตกีลา่ว	“ชา่ง
เป็นเหตกุารณท์ีโ่หดรา้ยและน่าสะพรง่กลวัมาก—แตใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี	
การโจมตขีองเขาไมใ่ชอ่าชญากรรมรนุแรง”	
ภายใตก้ฎหมายของรัฐ	California	การโจมตดีว้ยอาวธุิ์รา้ยแรงถกูจัดวา่
เป็นการกระทำาความผดิ	“ไมร่นุแรง”—รวมไปถง่การขม่ขนืคูเ่ดท	การคา้
ประเวณีเด็ก	และอาชญากรรมอืน่	ๆ	อกี	19	ชนดิทีเ่ป็นอาชญากรรมที่
เห็นไดช้ดัวา่รนุแรง	
แตท่กุอยา่งถอืวา่	“ไมร่นุแรง”	ภายใตก้ฎหมาย	
ขอ้เสนอที	่20	จะแกไ้ขเรือ่งดงักลา่ว	
อาชญากรรม	“ไมร่นุแรง”	ในรัฐ	California	ประกอบไปดว้ยความรนุแรง
ในบา้น	การจดุระเบดิ	การยงิปืนเขา้ไปในบา้นโดยมเีจตนาทำาใหผู้อ้ ืน่
เสยีชวีติหรอืบาดเจ็บ	การขม่ขนืคนหมดสต	ิและการตเีด็กอยา่งรนุแรง
จนสามารถทำาใหเ้ด็กเกดิอาการโคมา่หรอืถง่แกช่วีติได ้
ผูบ้งัคบัคา้ประเวณีมกัจะทบุต	ีขม่ขนื	และมอมยาเหยือ่กอ่นที่
จะนำาเหยือ่ไปคา้ประเวณี	แตใ่นรัฐ	California	การคา้มนุษยถ์อื
เป็นการกระทำาความผดิ	“ไมร่นุแรง”	แมแ้ตอ่าชญากรรมทีเ่กดิจากความ
เกลยีดชงักถ็อืวา่	“ไมร่นุแรง”	
ดว้ยเหตนุี	้ผูก้ระทำาความผดิทีไ่ดรั้บการลงโทษจากการกระทำา
อาชญากรรมรนุแรง	22	อยา่งนีห้ลายพันคน	ซึ่่ง่ประกอบไปดว้ยผูก้อ่
อาชญากรรมทางเพศและผูล้ว่งละเมดิเด็ก	มสีทิธิ์ถิกูปลอ่ยตวัจาก
คกุกอ่นกำาหนดไดโ้ดยมติอ้งรับโทษเต็มและไมม่กีารเตอืนเหยือ่ของ
อาชญากรลว่งหนา้	
ขอ้เสนอที	่20	ป้องกนัมใิหม้กีารปลอ่ยตวัผูก้ระทำาการรนุแรงและผู ้
ลว่งละเมดิทางเพศกอ่นกำาหนดโดยการทำาใหอ้าชญากรรมรนุแรง	
22	ประการนีม้คีวาม	“รนุแรง”	ภายใตก้ฎหมาย	และตอ้งแจง้เหยือ่
อาชญากรใหท้ราบเมือ่มกีารปลอ่ยตวัอาชญากร	
ขอ้เสนอที	่20	จะใชบ้ทบญัญั	“การลงโทษเต็ม”	กบันักโทษอกุฉกรรจ์
ทีอ่าจเป็นภยัตอ่ความปลอดภยัของสาธิ์ารณชนไมว่า่จะมชีนชาตหิรอื
เชือ้ชาตใิดกต็าม	มไิดใ้ชก้ารลงโทษนีก้บัผูก้ระทำาความผดิเรือ่งยาเสพ
ตดิและอาชญากรรมเล็กนอ้ย	และมไิดจั้บคนเขา้คกุเพิม่ข่น้	
“ขอ้กลา่วหาทีว่า่ขอ้เสนอที	่20	จะทำาใหเ้รอืนจำาของเรามนัีกโทษ
เพิม่ข่น้อกีหลายพันคนนัน้ไมจ่รงิ”	Michele	Hanisee	นายกสมาคม
รองอยัการเขตกลา่ว“มนัไมไ่ดส้ง่คนเขา้คกุเพิม่	แตม่นัทำาใหผู้ก้ระทำา
ความผดิรนุแรงและผูก้อ่อาชญากรรมทางเพศรับโทษเต็ม”	

ขอ้เสนอนีป้้องกยัเหยือ่อาชญากรรมและทำาใหผู้ก้ระทำาความผดิได ้
รับการใหค้ำาปรก่ษา	จัดการความโกรธิ์	และเขา้ถง่โปรแกรมการปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรมนานข่น้	
“ขอ้เสนอที	่20	คุม้ครองเด็กมใิหถ้กูทำารา้ยรา่งการและถกูลว่งละเมดิ
ทางเพศ”	Marc	Klaas	ผูก้อ่ตัง้มลูนธิิ์เิด็ก	Klaas	กลา่ว	“จะเกดิการ
ตระหนักวา่การคา้มนุษยเ์ยาวชนเป็นอาชญากรรมรา้ยแรงตามทีม่นัเป็น”	
ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหม้กีารป้องกนัอาชญากรรมรนุแรงมากข่น้ดว้ยการ
เก็บ	DNA	จากคนทีถ่กูตดัสนิโทษจากการลกัขโมยและคดยีาเสพตดิ	
ซึ่่ง่มงีานวจัิยมากมายพบวา่การกระทำาเชน่นีช้ว่ยแกปั้ญหาอาชญากรรม
ทีห่นักและรนุแรงกวา่ได	้เชน่	คดกีารขม่ขนื	การปลน้	และการฆาตกรรม	
รัฐ	California	ลดบทลงโทษของการโจรกรรมในปี	2014	ตัง้แตนั่น้
เป็นตน้มามคีดกีาโจรกรรมทีใ่หญข่่น้เพิม่ข่น้ถง่	25%	ทำาใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่รา้นขายของชำา	เจา้ของธิ์รุกจิขนาดเล็ก	เจา้ของบา้น	และ
ผูบ้รโิภคกวา่พันลา้นดอลลาร	์การลกัเล็กขโมยนอ้ยกลายเป็นเรือ่งปกติ
และไมค่อ่ยมคีนแจง้ความ	
ขอ้เสนอที	่20	จะทำาใหบ้ทลงโทษการโจรกรรมตอ่เนือ่งใหม้คีวามเขม้
งวดมากยิง่ข่น้—เพือ่ชว่ยหยดุยัง้ไมใ่หเ้กดิการทำาลายรถ	การลกัเล็ก
ขโมยนอ้ย	โจรข่น้บา้น	และการโจรกรรมครัง้ใหญอ่ืน่	ๆ	
วกิฤตกิารณค์นตดิยาใน	California	เป็นอกีสาเหตใุหญท่ีท่ำาใหเ้กดิการ
โจรกรรม	การทำาใหบ้ทลงโทษมคีวามเขม้งวดมากยิง่ข่น้	ขอ้เสนอที	่
20	ทำาใหผู้ต้ดิยา	(ซึ่่ง่มจีำานวน	75%	ของคนไรบ้า้นในรัฐ	California)	
ไมต่อ้งอยูต่ามทอ้งถนนพรอ้มทัง้บำาบดัผูต้ดิยาและนำาพวกเขาเขา้
โปรแกรมสขุภาพซึ่่ง่มคีวามจำาเป็นอยา่งยิง่	
การลงคะแนนเสยีง	“รับ”ใหข้อ้เสนอที	่20	เป็นการลงคะแนนตอ่ตา้น
ความเกลยีดชงัและความรนุแรง	
มนัคอืการลงคะแนนเสยีงเพือ่เด็ก	เหยือ่อาชญากรรม	และผูร้อดชวีติ
จากอาชญากรรม
มนัคอืการลงคะแนนเสยีงเพือ่ความยตุธิิ์รรม	ความเทา่เทยีม	และ	รัฐ	
California	ทีป่ลอดภยัมากยิง่ข่น้	
PATRICIA WENSKUNAS,	ผูก้อ่ตัง้
บรษัิท	Crime	Survivors	
NINA SALARNO BESSELMAN,	ประธิ์าน
สหพันธิ์ผ์ูเ้สยีหายจากอาชญากรรมของรัฐ	California	
CHRISTINE WARD,	ผูอ้ำานวยการ
พันธิ์มติรผูเ้สยีหายจากอาชญากรรม	
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จำากดัสทิธิ์ิ�ในการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตสิำาหรับการกระทำาความผดิบางประการซึ่่ง่ขณะนีไ้ดรั้บ
การพจิารณาวา่เป็นการกระทำาความผดิไมร่นุแรง	อนุญาตใหม้กีารกำาหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์ำาหรับผูก้ระทำาความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ

เทา่นัน้	การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

20
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่20  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่20  ★
ผูค้ดัคา้นเมนิเฉยเรือ่งทีว่า่ขอ้เสนอที	่20	ทำาอะไรกนัแน่—มนัป้องกนั
ผูไ้ดรั้บการตดัสนิโทษลวนลามเด็ก	ผูก้อ่อาชญากรรมทางเพศ	และ
นักโทษรนุแรงทัง้หลาย	ไมใ่หถ้กูปลอ่ยตวัออกมากอ่นกำาหนด
ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั	นักโทษเหลา่นีม้คีณุสมบตัทิีจ่ะถกูปลอ่ยตวั
กอ่นกำาหนดได	้เนือ่งจากอาชญากรรมอกุฉกรรจข์องเขาถกูจัดวา่เป็น
อาชญากรรม	“ไมร่นุแรง”
ขอ้เสนอที	่20	จะอดุชอ่งโหวน่ีโ้ดยทำาใหอ้าชญากรรมอยา่งการขม่ขนื
คูเ่ดท	การคา้มนุษยเ์ยาวชน	การทำารา้ยคูส่มรส	และการโจมตดีว้ยอาวธุิ์
อนัตรายนัน้	เป็นอาชญากรรมที	่“รนุแรง”	ภายใตก้ฎหมาย
“ขอ้เสนอที	่20	มไิดส้ง่คนเขา้คกุเพิม่แมแ้ตค่นเดยีว”	Michael	
Rushford	ประธิ์านมลูนธิิ์กิฎหมายการตดัสนิความผดิทางอาญากลา่ว
	“มนัไมไ่ดจั้ดสรรงบประมาณไปสรา้งเรอืนจำาใหมห่รอืเฉอืนงบประมาณ
โปรแกรมสขุภาพจติและฟ้ืนฟสูภาพออก	เป็นขอ้โตแ้ยง้ทีไ่มเ่ป็นความ
จรงิ”
ผูค้ดัคา้นอา้งวา่ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหก้ารลกัเล็กขโมยนอ้ยเป็น	“
อาชญากรรมอกุฉกรรจ”์	และกลา่ววา่ผูก้ระทำาความผดิ	“สามารถถกูคมุ
ขงัในเรอืนจำาของรัฐนานหลายปี”
ขอ้อา้งทัง้สองนัน้ไมเ่ป็นความจรงิ
อา่นการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	ขอ้เสนอที	่20	มเีป้าหมาย

คอืโจรทีล่กัขโมยจนเป็นนสิยัและลกัขโมยซึ่ำ้า	ๆ	โดยเฉพาะ	และเนน้
หา้มมใิหผู้ก้ระทำาความผดิทีถ่กูตดัสนิคดถีกูสง่ไปยงัเรอืนจำาของรัฐ	แต่
พวกเขาจะถกูสง่ไปยงัคกุทอ้งถิน่โดยตรงหรอืเขา้โปรแกรมฟ้ืนฟสูภาพ
โดยการเล็งเป้าไปทีผู่ก้ระทำาความผดิรนุแรงและผูท้ีก่อ่อาชญากรรมตอ่
เนือ่งเทา่นัน้	ขอ้เสนอที	่20	ปกป้องชาวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน	รวมไปถง่
คนผวิสผีูซ้ึ่ ่ง่ผลการศก่ษาวจัิยแสดงใหเ้ห็นวา่ไดรั้บความไมเ่ป็นธิ์รรม
จากการกอ่คดคีวามรนุแรง	
เราทกุคนตอ้งการปฏริปูเพือ่ความยตุธิิ์รรมในระบบ	แตก่ารปลอ่ยให ้
ผูก้ระทำาความรนุแรงออกจากคกุกอ่นกำาหนดมใิชก่ารปฏริปู	มนัเป็น
อนัตรายตอ่ความปลอดภยัของสาธิ์ารณชน	
ขอ้เสนอที	่20	คอืการปฏริปูอยา่งแทจ้รงิทีจ่ะปกป้องผูไ้ดรั้บความเสยี
หายและพทิกัษ์ความยตุธิิ์รรมเรือ่งความเทา่เทยีม
ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที	่20	
FRANK LEE,	ประธิ์าน
องคก์รความยตุธิิ์รรมและความเทา่เทยีม	
ERIC R. NUÑEZ,	ประธิ์าน
สมาคมนายผูบ้ญัชาการตำารวจรัฐ	California	
PATRICIA WENSKUNAS,	ผูก้อ่ตัง้
บรษัิท	Crime	Survivors	

หยดุการหลอกลวงเกีย่วกบัการใชจ้า่ยในเรอืนจำา—ออกเสยีงไมรั่บ
ขอ้เสนอที	่20!
รัฐ	California	มกีารตดัสนิโทษทีย่าวนานและเขม้งวดตอ่อาชญากรรม
อกุฉกรรจอ์ยูแ่ลว้	ผูส้นับสนุนขอ้เสนอที	่20	พยายามทำาใหค้ณุหวาด
กลวัและทำาใหก้ารปฏริปูการตดัสนิความผดิทางอาญาทีค่ณุกระทำา
สำาเร็จมาแลว้ตอ้งถอยหลงั	เพือ่ทีจ่ะใชเ้งนิภาษีทีค่ณุจา่ยเป็นสบิๆ	ลา้น
ดอลลารไ์ปกบัเรอืนจำา	
อยา่โดนหลอก	ทกุปีมคีนเป็นพันๆ	คนถกูตดัสนิตอ้งถกูลงโทษ
รา้ยแรงและยาวนาน	ปัญหาไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารตดัสนิลงโทษ	มนัอยูท่ี่
การเตรยีมตวันักโทษใหพ้รอ้มแกก่ารปลอ่ยตวัตา่งหาก	ขอ้เสนอที	่20	
อาจจะทำาใหต้อ้งเฉอืนงบประมาณโปรแกรมการรักษาสขุภาพจติและการ
ฟ้ืนฟสูภาพอยา่งมาก—ซึ่่ง่พสิจูนม์าแลว้วา่กลวธิิ์ดีงักลา่วสามารถลดการ
กอ่อาชญากรรมซึ่ำา้ได	้แตม่นัจะทำาใหเ้รามคีวามปลอดภยันอ้ยลง	
ผูไ้ดรั้บความเสยีหายจากอาชญากรรม	ผูน้ำาการบงัคบัใชก้ฎหมาย	รวม
ไปถง่ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งงบประมาณ	และผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการฟ้ืนฟสูภาพ	
ตา่งกต็อ่ตา้นขอ้เสนอที	่20	นีเ้พราะมนัทำาใหส้ญูเสยีงบประมาณเป็น
สบิๆ	ลา้นไปกบัเรอืนจำาและตดังบประมาณโปรแกรมฟ้ืนฟสูภาพและ
ความชว่ยเหลอืแกผู่ไ้ดรั้บความเสยีหายจากอาชญากรรมลง	สนับสนุน
ขอ้เสนอที	่20		คอืการหลอกลวงใชง้บประมาณไปกบัเรอืนจำาและ
ทำาใหเ้ราถอยหลงัเขา้คลอง	
ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหเ้งนิของคณุสิน้เปลอืงไปกบัเรอืนจำา
ขอ้เสนอที	่20	จะใชภ้าษีประชาชน—ทีค่ณุเสยี—กวา่สบิลา้นดอลลาร์
ไปกบัเรอืนจำา	รัฐ	California	กำาลงัเผชญิหนา้กบัการตดังบประมาณ
โรงเรยีน	การรักษาพยาบาล	และบรกิารทีจ่ำาเป็นอืน่	ๆ	การใชเ้งนิเป็น
สบิๆ	ลา้นไปกบัเรอืนจำาตอนนีเ้ป็นการหลอกลวงทีส่ ิน้เปลอืง	
ขอ้เสนอที	่20	เมนิเฉยตอ่ภาวะไรบ้า้น	โรงเรยีน	สขุภาพจติ	และการเคหะ
เราตอ้งทำามากยิง่ข่น้เพือ่จัดการกบัอาชญากรรมอยูเ่สมอ	แตข่อ้เสนอ
ที	่20	ทำาใหท้กุอยา่งแยล่ง	ขอ้เสนอที	่20	สิน้เปลอืงภาษีทีค่ณุจา่ยไป
กบัเรอืนจำา	ซึ่่ง่ความจรงิน่าจะใชเ้งนิภาษีไปกบัโรงเรยีน	แกไ้ขปัญหา
คนไรบ้า้น	การรักษาสขุภาพจติ	และบา้นราคายอ่มเยามากกวา่	
ขอ้เสนอที	่20	นัน้สดุโตง่
ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหก้ารขโมยทีม่ากกวา่	$250	สามารถถกูปรับเทา่
อาชญากรรมอกุฉกรรจ	์เป็นการแตกแถวอยา่งสดุขดีไปจากรัฐอืน่และ
ทำาใหว้ยัรุน่	คนผวิส	ีคนละตนิ	และผูท้ีม่รีายไดน้อ้ยจะถกูคมุขงัหลายปี
เพราะกอ่อาชญากรรมเล็กนอ้ยและไมม่คีวามรนุแรง	
ขอ้เสนอที	่20	ลดการฟ้ืนฟสูภาพลง—ทำาใหเ้รามคีวามปลอดภยันอ้ยลง

การฟ้ืนฟสูภาพคอืกลวธิิ์ทีีพ่สิจูนแ์ลว้วา่สามารถลดการกอ่อาชญากรรม
ซึ่ำ้า	ทำาใหผู้ค้นกลายเป็นพลเมอืงทีป่ฏบิตัติามกฎหมาย	มปีระสทิธิ์ผิล	
และจา่ยภาษี	ขอ้เสนอที	่20	อาจจะลดการฟ้ืนฟสูภาพลง—หมายความ
วา่ผูค้นทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้มาสูส่งัคมอกีครัง้เมือ่ถกูปลอ่ยตวัจะมี
นอ้ยลง	ซึ่่ง่เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของสาธิ์ารณชน	
ขอ้เสนอที	่20	ลดความชว่ยเหลอืของผูไ้ดรั้บความเสยีหายจาก
อาชญากรรมลง
ขอ้เสนอที	่20	ใชเ้งนิไปกบัเรอืนจำามากเกนิไปและจะเฉือนงบประมาณ
ชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บความเสยีหายจากอาชญากรรมทีก่ำาลงัฟ้ืนตวัจาก
ประสบการณท์ีเ่ลวรา้ยมาใช	้
ขอ้เสนอที	่20	ทำาใหพ้วกเราถอยหลงัเขา้คลอง
รัฐ	California	ไดส้รา้งความคบืหนา้และออกกฎหมายปฏริปูบา้งเพือ่
ลดคา่ใชจ้า่ยทีส่ ิน้เปลอืงไปกบัเรอืนจำา	และขยายการฟ้ืนฟสูภาพและ
ทางเลอืกอืน่	ๆ	ทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่สามารถลดและป้องกนัอาชญากรรม
โดยใชค้า่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ์ผิล	ประชาชนเรยีกรอ้งใหม้คีวาม
เปลีย่นแปลงเพือ่แกไ้ขนโยบายทีไ่มย่ตุธิิ์รรม	ซึ่่ง่กค็อืการจัดสรรงบ
ประมาณทีท่ำารา้ยคนจนและคนผวิส	ีขอ้เสนอที	่20	จะถอนความคบื
หนา้ทีเ่ราสรา้งมานัน้ทิง้	และทำาใหเ้ราถอยหลงัไปสูค่วามลม้เหลว	การ
สิน้เปลอืง	และนโยบายทีไ่มเ่ป็นธิ์รรมในอดตี	
ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งอาชญากรรม	การใชง้บประมาณ	และการตดัสนิ
ความผดิทางอาญา	ตา่งเห็นดว้ย
ขอ้เสนอที	่20	จะไมท่ำาใหช้มุชนของเราปลอดภยัข่น้	ขอ้เสนอที	่20	จะ
ทำาใหเ้งนิภาษีทีค่ณุจา่ยสิน้เปลอืงเป็นสบิๆ	ลา้นดอลลารไ์ปกบัเรอืนจำา
—ซึ่่ง่ทำาใหม้กีารตดังบประมาณบรกิารทีจ่ำาเป็นทีป่ระชาชนตอ้งการ	
หยดุการหลอกลวงเกีย่วกบัการใชจ้า่ยในเรอืนจำา	ลงคะแนนเสยีงไมรั่บ
ขอ้เสนอที	่20	
NoProp20.vote
#StopthePrisonSpendingScam	
TINISCH HOLLINS,	ผูอ้ำานวยการแหง่รัฐ	California	
ผูร้อดชวีติจากอาชญากรรมเพือ่ความปลอดภยัและความยตุธิิ์รรม	
WILLIAM LANDSDOWNE,	ผูบ้ญัชาการตำารวจ	(เกษียณ)	
เมอืง	San	Diego	
MICHAEL COHEN,	ผูอ้ำานวยการฝ่ายการเงนิ	(อดตี)	
รัฐ	California	
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คว�มเป็นม�
ท้ี�อำย์่อ่ำ�ศัยั์เช่�่ในรัฐัแคลฟ่อำรัเ์นยี์แพิ่ง ผูเ้ชา่ในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีมกัจะจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นรอ้ยละ 50 มากกวา่
ผูเ้ชา่ในรัฐอืน่ ๆ ในบางสว่นของรัฐ คา่เชา่สงูกวา่คา่เฉลีย่
ของประเทศมากกวา่สองเทา่ คา่เชา่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีมี
ราคาสงู เนือ่งจากรัฐไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยัทีเ่พยีงพอส�าหรับทกุคน
ทีต่อ้งการอาศยัอยูท่ีน่ี ่คนทีต่อ้งการอาศยัอยูท่ีน่ีต่อ้งแขง่ขนั
เพือ่แกง่แยง่ทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่ท�าใหร้าคาคา่เชา่เพิม่มากยิง่ขึน้
ห้ล�ย์เมอ่ำงมกี่ฎห้ม�ย์ควบคมุค�่เช่�่หลายเมอืงในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี—รวมไปถงึ Los Angeles, San Francisco, 
และ San Jose—มกีฎหมายทีจ่�ากดัอตัราการขึน้คา่เชา่ที่
อยูอ่าศยัของผูใ้หเ้ชา่ตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป กฎหมายดงักลา่ว
มกัมชีือ่วา่กฎหมายควบคมุคา่เชา่ ชาวแคลฟิอรเ์นยีจ�านวน
หนึง่ในหา้อาศยัอยูใ่นเมอืงทีม่กีฎหมายควบคมุคา่เชา่ คณะ
กรรมการคา่เชา่ทอ้งถิน่เป็นผูด้�าเนนิการควบคมุคา่เชา่ คณะ
กรรมการเหลา่นีถ้กูจา้งดว้ยคา่ธรรมเนยีมของผูใ้หเ้ชา่
ก่�รัพิ่จ่�รัณ�คดขีึ้อำงศั�ลว�่ดว้ย์ก่�รัจำ�ก่ดัก่�รัควบคมุ
ค�่เช่�่ท้อ้ำงถิ่่�นศาลไดว้นิจิฉัยวา่กฎหมายควบคมุการเชา่
ควรอนุญาตใหผู้ใ้หเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยไ์ดรั้บ "อตัราเงนิคนื
ทีเ่ป็นธรรม" ซึง่หมายความวา่ผูใ้หเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยไ์ดรั้บ
อนุญาตใหเ้พิม่คา่เชา่เพยีงพอทีจ่ะไดรั้บก�าไรบา้งในแตล่ะปี
ก่ฎห้ม�ย์รัฐัจำ�ก่ดัก่�รัควบคมุค�่เช่�่ท้อ้ำงถิ่่�น กฎหมาย
รัฐทีเ่รยีกวา่ กฎหมายคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยั Costa-Hawkins 
(Costa-Hawkins) จ�ากดัการควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ Costa-
Hawkins สรา้งขอ้จ�ากดัหลกัสามประการ ประการแรก คา่
เชา่ทีพั่กไมส่ามารถใชไ้ดก้บับา้นครอบครัวเดีย่วทกุหลงั 
ประการทีส่อง การควบคมุคา่เชา่ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทีพั่ก
สรา้งใหมใ่ด ๆ ทีก่อ่สรา้งขึน้เสร็จหลงัจากวนัที ่1 กมุภาพันธ ์
1995 ประการทีส่าม กฎหมายควบคมุคา่เชา่ไมส่ามารถควบคมุ
วา่ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งคดิคา่เชา่กบัผูเ้ชา่รายใหมเ่ทา่ใดในครัง้แรกที่

มกีารยา้ยเขา้
ก่ฎห้ม�ย์ขึ้อำงรัฐัจำ�ก่ดัก่�รัขึ้้�นค�่เช่�่ เพิม่เตมิมาจากการ
ควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ของ Costa-Hawkins แลว้ กฎหมาย
ของรัฐใหมไ่ดจ้�ากดัการเพิม่คา่เชา่ส�าหรับบา้นเชา่สว่นใหญ่
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ผูใ้หเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยไ์มส่ามารถเพิม่
คา่เชา่มากกวา่รอ้ยละ 5 บวกอตัราเงนิเฟ้อในหนึง่ปี หรอื
รอ้ยละ 10 ตามขอ้ใดกไ็ดท้ีม่คีา่ต�า่กวา่กนั กฎนีถ้กูน�าไปใช ้
กบัเคหะสถานสว่นใหญท่ีม่อีายมุากกวา่ 15 ปี กฎหมายนี้
มอีายถุงึวนัที ่1 มกราคม 2030
รั�ย์ไดภ้�ษขีึ้อำงรัฐับ�ลท้อ้ำงถิ่่�นและรัฐัภาษีสามประเภทที่
เป็นแหลง่ทีม่าแหลง่ใหญท่ีส่ดุของรายไดจ้ากภาษีส�าหรับรัฐ
และรัฐบาลทอ้งถิน่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีคอื—ภาษีเงนิไดส้ว่น
บคุคล ภาษีโรงเรอืน และภาษีการคา้ รัฐเกบ็ภาษีรายไดส้ว่น
บคุคลจากรายได—้รวมไปถงึคา่เชา่ทีผู่ใ้หเ้ชา่ไดรั้บ—ซึง่ได ้
รับภายในรัฐ รัฐบาลทอ้งถิน่เกบ็ภาษีทีอ่ยูอ่าศยัจากเจา้ของ
ทีอ่ยูอ่าศยัตามมลูคา่ของทรัพยส์นิเหลา่นัน้ รัฐบาลรัฐและ
รัฐบาลทอ้งถิน่เก็บภาษีการขายจากการขายสนิคา้ปลกี

ขึ้อ้ำเสันอำ
อำนญุ�ตให้ม้กี่�รัขึ้ย์�ย์ก่�รัควบคมุค�่เช่�่ ขอ้เสนอนีแ้กไ้ขขอ้
จ�ากดัหลกัสามอยา่งของ Costa-Hawkins โดยอนุญาตใหเ้มอืง
และเทศมณฑลสามารถน�าการควบคมุคา่เชา่ไปใชก้บัทรัพยส์นิ
ไดม้ากกวา่ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั โดยเฉพาะเมอืงและเทศ
มณฑลสามารถน�าการควบคมุคา่เชา่ไปใชก้บัเคหะสถานทีม่อีายุ
มากกวา่ 15 ปีได ้ซึง่ไมไ่ดร้วมถงึบา้นครอบครัวเดีย่วทีม่ผีูท้ีม่ ี
ทรัพยส์นิเพยีงสองหลงัหรอืนอ้ยกวา่นัน้เป็นเจา้ของ นอกจากนี ้
เมอืงและเทศมณฑลยงัสามารถจ�ากดัอตัราการขึน้คา่เชา่ของผู ้
ใหเ้ชา่เมือ่มผีูเ้ชา่รายใหมย่า้ยเขา้ ชมุชนทีก่ระท�าการเชน่นัน้ตอ้ง
อนุญาตใหผู้ใ้หเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยเ์พิม่คา่เชา่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15 
ในสามปีแรกหลงัจากทีผู่เ้ชา่ยา้ยเขา้มา

• แกไ้ขกฎหมายของรัฐเพือ่อนุญาตใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ออก
มาตรการควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยั
ทีม่อีายมุากกวา่ 15 ปี อนุญาตใหเ้พดานในการปรับเพิม่
อตัราคา่เชา่ตอ่ปีในทอ้งถิน่แตกตา่งจากเพดานทีใ่ชอ้ยูใ่น
ปัจจบุนัทัว่ทัง้รัฐได ้

• อนุญาตใหค้า่เชา่อสงัหารมิทรัพยท์ีม่กีารควบคมุอตัราคา่
เชา่เพิม่ขึน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ตลอดระยะเวลาสามปี
เมือ่เริม่เชา่อาศยัใหม ่(มากกวา่อตัราคา่เชา่ทีป่รับเพิม่ ที่
ขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่อนุญาต)

• นโยบายดา้นการควบคมุคา่เชา่ใหมจ่ะไมใ่ชบ้งัคบักบั
บคุคลทีม่บีา้นไมเ่กนิสองหลงั

• หา้มมใิหม้กีารควบคมุอตัราคา่เชา่ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิ์
ของผูใ้หเ้ชา่ในการไดรั้บผลตอบแทนทางการเงนิที่
ยตุธิรรม ตามกฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี

สัรัปุปรัะม�ณก่�รัผลก่รัะท้บท้�งก่�รัเงน่ตอ่ำ
รัฐับ�ลรัะดบัรัฐัและรัะดบัท้อ้ำงถิ่่�นขึ้ ั�นสัดุท้�้ย์ 
โดย์นกั่วเ่ครั�ะห้ก์่ฎห้ม�ย์:
• โดยรวมแลว้ รายไดข้องรัฐและทอ้งถิน่มแีนวโนม้ทีจ่ะลด

ลงหลายสบิลา้นดอลลาร ์ตอ่ปีเมือ่เวลาผา่นไป แตร่าย
ไดท้ีล่ดลงอาจจะมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่นีก้ไ็ด ้ขึน้อยูก่บั
การด�าเนนิการของชมุชนทอ้งถิน่

ก่�รัวเ่ครั�ะห้โ์ดย์นกั่วเ่ครั�ะห้ก์่�รัอำอำก่ก่ฎห้ม�ย์

สั�ม�รัถิ่อำ�่นเน่�อำห้�ขึ้อำงขึ้อ้ำเสันอำนี�ไดท้้ ี�เว็บไซตเ์ ลขึ้�ธิก่่�รัรัฐั ท้ี� voterguide.sos.ca.gov
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ก่�รัวเ่ครั�ะห้โ์ดย์นกั่วเ่ครั�ะห้ก์่�รัอำอำก่ก่ฎห้ม�ย์ ต่ อำ

ก่ำ�ห้นดให้ม้อีำตัรั�ผลตอำบแท้นท้ี�เป็นธิรัรัม ขอ้เสนอนี้
ก�าหนดใหก้ฎหมายควบคมุคา่เชา่อนุญาตใหผู้ใ้หเ้ชา่มอีตัรา
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ซึง่สง่ผลใหค้�าพพิากษาของศาลใน
อดตีน�ามาปรับใชใ้นกฎหมายรัฐ

ผลก่รัะท้บตอ่ำงบปรัะม�ณ
ผลก่รัะท้บท้�งเศัรัษฐก่จ่ หากชมุชนตา่ง ๆ ตอบสนองตอ่
ขอ้เสนอนีด้ว้ยการขยายการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคมุคา่เชา่
ดงักลา่วนอกเหนอืจากความคุม้ครองของผูเ้ชา่ปัจจบุนั อาจ
น�าไปสูผ่ลกระทบทางเศรษฐกจิบางประการ ผลกระทบทีม่ี
โอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ ไดแ้ก:่

• เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งระเบยีบคา่เชา่ ผูใ้หเ้ชา่บางราย
จะขายทีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่ของตนใหก้บัเจา้ของใหมท่ีจ่ะ
อาศยัอยูท่ีน่ั่น

• คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัจะลดลงเนือ่งจากผูใ้หเ้ชา่ไมต่อ้งการ
จา่ยมากขนาดนัน้ส�าหรับทรัพยส์นิเหลา่นี้

• ผูเ้ชา่บางรายจะจา่ยคา่เชา่นอ้ยลงและผูใ้หเ้ชา่บางราย
จะไดรั้บรายไดค้า่เชา่ทีน่อ้ยลง

• ผูเ้ชา่บางรายจะยา้ยทีพั่กนอ้ยครัง้มากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ 
ผูเ้ชา่จะยา้ยออกนอ้ยลงเพราะคา่เชา่จะเพิม่ขึน้ 

ปรมิาณผลกระทบเหลา่นีจ้ะขึน้อยูก่บัวา่มกีีช่มุชนทีอ่อก
กฎหมายใหม ่และครอบคลมุทีอ่ยูอ่าศยักีแ่หง่ และมคีา่เชา่ที่
ถกูจ�ากดัมากเทา่ใด
ก่�รัเปลี�ย์นแปลงในรั�ย์ไดร้ัฐัและรั�ย์ไดท้้อ้ำงถิ่่�น ผลกระ
ทบทางเศรษฐกจิของขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผลตอ่ภาษีทรัพยส์นิ 
ภาษีการขาย และรายไดจ้ากภาษี ผลกระทบทีส่�าคญัทีส่ดุ
และมโีอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ ไดแ้ก:่

• ผ่ใ้ห้เ้ช่�่อำสังัห้�รัม่ท้รัพัิ่ย์จ์�่ย์ภ�ษที้รัพัิ่ย์ส์ัน่นอ้ำย์
ลง การลดลงของมลูคา่สนิทรัพยใ์หเ้ชา่อาจสง่ผลตอ่
การช�าระภาษีทรัพยส์นิทีล่ดลงโดยเจา้ของเป็นเวลา
หลายปี การสญูเสยีภาษีทรัพยส์นิจะถกูชดเชยสว่น
ทีข่าดไปโดยการมจี�านวนเงนิคา่ภาษีทรัพยส์นิทีต่อ้ง
ช�าระสงูขึน้ ซึง่เกดิจากการขายบา้นเชา่ น่ันเป็นเพราะ
วา่การขายทีอ่ยูอ่าศยัมกัจะท�าใหก้ารตัง้ระดบัการเก็บ
ภาษีทรัพยส์นิสงูขึน้ รายไดท้ีส่ญูเสยีไปจากมลูคา่
ทรัพยส์นิทีล่ดลงจะมากกวา่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการ
ขายมากขึน้ ดว้ยเหตนุีข้อ้เสนอนีจ้ะลดจ�านวนเงนิภาษี
ทรัพยส์นิโดยรวมทีต่อ้งช�าระลง

• ผ่เ้ช่�่เสัยี์ภ�ษกี่�รัขึ้�ย์เพิ่่�มม�ก่ขึ้้�น ผูเ้ชา่ทีจ่า่ยคา่
เชา่นอ้ยลดลงจะใชเ้งนิเกบ็บางสว่นของตนในการใช ้
จา่ยกบัสนิคา้พงึช�าระภาษี

• ก่�รัเปลี�ย์นแปลงในภ�ษรีั�ย์ไดท้้ี�ช่ำ�รัะ
โดย์ผ่ใ้ห้เ้ช่�่ การช�าระภาษีรายไดข้องผูใ้หเ้ชา่จะ
ประสบความเปลีย่นแปลงไปหลายทาง ทัง้ขึน้และลง 
ผลกระทบโดยภาพรวมตอ่ภาษีรายไดข้องรัฐนัน้ไม่
ชดัเจน 

โดยภาพรวมแลว้ขอ้เสนอนีจ้ะลดรายไดข้องรัฐและทอ้งถิน่
เมือ่เวลาผา่นไป ภาษีทรัพยส์นิจะไดรั้บผลกระทบมากทีส่ดุ 
จ�านวนรายไดท้ีส่ญูเสยีขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่
ส�าคญัทีส่ดุกค็อืการตอบสนองของชมุชนเหลา่นีต้อ่ขอ้เสนอ
ดงักลา่ว ตวัอยา่งเชน่ หากชมุชนทีม่กีารควบคมุคา่เชา่อยู่
แลว้ขยายกฎเกณฑเ์พือ่น�าบา้นทีใ่หมก่วา่ และบา้นครอบครัว
เดีย่วเขา้มาดว้ย การสญูเสยีรายไดภ้าษีสามารถสงูถงึหลาย
สบิลา้นดอลลารต์อ่ปี หากมหีลายชมุชนสรา้งกฎการควบคมุ
คา่เชา่ใหม ่ความสญูเสยีทีม่ตีอ่รายไดภ้าษีกอ็าจจะมมีากขึน้ 
หากมชีมุชนเพยีงไมก่ีแ่หง่ท�าการเปลีย่นแปลง การสญูเสยี
รายไดจ้ะเล็กนอ้ย
เพิ่่�มค�่ใช่จ้�่ย์ขึ้อำงรัฐับ�ลท้อ้ำงถิ่่�น หากเมอืงหรอื
เทศมณฑลใด ๆ ตรากฎหมายควบคมุคา่เชา่ใหมห่รอืขยาย
การบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนั คณะกรรมการคา่เชา่
ทอ้งถิน่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ โดยขึน้อยูก่บัการเลอืก
ของรัฐบาลทอ้งถิน่ คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีอ้าจมปีรัม่�ณนอ้ำย์
ม�ก่ถิ่ง้ห้ล�ย์ล�้นดอำลล�รัต์อ่ำปี คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีจ้ะช�าระ
โดยคา่ธรรมเนยีมของเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่ 

โปรัดไปท้ี� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพิ่่�อำดร่ั�ย์ช่่�อำ 

คณะก่รัรัมก่�รัท้ี�ไดร้ับัก่�รัจดัต ั�งขึ้ ้�นเฉพิ่�ะเพิ่่�อำ 
สันบัสันนุห้รัอ่ำคดัค�้นขึ้อ้ำเสันอำนี�

โปรัดไปท้ี� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพิ่่�อำดร่ั�ย์ช่่�อำผ่บ้รัจ่�คเงน่จำ�นวนสัง่สัดุ  
10 รั�ย์แรัก่ขึ้อำงคณะก่รัรัมก่�รั 

ห้�ก่ท้�่นตอ้ำงก่�รัสัำ�เน�เน่�อำห้�ฉบบัเต็มขึ้อำงขึ้อ้ำเสันอำรัฐั
นี� ก่รัณุ�โท้รัศัพัิ่ท้ต์ด่ตอ่ำเลขึ้�ธิก่่�รัรัฐัไดท้้ ี�ห้ม�ย์เลขึ้  

(855) 345-3933 ห้รัอ่ำท้�่นสั�ม�รัถิ่สัง่อำเีมลถิ่ง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ท้�่นจะไดร้ับัเอำก่สั�รัท้�ง 

ไปรัษณีย์โ์ดย์ไมเ่สัยี์ค�่ใช่จ้�่ย์แตอ่ำย์�่งใด

เพิม่อ�านาจใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่ในการออกมาตรการควบคมุคา่เชา่ 
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศัยมากขึน้ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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54 |  ข้อโต้แย้ง  ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ เพิม่อำานาจใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่ในการออกมาตรการควบคมุคา่เช่า่ 
อสงัหารมิทรัพยเ์พ่อ่การอยูอ่าศัยัมากข้�น การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย21

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 21 ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 21  ★
รา่งกฎหมาย 21 จะทำาใหว้กิฤตทิีอ่ยูอ่าศัยัแยล่ง
ดว้ยจำานวนผูว้า่งงานหลายลา้นคนและตอ้งประสบกบัความลำาบาก
เพ่อ่อยูบ่า้นของตวัเองตอ่ไป สิง่สดุทา้ยทีเ่ราควรทำาคอ่ยกเลกิการ
ปกป้องทีอ่ยูอ่าศัยัใหเ้ช่า่ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีโดยไมม่ทีางออก 
น่ันเป็นเหตผุลทีผู่น้ำาดา้นสทิธพิลเมอ่ง ทีป่รก้ษาดา้นทีอ่ยูอ่าศัยัใน
ราคาทีไ่มแ่พง ผูส้งูอาย ุทหารผา่นศัก้ แลแนวรว่มทีก่วา้งขวางซ้ง่
ประกอบดว้ยองคก์รธรุกจิและแรงงานคดัคา้นรา่งกฎหมาย 21 
"รา่งกฎหมาย 21 สง่เสรมิใหเ้จา้ของบา้นเช่า่ขบัไลผู่เ้ช่า่ และอาจ
ทำาใหม้อีปุทานทีอ่ยูอ่าศัยันอ้ยลง มคีา่เช่า่ทีส่งูข้�น และมผีูไ้รท้ี่
อยูอ่าศัยัมากข้�น"—Alice Huffman, ประธานการประช่มุใหญข่อง 
NAACP แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
เหตผุลทีค่วรลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 21 
ช่าวแคลฟิอรเ์นยีควรปฏเิสธแบบแผนนี�ทีท่ำาใหว้กิฤตทีอ่ยูอ่าศัยัแยล่ง 
รา่งกฎหมาย 21: • บอ่นทำาลายกฎหมายควบคมุคา่เช่า่ทัว่ทั �งรัฐทีม่คีวาม
แข็งแกรง่ทีส่ดุในประเทศั • ทำาใหศ้ันูยเ์สยีงานและหยดุการกอ่สรา้งทีอ่ยู่
อาศัยัในราคาทีไ่มแ่พง • กำาจัดการปกป้องพ่�นฐานสำาหรับเจา้ของบา้น 
• ลดมลูคา่บา้นลงสงูสดุรอ้ยละ 20 • ไมไ่ดน้ำาเสนอการปกป้องผูส้งูอาย ุ
ทหารผา่นศัก้ หรอ่ผูท้พุพลภาพ • ไมม่บีทบญัญัตทิีจ่ะลดคา่เช่า่หรอ่
หยดุการไรท้ีอ่ยูอ่าศัยั • อนุญาตใหค้ณะกรรมการทีไ่มไ่ดรั้บเลอ่กตั �งให ้
บงัคบัใช่ก้ารควบคมุราคาทีเ่ขม้งวด • ลดเงนิทนุของรัฐและของทอ้งถิน่
ลงหลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปีเพ่อ่นำาไปใช่ก้บัสิง่สำาคญัอนัดบัตน้ ๆ เช่น่ 
โรงเรยีนในทอ้งถิน่ การรักษาความปลอดภยัจากอคัคภียั 

รา่งกฎหมาย 21 ไดรั้บการคดัคา้นโดยผูน้ำาทั �งสองพรรคและองคก์ร
ตา่ง ๆ
ผูค้ดัคา้นประกอบดว้ย: • การประช่มุใหญข่อง NAACP แหง่
รัฐแคลฟิอรเ์นยี • ช่มรมสำาหรับทีอ่ยูอ่าศัยัราคาไมแ่พงแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี • แนวรว่มเจา้ของอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ช่า่ขนาด
เล็ก • American Legion แผนกรัฐแคลฟิอรเ์นยี • หอการคา้
แคลฟิอรเ์นยี • พันธมติรทหารผา่นศัก้หญงิ • สหภาพทอ้งถิน่เกอ่บ 
50 แหง่ • สหพันธช์่าวละตโินผูล้งคะแนนเสยีง • สมาคมผูเ้สยีภาษี
รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
เรยีกรอ้งใหม้แีนวทางแกไ้ขทีแ่ทจ้รงิ
ผูล้งคะแนนเสยีงคดัคา้นแบบแผนทีล่ม้เหลวเดยีวกนันี�อยา่ง
ลน้หลามเม่อ่สองปีทีแ่ลว้ ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 
21 และเรยีกรอ้งใหม้แีนวทางแกไ้ขทีแ่ทจ้รงิสำาหรับวกิฤตทีอ่ยู่
อาศัยัของเรา เช่น่ ทำาใหค้นมงีานทำาโดยการสรา้งทีอ่ยูอ่าศัยั
ราคาไมแ่พงและทีอ่ยูอ่าศัยัสำาหรับช่นช่ั �นกลาง ดขูอ้เท็จจรงิไดท้ี ่
NoOnProp21.vote
ALICE HUFFMAN, ประธาน 
การประช่มุใหญข่อง NAACP แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
MARILYN MARKHAM, สมาช่กิคณะกรรมการ
สหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐแคลฟิอรเ์นยี
ROBERT GUTIERREZ, ประธาน 
สมาคมผูเ้สยีภาษีรัฐแคลฟิอรเ์นยี 

ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 21! ใหค้รอบครัวไดอ้ยูใ่นบา้น
ของตวัเอง รักษาไวซ้ ้ง่ทีอ่ยูอ่าศัยัในราคาทีไ่มแ่พง หยดุการไรท้ีอ่ยู่
อาศัยั และประหยดัเงนิของผูเ้สยีภาษี 
ผูค้นจะไปอยูอ่าศัยัทีไ่หนไดใ้นรัฐแคลฟิอรเ์นยี วกิฤตทีอ่ยู่
อาศัยักำาลงัปะทเุน่อ่งจากคา่เช่า่ทีแ่พงข้�นและคา่แรงทีไ่มข่ยบั
ข้�น ทำาใหผู้ค้นจำานวนมากตอ้งลำาบาก ทกุคนรูส้ก้ไดถ้ง้ผลทีต่าม
มา เพ่อ่นบา้นถกูบบีบงัคบัใหอ้อกจากช่มุช่น ผูใ้หเ้ช่า่ประสบกบั
ความไมแ่น่นอน และกลุม่บคุคลเปราะบางสว่นใหญต่อ้งไปอยูต่าม
ทอ้งถนน ธรุกจิขนาดเล็กถกูบบีบงัคบัขณะทีผู่ใ้หเ้ช่า่ใช่จ้า่ยนอ้ยลง
ในช่มุช่นของตน แรงงานตอ้งเดนิทางไกลกวา่เดมิ 
การตอ้งใช่จ้า่ยเดอ่นช่นเดอ่นทำาใหค้รอูาจารย ์พนักงานรา้นช่ำา และ
พยาบาลประสบกบัความยากลำาบากในการจา่ยคา่เช่า่ทีอ่ยูอ่าศัยัใน
ช่มุช่นทีต่นอาศัยั พรอ้มกบัตอ้งแบง่เงนิใหเ้พยีงพอสำาหรับซ่�อขา้ว
ของของใช่พ้่�นฐาน เช่น่ อาหาร นำ�ามนั และการดแูลบตุร คา่เช่า่ที่
พุง่สงูลบิลิว่ทำาใหผู้ค้นกวา่ 150,000 คนไรท้ีอ่ยูอ่าศัยั และตอ้งอยู่
อาศัยับนทอ้งถนน 
วกิฤตนี�กำาลงัจะแยล่งไปอกี การระบาดของเช่่�อไวรัสโคโรน่าทำาให ้
แรงงานหลายลา้นคนไมม่งีานทำา และสุม่เสีย่งทีจ่ะเสยีบา้นของตน 
ตามการศัก้ษาวจัิยของมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี ลอสแอนเจลสิ 
(UCLA) เรากำาลงัประสบกบัตวัเลขผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศัยัทีพุ่ง่สงูข้�น 
โดยการจัดการกบัสาเหตตุน้ตอของวกิฤต รา่งกฎหมาย 21 จะ: 
• ประหยดัเงนิใหผู้เ้สยีภาษี
การศัก้ษาวจัิยปี 2017 พบวา่ การเพิม่คา่เช่า่ข้�นเพยีงรอ้ยละ 5 
ทำาใหผู้อ้ยูอ่าศัยัในลอสแอนเจลสิไรท้ีอ่ยูอ่าศัยั 2,000 คน ซ้ง่ผู ้
เสยีภาษีเป็นผูจ้า่ยใหก้บัภาระการเพิม่ข้�นของผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศัยัในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี คา่ใช่จ้า่ยสำาหรับผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศัยัทีป่ระเมนิไดอ้ยูท่ี่
ประมาณ $35,000 ถง้ $45,000 ตอ่ปีตอ่ผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศัยัหน้ง่คนนั�น 
ไมย่ัง่ยน่ รา่งกฎหมาย 21 ทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่จะมคีนทีส่ญูเสยีบา้น
นอ้ยลง ทำาใหผู้เ้สยีภาษีประหยดัเงนิ 
•  ใหค้รอบครัวไดอ้ยูใ่นบา้นของตวัเอง 
รา่งกฎหมาย 21 จะช่ว่ยใหเ้ด็ก ๆ ผูป้กครอง ผูส้งูอาย ุและแรงงาน
ทีจ่ำาเป็นไดอ้ยูใ่นบา้นของตน ณ ปัจจบุนั เด็ก ๆ ถกูใหต้อ้งออกจาก
โรงเรยีน ผูป้กครองถกูบบีใหต้อ้งเดนิทางระยะไกล และผูส้งูอายุ
ตอ้งประสบกบัคา่เช่า่ราคาแพงเกนิไป มผีูค้นมากข้�นเร่อ่ย ๆ ทีถ่กู
บบีใหต้อ้งไปอยูอ่าศัยัตามถนน รา่งกฎหมาย 21 ช่ว่ยใหม้กีารข้�นคา่

เช่า่ทีส่มเหตสุมผลและคาดเดาไดส้ำาหรับสมาช่กิในช่มุช่นของเรา 
• นำาความมัน่คงมาสูผู่ส้งูอายแุละทหารผา่นศัก้ 
ผูส้งูอายแุละทหารผา่นศัก้กำาลงัลำาบากกบัคา่เช่า่ทีส่งูข้�นอยา่ง
มหาศัาล ทำาใหม้เีงนิสำาหรับอาหาร การแพทย ์และความจำาเป็นอ่น่ 
ๆ เพยีงเล็กนอ้ย รา่งกฎหมาย 21 จะช่ว่ยใหช้่มุช่นทอ้งถิน่จำากดัการ
ข้�นคา่เช่า่และรักษาไวซ้ ้ง่ทีอ่ยูอ่าศัยัในราคาทีไ่มแ่พง และจะช่ว่ย
ใหผู้ส้งูอายแุละทหารผา่นศัก้สามารถอยูใ่นบา้นของตนได ้
• ปกป้องเจา้ของบา้นครอบครัวเดีย่ว 
รา่งกฎหมาย 21 จะยกเวน้ของบา้นครอบครัวเดีย่ว หากคณุไมไ่ด ้
อยูใ่นธรุกจิบา้นเช่า่ คณุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากรา่งกฎหมาย 21 
• ทำาใหค้า่เช่า่ทีอ่ยูอ่าศัยัอยูใ่นระดบัตำา่ 
ครอบครัว ครอูาจารย ์และพยาบาลกำาลงัประสบกบัความลำาบากใน
การหาทีอ่ยูอ่าศัยัเน่อ่งจากคา่เช่า่ทีพุ่ง่สงูข้�น รา่งกฎหมาย 21 ช่ว่ย
ใหช้่มุช่นของเรามทีีอ่ยูอ่าศัยัราคาไมแ่พง และสนับสนุนใหม้กีาร
กอ่สรา้งบา้นใหม ่ซ้ง่จะทำาใหม้ทีีอ่ยูอ่าศัยัในราคาไมแ่พงสำาหรับทกุ
คน 
•  รับประกนัผลกำาไรสำาหรับเจา้ของบา้นเช่า่ 
รา่งกฎหมาย 21 รับประกนัผลกำาไรสำาหรับเจา้ของบา้นเช่า่ ซ้ง่จะ
ยตุธิรรมกบัเจา้ของบา้นเช่า่ธรุกจิครอบครัวและผูเ้ช่า่อ่น่ ๆ 
การรับรา่งกฎหมาย 21 ไดรั้บการสนับสนุนโดยแนวรว่มทีก่วา้งขวาง
ซ้ง่ประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บเลอ่ก สหภาพแรงงาน องคก์ร
พลเมอ่ง กลุม่ผูแ้สวงหาความยตุธิรรมในสงัคมแหง่ช่าต ิสหภาพผู ้
เช่า่ในทอ้งถิน่ และองคก์รช่ว่ยเหลอ่ดา้นกฎหมาย รา่งกฎหมาย 21 
ช่ว่ยใหค้รอบครัว เด็ก ๆ ผูส้งูอาย ุและทหารผา่นศัก้ไดอ้ยูใ่นบา้น
ของตวัเองตอ่ไป ดเูพิม่เตมิที ่yeson21ca.org 
DOLORES HUERTA, ประธาน
มลูนธิ ิDolores Huerta 
KEVIN DE LEÓN, ประธานผูส้นับสนุน Tempore Emeritus
วฒุสิภาของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
CYNTHIA DAVIS, ประธานคณะกรรมการบรหิาร
มลูนธิเิพ่อ่สขุภาพผูเ้ป็นโรคเอดส ์
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รา่งกฎหมาย 21—การเปลีย่นแปลงทีเ่ราตอ้งการเพ่อ่จัดการปัญหา
การไรท้ีอ่ยูอ่าศัยั 
การลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 21 เป็นการลงคะแนนเสยีง
เพ่อ่ใหค้รอบครัวไดอ้ยูด่ว้ยกนัตอ่ไป แนวรว่มทีแ่ข็งแกรง่ของผูน้ำา
ทีม่าจากการเลอ่กตั �ง ผูจั้ดสรรทีพั่กอาศัยัในราคาทีไ่มแ่พง และ ผู ้
ใหก้ารสนับสนุนผูส้งูอาย ุทหารผา่นศัก้และผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศัยั เห็น
พอ้งวา่รา่งกฎหมาย 21 จะช่ว่ยใหใ้หค้รอบครัวไดอ้ยูด่ว้ยกนั รา่ง
กฎหมาย 21: 
• ปกป้องผูส้งูอาย ุทหารผา่นศัก้ และครอบครัวผูท้ำางานหลายลา้น
คน • ประหยดัภาษีโดยการป้องกนัการไรท้ีอ่ยูอ่าศัยั • รักษาไวซ้ ้ง่
ทีอ่ยูอ่าศัยัทีร่าคาไมแ่พง • ปกป้องเจา้ของบา้นครอบครัวเดีย่ว 
“รา่งกฎหมาย 21 ช่ว่ยใหผู้ส้งูอายไุดอ้ยูบ่า้นของตวัเอง ปกป้อง
พวกเขาไมใ่หเ้ป็นคนไรท้ีอ่ยูอ่าศัยั ใหพ้วกเขาไดอ้ยูอ่ยา่งมเีกยีรต ิ
อยูใ่กลค้รอบครัวและเพ่อ่นฝงู”—Ernie Powell, งานประกนัสงัคม
รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
“รา่งกฎหมาย 21 จะใหช้่มุช่นมเีคร่อ่งมอ่เพิม่เตมิในการปกป้องใหผู้ ้
เปราะบางไดอ้ยูใ่นบา้นของตน รา่งกฎหมาย 21 จะช่ว่ยเหลอ่ผูส้งูอาย ุ
ทหารผา่นศัก้ และแรงงาน”—Ben Allen, วฒุสิมาช่กิรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
“ทกุ ๆ ปีมทีหารผา่นศัก้กลายเป็นคนไรท้ีอ่ยูอ่าศัยัเน่อ่งจากทีอ่ยู่
อาศัยัมรีาคาสงูข้�น รา่งกฎหมาย 21 จะช่ว่ยใหท้หารผา่นศัก้ไมก่ลาย
เป็นคนไรบ้า้น”—Jillynn Molina-Williams, ประธานการประช่มุ

พรรคการเมอ่งของทหารผา่นศัก้พรรคเดโมแครต รัฐแคเลฟิอรเ์นยี
“สิง่สำาคญัทีส่ดุสิง่เดยีวทีค่ณุจะทำาเพ่อ่ช่ว่ยเหลอ่ครอูาจารย ์นักดบั
เพลงิ พนักงานในรา้นของช่ำา และพนักงานโรงแรมใหส้ามารถอยู่
ในบา้นของตนไดค้อ่ การลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 21” —
Ada Briceño, ประธานรว่มของ UNITE HERE Local 11 
“คา่ใช่จ้า่ยสำาหรับคนไรบ้า้นของรัฐมมีลูคา่หลายพันลา้นดอลลาร ์
คา่ใช่จ้า่ยจะถกูผลกัภาระใหก้บัผูเ้สยีภาษี รา่งกฎหมาย 21 ช่ว่ยให ้
ผูเ้สยีภาษีประหยดัเงนิโดยการทำาใหค้รอบครัวตา่ง ๆ ไดอ้ยูใ่นบา้น
ของตวัเองตอ่ไป”—Jamie Court, ประธาน หน่วยควบคมุดแูลผู ้
บรโิภค (Consumer Watchdog)
รัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ้งการรา่งกฎหมาย 21 
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 21 เพ่อ่ช่ว่ยใหค้รอบครัวไดอ้ยูใ่น
บา้นของตนเองตอ่ไป! 
ดเูพิม่เตมิที ่Yeson21CA.org 
DAVID CAMPOS, ประธาน
พรรคเดโมแคต ซานฟรานซสิโก 
ERNIE POWELL 
งานประกนัสงัคม 
JAMIE COURT, ประธาน
หน่วยควบคมุดแูลผูบ้รโิภค

รา่งกฎหมาย 21 เป็นแบบแผนทีม่ขีอ้บกพรอ่งอยา่งยิง่ทีจ่ะทำาใหค้า่เช่า่
ทีอ่ยูอ่าศัยัสงูข้�น และกระทบการฟ่�นตวัของเศัรษฐกจิรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
หากรา่งกฎหมาย 21 ดคูุน้ ๆ น่ันเพราะวา่ผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีเกอ่บรอ้ยละ 60 ไดป้ฏเิสธแบบแผนทีบ่กพรอ่งเช่น่
เดยีวกนันี�ในปี 2018 
ผูส้งูอาย ุทหารผา่นศัก้ และผูเ้ช่ีย่วช่าญดา้นทีอ่ยูอ่าศัยัราคาไมแ่พง
ตา่งคดัคา้นรา่งกฎหมาย 21 เน่อ่งจากจะทำาใหม้ทีีอ่ยูอ่าศัยันอ้ยลง
และราคาสงูข้�น ณ เวลาทีช่่าวแคลฟิอรเ์นยีหลายลา้นคนตอ้งพบกบั
ความยากลำาบากในการกลบัไปทำางานและรักษาบา้นของตวัเองไว ้
ช่มรมสำาหรับทีอ่ยูอ่าศัยัราคาไมแ่พงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเรยีก
รา่งกฎหมาย 21 นี�วา่เป็น "แนวคดิทีบ่กพรอ่ง” ตอ่ไปนี�คอ่สิง่รา่ง
กฎหมาย 21 นี�จะทำาใหห้ลายอยา่งแยล่ง: 
ยกเลกิกฎหมายทีอ่ยูอ่าศัยัโดยไมม่แีนวทางแกไ้ข
รา่งกฎหมาย 21 ไมไ่ดท้ำาอะไรเพ่อ่แกปั้ญหาการขาดแคลนทีอ่ยู่
อาศัยัในรัฐแคลฟิอรเ์นยี แตก่ลบับอ่นทำาลายกฎหมายควบคมุ
คา่เช่า่ทัว่ทั �งรัฐทีแ่ข็งแกรง่ทีส่ดุในประเทศัทีล่งนามโดยผูว้า่การรัฐ 
Newsom และเพิง่ออกกฎหมายเม่อ่ปีทีแ่ลว้โดยปราศัจากแผนที่
จะสรา้งทีอ่ยูอ่าศัยัราคาไมแ่พงและทีอ่ยูอ่าศัยัสำาหรับช่นช่ั �นกลาง 
หรอ่จัดการกบัปัญหาผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศัยัทีอ่ยูต่ามถนนของเราทีเ่พิม่ข้�น 
กำาจัดการปกป้องเจา้ของบา้น
รา่งกฎหมาย 21 กำาจัดการปกป้องพ่�นฐานสำาหรับเจา้ของบา้น 
และอนุญาตใหผู้ก้ำากบัดแูลกฎหมายบอกเจา้ของบา้นเดีย่วได ้
วา่ พวกเขาสามารถคดิคา่เช่า่เทา่ไหรส่ำาหรับการใหเ้ช่า่หอ้งเดีย่ว 
เจา้ของบา้นหลายลา้นคนจะถกูปฏบิตัเิช่น่เดยีวกบับรษัิทใหเ้ช่า่ที่
อยูอ่าศัยั และจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัและการควบคมุราคาทีอ่อก
โดยคณะกรรมการทีไ่มผ่า่นการเลอ่กตั �ง 
ลดมลูคา่ของบา้นลงสงูสดุรอ้ยละ 20
นักวจัิยทีไ่มเ่กีย่วโยงกบัพรรคใดจากสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาช่เูซตส ์
(MIT) ประเมนิมาตรการควบคมุคา่เช่า่ทีเ่ขม้งวดเช่น่นี�วา่จะทำาใหม้ลูคา่
ของบา้นลดลงสงูสดุถง้รอ้ยละ 20 น่ันคอ่ เจา้ของบา้นสญูเสยีมลูคา่ที่
อยูอ่าศัยัเฉลีย่สงูสดุ $115,000 ช่าวแคลฟิอรเ์นยีไมส่ามารถรับกบัการ
พังทลายของเศัรษฐกจิทีเ่ป็นภยัตอ่มลูคา่บา้นและเงนิออมของตนไดอ้กี 
ไมม่ขีอ้เสนอการปกป้องผูส้งูอาย ุทหารผา่นศัก้ หรอ่ผูท้พุพลภาพ
รา่งกฎหมาย 21 ไมไ่ดป้กป้องผูส้งูอาย ุทหารผา่นศัก้ หรอ่ผู ้
ทพุพลภาพ และไมม่บีทบญัญัตทิีจ่ะลดคา่เช่า่ ทหารผา่นศัก้ 
ผูส้งูอาย ุองคก์รความยตุธิรรมของสงัคม และ American Legion 

แผนกรัฐแคลฟิอรเ์นยี ตา่งเห็นช่อบรว่มกนัวา่ นีค่อ่สิง่สดุทา้ยทีเ่รา
ตอ้งการในตอนนี� 
อนุญาตใหม้ขีอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวด
รา่งกฎหมาย 21 อนุญาตใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่กำาหนดขอ้บงัคบัที่
เขม้งวดและถาวรในเกอ่บทกุดา้นของทีอ่ยูอ่าศัยั ตวัอยา่งเช่น่ แม ้
หลงัจากทีผู่เ้ช่า่ยา้ยออกไปแลว้ เจา้ของอสงัหารมิทรัพยจ์ะไม่
สามารถกำาหนดคา่เช่า่ในราคาตลาดได ้หรอ่ตอ้งลงทนุในการ
ซอ่มแซมหรอ่ปรับปรงุใหด้ขี ้�น ซ้ง่มนัมากเกนิไป 
ทำาใหว้กิฤตทีอ่ยูอ่าศัยัแยก่วา่เดมิ
ช่าวแคลฟิอรเ์นยีกำาลงัประสบกบัวกิฤตทีอ่ยูอ่าศัยัขั �นรนุแรงใน
เศัรษฐกจิและภาวะฉุกเฉนิดา้นสาธารณสขุทีย่ำา่แยท่ีส่ดุในช่ว่งช่วีติ
ของเรา สิง่สดุทา้ยทีเ่ราควรทำาคอ่การผา่นการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมาย
โดยประช่าช่นทีจ่ะหยดุการสรา้งทีอ่ยูอ่าศัยัใหม ่ๆ ทำาใหศ้ันูยเ์สยี
งาน และทำารา้ยการฟ่�นตวัของเศัรษฐกจิ 
คดัคา้นโดยแนวรว่มรัฐบาลรว่มสองพรรค
พรรคเดโมแครตและพรรครพัีบลกินัเห็นช่อบรว่มกนัวา่รา่งกฎหมาย 
21 นี�จะทำาใหว้กิฤตแยไ่ปกวา่เดมิ ผูค้ดัคา้นรวมถง้: ช่มรมสำาหรับที่
อยูอ่าศัยัราคาไมแ่พงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • ทหารผา่นศัก้อเมรกินั
ผูท้พุพลภาพ กระทรวงรัฐแคลฟิอรเ์นยี • สหภาพทีอ่ยูอ่าศัยัรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี • ทหารผา่นศัก้สงครามเวยีดนามช่าวอเมรกินั สภารัฐ
แคลฟิอรเ์นยี • หอการคา้แคลฟิอรเ์นยี 
เรยีกรอ้งใหม้แีนวทางแกไ้ขทีแ่ทจ้รงิ 
เราควรลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” รา่งกฎหมาย 21 และเรยีกรอ้งใหม้ี
แนวทางแกไ้ขทีแ่ทจ้รงิ 
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 21 
ดเูพิม่เตมิที ่NoOnProp21.vote 
EDWARD J. GRIMSLEY, ผูบ้ญัช่าการของรัฐ
American Legion แผนกรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
LORRAINE J. PLASS, รองผูบ้ญัช่าการของรัฐที ่3
ทหารผา่นศัก้อเมรกินั (AMVETS) แผนกรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
PATRICK SABELHAUS, กรรมการผูบ้รหิาร
ช่มรมสำาหรับทีอ่ยูอ่าศัยัราคาไมแ่พงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
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ขอ้เสนอที่ ยกเว้น้ให้บ้ริษิัทัขนส่ง่และส่ง่ของผ่า่นแอปไม่่
ต้อ้งม่อบส่ว้สั่ดิกิาริพนกังานให้แ้กค่นขบัริถบาง
คน การิริเิริ ิ�ม่บญัญตั้กิฎห้ม่าย22

ห้วั้ขอ้และบทส่ริุปอยา่งเป็นทางการิ จ ัดิ เ ต้ ริีย ม่ โ ดิ ย อ ัย ก า ริ สู่ ง สุ่ ดิ

คว้าม่เป็นม่า
บริกิาริริบัส่ง่ผู่โ้ดิยส่าริและส่ง่ของผ่า่นแอป บางบรษัิท
ใหล้กูคา้สามารถเรยีกใชบ้รกิารรถหรอืบรกิารสัง่อาหารผา่น
แอปบนโทรศพัทไ์ด ้ซึง่บรษัิทเหลา่นีป้กตเิรยีกวา่บรษัิท
ผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของ บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่ม
เดนิทางและสง่ของเจา้ใหญส่ว่นมากแลว้มสี�านักงานใหญ่
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี มลูคา่ทางธรุกจิของบรษัิทเหลา่นีร้วม
กนัสงูเทยีบเทา่กบัของบรษัิทฟอรด์ เจนเนอรัล มอเตอรส์ 
และเฟียตไครสเลอรร์วมเขา้ดว้ยกนัเลยทเีดยีว
บริษิัทัริว่้ม่เดินิทางและส่ง่ของท�าการิว้า่จา้งคนขบัริถ
ในลกัษัณะผู่ร้ิบัจา้งอสิ่ริะ ผูรั้บจา้งอสิระบางคนท�างานนี้
เป็นธรุกจิหลกั แตไ่มใ่ชล่กูจา้งบรษัิท คนขบัรถของบรษัิท
ผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของสามารถเลอืกเวลา 
สถานที ่และวธิกีารท�างานไดอ้ยา่งมอีสิระ คนขบัรถใชร้ถ
ของตนเองและเสยีคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เอง
คนขบัริถส่ว่้นให้ญท่�างานเป็นแบบไม่เ่ต็้ม่เว้ลา คนขบั
รถสว่นใหญท่�างานเป็นแบบไมเ่ต็มเวลาและอกีหลายคน
ท�างานเพยีงชว่งสัน้ ๆ หรอืเป็นครัง้คราวเทา่นัน้ บรัษัทผู ้
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของจา่ยคา่ตอบแทนใหค้น
ขบัรถในรปูแบบสว่นแบง่ของคา่ใชบ้รกิารรถหรอืสง่ของ
ทีล่กูคา้ช�าระผา่นแอป คนขบัรถมชีว่งเวลาระหวา่งรอควิ
บรกิารรว่มเดนิทางหรอืสง่ของประมาณหนึง่ในสามของ
เวลาท�างานทัง้หมด และจะไมม่รีายไดใ้นชว่งเวลานี ้คน
ขบัรถสว่นใหญท่�ารายไดเ้ฉลีย่ประมาณ $11 ถงึ $16 
ตอ่ชัว่โมง ซึง่หกัชว่งเวลารอทีไ่มเ่กดิรายไดแ้ละคา่ใช ้
จา่ยตา่ง ๆ แลว้

ริฐัริะบวุ้า่บริษิัทัผู่ใ้ห้บ้ริกิาริริว่้ม่เดินิทางและส่ง่ของ
ต้อ้งว้า่จา้งคนขบัริถเป็นลกูจา้ง โดยเมือ่เร็ว ๆ นี ้รัฐได ้
ออกกฎหมายซึง่เป็นการจ�ากดัความสามารถของบรษัิท
ในการจา้งคนท�างานแบบผูรั้บจา้งอสิระ อยัการสงูสดุ
ประจ�ารัฐยกประเด็นขึน้มาวา่ กฎหมายก�าหนดใหบ้รษัิท
ผูใ้หบ้รกิารการรว่มเดนิทางและสง่ของตอ้งจา้งคนขบั
รถเป็นลกูจา้งของบรษัิท บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทาง
และสง่ของไมเ่ห็นดว้ยกบักฎหมายของรัฐฉบบัใหมน่ี ้ซ ึง่
ก�าหนดใหต้อ้งจา้งคนขบัรถเป็นลกูจา้งของบรษัิท โดย
บรษัิททัง้หลายยงัคงจา้งคนขบัรถแบบผูรั้บจา้งอสิระอยู่
ตอ่ไป เมือ่เร็ว ๆ นี ้อยัการสงูสดุประจ�ารัฐไดย้ืน่ฟ้องสอง
บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางเพือ่บงัคบัใหบ้รษัิทจา้งคน
ขบัรถเป็นลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ถา้หากศาลเห็นชอบกบั
ค�าฟ้องของอยัการสงูสดุ จะสง่ผลใหท้ัง้สองบรษัิทตอ้ง
จา้งคนขบัรถในฐานะลกูจา้ง
ในฐานะลกูจา้ง คนขบัริถจะไดิร้ิบัส่ทิธปิริะโยชน์
และการิคุม้่คริองข ัน้พืน้ฐานท ัง้ปว้ง ในฐานะลกูจา้ง 
คนขบัรถจะไดรั้บสทิธปิระโยชนแ์ละการคุม้ครองขัน้พืน้
ฐานทัง้ปวง ซึง่ผูรั้บจา้งอสิระไมม่สีทิธิไ์ดรั้บ ตวัอยา่ง
เชน่ ลกูจา้งตอ้งไดรั้บคา่ตอบแทนดว้ยอตัราคา่จา้งขัน้
ต�า่พรอ้มทัง้คา่ตอบแทนการท�างานลว่งเวลา ลกูจา้งยงั
ตอ้งมสีทิธิพั์กระหวา่งชัว่โมงท�างานและลาป่วยโดยไดรั้บ
คา่ตอบแทนดว้ย ในขณะเดยีวกนัเมือ่คนขบัรถท�างานใน
ฐานะลกูจา้งกจ็ะมตีวัเลอืกในการเลอืกชว่งเวลา สถานที ่
และวธิกีารท�างานไดน้อ้ยลง 

• จ�าแนกประเภทคนขบัรถของแอปขนสง่ (บรกิารรว่ม
เดนิทาง) และบรษัิทสง่ของวา่เป็น “ผูรั้บจา้งอสิระ” 
แทนทีจ่ะเป็น “ลกูจา้ง” เวน้เสยีแตว่า่บรษัิทไดก้�าหนด
ชัว่โมงของคนขบัรถ บงัคบัใหรั้บผูโ้ดยสารหรอืสง่ของ
บางอยา่ง หรอืหา้มมใิหท้�างานใหแ้กบ่รษัิทอืน่

• ผูรั้บจา้งอสิระไมไ่ดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
แรงงานแหง่รัฐตา่งๆ รวมถงึเรือ่งคา่จา้งขัน้ต�า่ การ
ท�างานลว่งเวลา ประกนัภยักรณีวา่งงานและคา่
ตอบแทนของแรงงาน

• แตค่นขบัรถทีเ่ป็นผูรั้บจา้งอสิระกจ็ะมสีทิธิไ์ดรั้บคา่
ตอบแทนอืน่ ๆ รวมถงึรายไดข้ัน้ต�า่ เงนิชว่ยเหลอืดา้น
การดแูลสขุภาพ และประกนัภยัยานพาหนะ

• จ�ากดัการใชข้อ้บงัคบัทอ้งถิน่บางขอ้บงัคบักบัคนขบัรถ
ของแอป

• ก�าหนดใหก้ารสวมรอยเป็นคนขบัรถเป็นเรือ่งผดิ
กฎหมาย

ส่ริปุปริะม่าณการิผ่ลกริะทบทางการิเงนิต้อ่
ริฐับาลริะดิบัริฐัและริะดิบัทอ้งถิ�นข ัน้ส่ดุิทา้ย 
โดิยนกัว้เิคริาะห้ก์ฎห้ม่าย:
• คนขบัรถและนักลงทนุของบรษัิทใหบ้รกิารรว่มเดนิ

ทางและสง่ของจะตอ้งช�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐเพิม่ขึน้
เล็กนอ้ย

การิว้เิคริาะห้โ์ดิยนกัว้เิคริาะห้ก์าริออกกฎห้ม่าย

ส่าม่าริถอา่นเนือ้ห้าของขอ้เส่นอนีไ้ดิท้ ี�เว็้บไซต้เ์ ลขาธกิาริริฐั ที� voterguide.sos.ca.gov
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การิว้เิคริาะห้โ์ดิยนกัว้เิคริาะห้ก์าริออกกฎห้ม่าย ต้่ อ

ขอ้เส่นอ
ส่นบัส่นนุให้ค้นขบัริถเป็นผู่ร้ิบัจา้งอสิ่ริะ ขอ้เสนอนี้
สนับสนุนใหค้นขบัรถรว่มเดนิทางและสง่ของผา่นแอป
เป็นผูรั้บจา้งอสิระ กฎหมายของรัฐฉบบัใหมท่ีจ่�ากดัความ
สามารถบรษัิทในการจา้งคนท�างานแบบผูรั้บจา้งอสิระนี ้
จะไมส่ามารถน�ามาใชก้บัคนขบัรถได ้
ก�าห้นดิส่ทิธปิริะโยชนท์ี�แนน่อนบางปริะการิแกค่น
ขบัริถ ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหบ้รษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทาง
และสง่ของตอ้งจัดสรรสทิธปิระโยชนท์ีแ่น่นอนบาง
ประการ:

• ริายไดิข้ ัน้ต้��า ขอ้เสนอนี้ก�าหนดใหบ้รษัิทตอ้ง
จ่ายค่าตอบแทนรอ้ยละ 120 ของอัตราค่าแรง
ขัน้ต�่าในทอ้งที ่ส�าหรับชั่วโมงทีค่นขับรถใชไ้ป
ระหว่างใหบ้รกิาร ไม่ใชร่ะยะเวลาระหว่างรอให ้
บรกิาร

• เงนิทุนปริะกนัสุ่ขภาพ ส�าหรับคนขับรถผูซ้ ึง่
ปกตทิ�างานมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์(ไม่
รวมเวลาขณะรอใหบ้รกิาร) แลว้ ขอ้เสนอนี้
ก�าหนดใหบ้รษัิทตอ้งชว่ยสมทบเงนิทุนประกัน
สขุภาพดว้ย 

• ช�าริะคา่ใชจ้า่ยต้า่ง ๆ เม่ื�อคนขบัริถไดิร้ิบัการิ
บาดิเจ็บริะห้ว้า่งการิท�างาน ขอ้เสนอนีก้�าหนด
ใหบ้รษัิทตอ้งช�าระคา่ใชจ้า่ยทางการแพทย ์และ
ชดเชยการสญูเสยีรายไดบ้างสว่นเมือ่คนขบัรถได ้
รับบาดเจ็บระหวา่งการท�างาน

• นโยบายการิพกั ขอ้เสนอนีก้�าหนดหา้มมใิห ้
คนขบัรถท�างานเกนิกวา่ 12 ชัว่โมงภายในหนึง่ชว่ง
เวลา 24-ชัว่โมง ส�าหรับการท�างานใหแ้กบ่รษัิทผู ้
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางหรอืสง่ของหนึง่ ๆ 

• ขอ้ก�าห้นดิอื�น ๆ ขอ้เสนอนีก้�าหนดหา้มมใิหม้กีาร
เลอืกปฏบิตัใินทีท่�างาน และก�าหนดใหบ้รษัิท: (1) 
จัดท�านโยบายเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ (2) 
ท�าการตรวจสอบขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม และ 
(3) ก�าหนดใหค้นขบัรถตอ้งเขา้รับการอบรบเกีย่ว
กบัความปลอดภยั

จ�ากดัิคว้าม่ส่าม่าริถของริฐับาลทอ้งถิ�นในการิออก
กฎริะเบยีบเพิ�ม่เต้มิ่ ขอ้เสนอนีจ้ะจ�ากดัความสามารถของ
เมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ ในการก�าหนดกฎระเบยีบอืน่ใด
เกีย่วกบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของเพิม่เตมิ

ผ่ลกริะทบต้อ่งบปริะม่าณ
ประเด็นวา่คนขบัรถรว่มเดนิทางและสง่ของเป็นลกูจา้ง
บรษัิทหรอืผูรั้บจา้งอสิระนัน้ ยงัคงอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
โดยใหศ้าลเป็นผูต้ดัสนิ จากผลทีม่ตีอ่งบประมาณดา้นลา่งนี้
พอจะอนุมานไดว้า่ ศาลเห็นพอ้งกบัรัฐทีก่�าหนดใหค้นขบัรถ
เป็นลกูจา้งของบรษัิทภายใตก้ฎหมายของรัฐฉบบัใหมน่ี ้

คา่ใชจ้า่ยต้��าลงและผ่ลก�าไริเพิ�ม่ขึน้ส่�าห้ริบับริษิัทัผู่ ้
ให้บ้ริกิาริริว่้ม่เดินิทางและส่ง่ของ ขอ้เสนอนีเ้ปิดโอกาส
ใหบ้รษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของจา้งคนขบัรถ
แบบผูรั้บจา้งอสิระแทนการจา้งแบบลกูจา้ง โดยบรษัิทจะ
ไมต่อ้งมหีนา้ทีจ่า่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดสรรสทิธปิระโยชน์
และการคุม้ครองขัน้พืน้ฐานของลกูจา้ง ซึง่ปกตสิามารถ
ค�านวณเป็นรอ้ยละ 20 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเกีย่วกบั
ลกูจา้ง อนัจะท�าใหบ้รษัิทสามารถเรยีกเกบ็คา่บรกิารจาก
ลกูคา้ในอตัราทีต่�า่ลงได ้ดว้ย ราคาทีต่�า่ลง ท�าใหล้กูคา้
สามารถเขา้ถงึบรกิารรว่มเดนิทางไดถ้ีข่ ึน้และสัง่ของได ้
มากขึน้ ซึง่จะชว่ยเพิม่ผลก�าไรใหแ้กบ่รษัิทได ้เมือ่ผล
ก�าไรสงูขึน้มลูคา่ของหุน้บรษัิทกท็ะยานเพิม่สงูขึน้ไปดว้ย
ท ัง้คนขบัริถและผู่ถ้อืหุ้น้ท ัง้ห้ลายก็จะเส่ยีภาษัเีงนิ
ไดิเ้พิ�ม่ขึน้ต้าม่ไป เนือ่งจากผูค้นใชบ้รกิารรว่มเดนิทาง
มากขึน้และสัง่ของมากขึน้ คนขบัรถทัง้กลุม่กจ็ะสรา้งราย
ไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่หมายความวา่ภาษีเงนิไดข้องรัฐทีค่นขบัรถ
มหีนา้ทีช่�าระจะเพิม่ขึน้ดว้ย ทัง้นีเ้มือ่ชาวแคลฟิอรเ์นยีที่
เป็นเจา้ของหุน้บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของ
ตดัสนิใจขายหุน้กจ็ะมกี�าไรเพิม่เชน่กนั และพวกเขากจ็ะ
ตอ้งมหีนา้ทีช่�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐ โดยค�านวณจากฐาน
สว่นตา่งทีเ่พิม่ขึน้ จ�านวนการเพิม่ของภาษีเงนิไดบ้คุคล
ธรรมดาของรัฐทีช่�าระโดยคนขบัรถและผูถ้อืหุน้ เป็น
ตวัเลขทีย่งัประเมนิไมไ่ดแ้ตค่าดวา่เล็กนอ้ย

ส่ริปุผ่ลกริะทบต้อ่งบปริะม่าณ
ขอ้เสนอนีจ้ะมผีลกระทบตอ่งบประมาณดงัตอ่ไปนี:้

• คนขบัรถและนักลงทนุของบรษัิทใหบ้รกิารรว่มเดนิทาง
และสง่ของจะตอ้งช�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

โปริดิไปที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพื�อดิรูิายชื�อ 

คณะกริริม่การิที�ไดิร้ิบัการิจดัิต้ ัง้ข ึน้เฉพาะเพื�อ 
ส่นบัส่นนุห้ริอืคดัิคา้นขอ้เส่นอนี้

โปริดิไปที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพื�อดิรูิายชื�อผู่บ้ริจิาคเงนิจ�านว้นส่งูส่ดุิ  
10 ริายแริกของคณะกริริม่การิ 

ห้ากทา่นต้อ้งการิส่�าเนาเนือ้ห้าฉบบัเต็้ม่ของขอ้เส่นอริฐั
นี ้กริณุาโทริศัพัทต์้ดิิต้อ่เลขาธกิาริริฐัไดิท้ ี�ห้ม่ายเลข  

(855) 345-3933 ห้ริอืทา่นส่าม่าริถส่ง่อเีม่ลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดิร้ิบัเอกส่าริทาง 

ไปริษัณียโ์ดิยไม่เ่ส่ยีคา่ใชจ้า่ยแต้อ่ยา่งใดิ

ยกเวน้ใหบ้รษัิทขนสง่และสง่ของผา่นแอปไม่
ตอ้งมอบสวัสดกิารพนักงานใหแ้กค่นขบัรถบาง

คน การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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58 |  ข้อโต้แย้ง   ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ ยกเวน้ใหบ้รษัิัทขนสง่และสง่ของผา่นแอปไม่
ตอ้งมอบสวสัดกิารพนักงานใหแ้กค่นขบัรถบาง
คน การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย22

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่22  ★

★  การคดัคา้นขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่22  ★

ผมชือ่ Jerome Gage เป็นคนขบัรถของ Lyft มาไดห้า้ปีแลว้ ผมชอบ
ความยดืหยุน่ในการท�างาน กอ่นหนา้การระบาดของโควดิ-19 ผมขบั
รถ 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์จ�านวนชัว่โมงตอนนีน้อ้ยกวา่แตก่อ่นมาก 
ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจได ้
แตส่ ิง่ทีผ่มไมเ่ขา้ใจเลยกค็อื ท�าไม Uber และ Lyft ตา่งปฏเิสธทีจ่ะ
ปฏบิตักิบัผมเยีย่งลกูจา้ง ซึง่น่ันเป็นกฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ในปัจจบุนัทัง้สองบรษัิัทไมไ่ดจ้า่ยคา่จา้งขัน้ต�า่หรอืคา่ท�างาน
ลว่งเวลา และไมจ่า่ยคา่ตอบแทนในวนัลาป่วย บรษัิัทไดผ้ลกัคา่ใช ้
จา่ยทางธรุกจิมายงัคนขบัรถอยา่งพวกผม น่ันเป็นสิง่ไมถ่กูตอ้ง 
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่22 
นอกจากนัน้บรษัิัทยงัไมค่�านงึวา่ผมควรมสีทิธิไ์ดรั้บสวสัดกิารดา้น
การรักษัาพยาบาล หรอืการคุม้ครองใด ๆ ในฐานะลกูจา้ง “โดย
แทจ้รงิ” เลย เมือ่มกีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 บรษัิัทก็ไมม่ไีด ้
จัดหาสทิธปิระโยชนใ์นกรณีวา่งงานใหผ้ม 
แตบ่รษัิัทมเีงนิ $5,000,000 เพือ่ใสข่อ้เสนอที ่22 ลงใน
บตัรลงคะแนน และพวกเขายงับอกอกีวา่จะใชจ้า่ยเงนิสนับสนุนเพิม่
อกีหนึง่รอ้ยลา้นเพือ่ผา่นขอ้เสนอนี ้

คนขบัรถอยา่งพวกผมคงจะใชเ้งนิจ�านวนนัน้ไปเพือ่ซือ้ชดุ PPE หรอื
อปุกรณอ์นามยัตา่ง ๆ ส�าหรับการป้องกนัทัง้ตวัเราและตวัผูโ้ดยสาร
ใหป้ลอดภยัมากกวา่ ถา้ตอนนัน้พวกเราป่วย กค็งมสีวสัดกิารดา้นการ
รักษัาพยาบาลไดอ้กีดว้ย 
ทัง้ Uber และ Lyft ตา่งอา้งวา่เพราะผมเองอยากเป็น “อสิระ” แตส่ ิง่
ทีผ่มอยากไดค้อืสวสัดกิารและคา่จา้งเพือ่ใชใ้นการด�าเนนิชวีติ ซึง่น่ัน
จะมอบอสิระใหผ้มได ้
จากการศกึษัาวจัิยลา่สดุชีใ้หเ้ห็นวา่คนขบัรถของ Uber และ Lyft ราว 
70% ท�างานเฉลีย่ 30 ชัว่โมงตอ่สปัดาหห์รอืมากกวา่ - พอ ๆ กบัผม 
- และคา่ตอบแทนของพวกเราคงจะแยล่งอกีหากขอ้เสนอที ่22 ถกู
บงัคบัใช ้แลว้น่ันมคีวามเป็นธรรมตรงไหน 
บรษัิัททีม่ลูคา่ระดบัพันลา้นดอลลารไ์มค่วรมสีทิธิเ์ป็นผูห้ยบิยกและ
เลอืกวา่จะท�าตามใดหรอืก�าหนดกฎหมายส�าหรับพวกเขาเอง อยา่ง
เชน่ขอ้เสนอที ่22 นี ่
โปรดรว่มลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่22 ไปกบัผมและกลุม่
ตวัแทนคนขบัรถทัง้หมดกวา่ 50,000 คน 
JEROME GAGE, คนขบัรถของ Lyft 

ปัญหา: บญัญัตกิฎหมายฉบบัใหมน่ีม้แีนวโนม้สงูทีจ่ะสง่ผลท�าใหม้นั
ผดิกฏหมายส�าหรับคนขบัรถโดยเรยีกใชผ้า่นแอปประเภททีจ่ะท�างาน
เป็นผูรั้บจา้งอสิระ
เมือ่เร็ว ๆ นีผู้ด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงของ Sacramento ได ้
ผา่นบญัญัตกิฎหมายทีส่ง่ผลในทางจ�ากดัสทิธิข์องประปาชนชาว
แคลฟิอรเ์นยี ในการเลอืกประกอบอาชพีผูรั้บจา้งอสิระส�าหรับงานให ้
บรกิารรว่มเดนิทาง สง่อาหารและของช�าโดยเรยีกใชผ้า่นแอป
สดัสว่นตวัเลข 4:1 ทีไ่ดจ้ากการส�ารวจความคดิเห็นแบบอสิระ ชีใ้ห ้
เห็นวา่คนขบัรถของแอปตอ้งการอยา่งเหลอืลน้ทีจ่ะท�างานในแบบ
ผูรั้บจา้งอสิระ ไมใ่ชล่กูจา้ง คนขบัรถเหลา่นีป้ระกอบอาชพีอืน่ควบคู่
กนั มภีาระทางครอบครัวหลายอยา่งหรอืมปัีญหาสขุภาพ ซึง่ตอ้งการ
ความยดืหยุน่ในการท�างานอาชพีนีแ้ละตอ้งการรายไดเ้สรมิส�าหรับ
การใชจ้า่ยในครัวเรอืนของพวกเขา 
การหา้มงานของคนขบัรถโดยเรยีกใชผ้า่นแอปทีท่�างานในลกัษัณะ
ผูรั้บจา้งอสิระจะสง่ผลกระทบในการก�าจัดจ�านวนหลายแสนต�าแหน่ง 
“การก�าจัดสทิธิข์องคนขบัรถในการเป็นผูรั้บจา้งอสิระ จะเป็นการยตุลิง
ซึง่ความยดืหยุน่ในการท�างานทีค่นขบัรถสว่นมากตอ้งการ นอกจากนัน้
ยงักระทบตอ่แบบจ�าลองการสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ ในการ
คน้หาคนขบัทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุอกีดว้ย ผลลพัธค์อืลกูคา้จะตอ้งรอรับบรกิาร
นานขึน้ มคีา่ใชจ้า่ยตอ่การใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคสงูขึน้มากและอาจ
ท�าใหบ้รกิารหลาย ๆ แหง่ในพืน้ทีต่อ้งปิดตวัลง - สง่ผลกระทบในการ
ก�าจัดจ�านวนหลายแสนต�าแหน่ง”— William Hamm, อดตีนักวเิคราะห์
การออกกฎหมายแหง่รัฐทีไ่มส่งักดัพรรคการเมอืง
แนวทางแกไ้ข: รับขอ้เสนอที ่22 เพือ่ปกป้องสทิธิข์องคนขบัรถ
ในการเลอืกท�างานแบบผูรั้บจา้งอสิระ และสนับสนุนใหเ้กดิสทิธิ
ประโยชนใ์หม ่ๆ ขึน้ 
รับขอ้เสนอที ่22: 
1. ปกป้องสทิธิใ์นการเลอืกท�างานคนขบัรถโดยเรยีกใชผ้า่นแอปแบบ
ผูรั้บจา้งอสิระ - ปกป้องอาชพีหลายอาชพีในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ในยาม
ทีป่ระชากรนับลา้นของเราเผชญิกบัปัญหาทางดา้นการเงนิ 
2. ปรับปรงุมาตรฐานอาชพีทีเ่รยีกใชง้านผา่นแอป โดยก�าหนดใหบ้รษัิัท
ผูจ้า้งงานจัดหาสทิธปิระโยชนใ์หมอ่ืน่ ๆ ไดแ้ก:่ การประกนัรายไดข้ัน้ต�า่ 
• การจา่ยเงนิส�าหรับสทิธปิระโยชนด์า้นสขุภาพ • ค ้มุครองคา่ใชจ้า่ยดา้น
การแพทยแ์ละการทพุพลภาพอนัเนือ่งจากการบาดเจ็บจากการท�างาน • 
การคุม้ครองเพิม่เตมิอืน่ ๆ เกีย่วเนือ่งกบัการคกุคามและการเลอืกปฏบิตั ิ
3. สรา้งการคุม้ครองความปลอดภยัสาธารณะใหค้รอบคลมุมากขึน้ รวม
ถงึก�าหนดใหม้กีารตรวจสอบประวตัแิละหลกัสตูรดา้นความปลอดภยั
อยา่งตอ่เนือ่ง • การใชก้ฎระเบยีบลงโทษัอยา่งเขม้งวดตอ่ความผดิ
เกีย่วกบัการใชย้าเสพตดิและแอลกอฮอล ์• โทษัทางอาญาส�าหรับการ

สวมรอยคนขบัรถทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง 
รับขอ้เสนอที ่22: คนขบัรถโดยเรยีกใชผ้า่นแอปสดัสว่น 4:1 ตอ้งการ
เป็นผูรั้บจา้งอสิระ 
คนขบัรถของแอปกวา่ 80% ท�างานนอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์มี
อาชพีอืน่ท�าควบคูไ่ปดว้ยหรอืมภีาระอืน่อกีมากมาย ตลอดจนไมส่ามารถ
เป็นลกูจา้งประจ�าทีต่อ้งท�างานเป็นกะได ้• ผูป้กครองทีท่�างานระหวา่ง
ลกูไปโรงเรยีน • สมาชกิครอบครัวทีท่�างานนอกชัว่โมงท�างานปกต ิ
เนือ่งจากตอ้งดแูลพอ่แมผู่ส้งูอายหุรอืบคุคลอนัเป็นทีรั่กอืน่ • ครอบครัว
คนท�างาน ผูเ้กษีัยณอาย ุและนักเรยีนนักศกึษัา ทีต่อ้งการรายไดเ้สรมิ 
"ผมเป็นทหารผา่นศกึทีม่คีวามทพุพลภาพและก�าลงักลบัไปศกึษัาตอ่
เพือ่อาชพีใหมใ่นอนาคต ผมสนับสนุนขอ้เสนอที ่22 อยา่งมากเพราะ
กฎหมายนีจ้ะคุม้ครองความยดืหยุน่ในการท�างานทีผ่มตอ้งการ จะ
ไดไ้มก่ระทบตอ่นัดหมายทางการแพทยแ์ละตารางเรยีนของผม"—
Matthew Emerson, ทหารเรอืผา่นศกึและคนขบัรถสง่อาหาร 
“ดฉัินเป็นแมข่องลกูหา้คนและเป็นลกูจา้งเต็มเวลา ดฉัินตอ้งการงาน
ทีย่ดืหยุน่และเป็นงานอสิระ ทีท่�าแคส่องสามชัว่โมงตอ่สปัดาหเ์พือ่
ใหม้รีายไดเ้สรมิ  ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ครอบครัวของดฉัินคงไมส่ามารถอยู่
ได"้ —Brenda Vela, แมแ่ละคนขบัรถรว่มเดนิทาง
รับขอ้เสนอที ่22 เพือ่รักษัาไวซ้ ึง่อาชพีใหบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่
อาหารทีม่คีา่บรกิารยอ่มเยาและมคีวามปลอดภยั
ขอ้เสนอที ่22 คงไวซ้ ึง่บรกิารสง่ของอนัจ�าเป็นตอ่ประชาชนหลาย
ลา้นคนในปัจจบุนั ทัง้สง่ของช�า ผลติภณัฑย์าและอาหารจานรอ้นไป
ยงัหลายครัวเรอืน และการรว่มเดนิทางทีส่ะดวกขึน้และชว่ยลดจ�านวน
คนเมาแลว้ขบับนทอ้งถนนได ้
รับขอ้เสนอที ่22: ไดรั้บการสนับสนุนโดยคนขบัรถ ธรุกจิขนาดเล็ก 
ทีป่รกึษัาดา้นความเป็นธรรมทางสงัคม ผูน้�าดา้นสวสัดกิารสาธารณะ
และอืน่ ๆ อกีมากมาย
สนับสนุนโดยคนขบัรถโดยเรยีกใชผ้า่นแอปสว่นใหญ ่• สมาคมธรุกจิขนาด
เล็กแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • NAACP แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สมาคมของเจา้
หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สมาคมประชาชนเชือ้สาย
ชาวสเปนและละตนิอเมรกิาแหง่ชาตใินวยัชรา • สหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งู
อายแุหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • องคก์รอืน่ ๆ อกีกวา่ 100+ องคก์ร
www.VoteYesProp22.com 
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน
สมาคมธรุกจิขนาดเล็กแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
JIM PYATT, ประธาน
สหพันธค์นขบัรถรับจา้งอสิระแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
MINNIE HADLEY-HEMPSTEAD, ประธาน
NAACP แหง่เมอืง Los Angeles 
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ยกเวน้ใหบ้รษัิัทขนสง่และสง่ของผา่นแอปไม่
ตอ้งมอบสวัสดกิารพนักงานใหแ้กค่นขบัรถบาง

คน การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

22
★  ขอ้โตแ้ยง้คดัคา้นขอ้เสนอที ่22  ★

★  การคดัคา้นขอ้โตแ้ยง้ไมร่บัขอ้เสนอที ่22  ★
คนขบัรถโดยเรยีกใชผ้า่นแอปใหก้ารสนับสนุนอยา่งทว่มทน้ตอ่ขอ้เสนอที ่22 
ผลจากการส�ารวจความคดิเห็นชีใ้หเ้ห็นวา่ คนขบัรถสว่นใหญ ่ 4:1 
ตอ้งการท�างานในแบบผูรั้บจา้งอสิระ โดยรอ้ยละแปดสบิท�างานนอ้ย
กวา่ 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์และสว่นใหญท่�างานนอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง
ตอ่สปัดาห ์ผูป้กครองทีต่อ้งการชัว่โมงท�างานทีย่ดืหยุน่เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัตารางเวลาของลกู ๆ บคุคลทีต่อ้งการรายไดพ้เิศษั 
ผูด้แูลสมาชกิครอบครัวทีป่่วยหรอืสงูอาย ุตลอดจนนักเรยีนนักศกึษัา
ทีห่ารายไดร้ะหวา่งชัว่โมงเรยีน 
แตนั่กการเมอืงกบัผลประโยชนพ์เิศษัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการคดัคา้นขอ้
เสนอที ่22 ไดอ้วดอา้งชวนเชือ่วา่พวกเขาเขา้ใจวา่อะไรคอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ
ส�าหรับคนขบัรถ ซึง่พวกเขาไดผ้า่นการตรากฎหมายรัฐอนัมนัียทีค่กุคาม 
จนท�าใหท้างเลอืกของคนขบัรถแบบผูรั้บจา้งอสิระเป็นสิง่ผดิกฎหมาย 
นีค่อืเหตผุลวา่ท�าไมคนขบัรถสนับสนุนขอ้เสนอที ่22—เพือ่ปกป้องความ
ยดืหยุน่ส�าหรับโอกาสในการหารายได ้และรักษัาไวซ้ ึง่งานอกีหลายแสนงาน 
ขอ้เสนอที ่22 ชว่ยรักษัางานและการบรกิารทีใ่ชง้านผา่นแอปเอาไว ้
ไดม้ากมาย
ขอ้เสนอที ่22 ชว่ยปกป้องทางเลอืกของคนขบัรถทีจ่ะท�างานแบบ
ผูรั้บจา้งอสิระ ขอ้เสนอที ่22 ชว่ยสงวนไวซ้ ึง่บรกิารสง่ของซึง่อกี
หลายลา้นชวีติไดฝ้ากความหวงัเอาไว ้ไมว่า่จะเป็นการเขา้ถงึอาหาร
และของช�าไดอ้ยา่งปลอดภยั และการรว่มเดนิทางทีส่ะดวกขึน้และ
ชว่ยลดจ�านวนคนเมาแลว้ขบับนทอ้งถนนได ้

ขอ้เสนอที ่22 ก�าหนดใหบ้รษัิัทตอ้งจัดหาสทิธปิระโยชนใ์หม ่ๆ ให ้
แกค่นขบัรถ 
• การรับประกนัรายไดข้ัน้ต�า่ $21 ตอ่ชัว่โมง 
• สทิธปิระโยชนใ์นการรักษัาพยาบาลเมือ่ท�างาน 15 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์
• การประกนัภยัในกรณีเกดิการบาดเจ็บระหวา่งการท�างาน 
• เสรมิความเขม้แข็งแกก่ารป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละลว่งละเมดิ 
ขอ้เสนอที ่22 เพิม่มาตรการคุม้ครองสวสัดภิาพของลกูคา้อยา่ง
เขม้งวดขึน้มาใหม ่
ขอ้เสนอที ่22 สง่เสรมิใหม้กีารด�าเนนิการตรวจสอบประวตับิคุคล
อยา่งเขม้งวดตอ่ไป • การใชก้ฎระเบยีบลงโทษัอยา่งเขม้งวดตอ่
ความผดิเกีย่วกบัการใชย้าเสพตดิและแอลกอฮอล ์• ก�าหนดใหก้าร
สวมรอยเป็นคนขบัรถโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย 
เชญิชวนรว่มกบักลุม่คนขบัรถโดยเรยีกใชผ้า่นแอป ทีป่รกึษัาความเป็นธรรม
ทางสงัคม ธรุกจิขนาดเล็กและผูน้�าดา้นสวสัดกิารสาธารณะ: รับขอ้เสนอที ่22! 
VoteYesProp22.com 
JIM PYATT, ประธาน
สหพันธค์นขบัรถรับจา้งอสิระแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
FREDDYE DAVIS ประธาน
NAACP ประจ�าเทศมณฑล Hayward South Alameda 
JULIAN CANETE, ประธาน
สมาคมหอการคา้ประชาชนเชือ้สายชาวสเปนแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี

บรษัิัท Uber, Lyft, และ DoorDash ตา่งไดส้นับสนุนเงนิส�าหรับ
ขอ้เสนอที ่22 ซึง่จะไดม้กีารลงคะแนนในเดอืนพฤศจกิายนนี ้บรษัิัท
ไดว้า่จา้งนักกฎหมายหลายคนเพือ่สรา้งการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนทีบ่ดิเบอืนนีข้ ึน้มา และจา่ยเงนิลงทนุทางการเมอืงอกีเป็น
ลา้น ๆ เพือ่รวบรวมลายมอืชือ่ผูล้งคะแนนตามจ�านวนทีต่อ้งการ 
เพราะอะไรละ่ 
เพือ่สรา้งขอ้ยกเวน้พเิศษัใหแ้กต่วับรษัิัทเอง ซึง่ท�าใหบ้รษัิัทสามารถ
ปฏเิสธสทิธิข์ัน้พืน้ฐานของคนขบัรถของบรษัิัท และปฏเิสธสทิธิก์าร
คุม้ครองสวสัดกิารในการท�างานทัง้หลาย อยา่งเชน่ ไดรั้บคา่จา้งกรณี
ลาป่วย คา่ชดเชยของคนงาน หรอืสทิธปิระโยชนก์รณีวา่งงาน 
ขอ้เสนอที ่22 เพยีงแตต่อบสนองวตัถปุระสงคข์อง Uber, Lyft, 
DoorDash ตลอดจนบรษัิัทสง่ของและขนสง่ทีใ่ชบ้รกิารผา่นแอปทัง้
หลายเทา่นัน้ เป้าหมายของบรษัิัทเหลา่นีก้ค็อืผลก�าไร เฉพาะบรษัิัท
เหลา่นีท้ีไ่ดป้ระโยชนจ์ากขอ้ยกเวน้พเิศษันี ่
กฎหมายปัจจบุนัก�าหนดให ้Uber, Lyft, และ DoorDash มหีนา้ทีจ่า่ย
คา่ตอบแทนขัน้ต�า่ สวสัดกิารดา้นการรักษัาพยาบาล คา่ตอบแทน
กรณีลาป่วย คา่ตอบแทนกรณีวา่งงาน ตลอดจนครอบคลมุคา่ชดเชย
ส�าหรับคนงาน เฉกเชน่เดยีวกบักจิการอืน่ ๆ ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
เมือ่เร็ว ๆ นีอ้ยัการสงูสดุเพิง่ยืน่ฟ้องบรษัิัทเหลา่นีใ้นการไมป่ฏบิตัติาม
กฎหมาย และการเพกิเฉยตอ่หนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีม่ตีอ่คนขบัรถ
ของบรษัิัทมาตลอดระยะเวลาหลายปี การลงคะแนนเสยีงของคณุจะ
ชว่ยหยดุยัง้บรษัิัทเหลา่นีไ้ด!้ ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่22 
ท�าไมจงึลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่22 
• ขอ้เสนอที ่22 สรา้งขอ้ยกเวน้พเิศษัทีร่ดิรอนสทิธปิระโยชน์
ขัน้พืน้ฐานในทีท่�างาน และแทนทีด่ว้ย“การรับประกนัรายได”้ และ 
“เงนิชว่ยเหลอืดา้นการรักษัาพยาบาล” ใหมใ่นอตัราต�า่ลง จ�านวนเงนิ
ทีช่�าระทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหป้ระหยดัเงนิของบรษัิัท 
• ขอ้เสนอที ่22 มถีอ้ยค�าหลอกลวงเพือ่โนม้นา้วใหพ้วกเราเชือ่วา่บรษัิัท
ตอ้งการสง่เสรมิสทิธิค์วามคุม้ครองส�าหรับคนขบัรถทีเ่ขม้แข็งขึน้ แต่
ความเป็นจรงิคอืทัง้ Uber และ Lyft ตา่งจ�าเป็นตอ้งท�าการตรวจสอบประวตัิ
อยูเ่ลย และขอ้บงัคบัใหมน่ีย้ ิง่จะมาตดัขอ้ก�าหนดการอบรมเกีย่วกบัการ
ละเมดิทางเพศ ตลอดจนความรับผดิชอบของ Uber และ Lyft ทีต่อ้งตรวจ
สอบประวตักิารคกุคามทางเพศทัง้ในฝ่ายของลกูคา้และของคนขบัรถดว้ย 
• สรปุแลว้ขอ้เสนอที ่22 นีเ้กีย่วกบัผลประโยชนท์างการเงนิเทา่นัน้ ไม่
ไดเ้กีย่วกบัการชว่ยเหลอืคนขบัรถทีค่ณุเรยีกใชบ้รกิารผา่นแอปเหลา่นี ้
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท�าใหเ้ห็นการไมป่ฏบิตัติอ่คนขบัรถ

อยา่งเป็นธรรมของบรษัิัทไดด้ยี ิง่ขึน้ 
ลา่สดุกองบรรณาธกิารของ The New York Times เพิง่ตพีมิพว์า่บรษัิัท
เหลา่นี ้"ลม้เหลวในการบงัคบัใชม้าตรการความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง
ภายในบรษัิัทอยา่งเป็นวงกวา้ง ตลอดจนไมส่ามารถจัดหาหนา้กาก
อนามยัใหพ้อตอ่ความจ�าเป็น หรอืจัดหาแนวทางการเวน้ระยะหา่งทาง
สงัคมอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้ในขณะทีเ่อาแตก่ระตุน้ใหค้นท�างานเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในการสง่อาหารทีเ่พิม่มากขึน้" 
คนขบัรถ ประมาณ 78% เป็นประชากรผวิส ีลว้นคอืแรงงานส�าคญั
ของธรุกจิ พวกเขาไดช้ว่ยรัฐแคลฟิอรเ์นยีของเราตลอดการระบาด
ของโรค และสมควรจะไดรั้บการปฏบิตัทิีด่กีวา่นี ้
เราเชือ่วา่คนขบัรถของแอปซึง่สว่นใหญค่อืชาวละตนิ ชาวผวิด�า หรอื
ประชากรจากชมุชนผวิสอีืน่ ๆ นัน้ควรมสีทิธิไ์ดรั้บคา่ตอบแทนกรณี
ลาป่วย สวสัดกิารการรักษัาพยาบาล สทิธปิระโยชนใ์นกรณีวา่งงาน 
รวมถงึเวลาท�างานทีย่ดืหยุน่ได ้
ฉะนัน้ อยา่เปิดโอกาสให ้Uber, Lyft, และ DoorDash มาเบีย่งเบน
ประเด็นนีไ้ปได ้เหลา่บรษัิัทอา้งวา่ "ความยดืหยุน่" นัน้มไีวส้�าหรับคน
ขบัรถ "แบบไมเ่ต็มเวลา" อยา่งไรก็ด ีกฎหมายปัจจบุนักไ็มไ่ดจ้�ากดั
ความยดืหยุน่ของคนขบัรถแตอ่ยา่งใด 
ขอ้เท็จจรงิจากการส�ารวจซึง่จัดท�าโดยมหาวทิยาลยัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
พบวา่คนขบัรถสว่นใหญไ่มใ่ชค่นงานแบบไมเ่ต็มเวลา และกวา่รอ้ยละ 70 
ของคนขบัรถ Uber และ Lyft ท�างานอยา่งนอ้ย 30 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์
ไมต่อ้งเชือ่ในสิง่ทีเ่ราพดู คณุสามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิดว้ยตวัเองที ่
transform.ucsc.edu/on-demand-and-on-the-edge 
ขอ้เสนอที ่22 ไดถ้กูรา่งขึน้โดย Uber, Lyft, และ DoorDash เพือ่ Uber, 
Lyft, และ DoorDash มใิชเ่พือ่คนขบัรถของพวกเขา นีค่อืเหตผุลวา่คน
ขบัรถหลายหมืน่คนไดร้ว่มกนัลงนามเพือ่ขอใหล้งคะแนนเสยีงไมรั่บ 
อยา่ปลอ่ยให ้Uber, Lyft, และ DoorDash สามารถบญัญัตกิฎหมาย
พเิศษัขึน้มาใชเ้อง 
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่22 
NOonCAProp22.com 
ALVARO BOLAINEZ, คนขบัรถของ Uber 
NOURBESE FLINT, กรรมการบรหิาร
โครงการรณรงคส์ตรผีวิด�าเพือ่การมสีขุภาพทีด่ ี
ART PULASKI, ผูบ้รหิารเลขานุการเหรัญญกิ
สหภาพแรงงานแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
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ขอ้เสนอที่ กำำ�หนดข้อ้กำำ�หนดระดบัรฐัสำำ�หรบัคลินิกิำลิ�้งไต 
กำำ�หนดใหม้ีผีู้้ป้ระกำอบวิชิ�ชพีด�้นกำ�รแพทย์์
ประจำำ�อย์้�ในคลินิกิำ กำ�รรเิร ิ�มีบญัญตักิำฎหมี�ย์23

หวัิข้อ้แลิะบทสำรุปอย์��งเป็นท�งกำ�ร จำ ัด เ ต รีย์ มี โ ด ย์ อ ัย์ กำ � ร สำ้ ง สำุ ด

ควิ�มีเป็นมี�
กำ�รฟอกำไต
อ�กำ�รไตวิ�ย์ ไตทีแ่ข็งแรงกรองเลอืดเพือ่ขจัดของเสยี
และของเหลวสว่นเกนิในรา่งกายของคนเรา โรคไตหมาย
ถงึเมือ่ไตของคนเราไมส่ามารถท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เมือ่เวลาผา่นไป บคุคลผูนั้น้อาจเกดิภาวะไตวาย ซึง่รูจั้ก
กนัในชือ่ของ “โรคไตระยะสดุทา้ย” ซึง่หมายความวา่
ไตจะไมส่ามารถท�างานไดอ้ยา่งเพยีงพอทีจ่ะใหบุ้คุคล
สามารถมชีวีติอยูต่อ่ไปไดถ้า้ปราศจากการเปลีย่นถา่ยไต
หรอืรับการรักษาตอ่เนือ่งทีเ่รยีกวา่ “การฟอกไต”
กำ�รฟอกำไตเลิยี์นแบบกำ�รทำ�ง�นข้องไตปกำต ิการ
ฟอกไตเป็นสิง่ประดษิฐท์ีเ่ลยีนแบบการท�างานของไต
สขุภาพด ีผูป่้วยสว่นใหญท่ีท่�าการฟอกไตจะท�าการ
ฟอกเลอืด การฟอกไตรปูแบบนีจ้ะน�าเลอืดออกจาก
รา่งกายแลว้สง่ผา่นเขา้อปุกรณฟ์อกไตเพือ่ก�าจัดของ
เสยีและของเหลวสว่นเกนิ จากนัน้จงึสง่เลอืดกลบั
เขา้สูร่า่งกาย การรักษาหนึง่ครัง้จะใชเ้วลาประมาณสี่
ชัว่โมง โดยท�าการรักษาประมาณสามครัง้ตอ่สปัดาห์
ผู้้ป้� วิย์ที�รบักำ�รฟอกำไตสำ�วินใหญ�ไดร้บักำ�รรกัำษ�
ในคลินิกิำ ผูป่้วยภาวะไตวายสว่นใหญไ่ดรั้บการ
ฟอกไตทีค่ลนิกิฟอกไตชนดิถาวร (chronic dialysis 
clinics: CDCs) แมว้า่ผูป่้วยบางสว่นอาจไดรั้บการฟอก
ไตทีโ่รงพยาบาลหรอืทีบ่า้น คลนิกิฟอกไตประมาณ 
600 แหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีใหบ้รกิารฟอกไตแกผู่ป่้วย
ประมาณ 80,000 รายตอ่เดอืน โดยเมือ่ค�านงึถงึความถี่

ทีผู่ป่้วยตอ้งไดรั้บการฟอกไตและระยะเวลาในการฟอก
ไต คลนิกิมกัใหบ้รกิารหกวนัตอ่สปัดาห ์และมกัเปิด
นอกเหนอืเวลาท�าการตามปกต ิ
แพทย์ป์ระจำำ�ตวัิผู้้ป้� วิย์เป็นผู้้ด้แ้ลิกำ�รบำ�บดัรกัำษ�ดว้ิย์
ตนเอง เมือ่ผูป่้วยมภีาวะไตวาย แพทยป์ระจ�าตวัผูป่้วยจะ
จัดท�าแผนการรักษาซึง่รวมถงึการสง่ตวัไปฟอกไต แพทย์
ประจ�าตวัผูป่้วยจะออกแบบแผนการบ�าบดัรักษาดว้ยการ
ฟอกไต ซึง่ครอบคลมุปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ 
ความถี ่ระยะเวลา และยาทีเ่กีย่วขอ้ง คลนิกิฟอกไตเป็น
ผูด้�าเนนิการบ�าบดัรักษา แพทยป์ระจ�าตวัผูป่้วยจะยงัคง
ควบคมุการรักษาดแูลผูป่้วย ภายใตก้ฎของรัฐบาลกลาง 
แพทยป์ระจ�าตวัจะตอ้งเขา้เยีย่มผูป่้วยระหวา่งการรักษา
ดว้ยการฟอกไตทีค่ลนิกิฟอกไตอยา่งนอ้ยเดอืนละหนึง่ครัง้
หลิ�ย์องคก์ำรเป็นเจำ�้ข้องแลิะดำ�เนนิกำจิำกำ�รข้อง
คลินิกิำฟอกำไต โดย์มีสีำององคก์ำรที�เป็นเจำ�้ข้อง/
ดำ�เนนิกำจิำกำ�รคลินิกิำสำ�วินใหญ� บรษัิทเอกชนที่
แสวงหาผลก�าไรสองแหง่ ไดแ้ก ่DaVita, Inc. และ 
Fresenius Medical Care คอื “องคก์รตน้สงักดั” ของ
เกอืบสามในสีข่องคลนิกิฟอกไตทีไ่ดรั้บอนุญาตในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี (ขอ้เสนอนีอ้า้งองิถงึองคก์รตน้สงักดัใน
ฐานะองคก์รทีเ่ป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการคลนิกิฟอก
ไต) คลนิกิฟอกไตทีเ่หลอืเป็นของหรอืด�าเนนิกจิการ
โดยองคก์รตน้สงักดัทีแ่สวงหาและไมแ่สดงหาผลก�าไร
ตา่ง ๆ องคก์รตน้สงักดัเหลา่นีส้ว่นใหญม่คีลนิกิฟอกไต
หลายแหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีโดยมอีงคก์รสว่นนอ้ยที่
เป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการคลนิกิฟอกไตเพยีงแหง่
เดยีว ปัจจบุนั คลนิกิฟอกไตสว่นใหญม่รีายไดม้ากกวา่

• ก�าหนดใหค้ลนิกิลา้งไตผูป่้วยนอกตอ้งมแีพทยท์ีม่ใีบ
อนุญาตประจ�าอยูร่ะหวา่งการรักษาอยา่งนอ้ยหนึง่คน 
อนุญาตใหห้น่วยงานสาธารณสขุแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ยกเวน้ใหบ้างคลนิกิไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดนีไ้ด
หากขาดแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตและมคีณุสมบตัเิหมาะ
สม และทางคลนิกิมพียาบาลเวชปฏบิตัหิรอืผูช้ว่ย
แพทยป์ระจ�าอยูแ่ลว้อยา่งนอ้ยหนึง่คน

• ก�าหนดใหค้ลนิกิรายงานขอ้มลูการตดิเชือ้เกีย่วกบั
การลา้งไตใหรั้ฐบาลระดบัรัฐและรัฐบาลกลางทราบ

• หา้มมใิหค้ลนิกิยกเลกิหรอืลดบรกิาร โดยไมไ่ดรั้บค�า
อนุมตัจิากรัฐ

• หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธทีจ่ะรักษาคนไข ้เนือ่งจากเงนิ
ทีน่�ามาใชเ้ป็นคา่รักษาพยาบาล

สำรปุประมี�ณกำ�รผู้ลิกำระทบท�งกำ�รเงนิต�อ
รฐับ�ลิระดบัรฐัแลิะระดบัทอ้งถิ่ิ�นข้ ั�นสำดุท�้ย์ 
โดย์นกัำวิเิคร�ะหก์ำฎหมี�ย์:
• รัฐบาลระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่น่าจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่

ขึน้ไมก่ีส่บิลา้นดอลลารท์กุปี

กำ�รวิเิคร�ะหโ์ดย์นกัำวิเิคร�ะหก์ำ�รออกำกำฎหมี�ย์

สำ�มี�รถิ่อ��นเน้�อห�ข้องข้อ้เสำนอนี�ไดท้ ี�เว็ิบไซตเ์ ลิข้�ธิกิำ�รรฐั ที� voterguide.sos.ca.gov
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กำ�รวิเิคร�ะหโ์ดย์นกัำวิเิคร�ะหก์ำ�รออกำกำฎหมี�ย์ ต� อ

คา่ใชจ้า่ย โดยมคีลนิกิทีข่าดทนุจากการด�าเนนิกจิการ
อยูใ่นสดัสว่นทีต่�า่กวา่ องคก์รตน้สงักดัทีเ่ป็นเจา้ของ
หรอืด�าเนนิกจิการคลนิกิฟอกไตหลายคลนิกิสามารถใช ้
คลนิกิฟอกไตทีม่รีายไดส้งูเพือ่ชดเชยคลนิกิทีข่าดทนุ

กำ�รชำ�ระเงนิค��ฟอกำไต 
เงนิที�ใชช้ำ�ระค��ฟอกำไตมี�จำ�กำแหลิ�งเงนิหลิกัำไมี�กำี�
แหลิ�ง เราคาดวา่คลนิกิฟอกไตมรีายไดท้ัง้หมดมากกวา่ 
$3 พันลา้นตอ่ปีจากการประกอบกจิการในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
รายไดเ้หลา่นีป้ระกอบดว้ยเงนิทีช่�าระส�าหรับการฟอกไต
จากแหลง่เงนิหลกัหรอื "ผูจ้า่ย" เงนิไมก่ีเ่แหลง่

• Medicare โครงการจัดสรรเงนิจากรัฐบาลกลาง
นีจั้ดสรรการประกนัสขุภาพใหแ้กป่ระชาชนสว่น
ใหญท่ีม่อีายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไป และประชาชน
ทีม่อีายนุอ้ยกวา่นัน้บางรายทีเ่ป็นผูท้พุพลภาพ 
กฎหมายรัฐบาลกลางโดยทัว่ไปใหส้ทิธใิห ้
Medicare ครอบคลมุผูท้ีม่อีาการไตวายโดย
ไมค่�านงึถงึอายหุรอืสถานะความทพุพลภาพ 
Medicare จา่ยคา่รักษาในการฟอกไตส�าหรับ
ประชาชนสว่นใหญใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี

• Medi-Cal โปรแกรม Medicaid ชองรัฐบาลกลาง
รว่มกบัรัฐบาลระดบัรัฐ ซึง่ทีรั่ฐแคลฟิอรเ์นยีรูจั้ก
กนัในชือ่ Medi-Cal ใหส้ทิธปิระกนัสขุภาพแกผู่ม้ี
รายไดน้อ้ย โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐรับ
ผดิชอบคา่ใชจ้า่ยส�าหรับ Medi-Cal รว่มกนั บางคน
มสีทิธิไ์ดรั้บสทิธปิระโยชนข์องทัง้ Medicare และ 
Medi-Cal ส�าหรับบคุคลเหลา่นี ้Medicare จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัส�าหรับคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญใ่นการ
ฟอกไต และ Medi-Cal จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่น
ทีเ่หลอื ส�าหรับผูท้ีล่งทะเบยีนใน Medi-Cal เทา่นัน้ 
โปรแกรม Medi-Cal จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการ
ฟอกไตแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

• กำ�รประกำนัสำขุ้ภ�พแบบกำลิุ�มีแลิะแบบเฉพ�ะ
บคุคลิ ประชาชนหลายคนในรัฐมปีระกนัสขุภาพ
แบบกลุม่ผา่นนายจา้งหรอืองคก์รอืน่ (เชน่ 
สหภาพ) สว่นรายอืน่ ๆ จะซือ้ประกนัสขุภาพ
เฉพาะบคุคล เมือ่ผูรั้บการประกนัสขุภาพเกดิ
อาการไตวาย โดยปกตผิูป่้วยสามารถโอนการ
ประกนัสขุภาพไปยงัการครอบคลมุของ Medicare 
ประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลางก�าหนดใหผู้ ้
ใหก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่คงความเป็นผูจ้า่ย
หลกัส�าหรับการฟอกไตส�าหรับ “ชว่งเวลาการ
ประสานงาน” ซึง่เป็นระยะเวลา 30 เดอืน

รัฐบาลของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ระบบมหาวทิยาลยัรัฐบาล
ของรัฐทัง้สองระบบ และ รัฐบาลระดบัทอ้งถิน่หลาย
แหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี จัดสรรการประกนัสขุภาพกลุม่
แกพ่นักงานในปัจจบุนั พนักงานปลดเกษียณทีม่สีทิธิ
รับสทิธปิระโยชนแ์ละครอบครัวของพวกเขา 
ผู้้ใ้หก้ำ�รประกำนัสำขุ้ภ�พแบบกำลิุ�มีแลิะแบบเฉพ�ะ
บคุคลิโดย์ท ั�วิไปจำ��ย์ค��ฟอกำไตในอตัร�ที�สำง้กำวิ��
โปรแกำรมีข้องรฐับ�ลิ อตัราที ่Medicare และ Medi-
Cal จา่ยส�าหรับการฟอกไตจะใกลเ้คยีงคา่ใชจ้า่ยโดย
เฉลีย่ของคลนิกิฟอกไตในการใหก้ารฟอกไต อตัรา
เหลา่นีโ้ดยสว่นใหญเ่ป็นอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด ใน
ทางกลบักนั ผูใ้หก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่และแบบ
เฉพาะบคุคลจะตอ่รองกบัคลนิกิฟอกไตและองคก์ร
ก�ากบัดแูลตา่ง ๆ เพือ่ก�าหนดอตัราคา่ใชจ้า่ย อตัรา
ทีต่กลงกนัจะขึน้อยูก่บัจ�านวนคนทีผู่ใ้หก้ารประกนั
คุม้ครองและจ�านวนคนทีค่ลนิกิฟอกไตภายใตอ้งคก์ร
ตน้สงักดัไดใ้หก้ารรักษา โดยเฉลีย่ ผูใ้หก้ารประกนั
สขุภาพแบบกลุม่และแบบเฉพาะบคุคลจะจา่ยเงนิเป็น
จ�านวนเงนิสงูกวา่ทีโ่ครงการของรัฐบาลจา่ยหลายเทา่

วิธิิกีำำ�กำบัดแ้ลิคลินิกิำฟอกำไต
กำระทรวิงสำ�ธิ�รณสำขุ้ข้องรฐัแคลิฟิอรเ์นยี์ 
(California Department of Public Health: 
CDPH) เป็นผู้้อ้อกำใบอนญุ�ตแลิะรบัรองคลินิกิำ
ฟอกำไต CDPH มหีนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้ก่
คลนิกิฟอกไตซึง่ด�าเนนิกจิการในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
นอกจากนี ้CDPH ยงัใหก้ารรับรองคลนิกิฟอกไตใน
นามของรัฐบาลกลาง ซึง่อนุญาตใหค้ลนิกิฟอกไตรับ
ช�าระเงนิจาก Medicare และ Medi-Cal ปัจจบุนั รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีอาศยับทบญัญัตขิองรัฐบาลกลางเป็น
พืน้ฐานของโปรแกรมการออกใบอนุญาต
บทบญัญตัขิ้องรฐับ�ลิกำลิ�งกำำ�หนดใหม้ีผัู้้อ้ำ�นวิย์
กำ�รด�้นกำ�รแพทย์ป์ระจำำ�คลินิกิำฟอกำไตแต�ลิะแห�ง 
บทบญัญัตขิองรัฐบาลกลางก�าหนดใหค้ลนิกิฟอกไต
แตล่ะแหง่มผีูอ้�านวยการดา้นการแพทยซ์ึง่เป็นแพทยผ์ู ้
ไดรั้บวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ผูอ้�านวยการดา้น
การแพทยม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบดา้นการประกนัคณุภาพ 
การศกึษาและการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที ่และการ
พัฒนาและด�าเนนิการตามแนวปฏบิตัแิละนโยบายของ
คลนิกิ บทบญัญัตขิองรัฐบาลกลางมไิดก้�าหนดเวลา
ทีผู่อ้�านวยการดา้นการแพทยต์อ้งใชเ้วลาอยูท่ีค่ลนิกิ
ฟอกไต อยา่งไรกต็าม แนวทางของรัฐบาลกลางระบวุา่
ผูอ้�านวยการดา้นการแพทยค์วรปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเวลา
หนึง่ในสีข่องเวลาปฏบิตังิานแบบเต็มเวลา 

ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดับรัฐส�าหรับคลนิกิลา้งไต 
ก�าหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดับรัฐส�าหรับคลนิกิลา้งไต 
ก�าหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย23

คลินิกิำฟอกำไตจำะตอ้งร�ย์ง�นข้อ้มีล้ิเกำี�ย์วิดบักำ�ร
ตดิเช้�อใหแ้กำ�เครอ้ข้��ย์แห�งช�ต ิเพือ่รับการช�าระ
เงนิจาก Medicare คลนิกิฟอกไตจะตอ้งรายงานขอ้มลู
การตดิเชือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกไตใหแ้กเ่ครอืขา่ย
ความปลอดภยับรกิารสขุภาพแหง่ชาต ิณ ศนูยค์วบคมุ
โรคของรัฐบาลกลาง (Centers for Disease Control) 
ตวัอยา่งเชน่ คลนิกิฟอกไตจะตอ้งท�าการรายงานเมือ่
ผูป่้วยเกดิการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด รวมทัง้รายงาน
สาเหตทุีค่าดวา่ท�าใหเ้กดิการตดิเชือ้

ข้อ้เสำนอ
ขอ้เสนอประกอบดว้ยบทบญัญัตติา่ง ๆ ทีส่ง่
ผลกระทบตอ่คลนิกิฟอกไต ตามทีอ่ภปิรายไวด้า้น
ลา่งนี ้โดยมอบให ้CDPH มหีนา้ทีด่�าเนนิการและจัด
ท�าขอ้เสนอ ซึง่รวมถงึการรับบทบญัญัตติา่ง ๆ ภายใน
หนึง่ปี หลงัจากทีก่ฎหมายนีม้ผีลบงัคบัใช ้หาก CDPH 
ไมส่ามารถด�าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่�าหนด 
สามารถออกบทบญัญัตฉุิกเฉนิหลงัจากทีด่�าเนนิการ
ตามขัน้ตอนปกตแิลว้เสร็จได ้
กำำ�หนดใหค้ลินิกิำฟอกำไตแต�ลิะแห�งตอ้งมีแีพทย์์
ปฏบิตัหิน�้ที� ณ คลินิกิำตลิอดระย์ะเวิลิ�ที�ทำ�กำ�ร
รกัำษ� ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหค้ลนิกิฟอกไตแตล่ะแหง่
ตอ้งมแีพทยอ์ยา่งนอ้ยหนึง่รายปฏบิตัหินา้ที ่ณ คลนิกิ
ตลอดระยะเวลาทีผู่ป่้วยไดรั้บการรักษาทีค่ลนิกินัน้ ๆ 
โดยแพทยม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ความปลอดภยัของ
ผูป่้วยและจัดใหม้กีารรักษาทีม่คีณุภาพ คลนิกิฟอก
ไตอาจขอการยกเวน้จาก CDPH หากเป็นทีป่ระจักษ์
วา่เกดิภาวะขาดแคลนแพทยใ์นพืน้ทีท่ีค่ลนิกิฟอกไต
ตัง้อยู ่หาก CDPH อนุมตักิารยกเวน้ คลนิกิฟอกไตจะ
สามารถเป็นไปตามขอ้ก�าหนดไดห้ากมพียาบาลเวช
ปฏบิตัหิรอืผูช้ว่ยแพทย ์โดยไมต่อ้งมแีพทย ์การยกเวน้
นีม้ผีลนานหนึง่ปี
กำำ�หนดใหค้ลินิกิำฟอกำไตตอ้งร�ย์ง�นข้อ้มีล้ิด�้น
กำ�รตดิเช้�อต�อ CDPH ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหค้ลนิกิ
ฟอกไตหรอืองคก์รตน้สงักดัจะตอ้งรายงานขอ้มลูดา้น
การตดิเชือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกไตแก ่CDPH ทกุ ๆ 
สามเดอืน CDPH จะตอ้งระบวุา่ขอ้มลูใดทีค่ลนิกิฟอก
ไตควรรายงาน ตลอดจนวธิกีารและก�าหนดเวลาส�าหรับ
การรายงาน CDPH จะตอ้งเผยแพรร่ายงานของคลนิกิ
ฟอกไตแตล่ะแหง่บนเว็บไซตข์อง CDPH รวมทัง้ชือ่
ขององคก์รตน้สงักดัของคลนิกิฟอกไต 

โทษปรบัในกำรณีที�คลินิกิำฟอกำไตไมี�ร�ย์ง�นข้อ้มีล้ิ
ด�้นกำ�รตดิเช้�อ หากคลนิกิฟอกไตหรอืองคก์รตน้
สงักดัไมไ่ดท้�าการรายงานขอ้มลูดา้นการตดิเชือ้ หรอื
ขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง CDPH อาจก�าหนดโทษปรับส�าหรับ
คลนิกิฟอกไต โทษปรับอาจสงูถงึ $100,000 ขึน้อยู่
กบัความรนุแรงของการฝ่าฝืน คลนิกิฟอกไตอาจขอ
ใหม้ปีระชาพจิารณห์ากมขีอ้พพิาทเกีย่วกบัโทษปรับ 
CDPH อาจน�าคา่ปรับทีเ่กบ็ไดไ้ปใชใ้นการด�าเนนิการ
และบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลนิกิฟอกไต
กำำ�หนดใหค้ลินิกิำฟอกำไตตอ้งแจำง้แลิะไดร้บัควิ�มี
ย์นิย์อมีจำ�กำ CDPH กำ�อนย์กำเลิกิำหรอ้ลิดกำ�รให้
บรกิำ�รลิงอย์��งมีนียั์สำำ�คญั หากคลนิกิฟอกไต
มแีผนทีจ่ะยกเลกิหรอืลดการใหบ้รกิารลงอยา่งมี
นัยส�าคญั ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหค้ลนิกิฟอกไตหรอื
องคก์รตน้สงักดัจะตอ้งแจง้แก ่CDPH และไดรั้บความ
ยนิยอมจาก CDPH เป็นลายลกัษณอ์กัษร ขอ้เสนอนี้
อนุญาตให ้CDPH เลอืกไดว้า่จะใหค้วามยนิยอมหรอื
ไม ่โดยอนุญาตให ้CDPH พจิารณาตดัสนิใจจากขอ้มลู
ตา่ง ๆ เชน่ แหลง่ทนุและแผนของคลนิกิฟอกไต เพือ่
ใหแ้น่ใจวา่การฟอกไตประจ�าวนัของผูป่้วยจะขาดตอน 
คลนิกิฟอกไตอาจโตแ้ยง้ค�าตดัสนิของ CDPH โดยขอ
ท�าประชาพจิารณ ์
ห�้มีไมี�ใหค้ลินิกิำฟอกำไตปฏเิสำธิกำ�รรกัำษ�แกำ�ผู้้ป้� วิย์
เน้�องจำ�กำผู้้จ้ำ��ย์ค��รกัำษ�พย์�บ�ลิข้องผู้้ป้� วิย์ ภาย
ใตข้อ้เสนอนี ้คลนิกิฟอกไตและองคก์รตน้สงักดัจะ
ตอ้งใหก้ารรักษาผูป่้วยทกุรายดว้ยคณุภาพทีเ่ทา่เทยีม
กนั โดยไมส่ามารถปฏเิสธการใหก้ารรักษาแกผู่ป่้วย
เนือ่งจากผูจ้า่ยคา่รักษาพยาบาลของผูป่้วยได ้ผูจ้า่ย
คา่รักษาพยาบาลอาจเป็นผูป่้วย นติบิคุคล ผูใ้หบ้รกิาร
ประกนัสขุภาพของผูป่้วย, Medi-Cal Medicaid หรอื 
Medicare 

ผู้ลิกำระทบต�องบประมี�ณ
 ค��ใชจ้ำ��ย์สำำ�หรบัคลินิกิำฟอกำไตที�เพิ�มีข้ึ�น
สำ�งผู้ลิต�อค��ใชจ้ำ��ย์ข้องรฐัแลิะทอ้งถิ่ิ�น
ข้อ้เสำนอนี�ทำ�ใหค้��ใชจ้ำ��ย์ข้องคลินิกิำฟอกำไตเพิ�มี
ข้ึ�นไดอ้ย์��งไร โดยรวมแลว้ บทบญัญัตภิายใตข้อ้
เสนอนีจ้ะเพิม่คา่ใชจ้า่ยของคลนิกิฟอกไต โดยเฉพาะ 
ขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอนีท้ีใ่หค้ลนิกิฟอกไตแตล่ะ
แหง่ตอ้งมแีพทยป์ฎบิตังิานทีค่ลนิกิตลอดระยะเวลา
ทีใ่หก้ารรักษา จะท�าใหค้า่ใชจ้า่ยของคลนิกิฟอกไต
แตล่ะแหง่เพิม่ขึน้หลายแสนดอลลารต์อ่ปีโดยเฉลีย่ 
ขอ้ก�าหนดอืน่ ๆ ของขอ้เสนอนีจ้ะไมเ่พิม่คา่ใชจ้า่ยของ
คลนิกิฟอกไตอยา่งมนัียส�าคญั 
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กำ�รวิเิคร�ะหโ์ดย์นกัำวิเิคร�ะหก์ำ�รออกำกำฎหมี�ย์ ต� อ

คลินิกิำสำ�มี�รถิ่ตอบสำนองต�อค��ใชจ้ำ��ย์ที�เพิ�มีข้ึ�น
ในหลิ�ย์รป้แบบ คา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากการมแีพทยผ์ู ้
ปฎบิตังิานในคลนิกิจะสง่ผลกระทบตอ่คลนิกิฟอกไต
แตล่ะแหง่แตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้อยูก่บัสถานะ
ทางการเงนิของคลนิกิ คลนิกิฟอกไตสว่นใหญด่�าเนนิ
อยูภ่ายใตอ้งคก์รตน้สงักดัทีเ่ป็นเจา้ของ/ด�าเนนิกจิการ
คลนิกิฟอกไตหลายแหง่ ดงันัน้องคก์รตน้สงักดัอาจถวั
เฉลีย่คา่ใชจ้า่ยในพืน้ทีต่า่ง ๆ องคก์รตน้สงักดัอาจตอบ
สองดว้ยวธิขีอ้ใดขอ้หนึง่หรอืมากกวา่ ดงัตอ่ไปนี:้

• ทำ�กำ�รต�อรองเพ้�อข้อเพิ�มีอตัร�ค��รกัำษ�กำบัผู้้ ้
จำ��ย์เงนิ ในขัน้แรก องคก์รตน้สงักดัอาจพยายาม
ตอ่รองขออตัราคา่รักษาทีส่งูขึน้กบัองคก์รที่
เป็นผูจ้า่ยเงนิคา่รักษาดว้ยการฟอกไต เพือ่ให ้
ครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากขอ้เสนอนี ้โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ องคก์รตน้สงักดัอาจสามารถตอ่
รองขออตัราทีส่งูขึน้กบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารประกนั
ภยัเอกชน และจากแผนการรักษาของ Medi-Cal 
ในอตัราทีต่�า่กวา่เอกชนเล็กนอ้ย 

• ดำ�เนนิกำจิำกำ�รปจัำจำบุนัต�อไปโดย์ไดร้บัผู้ลิ
กำำ�ไรลิดลิง ส�าหรับองคก์รตน้สงักดับางราย 
คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้เนือ่งจากขอ้เสนอนีอ้าจลดผล
ก�าไรของหน่วยงานลง แตห่น่วยงานจะยงัด�าเนนิ
งานตอ่ไปในระดบัการใหบ้รกิารปัจจบุนัโดยไมม่ี
การปิดคลนิกิ

• ปิด/ย์กำเลิกิำบ�งคลินิกิำ จากคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้
เนือ่งจากขอ้เสนอนี ้องคก์รตน้สงักดับางราย โดย
เฉพาะหน่วยงานทีม่คีลนิกิจ�านวนไมม่าก อาจ
ตดัสนิใจปิด/ยกเลกิบางคลนิกิ 

ข้อ้เสำนอนี�อ�จำทำ�ใหค้��ใชจ้ำ��ย์ด�้นสำขุ้ภ�พข้อง
รฐับ�ลิระดบัรฐัแลิะระดบัทอ้งถิ่ิ�นเพิ�มีข้ึ�นประมี�ณ
สำบิลิ�้นดอลิลิ�รต์น้ ๆ ในแต�ลิะปี ภายใตข้อ้เสนอนี ้
คา่ใชจ้า่ยของ Medi-Cal รวมถงึคา่ใชจ้า่ยของลกูจา้ง
ในรัฐและทอ้งถิน่ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยดา้นประกนั
สขุภาพของผูเ้กษียณอาย ุอาจเพิม่ขึน้เนือ่งจาก: 

• องคก์รตน้สงักดัตอ่รองขออตัราราคาทีส่งูขึน้ 
• ผูป่้วยตอ้งรับการรักษาในสถานพยาบาลทีม่คีา่ใช ้

จา่ยสงูขึน้ เชน่ โรงพยาบาล (เนือ่งจากมจี�านวน
คลนิกิฟอกไตลดลง) 

โดยรวมแลว้ แนวโนม้ทีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุกค็อื การ
ทีค่ลนิกิฟอกไตและองคก์รตน้สงักดัโดยทัว่ไปจะ: 
(1) สามารถตอ่รองกบัผูจ้า่ยเงนิบางรายเพือ่ขอรับช�าระ
เงนิในอตัราทีส่งูขึน้ เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยบาง

ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดับรัฐส�าหรับคลนิกิลา้งไต 
ก�าหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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สว่นทีเ่พิม่ขึน้มาใหมจ่ากขอ้เสนอนี ้และ (2) ด�าเนนิ
กจิการตอ่ไป (โดยมรีายไดล้ดลง) โดยจ�ากดัจ�านวน
คลนิกิฟอกไตทีย่ตุกิจิการ ซึ�งสำถิ่�นกำ�รณน์ี�จำะนำ�ไป
สำ้�กำ�รเพิ�มีข้ึ�นข้องค��ใชจ้ำ��ย์ข้องรฐับ�ลิระดบัรฐั
แลิะระดบัทอ้งถิ่ิ�น ประมี�ณสำบิลิ�้นดอลิลิ�รต์น้ ๆ 
ต�อปี ซึง่นีเ่ป็นการเพิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ยของคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดของ Medi-Cal และคา่ใช ้จ่า่ยของรัฐบาลระดบั
รัฐและระดบัทอ้งถิน่ ส�าหรับการครอบคลมุสขุภาพของ
ลกูจา้งและผูเ้กษียณอาย ุคา่ใชจ้า่ยนีค้ดิเป็นจ�านวน
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของคา่ใชจ้า่ยกองทนุทัว่ไปของรัฐ 
ส�าหรับสถานการณท์ีเ่ป็นไปไดย้ากกวา่ น่ันคอืการที่
คลนิกิฟอกไตจ�านวนมากปิดตวัลง รัฐบาลของรัฐและ
ทอ้งถิน่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในระยะสัน้ คา่ใชจ้า่ยที่
เพิม่ขึน้เหลา่นีอ้าจมนัียส�าคญั แตม่คีวามไมแ่น่นอนสงู

ค��ใชจ้ำ��ย์ในกำ�รบรหิ�รจำดักำ�รข้อง 
CDPH จำะรวิมีอย์้�ในค��ธิรรมีเนยี์มีข้อง
คลินิกิำฟอกำไต
ขอ้เสนอนีก้�าหนดหนา้ทีใ่หมใ่นการก�ากบัดแูลของ
 CDPH lค��ใชจ้ำ��ย์ประจำำ�ปีข้องหน�้ที�รบัผู้ดิชอบใ
หมี�นี�ไมี�น��จำะเกำนิไมี�กำี�ลิ�้นดอลิลิ�รต์�อปี ขอ้เสนอนี้
ก�าหนดให ้CDPH ปรับคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตคลนิกิ
ฟอกไต เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว

โปรดไปที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพ้�อดร้�ย์ช้�อ 

คณะกำรรมีกำ�รที�ไดร้บักำ�รจำดัต ั�งข้ ึ�นเฉพ�ะเพ้�อ 
สำนบัสำนนุหรอ้คดัค�้นข้อ้เสำนอนี�

โปรดไปที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพ้�อดร้�ย์ช้�อผู้้บ้รจิำ�คเงนิจำำ�นวินสำง้สำดุ  
10 ร�ย์แรกำข้องคณะกำรรมีกำ�ร 

ห�กำท��นตอ้งกำ�รสำำ�เน�เน้�อห�ฉบบัเต็มีข้องข้อ้เสำนอรฐั
นี� กำรณุ�โทรศัพัทต์ดิต�อเลิข้�ธิกิำ�รรฐัไดท้ ี�หมี�ย์เลิข้  

(855) 345-3933 หรอ้ท��นสำ�มี�รถิ่สำ�งอเีมีลิถิ่งึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ท��นจำะไดร้บัเอกำสำ�รท�ง 

ไปรษณีย์โ์ดย์ไมี�เสำยี์ค��ใชจ้ำ��ย์แต�อย์��งใด
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64| ขอ้โตแ้ยง้  ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ กำาหนดขอ้กำาหนดระดับรัฐสำาหรับคลนิกิลา้งไต 
กำาหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจำาอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย23

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนการขอ้เสนอที ่23 ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนการขอ้เสนอที ่23  ★
ขอ้เสนอที ่23 เป็นขอ้เสนอทีเ่ป็นอนัตรายและมคีา่ใชจ้า่ยสงูซึ่่ง่ได ้
รับทนุจากกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษกลุม่หน่ง่ทีไ่มม่คีวามเชีย่วชาญใน
การฟอกไต องคก์รชัน้นำามากกวา่ 100 แหง่เรยีกรอ้งเป็นอยา่งยิง่:  
ไมรั่บ 23 
• สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยีเตอืนวา่ขอ้เสนอที ่23 
เป็นอนัตราย: “ชาวแคลฟิอรเ์นยีเกอืบ 80,000 คนทีเ่ป็นโรคไตวาย
ตอ้งพ่ง่การฟอกไตเพือ่มชีวีติอยูไ่ด ้ขอ้เสนอที ่23 เพิม่ขอ้กำาหนดที่
ไมจ่ำาเป็นและมคีา่ใชจ้า่ยสงูซึ่่ง่อาจทำาใหม้กีารปิดคลนิกิฟอกไตหลาย
รอ้ยแหง่ 
ซึ่่ง่เป็นอนัตรายตอ่การลดการเขา้ถง่การดแูลและทำาใหผู้ป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่งหลายหมืน่คนตกอยูใ่นความเสีย่งรา้ยแรง” 
• สมาคมการแพทยแ์หง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีกระตุน้ใหไ้มรั่บขอ้เสนอที ่
23:“ ขอ้เสนอที ่23 จะทำาใหแ้พทยห์ลายพันคนออกไปจากโรง
พยาบาลและคลนิกิในทีท่ีพ่วกเขาเป็นทีต่อ้งการ และสง่พวกเขาไป
ทำางานราชการทีค่ลนิกิฟอกไตในทีท่ีพ่วกเขาไมเ่ป็นทีต่อ้งการ 
ขอ้เสนอที ่23 จะทำาใหก้ารขาดแคลนแพทยแ์ยล่งไปอกี และทำาให ้
เราตอ้งรอพบแพทยน์านข่น้” 
• พลเมอืงผูป่้วยฟอกไต องคก์รทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยซึ่่ง่เป็น
ตวัแทนของผูป่้วย 28,000 คน: “ขอ้เสนอที ่23 เป็นการคกุคามการ
เขา้ถง่การดแูล ทำาใหผู้ป่้วยฟอกไตเสีย่งตอ่การเสยีชวีติจากการทีไ่ม่
ไดรั้บการรักษา” 
• NAACP CALIFORNIA“ โรคไตสง่ผลกระทบตอ่คนผวิสอียา่งไม่
เป็นสดัสว่น ขอ้เสนอที ่23 ทำารา้ยผูป่้วยทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยและชมุชน
ผูด้อ้ยโอกาสมากทีส่ดุ” 

• คณะกรรมการคุม้ครองผูเ้สยีภาษีรัฐแคลฟิอรเ์นยี:“ ขอ้เสนอที ่23 
จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยดา้นการดแูลสขุภาพ $320,000,000 ตอ่ปี การเพิม่
ข่น้จำานวนมหาศาลนีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ชาวแคลฟิอรเ์นยีทีต่อ้งดิน้รน
ทางการเงนิอยูแ่ลว้” 
ขอ้เสนอที ่23 เป็นเรือ่งไรส้าระ 
ผูป่้วยฟอกไตแตล่ะคนไดรั้บการดแูลจากแพทยไ์ตของตนอยูแ่ลว้
การรักษาโดยการฟอกไตดำาเนนิโดยพยาบาลและแพทยท์ีไ่ดรั้บการ
ฝ่ึกมาดา้นการฟอกไตโดยเฉพาะ ยิง่กวา่นัน้หน่วยงานราชการจาก
ทางรัฐบาลกลาง และ รัฐ เองไดม้กีารควบคมุคลนิกิการฟอกไตอยา่ง
กวา้งขวาง และคลนิกิในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทำางานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่
ในเรือ่งของคณุภาพดา้นการรักษา 
มารว่มกบัแพทย ์พยาบาล ตวัแทนความยตุธิรรมทางสงัคมและผู ้
สนับสนุนผูป่้วย: ไมรั่บขอ้เสนอที ่23!
www.NoProposition23.com 
MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, กรรมการบรหิาร 
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
DEWAYNE COX, ผูป่้วยทีรั่บการฟอกไต 
PETER N.BRETAN, MD, ประธาน 
สมาคมแพทยรั์ฐแคลฟิอรเ์นยี

การเปลีย่นแปลงการชว่ยชวีติสำาหรับผูป่้วยลา้งไต
ชาวแคลฟิอรเ์นยี 80,000 คนทีเ่ป็นโรคไตระยะสดุทา้ยไปทีศ่นูย์
ฟอกไตเชงิพาณชิยส์ามครัง้ตอ่สปัดาหม์ากกวา่ 600 แหง่ในรัฐ ซึ่่ง่
เป็นทีพ่วกเขาใชเ้วลาสามถง่สีช่ัว่โมงในการเชือ่มตอ่กบัเครือ่งทีเ่อา
เลอืดออก ทำาความสะอาด และสง่กลบัไปทีร่า่งกายของพวกเขา
 การฟอกไตเป็นสิง่ทีช่ว่ยใหพ้วกเขามชีวีติอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้รงิ และตอ้ง
ไดรั้บการรักษาตอ่ไปตลอดชวีติหรอืจนกวา่จะไดรั้บการปลกูถา่ยไต
เนือ่งจากชวีติของเพือ่นชาวแคลฟิอรเ์นยีเหลา่นีข้ ่น้อยูก่บัการฟอกไต
ทีท่ำาไดท้ัง้อยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธผิล เราจง่ใหก้ารสนับสนุน
อยา่งเต็มทีต่อ่กฎหมายวา่ดว้ยปกป้องชวีติของผูป่้วยฟอกไต ซึ่่ง่
เป็นการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนทีจ่ะปรากฏในบตัรลง
คะแนนในวนัที ่3 พฤศจกิายน การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน
นีจ้ะอาศยัสามญัสมนก่ในการปรับปรงุการรักษาดว้ยการฟอกไต ซึ่่ง่จะ
ชว่ยปกป้องผูท้ีเ่ปราะบางทีส่ดุในสงัคมของเรา
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนทำาสีส่ ิง่สำาคญั:
ประการแรก ตอ้งมแีพทยห์รอืพยาบาลผูป้ระกอบวชิาชพีอยูใ่นคลนิกิ
ทกุครัง้ทีผู่ป่้วยไดรั้บการรักษา ซึ่่ง่ไมไ่ดเ้ป็นขอ้กำาหนดในปัจจบุนั การ
ฟอกไตเป็นหตัถการทีอ่นัตราย และหากมสีิง่ผดิปกตเิกดิข่น้ ควรให ้
แพทยห์รอืพยาบาลทีไ่ดรั้บการฝ่ึกฝึนมาอยา่งดอียูใ่กล ้ๆ
ประการทีส่อง ผูป่้วยฟอกไตมแีนวโนม้ทีจ่ะตดิเชือ้จากการรักษาซึ่่ง่
อาจนำาไปสูก่ารเจ็บป่วยทีร่นุแรงข่น้หรอืถง่ขัน้เสยีชวีติได ้การเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีก้ำาหนดใหค้ลนิกิรายงานขอ้มลูทีถ่กู
ตอ้งเกีย่วกบัการตดิเชือ้ไปยงัรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางเพือ่ให ้
สามารถระบแุละแกไ้ขปัญหาเพือ่ปกป้องผูป่้วยได ้
ประการทีส่าม เชน่เดยีวกบัสิง่อำานวยความสะดวกดา้นการดแูลสขุภาพ
ทีช่ว่ยชวีติอืน่ ๆ การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีร้ะบวุา่

บรษัิทฟอกไตไมส่ามารถปิดคลนิกิหรอืลดบรกิารได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บ
การอนุมตัจิากรัฐ นอกจากนีย้งัไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ปกป้องผู ้
ป่วยโดยเฉพาะในชมุชนชนบท เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาสามารถเขา้ถง่
การรักษาดว้ยการฟอกไต และเพือ่ป้องกนัไมใ่หบ้รษัิทฟอกไตใชก้าร
ปิดเพือ่เสรมิกำาไรของบรษัิท
ประการทีส่ ี ่หา้มมใิหค้ลนิกิเลอืกปฏบิตัติอ่ผูป่้วยเนือ่งจากประเภท
ของการประกนัทีพ่วกเขาม ีและคุม้ครองผูป่้วยในทกุคลนิกิ ไมว่า่
พวกเขาจะอยูใ่นยา่นทีร่ำา่รวยหรอืชมุชนทีย่ากจนชนบท ชมุชนคนผวิ
ดำาหรอืสนีำ้าตาล คลนิกิทกุแหง่จะตอ้งมแีพทยห์รอืพยาบาลประจำา
สถานที ่คลนิกิทกุแหง่จะตอ้งรายงานอตัราการตดิเชือ้ตอ่รัฐและ
รัฐบาลกลาง และบรษัิทฟอกไตทกุแหง่จะถกูหา้มมใิหเ้ลอืกปฏบิตัติอ่
ผูป่้วยเนือ่งจากประเภทของประกนัทีพ่วกเขามี
อยา่ฟังเมือ่อตุสาหกรรมฟอกไตอา้งวา่การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนนีจ้ะสรา้งตน้ทนุใหมจ่ำานวนมาก หรอืพดูวา่ผูป่้วยจะไดรั้บ
อนัตราย หรอือา้งวา่จะทำาใหเ้กดิปัญหาการขาดแคลนแพทย—์ขอ้
โตแ้ยง้ปลอมเหลา่นีแ้คอ่อกแบบมาเพือ่นำาเรือ่งผูป่้วยและการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนามาใช ้อนัเป็นกลยทุธท์ีน่่ากลวัในการรณรงค์
ประชาสมัพันธท์ีไ่มส่จุรติ ความจรงิก็คอื บรษัิทเหลา่นีส้ามารถทำาการ
เปลีย่นแปลงสิง่เหลา่นีไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย และยงัคงทำาเงนิไดห้ลายรอ้ย
ลา้นดอลลารต์อ่ปีได ้โดยไมท่ำาใหร้ะบบการดแูลสขุภาพของเราหยดุ
ชะงักไป
ขอ้เสนอที ่23 จะทำาการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ทีเ่ราตอ้งการเพือ่ปกป้อง
ผูป่้วยฟอกไตอยา่งแทจ้รงิ เราขอใหค้ณุลงคะแนนเสยีง รับ!
MAGELLAN HANDFORD, พยาบาลทีล่งทะเบยีนดา้นการฟอกไต 
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
ผูน้ำาการประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่แคลฟิอรเ์นยีใต ้
CARMEN CARTAGENA, ผูป่้วยฟอกไต
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กำาหนดขอ้กำาหนดระดับรัฐสำาหรับคลนิกิลา้งไต 
กำาหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจำาอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

23
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่23  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่23  ★
บรษัิทการฟอกไตตอ้งการทีจ่ะปกป้องผลกำาไรของพวกเขา 
ในปี 2018 อตุสาหกรรมการฟอกไตของแคลฟิอรเ์นยีไดใ้ชจ้า่ยกวา่ 
$11O ลา้น เพือ่เอาชนะการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนในการ
ปรับปรงุเงือ่นไขในคลนิกิฟอกไตและปกป้องผูป่้วยจากการเรยีกเกบ็
เงนิทีส่งูเกนิจรงิ 
ทำาไมพวกเขาไดใ้ชจ้า่ยสงูขนาดนัน้ เพือ่ปกป้องกำาไร $468 ลา้นในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในปี 2018 
สำาหรับผูป่้วย การฟอกไตเป็นการชว่ยชวีติ แตส่ำาหรับการผูบ้รหิาร
จัดการอตุสาหกรรม มนัเป็นตวัทำาเงนิมหาศาล ดงันัน้พวกเขาจง่
กลบัมาอกีครัง้ แลว้พยายามยใุหม้คีวามหวาดกลวัโดยการขูท่ีจ่ะปิด
คลนิกิหากมกีารผา่นขอ้เสนอที ่23 และพวกเขามคีวามรับผดิชอบ
ทีต่อ้งทำาใหม้มีาตรฐานทีส่งูข่น้ อกีครัง้หน่ง่ทีพ่วกเขาใชผู้ป่้วยฟอก
ไตทีป่่วยหนักมาเป็นดงัโลห่ป้์องกนัสทิธปิระโยชนแ์ละเงนิเดอืนลา้น
ดอลลารข์องพวกเขา 
พวกเขาอา้งอยา่งไมถ่กูตอ้งวา่ การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนนีจ้ะทำาใหพ้วกเขาตอ้งเสยีเงนิจำานวนมหาศาล โดยองิจาก 
“การศก่ษาวจัิย” ทีน่่าสงสยัมาก ซึ่่ง่พวกเขาไดจ้า่ยเงนิไปสำาหรับการ
ศก่ษาวจัิยนี ้

พวกเขาอา้งวา่แพทยต์อ่ตา้น แตแ่พทยเ์หลา่นีไ้ดรั้บเงนิเดอืนจากพวกเขา 
พวกเขากลา่ววา่ สิง่นีจ้ะทำาใหเ้กดิการขาดแคลนแพทย ์แตแ่พทยไ์ต
ไมไ่ดท้ำางานในหอ้งฉุกเฉนิ 
พวกเขากลา่ววา่คลนิกิฟอกไตไดรั้บการควบคมุอยา่งเขม้งวดอยูแ่ลว้ 
แตต่อ้งเผชญิกบัการตรวจสอบนอ้ยกวา่สถานบรกิารดา้นสขุภาพอืน่ ๆ 
มาก แตก่ระนัน้กย็งัพบขอ้บกพรอ่งอยูบ่อ่ยครัง้
ขอ้เสนอที ่23 จะอาศยัสามญัสมนก่ในการปรับปรงุการรักษาดว้ยการ
ฟอกไตเพือ่ปกป้องชวีติของผูป่้วย อยา่งเชน่ การมแีพทยใ์นสถานที่
เพือ่รับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิ การกำาหนดใหศ้นูยร์ายงานขอ้มลูการตดิเชือ้ 
การยตุกิารเลอืกปฏบิตัติอ่ผูป่้วยบางรายตามประเภทของประกนัทีพ่วก
เขาม ีและการกำาหนดใหรั้ฐอนุมตักิารปิดคลนิกิใดกต็ามเพือ่ไมใ่หผู้ ้
ป่วยถกูปลอ่ยทิง้ไวโ้ดยไมไ่ดรั้บการรักษา 
ในทีส่ดุนี ้ชาวแคลฟิอรเ์นยีสามารถปกป้องผูป่้วยฟอกไตทีเ่ปราะบาง
ไดโ้ดยการลงคะแนนเสยีงบน Yes0nProp23.com 
EMANUEL GONZALES, เจา้หนา้ทีฟ่อกไต 
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR. 
ผูน้ำาการประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่แคลฟิอรเ์นยีใต ้
ROBERT VILLANUEVA, ผูป่้วยฟอกไต

พยาบาล แพทย ์และผูป่้วยเรยีกรอ้งใหไ้มรั่บขอ้เสนอที ่23—ขอ้เสนอ
ทีเ่ป็นอนัตรายและมคีา่ใชจ้า่ยสงูในการฟอกไต
มชีาวแคลฟิอรเ์นยีเกอืบ 80,000 คนทีม่ไีตวาย ทีไ่ดรั้บการฟอกไต
สปัดาหล์ะสามวนัเพือ่ใหม้ชีวีติอยู ่การฟอกไตทำาใหไ้ตทำางานโดยการ
กำาจัดสารพษิออกจากรา่งกาย การไมไ่ดรั้บการรักษาเพยีงครัง้เดยีวจะ
เพิม่ความเสีย่งตอ่การเสยีชวีติของผูป่้วยถง่ 30% 
ขอ้เสนอที ่23 เป็นอนัตรายอยา่งมากตอ่การเขา้ถง่การดแูลของชาว
แคลฟิอรเ์นยีหลายหมืน่คนทีต่อ้งฟอกไตเพือ่ใหม้ชีวีติอยู ่น่ันจง่เป็น
เหตทุีท่ำาไมสมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี สมาคมแพทย์
แคลฟิอรเ์นยี และตวัแทนผูป่้วย จง่ทำาการเรยีกรอ้งอยา่งหนักใหอ้อก
เสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่23! 
ขอ้เสนอที ่23 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตชมุชนเพือ่ตดัการใหบ้รกิาร
และปิดตวัลง ซึ่่ง่จะทำาใหผู้ป่้วยเสีย่งตอ่ชวีติ 
ขอ้เสนอที ่23 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตตอ้งมแีพทยป์ระจำาสถานที่
ตลอดเวลาแมว้า่จะไมด่แูลผูป่้วยกต็าม ผูป่้วยลา้งไตแตล่ะรายอยูภ่าย
ใตก้ารดแูลของแพทยไ์ตของตนอยูแ่ลว้ และการฟอกไตจะไดรั้บการ
ดแูลโดยพยาบาลและผูเ้ชีย่วชาญในการฟอกไตทีไ่ดรั้บการฝ่ึกฝึนและ
มปีระสบการณม์าโดยเฉพาะ 
คำาสัง่ของระบบราชการทีไ่รป้ระโยชนน์ี ้จะทำาใหค้า่ใชจ้า่ยของคลนิกิ
เพิม่ข่น้หลายรอ้ยลา้นตอ่ปี ทำาใหค้ร่ง่หน่ง่ของคลนิกิทัง้หมดเสีย่งตอ่
การปิดตวั 
“ขอ้เสนอที ่23 ลดการเขา้ถง่การดแูล ซึ่่ง่เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ 
ทำาใหผู้ป่้วยฟอกไตทีเ่ปราะบางมคีวามเสีย่งรา้ยแรง” —Marketa 
Houskova, Doctor of Nursing Practice, RN, สมาคมพยาบาล
อเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ขอ้เสนอที ่23 จะทำาใหเ้กดิความขาดแคลนแพทยม์ากยิง่ข่น้และทำาให ้
หอ้งฉุกเฉนิมผีูป่้วยมากเกนิไป 
“ขอ้เสนอที ่23 จะดง่แพทยนั์บพันออกไปจากโรงพยาบาลและคลนิกิ
ในทีท่ีพ่วกเขาเป็นทีต่อ้งการ และสง่พวกเขาไปทำางานราชการที่
คลนิกิฟอกไตในทีท่ีพ่วกเขาไมเ่ป็นทีต่อ้งการ นีไ่มใ่ชเ่วลาทีจ่ะทำาให ้
ปัญหาการขาดแคลนแพทยข์องเราแยล่ง” —ดร. Peter N. Bretan, 
MD, ประธาน่, สมาคมการแพทยแ์คลฟิอรเ์นยี
แพทยห์อ้งฉุกเฉนิตอ่ตา้นขอ้เสนอที ่23 เป็นอยา่งมาก มนัจะบงัคบั
ใหค้ลนิกิฟอกไตตอ้งปิด โดยสง่ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งหลายหมืน่คนไป
ยงัหอ้งฉุกเฉนิ ทำาใหต้อ้งรอ ER นานข่น้ และลดความสามารถในการ
รับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิทีร่า้ยแรง 

ขอ้เสนอที ่23 จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยในการดแูลสขุภาพข่น้หลายรอ้ยลา้น 
จากการศก่ษาของ Berkeley Research Group ขอ้เสนอที ่23 จะ
เพิม่คา่ใชจ้า่ยดา้นการดแูลสขุภาพ $320 ลา้นดอลลารต์อ่ปี การ
เพิม่ข่น้อยา่งมหาศาลนีจ้ะสรา้งความเสยีหายอยา่งยิง่ในขณะทีช่าว
แคลฟิอรเ์นยีจำานวนมากตอ้งดิน้รนทางการเงนิ 
คลนิกิฟอกไตไดรั้บการควบคมุอยา่งเขม้งวดและใหก้ารดแูลทีม่ี
คณุภาพสงู 
รัฐบาลกลางและรัฐควบคมุคลนิกิฟอกไตอยา่งกวา้งขวาง ตาม
ศนูยก์ลางรัฐบาลกลางสำาหรับบรกิาร Medicare และ Medicaid คลนิกิ
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทำางานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่ในเรือ่งของคณุภาพ
ดา้นการรักษาและความพง่พอใจของผูป่้วย 
“ผูป่้วยฟอกไตทกุรายอยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทยไ์ตของตน และ
การฟอกไตจะไดรั้บการดแูลโดยพยาบาลและผูเ้ชีย่วชาญในการ
ฟอกไตทีไ่ดรั้บการฝ่ึกฝึนและมปีระสบการณม์าโดยเฉพาะ ไมม่เีหตผุล
ทีจ่ะตอ้งการผูด้แูลระบบแพทยป์ระจำาสถานทีท่ำางานเต็มเวลา”  
—ดร. Jeffrey A. Perlmutter, MD, ประธานสมาคมแพทยไ์ต ซึ่่ง่เป็น
ตวัแทนแพทยไ์ตกวา่ 3,500 คน
การละเมดิของผูแ้สวงหาผลประโยชนพ์เิศษอืน่ ๆ ตอ่ระบบการเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนของเราอกีประการหน่ง่ 
กลุม่เดยีวกนัทีส่นับสนุนขอ้เสนอที ่23 ไดม้กีารใชเ้งนิ $20,000,000 
ในการเลอืกตัง้ครัง้ลา่สดุ ในการผลกัดนัขอ้เสนอทีค่ลา้ยกนั ซึ่่ง่ถกูผู ้
ลงคะแนนเสยีงปฏเิสธ พวกเขากลบัมาอกีครัง้ โดยผลกัดนัขอ้เสนอ
การฟอกไตทีอ่นัตรายอกีแลว้ 
แพทย ์พยาบาล และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย: ไมรั่บขอ้เสนอที ่23! 
• สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สมาคมแพทยรั์ฐ
แคลฟิอรเ์นยี • แนวรว่มโรคเรือ้รัง • NAACP แคลฟิอรเ์นยี • สมาคม
โรคเบาหวานสำาหรับชาวลาตนิ • พันธมติรทหารผา่นศก่หญงิ • สถาบนั
อนามยัสำาหรับชนกลุม่นอ้ย 
www.NoProposition23.com
MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, กรรมการบรหิาร
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
LETICIA PEREZ, ผูป่้วยรับการฟอกไต 
PETER N. BRETAN, MD, ประธาน 
สมาคมแพทยรั์ฐแคลฟิอรเ์นยี
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ขอ้เสนอที่ แก้ไ้ขก้ฎหมายว่า่ด้ว้่ยคว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของผู้้ ้
บริโิภค ก้าริริเิริ ิ�มบญัญตัักิ้ฎหมาย24

หวั่ขอ้และบทส่ริุป็อยา่งเป็็นทางก้าริ จ ัด้ เ ตั ริีย ม โ ด้ ย อ ัย ก้ า ริ ส่้ ง สุ่ ด้

คว่ามเป็็นมา
ธุรุิก้จิริว่บริว่มและใช้ข้อ้มล้ผู้้บ้ริโิภค
ธุรุกจิรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูู้บ้รโิภคจากแหลง่ต่า่ง ๆ ซึ่่ง่
รวมถึง่ (1) แหลง่ขอ้มลูสาธุารณะ (2) ผูู้บ้รโิภคเอง (เช่น่
 เม่อ่ผูู้บ้รโิภคสรา้งบญัช่)ี หรอ่ (3) ธุรุกจิอ่น่ ๆ (เช่น่ โดย
การซึ่่�อขอ้มลู) ธุรุกจิใช่ข้อ้มลูในรปูแบบต่า่ง ๆ เช่น่ เพื่่อ่
ปรับปรงุการขายหรอ่การบรกิารลกูคา้ ธุรุกจิยงัสามารถึ
ใช่ข้อ้มลูเพื่่อ่ใหบ้รกิารแกธุ่รุกจิอ่น่ ๆ ต่วัอยา่งเช่น่ บรษัิัท
อนิเทอรเ์น็ต่บางรายใหบ้รกิารฟรแีละรวบรวมขอ้มลูจาก
ผูู้บ้รโิภคทีใ่ช่ง้าน จากนั�นบรษัิัทเหลา่นี�จะใช่ข้อ้มลูเพื่่อ่
กำาหนดเป้าหมายโฆษัณากบัผูู้บ้รโิภคสำาหรับธุรุกจิอ่น่ ๆ 
ทา้ยสดุ บางครั �งธุรุกจิกใ็ช่ข้อ้มลูเพื่่อ่คาดการณเ์กีย่วกบั
มมุมองและความช่อบของผูู้บ้รโิภค (เช่น่ วถิึทีางการ
ดำาเนนิช่วีติ่ของพื่วกเขา) 

ธุรุิก้จิบางอยา่งตัอ้งป็ฏิบิตััติัามขอ้ก้ำาหนด้
คว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้ผู้้บ้ริโิภค

ภายใต่ก้ฎหมายของรัฐ ธุรุกจิบางรายทีด่ำาเนนิการในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีและรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลต่อ้งทำาต่ามขอ้
กำาหนดความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภค  
(ขอ้มลูสว่นบคุคลประกอบดว้ยขอ้มลู เช่น่ ช่่อ่ กจิกรรม
บนอนิเทอรเ์น็ต่หรอ่การซึ่่�อ และการคาดการณเ์กีย่วกบั
ผูู้บ้รโิภค) โดยทัว่ไปธุรุกจิเหลา่นี� (1) มรีายไดม้ากกวา่ 
$25 ลา้นต่อ่ปี (2) ซึ่่�อ ขาย หรอ่แบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูู้บ้รโิภค ครัวเรอ่น หรอ่อปุกรณ ์50,000 รายข่�นไป
ต่อ่ปี หรอ่ (3) มรีายไดต้่อ่ปีรอ้ยละ 50 หรอ่มากกวา่จาก
การขายขอ้มลูสว่นบคุคล 

โดยเฉพื่าะธุรุกจิเหลา่นี�ต่อ้ง:
• แจง้ใหผู้้้บ้ริโิภคทริาบเก้ี�ยว่ก้บัก้าริริว่บริว่ม

ขอ้มล้ โดยทัว่ไปธุรุกจิต่อ้งบอกผูู้บ้รโิภคหากพื่วก
เขารวบรวมหรอ่ขายขอ้มลูสว่นบคุคล พื่วกเขา
ยงัต่อ้งบอกผูู้บ้รโิภคดว้ยวา่พื่วกเขาจะใช่ข้อ้มลู
อยา่งไร

• ป็ฏิบิตััติัามส่ทิธุิค์ว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้ส่ว่่น
บคุคล กฎหมายของรัฐใหส้ทิธุิแ์กผูู่้บ้รโิภคทีธุ่รุกจิ

• อนุญาต่ใหผูู้้บ้รโิภค: (1) ป้องกนัมใิหธุ้รุกจิแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคล (2) แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่ึกู
ต่อ้งและ (3) จำากดัการใช่ ้“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีด
ออ่น” ของธุรุกจิ รวมถึง่ขอ้มลูทีร่ะบทุีต่่ั �งทางภมูศิาสต่ร ์
เช่่�อช่าต่ ิช่าต่พัิื่นธุุ ์ศาสนา ขอ้มลูพัื่นธุกุรรม การ
ส่อ่สารสว่นต่วั รสนยิมทางเพื่ศ และขอ้มลูสขุภาพื่ที่
กำาหนดอยา่งช่ดัเจน

• จัดต่ั �งหน่วยงานคุม้ครองความเป็นสว่นต่วัแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีเพื่่อ่บงัคบัใช่แ้ละประกาศใช่ก้ฎหมายวา่
ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภคและเรยีกเกบ็คา่ปรับ
เพื่ิม่เต่มิ

• เปลีย่นแปลงเกณฑท์ีธุ่รุกจิจะต่อ้งปฏบิตั่ติ่ามกฎหมาย
• หา้มมใิหธุ้รุกจิจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลนานกวา่ระยะ

เวลาทีจ่ำาเป็นต่ามสมควร
• เพื่ิม่บทลงโทษัสงูสดุข่�นเป็นสามเทา่ในการฝ่าฝ่น

กฎหมาย โดยละเมดิผูู้บ้รโิภคทีม่อีายตุ่ำา่กวา่ 16 ปี
• อนุญาต่ใหม้กีารกำาหนดบทลงโทษัทางแพื่ง่สำาหรับ

การโจรกรรมขอ้มลูเขา้สูร่ะบบของผูู้บ้รโิภคต่ามที่
กำาหนด

ส่ริปุ็ป็ริะมาณก้าริผู้ลก้ริะทบทางก้าริเงนิตัอ่
ริฐับาลริะด้บัริฐัและริะด้บัทอ้งถิ�นข ัน้ส่ดุ้ทา้ย 
โด้ยนกั้ว่เิคริาะหก์้ฎหมาย:
• รัฐมคีา่ใช่จ้า่ยเพื่ิม่ข่�นอยา่งนอ้ย 10 ลา้นดอลลารต์่อ่ปี

ในการจัดต่ั �งหน่วยงานของรัฐแหง่ใหมท่ีจ่ะกำากบัดแูล
และบงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้ ้
บรโิภค

• รัฐน่าจะมคีา่ใช่จ้า่ยเพื่ิม่ข่�นไมก่ีล่า้นดอลลารข์องทกุ
ปี เน่อ่งจากมปีรมิาณงานดา้นการบงัคบัใช่ก้ฎหมาย
ของศาลและกระทรวงยตุ่ธิุรรมเพื่ิม่มากข่�น คา่ปรับที่
เรยีกเกบ็จากการฝ่าฝ่นกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่น
ต่วัของผูู้บ้รโิภคจะนำามาใช่เ้ป็นคา่ใช่จ้า่ยบางสว่นหรอ่
ทั �งหมดเหลา่นี�

• ไมท่ราบถึง่ผู้ลกระทบต่อ่รายไดจ้ากการเกบ็ภาษีั
ของรัฐและของทอ้งถึิน่ เน่อ่งจากมผีู้ลกระทบทาง
เศรษัฐกจิ ทีเ่กดิจากขอ้กำาหนดใหม ่ๆ ใหธุ้รุกจิ
คุม้ครองขอ้มลูผูู้บ้รโิภค

ก้าริว่เิคริาะหโ์ด้ยนกั้ว่เิคริาะหก์้าริออก้ก้ฎหมาย

ส่ามาริถอา่นเน้อ้หาของขอ้เส่นอนีไ้ด้ท้ ี�เว็่บไซตัเ์ ลขาธุกิ้าริริฐั ที� voterguide.sos.ca.gov
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ก้าริว่เิคริาะหโ์ด้ยนกั้ว่เิคริาะหก์้าริออก้ก้ฎหมาย ตั่ อ

ต่อ้งปฏบิตั่ติ่าม ต่วัอยา่งเช่น่ ผูู้บ้รโิภคสามารถึขอ
รายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของพื่วกเขาทีถ่ึกูรวบรวม
หรอ่ขายไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใช่จ้า่ย โดยทัว่ไปผูู้ ้
บรโิภคยงัสามารถึบอกใหธุ้รุกจิลบขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพื่วกเขาได ้(เช่น่ ช่่อ่หรอ่เกรดของนักเรยีนและ
ผู้ลการสอบ) ทา้ยสดุผูู้บ้รโิภคสามารถึบอกใหธุ้รุกจิ
ต่า่ง ๆ ไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของต่นได ้ธุรุกจิต่อ้ง
แจง้ใหผูู้้บ้รโิภคทราบถึง่สทิธุิใ์นขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพื่วกเขา 

• ไมป่็ฏิบิตััติัอ่ผู้้บ้ริโิภคที�ใช้ส้่ทิธุิข์องพว่ก้เขา
อยา่งแตัก้ตัา่ง ต่วัอยา่งเช่น่ ธุรุกจิไมส่ามารถึเรยีก
เก็บเงนิในราคาทีแ่ต่กต่า่งกนัหรอ่ใหบ้รกิารในระดบั
ทีแ่ต่กต่า่งกนัแกผูู่้บ้รโิภคทีใ่ช่ป้ระโยช่นจ์ากสทิธุิใ์น
ขอ้มลูสว่นบคุคลของพื่วกเขา อยา่งไรกต็่าม ธุรุกจิ
สามารถึกระตุ่น้ใหผูู้้บ้รโิภคอนุญาต่ใหร้วบรวมและ
ขายขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เช่น่ การใหจ้ำานวนเงนิที่
ช่ำาระหรอ่สว่นลดแกผูู่้บ้รโิภค 

ธุรุกจิอาจไดรั้บการลงโทษัสงูถึง่ $2,500 สำาหรับการ
ละเมดิขอ้กำาหนดเหลา่นี�ในแต่ล่ะครั �ง การลงโทษัเพื่ิม่
ข่�นไดถ้ึง่ $7,500 สำาหรับการละเมดิโดยเจต่นา อาจมี
การลงโทษัหากธุรุกจิไมส่ามารถึจัดการกบัการละเมดิ
ไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้เร่อ่งการละเมดิ มี
เพื่ยีงกระทรวงยตุ่ธิุรรมรัฐแคลฟิอรเ์นยี (DOJ) เทา่นั�นที่
สามารถึดำาเนนิการลงโทษัเหลา่นี�ได ้โดยทัว่ไปรายได ้
เบี�ยปรับจะถึกูฝากเขา้กองทนุเพื่่อ่ความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภคของรัฐ (CPF) รายไดข้อง CPF ต่อ้งนำาไปใช่ ้
จา่ยใหก้บัศาลพื่จิารณาคดขีองรัฐและคา่ใช่จ้า่ยของ DOJ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้ ้
บรโิภคบางประการกอ่น สภานติ่บิญัญัต่สิามารถึจัดสรร
เงนิทีเ่หลอ่เพื่่อ่ใหเ้ป็นไปต่ามจดุประสงคอ์่น่ได ้

ธุรุิก้จิตัอ้งป็ฏิบิตััติัามขอ้ก้ำาหนด้ก้าริละเมดิ้
ขอ้มล้
การละเมดิขอ้มลูเกดิข่�นเม่อ่ผูู้ค้นเขา้ถึง่ขอ้มลู เช่น่ ขอ้มลู
ผูู้บ้รโิภค โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต่ กฎหมายของรัฐกำาหนด
ใหธุ้รุกจิดำาเนนิการต่ามสมควรเพื่่อ่ปกป้องขอ้มลูผูู้บ้รโิภค
จากการละเมดิ ธุรุกจิยงัต่อ้งแจง้ใหผูู้้ค้นทราบดว้ยวา่
ขอ้มลูของพื่วกเขาไดถ้ึกูเขา้ถึง่โดยการละเมดิขอ้มลูหรอ่
ไม ่การละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งสามารถึสง่ผู้ล
ใหม้กีารลงโทษัต่ั �งแต่ ่$100 ถึง่ $750 ต่อ่ผูู้บ้รโิภคต่อ่
เหต่กุารณห์รอ่ความเสยีหายจรงิ แลว้แต่จ่ำานวนใดจะสงู
กวา่ ผูู้บ้รโิภคทีไ่ดรั้บผู้ลกระทบจากการละเมดิดงักลา่ว
สามารถึขอรวบรวมการลงโทษัเหลา่นี�ได ้หากธุรุกจิไม่
สามารถึจัดการกบัการละเมดิไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากได ้
รับคำาสัง่ใหท้ำาการแกไ้ข โดยทัว่ไป DOJ อาจดำาเนนิการ

ลงโทษัสำาหรับการละเมดิขอ้มลู เบ่�ยปรับบางสว่นอาจจะ
ฝากไวท้ี ่CPF 

DOJ บงัคบัใช้ก้้ฎหมายว่า่ด้ว้่ยคว่ามเป็็น
ส่ว่่นตัวั่ของผู้้บ้ริโิภคและก้าริละเมดิ้ขอ้มล้
DOJ บงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภคและการละเมดิขอ้มลูของรัฐดว้ยสองวธิุดีว้ยกนั
 ประการแรก DOJ ออกขอ้บงัคบัทีร่ะบรุายละเอยีดเพื่ิม่
เต่มิวา่ธุรุกจิและผูู้บ้รโิภคต่อ้งปฏบิตั่ติ่ามกฎหมายอยา่งไร
 ต่วัอยา่งเช่น่ ขอ้บงัคบัเหลา่นี�รวมกฎสำาหรับวธิุทีีธุ่รุกจิ
ต่อ้งจัดการกบัคำาขอทีจ่ะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลไวด้ว้ย
 ประการทีส่อง DOJ ดำาเนนิคดอีาช่ญากรรม (เช่น่ การ
โจรกรรมขอ้มลูสว่นบคุคล) หรอ่ย่น่ฟ้องในศาลพื่จิารณา
คดขีองรัฐต่อ่ผูู้ท้ีฝ่่าฝ่นกฎหมายเหลา่นี� 

ขอ้เส่นอ
ขอ้เสนอที ่24 (1) เปลีย่นแปลงกฎหมายความเป็น
สว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคทีม่อียู ่(2) ใหส้ทิธุิค์วาม
เป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภครายใหม ่(3) เปลีย่นแปลงการ
ลงโทษัทีม่อียูแ่ละจำากดัการใช่ร้ายไดเ้บี�ยปรับ และ
 (4) สรา้งหน่วยงานใหมข่องรัฐเพื่่อ่ดแูลและบงัคบัใช่ ้
กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภค
 หากไดรั้บการอนุมตั่ขิอ้เสนอนี�สว่นใหญจ่ะมผีู้ลในเดอ่น
มกราคม 2023 บางสว่นของขอ้เสนอ เช่น่ การสรา้งหน่วย
งานใหมข่องรัฐและขอ้กำาหนดสำาหรับการพัื่ฒนาขอ้บงัคบั
ใหมจ่ะมผีู้ลบงัคบัใช่ท้นัท ี

เป็ลี�ยนแป็ลงก้ฎหมายว่า่ด้ว้่ยคว่ามเป็็นส่ว่่น
ตัวั่ของขอ้มล้ผู้้บ้ริโิภคที�มอีย้่
เป็ลี�ยนแป็ลงว่า่ธุรุิก้จิใด้ตัอ้งป็ฏิบิตััติัามขอ้ก้ำาหนด้
คว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้ ขอ้เสนอนี�เปลีย่นแปลง
ธุรุกจิทีต่่อ้งปฏบิตั่ติ่ามขอ้กำาหนดความเป็นสว่นต่วัของ
ขอ้มลูผูู้บ้รโิภค โดยทัว่ไปการเปลีย่นแปลงเหลา่นี�จะลด
จำานวนธุรุกจิทีต่่อ้งปฏบิตั่ติ่ามขอ้กำาหนดเหลา่นี� ต่วัอยา่ง
เช่น่ ขอ้กำาหนดความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคใน
ปัจจบุนัมผีู้ลบงัคบัใช่ก้บัธุรุกจิทีซ่ึ่ ่�อ ขาย หรอ่แบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูู้บ้รโิภค ครัวเรอ่น หรอ่อปุกรณท์ีม่ ี
50,000 รายข่�นไปต่อ่ปีเพื่่อ่จดุประสงคท์างธุรุกจิ ขอ้เสนอ
 (1) ไมร่วมอปุกรณอ์กีต่อ่ไปและ (2) เพื่ิม่เกณฑต์่อ่ปีเป็น
ผูู้บ้รโิภคหรอ่ครัวเรอ่น 100,000 รายข่�นไป 

แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่ัวของผูู้ ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัต่กิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

24
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ขอ้เสนอที่ แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่ัวของผูู้ ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัต่กิฎหมาย24

เป็ลี�ยนแป็ลงขอ้ก้ำาหนด้คว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้
ผู้้บ้ริโิภคที�มอีย้ ่ขอ้เสนอนี�เปลีย่นขอ้กำาหนดความเป็น
สว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคทีธุ่รุกจิต่อ้งปฏบิตั่ติ่าม ในบาง
กรณี มกีารเพื่ิม่ขอ้กำาหนดใหม ่ต่วัอยา่งเช่น่ ขอ้เสนอนี�
กำาหนดใหธุ้รุกจิต่อ้งแจง้ใหผูู้้บ้รโิภคทราบถึง่ระยะเวลาที่
จะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีอ่น่ ๆ มกีารนำาขอ้กำาหนด
ออก ต่วัอยา่งเช่น่ ธุรุกจิอาจสามารถึปฏเิสธุทีจ่ะลบเกรด
ของนักเรยีนหรอ่ขอ้มลูอ่น่ ๆ ภายใต่เ้ง่อ่นไขเฉพื่าะ 

ใหส้่ทิธุิค์ว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของผู้้บ้ริโิภคใหม่
ขอ้เสนอนี�ใหส้ทิธุิค์วามเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูใหมแ่ก่
ผูู้บ้รโิภค ซึ่่ง่รวมถึง่สทิธุิใ์นการ:

• จำาก้ดั้ก้าริแบง่ป็นัขอ้มล้ส่ว่่นบคุคล ผูู้บ้รโิภค
สามารถึสัง่ธุรุกจิไดโ้ดยต่รงไมใ่หเ้ปิดเผู้ยขอ้มลูสว่น
บคุคลของพื่วกเขา

• แก้ไ้ขขอ้มล้ส่ว่่นบคุคล ผูู้บ้รโิภคสามารถึสัง่ธุรุกจิ
ไดใ้หใ้ช่ค้วามพื่ยายามต่ามสมควรในการแกไ้ข
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีพ่ื่วกเขามอียู ่

• จำาก้ดั้ก้าริใช้ข้อ้มล้ส่ว่่นบคุคล "ที�ตัอ้งเก็้บเป็็น
คว่ามลบั" ขอ้เสนอนี�กำาหนดใหข้อ้มลูสว่นบคุคล
บางสว่นเป็นขอ้มลูทีต่่อ้งเกบ็เป็นความลบั ต่วัอยา่ง
รวมไปถึง่หมายเลขประกนัสงัคม การเขา้สูร่ะบบ
บญัช่ดีว้ยรหสัผู้า่น และขอ้มลูสขุภาพื่ ผูู้บ้รโิภค
สามารถึสัง่ธุรุกจิใหจ้ำากดัการใช่ข้อ้มลูสว่นบคุคล
ทีต่่อ้งเกบ็เป็นความลบัของพื่วกเขา โดยใหใ้ช่ไ้ด ้
เฉพื่าะกบั (1) การใหบ้รกิารหรอ่สนิคา้ทีร่อ้งขอและ
 (2) บรรลจุดุประสงคท์างธุรุกจิทีส่ำาคญั (เช่น่ การ
ใหบ้รกิารลกูคา้) 

เป็ลี�ยนแป็ลงก้าริลงโทษที�มอีย้แ่ละก้าริ
จำาก้ดั้ก้าริใช้ร้ิายได้เ้บีย้ป็ริบั
ขอ้เสนอนี�อนุญาต่ใหม้เีบี�ยปรับใหมส่งูถึง่ $7,500 สำาหรับ
การละเมดิสทิธุิค์วามเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภควยัผูู้เ้ยาว์
 ขอ้เสนอนี�ยงัช่ว่ยกำาจัดความสามารถึของธุรุกจิในการ
หลกีเลีย่งการลงโทษั โดยการจัดการกบัการละเมดิ
ภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้ถึง่การละเมดิ นอกจากนี� 
ขอ้เสนอดงักลา่วยงัทำาใหก้ารละเมดิขอ้มลูอเีมลพื่รอ้มกบั
ขอ้มลูทีอ่นุญาต่ใหเ้ขา้ถึง่บญัช่ ี(เช่น่ รหสัผู้า่น) ไดรั้บการ
ลงโทษั ขอ้เสนอนี�ยงัระบดุว้ยวา่ธุรุกจิทีป่ระสบปัญหาการ
ละเมดิขอ้มลูเน่อ่งจากไมไ่ดม้วีธิุดีำาเนนิการรักษัาความ
ปลอดภยัทีเ่หมาะสมไมส่ามารถึหลกีเลีย่งบทลงโทษัได ้
อกีต่อ่ไป โดยกำาหนดใหด้ำาเนนิการภายใน 30 วนัหลงั
จากการละเมดิ 

นอกจากนี�ขอ้เสนอดงักลา่วยงัจำากดัความสามารถึของ
สภานติ่บิญัญัต่ใินการใช่ร้ายไดข้อง CPF เพื่่อ่ใหเ้ป็นไป
ต่ามจดุประสงคอ์่น่นอกเหนอ่จากความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภค หลงัจากจา่ยเงนิใหก้บัศาลพื่จิารณาคดขีองรัฐ
และคา่ใช่จ้า่ยของ DOJ ในแต่ล่ะปี ขอ้เสนอนี�กำาหนดให ้
รัฐลงทนุรอ้ยละ 91 ของเงนิทีเ่หลอ่พื่รอ้มดอกเบี�ยหรอ่
รายไดใ้ด ๆ สง่ไปยงักองทนุทัว่ไปของรัฐ เงนิทีเ่หลอ่อกี
รอ้ยละ 9 จะสนับสนุนการศก่ษัาของประช่าช่นเกีย่วกบั
ความเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภคและการต่อ่สูก้บัการฉอ้โกง
อนัเป็นผู้ลมาจากการละเมดิขอ้มลู 

ส่ริา้งหนว่่ยงานก้าริบงัคบัใช้ใ้หมข่องริฐั
ขอ้เสนอนี�สรา้งหน่วยงานใหมข่องรัฐคอ่ หน่วยงาน
คุม้ครองความเป็นสว่นต่วัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี (California 
Privacy Protection Agency (CPPA)) เพื่่อ่ดแูลและ
ทำาการบงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภคของรัฐ CPPA จะอยูภ่ายใต่ค้ณะกรรมการที่
มสีมาช่กิหา้คนและมคีวามรับผู้ดิช่อบทีห่ลากหลาย
 ต่วัอยา่งเช่น่ หน่วยงานนี�จะต่รวจสอบการละเมดิ ประเมนิ
การลงโทษั และพัื่ฒนาขอ้บงัคบั การต่ดัสนิใจใด ๆ ของ
 CPPA ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัธุรุกจิหรอ่การ
ลงโทษัอาจไดรั้บการต่รวจสอบโดยศาลพื่จิารณาคดขีอง
รัฐ ขอ้เสนอนี�ใหเ้งนิ $10 ลา้นต่อ่ปี (ปรับต่ามช่ว่งเวลา) 
จากกองทนุทัว่ไปของรัฐเพื่่อ่สนับสนุนการดำาเนนิงานของ
หน่วยงาน ความรับผู้ดิช่อบบางสว่นในปัจจบุนัของ DOJ 
จะเปลีย่นเป็น CPPA เช่น่ การพัื่ฒนาขอ้บงัคบั ขอ้เสนอ
นี�กำาหนดวา่ต่อ้งมกีารพัื่ฒนาขอ้บงัคบัใหม ่ๆ ทีห่ลาก
หลาย ต่วัอยา่งเช่น่ รวมกฎในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูู้บ้รโิภคไวแ้ละการพื่จิารณาวา่ธุรุกจิต่อ้งดำาเนนิ
การต่รวจสอบความสามารถึในการปกป้องขอ้มลูหรอ่ไม่
 อยา่งไรก็ต่าม DOJ ยงัคงสามารถึบงัคบัใช่ก้ฎหมาย
วา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคไดโ้ดยการ
ดำาเนนิคดอีาช่ญากรรมและย่น่ฟ้องในศาลพื่จิารณาคดี
ของรัฐ หาก DOJ เลอ่กทีจ่ะดำาเนนิการดงักลา่วหรอ่
ดำาเนนิการสอบสวน DOJ สามารถึสัง่ให ้CPPA หยดุการ
สอบสวนหรอ่กจิกรรมการบงัคบัใช่ท้ีห่น่วยงานอาจจะ
ดำาเนนิการในเวลาเดยีวกนัไดโ้ดยต่รง 

ผู้ลก้ริะทบตัอ่งบป็ริะมาณ
ขอ้เสนอที ่24 จะสง่ผู้ลกระทบต่อ่คา่ใช่จ้า่ยของรัฐและ
รายไดจ้ากภาษีัของรัฐและทอ้งถึิน่ อยา่งไรกต็่าม ผู้ล
ทีแ่ทจ้รงิของผู้ลกระทบเหลา่นี�ยงัไมแ่น่นอน และสว่นใหญ่
จะข่�นอยูก่บัวา่ผูู้บ้รโิภค ธุรุกจิ และรัฐบาลต่อบสนองต่อ่
ขอ้เสนออยา่งไร ต่วัอยา่งเช่น่ ไมม่คีวามช่ดัเจนวา่ธุรุกจิจะ
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เปลีย่นแปลงการดำาเนนิงานอยา่งไร และจะมกีารต่รวจสอบ
การละเมดิขอ้เสนอนี�กีค่รั �ง ทีจ่ะสง่ผู้ลใหเ้กดิการลงโทษั

คา่ใช้จ้า่ยของริฐัที�เพิ�มข้น้ส่ำาหริบัหนว่่ยงานใหม ่ต่าม
ทีก่ลา่วไวข้า้งต่น้ ขอ้เสนอนี�จะสรา้งหน่วยงานใหมข่อง
รัฐเพื่่อ่ดแูลและทำาการบงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็น
สว่นต่วัของผูู้บ้รโิภค แมว้า่ภาระงานบางสว่นจะเปลีย่น
ไปจาก DOJ แต่ค่า่ใช่จ้า่ยของรัฐกจ็ะเพื่ิม่ข่�นเน่อ่งจาก
ภาระงานใหมห่รอ่สว่นขยาย ขอ้เสนอนี�จัดหาจากกองทนุ
ทัว่ไปของรัฐอยา่งนอ้ย $10 ลา้นตัอ่ปี็ (ปรับต่ามช่ว่ง
เวลา) เพื่่อ่สนับสนุนคา่ใช่จ้า่ยของรัฐทีเ่พื่ิม่ข่�นสำาหรับการ
ดำาเนนิงานของ CPPA จำานวนนี�นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบ
ประมาณกองทนุทัว่ไปของรัฐในปัจจบุนั เป็นไปไดว้า่คา่
ใช่จ้า่ยภาระงานจรงิของ CPPA อาจสงูข่�น โดยข่�นอยูก่บั
วธิุกีารทีห่น่วยงานดำาเนนิความรับผู้ดิช่อบ

เพิ�มคา่ใช้จ้า่ย DOJ ของริฐัและของศาล ขอ้เสนอ
นี�จะสง่ผู้ลกระทบต่อ่ภาระงานของทั �ง DOJ และศาล
ของรัฐ ภาระงานของ DOJ อาจเพื่ิม่ข่�น หากเลอ่กทีจ่ะ
ต่รวจสอบและ/หรอ่ย่น่คำารอ้งเพื่ิม่เต่มิกบัธุรุกจิทีไ่มเ่ป็น
ไปต่ามกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้ ้
บรโิภคของรัฐ อยา่งไรกต็่าม ภาระงานนี�อาจถึกูช่ดเช่ย
บางสว่นหรอ่ทั �งหมดโดยการลดภาระงานจากการเปลีย่น
ความรับผู้ดิช่อบจาก DOJ เป็น CPPA นอกจากนี� ภาระงาน
ในศาลของรัฐอาจเพื่ิม่ข่�น หากขอ้เสนอสง่ผู้ลใหม้กีารย่น่
ฟ้องในศาลมากข่�น คา่ใช่จ้า่ยของภาระงานทีเ่พื่ิม่ข่�นจะข่�น
อยูก่บัจำานวนการสอบสวนทีเ่ริม่ข่�นและประเภทของคดทีี่
ฟ้องในศาลของรัฐ โดยรวมแลว้ คา่ใช่จ้า่ยของรัฐทีเ่พื่ิม่ข่�น
สำาหรับ DOJ และศาลพื่จิารณาคด ีไมน่่าจะเกนิกวา่ไมก่ีล่า้น
ดอลลารต์่อ่ปี คา่ใช่จ้า่ยเหลา่นี�บางสว่นหรอ่ทั �งหมดจะจา่ย
โดยรายไดท้ีเ่พื่ิม่ข่�นจากการลงโทษัทีเ่รยีกเกบ็จากธุรุกจิที่
ละเมดิกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภค 

ผู้ลก้ริะทบที�อาจเก้ดิ้ข้น้ก้บัริายได้ภ้าษ ีขอ้เสนอนี�จะ
มผีู้ลกระทบหลายอยา่งต่อ่ธุรุกจิและผูู้บ้รโิภค ซึ่่ง่อาจสง่
ผู้ลกระทบต่อ่รายไดจ้ากภาษีัของรัฐและทอ้งถึิน่ ในแง่

แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่ัวของผูู้ ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัต่กิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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หน่ง่ ขอ้เสนออาจจะลดรายไดจ้ากภาษีั สิง่นี�จะเกดิข่�น
หากคา่ใช่จ้า่ยในการปฏบิตั่ติ่ามขอ้กำาหนดของขอ้เสนอ
 เช่น่ การแกไ้ขขอ้มลูผูู้บ้รโิภค ลดผู้ลกำาไรทีไ่ดรั้บจาก
ธุรุกจิ สง่ผู้ลใหธุ้รุกจิจะจา่ยภาษีันอ้ยลงใหก้บัรัฐบาลของ
รัฐและทอ้งถึิน่ ในอกีแงห่น่ง่ ขอ้เสนอนี�อาจจะเพื่ิม่รายได ้
จากภาษีั ต่วัอยา่งเช่น่ ขอ้เสนอนี�สามารถึลดความรนุแรง
หรอ่จำานวนการละเมดิขอ้มลูได ้หากสิง่นี�สง่ผู้ลใหธุ้รุกจิ
และผูู้บ้รโิภคสญูเสยีเงนินอ้ยลง รายไดจ้ากภาษีัจะเพื่ิม่
ข่�นหากผูู้บ้รโิภคใช่จ้า่ยมากข่�นกบัสนิคา้และ/หรอ่ธุรุกจิ
ทีต่่อ้งเสยีภาษีั ทำาใหม้รีายไดเ้พื่ิม่ข่�น ผู้ลกระทบสทุธุิ
ทั �งหมดต่อ่เศรษัฐกจิและรายไดข้องรัฐและทอ้งถึิน่ยงัไม่
สามารถึระบไุด ้

โป็ริด้ไป็ที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพ้�อด้ร้ิายช้้�อ 

คณะก้ริริมก้าริที�ได้ร้ิบัก้าริจดั้ตั ัง้ข ้น้เฉพาะเพ้�อ 
ส่นบัส่นนุหริอ้คดั้คา้นขอ้เส่นอนี้

โป็ริด้ไป็ที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพ้�อด้ร้ิายช้้�อผู้้บ้ริจิาคเงนิจำานว่นส่ง้ส่ดุ้  
10 ริายแริก้ของคณะก้ริริมก้าริ 

หาก้ทา่นตัอ้งก้าริส่ำาเนาเน้อ้หาฉบบัเต็ัมของขอ้เส่นอริฐั
นี ้ก้ริณุาโทริศพัทต์ัดิ้ตัอ่เลขาธุกิ้าริริฐัได้ท้ ี�หมายเลข  

(855) 345-3933 หริอ้ทา่นส่ามาริถส่ง่อเีมลถง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะได้ร้ิบัเอก้ส่าริทาง 

ไป็ริษณียโ์ด้ยไมเ่ส่ยีคา่ใช้จ้า่ยแตัอ่ยา่งใด้
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70 | ขอ้โตแ้ยง้  ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวของผู ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย24

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 24  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 24  ★

เราท�างานทกุวนัเพือ่คุม้ครองสทิธขิองชาว California ทกุคน เราคดัคา้น
รา่งกฎหมาย 24 เนือ่งจากสนับสนุนบรษัิทเทคโนโลยขีนาดใหญแ่ละลด
สทิธคิวามเป็นสว่นตวัของคณุ 
หากรา่งกฎหมาย 24 เสรมิสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัไดจ้รงิ เราจะ
ตอ่สูเ้พือ่ผา่นรา่งกฎหมายนี ้แตค่วามจรงิแลว้ เนือ้หา 52 หนา้เต็มไปดว้ย
สิง่ทีเ่อือ้ประโยชนใ์หก้บับรษัิทโซเชยีลมเีดยีและเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ ่
ผูใ้หเ้งนิทนุสนับสนุนรา่งกฎหมาย 24 หวงัวา่คณุจะไมไ่ดอ้า่นรายละเอยีด
ของเนือ้ความทางกฎหมาย หากคณุไดอ้า่น คณุจะเห็นวา่รา่งกฎหมายนีล้ด
สทิธขิองคณุภายใตก้ฎหมายในปัจจบุนั ซึง่ชว่ยใหธ้รุกจิเทคโนโลยขีนาด
ใหญม่วีธิใีหม ่ๆ ในการรวบรวมขอ้มลูสว่นตวัของคณุ เชน่ ขอ้มลูจากแอ
ปดา้นสขุภาพและการเงนิ และการตดิตามวา่คณุไปทีไ่หนบา้ง 
รา่งกฎหมาย 24 ขอใหค้ณุอนุมตั ิ“การช�าระเงนิเพือ่ความเป็นสว่นตวั” ซึง่จะ
ใหบ้รษัิทตา่ง ๆ เรยีกเกบ็เงนิเพิม่เพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ การ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเพือ่รับบรกิารทีจ่�าเป็น การรักษาพยาบาล 
และโรงเรยีนในชว่งการระบาดใหญนั่น้ยากพอแลว้ส�าหรับชาว California 
ทีม่ปัีญหาทางการเงนิ การช�าระเงนิเพือ่ความเป็นสว่นตวัมผีลกระทบใหเ้กดิ
การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิการก�าหนดราคาส�าหรับคนท�างาน ผูส้งูอาย ุ
และครอบครัวชาวผวิสแีละชาวลาตนิอยา่งไมเ่หมาะสม ชาว California ทกุ
คนสมควรไดรั้บความเป็นสว่นตวั ไมใ่ชเ่พยีงคนรวยเทา่นัน้ 

รา่งกฎหมาย 24 จ�ากดัไมใ่หช้าว California บงัคบัใชส้ทิธคิวามเป็นสว่น
ตวัของตนเองในศาล รา่งกฎหมายนีต้อ้งการใหค้ณุไวว้างใจหน่วยงานใหม่
ของรัฐทีจั่ดตัง้ขึน้ในชว่งวกิฤตงบประมาณเพือ่ใหคุ้ม้ครองสทิธขิองคณุ 
รา่งกฎหมาย 24 เขยีนขึน้อยา่งเป็นความลบัโดยไดข้อ้มลูจากบรษัิท
เทคโนโลยทีีม่ปีระวตัหิาผลประโยชนจ์ากขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดว้ยวธิี
ทีไ่มเ่ป็นธรรมและเลอืกปฏบิตั ิรา่งกฎหมายนีใ้หอ้�านาจมากขึน้ตกอยูใ่น
มอืของบรษัิทเทคโนโลยอียา่งเชน่ Facebook ทีม่อี�านาจมากเกนิไปอยู่
แลว้ และปกป้องธรุกจิเทคโนโลยขีนาดใหญ ่ไมใ่ชป่ระชาชนคนทัว่ไป ลง
คะแนนเสยีงวา่ ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 24 
KEVIN BAKER, ผูอ้�านวยการ
ศนูยก์ารสนับสนุนและนโยบาย สหภาพเสรภีาพพลเมอืงอเมรกินัแหง่รัฐ 
(California Center for Advocacy and Policy, American Civil Liberties 
Union (ACLU) of California) 
NAN BRASMER, ประธาน 
พันธมติรส�าหรับชาวอเมรกินัทีเ่กษียณอายแุหง่รัฐ California (California 
Alliance for Retired Americans) 
JOHN MATHIAS, รองผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายการรณรงคเ์ลอืกตัง้ 
สสีรรแหง่การเปลีย่นแปลง

บรษัิททีใ่หญท่ีส่ดุในโลกก�าลงัรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูสว่น
ตวัเชงิลกึเกีย่วกบัเราทกุคน น่าเศรา้ทีก่ฎหมายในปัจจบุนัของเราไม่
แรงพอทีจ่ะปกป้องเราหรอืครอบครัวของเราจากผูท้ีล่ะเมดิขอ้มลูสว่น
บคุคลทีส่ดุของเราได ้
ในปี 2018 สภานติบิญัญัตไิดต้รากฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของ
ผูบ้รโิภคแหง่รัฐ California (California Consumer Privacy Act) แต่
นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ภาคอตุสาหกรรมไดพ้ยายามลดทอนและจ�ากดั
การบงัคบัใชก้ฎหมายนีซ้�้าแลว้ซ�้าเลา่ 
ผูบ้รโิภคตอ้งการการปกป้องทีแ่ข็งแกรง่ขึน้ น่ันคอืเหตผุลทีเ่ราได ้
น�าเสนอกฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California 
(California Privacy Rights Act) ปี 2020 เพือ่เสรมิสรา้งกฎหมาย
ความเป็นสว่นตวัในปัจจบุนั
นอกเหนอืจากการเฝ้าตดิตามบตุรหลานของเราแลว้ บรษัิทหลาย
แหง่ยงัตดิตามเราตลอดเวลา ตัง้แตย่มิไปจนถงึทีท่�างานไปจนถงึ
คลนิกิ บรษัิทเหลา่นีรู้จั้กเพือ่น งาน น�้าหนัก รูว้า่เรารับประทานอาหาร
ทีไ่หนและเราขบัรถเร็วแคไ่หน การคน้หาสว่นตวัของเรา และสิง่ทีเ่ราดู
ออนไลน ์นอกจากนี ้ยงัตดิตามและขายขอ้มลูทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
อยา่งเชน่ เชือ้ชาต ิรสนยิมทางเพศ และศาสนาของเรา 
เราเชือ่วา่เราควรมสีทิธคิวบคมุขอ้มลูของเราเอง และควรมสีทิธหิยดุไม่
ใหใ้ครใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นความลบัทีส่ดุของเรา 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเราและของบตุรหลานของเราก�าลงัถกูละเมดิ: 
บรษัิทยกัษ์ใหญห่ลายแหง่ท�าเงนิหลายพันลา้นจากการซือ้และขาย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเรา ไมว่า่จะเป็นแอป โทรศพัท ์และรถยนต ์กข็าย
ต�าแหน่งของคณุอยา่งสม�า่เสมอ กฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่น
ตวัแหง่รัฐ California ชว่ยใหค้ณุมอี�านาจทีจ่ะหยดุธรุกจิไมใ่หต้ดิตาม
ต�าแหน่งทีแ่น่นอนของคณุได ้อยา่งเชน่ การขายขอ้มลูจ�านวนครัง้ที่
คณุไปยมิหรอืรา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดใหก้บับรษัิทประกนัสขุภาพโดยที่
คณุไมรู่ห้รอืไมอ่นุญาต
ทีแ่ยก่วา่นัน้คอื บรษัิทเหลา่นีไ้มไ่ดเ้กบ็รักษาขอ้มลูของคณุใหป้ลอดภยั 
ในปี 2018 มกีารละเมดิขอ้มลูจ�านวนสงูถงึ 1,244,000,000 ขอ้มลู
ในสหรัฐอเมรกิา โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูมากกวา่ 446,000,000 
รายการ ซึง่น�าไปสูก่ารโจรกรรมเอกลกัษณบ์คุคลจ�านวนมาก ขอ้เสนอ
นีก้�าหนดใหธ้รุกจิขนาดใหญต่อ้งรับผดิชอบโดยจะเรยีกเกบ็คา่ปรับ
จ�านวนมหาศาล หากธรุกจิเพกิเฉยและไมเ่กบ็รักษาขอ้มลูสขุภาพหรอื
หมายเลขประกนัสงัคมของคณุหรอืบตุรหลานของคณุใหป้ลอดภยั 
กฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California จะ:

1. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ดุของคณุ โดยอนุญาตใหค้ณุป้องกนั
ไมใ่หธ้รุกจิใชห้รอืแบง่ปันขอ้มลูทีต่อ้งเก็บเป็นความลบัเกีย่วกบัสขุภาพ 
การเงนิ เชือ้ชาต ิชาตพัินธุ ์และต�าแหน่งทีแ่น่นอนของคณุ
2. ปกป้องเยาวชน เพิม่คา่ปรับเป็นสามเทา่ส�าหรับการละเมดิขอ้มลูของเด็ก 
3. ก�าหนดขดีจ�ากดัใหมใ่นการรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเรา
โดยบรษัิท 
4. จัดตัง้หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก ่หน่วยงานคุม้ครอง
ความเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California (California Privacy Protection 
Agency) เพือ่ปกป้องสทิธเิหลา่นีแ้ละใหบ้รษัิทตอ้งรับผดิชอบ และ
ขยายการบงัคบัใช ้รวมถงึการก�าหนดบทลงโทษส�าหรับความประมาท
เลนิเลอ่ ซึง่สง่ผลใหม้กีารโจรกรรมอเีมลและรหสัผา่นของผูบ้รโิภค
5. หามาตรการเพือ่ใหเ้กดิการลดทอนความเป็นสว่นตวัในรัฐ California 
ไดย้ากยิง่ขึน้ในอนาคต โดยการป้องกนัผลประโยชนพ์เิศษและนักการ
เมอืงจากการบอ่นท�าลายสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของชาว California ใน
ขณะเดยีวกนัยงัอนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่
เพิม่เป้าหมายหลกัในการเสรมิสรา้งความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค เพือ่
ปกป้องคณุและบตุรหลานของคณุใหด้ยี ิง่ขึน้ เชน่ การเลอืกใหใ้ชข้อ้มลู 
การคุม้ครองเพิม่เตมิส�าหรับผูเ้ยาวใ์นกลุม่เสีย่งสงูโดยเฉพาะ และอ�านาจ
ของบคุคลทีม่ากขึน้เพือ่ใหผู้ล้ะเมดิตอ้งรับผดิชอบ  
ลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24 เพือ่สนับสนุนกฎหมายวา่ดว้ย
สทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California: 
รัฐ California เป็นผูน้�าประเทศในการตรากฎหมายสทิธคิวามเป็นสว่น
ตวั แตบ่รษัิทขนาดใหญก่ลบัใชเ้งนิหลายลา้นเพือ่วิง่เตน้ใหก้ฎหมาย
ของเราออ่นลง แทนทีจ่ะปลอ่ยใหเ้ป็นเชน่นัน้ เราจ�าเป็นตอ้งท�าให ้
กฎหมายความเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California แข็งแกรง่ขึน้ เราจ�าเป็น
ตอ้งปกป้องการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของเรา และใหบ้รษัิทตา่ง ๆ 
ตอ้งรับผดิชอบเมือ่ละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานของเรา 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.caprivacy.org
โปรดรว่มมอืกบัเราและลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24
JAMES P. STEYER, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
Common Sense Media
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
สมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชนผวิส ี(NAACP) แหง่
รัฐ California
CELINE MACTAGGART, ผูอ้�านวยการ
ชาว California เพือ่ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค
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ผูน้�าชมุชนสนับสนุนรา่งกฎหมาย 24 
รางกฎหมาย 24 อนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตผิา่นกฎหมายความเป็นสว่น
ตวัทีแ่ข็งแกรง่ขึน้ รวมถงึขอ้หา้มทีเ่ขม้งวดขึน้ส�าหรับบรษัิททีป่ฏบิตัติอ่ผู ้
บรโิภคแตกตา่งกนัเนือ่งจากความเป็นสว่นตวัทีผู่บ้รโิภคเลอืก
โปรด รับ รา่งกฎหมาย 24 เพือ่หยดุความพยายามในการลดทอนความเป็นสว่นตวั 
“ฉันไดเ้ห็นความพยายามหลายตอ่หลายครัง้ของกลุม่ทีต่ัง้ชือ่หลอกลวง
เพือ่ลดทอนกฎหมายความเป็นสว่นตวัของรัฐ California รา่งกฎหมาย 24 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั ความเป็นสว่นตวัของเด็ก 
และชว่ยหยดุการโจรกรรมเอกลกัษณบ์คุคล รา่งกฎหมายนีแ้รงกวา่กฎหมาย
วา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐ California โปรดลงคะแนน
เสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24” วฒุิสิมาชกิ—Robert M. Hertzberg ผูเ้ขยีน
รว่มของกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐ California
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่สนับสนุนความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ 
“การผกูขาดอยา่งเชน่ Facebook และ Google ท�าก�าไรมหาศาลโดยใช ้
ขอ้มลูสว่นตวัของคณุเพือ่จัดการกบัสิง่ทีค่ณุเห็นออนไลน ์ลงคะแนนเสยีง
วา่ รับ รา่งกฎหมาย 24 เพือ่ทวงคนืสทิธคิวบคมุสนิคา้ทีม่คีา่ทีส่ดุของคณุ
 น่ันก็คอื ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ”—Paul Romer , ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร ์
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่หยดุการสรา้งโปรไฟลท์างเชือ้ชาตอิอนไลน ์
“รา่งกฎหมาย 24 อนุญาตใหผู้บ้รโิภคสามารถหยดุไมใ่หบ้รษัิทตา่ง  
ๆ ท�าการสรา้งโปรไฟลท์างเชือ้ชาตอิอนไลนเ์พือ่เลอืกปฏบิตักิบัตน”  
—Alice Huffman, ประธาน NAACP แหง่รัฐ California 

รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่คุม้ครองขอ้มลูสขุภาพ 
“หยดุไมใ่หธ้รุกจิใชข้อ้มลูสขุภาพทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ดุของคณุโดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาต ลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24”—Brad Jacobs, 
MD อดตีประธาน Academy of Integrative Health & Medicine
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่เสรมิสรา้งกฎหมายความเป็นสว่นตวัของรัฐ California
“เรายนิดทีีก่ฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California จะปิด
ชอ่งโหว ่เสรมิสรา้งการบงัคบัใช ้และชว่ยป้องกนัไมใ่หส้ภานติบิญัญัตลิด
ทอนขอ้เสนอนี”้—Maureen Mahoney, PhD, ส�านักงานรายงานผูบ้รโิภค
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่ปกป้องเด็กออนไลน์
“ในปีนี ้เด็ก ๆ ใชเ้วลาสว่นใหญใ่นโลกออนไลน!์ ปกป้องเด็ก ๆ ดว้ยการ
ลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24 ซึง่จะเพิม่คา่ปรับเป็นสามเทา่
หากมกีารละเมดิความเป็นสว่นตวัของเด็ก”—Alex Traverso, ประธาน 
Theodore Judah PTA
JAMES P. STEYER, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
Common Sense Media 
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
สมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชนผวิส ี(NAACP) 
แหง่รัฐ California 
CELINE MACTAGGART, ผูอ้�านวยการ
ชาว California เพือ่ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค

ลงคะแนนเสยีงวา่ ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 24 เนือ่งจากเขยีนขึน้อยา่งเป็น
ความลบัโดยไดข้อ้มลูจากบรษัิทเทคโนโลยยีกัษ์ใหญท่ีร่วบรวมและใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเราในทางทีผ่ดิ ในขณะทีผู่ส้นับสนุนขอ้เสนอนีป้ฏเิสธ
ขอ้เสนอแนะเกอืบทกุขอ้จากกลุม่สทิธคิวามเป็นสว่นตวัและสทิธผิูบ้รโิภค 
11 กลุม่ รา่งกฎหมาย 24 ลดการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัโดยลดทอน
สทิธขิองคณุภายใตก้ฎหมายของรัฐ California ในปัจจบุนัลงอยา่งมาก 
อยา่ตดัสนิใจผดิพลาด เรือ่งนีม้คีวามเป็นสว่นตวัของชาว California ทกุคน
เป็นเดมิพัน! 
ผูช้นะทีแ่ทจ้รงิของรา่งกฎหมาย 24 คอื แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีทีใ่หญ่
ทีส่ดุ บรษัิทเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ ่และบรษัิทรายงานเครดติ ซึง่จะไดรั้บ
อสิระมากขึน้ในการบกุรกุความเป็นสว่นตวัของคนงานและผูบ้รโิภค และ
จะแบง่ปันขอ้มลูเครดติของคณุตอ่ไป สิง่ทีไ่มม่ใีครบอกคณุเกีย่วกบัราย
ละเอยีดเนือ้ความทางกฎหมาย 52 หนา้ มดีงันี:้ 
รา่งกฎหมาย 24 ขอใหค้ณุอนุมตัแิผน “การช�าระเงนิเพือ่ความเป็นสว่นตวั” 
ผูท้ีไ่มช่�าระเงนิเพิม่อาจไดรั้บบรกิารทีด่อ้ยกวา่ เชน่ การเชือ่มตอ่ทีไ่มด่นัีก 
ดาวนโ์หลดชา้ลง และมโีฆษณาป๊อปอปัมากขึน้ รา่งกฎหมายนีเ้ป็นเพยีง
เลนทางดว่นเวอรช์นัอเิล็กทรอนกิสส์�าหรับคนรวย และการจราจรตดิขดั
ส�าหรับคนอืน่ ๆ 
ในปัจจบุนั นายจา้งสามารถไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลทกุประเภทเกีย่วกบัคน
งาน และแมแ้ตผู่ส้มคัรงาน รวมถงึขอ้มลูตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การใชแ้อปตดิตาม
การตัง้ครรภ ์สถานทีท่ีค่ณุไปนมสัการ หรอืขอ้มลูทีร่ะบวุา่คณุเขา้รว่มการ
ประทว้งทางการเมอืงหรอืไม ่รา่งกฎหมาย 24 อนุญาตใหน้ายจา้งรวบรวม
ขอ้มลูนีอ้ยา่งลบั ๆ ตอ่ไปไดอ้กีหลายปี ซึง่เป็นการลบลา้งกฎหมายใหมท่ี่
ใหค้นงานรูว้า่เจา้นายของตนมขีอ้มลูสว่นตวัทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัใดบา้ง 
โดยจะเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2021 เป็นตน้ไป 
ภายใตก้ฎหมายของรัฐ California สทิธคิวามเป็นสว่นตวัของคณุจะตดิตาม
คณุไปทกุที ่แตต่ามรา่งกฎหมาย 24 นาททีีค่ณุเดนิทางออกนอกรัฐพรอ้ม
โทรศพัท ์อปุกรณส์วมใส ่หรอืคอมพวิเตอร ์บรษัิทเทคโนโลยขีนาดใหญจ่ะ
ไดรั้บอนุญาตใหเ้กบ็ขอ้มลูสขุภาพ การเงนิ และขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอืน่ ๆ 
ทีค่ณุเกบ็ไวใ้นอปุกรณข์องคณุ 

คณุสามารถตัง้คา่เว็บเบราวเ์ซอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืใหส้ง่สญัญาณไปยงั
แตล่ะเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ไปและแอปทีค่ณุใชเ้พือ่หยดุการขายขอ้มลูสว่น
บคุคลของคณุได ้ดงันัน้ คณุจงึไมต่อ้งคดิถงึเรือ่งนีท้กุครัง้ รา่งกฎหมาย 
24 จะอนุญาตใหบ้รษัิทตา่ง ๆ เพกิเฉยตอ่ค�าสัง่เหลา่นี ้และโยนภาระให ้
คณุตอ้งแจง้ทกุเว็บไซตแ์ละทกุแอปเพือ่คุม้ครองขอ้มลูของคณุ 
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายแหง่ใหมต่ามรา่งกฎหมาย 24 ฟังดดู ีแตเ่มือ่
บรษัิทเทคโนโลยถีกูจับไดว้า่ละเมดิความเป็นสว่นตวัของคณุ สิง่ทีบ่รษัิท
เหลา่นีต้อ้งท�ามเีพยีงใหร้ว่มมอืกบัหน่วยงานฯ และบรษัิทฯ จะไดรั้บเพยีง
ค�าเตอืนหรอืบทลงโทษทีไ่มร่นุแรงเทา่นัน้ 
กฎหมายความเป็นสว่นตวัฉบบัใหมข่องรัฐ California เพิง่เริม่มผีลบงัคบัใชใ้น
ปีนี ้ธรุกจิขนาดเล็กใชจ้า่ยเงนิจ�านวนมากเพือ่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัใหม ่กอ่น
ทีเ่ราจะรูว้า่กฎหมายใหมน่ีใ้ชง้านอยา่งไร รา่งกฎหมาย 24 กจ็ะเขา้มาแทนที่
เสยีกอ่น โดยจะบงัคบัใหธ้รุกจิขนาดเล็กตอ้งรับภาระคา่ใชจ้า่ยมากขึน้อกีใน
ชว่งเศรษฐกจิชะลอตวัและมธีรุกจิจ�านวนมากทีก่�าลงัจะตอ้งปิดกจิการ 
รา่งกฎหมาย 24 เขยีนขึน้เพือ่รองรับแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีขนาดใหญ่
และบรษัิทอนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยทีีใ่ชจ้า่ยเงนิหลายสบิลา้นดอลลาร์
ตอ่ปี เพือ่วิง่เตน้ใหรั้ฐบาลทกุระดบัหลกีเลีย่งกฎหมายทีจ่ะมผีลตอ่ก�าไร
ของตน รา่งกฎหมาย 24 เป็นขมุทรัพยม์หาศาลของบรษัิทเหลา่นัน้ แต่
เป็นกา้วถอยหลงักา้วใหญส่�าหรับความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค โปรดลง
คะแนนเสยีงวา่ ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 24 
www.CaliforniansForRealPrivacy.org 
TRACY ROSENBERG, ประธาน 
ชาว California เพือ่ความเป็นสว่นตวัในตอนนี ้
RICHARD HOLOBER, ประธาน 
สหพันธผ์ูบ้รโิภค (Consumer Federation) แหง่รัฐ California 
DOLORES HUERTA, หวัหนา้ฝ่ายแรงงานและสทิธพิลเมอืง
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ขอ้เสนอที่ การออกเสียีงประชามติกิฎหมายที่ี�จะนำำาระบบ ที่ี�องิจากความปลอดภัยัของ
สีาธารณชนำและความเสีี�ยงจากการหลบหนำอีอกนำอกประเที่ศกอ่นำการพิจิาร
ณาคดมีาใชแ้ที่นำที่ี�เงนิำประกนัำติวั25

หวัขอ้และบที่สีรุปอยา่งเป็นำที่างการ จ ัด เ ติ รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สีู ง สีุ ด

ความเป็นำมา
การปลอ่ยติวัจากคกุกอ่นำการพิจิารณาคดี
สีามารถเกดิข้�นำไดด้ว้ยสีองวธิี
การนำำาติวัเขา้เรอืนำจำาหลงัจากถกูจบักมุ ผู้้ท้ีถู่ก้กลา่วหาวา่
กอ่อาชญากรรมจะต้อ้งเขา้รว่มการพิจิารณาคดีตี้า่ง ๆ ของศาล
กอ่นทีจ่ะมกีารพิจิารณาคดีจีรงิในศาลพิจิารณาคดี ีการพิจิารณา
คดีใีนศาลครั�งแรก หรอืทีเ่รยีกวา่การฟ้้องกลา่วโทษ เกีย่วขอ้ง
กบัการทีศ่าลจะแจง้ขอ้หาทีม่ผีู้้ฟ้้้องและแต้ง่ต้ั �งทนายความให ้
 หากจำาเป็น บางคนทีถู่ก้จับจะถูก้นำาต้วัไปทีเ่รอืนจำาของเทศ
มณฑลกอ่นการฟ้้องกลา่วโทษ นายอำาเภอประจำาเทศมณฑล
ทีค่มุขงัสามารถูเลอืกทีจ่ะปลอ่ยต้วับคุคลนั�นทนัทหีรอืใหบ้คุคล
นั�นเขา้เรอืนจำากไ็ดี ้
การปลอ่ยติวัจากเรอืนำจำากอ่นำการพิจิารณาคดี
ภายใต้รั้ฐธรรมน้ญแหง่รัฐ คนทีถู่ก้จับและถูก้จำาคกุในเขต้ 
ยกเวน้ความผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจบ์างอยา่ง มสีทิธทิีจ่ะถูก้ปลอ่ย
ต้วักอ่นการพิจิารณาคดีไีดี ้รัฐธรรมน้ญระบใุหม้กีารปลอ่ยต้วั
บคุคลเหลา่นี�ภายใต้เ้งือ่นไขทีไ่มม่ากเกนิไป เมือ่มกีารต้ดัีสนิ
ใจเกีย่วกบัการปลอ่ยต้วับคุคลกอ่นการพิจิารณาคดี ีศาล
พิจิารณาคดีตี้อ้งพิจิารณา (1) ความรา้ยแรงของอาชญากรรม
ทีบ่คุคลนั�นถูก้กลา่วหา (2) ประวตั้อิาชญากรรมของบคุคล
กอ่นหนา้นี� และ (3) ความเป็นไปไดีท้ีบ่คุคลจะปรากฏต้วัใน
ศาล ศาลอาจใชข้อ้มล้ทีแ่ต้กต้า่งกนัรวมถูงึเครือ่งมอืประเมนิ
ความเสีย่ง (อธบิายรายละเอยีดีเพิิม่เต้มิดีา้นลา่ง) เพิือ่ชว่ยใน
การต้ดัีสนิใจเหลา่นี� 

ภายใต้ก้ฎหมายของรัฐ โดียทัว่ไป บคุคลจะไดีรั้บการปลอ่ย
ต้วัจากเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดีดีีว้ยวธิใีดีวธิหีนึง่:

• คำาสีญัญาของบคุคลที่ี�จะปรากฏติวัในำ
การพิจิารณาคดขีองศาลในำอนำาคติ ศาล
พิจิารณาคดีสีามารถูปลอ่ยต้วับคุคลโดียวธิ ี“Own 
Recognizance” (OR) ซึง่โดียทัว่ไปหมายถูงึ คำา
สญัญาของบคุคลทีจ่ะปรากฏต้วัในการพิจิารณาคดีี
ของศาลในอนาคต้ นายอำาเภอประจำาเทศมณฑลที่
ดีำาเนนิการในเรอืนจำาสามารถูปลอ่ยต้วัคนโดียวธิ ีOR 
ภายใต้เ้งือ่นไขบางประการ 

• การประกนัำติวั สามารถูปลอ่ยคนมาโดียการ
ประกนัต้วั การประกนัต้วัโดียทัว่ไปหมายถูงึการรับ
ประกนัทางการเงนิทีบ่คุคลจะปรากฏต้วัในศาลต้าม
ทีก่ำาหนดี 

เครื�องมอืประเมนิำความเสีี�ยงกอ่นำการพิจิารณาคด ีเพิือ่
ชว่ยในการต้ดัีสนิใจวา่จะปลอ่ยต้วัผู้้ค้นกอ่นการพิจิารณาคดีี
หรอืไมนั่�น ศาลและเทศมณฑลสว่นใหญใ่ชเ้ครือ่งมอืในการ
ประเมนิความเสีย่ง (หรอืความเป็นไปไดี)้ ทีบ่คุคลทีไ่ดีรั้บ
การปลอ่ยต้วัจะไปกอ่อาชญากรรมใหมห่รอืไมป่รากฏต้วัใน
ศาลหรอืเปลา่ เครือ่งมอืเหลา่นี�ไดีรั้บการพัิฒนาจากการวจัิย
ทีแ่สดีงใหเ้ห็นวา่ผู้้ท้ีม่ลีกัษณะนสิยับางอยา่ง (เชน่ คนทีอ่ายุ
นอ้ย) มแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่อาชญากรรมใหมห่รอืไมป่รากฏต้วั
ในศาล เครือ่งมอืกำาหนดีคะแนนต้ามลกัษณะนสิยัของผู้้ค้น 
ต้วัอยา่งเชน่ เครือ่งมอืหนึง่ใหค้ะแนนแกผู่้้ท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่  
22 ปีเนือ่งจากมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่อาชญากรรมมากกวา่ผู้้ส้ง้
อาย ุในทำานองเดียีวกนั คนทีไ่มไ่ดีม้าปรากฏต้วัในศาลหลาย
ครั�งในอดีตี้ จะมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะปรากฏต้วัในอนาคต้และจะ

การลงประชามต้ ิ“เห็นชอบ” อนุมตั้ ิและ “ไมเ่ห็นชอบ” 
ปฏเิสธ กฎหมายประจำาปี 2018 ทีจ่ะ:
• นำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภยัของสาธารณชนและ

ความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการ
พิจิารณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้วั (สำาหรับการขอ
สทิธิป์ลอ่ยต้วัออกจากเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดี)ี

• จำากดัีการกกัขงับคุคลในเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดีใีห ้
เฉพิาะผู้้ก้ระทำาความผู้ดิีอาญาทีไ่มร่า้ยแรงสว่นใหญเ่ทา่นั�น

สีรปุประมาณการผลกระที่บที่างการเงนิำติอ่
รฐับาลระดบัรฐัและระดบัที่อ้งถิ�นำข ั�นำสีดุที่า้ย 
โดยนำกัวเิคราะหก์ฎหมาย:

• อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยระดีบัรัฐและระดีบัทอ้งถูิน่สำาหรับ
ขั �นต้อนใหมใ่นการปลอ่ยต้วันักโทษออกจากเรอืนจำา
กอ่นการพิจิาณาคดีรีาวหา้รอ้ยลา้นดีอลลารต์้อ่ปี ยงั
ไมม่คีวามชดัีเจนวา่คา่ใชจ้า่ยของรัฐทีเ่พิิม่ขึ�นบางสว่น
นี�จะถูก้ชดีเชยดีว้ยเงนิทนุทอ้งถูิน่ทีใ่ชจ้า่ยสำาหรับงาน
ประเภทนี�อย้ใ่นปัจจบุนัหรอืไม่

• คา่ใชจ้า่ยในเรอืนจำาของเทศมณฑลอาจลดีลงหลาย
สบิลา้นดีอลลารต์้อ่ปี

• ไมท่ราบถูงึผู้ลกระทบสดุีทา้ยต้อ่รายไดีจ้ากการเกบ็
ภาษีของรัฐและทอ้งถูิน่โดียทัว่ไป ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บคุคลทีจั่บจา่ยคา่สนิคา้ แทนทีจ่ะจา่ยเงนิเพิือ่ใหไ้ดีรั้บ
การปลอ่ยต้วัจากเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดี ี 

การวเิคราะหโ์ดยนำกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สีามารถอา่นำเนำื�อหาของขอ้เสีนำอนำี�ไดท้ี่ ี�เว็บไซติเ์ ลขาธกิารรฐั ที่ี� voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะหโ์ดยนำกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ติ่ อ

ไดีรั้บคะแนนมากขึ�น ระดีบัความเสีย่งของบคุคลจะพิจิารณา
จากจำานวนคะแนนทั �งหมดีทีไ่ดีรั้บ ระดีบัความเสีย่งนี�จะถูก้ใช ้
เพิือ่ชว่ยในการต้ดัีสนิใจวา่บคุคลนั�นควรไดีรั้บการปลอ่ยต้วั
หรอืไมแ่ละอย้ภ่ายใต้เ้งือ่นไขใดี 

ปลอ่ยติวัจากการประกนัำติวั
จำานำวนำเงนิำประกนัำติวัที่ี�กำาหนำดโดยศาลพิจิารณาคดี
แติล่ะแหง่ กฎหมายของรัฐกำาหนดีใหศ้าลพิจิารณาคดีใีน
แต้ล่ะเทศมณฑลกำาหนดีต้ารางรายการประกนัต้วั ต้าราง
รายการนี�แสดีงจำานวนเงนิประกนัทีต่้อ้งการสำาหรับการปลอ่ย
ต้วัสำาหรับอาชญากรรมแต้ล่ะครั �ง ต้ารางรายการประกนัต้วัโดีย
ทัว่ไปจะแต้กต้า่งกนัไปต้ามแต้ล่ะเทศมณฑล แต้ก่ำาหนดีการ
ประกนัต้วัมากกวา่สำาหรับอาชญากรรมทีร่า้ยแรงขึ�น ต้วัอยา่ง
เชน่ ต้ารางรายการประกนัต้วัของเทศมณฑลลอสแองเจอ
ลสีในปัจจบุนัต้อ้งใชเ้งนิ $20,000 สำาหรับการปลอมเอกสาร 
และ $250,000 สำาหรับการลอบวางเพิลงิบา้น
การประกนัำติวัมสีีองวธิ ีวธิกีารเหลา่นี�คอื: 

• มบีคุคลมายื�นำติอ่ศาล บคุคลสามารถูใหเ้งนิสดี
 ทรัพิยส์นิ หรอืสิง่ของอืน่ ๆ แกศ่าลพิจิารณาคดีี
 ซึง่เทา่กบัจำานวนเงนิประกนัต้วัทีจ่ำาเป็นสำาหรับการ
ปลอ่ยต้วั โดียทัว่ไปจะคนืให ้หากบคุคลนั�นปรากฏ
ต้วัในศาลต้ามทีก่ำาหนดี 

• มตีิวัแที่นำการประกนัำมายื�นำ บคุคลสามารถูจา่ย
คา่ธรรมเนยีมทีไ่มส่ามารถูขอคนืไดีใ้หก้บัต้วัแทน
ประกนัต้วัเพิือ่ซื�อพัินธบตั้รประกนัต้วัทีไ่ดีรั้บการ
สนับสนุนจากบรษัิทประกนัภยั โดียทัว่ไป คา่
ธรรมเนยีมนี�จะไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจำานวนเงนิ
ประกนัต้วัของบคุคลนั�น โดียการมอบพัินธบตั้ร
ประกนัต้วั ต้วัแทนการประกนัต้วัยนิยอมทีจ่ะจา่ยเงนิ
ประกนัต้วัเต็้มจำานวน หากบคุคลนั�นไมป่รากฏต้วัใน
ศาลต้ามทีก่ำาหนดี หากเกดิีเหต้กุารณน์ี�ข ึ�น ต้วัแทน
ประกนัต้วัสามารถูขอรับการชำาระหนี�จากบคุคลนั�นไดี ้

หากไมม่าปรากฎติวั จะสีง่ผลใหจ้า่ยเงนิำประกนัำเต็ิมวงเงนิำ
ซ้�งเกดิข้�นำนำานำ ๆ คร ั�ง หากบคุคลใดีไมป่รากฏต้วัในศาลต้าม
ทีก่ำาหนดี ศาลสามารถูต้ดัีสนิใหเ้ป็นหนี�การประกนัต้วั กฎหมาย
ของรัฐกำาหนดีเมือ่ใดีต้อ้งจา่ยเงนิประกนัต้วัเต็้มจำานวน ต้วัอยา่ง
เชน่ จะไมม่กีารจา่ยเงนิคา่ประกนัต้วั หากบคุคลนั�นถูก้สง่กลบั
ไปยงัการควบคมุต้วัโดียหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืโดีย
เจา้หนา้ทีก่้ป้ระกนัต้วั (บางครั �งเรยีกวา่“ นักลา่เงนิรางวลั”) 
ภายใน 180 วนัหลงัจากทีศ่าลมคีำาต้ดัีสนิ นอกจากนี�ยงัไมม่ี
การจา่ยคา่ประกนัในกรณีอืน่ ๆ เชน่ หากศาลไมแ่จง้บรษัิท
ประกนัอยา่งถูก้ต้อ้งวา่ต้อ้งจา่ยเงนิประกนัต้วั ดีว้ยเหต้นุี� จะมี
การจา่ยเงนิเพิยีงเล็กนอ้ยเทา่นั�นในการประกนัต้วั เทศมณฑล
และเมอืงไดีรั้บเงนิประกนัต้วัทีจ่า่ยนี� 
อตุิสีาหกรรมพินัำธบตัิรประกนัำติวัที่ี�ควบคมุติรวจสีอบโดย
รฐั ซึง่รวมถูงึการออกใบอนุญาต้ต้วัแทนประกนัต้วั 2,500 คน
และการต้รวจสอบคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็สำาหรับพัินธบตั้ร

ประกนัต้วัทีก่ำาหนดีโดียบรษัิทประกนัภยัประมาณ 20 แหง่
ทีค่นืพัินธบตั้รดีงักลา่ว รัฐยงัต้รวจสอบและสามารถูบรหิาร
จัดีการกบัขอ้รอ้งเรยีนต้อ่ต้วัแทนประกนัต้วัและบรษัิทประกนั
ภยัไดี ้นอกจากนี� รัฐยงัทำางานรว่มกบัรัฐบาลทอ้งถูิน่ในการ
ฟ้้องรอ้งการละเมดิีทางอาญาโดียต้วัแทนประกนัต้วัและ
บรษัิทประกนัภยัในศาล รัฐเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพิือ่ชว่ย
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยดีา้นกฎระเบยีบ 
ในปี 2018 อตุ้สาหกรรมการประกนัต้วัไดีอ้อกพัินธบตั้รประกนั
ต้วัประมาณ $6 พัินลา้น และเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมพัินธบตั้ร
ประกนัต้วัประมาณ $560 ลา้น บรษัิทประกนัภยัจะต้อ้งจา่ย
ภาษีประกนัของรัฐรอ้ยละ 2.4 สำาหรับคา่ธรรมเนยีมเหลา่นี�—
ประมาณ $13 ลา้นในปี 2018 

การปลอ่ยติวัจากคกุอาจเกดิข้�นำในำชว่งเวลา
ที่ี�ติา่งกนัำกอ่นำการพิจิารณาคด ี
กระบวนำการปลอ่ยติวักอ่นำการฟ้้องกลา่วโที่ษ โดีย
ทัว่ไป สามารถูปลอ่ยต้วับคุคลออกจากเรอืนจำากอ่นการฟ้้อง
กลา่วโทษหลงัจากใหป้ระกนัต้วัต้ามทีร่ะบรุายการไวใ้นต้าราง
รายการประกนัต้วัสำาหรับอาชญากรรมบางอยา่ง ในบางเทศ
มณฑล ศาลพิจิารณาคดีสีามารถูอนุญาต้ใหห้น่วยงานอืน่ ๆ
(เชน่ กรมคมุประพิฤต้ขิองเทศมณฑล) ปลอ่ยต้วับคุคลบาง
คนโดียวธิ ีOR หรอืกอ่นการฟ้้องกลา่วโทษ บคุคลเหลา่นี�อาจ
จำาเป็นต้อ้งปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ (เชน่ การรายงานต้วั
เป็นประจำาต้อ่พินักงานคมุประพิฤต้ปิระจำาเทศมณฑล) ผู้้ท้ีไ่ม่
จา่ยคา่ประกนัต้วัหรอืไมไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดียวธิ ีOR ไดีถู้ก้
ควบคมุต้วัจนกวา่จะมกีารฟ้้องกลา่วโทษ
กระบวนำการปลอ่ยติวัหลงัการฟ้้องกลา่วโที่ษ ในการฟ้้อง
กลา่วโทษ ศาลจะต้ดัีสนิวา่จะ (1) ขงับคุคลหรอืไม ่(2) เปลีย่น
จำานวนเงนิประกนัต้วัทีต่้อ้งใชใ้นการปลอ่ยต้วั หรอื(3) ปลอ่ย
ต้วับคุคลโดียวธิ ีOR ทีไ่มไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดียวธิ ีOR และ
ไมส่ามารถูใหป้ระกนัต้วัไดีโ้ดียทัว่ไป กจ็ะถูก้คมุขงัในเรอืนจำา
ของเทศมณฑล ศาลสามารถูกำาหนดีใหผู้้้ท้ีไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วั
ปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ ในบางกรณี ผู้้ค้นจะถูก้เรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณา
คดี ีต้วัอยา่งเชน่ บคุคลอาจถูก้เรยีกเกบ็เงนิสำาหรับคา่ใชจ้า่ยใน
การต้รวจสอบทางอเิล็กทรอนกิสซ์ ึง่อาจเป็นเงือ่นไขทีศ่าลสัง่
ศาลสามารถูแกไ้ขคำาต้ดัีสนิเหลา่นี�ไดีจ้นกวา่จะมกีารพิจิารณา
คดีหีรอืจนกวา่คดีจีะคลีค่ลายดีว้ยวธิอีืน่ 

ขอ้ความของกฎหมายใหมว่า่ดว้ยการประกนัำ
ติวัและกอ่นำการการพิจิารณาคด ีในำปี 2018
ในปี 2018 สภานติ้บิญัญัต้ไิดีผู้้า่นและผู้้ว้า่การรัฐไดีล้งนามใน
กฎหมาย รา่งพิระราชบญัญัต้วิฒุสิภา (SB) 10 เพิือ่ขจัดีการ
ประกนัต้วัและเปลีย่นกระบวนการในการปลอ่ยต้วัออกจากเรอืน
จำากอ่นการพิจิารณาคดี ีกฎหมายนี�กำาหนดีจะมผีู้ลบงัคบัใชใ้น
วนัที ่1 ต้ลุาคม 2019 แต้ส่ ิง่นี�ไมไ่ดีเ้กดิีขึ�นเนือ่งจากการลง
ประชามต้เิกีย่วกบั SB 10 ทีม่คีณุสมบตั้สิำาหรับการลงคะแนน

การออกเสยีงประชามต้กิฎหมายทีจ่ะนำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพิจิาร

ณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้ัว

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ การออกเสยีงประชามต้กิฎหมายทีจ่ะนำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพิจิาร
ณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้ัว25

นี�ในเดีอืนมกราคม 2019 ภายใต้รั้ฐธรรมน้ญแหง่รัฐ เมือ่การลง
ประชามต้เิกีย่วกบักฎหมายของรัฐฉบบัใหมม่คีณุสมบตั้สิำาหรับ
บตั้รลงคะแนน กฎหมายจะถูก้ระงับจนกวา่ผู้้ล้งคะแนนเสยีงจะ
พิจิารณาวา่จะมผีู้ลบงัคบัใชห้รอืไม ่

ขอ้เสีนำอ
 กำาหนำดวา่กฎหมายใหมว่า่ดว้ยการประกนัำติวัและ
กอ่นำการการพิจิารณาคดจีะมผีลบงัคบัใชห้รอืไม ่ขอ้
เสนอที ่25 เป็นการลงประชามต้เิกีย่วกบั SB 10 และจะ
ต้ดัีสนิวา่ขอ้เสนอจะมผีู้ลบงัคบัใชห้รอืไม ่การลงคะแนน
เสยีง “รับ” หมายความวา่ SB 10 จะมผีู้ลบงัคบัใช ้และ
การลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” คอืการปฏเิสธ SB 10 โดีย
เฉพิาะอยา่งยิง่ การอนุมตั้ขิอ้เสนอนี�จะ (1) ยกเลกิการประกนั
ต้วั (2) สรา้งกระบวนการใหมส่ำาหรับการปลอ่ยต้วักอ่นการ
ฟ้้องกลา่วโทษ และ (3) เปลีย่นแปลงกระบวนการทีม่อีย้่
สำาหรับการปลอ่ยต้วัในการฟ้้องกลา่วโทษ 

ขจดัการปลอ่ยติวัจากการประกนัำติวั
ขอ้เสนอที ่25 ขจัดีการปลอ่ยต้วัจากเรอืนจำาในเทศมณฑล
ดีว้ยการประกนัต้วักอ่นพิจิารณาคดี ี

สีรา้งกระบวนำการใหมส่ีำาหรบัการปลอ่ยติวั
กอ่นำการฟ้้องกลา่วโที่ษ 
กำาหนำดการปลอ่ยติวัโดยอตัิโนำมตัิสิีำาหรบัอาชญากรรม
ประเภัที่ลหโุที่ษสีว่นำใหญ ่ขอ้เสนอนี�กำาหนดีใหบ้คุคลที่
ถูก้คมุขงัในเทศมณฑลโทษสำาหรับความผู้ดิีอาญาประเภท
ลหโุทษสว่นใหญ ่ซึง่เป็นอาชญากรรมทีร่า้ยแรงนอ้ยกวา่
ความผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจ ์จะไดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดียอตั้โนมตั้ิ
ภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจากถูก้จำาคกุ คนบางคนทีถู่ก้จำาคกุ
เนือ่งจากความผู้ดิีอาญาประเภทลหโุทษ เชน่ ผู้้ท้ีถู่ก้จำาคกุ
เนือ่งจากความรนุแรงในครอบครัวหรอืผู้้ท้ีไ่มป่รากฏต้วัในศาล
มากกวา่สองครั �งในปีทีผู่้า่นมาจะไมไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดีย
อตั้โนมตั้ ิ
การปลอ่ยติวัสีำาหรบัความผดิอาญาอกุฉกรรจแ์ละความ
ผดิอาญาประเภัที่ลหโุที่ษบางอยา่งจำาเป็นำติอ้งมกีาร
ประเมนิำ ขอ้เสนอนี�กำาหนดีใหผู้้้ท้ีถู่ก้จำาคกุในขอ้หา (1) ความ
ผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจ ์และ (2) ความผู้ดิีอาญาประเภทลหโุทษ
ทีไ่มม่สีทิธิไ์ดีรั้บการปลอ่ยต้วัอตั้โนมตั้ไิดีรั้บการประเมนิ
ความเสีย่งในการกอ่อาชญากรรมใหมห่รอืไมป่รากฏต้วัใน
ศาลหากไดีรั้บการปลอ่ยต้วั เจา้หนา้ทีป่ระเมนิจะรวบรวม
ขอ้มล้บางอยา่ง รวมถูงึระดีบัความเสีย่งของแต้ล่ะคนต้ามที่
กำาหนดีโดียเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งกอ่นการไต้ส่วน โดีย
ทัว่ไปเจา้หนา้ทีจ่ะต้อ้งปลอ่ยต้วับคุคลทีพ่ิบวา่มคีวามเสีย่ง
ต้ำา่ บคุคลทีม่คีวามเสีย่งปานกลางบางคนจะไดีรั้บการปลอ่ย
ต้วัโดียเจา้หนา้ทีป่ระเมนิหรอืโดียผู้้พ้ิพิิากษา ขึ�นอย้ก่บักฎ
เกณฑท์ีก่ำาหนดีโดียศาลพิจิารณาคดีแีต้ล่ะแหง่ บคุคลผู้้ท้ีไ่ดี ้
รับการปลอ่ยต้วั จำาเป็นต้อ้งปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ

 เงือ่นไขเหลา่นี�อาจรวมถูงึการควบคมุดีแ้ล เชน่ การรายงาน
ต้วัต้ามปกต้กิบัพินักงานคมุประพิฤต้ปิระจำาเทศมณฑลหรอื
การต้รวจสอบทางอเิล็กทรอนกิส ์อยา่งไรกต็้าม เงือ่นไขของ
ผู้้ท้ีม่คีวามเสีย่งต้ำา่ไมส่ามารถูรวมถูงึการควบคมุดีแ้ลไดี ้ศาล
สามารถูเปลีย่นแปลงเงือ่นไขไดีห้ากมเีหต้ผุู้ลทีด่ี ีซึง่แต้ก
ต้า่งจากกฎหมายปัจจบุนั ทีไ่มม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมใดี
 ๆ ต้ามเงือ่นไขการปลอ่ยต้วั ผู้้ท้ีม่คีวามเสีย่งสง้ ผู้้ท้ีม่คีวาม
เสีย่งปานกลางทีไ่มไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัและคนอืน่ ๆ (เชน่ผู้้ท้ี่
ถูก้กลา่วหาวา่เป็นความผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจท์ีร่นุแรงบางอยา่ง
 รวมถูงึการฆาต้กรรมหรอืการวางเพิลงิบา้น) จะยงัคงอย้ใ่น
เรอืนจำาของเทศมณฑลจนกวา่จะมกีารฟ้้องกลา่วโทษ การ
ประเมนิและการปลอ่ยต้วัใดี ๆ จะต้อ้งเสร็จสิ�นภายในเวลาไม่
เกนิ 36 ชัว่โมงนับจากบคุคลทีถู่ก้คมุขงั
ศาลพิจิารณาคดทีี่ี�รบัผดิชอบการประเมนิำกอ่นำการ
พิจิารณาคด ีขอ้เสนอที ่25 ทำาใหศ้าลพิจิารณาคดีมีคีวาม
รับผู้ดิีชอบในการประเมนิกอ่นการไต้ส่วน ซึง่รวมถูงึกจิกรรม
ต้า่งๆ เชน่ (1) กำาหนดีระดีบัความเสีย่งโดียใชเ้ครือ่งมอื
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพิจิารณาคดี ี(2) รวบรวมขอ้มล้
เพิิม่เต้มิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งของบคุคล (3) ปลอ่ย
บคุคลบางคนต้ามระดีบัความเสีย่ง และ (4) เสนอเงือ่นไข
ของการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณาคดีตี้อ่ศาล ศาลพิจิารณา
คดีอีาจใชพ้ินักงานของศาลเป็นเจา้หนา้ทีป่ระเมนิหรอืทำา
สญัญากบัหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถูิน่บางแหง่ (เชน่ กรม
คมุประพิฤต้ขิองเทศมณฑล) เพิือ่ดีำาเนนิกจิกรรมเหลา่นี�
 หากทั �งศาลหรอืหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถูิน่ทีม่อีย้ ่ไม่
เต็้มใจหรอืสามารถูทำาไดีศ้าลสามารถูทำาสญัญากบัหน่วยงาน
สาธารณะในทอ้งถูิน่ทีส่รา้งขึ�นโดียเฉพิาะเพิือ่ดีำาเนนิกจิกรรม
เหลา่นี�

การเปลี�ยนำแปลงกระบวนำการปลอ่ยติวั ณ
การฟ้้องกลา่วโที่ษ
ณ การฟ้้องกลา่วโทษ โดียทัว่ไปผู้้ท้ีถู่ก้จำาคกุจะไดีรั้บการ
ปลอ่ยต้วัโดียวธิ ีOR ทนายความประจำาเทศมณฑลสามารถู
ขอใหม้กีารไต้ส่วนเพิือ่กกัขงับคุคลไวใ้นเรอืนจำาจนกวา่จะมี
การพิจิารณาคดี ีไมว่า่พิวกเขาจะไดีรั้บการปลอ่ยต้วักอ่นหนา้
นี�หรอืไม ่บคุคลจะถูก้ควบคมุต้วัในบางสถูานการณเ์ทา่นั�น
เชน่ หากศาลต้ดัีสนิวา่ไมม่เีงือ่นไขใดีทีท่ำาใหม้ัน่ใจไดีว้า่พิวก
เขาจะไมก่อ่อาชญากรรมหรอืไมป่รากฏต้วัในศาล ผู้้ท้ีไ่ดีรั้บ
การปลอ่ยต้วัเหลา่นี�อาจต้อ้งปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ
แต้ไ่มส่ามารถูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมต้ามเงือ่นไขการปลอ่ยต้วั
ไดี ้หลงัการฟ้้องกลา่วโทษ อยัการประจำาเทศมณฑลหรอื
ผู้้พ้ิทิกัษ์สาธารณะสามารถูขอใหม้กีารไต้ส่วนพิจิารณาการ
กกัขงัในบางสถูานการณ ์เชน่ หากมหีลกัฐานใหมใ่นคดี ีศาล
สามารถูปรับเปลีย่นคำาต้ดัีสนิ OR และเงือ่นไขของการปลอ่ย
ต้วัไดีใ้นบางสถูานการณ ์เชน่ หากเจา้หนา้ทีป่ระเมนิขอ้มล้
กอ่นการพิจิารณาคดีใีหข้อ้มล้ใหม ่
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การวเิคราะหโ์ดยนำกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ติ่ อ

ผลกระที่บติอ่งบประมาณ
ขอ้เสนอที ่25 จะสง่ผู้ลกระทบต้อ่คา่ใชจ้า่ยทั �งของรัฐและ
ทอ้งถูิน่ ผู้ลกระทบทีเ่กดิีขึ�นจรงิเหลา่นี�เป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน
และจะขึ�นอย้ก่บัวธิทีีข่อ้เสนอนี�จะนำาไปต้คีวามและนำาไปใช ้
ต้วัอยา่งเชน่ ไมม่คีวามชดัีเจนวา่มกีีค่นทีศ่าลจะปลอ่ยต้วักอ่น
การพิจิารณาคดีแีละเงือ่นไขกีอ่ยา่งทีพ่ิวกเขาจะต้อ้งปฏบิตั้ ิ
ต้าม ดีว้ยเหต้นุี� ผู้ลกระทบอาจสง้หรอืต้ำา่กวา่การประมาณการ
ดีา้นลา่งนี�
คา่ใชจ้า่ยที่ี�เพิิ�มข้�นำในำการปลอ่ยติวักอ่นำการไติส่ีวนำของ
รฐัและที่อ้งถิ�นำ กระบวนการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณาคดีี
ใหมจ่ะเพิิม่ภาระงานใหก้บัศาลพิจิารณาคดีขีองรัฐ เชน่เดียีว
กบัทนายความเขต้ประจำาเทศมณฑลและผู้้พ้ิทิกัษ์สาธารณะ
ต้วัอยา่งเชน่ จะมภีาระงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไต้ส่วนเกีย่วกบั
การกกัขงั ปรมิาณงานทีเ่พิิม่ขึ�นนี�สามารถูชดีเชยไดีโ้ดียการลดี
ปรมิาณงานอืน่ ๆ ต้วัอยา่งเชน่ ภาระงานจากการไต้ส่วนเกีย่ว
กบัจำานวนเงนิทีต่้อ้งประกนัต้วัจะถูก้ต้ดัีออก 
นอกจากนี� คา่ใชจ้า่ยของรัฐจะเพิิม่ขึ�นเนือ่งจากศาลพิจิารณา
คดีขีองรัฐจะรับผู้ดิีชอบในการประเมนิลว่งหนา้ รัฐยงัมแีนว
โนม้ทีจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยในการกำากบัดีแ้ลทีเ่พิิม่ขึ�น เชน่ เนือ่งจาก
จำานวนคนทีไ่ดีรั้บการดีแ้ลเพิิม่ขึ�นหลงัจากไดีรั้บการปลอ่ยต้วั
กอ่นการพิจิารณาคดีี
โดียรวมแลว้ คา่ใชจ้า่ยกอ่นำการพิจิารณาคดขีองรฐัและ
ที่อ้งถิ�นำที่ี�เพิิ�มข้�นำอาจอยูใ่นำระดบักลางหลายรอ้ยลา้นำ
ดอลลารต์ิอ่ปี ซึง่จำานวนนี�นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบประมาณ
กองทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ การเพิิม่ขึ�นของต้น้ทนุใน
ปรมิาณทีเ่กดิีขึ�นจรงิจะขึ�นอย้ก่บัปัจจัยต้า่ง ๆ ปัจจัยหลกั ๆ 
ไดีแ้ก ่จำานวนผู้้ไ้ดีรั้บการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณาคดี ีเงือ่นไข
ในการปลอ่ยต้วั (เชน่ ต้อ้งมกีารควบคมุดีแ้ลมากนอ้ยเทา่ใดี) 
และคา่ใชจ้า่ยของเงือ่นไขเหลา่นี� ไมช่ดัีเจนวา่คา่ใชจ้า่ยของรัฐ
ทีเ่พิิม่ขึ�นบางสว่นจะชดีเชยคา่ใชจ้า่ยของรัฐบาลทอ้งถูิน่ทีม่อีย้่
สำาหรับภาระงานกอ่นการพิจิารณาคดีหีรอืไม ่
ลดคา่ใชจ้า่ยเรอืนำจำาเที่ศมณฑล ขอ้เสนอนี�จะลดีจำานวน
ประชากรเรอืนจำาในเทศมณฑลลง ซึง่สว่นใหญเ่พิราะมี
คนจำานวนมากทีน่่าจะไดีรั้บการปลอ่ยต้วักอ่นโดียวธิ ีOR 
มากกวา่ทีจ่ะอย้ใ่นเรอืนจำา ต้วัอยา่งเชน่ บางคนทีไ่มส่ามารถู
จา่ยเงนิประกนัต้วัไดี ้จะไดีรั้บการปลอ่ยต้วัภายใต้ก้ระบวนการ
พิจิารณาคดีใีหม ่อยา่งไรกต็้าม การลดีจำานวนประชากรใน

การออกเสยีงประชามต้กิฎหมายทีจ่ะนำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพิจิาร

ณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้ัว

ขอ้เสนอที่
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เรอืนจำานี�อาจถูก้ชดีเชยดีว้ยปัจจัยอืน่ ๆ ต้วัอยา่งเชน่ บาง
คนทีอ่าจไดีรั้บการประกนัต้วัออกมา อาจต้อ้งถูก้ควบคมุ
ต้วัจนกวา่จะไดีรั้บการพิจิารณาคดี ีโดียสทุธแิลว้ เราคาดี
การณว์า่การลดีจำานวนประชากรทีถู่ก้ต้อ้งคมุขงันี� จะชว่ย
ลดีคา่ใชจ้า่ยใหก้บัเรอืนจำาในเทศมณฑลทอ้งถูิน่ซึง่อาจมี
มล้คา่สง้หลายสบิลา้นดีอลลารต์้อ่ปีไดี ้การลดีลงจรงิจะขึ�น
อย้ก่บัจำานวนคนทีถู่ก้จำาคกุและการต้ดัีสนิปลอ่ยต้วัของศาล
ทรัพิยากรเหลา่นี�น่าจะนำาไปใชก้บักจิกรรมอืน่ ๆ ของเทศ
มณฑล 
ผลกระที่บติอ่รายไดภ้ัาษขีองรฐัและที่อ้งถิ�นำ ขอ้เสนอนี�จะ
สง่ผู้ลกระทบต้อ่รายไดีจ้ากภาษีทั �งของรัฐและทอ้งถูิน่ ในแง่
หนึง่ จะชว่ยลดีรายไดีจ้ากภาษีของรัฐและทอ้งถูิน่ ต้วัอยา่ง
เชน่ บรษัิทประกนัจะไมจ่า่ยภาษีคา่ธรรมเนยีมสญัญาการ
ประกนัต้วัอกีต้อ่ไป ในอกีแงห่นึง่ รายไดีจ้ากภาษีของรัฐและ
ทอ้งถูิน่อาจเพิิม่ขึ�น ต้วัอยา่งเชน่ ผู้้ค้นสามารถูซื�อสนิคา้ดีว้ย
เงนิซึง่จะถูก้ใชไ้ปกบัคา่ธรรมเนยีมการประกนัต้วั หากสนิคา้
เหลา่นี�ต้อ้งเสยีภาษีการขาย สิง่นี�จะเพิิม่รายไดีจ้ากภาษีทั �ง
ของรัฐและทอ้งถูิน่ ผู้ลกระทบสทุธทิั �งหมดีต้อ่เศรษฐกจิและ
รายไดีข้องรัฐและทอ้งถูิน่ยงัไมส่ามารถูระบไุดี ้

โปรดไปที่ี� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพิื�อดรูายชื�อ 

คณะกรรมการที่ี�ไดร้บัการจดัติ ั�งข ้�นำเฉพิาะเพิื�อ 
สีนำบัสีนำนุำหรอืคดัคา้นำขอ้เสีนำอนำี�

โปรดไปที่ี� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพิื�อดรูายชื�อผูบ้รจิาคเงนิำจำานำวนำสีงูสีดุ  
10 รายแรกของคณะกรรมการ 

หากที่า่นำติอ้งการสีำาเนำาเนำื�อหาฉบบัเต็ิมของขอ้เสีนำอรฐั
นำี� กรณุาโที่รศพัิที่ต์ิดิติอ่เลขาธกิารรฐัไดท้ี่ ี�หมายเลข  

(855) 345-3933 หรอืที่า่นำสีามารถสีง่อเีมลถง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ที่า่นำจะไดร้บัเอกสีารที่าง 

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สียีคา่ใชจ้า่ยแติอ่ยา่งใด
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76 |  ข้อโต้แย้ง   ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ การออกเสยีงประชามตกิฎหมายทีจ่ะน�าระบบ ทีอ่งิจากความปลอดภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพจิาร
ณาคดมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัตัว25

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่25  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่25  ★
ขอ้เสนอที ่25: ไมย่ตุธิรรม ไมป่ลอดภยั และมคีา่ใชจ้า่ยสงู
ขอ้เสนอที ่25 ซึง่เขยีนโดยนักการเมอืงใน Sacramento จงึก�าจัด
ตวัเลอืกในการจา่ยเงนิคา่ประกนัตวัส�าหรับชาวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน 
และแทนทีส่ทิธนิีด้ว้ยระบบการรวบรวมขอ้มลูโดยใชค้อมพวิเตอร์
ทีบ่รหิารโดยเทศมณฑล เพือ่พจิารณาวา่ใครจะถกูปลอ่ยและ
ใครจะถกูจ�าคกุเพือ่รอการพจิารณาคด ีอา่นเหตผุลทีก่ลุม่สทิธิ
พลเมอืง ผูส้นับสนุนเหยือ่อาชญากรรม ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และ
เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ที ่ทกุคนไมรั่บขอ้เสนอที ่25 
ขอ้เสนอที ่25 ไมย่ตุธิรรม 
การรวบรวมขอ้มลูโดยใชค้อมพวิเตอรข์องขอ้เสนอที ่25 แสดงให ้
เห็นวา่มกีารเลอืกปฏบิตัติอ่ชนกลุม่นอ้ยและผูค้นจากละแวกใกล ้
เคยีงทีม่ผีูอ้พยพและผูอ้ยูอ่าศยัทีม่รีายไดน้อ้ยกระจกุตวัสงูขึน้ ซึง่
เป็นสาเหตทุีก่ลุม่สทิธพิลเมอืงอยา่งเชน่ NAACP และ United 
Latinos ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่25 
ขอ้เสนอที ่25 ไมป่ลอดภยั 
การประกนัตวัเป็นสทิธติามรัฐธรรมนูญทีส่�าคญั และรับประกนัวา่
จ�าเลยจะปฏบิตัติามเงือ่นไขของการปลอ่ยตวัจ�าคกุ และปรากฏ
ตวัเมือ่มกีารพจิารณาคดแีละใหพ้วกเขารับผดิชอบแมว้า่พวกเขา
ไมไ่ดก้ระท�า การทดลองลา่สดุของรัฐแคลฟิอรเ์นยีโดย “ไมม่กีาร
ประกนัตวั” ในชว่งทีก่ารแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาก�าลงัรา้ยแรง
อยา่งมาก โดยมจี�าเลยหลายคนถกูจับกมุ ปลอ่ยตวั และถกูจับอกี

ครัง้ในวนัเดยีวกนั ขอ้เสนอที ่25 จะท�าใหไ้มม่กีารประกนัตวัถาวร 
ซึง่เป็นสาเหตทุีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายและกลุม่สทิธขิองเหยือ่ไมรั่บ
ขอ้เสนอที ่25 
ขอ้เสนอที ่25 มคีา่ใชจ้า่ยสงู 
ขอ้เสนอที ่25 จะตอ้งมกีารพจิารณาของศาลเพิม่เตมิเพือ่
ลบลา้งค�าตดัสนิของคอมพวิเตอร ์สง่ผลใหค้ดคีา้งพจิารณาของ
ศาลลา่ชา้ ในขณะทีเ่มอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ ตอ้งเผชญิกบั
การขาดดลุงบประมาณครัง้ประวตัศิาสตร ์และการลดบรกิารที่
จ�าเป็นอยา่งรนุแรง ขอ้เสนอที ่25 จะท�าใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่และรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่อกีหลายรอ้ยลา้นดอลลารใ์นแตล่ะปี 
เพือ่สรา้งและบรหิารระบบราชการใหม—่ซึง่เป็นสาเหตทุีเ่จา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่และผูส้นับสนุนผูเ้สยีภาษีไมรั่บขอ้เสนอที ่25 
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่25! 
ALICE HUFFMAN, ประธาน
การประชมุใหญข่อง NAACP แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
CHRISTINE WARD, ผูอ้�านวยการ 
สหพันธเ์หยือ่อาชญากรรม 
JOE COTO, ประธาน 
United Latinos Vote

ตอนนีถ้งึเวลาแลว้ทีจ่ะเปลีย่นระบบเงนิประกนัตวัของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี ดว้ยระบบทีย่ดึความปลอดภยัและความยตุธิรรม 
ยตุเิงนิประกนัตวั ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที ่25 เพือ่ระบบที่
ปลอดภยักวา่ ยตุธิรรมกวา่ และเสยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ยกวา่ 
เงนิประกนัตวัไมเ่ป็นธรรม: 
ภายใตร้ะบบเงนิประกนัตวัในปัจจบุนั หากคณุสามารถจา่ยเงนิ
ประกนัตวัได ้คณุจะเป็นอสิระจนกวา่จะไดรั้บการพจิารณาคด ีหาก
คณุไมส่ามารถจา่ยคา่ประกนัตวัได ้คณุตอ้งอยูใ่นคกุ ดงันัน้คนรวย
สามารถเป็นอสิระได ้แมว้า่จะถกูกลา่วหาวา่กอ่อาชญากรรมรา้ยแรง
 ในขณะทีค่นยากจนยงัคงอยูใ่นคกุ แมว้า่จะเป็นผูบ้รสิทุธิ�หรอืถกู
กลา่วหาวา่มคีวามผดิทีไ่มร่นุแรงกต็าม เงนิประกนัตวัไมไ่ดท้�าให ้
เราปลอดภยัขึน้ และสง่ผลใหเ้กดิความอยตุธิรรมอยา่งรา้ยแรง 
เพยีงแคห่นึง่ตวัอยา่ง Kenneth Humphrey ซึง่เป็นพลเมอืง
อาวโุสไดถ้กูกลา่วหาวา่ขโมยเงนิ $5 และน�้าหอมโคโลญจนห์นึง่
ขวด เขาถกูบงัคบัใหร้อในคกุเกอืบหนึง่ปีกอ่นวนัขึน้ศาล ไมใ่ช่
เพราะเขาเป็นอนัตราย แตเ่ป็นเพราะเขาไมส่ามารถจา่ยเงนิประกนั
ตวัได ้ศาลอทุธรณข์องรัฐแคลฟิอรเ์นยีตดัสนิใหน้าย Humphrey 
"ถกูจ�าคกุเพยีงเพราะความยากจน" น่าเสยีดายทีม่เีรือ่งราวแบบนี้
มากมายหลายพันเรือ่ง 
เงนิประกนัตวัไมป่ลอดภยั: 
ขอ้เสนอที ่25 หมายถงึ การตดัสนิใจจะขึน้อยูก่บัความเสีย่ง
ตอ่ความปลอดภยัของเรา ไมใ่ชค่วามสามารถในการจา่ยของ
บคุคล ผูพ้พิากษาจะพจิารณาวา่บคุคลนัน้มคีวามเสีย่งทีจ่ะ
กอ่อาชญากรรมใหมห่รอืหลบหนเีมือ่มกีารตดัสนิวา่ใครจะถกู
พจิารณาคด—ีการตดัสนิใจจะไมพ่จิารณาจากจ�านวนเงนิใน
กระเป๋าสตางคข์องบคุคลนัน้ 
ขอ้เสนอที ่25 ท�าใหช้มุชนของเราปลอดภยัยิง่ขึน้โดยดแูลใหม้ี
การสงวนพืน้ทีค่มุขงัผูท้ีเ่ป็นอนัตรายจรงิและไมค่วรปลอ่ย แทนที่
จะเป็นคนยากจน 
เงนิประกนัตวัแพง: 
ขอ้เสนอที ่25 จะประหยดัเงนิผูเ้สยีภาษีไดห้ลายสบิลา้นดอลลาร์
ตอ่ปี ภายใตร้ะบบปัจจบุนั ชาวแคลฟิอรเ์นยีราว 46,000 คน รอ
การสบืสวนหรอืการพจิารณาคดใีนคกุทอ้งถิน่ เนือ่งจากพวก
เขาไมส่ามารถจา่ยเงนิประกนัตวัได ้ท�าใหผู้เ้สยีภาษีเสยีภาษี
 $5 ลา้นทกุวนั 

เรามายตุเิงนิประกนัตวั ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที ่25 เพือ่ระบบ
ทีป่ลอดภยักวา่ ยตุธิรรมกวา่ และเสยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ยกวา่ 
ผูบ้รสิทุธิ�ตอ้งทนทกุขท์รมาน: 
ระบบเงนิประกนัตวัสามารถบงัคบัใหผู้บ้รสิทุธิ�สารภาพใน
อาชญากรรมทีพ่วกเขาไมไ่ดก้ระท�า 
เมือ่ผูบ้รสิทุธิ�ไมส่ามารถจา่ยคา่ธรรมเนยีมทีไ่มส่ามารถขอคนืได ้
ตัง้แต ่5,000 ดอลลารข์ ึน้ไป ใหก้บับรษัิทประกนัภยัอสิรภาพ และ
ไมส่ามารถทีจ่ะอยูใ่นคกุได ้เสีย่งตอ่งานหรอืบา้นของพวกเขาใน
ขณะทีพ่วกเขารอการพจิารณาคด ีบางคนจะสารภาพผดิ สง่ผล
ใหม้ปีระวตัอิาชญากรรมถาวร ในคกุ สว่นใหญจ่ะไดรั้บการดแูล
สขุภาพจติเพยีงเล็กนอ้ยหรอืไมม่เีลย และส�าหรับหลาย ๆ คน 
การจ�าคกุจะท�าใหภ้าวะทีม่อียูเ่ดมิแยล่ง 
การลงคะแนนเสยีงรับ ชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูบ้รสิทุธิ�จะไมถ่กูบงัคบั
ใหต้อ้งอยูใ่นคกุหรอืรับโทษในอาชญากรรมทีพ่วกเขาไมไ่ด ้
กระท�าอกีตอ่ไป 
ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที ่25 
อตุสาหกรรมเงนิประกนัทีมุ่ง่เนน้แตผ่ลก�าไร ไมไ่ดใ้หค้วามส�าคญั
กบัชมุชนของเรา: 
แตอ่ยา่คาดหวงัวา่อตุสาหกรรมเงนิประกนัตวัจะหายไปอยา่ง
เงยีบ ๆ นีเ่ป็นอตุสาหกรรมทีแ่สวงหาผลก�าไรมลูคา่ $2 พันลา้น 
ปลอ่ยโดยบรษัิทประกนัภยัทีมุ่ง่เนน้ผลก�าไร ซึง่เพิม่ความร�่ารวย
จากคนยากจน ขอ้เสนอที ่25 ยตุริะบบทีไ่มย่ตุธิรรมซึง่ขดูรดีคน
ท�างาน ซึง่เป็นสาเหตทุีอ่ตุสาหกรรมเงนิประกนัใชเ้งนิหลายลา้น
เพือ่ตอ่สูก้บัขอ้เสนอนี ้
ความปลอดภยัควรเป็นหลกัปฏบิตัขิองเรา ไมใ่ชจ่�านวนเงนิใน
กระเป๋าสตางคข์องใครกต็าม 
ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที ่25 
www.YesOnCAProp25.com 
LENORE ANDERSON, ประธาน 
ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ความปลอดภยัและความยตุธิรรม 
DIANA BECTON, อยัการเขตเทศมณฑล Contra Costa 
HEIDI L. STRUNK, ประธาน
Mental Health America of California
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การออกเสยีงประชามตกิฎหมายทีจ่ะน�าระบบ ทีอ่งิจากความปลอดภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพจิาร

ณาคดมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัตัว

ขอ้เสนอที่

25
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่25  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่25  ★
เงนิประกนัตวัเป็นระบบทีเ่ลอืกปฏบิตัแิละไมน่่าเชือ่ถอื 
ชว่ยเรายตุขิอ้เสนอนี ้ลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที ่25 
ปัจจบุนั คนรวยสามารถจา่ยคา่ประกนัตวัและออกจากคกุไดไ้ม่
วา่จะมขีอ้หารนุแรงแคไ่หนกต็าม เงนิประกนัตวัไมย่ตุธิรรมและ
ไมเ่ป็นธรรม 
เหตใุดคนรวยถงึไดอ้อกจากคกุ ในขณะทีค่นจนทีถ่กูกลา่วหาวา่
กระท�าผดิโดยไมใ่ชค้วามรนุแรงตอ้งน่ังอยูใ่นคกุ เพยีงเพราะพวก
เขาไมส่ามารถจา่ยเงนิประกนัตวัได ้พวกเขาไมส่มควรตอ้งเป็น
เชน่นัน้ เงนิประกนัตวัเป็นเพยีง “สทิธ”ิ ส�าหรับผูท้ีส่ามารถจา่ยได ้
ผูค้นจะไมไ่ดรั้บเงนิประกนัตวัคนืถงึแมว้า่พวกเขาบรสิทุธิ�หรอืขอ้
กลา่วหาถกูปฏเิสธ 
อตุสาหกรรมการประกนัตวัขนาดใหญ ่รวมถงึ Bankers 
Insurance Company และ Lexington National Insurance 
Corporation ก�าลงัทุม่เงนิหลายพันลา้นเพือ่ปกป้องผลก�าไรของ
พวกเขา และรักษาระบบทีแ่ตกแยกและเลอืกปฏบิตั ิพวกเขาตอ่
ตา้นขอ้เสนอที ่25 เพราะความโลภ คณุสามารถดวูธิทีีพ่วกเขา
ก�าลงัระดมทนุแคมเปญ ไมรั่บ ของพวกเขาไดท้ี ่ 
http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures 
ขอ้เสนอที ่25 แทนทีเ่งนิประกนัตวัดว้ยระบบทีผู่พ้พิากษาตดัสนิ

ตามความปลอดภยั ขัน้ตอนวธิคีอมพวิเตอรไ์มไ่ดเ้ป็นผูต้ดัสนิ แต่
ผูพ้พิากษาเป็นผูต้ดัสนิ 
ตามขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการกฤษฎกีารัฐแคลฟิอรเ์นยี
 ขอ้เสนอที ่25 “จะรวบรวมขอ้มลูและจัดท�ารายงาน เพือ่ชว่ยผู ้
พพิากษาในการตดัสนิวา่จ�าเลยมคีวามเสีย่งตอ่สาธารณะ หรอืมี
แนวโนม้ทีจ่ะกลบัสูศ่าลหากไดรั้บการปลอ่ยตวักอ่นการพจิารณา
คด”ี 
ขอ้เสนอที ่25 ยงัเพิม่ความโปรง่ใสและการตรวจสอบสาธารณะ
เพือ่ขจัดอคตแิละความไมเ่สมอภาคทางเชือ้ชาต ิ
ขอ้เสนอที ่25 ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งแตอ่ยา่งใดกบั “ไมม่กีารประกนัตวั” 
ซึง่เป็นการตอบสนองชัว่คราวดา้นสาธารณสขุตอ่โควดิ-19 
เพือ่การปฏริปูความยตุธิรรมในสงัคมอยา่งแทจ้รงิ ชว่ย
เปลีย่นแปลงระบบโดยการลงคะแนนเสยีงรับขอ้เสนอที ่25 
ยตุเิงนิประกนัตวัครัง้แรกและตลอดไป! 
STEVEN BRADFORD, รองประธาน
California Legislative Black Caucus 
LESLI CALDWELL, ประธานทนายเกษียณอายขุองเทศมณฑล 
JESSICA BARTHOLOW,  ผูใ้หข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย
Western Center on Law & Poverty

ขอ้เสนอที ่25 ก�าจัดสทิธใินการประกนัตวัส�าหรับชาวแคลฟิอรเ์นยี
ทกุคน
ระบบยตุธิรรมของรัฐแคลฟิอรเ์นยีรับรองวา่ผูท้ีถ่กูกลา่วหาวา่เป็น
อาชญากรรมทีไ่มใ่ชค้วามรนุแรงจะมทีางเลอืกในการประกนัตวั
โดยการจา่ยเงนิคา่ประกนัตวัหรอืตามค�าสัง่ของผูพ้พิากษา แตข่อ้
เสนอที ่25 แทนทีส่ทิธนิีด้ว้ยระบบอตัโนมตั ิการสรา้งแบบจ�าลอง
เชงิท�านายทีส่รา้งขึน้ดว้ยคอมพวิเตอร ์โดยใชข้ัน้ตอนวธิทีาง
คณติศาสตรท์ีบ่รหิารจัดการโดย 58 เทศมณฑลทีแ่ตกตา่งกนั  อา่น
เหตผุลท�าไมผูน้�าดา้นสทิธพิลเมอืง ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย กลุม่สทิธิ
ของเหยือ่ และเจา้หนา้ทีเ่ทศมณฑล ทกุคนไมรั่บขอ้เสนอที ่25 
ค�าเตอืนของกลุม่สทิธพิลเมอืง: ขอ้เสนอที ่25 มอีคตติอ่ชนกลุม่
นอ้ยและคนยากจนมากขึน้
ขอ้เสนอที ่25 ก�าหนดระบบขัน้ตอนวธิทีีใ่ชค้อมพวิเตอรเ์พือ่
ท�าการตดัสนิใจในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีส่�าคญั กลุม่
สทิธพิลเมอืงเชน่ NAACP คดัคา้นขอ้เสนอที ่25 เพราะวา่จะสรา้ง
ผลลพัธท์ีม่อีคตมิากขึน้ตอ่คนผวิสแีละผูท้ีม่าจากพืน้ทีด่อ้ยโอกาส
ทางเศรษฐกจิ 
• “ขอ้เสนอที ่25 จะยิง่เลอืกปฏบิตัติอ่ตา้นชาวอเมรกินัเชือ้
สายแอฟรกินั ชาวลาตนิ และชนกลุม่นอ้ยอืน่ ๆ แบบจ�าลอง
คอมพวิเตอรอ์าจจะดใีนการแนะน�าเพลงและภาพยนตร ์แตก่ารใช ้
วธิกีารรวบรวมขอ้มลูเหลา่นีเ้พือ่ตดัสนิวา่ใครควรไดรั้บการปลอ่ย
ตวัหรอืใครควรไดรั้บเงนิกู ้ไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่ท�ารา้ยชมุชน
คนผวิส”ี—Alice Huffman, ประธานการประชมุใหญข่อง NAACP 
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ขอ้เสนอที ่25: ท�าใหช้มุชนปลอดภยันอ้ยลง
การทดลอง “ไมม่กีารประกนัตวั” ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีในชว่งทีม่ี
การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนาสง่ผลรา้ย เนือ่งจากจ�าเลยหลาย
คนถกูจับ—ปลอ่ยตวัออกไปตามทอ้งถนน และกอ่อาชญากรรม
ใหมภ่ายในไมก่ีช่ัว่โมง—จากนัน้ถกูจับอกีครัง้ในวนัเดยีวกนั ขอ้
เสนอที ่25 จะท�าให ้“ไมม่กีารประกนัตวั” ถาวร ซึง่เป็นสาเหตทุีผู่ ้
บงัคบัใชก้ฎหมายทัว่ทัง้รัฐคดัคา้น 
• “ขอ้เสนอที ่25 จะเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัสาธารณะ 
และท�าใหห้น่วยงานของต�ารวจและนายอ�าเภอท�างานยากขึน้” 
—Chad Bianco นายอ�าเภอเทศมณฑล Riverside  
ขอ้เสนอที ่25: ปฏเิสธความยตุธิรรม
ระบบปัจจบุนัของรัฐแคลฟิอรเ์นยีใหค้วามยตุธิรรมโดยการตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ผูท้ีถ่กูกลา่วหาวา่กอ่อาชญากรรมปรากฏตวัเพือ่

พจิารณาคด ีและใหจ้�าเลยรับผดิชอบตอ่การกระท�าของพวกเขา
ถงึแมพ้วกเขาไมไ่ดก้ระท�า 
• “ขอ้เสนอที ่25 ท�าลายหนึง่ในเครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุทีช่มุชนของ
เรามเีพือ่ใหแ้น่ใจวา่จ�าเลยปรากฏตวัและเผชญิหนา้ในศาล” — 
Christine Ward, กรรมการบรหิาร Crime Victims Alliance
ขอ้เสนอที ่25: ท�าใหผู้เ้สยีภาษีตอ้งใชจ้า่ยหลายรอ้ยลา้น
ดอลลารใ์นแตล่ะปี
ขอ้เสนอที ่25 บงัคบัใหเ้ทศมณฑลสรา้งระบบราชการใหมเ่พือ่
ก�าหนดวา่ใครจะไดแ้ละไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัจากคกุขณะรอ
การพจิารณาคด ีค�าสัง่ใหมข่องรัฐนี ้จะท�าใหผู้เ้สยีภาษีมคีา่ใช ้
จา่ยหลายรอ้ยลา้นดอลลารใ์นการด�าเนนิการในชว่งเวลาทีง่บ
ประมาณของรัฐและเทศมณฑลเผชญิกบัการตดังบประมาณครัง้
ประวตัศิาสตรเ์นือ่งจากไวรัสโคโรนา 
• “ ขอ้เสนอที ่25 จะท�าใหรั้ฐและรัฐบาลทอ้งถิน่มคีา่ใชจ้า่ย
ปีละหลายรอ้ยลา้นดอลลาร ์สิง่นีจ้ะบงัคบัใหเ้ราตอ้งลดบรกิาร
สาธารณะทีส่�าคญั หรอืเพิม่ภาษีซึง่เป็นสิง่ทีช่มุชนทอ้งถิน่ไม่
สามารถจา่ยไดใ้นตอนนี”้ —Sue Frost, หวัหนา้เทศมณฑล 
Sacramento
ขอ้เสนอที ่25: เพิม่ภาระใหศ้าลทีม่ภีาระหนักมากอยูแ่ลว้ 
ขอ้เสนอที ่25 แทนทีร่ะบบการประกนัตวัทีท่�างานไดด้โีดยแทบ
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยส�าหรับผูเ้สยีภาษีดว้ยระบบใหมท่ีต่อ้งใชก้ารพจิารณา
ของศาลเพิม่เตมิ เพือ่ลบลา้งค�าตดัสนิของคอมพวิเตอรซ์ ึง่สง่ผลให ้
กระบวนการยตุธิรรมทีค่า้งอยูใ่นระบบของเราลา่ชา้ลงอกี 
• “ลองนกึภาพคูส่มรส ลกูชาย ลกูสาว หรอืเพือ่นสนทิทีต่ดิ
อยูใ่นคกุ ดว้ยความเมตตาของคอมพวิเตอรแ์ละระบบราชการ 
แทนทีจ่ะมทีางเลอืกในการขอประกนัตวัหรอืพดูคยุโดยตรงกบัผู ้
พพิากษา” —Quentin L. Kopp, หวัหนา้ผูพ้พิากษาเกษียณอายุ
ศาลแคลฟิอรเ์นยี
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่25! 
ALICE HUFFMAN, ประธาน
การประชมุใหญข่อง NAACP แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
CHRISTINE WARD, ผูอ้�านวยการ 
สหพันธเ์หยือ่อาชญากรรม 
QUENTIN L. KOPP, หวัหนา้ผูพ้พิากษาเกษียณอายศุาล
แคลฟิอรเ์นยี
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มำตรำนีอ้ธบิำยเกีย่วกบัหนีพั้นธบตัรของรัฐนอกจำก
นีย้งัระบวุำ่ขอ้เสนอพันธบตัรบนบตัรลงคะแนนจะ
สง่ผลตอ่คำ่ใช้จ้ำ่ยของรัฐอยำ่งไรในกำรช้�ำระคนื
พันธบตัร หำกไดรั้บกำรอนุมตัจิำกผ้ล้งคะแนน
เสยีง

พันัธบัตัรรฐัและค่า่ใช้จ้่า่ยของ
พันัธบัตัร
พันัธบัตัรค่อือะไร พันธบตัรเป็นวธิหีน่ง่ที่ีรั่ฐบำล
และบรษัิัที่ขอยมืเงนิ รัฐจ�ำหน่ำยพันธบตัรแกบ่รรดำ
นักลงที่นุ เพือ่ใหไ้ดเ้งนิ “ลว่งหนำ้” มำใช้เ้ป็นเงนิ
ที่นุส�ำหรับโครงกำรเหลำ่นี ้จำกนัน้จง่ช้�ำระเงนิคนื
แกนั่กลงที่นุ พรอ้มดอกเบีย้เป็นช้ว่งระยะเวลำหน่ง่ 
รัฐบำลของรัฐใช้พั้นธบตัรเป็นหลกัในกำรช้�ำระคำ่ใช้ ้
จำ่ยในกำรวำงแผน กำรกอ่สรำ้ง และกำรปรับปรงุ
โครงกำรเกีย่วกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำน เช้น่ สะพำน
เขือ่น เรอืนจ�ำ สวนสำธำรณะ โรงเรยีน และอำคำร
ส�ำนักงำน 

ทำำาไมจ่งึใช้พ้ันัธบัตัร เหตผุลหลกัของกำรออก
พันธบตัรคอื ปกตแิลว้โครงสรำ้งพืน้ฐำนจะให ้
บรกิำรเป็นเวลำหลำยปี ดงันัน้จง่เป็นเรือ่งที่ีส่มเหตุ
สมผลที่ีป่ระช้ำช้นที่ัง้ในปัจจบุนัและอนำคตจะตอ้ง
ช้ว่ยจำ่ยเพือ่จัดที่�ำโครงกำรเหลำ่นี ้นอกจำกนีก้ำร
ที่ีโ่ครงกำรเหลำ่นีย้งัมคีำ่ใช้จ้ำ่ยจ�ำนวนมำก จง่
เป็นกำรยำกที่ีจ่ะจำ่ยที่ัง้หมดที่เีดยีว

พันัธบัตัรประเภทำหลกั ๆ มอีะไรบัา้ง พันธบตัร
สองประเภที่หลกัที่ีใ่ช้โ้ดยรัฐ ไดแ้ก ่พันธบตัรผก้พัน
ที่ัว่ไปและพันธบตัรรำยได ้ควำมแตกตำ่งอยำ่งหน่ง่
ระหวำ่งพันธบตัรผก้พันที่ัว่ไปและพันธบตัรรำยได ้
คอืวธิชี้�ำระหนีพั้นธบตัร รัฐช้�ำระคนืพันธบตัรแบบ
ภำระผก้พันที่ัว่ไปโดยใช้ก้องที่นุที่ัว่ไปของรัฐ  
(บญัช้กีำรด�ำเนนิงำนหลกัของรัฐ ซึ่่ง่ใช้จ้ำ่ยเพือ่กำร
ศึก่ษัำ เรอืนจ�ำ กำรรักษัำพยำบำลและบรกิำรอืน่  
ๆ) กองที่นุที่ัว่ไปไดรั้บกำรสนับสนุนหลกั ๆ จำก
ภำษีัรำยไดแ้ละรำยไดภ้ำษีักำรขำย รัฐจำ่ยคนื
พันธบตัรรำยไดจ้ำกกองที่นุที่ัว่ไปแตย่งัจำ่ยคนืจำก
แหลง่อืน่ดว้ย เช้น่ คำ่บรกิำรที่ีผ่้ใ้ช้โ้ครงกำรที่ีไ่ด ้
รับที่นุนัน้ช้�ำระให ้(เช้น่ คำ่ผำ่นที่ำงสะพำน) ควำม

แตกตำ่งอกีอยำ่งหน่ง่ระหวำ่งพันธบตัรผก้พันที่ัว่ไป
และพันธบตัรรำยไดค้อืวธิอีนุมตัพัินธบตัร พันธบตัร
ภำระผก้พันที่ัว่ไปที่ีอ่อกโดยรัฐตอ้งไดรั้บกำรอนุมตัิ
จำกผ้ล้งคะแนนเสยีงในขณะที่ีโ่ดยที่ัว่ไปแลว้
พันธบตัรรำยไดไ้มต่อ้งรับกำรอนุมตัดิงักลำ่ว

มคี่า่ใช้จ้่า่ยอะไรบัา้งในการใช้พ้ันัธบัตัรเพัื�อ
จ่ดัหาเงนิทำนุ หลงัจำกขำยพันธบตัรแลว้ รัฐจะจำ่ย
เงนิตำมปกตใินช้ว่งสองถึง่สำมที่ศึวรรษัขำ้งหนำ้
จนกวำ่พันธบตัรจะไดรั้บกำรช้�ำระครบถึว้น 
(ซึ่่ง่คลำ้ยกนัมำกกบัรป้แบบที่ีค่รอบครัวจำ่ยคำ่
จ�ำนอง) รัฐจำ่ยเงนิใหก้บัโครงกำรที่ีต่นจัดหำเงนิ
ผำ่นที่ำงพันธบตัรมำกกวำ่โครงกำรที่ีต่นใหเ้งนิที่นุ
ลว่งหนำ้เนือ่งจำกดอกเบีย้ จ�ำนวนเงนิของคำ่ใช้ ้
จำ่ยเพิม่เตมิข่น้อย้ก่บัอตัรำดอกเบีย้และระยะเวลำที่ี่
ตอ้งจำ่ยคนืพันธบตัร 

พันัธบัตัรและการใช้จ้่า่ยของรฐั
จ่ำานวนหนี�สินิของกองทำนุทำ ั�วไป รัฐมพัีนธบตัรที่ี่
ไดรั้บกำรสนับสนุนจำกกองที่นุที่ัว่ไปประมำณ  
$80 พันลำ้นซึ่่ง่ก�ำลงัใช้จ้ำ่ยเงนิตน้และดอกเบีย้รำย
ปีนอกจำกนีผ้้ล้งคะแนนเสยีงและสภำนติบิญัญัตยิงั
ไดอ้นุมตัพัินธบตัรที่ีไ่ดรั้บกำรสนับสนุนจำกกองที่นุ
ที่ัว่ไปประมำณ $38 พันลำ้นซึ่่ง่ยงัไมไ่ดจ้�ำหน่ำย
คำดวำ่สว่นใหญข่องพันธบตัรเหลำ่นีจ้ะน�ำออกมำ
จ�ำหน่ำยในปีที่ีจ่ะมำถึง่ ขณะที่ีโ่ครงกำรเพิม่เตมิ
ตำ่ง ๆ จ�ำเป็นตอ้งไดรั้บเงนิที่นุ ขณะนีเ้รำประเมนิวำ่
รัฐก�ำลงัจำ่ยประมำณ $7 พันลำ้นตอ่ปีจำกกองที่นุ
ที่ัว่ไปเพือ่ช้�ำระคนืพันธบตัร

รา่งกฎหมายในบัตัรลงค่ะแนนนี� มขีอ้เสนอ
พันธบตัร ภำระผก้พันที่ัว่ไปขอ้เดยีวบนบตัรลง
คะแนนนี ้รำ่งกฎหมำย 14 จะอนุญำตใหรั้ฐยมื 
$5.5  พันลำ้น ส�ำหรับกำรวจัิยสเต็มเซึ่ลลแ์ละกำร
พัฒนำวธิกีำรรักษัำที่ำงกำรแพที่ยใ์หม ่ๆ  
ในรัฐ California

ผลกระทำบัทำี�การเลอืกต ั�งนี�มตีอ่การช้ำาระหนี� เรำ
ประเมนิวำ่คำ่ใช้จ้ำ่ยที่ัง้หมด (รวมดอกเบีย้) เพือ่
ช้�ำระคนืขอ้เสนอพันธบตัรขอ้ผก้พันที่ัว่ไปในบตัร
ลงคะแนนนีจ้ะอย้ท่ี่ีป่ระมำณ $7.8 พันลำ้น ยอด
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รวมนีจ้ะเที่ำ่กบัยอดเฉลีย่ประมำณ $260 ลำ้นตอ่
ปีเป็นเวลำประมำณ 30 ปี ซึ่่ง่มำกกวำ่ที่ีรั่ฐจำ่ยหนี้
พันธบตัรจำกกองที่นุที่ัว่ไปในปัจจบุนัประมำณรอ้ย
ละ 4 คำ่ใช้จ้ำ่ยที่ีแ่น่นอนจะข่น้อย้ก่บัรำยละเอยีด
เฉพำะของกำรจ�ำหน่ำยพันธบตัร 

ผลกระทำบัของการเลอืกต ั�งนี�ตอ่สิว่นแบัง่ราย
ไดข้องรฐัทำี�ใช้เ้พัื�อช้ำาระหนี� ตวับง่ช้ีส้ถึำนกำรณ์
หนีข้องรัฐประกำรหน่ง่คอืสดัสว่นของรำยได ้
กองที่นุที่ัว่ไปประจ�ำปีของรัฐที่ีต่อ้งกนัไวเ้พือ่ช้�ำระ
หนีพั้นธบตัร นีเ่รยีกวำ่ อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่รำย
ไดข้องรัฐ (DSR) เนือ่งจำกตอ้งใช้ร้ำยไดเ้หลำ่นี้
เพือ่ช้�ำระหนี ้จง่ไมส่ำมำรถึน�ำรำยไดเ้หลำ่นีไ้ปใช้ ้
กบัโปรแกรมอืน่ ๆ ของรัฐได ้เช้น่ กำรด�ำเนนิกำร
มหำวทิี่ยำลยั หรอืช้�ำระคำ่รักษัำพยำบำล 

ดงัที่ีแ่สดงในรป้ที่ี ่1 ขณะนี ้DSR อย้ท่ี่ีป่ระมำณ
รอ้ยละ 4 หำกผ้ล้งคะ แนนเสยีง ไม ่อนุมตัพัินธบตัรที่ี่
เสนอในบตัรลงคะแนนนี ้เรำคำดกำรณว์ำ่ DSR ของ
รัฐส�ำหรับพันธบตัรที่ีไ่ดรั้บอนุมตัแิลว้จะเตบิโตข่น้
ในอกีไมก่ีปี่ขำ้งหนำ้ โดยข่น้ไปสง้สดุที่ีร่อ้ยละ 
4.7 ในปี 2021–22 จำกนัน้จะเริม่ลดลง หำกผ้ล้ง
คะแนนเสยีงอนุมตัพัินธบตัรที่ีม่ขีอ้ผก้พันที่ัว่ไปที่ี่
เสนอในบตัรลงคะแนนนี ้เรำคำดวำ่ DSR จะเพิม่สง้
ข่น้ประมำณหน่ง่ในหำ้ของรอ้ยละหน่ง่เที่ยีบกบัอกี
กรณีหน่ง่ในอกีสองสำมปีขำ้งหนำ้ DSR ในอนำคต
ของรัฐจะสง้ข่น้กวำ่ที่ีแ่สดงในภำพ หำกรัฐและผ้ล้ง
คะแนนเสยีงอนุมตัพัินธบตัรเพิม่เตมิในอนำคต

ที�ประเมนิไว ้

พนัธบตัรขายหมดแลว้

อนุมตั ิแตไ่มไ่ดข้าย

พนัธบตัรในบตัรลงคะแนนเดอื
นพฤศจกิายน 2020

อตัราสว่นการชําระหนี�ของกองทนุท ั�วไป
จํานวนรอ้ยละของรายไดก้องทนุทั�วไปที�ใชใ้นการชาํระหนี�

รปูที� 1

1

2

3

4

5

6

7%

00–01 05–0695–96 10–11 15–16 25–2620–21



80

การเลอืกต ัง้ในรฐั California
กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดเพือ่หาผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สองคนทีไ่ดค้ะแนน
เสยีงมากทีส่ดุ ก�าหนดวา่ ตอ้งใสช่ือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทกุคนส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอ
ชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ลงในบตัรลงคะแนนใบเดยีวกนั ต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้ง
คะแนนเสยีง อดตีเคยเรยีกวา่ ต�าแหน่งทีส่งักดัพรรค รวมถงึ ต�าแหน่งในสภานติบิญัญัติ
ของรัฐ ต�าแหน่งในรัฐสภาของสหรัฐฯ และต�าแหน่งทางรัฐธรรมนูญของรัฐ
ในทัง้การเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดและการเลอืกตัง้ทัว่ไป ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงให ้
แกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ด ้โดยไมค่�านงึวา่ทา่นไดร้ะบใุนแบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูล้ง
คะแนนเสยีงของทา่นวา่ทา่นชอบพรรคใด ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สองคน
ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ โดยไมค่�านงึถงึพรรคทีช่อบ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไป 
หากผูส้มคัรรับเลอืกตัง้คนหนึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสว่นใหญ ่(อยา่งนอ้ยทีส่ดุรอ้ยละ 50 +1) 
กย็งัจะตอ้งจัดใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปขึน้
ไมม่กีารใชร้ะบบการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดของรัฐ California กบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ต�าแหน่ง
ประธานาธบิดสีหรัฐฯ คณะกรรมการกลางของเทศมณฑล หรอืต�าแหน่งตา่ง ๆ ภายในทอ้งถิน่
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลงคะแนนเอง ส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอ
ชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ยงัคงสามารถสมคัรเขา้ชงิต�าแหน่งในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ได ้แตผู่ ้
สมคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลงคะแนนเอง จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืก
ตัง้ทัว่ไปไดก้ต็อ่เมือ่ผูส้มคัรคนนัน้เป็นหนึง่ในผูท้ีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุในการเลอืกตัง้
ขัน้เทา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัไมม่กีระบวนการเสนอชือ่โดยอสิระส�าหรับการเลอืกตัง้ทัว่ไป
กฎหมายของรัฐ California ก�าหนดใหต้อ้งพมิพข์อ้มลูตอ่ไปนีล้งในคูม่อืฉบบันี้

ต�าแหนง่ทีเ่สนอชือ่โดยพรรค/ต�าแหนง่ทางการเมอืงทีส่งักดัพรรค
พรรคการเมอืงอาจเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ ส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดย
พรรค/ต�าแหน่งทางการเมอืงทีส่งักดัพรรคในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บการ
เสนอชือ่จะเป็นตวัแทนของพรรคนัน้ในฐานะผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการส�าหรับส�านักงาน
เฉพาะในการเลอืกตัง้ทัว่ไปและในบตัรลงคะแนนเสยีงจะมกีารระบอุยา่งเป็นทางการ ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไป พรรค
ตา่งๆ ยงัจะเลอืกเจา้หนา้ทีข่องคณะกรรมการกลางประจ�าเทศมณฑลในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ดว้ย
ผูล้งคะแนนเสยีงสามารถลงคะแนนในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ของพรรคการเมอืงทีเ่ขาหรอืเธอได ้
เลอืกอยา่งเปิดเผยเมือ่ลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามพรรคการเมอืง
อาจอนุญาตใหบ้คุคลทีป่ฏเิสธทีจ่ะเปิดเผยการเลอืกพรรคท�าการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ของพรรคนัน้

สามารถดคู�าแถลงผูส้มคัรเขา้ชงิต�าแหน่ง
ประธานาธบิดสีหรัฐไดท้างออนไลนท์ี ่
voterguide.sos.ca.gov
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ต�าแหนง่ทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ ส�าหรับต�าแหน่ง
ทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ส�าหรับ
ต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ เป็นผูไ้ดรั้บเสนอชือ่จาก
ประชาชน และไมใ่ชผู่ไ้ดรั้บเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการจากพรรคการเมอืงใดในการเลอืก
ตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ตอ้งระบุ
พรรคการเมอืงทีต่นชอบหรอืการไมม่พีรรคการเมอืงทีช่อบ ลงในบตัรลงคะแนน แตก่ารระบุ
พรรคการเมอืงทีช่อบเป็นสิง่ทีผู่ส้มคัรคนนัน้เลอืกเทา่นัน้ และจะแสดงไวใ้นบตัรลงคะแนน
เพือ่เป็นขอ้มลูใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงเทา่นัน้ นีไ่มไ่ดห้มายความวา่ผูส้มคัรคนนัน้ไดรั้บการ
เสนอชือ่หรอืรับรองโดยพรรคการเมอืงนัน้ หรอืวา่มคีวามเกีย่วขอ้งระหวา่งพรรคนัน้กบัผูส้มคัร
คนนัน้ และตอ้งไมถ่อืวา่ผูส้มคัรทกุคนทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง เป็นผูส้มคัร
ทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคการเมอืงใด ในคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนน
เสยีงของเทศมณฑล พรรคการเมอืงอาจระบรุายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งที่
เสนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงซึง่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจากพรรคนัน้
ผูล้งคะแนนเสยีงจะลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ดส้�าหรับต�าแหน่ง
ทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง หากมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในการลงคะแนนเสยีง
ส�าหรับต�าแหน่งนัน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ 
จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง แมว้า่
ผูส้มคัรทัง้สองคนจะไดร้ะบวุา่ชอบพรรคเดยีวกนักต็าม พรรคการเมอืงจะไมม่สีทิธิใ์หผู้ ้
สมคัรรับเลอืกตัง้ทีร่ะบพุรรคทีช่อบ เขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปได ้เวน้เสยีแตว่า่ผูส้มคัร
คนนัน้จะเป็นหนึง่ในสองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้

ต�าแหนง่ทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืง
ทีไ่มส่งักดัพรรคในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ไม่
ไดเ้ป็นผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคใดส�าหรับต�าแหน่งเฉพาะในการ
เลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค ไม่
สามารถระบใุนบตัรลงคะแนนวา่ตนชอบพรรคใด หรอืไมช่อบพรรคใดเลย ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่าร
เลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค

การเลอืกต ัง้ในรฐั CALIFORNIA ตอ่

ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุแกผู่ส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ของรฐั  
และประเด็นในบตัรลงคะแนน
เมือ่คณะกรรมการ (บคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ดรั้บหรอืใชเ้งนิ เพือ่โนม้นา้วชกัจงูผูล้งคะแนนเสยีงใหส้นับสนุน
หรอืคดัคา้นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้หรอืประเด็นในบตัรลงคะแนน) สนับสนุนหรอืคดัคา้นประเด็นในบตัร
ลงคะแนนหรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และระดมเงนิอยา่งนอ้ย $1 ลา้น คณะกรรมการตอ้งรายงาน
ชือ่ ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรก แก ่California Fair Political Practices Commission 
(FPPC) (คณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมทางการเมอืงแหง่รัฐ California) เมือ่มี
ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ คณะกรรมการตอ้งปรับแกร้ายชือ่ 10 คนแรก
รายชือ่เหลา่นีม้อียูใ่นเว็บไซตข์อง FPPC ที ่  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
หากทา่นไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ ทา่นไมต่อ้งขึน้ทะเบยีนอกี เวน้แตว่า่ทา่นเปลีย่นชือ่ ทีอ่ยู ่ทีอ่ยูท่าง
ไปรษณีย ์หรอืหากทา่นตอ้งการจะเปลีย่นหรอืเลอืกพรรคการเมอืง
ทา่นสามารถขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ี ่registertovote.ca.gov หรอืโทรสายดว่นส�าหรั 
บผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐ ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933 เพือ่ใหส้ง่แบบฟอรม์ใหแ้กท่า่นทางไปรษณีย์
สามารถหาแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงไดท้ีท่ีท่�าการไปรษณีย ์หอ้งสมดุ ส�านักงานประจ�าเมอืงและเทศ
มณฑลสว่นใหญ ่ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล และส�านักงานเลขาธกิารรัฐ California

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้ และรวมถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย ทา่นสามารถไปทีส่�านักงานของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืก
ตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น ศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น หรอืสถานทีเ่ลอืกตัง้ เพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบมเีงือ่นไขเพือ่ลง
คะแนนเสยีง และลงคะแนนเสยีง เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไปที ่sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/.

ขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้เมือ่อายสุบิหกปี ลงคะแนนเสยีง
เมือ่อายสุบิแปดปี
มกีารขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ทางออนไลนใ์หส้�าหรับผูท้ีม่อีาย ุ16 และ 17 ปีทีม่สีทิธิท์ี ่registertovote.ca.gov หรอืทาง
แบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทีพ่มิพบ์นกระดาษ เยาวชนในรัฐ California ทีข่ ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง
ลว่งหนา้จะมกีารขึน้ทะเบยีนทีเ่ป็นปัจจบุนัเมือ่พวกเขามอีาย ุ18 ปี

ขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ดว้ยขัน้ตอนงา่ยๆ 4 ขัน้ตอน:
1. ไปที ่registertovote.ca.gov
2. คลกิทีปุ่่ ม “Pre-register to Vote”
3. ขึน้ทะเบยีนโดยอตัโนมตัใินวนัเกดิครบรอบ 18 ปีของทา่น
4. ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนของคณุในวนัเลอืกตัง้!

การขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้คอือะไร
หากทา่นมอีาย ุ16 หรอื 17 ปี และมคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดดา้นสทิธใินการลงคะแนนเสยีงอืน่ๆ ทัง้หมด ทา่น
สามารถขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ไดท้ี ่registertovote.ca.gov
เพยีงแคก่รอกใบสมคัรการขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ทางออนไลนใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์และในวนัเกดิครบรอบ 18 ปีของทา่น ทา่น
จะไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนโดยอตัโนมตัิ

ขอ้มลูความเป็นสว่นตวัในการขึน้ลงทะเบยีนผูล้ง
คะแนนเสยีง
โปรแกรมการลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนนทีเ่ป็นความลบัส�าหรบัโปรแกรม Safe at Home: ผูล้งคะแนนเสยีงบางราย
ทีเ่ผชญิกบัสถานการณท์ีค่กุคามชวีติ (น่ันคอื เหยือ่และผูร้อดชวีติจากความรนุแรงในครอบครัว การสะกดรอยตาม การขม่ขนื การ
คา้มนุษย ์การกระท�าทารณุตอ่ผูส้งูอาย/ุบคุคลทีต่อ้งพึง่พา) อาจมสีทิธิไ์ดรั้บสถานะผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นความลบัหากพวกเขาเป็น
สมาชกิทีใ่ชง้านอยูข่องโปรแกรม Safe at Home ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขโทรฟรโีปรแกรม Safe at Home 
ของเลขาธกิารรัฐที ่(877) 322-5227 หรอืไปที ่sos.ca.gov/registries/safe-home/
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง: เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะใชข้อ้มลูค�าใหก้ารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่ว
กบัการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่สง่ขอ้มลูทีเ่ป็นทางการในเรือ่งกระบวนการลงคะแนนเสยีง เชน่ ทีต่ัง้
ของสถานทีเ่ลอืกตัง้ และประเด็นตา่ง ๆ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะปรากฏบนบตัรลงคะแนน กฎหมายหา้มมใิหใ้ชก้ารขึน้
ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในเชงิพาณชิย ์และจะเป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษ อาจมกีารใหข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง
แกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ คณะกรรมการดา้นประเด็นบนบตัรลงคะแนนเสยีง หรอืบคุคลอืน่เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการเลอืกตัง้ 
วชิาการ การขา่ว การเมอืง หรอืรัฐบาลตามทีไ่ดพ้จิารณาโดยเลขาธกิารรัฐ ไมส่ามารถใหห้มายเลขใบขบัขีแ่ละหมายเลข
ประกนัสงัคม หรอืลายมอืชือ่ของทา่นทีแ่สดงบนบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่จดุประสงคเ์หลา่นีไ้ด ้หาก
ทา่นมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง หรอืตอ้งการแจง้การใชง้านขอ้มลูดงักลา่วทีต่อ้งสงสยั โปรด
โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933
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	 วิธิีลีงคะแนนเสียีงโดยทางไปรษณีีย์
ใครสีามารถลงคะแนนเสียีงโดยทางไปรษณีีย์
ผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนทกุคนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียส์�าหรับการเลอืกตัง้ในวนัที ่
3 พฤศจกิายน 2020 เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ของเทศมณฑลจะเริม่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียไ์ปยงั
ผูล้งคะแนนเสยีงกอ่นวนัที ่5 ตลุาคม 2020 หากทา่นไมไ่ดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่น หรอื
ตอ้งการขอเปลีย่น โปรดตดิตอ่ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น ขอ้มลูตดิตอ่ส�านักงานการเลอืก
ตัง้ประจ�าเทศมณฑลมอียูใ่นหนา้ 110 ของคูม่อืเลม่นี้

วิธิีสีีง่คนืบัตัรลงคะแนนโดยสีง่ทางไปรษณีีย์
หลงัจากท�าเครือ่งหมายตวัเลอืกของทา่นบนบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นแลว้ ใสไ่วใ้นซองทีเ่ป็น
ทางการทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นไดใ้หไ้วแ้ละปิดผนกึ ลงลายมอืชื่ื�อบนซองทีก่�ากบัไว ้
ทา่นมหีลายทางเลอืกในการคนืบตัรลงคะแนนของทา่น
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บตัรลงคะแนนของทา่นจะมาถงึภายในก�าหนดเวลา ใหส้ง่คนืโดยวธิใีดวธิหีนึง่:

ทางไปรษณีย—์ตอ้งประทบัตราไปรษณียก์อ่นหรอืหลงัวินัที�	3	พฤศจิกิายน และส�านักงานการเลอืกตัง้
ประจ�าเทศมณฑลของทา่นไดรั้บไมเ่กนิวินัที�	20	พฤศจิกิายน	ไมจ่ิำาเป็นตอ้งปิดดวิงตราไปรษณีีย!์
ดว้ยตนเอง—สง่ทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นหรอืศนูยล์งคะแนนเสยีง สถานทีเ่ลอืกตัง้
หรอืสถานทีส่ง่บตัรลงคะแนนในรัฐ California แหง่ใดกไ็ด ้กอ่นปิดการเลอืกตัง้ในเวลา 20.00 น. ในวนัที ่3 
พฤศจกิายน

กฎหมายของรัฐใหอ้สิระแกผู่ล้งคะแนนเสยีงเพือ่ก�าหนดผูใ้ดกไ็ดท้ีผู่ล้งคะแนนเสยีงเลอืกทีจ่ะสง่คนืบตัรลง
คะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องตน อยา่งไรกต็าม เราขอแนะน�าใหท้า่นลงลายมอืชื่ือ่บนบตัรลงคะแนนทีเ่สร็จ
สมบรูณใ์หก้บับคุคลทีท่า่นไวว้างใจเทา่นัน้ และอยา่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นหากทา่นไม่
ไดปิ้ดผนกึและลงลายมอืชื่ือ่ทีด่า้นหลงัของซองสง่คนืทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นใหม้า
แมว้า่ทา่นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียแ์ละซองจดหมาย ทา่นยงัสามารถลงคะแนนเสยีงดว้ย
ตนเองไดท้ีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ น�าบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นไปทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้
 และใหบ้ตัรลงคะแนนแกเ่จา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้เพือ่แลกเอาบตัรลงคะแนนทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ หากทา่น
ไมม่บีตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียแ์ละซองจดหมายของทา่น ทา่นอาจตอ้งลงคะแนนเสยีงโดยใชื่บ้ตัรลง
คะแนนชื่ัว่คราว เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทา่นไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนไปแลว้
ทกุเทศมณฑลเสนอตวัเลอืกทีส่ามารถเขา้ถงึไดซ้ ึง่เรยีกวา่การลงคะแนนเสยีงโดยสง่ทางไปรษณียท์ีส่ามารถ
เขา้ถงึไดจ้ากระยะไกล (RAVBM) RAVBM ใหต้วัเลอืกการเขา้ถงึแกผู่ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพเพือ่รับบตัรลง
คะแนนของตนทีบ่า้น และกาบตัรลงคะแนนอยา่งเป็นอสิระและเป็นสว่นตวักอ่นทีจ่ะสง่บตัรลงคะแนนกลบัไปยงั
เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ตอ้งการดผูลการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2020 หลงัปิด
สถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20.00 น. หรอืไม ่ไปทีเ่ว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้
ของเลขาธกิารรัฐ California ที ่electionresults.sos.ca.gov

เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัทกุ ๆ หา้นาทใีน
คนืการเลอืกตัง้ ขณะทีเ่ทศมณฑลรายงานผลตอ่เลขานุการของรัฐ เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลจะสง่
ผลการเลอืกตัง้ก ึง่ทางการไปยงัเว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐหลงัจากปิดสถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20.00 น. และด�าเนนิ
การตอ่เพือ่สง่การปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัอยา่งนอ้ยทกุสองชื่ัว่โมงจนกวา่จะนับบตัรลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้
ครบทัง้หมด

เริม่วนัที ่5 พฤศจกิายน จนถงึ 3 ธนัวาคม 2020 เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัทกุวนั
กอ่นเวลา 17.00 น. ขณะทีเ่ทศมณฑลนับคะแนนทีเ่หลอื

ผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการจะมกีารประกาศภายในวนัที ่11 ธนัวาคม 2020 ที ่sos.ca.gov/elections/.
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ความชว่ยเหลอืส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ
รัฐ California มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจวา่ผูล้งคะแนนเสยีงทกุคนสามารถลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนนไดอ้ยา่งเป็นสว่นตวัและเป็นอสิระ 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืทีเ่ทศมณฑลของทา่นมใีหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงที่
ทพุพลภาพ โปรดตรวจสอบคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงประจ�าเทศมณฑลของทา่น หรอื
ตดิตอ่เทศมณฑลของทา่น ขอ้มลูการตดิตอ่เทศมณฑลมอียูใ่นหนา้ 110 ของคูม่อืเลม่นี ้

การลงคะแนนเสยีงทีส่ถานทีเ่ลอืกต ัง้หรอืศนูยก์ารลงคะแนนเสยีง
หากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืในการกาบตัรลงคะแนน ทา่นสามารถเลอืกใหค้นมาชว่ยทา่นได ้
มากทีส่ดุถงึสองคน บคุคลผูน้ีต้อ้งไมเ่ป็น:

• นายจา้งของทา่นหรอืบคุคลใดกต็ามทีท่�างานใหแ้กน่ายจา้งของทา่น
• ผูน้�าสหภาพแรงงานของทา่นหรอืบคุคลใดกต็ามทีท่�างานใหแ้กส่หภาพแรงงานของทา่น

การลงคะแนนเสยีงทีข่อบทางเดนิเทา้จะท�าใหท้า่นสามารถจอดรถยนตไ์ดช้ดิกบัพืน้ทีล่งคะแนน
เสยีงมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะน�าบญัชรีายชือ่มาใหท้า่นเพือ่ลงนาม มอบ
บตัรลงคะแนน และเอกสารการลงคะแนนเสยีงอืน่ใดทีท่า่นอาจตอ้งการ ไมว่า่ทา่นจะอยูท่ีข่อบทาง
เดนิเทา้ หรอือยูใ่นรถยนต ์ตดิตอ่ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นเพือ่ดวูา่มกีารลง
คะแนนเสยีงทีข่อบทางเดนิเทา้ทีห่น่วยเลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่นหรอืไม ่
สถานทีเ่ลอืกตัง้และศนูยล์งคะแนนเสยีงทกุแหง่จะตอ้งมทีีท่างใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ
สามารถเขา้ถงึได ้และจะมเีครือ่งลงคะแนนเสยีงทีส่ามารถเขา้ถงึได ้

การลงคะแนนเสยีงทีบ่า้น
ระบบลงคะแนนเสยีงโดยสง่ทางไปรษณียท์ีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากระยะไกล (Remote accessible 
vote-by-mail หรอื RAVBM) จะใหต้วัเลอืกการเขา้ถงึแกผู่ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพเพือ่รับบตัรลง
คะแนนของตนทีบ่า้น และกาบตัรลงคะแนนอยา่งเป็นอสิระและเป็นสว่นตวักอ่นทีจ่ะสง่บตัรลงคะแนน
กลบัไปยงัเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นส�าหรับขอ้มลู

คูม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงแบบเสยีงและสิง่พมิพข์นาดใหญ่
คูม่อืเลม่นีม้ใีหท้ัง้แบบเสยีงและสิง่พมิพข์นาดใหญ ่คูม่อืเลม่นีย้งัมใีหโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 
เป็นภาษาองักฤษ จนี ฮนิด ีญีปุ่่ น เขมร สเปน ตากาล็อก ไทย และเวยีดนามดว้ย 
ในการสัง่คูม่อื:

โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933

ไปที ่voterguide.sos.ca.gov

ดาวนโ์หลดเวอรช์นัเสยีง MP3 ที ่voterguide.sos.ca.gov/audio/th
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ค�ำถำมทีถ่กูถำมบอ่ย
ฉนัไดข้ ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงหรอืไม่
เพือ่มสีทิธิข์ ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ทา่นตอ้ง:
• เป็นพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา และเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
• อาย ุ18 ปีหรอืมากกวา่ในวนัเลอืกตัง้
• ปัจจบุนั ไมไ่ดถ้กูจ�าคกุอยูใ่นเรอืนจ�าของรัฐหรอืรัฐบาลกลาง หรอืตอ้งทณัฑบ์นส�าหรับความผดิอาญาอกุฉกรรจ ์และ
• ปัจจบุนั ไมไ่ดถ้กูศาลวนิจิฉัยวา่ไรค้วามสามารถทางจติในการลงคะแนนเสยีง
หากตอ้งการตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่น ไปที ่voterstatus.sos.ca.gov

จะเกดิอะไรขึน้หำกฉนัลมืขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงหรอื
ลมืปรบัปรงุขอ้มลูกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นปจัจบุนั
ไมม่ปัีญหา! หากทา่นพลาดก�าหนดเวลาการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในวนัที ่19 ตลุาคม 2020 กฎหมาย
รัฐแคลฟิอรเ์นยีอนุญาตใหท้า่นขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงและลงคะแนนเสยีงจนถงึเวลา 20.00 น. ของ
วนัเลอืกตัง้ ทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น หรอืทีส่ถานทีล่งคะแนนเสยีงทีใ่ดก็ไดใ้น
เทศมณฑลของทา่น กระบวนการนีเ้รยีกวา่การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข และมกัเรยีกกนัทัว่ไป
วา่การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในวนัเดยีวกนั 
นีค่อืวธิที�า:
1. ไปทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น ศนูยล์งคะแนนเสยีง หรอืสถานทีเ่ลอืกตัง้ในเทศมณฑล

ของทา่น สามารถดสูถานทีไ่ดท้ีคู่ม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงในเทศมณฑลของทา่นหรอืที ่vote.ca.gov
2. กรอกบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
3. ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ ศนูยล์งคะแนนเสยีง หรอืสถานทีเ่ลอืกตัง้ประจ�า

เทศมณฑลของทา่น
4. เมือ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ของเทศมณฑลด�าเนนิการขึน้ทะเบยีนของทา่น และพจิารณาวา่ทา่นมสีทิธิ ์ทา่นจะ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหล้งคะแนนเสยีง และจะมกีารนับบตัรลงคะแนนของทา่น
5. ตรวจสอบวา่บตัรลงคะแนนของทา่นถกูนับหรอืไม ่โดยไปที ่voterstatus.sos.ca.gov ส�านักงานการเลอืกตัง้

ประจ�าเทศมณฑลมเีวลาจนถงึ 60 วนัหลงัจากวนัเลอืกตัง้ในการใหข้อ้มลูนี้

ฉนัจะศกึษำขอ้มลูเกีย่วกบัผูส้มคัรเขำ้ชงิต�ำแหนง่และ
รำ่งกฎหมำยไดท้ีใ่ด
ตรวจสอบคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัผูส้มคัรเขา้ชงิต�าแหน่งและ
ขอ้เสนอของทอ้งถิน่ ทา่นจะพบขอ้มลูเกีย่วกบัรา่งกฎหมายทัว่ทัง้รัฐ เริม่ตน้ทีห่นา้ 16 ของคูม่อืนี้
หากตอ้งการหาขอ้ความจากผูส้มคัรเขา้ชงิต�าแหน่งประธานาธบิด ีไปทีเ่ว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐที ่vote.ca.gov
หากตอ้งการหาขอ้มลูเกีย่วกบัการสนับสนุนการหาเสยีงส�าหรับผูส้มคัรเขา้ชงิต�าแหน่งของรัฐและทอ้งถิน่ ไปที่
เว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐที ่powersearch.sos.ca.gov
หากตอ้งการหาขอ้มลูเกีย่วกบัการสนับสนุนการหาเสยีงส�าหรับผูส้มคัรเขา้ชงิต�าแหน่งประธานาธบิดแีละสมาชกิ
รัฐสภา ไปทีเ่ว็บไซตค์ณะกรรมการการเลอืกตัง้ของรัฐบาลกลางที ่www.fec.gov

มเีครือ่งมอือะไรบำ้งบนเว็บไซตข์องเลขำธกิำรรฐั
ไปที ่vote.ca.gov เพือ่ใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยทา่น:
• ตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบยีนของผูล้งคะแนนเสยีงของทา่น 
• ลงทะเบยีนหรอืลงทะเบยีนอกีครัง้เพือ่ลงคะแนนเสยีง
• ลงชือ่เพือ่ตดิตามบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย์
• หาสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น
• ตดิตอ่ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น
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ฉนัจะลงคะแนนเสยีงไดท้ ีไ่หน
แตล่ะเทศมณฑลมสีถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงทีเ่ปิดในวนัเลอืกตัง้ ทกุเทศมณฑลจะมสีถานที่
ลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเองลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหนึง่แหง่ดว้ย หากตอ้งการหาสถานทีล่งคะแนนเสยีงลว่งหนา้ของ
เทศมณฑลของทา่น ไปที ่vote.ca.gov หรอืตรวจสอบทีคู่ม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑล 
ทา่นยงัสามารถโทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933
ทา่นยงัสามารถสง่ขอ้ความวา่ “Vote” ไปที ่GOVOTE (468683) เพือ่หาทีต่ัง้ของสถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น
หากทา่นอาศยัอยูใ่นเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, หรอื Tuolumne ทา่นสามารถ
ลงคะแนนเสยีงในศนูยล์งคะแนนเสยีงแหง่ใดกต็ามในเทศมณฑลของทา่น ไปที ่voterschoice.sos.ca.gov

ฉนัจะลงคะแนนเสยีงโดยทำงไปรษณียอ์ยำ่งไร
ส�าหรับการเลอืกตัง้นี ้ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนแลว้ทกุคนในรัฐแคลฟิอรเ์นยี จะไดรั้บบตัรลงคะแนน
โดยสง่ทางไปรษณีย ์ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นจะสง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย ์
เริม่ตัง้แตว่นัที ่5 ตลุาคม 2020 หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาดทูีห่นา้ 83 ของคูม่อืนี้

จะตอ้งจำ่ยคำ่ไปรษณียเ์ทำ่ใดในกำรสง่บตัรลงคะแนนกลบัไป
โดยสง่ทำงไปรษณีย์
ไมม่ดีวงตราไปรษณีย ์ไมม่ปัีญหา! เทศมณฑลไดจ้า่ยคา่ไปรษณียส์�าหรับซองจดหมายการลงคะแนน
เสยีงโดยสง่ทางไปรษณียล์ว่งหนา้แลว้ และฟรสี�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทกุคนในรัฐแคลฟิอรเ์นยี

ฉนัจะสง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทำงไปรษณียข์องฉนักลบัไปอยำ่งไร
หลงัจากท�าเครือ่งหมายตวัเลอืกของทา่นบนบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นแลว้ ใสไ่วใ้นซองทีเ่ป็น
ทางการทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นไดใ้หไ้วแ้ละปิดซอง ลงลายมอืชือ่บนซองทีก่�ากบัไว ้
ทา่นมหีลายทางเลอืกในการสง่คนืบตัรลงคะแนนของทา่น
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บตัรลงคะแนนของทา่นจะมาถงึภายในก�าหนดเวลา ใหส้ง่คนืโดยวธิใีดวธิหีนึง่:
• ทางไปรษณีย—์ตอ้งประทบัตราไปรษณียก์อ่นหรอืหลงัวนัที ่3 พฤศจกิายน และส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�า

เทศมณฑลของทา่นไดรั้บไมเ่กนิวนัที ่20 พฤศจกิายน ไมจ่�าเป็นตอ้งปิดดวงตราไปรษณีย์
• ดว้ยตนเอง—สง่ทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น ศนูยล์งคะแนนเสยีงหรอืสถานทีเ่ลอืกตัง้

ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี หรอืสถานทีส่ง่บตัรลงคะแนนหรอืกลอ่งรับบตัรลงคะแนนแหง่ใดกไ็ด ้กอ่นปิดการเลอืกตัง้
ในเวลา 20:00 น. ในวนัที ่3 พฤศจกิายน

• กฎหมายของรัฐใหอ้สิระแกผู่ล้งคะแนนเสยีงเพือ่ก�าหนดผูใ้ดกไ็ดท้ีผู่ล้งคะแนนเสยีงเลอืกทีจ่ะสง่คนื
บตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องตน อยา่งไรกต็าม เราขอแนะน�าใหท้า่นลงลายมอืชือ่บนบตัรลงคะแนน
ทีเ่สร็จสมบรูณใ์หก้บับคุคลทีท่า่นไวว้างใจเทา่นัน้ อยา่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นหากทา่น
ไมไ่ดปิ้ดและลงลายมอืชือ่ทีด่า้นหลงัของซองสง่คนืทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นใหม้า

ฉนัยงัสำมำรถลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเองในกำรเลอืกต ัง้นีไ้ด ้
หรอืไม่
แมว้า่เราแนะน�าใหท้า่นลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย ์แตย่งัมตีวัเลอืกในการลงคะแนนเสยีง
ดว้ยตวัเองในทกุเทศมณฑล น�าบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นไปทีส่�านักงานเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล
ของทา่นหรอืสถานทีล่งคะแนนเสยีง และใหบ้ตัรลงคะแนนแกเ่จา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้เพือ่แลกเอาบตัรลง
คะแนนทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ หากทา่นไมม่บีตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียแ์ละซองจดหมายของทา่น ทา่นอาจตอ้งลง
คะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนชัว่คราว เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทา่นไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนไปแลว้

ค�ำถำมทีถ่กูถำมบอ่ย	 ตอ่
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ผูล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภำพลงคะแนนเสยีงทำงไปรษณียไ์ด้
หรอืไม่
ส�านักงานเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลทกุแหง่จะตอ้งเสนอตวัเลอืกทีส่ามารถเขา้ถงึไดซ้ ึง่เรยีกวา่การ
ลงคะแนนเสยีงโดยสง่ทางไปรษณียท์ีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากระยะไกล (RAVBM) RAVBM ใหต้วัเลอืกการเขา้
ถงึ แกผู่ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพเพือ่รับบตัรลงคะแนนของตนทีบ่า้น และกาบตัรลงคะแนนอยา่งเป็นอสิระ
และเป็นสว่นตวักอ่นทีจ่ะสง่บตัรลงคะแนนกลบัไปยงัเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ ส�าหรับวนัที ่3 พฤศจกิายน 2020 
การเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนทกุคนสามารถใชต้วัเลอืก RAVBM หากตอ้งการลงทะเบยีน
ส�าหรับ RAVBM ไปที ่voterstatus.sos.ca.gov

ฉนัจะทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่เทศมณฑลไดร้บับตัรลงคะแนนโดย
สง่ทำงไปรษณียข์องฉนัแลว้
ผูล้งคะแนนเสยีงสามารถรับการแจง้เตอืนสถานะของบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียโ์ดยลงทะเบยีนทีเ่ครือ่งมอื
 “Where’s My Ballot” ทา่นสามารถลงทะเบยีนที ่wheresmyballot.sos.ca.gov เพือ่รับขอ้มลูทีป่รับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนัโดย
อตัโนมตั ิเกีย่วกบัสถานะของบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นทางขอ้ความ (SMS) อเี มล หรอืขอ้ความเสยีง
เมือ่ทา่นลงทะเบยีนส�าหรับ “Where’s My Ballot?” ทา่นจะไดรั้บขอ้มลูทีป่รับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนัโดยอตัโนมตัเิมือ่
ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น:
• สง่บตัรลงคะแนนของทา่นทางไปรษณีย์
• ไดรั้บบตัรลงคะแนนของทา่น
• นับบตัรลงคะแนนของทา่น หรอื
• ระบปัุญหาเกีย่วกบับตัรลงคะแนนของทา่น

ฉนัสำมำรถลำงำนเพือ่ไปลงคะแนนเสยีงไดห้รอืไม่
ลกูจา้งทกุคนมสีทิธิล์างานแบบไมถ่กูหกัเงนิเพือ่ไปลงคะแนนเสยีง หากมเีวลาซึง่นอกเวลาท�างานไมเ่พยีงพอใน
การไปลงคะแนนเสยีง 
ลกูจา้งสามารถใชเ้วลาไดม้ากเทา่ทีต่อ้งการเพือ่ไปลงคะแนนเสยีง แตจ่ะไดรั้บเงนิสงูสดุเพยีงสองชัว่โมงเทา่นัน้ 
นายจา้งอาจก�าหนดใหล้กูจา้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้วา่ตอ้งการเวลาเพิม่เตมิเพือ่ไปลงคะแนนเสยีง นายจา้ง
สามารถก�าหนดใหล้กูจา้งลางานไดเ้ฉพาะชว่งเริม่ตน้หรอืสิน้สดุชว่งเวลาท�างานของลกูจา้งเทา่นัน้
หากทา่นมคี�าถาม โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933 

ฉนัตอ้งแสดงบตัรประจ�ำตวัเพือ่ลงคะแนนเสยีงหรอืไม่
โดยสว่นใหญ ่ผูล้งคะแนนเสยีงรัฐแคลฟิอรเ์นยีไมจ่�าเป็นตอ้งแสดงบตัรประจ�าตวักอ่นลงคะแนนเสยีง 
ทา่นอาจจะตอ้งแสดงบตัรประจ�าตวัอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ หากทา่นลงคะแนนเสยีงเป็นครัง้แรก
หลงัจากลงทะเบยีนทางไปรษณียห์รอืออนไลน ์และทา่นไมไ่ดใ้หข้อ้มลูของทา่น (หรอืบตัรประจ�าตวัอยา่งอืน่):
• ใบขบัขีห่รอืหมายเลขประจ�าตวัทีอ่อกใหโ้ดยรัฐ หรอื 
• หมายเลขประกนัสงัคมสีห่ลกัสดุทา้ย 
บตัรประจ�าตวัประเภทตอ่ไปนีส้ามารถใชไ้ดต้ามกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง: 

หากตอ้งการดรูายการเต็ม ด ู“ขอ้ก�าหนดของบตัรประจ�าตวัส�าหรับสถานทีเ่ลอืกตัง้” 
ที ่sos.ca.gov/elections/hava-id-standards

ค�ำถำมทีถ่กูถำมบอ่ย	 ตอ่

• ใบขบัขีห่รอืบตัรประจ�าตวัทีอ่อกโดยรัฐ
• หนังสอืเดนิทาง
• บตัรประจ�าตวัพนักงาน
• บตัรประจ�าตวัทหาร

• บตัรประจ�าตวันักเรยีน
• บตัรประจ�าตวัสโมสรสขุภาพ
• บตัรประจ�าตวัแผนประกนั
• บตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ
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ฉนัสำมำรถชว่ยอะไรไดบ้ำ้ง
เขา้รว่มเป็นเจา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้! รับประสบการณต์รง และมสีว่นรว่มเป็นสว่นทีส่�าคญัทีส่ดุในระบบ
ประชาธปิไตยของเรา น่ันคอื การลงคะแนนเสยีง! 
หากตอ้งการเป็นเจา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้ ทา่นจะตอ้งเป็น:
• พลเมอืงสหรัฐฯ หรอืผูอ้ยูอ่าศยัถาวรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย หรอื
• นักเรยีนมธัยมปลายทีเ่ขา้เกณฑ์
เจา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้:
• จัดตัง้และปิดหน่วยสถานทีเ่ลอืกตัง้
• ชว่ยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงเขา้ใจถงึสทิธขิองตน
• ปกป้องดแูลบตัรลงคะแนน และอปุกรณก์ารลงคะแนนเสยีง
• ไดรั้บรายไดพ้เิศษ (จ�านวนเงนิจะแตกตา่งกนัไปตามเทศมณฑล)
• มสีว่นชว่ยชมุชน และพบปะกบัเพือ่นบา้น 
ในการท�างานเป็นเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ทีเ่ป็นนักเรยีนมธัยมปลาย นักเรยีนตอ้ง:
• เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ หรอืผูอ้ยูอ่าศยัถาวรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย
• มอีายอุยา่งต�า่ 16 ปีในวนัเลอืกตัง้
• ศกึษาทีโ่รงเรยีนมธัยมปลายของรัฐหรอืเอกชน
• มผีลการเรยีนเฉลีย่อยา่งต�า่ 2.5
• ไดรั้บอนุญาตจากบดิามารดา และโรงเรยีน
• เขา้รับการฝึกอบรม
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเป็นเจา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�า
เทศมณฑลของทา่น หรอืไปที ่

ค�ำถำมทีถ่กูถำมบอ่ย	 ตอ่

ตรวจสอบสถำนะผูล้งคะแนนเสยีงของทำ่นทำงออนไลน์
ไปทีห่นา้ My Voter Status (สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของฉัน) 
ของเลขาธกิารรัฐที ่voterstatus.sos.ca.gov ทีซ่ ึง่ทา่นสามารถ
ตรวจสอบสถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่น หาสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอื
ศนูยล์งคะแนนเสยีง และขอ้มลูอืน่ ๆ อกีมากมาย

ใช ้My	Voter	Status	(สถำนะผูล้งคะแนนเสยีงของฉนั) เพือ่:
• ดวูา่ทา่นไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้หรอืไม ่และหากเป็นเชน่นัน้ ในเทศมณฑลใด
• ท�าเครือ่งหมายทีจ่ะแสดงพรรคการเมอืงทีท่า่นเลอืก
• หาสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น
• หาการเลอืกตัง้ทีก่�าลงัจะมขีึน้ในพืน้ทีข่องทา่น
• รับคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐ (VIG) ของทา่นทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รัฐแตล่ะ

ครัง้ (ดทูีด่า้นลา่งส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งการไมข่อรับ VIG)
• หาขอ้มลูผูต้ดิตอ่ส�าหรับส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น
• ตรวจดสูถานะบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย ์หรอืบตัรลงคะแนนชัว่คราวของทา่น

ในการตรวจสถานะผูล้งคะแนนเสยีง ทา่นจะตอ้งกรอก ชือ่ นามสกลุ หมายเลขใบขบัขีห่รอืบตัรประจ�าตวัของ
รัฐแคลฟิอรเ์นยี หมายเลขบตัรประกนัสงัคมสีต่วัสดุทา้ย และวนัเกดิ 
ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งมอื My Voter Status เพือ่ขอไมรั่บ VIG ของรัฐได ้อยา่งไรกต็าม หากผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้
ทะเบยีนแลว้รายอืน่ในทีค่รอบครัวของทา่นขอรับคูม่อืทางไปรษณีย ์คูม่อื VIG ของรัฐจะยงัคงถกูสง่ถงึทีอ่ยูข่องทา่น 
หากทา่นไดข้อไมรั่บและไมไ่ดรั้บ VIG ของรัฐทางไปรษณีย ์ขอ้มลูเรือ่งผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทัว่รัฐและบตัรลงคะแนนจะ
ยงัคงมใีหท้ีเ่ว็บไซต ์VIG (voterguide.sos.ca.gov) กอ่นการเลอืกตัง้ทัว่รัฐแตล่ะครัง้
ไปที ่voterstatus.sos.ca.gov เพือ่เริม่ตน้ใช ้
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ขอ้ความของพนัธบตัรทีเ่สนอ

โรคปลอกประสาทเส่อ่มแข็ง	 (MS)	 และโรคสขุภาพจิติ	 เช่น่	
โรคจิติเภท	ภาวะซึมึเศรา้	และโรคออทซิึมึ
(ง) นักวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนักำาลงัสรา้งความกา้วหนา้
ในการพัฒนาการรักษาโรคทีร่า้ยแรงมากมาย	ตั � งแตก่ารบำาบดั้
รักษาโรคมะเร็ง	 ไปจินถงึการช่ว่ยคน้หาวธิรัีกษาใหห้ายขาด้
ของโรค	 “bubble	 baby”	 (โรคทีเ่ด็้กแรกเกดิ้มภีมูคิุม้กนั
บกพรอ่งรนุแรง)	 ซึึง่ได้ช้่ว่ยช่วีติเด็้กจิำานวนมาก	 แตโ่ครงการ
มากมายเหลา่นี� ยงัตอ้งการเงนิทนุเพิม่เตมิเพ่อ่พัฒนาจิากขั � น
ตอนการวจัิิยไปสูข่ั �นตอนทางคลนิกิ
(จิ) การรักษาทีไ่ด้รั้บการพัฒนาด้ว้ยการสนับสนุนจิากสถาบนั
วจัิิยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีกำาลงัเปลีย่นแปลงช่วีติคน 
เน่อ่งจิากการวจัิิยนี�	 เด็้กนักเรยีนมธัยมปลายคนหนึง่ทีพ่กิาร
จิากอบุตัเิหตกุารด้ำานำ�าสามารถฟ่� นฟกูารทำางานของรา่งกาย
สว่นบนและเขา้เรยีนตอ่ในวทิยาลยั	 แมค่นหนึง่ทีต่าบอด้จิาก
โรคทางพันธกุรรมได้ก้ลบัมามองเห็นอกีครั � ง	 และได้ม้กีารคน้
พบการรักษาโรคทีท่ำาใหถ้งึแกค่วามตายใหห้ายขาด้ได้ ้
(ฉ) ตลอด้ปี	 2018	 โครงการทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนัได้ ้
รับเงนิทนุสนับสนุนรว่มมากกวา่	 3	 พันลา้นด้อลลาร	์ สรา้ง
งานเทยีบเทา่ตำาแหน่งงานเต็มเวลามากกวา่	 55,000	 งานใน
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ทำาใหเ้กดิ้รายได้จ้ิากภาษีของรัฐและทอ้ง
ถิน่ประมาณ	 641	 ลา้นด้อลลาร	์ 	และทำาใหเ้กดิ้กจิิกรรมทาง
เศรษฐกจิิเพิม่ขึ� น	 10.7	 พันลา้นด้อลลารใ์นรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
สถาบนัวจัิิยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ได้ด้้งึนักวจัิิยหลาย
รอ้ยคนและบรษัิทมากมายจิากตา่งรัฐเขา้สูรั่ฐแคลฟิอรเ์นยี	 ทำาให ้
รัฐแคลฟิอรเ์นยีกลายเป็นผูู้น้ำาของโลกในสาขานี�	เงนิทนุสนับสนุน
รว่มมากกวา่	 3	 พันลา้นด้อลลารท์ีเ่ป็นผู้ลมาจิากโครงการเหลา่นี� 
สนับสนุนคณุคา่ในการตดั้สนิใจิของผูู้ล้งคะแนนเสยีงทีจ่ิะลงทนุ
ในการวจัิิยและบำาบดั้เพ่อ่รักษาและรักษาโรคและอาการบาด้เจ็ิบ
เร่� อรังใหห้ายขาด้
(ช่) ถงึแมว้า่สถาบนัทีจั่ิด้หาเงนิทนุในการวจัิิยสเต็มเซึลลข์อง
รัฐแคลฟิอรเ์นยีได้ส้รา้งประโยช่นอ์ยา่งมาก	 แตย่งัมงีานอกี
มากมายทีร่ออยู	่ ด้ว้ยขอ้จิำากดั้ใหมด่้า้นการวจัิิยทีส่ำาคญัของ
รัฐบาลกลาง	วาระการตอ่ตา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่พิม่ขึ� น	และความ
เสีย่งของการลด้การจัิด้หาเงนิทนุใหแ้กก่ารวจัิิยและพัฒนาของ
รัฐบาลกลาง	 รัฐแคลฟิอรเ์นยีจิำาเป็นตอ้งเป็นผูู้น้ำาอกีครั � ง	 เพ่อ่
ใหแ้น่ใจิวา่สาขาของการวจัิิยที่มคีวามหวงันี� จิะยงัด้ำาเนนิตอ่
ไป	 และพัฒนาโครงการจิากขั �นตอนการวจัิิยไปสูข่ั �นตอนทาง
คลนิกิ
(ซึ) หากไมม่กีารจัิด้หาเงนิทนุเพิม่เตมิแลว้	 โครงการ
วจัิิยและพัฒนาที่มคีวามหวังมากมายเหล่านี� จิำาเป็นตอ้ง
หยุด้ด้ำาเนินงานในการบำาบัด้รักษาทางการแพทยท์ี่อาจิ
เปลีย่นแปลงช่วีติได้	้ สถาบนัการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	ตอ้งการเงนิทนุเพิม่เตมิ	 เพ่อ่ช่ว่ยนำาการคน้พบ
ทีม่อีนาคตเหลา่นี� ผู้า่นขั �นตอนการพัฒนา	 รวมถงึการวจัิิย
ทางคลนิกิ	 โด้ยมเีป้าหมายทีจ่ิะใหก้ารรักษาผูู้ป่้วยของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีทีม่โีรคและอาการบาด้เจ็ิบเร่� อรัง
มาตรา 3. จิดุ้ประสงคแ์ละเจิตจิำานง
ในการรเิริม่การเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี�	 เป็น
จิดุ้ประสงคแ์ละเจิตจิำานงของประช่าช่นแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีที่
จิะยงัคงสนับสนุนการวจัิิยสเต็มเซึลลเ์พ่อ่ลด้หรอ่รักษาโรคและ
การบาด้เจ็ิบเร่� อรังใหห้ายขาด้	 และด้ว้ยเหตนัุ� นจิงึลด้ความ
ทกุขท์รมานของมนุษยแ์ละคา่ใช่จ้ิา่ยในการรักษาและปรับปรงุ
สขุภาพและผู้ลติภาพของประช่าช่นช่าวรัฐแคลฟิอรเ์นยี	โด้ย:

ขอ้เสนอที ่14
มาตรการใหมท่ีไ่ด้รั้บการเสนอใหก้บัประช่าช่นโด้ยสอด้คลอ้ง
กบับทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 มาตรา	 8	
ขอ้	II
การเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นได้ถ้กูปรับแกแ้ละเพิม่
มาตราตา่ง	 ๆ	 เขา้มาในประมวลกฎหมายวา่ด้ว้ยสขุภาพและ
ความปลอด้ภยั	 ด้งันั� นบทบญัญัตทิีม่อียูจ่ิะถกูลบและพมิพ์
แบบ ขดี้ฆ่า่	 และบทบญัญัตใิหมจ่ิะถกูเพิม่และพมิพเ์ป็นตวั
เอยีง	เพ่อ่บง่บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ 
การเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นเกีย่วกบัการวจัิิย	การ
รักษา	และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคโด้ยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐ

แคลฟิอรเ์นยีในปี	2020
มาตรา 1. หวัขอ้
ขอ้เสนอนี� จิะเป็นทีรู่จั้ิกและอาจิมกีารอา้งถงึในนาม	 “การเขา้
ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นเกีย่วกบัการวจัิิย	 การรักษา 
และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคของสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	ในปี	2020”
มาตรา 2. การลงความเห็นและการประกาศ
โด้ยเอกสารฉบบันี�	 ประช่าช่นช่าวรัฐแคลฟิอรเ์นยีลงความเห็น
และประกาศด้งัตอ่ไปนี� ทั � งหมด้:
(ก) ในปี	 2004	 ผูู้ล้งคะแนนเสยีงรัฐแคลฟิอรเ์นยีปฏิเิสธความ
พยายามของรัฐบาลกลางในการจิำากดั้การวจัิิย				สเต็มเซึลลโ์ด้ย
การจัิด้ตั � งสถาบนัจัิด้หาเงนิทนุในการพัฒนาการวจัิิยและการ
บำาบดั้รักษาโด้ยใช่ส้เต็มเซึลลข์องรัฐแคลฟิอรเ์นยีขึ�นมา	 ซึึง่
ผู้ลกัด้ันใหรั้ฐแคลฟิอรเ์นยีกา้วขึ� นสูต่ำาแหน่งผูู้น้ำาระด้ับโลกใน
ด้า้นการวจัิิยสเต็มเซึลลท์ีท่นัสมยั
(ข) ตั � งแตนั่� นมา	 สถาบนัเวช่ศาสตรก์ารฟ่� นฟสูภาวะเส่อ่มแหง่
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 (สถาบนัการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐแคลฟิอร ์
เนยี)	 ซึึง่จัิด้ตั � งโด้ยผูู้ล้งคะแนนเสยีงรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ได้จั้ิด้หา
เงนิแกโ่ครงการวจัิิยมากกวา่	 1,000	 โครงการใน	 70	 สถาบนั
และธรุกจิิทั่วทั � งรัฐ	 ซึึง่นำาไปสูก่ารคน้พบในการวจัิิยทางการ
แพทยท์ีม่กีารทบทวนโด้ยผูู้รู้เ้สมอกนัมากกวา่	 2,500	 รายการ 
รวมถงึการคน้พบทีม่สีว่นรว่มในการวจัิิยทางคลนิกิในมนุษย	์ 70	
รายการ	 ซึึง่ตั � งเป้าหมายทีจ่ิะคน้หาการรักษาและการรักษาให ้
หายขาด้จิากโรคสำาหรับอาการบาด้เจ็ิบและโรคเร่� อรัง	 การคน้
พบอ่่นอกีมากมายอยู่ในขั � นตอนการแปลที่รอเงนิทนุเพิม่เตมิ
เพ่อ่ด้ำาเนนิการตอ่ไปยงัขั �นตอนการวจัิิยทางคลนิกิ	จินถงึปัจิจิบุนั
ผูู้ป่้วยประมาณ	 2,000	 คนได้รั้บการรักษา	 หรอ่คาด้วา่จิะได้รั้บ
การรักษาในการวจัิิยทางคลนิกิทีม่กีารจัิด้หาเงนิทนุโด้ยสถาบนั
หรอ่ทีศ่นูยว์จัิิยความเป็นเลศิของสถาบนั	 และมผีูู้ป่้วยมากกวา่ 
4,000	 คนทีไ่ด้ม้กีารลงทะเบยีน	 หรอ่คาด้วา่จิะลงทะเบยีนใน
การวจัิิยทางคลนิกิในมนุษย	์ ซึึง่สถาบนัวจัิิยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีได้จั้ิด้หาเงนิใหแ้กก่ารวจัิิย	 หรอ่การพัฒนาการ
บำาบดั้รักษา	หรอ่ทีศ่นูยว์จัิิยความเป็นเลศิของสถาบนั
(ค) นักวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุโด้ยสถาบนัการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีกำาลงัทำาเพ่อ่พัฒนาการบำาบดั้รักษาและการรักษา
ใหห้ายขาด้จิากโรคสำาหรับโรคและการบาด้เจ็ิบทีร่า้ยแรง	 ได้แ้ก	่
โรคมะเร็ง	 โรคเบาหวาน	 โรคหวัใจิ	 โรคทางเด้นิหายใจิสว่นลา่ง	
โรคไต	 โรคอลัไซึเมอร	์ โรคพารก์นิสนั	 การบาด้เจ็ิบทีไ่ขสนัหลงั 
ตาบอด้	 โรคกลา้มเน่� อออ่นแรง	 (ALS)	 โรคเอช่ไอว/ีเอด้ส ์
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(ก) จัิด้หาเงนิทนุจิากพันธบตัรจิำานวน	 5.5	 พันลา้นด้อลลาร ์
เพ่อ่ให	้สถาบนัการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี		 ยงัคง
ใหเ้งนิทนุแกก่ารวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการวจัิิยสำาคญัอ่น่	 ๆ	 เพ่อ่
พัฒนาการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคสำาหรับโรค
และภาวะรา้ยแรง	 เช่น่	 โรคเบาหวาน	 โรคมะเร็ง	 โรคเอช่ไอว/ี
เอด้ส	์โรคหวัใจิ	อมัพาต	ตาบอด้	โรคไต	โรคเกีย่วกบัทางเด้นิ
หายใจิ	และอ่น่	ๆ	อกีมากมาย
(ข) อทุศิเงนิ	 1.5	 พันลา้นด้อลลารส์ำาหรับการสนับสนุนการ
วจัิิยและพัฒนาของการรักษาโรคและภาวะของสมองและ
ระบบประสาทสว่นกลาง	 เช่น่	 โรคอลัไซึเมอร	์ โรคพารก์นิ
สนั	 การอดุ้ตนัของเสน้โลหติไปเลี� ยงสมอง	 โรคสมองเส่อ่ม 
โรคลมบา้หม	ู ภาวะซึมึเศรา้	 โรคมะเร็งสมอง	 โรคจิติเภท	
โรคออทซิึึม่	และโรคและภาวะอ่น่	ๆ	ของสมอง
(ค) สง่เสรมิการเขา้ถงึและความสามารถในจิา่ยเพ่อ่เขา้รับการ
รักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	 โด้ยใหแ้น่ใจิวา่ช่าว
รัฐแคลฟิอรเ์นยีจิำานวนมากขึ� นจิะมโีอกาสเขา้รว่มในการวจัิิย
ทางคลนิกิ	 สำาหรับการรักษาใหมท่ีม่คีวามหวงัของโรคและ
อาการบาด้เจ็ิบเร่� อรัง	เพิม่จิำานวนและการเขา้ถงึทางภมูศิาสตร์
ของคลนิกิทีใ่หก้ารรักษาเฉพาะทางหรอ่การรักษาใหห้ายขาด้
จิากโรค	 รวมถงึศนูยว์จัิิยทีเ่ป็นเลศิอยา่ง	 Alpha	 Stem	 Cell	
Clinics	 และศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น	 ซึึง่
สนับสนุนการวจัิิยทางคลนิกิและจิะทำาหนา้ทีเ่ป็นรากฐานใน
การสง่มอบการรักษาในอนาคต	 และโด้ยการช่ว่ยผูู้ป่้วยช่าว
รัฐแคลฟิอรเ์นยีใหไ้ด้รั้บการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้
จิากโรคทีเ่กดิ้ขึ� นจิากการวจัิิยและพัฒนาที่ได้รั้บเงนิทนุจิาก
สถาบนั
(ง) กำาหนด้ใหม้คีวามรับผู้ดิ้ช่อบและความโปรง่ใสทีเ่ขม้งวด้	
รวมถงึกฎเกีย่วกบัผู้ลประโยช่นข์ดั้กนัทีเ่ขม้งวด้ซึึง่จิะตอ้งมกีาร
อปัเด้ตทกุๆสีปี่	 การจิำากดั้จิำานวนพนักงานทีส่ถาบนัจิะจิา้งงาน
ได้แ้ละมลูคา่สงูสดุ้ของเงนิทนุทีจ่ิะใช่เ้พ่่อการบรหิารจัิด้การ
ของสถาบนั	 เพ่อ่ใหแ้น่ใจิวา่อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	 92.5	 ของราย
ได้จ้ิากพันธบตัร	จิะถกูใช่ไ้ปกบัการวจัิิยและพัฒนา	และการสง่
มอบการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค
(จิ) สรา้งงานสำาหรับพนักงานทีจ่ิำาเป็น	 เพ่อ่ใหแ้น่ใจิวา่การ
พัฒนาการวจัิิยทีม่คีวามหวงันี� จิะมกีารด้ำาเนนิการตอ่เพ่อ่ไปสู่
ขั �นตอนทางคลนิกิ	 และผูู้ป่้วยของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจิะได้รั้บการ
รักษาทีเ่ป็นผู้ลจิากการวจัิิยนั� น
(ฉ) ตอกยำ�าตำาแหน่งของรัฐแคลฟิอรเ์นยีในฐานะผูู้น้ำาของโลก
ด้า้นการพัฒนาการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค
โด้ยสเต็มเซึลลใ์หแ้กผูู่้ป่้วย
(ช่) สนับสนุนการลงทนุภาคเอกช่นในโครงการที่ได้รั้บ
เงนิทนุจิากสถาบันเพ่่อใช่ป้ระโยช่นจ์ิากเงนิทนุของสถาบัน 
เพ่่อการวจัิิยทางคลนิกินี� จิะได้พั้ฒนาการรักษาใหม่ๆ เร็วขึ� น
และไปสูเ่ป้าหมายทีจ่ิะใหก้ารรักษาผูู้ป่้วยของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(ซึ) ปกป้องกองทุนทั่ วไปโด้ยการ เล่่อนการช่ำา ร ะ เงิน
ของกองทนุทั่วไปของพันธบตัรในเวลาหา้ปีแรก	 จิำากดั้การ
ออกพันธบตัรในช่ว่งเวลาหนึ่งปีไม่ใหเ้กนิครึ่งหนึ่งของรอ้ยละ
หนึ่งของมูลค่าทั � งหมด้ของพันธบัตรทั่วไปของรัฐที่คงคา้ง
และได้รั้บอนุญาตแลว้	 ในผู้ลรวมทั � งหมด้	 ณ	 วนัที	่ 1	 มกราคม 
2020	 กำาหนด้วา่จิะขายพันธบตัรในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่	 10	 ปี 
และกระจิายคา่ใช่จ้ิา่ยของพันธบตัรเป็นระยะเวลาสงูสดุ้	 40	 ปี 
เพ่อ่ทีก่ารช่ำาระเงนิคน่จิะสอด้คลอ้งกับช่ว่งเวลาทีผูู่้ป่้วยช่าวรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	 จิะได้รั้บประโยช่นจ์ิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิาก
สถาบนั

มาตรา 4. มาตรา	 125290.72	 ถกูเพิม่เขา้มาในประมวล
กฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยั	เพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.72. ขยายโปรแกรม	 Alpha	 Stem	 Cell	 Clinic	
และจัิด้ตั � งโปรแกรมศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น
(ก) สถาบนัจิะขยายโปรแกรม	 Alpha	 Stem	 Cell	 Clinic	
และจัิด้ตั � งโปรแกรมศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น
เพ่อ่จัิด้หาเงนิทนุสำาหรับการกอ่ตั � งศนูยค์วามเป็นเลศิทีม่กีาร
วจัิิยทางคลนิกิ	 และมกีารรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้
จิากโรคสำาหรับผูู้ป่้วยทกุคน	 	เป้าหมายของโปรแกรมศนูย์
ความเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น	 คอ่	 การขยายความสามารถ
ของโปรแกรม	 Alpha	 Stem	 Cell	 Clinic	 เพ่อ่สนับสนุนการ
เขา้ถงึการวจัิิยทางคลนิกิในมนุษยแ์ละการเขา้ถงึการรักษาและ
การรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	 ซึึง่ได้ม้าจิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บ
เงนิทนุจิากสถาบนัสำาหรับผูู้ป่้วยในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 โด้ยการจัิด้
ตั � งศนูยค์วามเป็นเลศิทีห่ลากหลายทางภมูศิาสตรเ์พ่อ่ทำาการ
วจัิิยทางคลนิกิ	 และพยายามทีจ่ิะใหก้ารรักษาและการรักษา
ใหห้ายขาด้จิากโรคทีเ่ป็นผู้ลจิากการวจัิิยนั� นแกผูู่้ป่้วยของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในวงกวา้ง
(ข) สถาบันจิะตอ้งจัิด้ลำาด้ับความสำาคญัของการระด้มทนุ
ของใบสมคัรสำาหรับศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น 
ซึึง่เพิม่การกระจิายของศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น
ทางภมูศิาสตร์ไปทั่วทั � งรัฐ	 โด้ยพจิิารณาตำาแหน่งทีต่ั � งของ 
Alpha	Stem	Cell	Clinics	เพ่อ่สนับสนุนการเขา้ถงึของผูู้ป่้วย 
สถาบันจิะจัิด้ลำาด้ับความสำาคญัของการย่่นคำารอ้งสำาหรับ 
Alpha	 Stem	 Cell	 Clinics	 และศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการ
ด้แูลช่มุช่นซึึง่นำาเสนอเงนิทนุสนับสนุนรว่มหรอ่การสนับสนุน
ในรปูแบบอ่น่ทีไ่ด้รั้บการยน่ยนั	 ทีส่อด้คลอ้งกบัมาตรฐานการ
แพทยท์ีส่งูสดุ้ตามทีจั่ิด้ตั � งโด้ยคณะกรรมการปกครองของ
สถาบนั
(ค) การยน่คำารอ้งสำาหรับ	 Alpha	 Stem	 Cell	 Clinic	 และ
ศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น	 จิะตอ้งกำาหนด้ใหม้ี
การรวมแผู้นสำาหรับการเพิ่มการเขา้ถงึการวจัิิยทางคลนิกิ
สำาหรับผูู้ป่้วยของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 และทำาใหก้ารรักษาหรอ่
การรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคทีไ่ด้ม้าจิากการวจัิิยได้รั้บเงนิทนุ
จิากสถาบันนั� นมใีหก้ารบรกิารอยา่งกวา้งขวางมากขึ� นแกผูู่้ ้
ป่วยของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 รวมถงึระบวุธิทีีผูู่้ย้ ่น่สมคัรจิะใหก้าร
สนับสนุนโรงพยาบาลที่ใหบ้รกิารสนับสนุนและคา่ใช่จ้ิา่ยใน
การเขา้ถงึของผูู้ป่้วยทีเ่ขา้รว่มในการวจัิิยทางคลนิกิ	 เพ่อ่เพิม่
การเขา้ถงึการวจัิิยสำาหรับผูู้ป่้วยของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 โด้ยไม่
คำานงึถงึสถานะทางเศรษฐกจิิและทีต่ั � งทางภมูศิาสตร์
(ง) จิะมกีารใหร้างวลั	 Alpha	 Stem	 Cell	 Clinic	 และศนูย์
ความเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น	 ตามวธิดี้ำาเนนิการทีอ่ธบิาย
ไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินในขอ้	1	(เริม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	125290.10)	
ของบทที	่3	ของสว่นที	่5	ของภาค	106
มาตรา 5. มาตรา	 125290.73	 ถกูเพิม่เขา้มาในประมวล
กฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยัเพ่อ่ใหอ้า่น	ด้งันี� :
125290.73. โปรแกรมด้า้นการฝึึกอบรมและทนุการศกึษา
ทางวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์
(ก) สถาบนัจิะจัิด้ตั � งโปรแกรมการฝึึกอบรมและทนุการศกึษา 
เป้าหมายของโปรแกรมการฝึึกอบรมและทนุการศกึษาคอ่ให:้
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(ข)	 สถาบนัอาจิจัิด้ตั � งโปรแกรมเพ่อ่มอบอำานาจิใหก้บัผูู้ไ้ด้รั้บ
ทนุการศกึษาใหท้ำางานใน	 Alpha	 Stem	 Cell	 Clinics	 และ
ศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น	 ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการ
เขา้รว่มในโปรแกรมการใหท้นุการศกึษา
(ค) จิะตอ้งมกีารมอบรางวลัโปรแกรมการฝึึกอบรมและทนุการ
ศกึษาตามวธิดี้ำาเนนิการทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินในขอ้ 
1	 (เริม่ตน้ด้ว้ย	 มาตรา	 125290.10)	 ของบทที	่ 3	 ของสว่น	 
5	ของภาค	106	มาตรา 6. มาตรา	125290.74	ถกูเพิม่เขา้
มาในประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยั	 เพ่อ่ใหอ้า่น
ด้งันี� :
125290.74. โปรแกรมหอ้งปฏิบิตักิารวจัิิยรว่ม
(ก) สถาบันจิะจัิด้ตั � งโปรแกรมหอ้งปฏิบิตักิารวจัิิยรว่มขึ� นมา
อกีครั � ง	เพ่อ่ใหเ้งนิทนุแกส่ถาบนัด้า้นวชิ่าการและสถาบนัวจัิิยที่
ไมห่วงัผู้ลกำาไรในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 สำาหรับเคร่อ่งมอ่พเิศษ	การ
จัิด้หาการเพาะเลี� ยงเซึลลส์ายพันธุ	์ วสัด้สุำาหรับการเพาะเช่่� อ 
และคำาแนะนำาและการฝึึกอบรมวธิแีละเทคนคิในการวจัิิย	 ผูู้ไ้ด้ ้
รับรางวลัของเงนิช่ว่ยเหลอ่โครงการหอ้งปฏิบิตักิารวจัิิยรว่มจิะ
ตอ้งเสนอหอ้งปฏิบิตักิารวจัิิยใหแ้กนั่กวจัิิยทีท่ำาการวจัิิยนั� นที่
สถาบนัของผูู้ไ้ด้รั้บรางวลั	 และใหแ้ผู้นการเขา้ถงึทีเ่หมาะสม
สำาหรับสถาบนัวจัิิยทีอ่ยูใ่กล	้ และเสนอคำาแนะนำาและโอกาส
การฝึึกอบรมใหแ้กนั่กศกึษาและนักวจัิิยทีส่ถาบนัทีไ่ด้รั้บรางวลั	
และใหแ้ผู้นการเขา้ถงึทีเ่หมาะสมสำาหรับสถาบนัวจัิิยทีอ่ยูใ่กล ้
(ข)	 สถาบนัจิะใหค้วามสำาคญัในการใหเ้งนิทนุแกใ่บสมคัรของ
สถาบนัทีจ่ิะเพิม่การกระจิายทางด้า้นภมูศิาสตรข์องหอ้งปฏิบิตั ิ
การวจัิิยรว่มทั่วทั � งรัฐ	 และใบสมคัรทีน่ำาเสนอเงนิทนุสนับสนุน
รว่ม	หรอ่การสนับสนุนในรปูแบบอ่น่ทีไ่ด้รั้บการยน่ยนั
(ค) จิะมกีารใหร้างวลัโปรแกรมหอ้งปฏิบิตักิารวจัิิยรว่ม	 ตามวธิี
ด้ำาเนนิการทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินในขอ้	1	 (เริม่ตน้ด้ว้ย
มาตรา	125290.10)	ของบทที	่3	ของสว่นที	่5	ของภาค	106
มาตรา 7. มาตรา	 125290.75	 ถกูเพิม่เขา้มาในประมวล
กฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยั	เพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.75. คณะทำางานด้า้นการเขา้ถงึและความสามารถ
ในการจิา่ยเพ่อ่เขา้รับการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิาก
โรค
(ก) สมาช่กิภาพ
คณะทำางานด้า้นการเขา้ถงึและความสามารถในการจิา่ยเพ่อ่
เขา้รับการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	 จิะมสีมาช่กิ 
17	 คน	 ทีถ่กูเสนอช่่อ่โด้ยประธานหรอ่รองประธานและอนุมตัิ
โด้ยคณะกรรมการ	ด้งัตอ่ไปนี� :
(1) สมาช่กิหา้คนของ	 ICOC	 (คณะกรรมการปกครอง)	 โด้ย
สมาช่กิอยา่งนอ้ยสองคนจิากจิำานวนนี� มาจิากการแตง่ตั � งตาม
วรรค	(3),	(4),	(5),	หรอ่	(6)	ของอนุมาตรา	(ก)	ของมาตรา 
125290.20
(2) บคุคลที่มปีระสบการณ์ในฝ่ึายเอกช่นด้า้นระยะการ
คุม้ครองทางการแพทย	์ คณุสมบตั	ิ และกระบวนการในการ
เรยีกคา่ช่ด้เช่ย	 สำาหรับการบำาบดั้รักษาแบบนวตักรรม	 หาก
เป็นไปได้	้ รวมถงึ	 ประสบการณ์ในการตอ่รองความคุม้ครอง
กบับรษัิทประกนัเอกช่น	องคก์ารบรหิารด้า้นสขุภาพ	หรอ่แผู้น
ประกนัสขุภาพด้ว้ยตนเองขององคก์ร

(1)	 แน่ใจิวา่ช่าวรัฐแคลฟิอรเ์นยีมบีคุลากรทีจ่ิำาเป็นในการ
พัฒนาการคน้พบใหมจ่ิากขั � นตอนการวจัิิยไปสูข่ั � นตอนทาง
คลนิกิ	
(2) เรง่การเขา้ถงึการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค 
และพรอ้มใหก้ารรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคซึึง่
เป็นผู้ลจิากการวจัิิยที่ได้รั้บเงนิทนุจิากสถาบันแกผูู่้ป่้วยในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	
(3) เตรยีมพรอ้มนักศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	 สำาหรับอาช่พีในด้า้นการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละ
โอกาสการวจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่	 ๆ	 และในการพัฒนาและสง่มอบ
การรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค
(4) สนับสนุนนักศกึษาระด้บับณัฑิติศกึษา	 นักศกึษาหลงั
ปรญิญาเอก	 และนักศกึษาแพทย	์ รวมถงึนักศกึษาฝึึกงาน 
แพทยป์ระจิำา	 และผูู้ไ้ด้รั้บทนุการศกึษาระด้บับณัฑิติทีท่ำางาน
ในสาขาสเต็มเซึลล	์ และโอกาสในการวจัิิยสำาคญัอ่น่ๆ	 และใน
การพัฒนาและสง่มอบการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิาก
โรคด้ว้ยทนุการศกึษา
(ข) (1) (ก) โปรแกรมจิะใหร้างวลัแกว่ทิยาลยัช่มุช่นและ
วทิยาเขตของมหาวทิยาลยัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 เพ่อ่จัิด้ตั � ง
โปรแกรมการฝึึกอบรมเพ่่อเตรยีมพรอ้มนักศกึษาปรญิญา
ตร	ี และใหท้นุแกนั่กศกึษาปรญิญาโทสำาหรับวฒุกิารศกึษา
ขั � นสงูและอาช่พีการงานทางเทคนคิในด้า้นการวจัิิยสเต็ม
เซึลลแ์ละโอกาสการทำาวจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่ๆ	 และการพัฒนาและ
สง่มอบการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	รวมถงึการ
ฝึึกอบรมภาคปฏิบิตัแิละการศกึษาในด้า้นการวจัิิยสเต็มเซึลล์
และโอกาสการทำาวจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่ๆ	 และในการพัฒนาและสง่
มอบการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	 การมสีว่น
รว่มของผูู้ป่้วยโด้ยตรงและกจิิกรรมเผู้ยแพรป่ระช่าสมัพันธซ์ึ ึง่
ใหช้่มุช่นทีห่ลากหลายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีได้ม้สีว่นรว่ม	 เพ่อ่
ใหแ้น่ใจิวา่ช่มุช่นทั � งหมด้รับทราบและเขา้ถงึการรักษาและ
การรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนั	 ซึึง่
ถอ่วา่เป็นผู้ลลพัธท์ีส่ำาคญัของโปรแกรมนี�	 สถาบนัจิะใหค้วาม
สำาคญัในการใหเ้งนิทนุแก่ใบสมคัรของสถาบนัทีจ่ิะเพิม่การก
ระจิายทางด้า้นภมูศิาสตรข์องการฝึึกอบรมทั่วทั � งรัฐและความ
หลากหลายทางเศรษฐกจิิและสงัคม	 และใบสมคัรทีน่ำาเสนอ
เงนิทนุสนับสนุนรว่ม	 หรอ่การสนับสนุนในรปูแบบอ่น่ทีไ่ด้รั้บ
การยน่ยนั
(ข) สถาบนัอาจิจิะจัิด้ตั � งการลงทนุรว่ม	 การฝึึกงานทีไ่ด้รั้บ
การอปุถมัภใ์หเ้ป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมการฝึึกอบรม	 เพ่อ่ใช่ ้
ประโยช่นจ์ิากเงนิทนุของสถาบนั	และสรา้งโอกาสการจิา้งงาน
สำาหรับนักเรยีนในตำาแหน่งเทคนคิ	 ซึึง่พัฒนาสาขาของสเต็ม
เซึลลแ์ละโอกาสการวจัิิยสำาคญัอ่น่ๆ	 และการพัฒนาและสง่
มอบการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค
(2) (ก) โปรแกรมทนุการศกึษาจิะใหร้างวลัแกส่ถาบันด้า้น
วชิ่าการและสถาบันวจัิิยที่ไมห่วงัผู้ลกำาไรในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	
เพ่อ่จัิด้ทำารางวลัทนุการศกึษาใหแ้กนั่กศกึษาระด้บับณัฑิติและ
ระด้บัหลงัปรญิญาเอก	 และนักศกึษาโรงเรยีนแพทย	์ รวมถงึ	
นักศกึษาฝึึกงาน	แพทยป์ระจิำา	และผูู้ไ้ด้รั้บทนุการศกึษาระด้บั
บณัฑิติ	 ทีม่สีว่นรว่มในการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละโอกาสการ
วจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่	 ๆ	 และการพัฒนาและสง่มอบการรักษาและ
การรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	 รางวลัทนุการศกึษาอาจิจิะเป็น
เอกเทศหรอ่เป็นสว่นเสรมิของการใหเ้งนิทนุอ่น่
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(2)	 เสนอแนะนโยบายและโปรแกรมของคณะกรรมการ
ปกครอง	 เพ่อ่ช่ว่ยช่าวรัฐแคลฟิอรเ์นยีใหเ้ขา้ถงึการวจัิิยทาง
คลนิกิในมนุษย	์ และเพ่อ่ใหผูู้้ป่้วยของรัฐแคลฟิอรเ์นยีทั่วทั � งรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีได้รั้บการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	
ซึึง่เป็นผู้ลจิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนั
(3) เสนอแนะนโยบายและโปรแกรมของคณะกรรมการ
ปกครอง	 เพ่อ่ช่ว่ยช่าวรัฐแคลฟิอรเ์นยีใหส้ามารถจิา่ยเพ่อ่เขา้
รว่มในการวจัิิยทางคลนิกิในมนุษย	์ และเพ่อ่ใหผูู้้ป่้วยของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	 สามารถจิา่ยเพ่อ่รับการรักษาและการรักษาให ้
หายขาด้จิากโรค	 ซึึง่เป็นผู้ลจิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิาก
สถาบนั	โด้ยไมค่ำานงึถงึสถานะทางการเงนิ
(4) รว่มงานกบั	 Alpha	 Stem	 Cell	 Clinics	 และศนูยค์วาม
เป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น	 และสถาบนัด้แูลสขุภาพของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีอ่น่	ๆ	และผูู้ช้่ำาระเงนิสำาหรับการด้แูลสขุภาพ	รวม
ถงึบรษัิทประกนัเอกช่น	โปรแกรมของรัฐบาล	และมลูนธิ	ิเพ่อ่
พัฒนาโปรแกรมทีเ่ป็นรปูแบบและรปูแบบการคุม้ครอง	 เพ่อ่
สง่เสรมิการเขา้ถงึและความสามารถในการจิา่ยของผูู้ป่้วยใน
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 เพ่อ่เขา้รับการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้
จิากโรค	 ซึึง่เป็นผู้ลมาจิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนั 
โด้ยไมค่ำานงึถงึสถานะทางการเงนิ	 หรอ่โรค	 อาการบาด้เจ็ิบ	
หรอ่ภาวะทางสขุภาพทีก่ำาลงัเผู้ช่ญิอยู่
(5) ใหค้ำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการปกครองเกีย่วกบัเกณฑิก์าร
คุม้ครองและกระบวนการในการเรยีกคา่ช่ด้เช่ยของการบำาบดั้
รักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแบบนวตักรรม	 ซึึง่เป็น
ผู้ลจิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนั	 ซึึง่มใีหแ้กผูู่้ป่้วย
ผู้า่นทางโปรแกรมทีม่จัีิด้หาเงนิทนุทั � งจิากรัฐบาลและเอกช่น
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 โด้ยมเีป้าหมายในการขยายการเขา้ถงึและ
ความสามารถในการจิา่ย
มาตรา 8. มาตรา	 125290.76	 ถกูเพิม่เขา้มาในประมวล
กฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยั	เพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.76. คณะทีป่รกึษาเฉพาะกจิิ
(ก) สมาช่กิภาพ
ประธานอาจิแตง่ตั � งคณะที่ปรกึษาเฉพาะกจิิหนึ่งคณะหรอ่
มากกวา่	 เพ่อ่ใหค้ำาแนะนำาจิากผูู้เ้ช่ีย่วช่าญ	 ในการจัิด้การ
วัตถุประสงคเ์ฉพาะในสาขาที่อยูภ่ายใตเ้ขตอำานาจิของ
สถาบนั	 รวมถงึ	 เน่� อหาด้า้นวทิยาศาสตร	์ นโยบาย	 จิรยิธรรม	 
การเงนิ	 และเทคนคิ	 ประธานจิะแตง่ตั � งจิำานวนสมาช่กิเทา่กนั 
โด้ยจิะเป็นผูู้ท้ีม่คีวามเช่ีย่วช่าญในสาขาทีต่อ้งการคำาแนะนำา 
และสมาช่กิอยา่งนอ้ยหนึ่งคนทีจ่ิะใหม้มุมองเพ่่อสนับสนุนผูู้ ้
ป่วย
(ข) หนา้ที่
คณะที่ปรกึษาเฉพาะกจิิจิะแนะนำาคณะกรรมการผู้่านทาง
ประธาน	 ในเน่� อหาด้า้นวทิยาศาสตร	์ นโยบาย	 การเงนิ	
จิรยิธรรม	และเทคนคิ		ทีอ่ยูภ่ายใตเ้ขตอำานาจิของสถาบนั
(ค) การปฏิบิตังิาน
(1) คณะทีป่รกึษาเฉพาะกจิิจิะเป็นทีป่รกึษาเทา่นั� น	 และ
การปฏิบิตังิานจิะเป็นไปตามขอ้กำาหนด้ที่ใช่ก้ับคณะทำางาน
ตามมาตรา	 125290.50	 โด้ยมเีง่อ่นไขวา่คณะทีป่รกึษา
เฉพาะกจิิจิะตอ้งมกีารประช่มุในทีส่าธารณะ	 เม่อ่มกีารลง
คะแนนเสยีงเกีย่วกบัคำาแนะนำาในนโยบาย

(3) ผูู้เ้ช่ีย่วช่าญหรอ่บคุคลทีม่คีวามรูอ้ยา่งมาก	 ซึึง่มี
ประสบการณค์วามคุม้ครองในการบำาบดั้รักษาของรัฐบาล
กลาง	 คณุสมบตั	ิ และกระบวนการในการเรยีกคา่ช่ด้เช่ย	 หาก
เป็นไปได้	้ รวมถงึ	 ประสบการณก์บัศนูย	์ Medicare	 และ	
Medicaid	Services	ของรัฐบาลกลาง
(4 )   ผูู้ เ้ ช่ี่ ย ว ช่ า ญ ห ร่ อ บุ ค ค ล ที่ มีค ว า ม รู อ้ ย่ า ง ม า ก 
ซึึ่งมปีระสบการณ์ในโปรแกรมการประกันสาธารณะของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	 (Covered	 California)	 การคุม้ครอง	 คณุสมบตั ิ
และกระบวนการในการเรยีกคา่ช่ด้เช่ยของการบำาบดั้รักษาแบบ
นวตักรรม
(5) ตวัแทนสองคนจิากโรงพยาบาลในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ซึึง่เขา้
รว่มในการวจัิิยทางคลนิกิของสเต็มเซึลล	์ หรอ่รักษาผูู้ป่้วยด้ว้ย
สเต็มเซึลลห์รอ่การรักษาทางพันธกุรรมทีไ่ด้รั้บการอนุมตัจิิาก
องคก์ารอาหารและยาของรัฐบาลกลาง
(6) ตวัแทนจิากองคก์รการกศุลผูู้ซ้ึ ึง่มปีระสบการณ์ในการช่ว่ย
เหลอ่ผูู้ป่้วยในการเขา้ถงึและความสามารถในการจิา่ยเพ่อ่เขา้
รว่มทด้ลองทางคลนิกิ	หรอ่การเขา้ถงึและความสามารถในการ
จิา่ยเพ่อ่เขา้รับการบำาบดั้รักษาแบบนวตักรรม
(7) ตวัแทนสองคนจิากองคก์รสนับสนุนผูู้ป่้วยซึึง่เป็นผูู้ม้คีวาม
เช่ี่ยวช่าญด้า้นเทคนคิหรอ่ประสบการณด์้า้นการคุม้ครอง 
คณุสมบตั	ิ และกระบวนการในการเรยีกคา่ช่ด้เช่ยของการ
บำาบดั้รักษาแบบนวตักรรม
(8) นักเศรษฐศาสตรด์้า้นการด้แูลสขุภาพผูู้ซ้ึ ึง่มปีระสบการณ์
ในการใหค้ำาแนะนำาและเจิรจิาตอ่รองกบับรษัิทประกนัเอกช่น 
บรษัิทประกนัของรัฐบาล	 หรอ่โปรแกรมการประกนัตนเอง
ขององคก์ร	 เกีย่วกบัการคุม้ครองสำาหรับการบำาบดั้รักษาแบบ
นวตักรรม	 หรอ่การทด้ลองในมนุษย	์ รวมถงึประสบการณ์
ในการช่ว่ยเหลอ่โรงพยาบาลและคลนิกิในการอดุ้ช่อ่งว่าง
ทางการเงนิเพ่อ่ครอบคลมุคา่ใช่จ้ิา่ยทั � งทางตรงและทางออ้ม
ของการบำาบดั้รักษาแบบนวตักรรม
(9) ผูู้น้ำาบกุเบกิสำาหรับช่ว่ยเหลอ่ผูู้ป่้วยที่มกีารฝึึกอบรมและ
ประสบการณ์ในการช่ว่ยเหลอ่ผูู้ป่้วยใหไ้ด้รั้บการสนับสนุน
ทางการเงนิจิากบรษัิทประกนัเอกช่น	 การสนับสนุนจิากรัฐ 
หรอ่การสนับสนุนจิากองคก์รไมห่วงัผู้ลกำาไร	 และช่ว่ยเหลอ่ผูู้ ้
ป่วยเพ่อ่รับการสนับสนุนบรกิารทางสงัคม	 เพ่อ่ใหค้วามสะด้วก
ในการเขา้รว่มในการทด้ลองในมนุษยท์ี่ได้รั้บการอนุมตัจิิาก
องคก์ารอาหารและยาของรัฐบาลกลาง	 หรอ่คณุสมบตัใินการ
เขา้ถงึและความช่ว่ยเหลอ่ทางการเงนิสำาหรับการบำาบดั้รักษา
แบบนวตักรรม
(10) ประธานและรองประธานของคณะกรรมการปกครอง
(ข) หนา้ที่
คณะทำางานด้า้นการเขา้ถงึและความสามารถในการจิา่ยเพ่อ่
เขา้รับการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	 จิะมหีนา้ที่
ด้งัตอ่ไปนี� :
(1) ตรวจิสอบ	พัฒนา	และช่ว่ยเหลอ่ในการใช่ร้ปูแบบทางการ
เงนิ	 เพ่อ่เพิม่การเขา้ถงึและความสามารถในการจิา่ยเพ่อ่เขา้
รับการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	 ซึึง่เป็นผู้ลจิาก
การวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนัสำาหรับช่าวรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
และเพ่อ่เพิม่การเขา้ถงึการวจัิิยทางคลนิกิ	 รวมถงึ	 ทางเลอ่ก
ในการเรยีกคา่ช่ด้เช่ยสำาหรับคา่ใช่จ้ิา่ยของผูู้ป่้วยทีต่รงตาม
คณุสมบตั	ิ เพ่อ่ช่ว่ยใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีว่า่	 คา่ช่ด้เช่ย
ครอบคลมุคา่ใช่จ้ิา่ยของผูู้ป่้วย	 รวมถงึ	 คา่ใช่จ้ิา่ยทางการ
แพทย	์ คา่ทีพั่ก	 คา่อาหาร	 และคา่เด้นิทาง	 สำาหรับผูู้เ้ขา้รว่ม
วจัิิยและผูู้ด้้แูล
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(ii) มปีระวตัทิีพ่สิจูินแ์ลว้ในหา้ปีทีผู่้า่นมา	 ในการบรหิารจัิด้การ
งบประมาณการวจัิิยด้า้นช่วีวทิยาศาสตรม์ลูคา่เกนิยีส่บิลา้น
ด้อลลาร	์($20,000,000)	ตอ่ปี	
(ค) องคก์รการคา้ด้า้นช่วีวทิยาศาสตรข์องรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ทีไ่มไ่ด้ม้สีว่นรว่มอยา่งเต็มทีใ่นการวจัิิยหรอ่พัฒนาการบำาบดั้
รักษา	หรอ่การสง่มอบการบำาบดั้รักษา	ด้ว้ยสเต็มเซึลลต์น้แบบ
หรอ่ตน้กำาเนดิ้	 หรอ่การรักษาทางพันธกุรรม	 ซึึง่มภีมูหิลงัใน
การใช่ก้ารบำาบดั้รักษาทางการแพทยท์ีท่ด้ลองได้ป้ระสบความ
สำาเร็จิหรอ่	 กำาลงัพัฒนาอยู	่  รวมถงึ	 ทำาการวจัิิยทางคลนิกิ
ในมนุษย	์ และยงัไมไ่ด้รั้บ	 หรอ่ย่น่สมคัร	 เพ่อ่รับเงนิทนุจิาก
สถาบนัในช่ว่งเวลาของการแตง่ตั � งนี�	 สมาช่กิคณะกรรมการ
ขององคก์รนั� น	 ทีม่คีณุสมบตัทิั่วไปอนัเด้ยีวกนั	 โด้ยมปีระวตั ิ
ในการพัฒนาการบำาบดั้รักษาทางการแพทยแ์บบนวตักรรม
ทีป่ระสบความสำาเร็จิ	 อาจิได้รั้บการแตง่ตั � งแทนทีเ่จิา้หนา้ที่
ระด้บับรหิารได้ ้
(ง) จิะมีเพียงแค่สมาช่กิหนึ่ งคนที่จิะได้รั้บแต่งตั � งจิาก
มหาวทิยาลยั	 สถาบนั	 หรอ่องคก์รเด้ยีว	 เพ่อ่ใหเ้ป็นไป
ตามจิดุ้ประสงคใ์นวรรค	 (2)	 เจิา้หนา้ทีร่ะด้บับรหิารของ
มหาวทิยาลยัในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 สถาบนัวจัิิยทีไ่มห่วงัผู้ลกำาไร 
หรอ่องคก์รการคา้ด้า้นช่วีวทิยาศาสตรท์ี่ได้รั้บแตง่ตงัใหเ้ป็น
สมาช่กิ	 อาจิมอบหมายหนา้ทีเ่หลา่นั� นใหแ้กเ่จิา้หนา้ทีร่ะด้บั
บรหิารขององคก์ร	 หรอ่ใหแ้กค่ณบด้ขีองโรงเรยีนแพทยเ์ป็นครั � ง
คราว
(3) ผูู้ว้า่การรัฐ	 รองผูู้ว้า่การรัฐ	 เหรัญญกิ	 และผูู้ค้วบคมุบญัช่ ี
จิะแตง่ตั � งสมาช่กิจิากตวัแทนของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ทีม่าจิาก
กลุม่ผูู้ส้นับสนุนการจัิด้การโรคของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ระด้บั
ภมูภิาค	รัฐ	หรอ่ประเทศ	ด้งัตอ่ไปนี� :
(ก) ผูู้ว้า่การรัฐจิะแตง่ตั � งสมาช่กิ	 สอง สาม	 คน	 แตล่ะคนมา
จิากผูู้ส้นับสนุนการจัิด้การโรคด้งัตอ่ไปนี� :	 อาการบาด้เจ็ิบที่
ไขสนัหลงัและโรค	อลัไซึเมอรแ์ละภาวะสขุภาพจิติ
(ข) รองผูู้ว้า่การรัฐจิะแตง่ตั � งสมาช่กิ	 สอง	 สามคน	 แตล่ะคน
มาจิากกลุม่ผูู้ส้นับสนุนการจัิด้การโรคด้งัตอ่ไปนี� :	 เบาหวาน
ประเภท	 II และ	 โรคปลอกประสาทเส่อ่มแข็ง	 หรอ่	 โรค
กลา้มเน่� อออ่นแรง	ALS	และภาวะสขุภาพจิติ
(ค) เหรัญญกิจิะแตง่ตั � งสมาช่กิสองคน	แตล่ะคนมาจิากกลุม่ผูู้ ้
สนับสนุนการจัิด้การโรค	ด้งัตอ่ไปนี� :	เบาหวานประเภท	I	และ
โรคหวัใจิ
(ง) ผูู้ค้วบคมุบญัช่จีิะแตง่ตั � งสมาช่กิสองคน	 แตล่ะคนมาจิาก
กลุม่ผูู้ส้นับสนุนการจัิด้การโรคด้งัตอ่ไปนี� :	 โรคมะเร็งและโรค
พารก์นิสนั
(4) โฆ่ษกของกลุ่มจิะแตง่ตั � งสมาช่กิจิากตัวแทนของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีของกลุ่มผูู้ส้นับสนุนการจัิด้การโรคเกี่ยวกับ
สขุภาพจิติ	หรอ่ภาวะสขุภาพจิติ	ระด้บัภมูภิาค	รัฐ	หรอ่ประเทศ 
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(5) ประธานวฒุสิภาช่ั่วคราวจิะตอ้งแตง่ตั � งสมาช่กิจิาก
ตัวแทนของรัฐแคลฟิอรเ์นยีของกลุม่ผูู้ส้นับสนุนการจัิด้การ
โรคเอช่ไอว/ีเอด้สร์ะด้บัภมูภิาค	 รัฐ	 หรอ่ประเทศของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี
(6) เหรัญญกิและผูู้ค้วบคมุบญัช่แีตล่ะคนจิะแตง่ตั � งพยาบาล
ทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารจัิด้การการวจัิิยทางคลนิกิ	 หรอ่
การสง่มอบการบำาบดั้รักษาด้ว้ยสเต็มเซึลลห์รอ่ทางพันธกุรรม

(2) สมาช่กิของคณะที่ปรกึษาเฉพาะกจิิจิะตอ้งปฏิบิัติ
ตามขอ้กำาหนด้ด้า้นผู้ลประโยช่นข์ดั้กันที่ใช่ก้ับสมาช่กิของ
คณะทำางาน	 โด้ยมเีง่อ่นไขวา่คณะทีป่รกึษาเฉพาะกจิิจิะไม่
ตรวจิสอบ	 ออกความเห็น	 หรอ่มเีขตอำานาจิเหนอ่	 การอนุมตัิ
การใหท้นุหรอ่การกูเ้งนิใด้แกบ่คุคล
มาตรา 9. มาตรา	 125290.20	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิ	เพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.20. สมาช่กิภาพ	 ICOC	 การแตง่ตั � ง	 ระยะเวลาที่
อยูใ่นตำาแหน่ง
(ก) สมาช่กิภาพ	ICOC
ICOC	จิะมสีมาช่กิ	29 35	คนทีไ่ด้รั้บการแตง่ตั � ง	ด้งัตอ่ไปนี� :
(1) อธกิารบด้ขีอง	 University	 of	 California	 ทีเ่มอ่ง 
San	 Francisco,	 Davis,	 San	 Diego,	 Los	 Angeles	 และ
Irvineและ	 Riverside	 แตล่ะคน	 จิะแตง่ตั � งเจิา้หนา้ทีร่ะด้บั
บรหิารจิากวทิยาเขตของตนเอง	 นอกจิากนี�	 อธกิารบด้ขีอง 
University	of	California	ทีเ่มอ่ง	San	Francisco	(UCSF)		
จิะแตง่ตั � งสมาช่กิจิากคณะอาจิารย	์ แพทย/์นักวทิยาศาสตร ์
นักวจัิิย	 หรอ่เจิา้หนา้ทีร่ะด้บับรหิาร	 จิากวทิยาเขต	 
UCSF	Fresno/Clovis	เพ่อ่สง่เสรมิความหลากหลายทางด้า้น
ภมูศิาสตรแ์ละการเขา้ถงึ
(2) ผูู้ว้า่การรัฐ	 รองผูู้ว้า่การรัฐ	 เหรัญญกิ	 และผูู้ค้วบคมุบญัช่ี
	 แตล่ะคนจิะแตง่ตั � งเจิา้หนา้ทีร่ะด้บับรหิารจิากสามหมวด้หมู ่
ตอ่ไปนี� :
(ก) มหาวทิยาลยัในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ยกเวน้	หา้	เจ็ิด้	วทิยาเขต
ของ	University	of	California	ทีไ่ด้อ้ธบิายในวรรค	
(1)	 ทีไ่ด้แ้สด้งความสำาเร็จิและความเป็นผูู้น้ำาในการวิ
จัิยสเต็มเซึลล	์ โอกาสการวจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่	 ๆ	 การพัฒนาการ
บำาบดั้รักษา	หรอ่การสง่มอบการบำาบดั้รักษา	และทีม่:ี
(i) โรงพยาบาลทีท่ำาการวจัิิยและโรงเรยีนแพทยท์ีต่ดิ้อนัด้บั
ประเทศ	 เกณฑิน์ี� จิะใช่ไ้ด้ส้ำาหรับการแตง่ตั � งสมาช่กิสองในสี่
เทา่นั� น
(ii) ประวตัทิี่พสิจูินแ์ลว้ลา่สดุ้ของการบรหิารเงนิช่ว่ยเหลอ่ 
และสญัญาการวจัิิยทางวทิยาศาสตร	์ และ/หรอ่	 ทางการ
แพทย	์ โด้ยมมีลูคา่ระยะเฉลีย่ตอ่ปีเกนิหนึง่รอ้ยลา้นด้อลลาร์
	($100,000,000)
(i i i) การ จัิด้อันด้ับภายในหา้ปีที่ผู้่านมาอยู่ในระด้ับมหา
วทิยาลยัช่ั �นนำา	 10	 แหง่ของสหรัฐอเมรกิา	 โด้ยมจีิำานวนสทิธิ
บตัรด้า้นช่วีวทิยาศาสตรส์งูสดุ้	 หรอ่ทีม่คีณะอาจิารยด์้า้นการ
วจัิิยหรอ่ทางคลนิกิทีเ่ป็นสมาช่กิของ	 National	 Academy	 of	
Sciences
(iv) เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องหมวด้นี�	 ผูู้ว้า่การรัฐ
อาจิแตง่ตั � งเจิา้หนา้ที่ระด้ับบรหิารจิากระบบมหาวทิยาลัย
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ผูู้ซ้ึ ึง่มปีรญิญาระด้บัสงูในด้า้น
วทิยาศาสตรช์่วีภาพ
(ข) สถาบันวชิ่าการและการวจัิิยที่ไม่หวงัผู้ลกำาไรของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	ทีไ่มใ่ช่ส่ว่นหนึง่ของ	University	of	California	
	ที่ได้แ้สด้งความสำาเร็จิและความเป็นผูู้น้ำาในการวจัิิยสเต็ม
เซึลลโ์อกาสการวจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่	ๆ	การพัฒนาการบำาบดั้รักษา	
หรอ่การสง่มอบการบำาบดั้รักษา	และทีม่:ี
(i) โรงพยาบาลทีท่ำาการวจัิิยทีต่ดิ้อนัด้บัประเทศ	 หรอ่ทีม่ี
คณะอาจิารยด์้า้นการวจัิิยหรอ่ทางคลนิกิที่เป็นสมาช่กิของ	
National	Academy	of	Sciences
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(1) สมาช่กิทีไ่ด้รั้บการแตง่ตั � งตามวรรค	 (1),	 (3),	 (4),	 และ
(5)	 และ	 (6)	 ของอนุมาตรา	 (ก)	 จิะอยูใ่นตำาแหน่งเป็นระยะ
เวลาแปด้ปี	 และสมาช่กิคนอ่น่ทั � งหมด้จิะอยูใ่นตำาแหน่งเป็น
ระยะเวลาหกปี	 สมาช่กิจิะอยูใ่นตำาแหน่งได้ส้งูสดุ้สองวาระ 
ยกเวน้วา่จิะถกูถอด้ออกกอ่นตามวรรค	(5)
(2) หากมตีำาแหน่งวา่งเกดิ้ขึ�นในระหวา่งวาระ	 หน่วยงานทีม่ี
อำานาจิในการแตง่ตั � งจิะตอ้งแตง่ตั � งสมาช่กิทีม่าแทนทีภ่ายใน	
30 90	วนั	เพ่อ่ทำาหนา้ทีใ่นระยะเวลาทีเ่หลอ่อยูข่องวาระ
(3) เม่อ่ครบวาระแลว้	 หน่วยงานทีม่อีำานาจิในการแตง่ตั � ง
จิะตอ้งแตง่ตั � งสมาช่กิภายใน	 30 90	 วนั	 สมาช่กิ	 ICOC	 จิะ
ตอ้งอยูใ่นตำาแหน่งตอ่ไป	 จินกระทั่งมกีารแตง่ตั � งสมาช่กิทีม่า
แทนที่
(4) นอกจิากวรรค	 (1)	 แลว้	 หน่วยงานทีม่อีำานาจิในการ
แตง่ตั � งอาจิแทนทีส่มาช่กิคนหนึง่	 ทีน่อกเหนอ่จิากประธาน
หรอ่รองประธาน	 ผูู้ท้ีไ่ด้ท้ำาหนา้ทีอ่ยา่งนอ้ยครึง่หนึง่ของ
วาระปัจิจิบุนัของสมาช่กิ	 ตั � งแตว่นัทีก่ฎหมายได้เ้พิม่วรรคนี� 
โด้ยการแตง่ตั � งสมาช่กิใหม	่ ซึึง่เป็นผูู้ม้สีทิธิ�ทีจ่ิะตอ้งอยูใ่น
ตำาแหน่งเต็มวาระ	 การแตง่ตั � งเหลา่นี� จิะตอ้งทำาภายใน	 90	
วนัจิากวนัทีก่ารเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� ได้เ้พิม่
วรรคนี�
(5) ICOC	 อาจิใช่ก้ารลงคะแนนเสยีงรอ้ยละ	 60	 ขององค์
ประช่มุเสนอใหถ้อด้ถอนสมาช่กิที่แตง่ตั � งโด้ยผูู้ม้อีำานาจิ
แตง่ตั � งสมาช่กิ	 หรอ่ประธานและรองประธาน	 ผูู้ม้อีำานาจิใน
การเสนอช่่อ่	 หรอ่หน่วยงานทีเ่สนอช่่อ่	 หากเจิา้หนา้ทีต่าม
รัฐธรรมนูญมากกวา่หนึง่คนเสนอช่่อ่ประธานหรอ่รองประธาน 
ผูู้ม้อีำานาจิในการแตง่ตั � ง	 หรอ่ผูู้ม้อีำานาจิในการเสนอช่่อ่ 
หรอ่หน่วยงาน	 หรอ่ในกรณีของประธานและรองประธานจิะ
มอีำานาจิในการถอด้ถอนสมาช่กิ	 ประธาน	 หรอ่รองประธาน
ตามลำาด้บั	 เม่อ่ได้รั้บการช่ี�แนะจิาก	 ICOC	หากเจิา้หนา้ทีต่าม
รัฐธรรมนูญมากกวา่หนึง่คนเสนอช่่อ่ประธานหรอ่รองประธาน 
ทกุคนจิะตอ้งตกลงกนัเพ่อ่ถอด้ถอนประธานหรอ่รองประธาน
มาตรา 10. มาตรา	 125290.30	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิ	เพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.30. มาตรฐานการรับผู้ดิ้ช่อบตอ่สาธารณะและ
ทางการเงนิ
(ก) รายงานตอ่สาธารณะประจิำาปี
สถาบนัจิะตอ้งออกรายงานประจิำาปีตอ่สาธารณะ	 ซึึง่กำาหนด้
กจิิกรรม	การมอบทนุ	ทนุทีอ่ยูร่ะหวา่งด้ำาเนนิการ	ความสำาเร็จิ
ในการวจัิิย	 และทศิทางของโปรแกรมในอนาคต	 รายงาน
ประจิำาปีแตล่ะฉบบัจิะตอ้งรวมถงึ	 แตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะสิง่ตอ่ไป
นี� :	 จิำานวนและเงนิด้อลลารท์ีส่นับสนุนการวจัิิยและสิง่อำานวย
ความสะด้วก;	 ผูู้รั้บทนุในปีทีผู่้า่นมา;	 คา่ใช่จ้ิา่ยในการบรหิาร
สถาบนั;	 การประเมนิความพรอ้มของเงนิทนุสำาหรับการวิ
จัิยสเต็มเซึลลจ์ิากแหลง่อ่น่ทีน่อกเหนอ่จิากสถาบนั;	 สรปุผู้ล
การวจัิิยและแนวโนม้การวจัิิยในเร่อ่งใหม่ๆ ;	 การประเมนิความ
สมัพันธร์ะหวา่งทนุของสถาบนักลยทุธโ์ด้ยรวมของโปรแกรม
วจัิิย;	 และรายงานการวจัิิยเช่งิกลยทุธแ์ละแผู้นทางการเงนิ
ของสถาบนั

(6) (7) ประธานและรองประธานที่ได้รั้บการเลอ่กโด้ย
สมาช่กิ	 ICOC	 เจิา้หนา้ทีด่้า้นรัฐธรรมนูญแตล่ะคนจิะเสนอช่่อ่
ผูู้ส้มคัรเขา้ช่งิตำาแหน่งประธาน	 และผูู้ส้มคัรเขา้ช่งิตำาแหน่งอกี
คนสำาหรับรองประธาน	 ประธานและรองประธานจิะตอ้งได้ ้
รับคดั้เลอ่กเพ่อ่อยูใ่นตำาแหน่งเป็นระยะเวลาหกปี	 ประธาน
และรองประธานของ	 ICOC	 จิะเป็นพนักงานเต็มเวลา	 หรอ่
พนักงานไมเ่ต็มเวลาของสถาบนั	 และจิะตอ้งมคีณุสมบตัติาม
เกณฑิ	์ด้งัตอ่ไปนี� :
(ก) เกณฑิบ์งัคบัสำาหรับประธาน
(i) มเีอกสารประวตัดิ้า้นการวจัิิยสเต็มเซึลล	์ หรอ่โอกาสการ
วจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่	 ๆ	 ในการสนับสนุนการพัฒนาการบำาบดั้โรค	
หรอ่การสง่มอบการบำาบดั้โรค	
(ii) ประสบการณ์ในกระบวนนติบิญัญัตขิองรัฐและรัฐบาล 
กลาง	 ซึึง่จิะตอ้งรวมถงึประสบการณด์้า้นการอนุมตักิฎหมาย
มาตรฐานทางการแพทยแ์ละ/หรอ่การจัิด้หาเงนิทนุ
(iii) มคีณุสมบตัเิหมาะสมสำาหรับการแตง่ตั � งตามวรรค	 (3),	
(4),	หรอ่	(5)	ของอนุมาตรา	(ก)
(iv) ไมส่ามารถถูกจิา้งงานหรอ่อยู่ในระหว่างลางานจิาก 
สถาบนัในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ทีม่โีอกาสจิะได้รั้บเงนิช่ว่ยเหลอ่
หรอ่เงนิกูไ้ปพรอ้มกนัได้ ้
(ข) เกณฑิเ์พิม่เตมิสำาหรับการพจิิารณา:
(i) มปีระสบการณก์บัหน่วยงานรัฐบาลหรอ่สถาบนั	 (ไมว่า่จิะ
เป็นในตำาแหน่งบรหิารหรอ่คณะกรรมการ)
(ii) มปีระสบการณ์ในการจัิด้ตั � งมาตรฐานและวธิดี้ำาเนนิกา 
รของรัฐบาล
(iii) มปีระสบการณด์้า้นกฎหมายพรอ้มกบัการตรวจิสอบทางก
ฎหมายเกีย่วกบัอำานาจิทีเ่หมาะสมของรัฐบาล	 สำาหรับการใช่ ้
อำานาจิของหน่วยของรัฐหรอ่สถาบนัของรัฐ
(iv) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์โด้ยตรงเกีย่วกบัการจัิด้หาเงนิ
ทนุด้ว้ยพันธบตัร
รองประธานจิะตอ้งเป็นไปตามขอ้	 (i),	 (iii)	 และ	 (iv)	 ของ
วรรคยอ่ย	 (ก)	 รองประธานจิะตอ้งถกูเลอ่กจิากบคุคลทีม่ี
คณุลกัษณะและประสบการณท์ีเ่สรมิใหก้บัประธาน	โด้ยเฉพาะ
อย่างยิ่งครอบคลมุเกณฑิท์ี่ไม่มอียู่ในประกาศนยีบตัรและ
ประสบการณข์องประธาน
(ข) การแตง่ตั � งสมาช่กิ	ICOC
(1) การแตง่ตั � งทั � งหมด้จิะตอ้งกระทำาภายใน	 40	 วนั	 จิากวนั
ทีก่ฎหมายนี� มผีู้ลบงัคบัใช่	้ ในกรณีทีก่ารแตง่ตั � งนั� นไมแ่ลว้
เสร็จิภายในระยะเวลาทีอ่นุญาต	 ICOC	 จิะตอ้งด้ำาเนนิการ
ตอ่ตามการแตง่ตั � งทีม่	ี โด้ยมเีง่อ่นไขวา่จิะตอ้งมกีารแตง่ตั � ง
แลว้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	60
(2) สีส่บิหา้วนัหลงัจิากวนัทีม่ผีู้ลบงัคบัใช่	้ ขอ้เสนอได้เ้พิม่
หมวด้นี� กฎหมายนี�	 ผูู้ค้วบคมุบญัช่แีละเหรัญญกิ	 หรอ่เพยีง
หนึง่คนทีพ่รอ้มภายใน	 45	 วนั	 อกีคนหนึง่จิะเรยีกประช่มุ
สมาช่กิทีไ่ด้รั้บการแตง่ตั � งของ	 ICOC	 เพ่อ่เลอ่กประธานและ
รองประธานจิากบคุคลทีไ่ด้รั้บการเสนอช่่อ่โด้ยเจิา้หนา้ทีด่้า้น
รัฐธรรมนูญตามวรรค	(6) (7)			ของอนุมาตรา	(ก)
(ค) ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นตำาแหน่งของสมาช่กิ	ICOC
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(1) ICOC	 ตอ้งจัิด้ใหม้กีารประช่มุสาธารณะอยา่งนอ้ย	 สอง	 สี ่
ครั� งตอ่ปี	 ซึึง่หนึง่ในนั� นจิะถกูกำาหนด้ใหเ้ป็นการประช่มุประจิำา
ปีของสถาบนั	ICOC	อาจิจัิด้การประช่มุเพิม่เตมิตามทีเ่ห็นควร
หรอ่ตามความเหมาะสมp
(2) กฏิหมายการประช่มุแบบเปิด้ของ						 Bagley-Keene	 ขอ้ที ่
9	(เริม่ที	่มาตรา	11120)	ของหมวด้	1	สว่น	1	ภาค	3	หวัขอ้ 
2	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาลจิะมผีู้ลบงัคบัใช่ก้บัการ
ประช่มุทั � งหมด้ของ	ICOC	เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอ่น่ในมาตรา
นี�	 ICOC	จิะตอ้งมอบเงนิทนุ	 เงนิกู	้ และสญัญาทั � งหมด้ในการ
ประช่มุสาธารณะ	 และจิะนำามาตรฐานทางด้า้นการจัิด้การ
ปกครอง	 ทางด้า้นวทิยาศาสตร	์ ทางด้า้นการแพทย	์ และกฎ
ขอ้บงัคบัทั � งหมด้มาประยกุตใ์ช่ใ้นการประช่มุสาธารณะ
(3) ICOC	 อาจิปิด้สมยัการประช่มุตามทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามกฏิ
หมายการประช่มุแบบเปิด้ของ	 Bagley-Keene	 ตามมาตรา 
11126	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล	 นอกจิากนี�	 ICOC	
อาจิปิด้สมยัการประช่มุ	 เพ่อ่พจิิารณาหรอ่หารอ่ในเร่อ่งด้งัตอ่
ไปนี� :
(ก) ในเร่่องที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกับผูู้ป่้วยหรอ่
ประเด็้นทางการแพทย	์ การเปิด้เผู้ยขอ้มลูด้งักลา่วจิะถอ่
เป็นการบกุรกุความเป็นสว่นตวัโด้ยไมไ่ด้รั้บอนุญาต
(ข) ในเร่อ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยส์นิทางปัญญาหรอ่ผู้ลติภณัฑิ์
ทีเ่ป็นความลบั	 ไมว่า่จิะจิด้สทิธบิตัรหรอ่ไม	่ ซึึง่รวมถงึแตไ่ม่
จิำากดั้เฉพาะสิง่ตอ่ไปนี�	สตูร	แผู้น	รปูแบบ	กระบวนการ	เคร่อ่ง
มอ่	 กลไก	 สว่นประกอบ	 วธิดี้ำาเนนิการ	 ขอ้มลูการผู้ลติ	 หรอ่
การรวบรวมขอ้มลู	 ซึึง่ไมไ่ด้รั้บการจิด้สทิธบิตัร	 แตเ่ป็นทีรู่ก้นั
เฉพาะบคุคลบางกลุม่เพ่อ่ใช่ป้ระโยช่น์ในการประด้ษิฐ	์ ผู้ลติ
หรอ่รวมบทความทางการคา้หรอ่บรกิารทีม่มีลูคา่ทางการคา้
และทำาใหผูู้้ใ้ช่ม้ีโอกาสที่จิะได้รั้บความได้เ้ปรยีบทางธรุกจิิ
เหนอ่คูแ่ขง่ทีไ่มรู่ห้รอ่ไมใ่ช่ข้อ้มลูด้งักลา่ว
(ค) ในเร่อ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตพีมิพก์อ่นกำาหนด้	การวจัิิยหรอ่
ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นความลบั
(ง) ในเร่อ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแตง่ตั � ง	 การจิา้งงาน	การปฏิบิตั ิ
งาน	 คา่ตอบแทน	 หรอ่การเลกิจิา้งเจิา้หนา้ทีแ่ละลกูจิา้งของ
สถาบนั	การด้ำาเนนิการเกีย่วกบัคา่ตอบแทนของเจิา้หนา้ทีแ่ละ
พนักงานจิะตอ้งด้ำาเนนิการในช่ว่งเปิด้สมยัการประช่มุเทา่นั� น
(4) 	การประช่มุทีก่ำาหนด้ไวใ้นวรรค	 (2)	 ของอนุมาตรา 
(ข)	 ของมาตรา	 125290.20	 ใหถ้อ่วา่เป็นการประช่มุพเิศษ
เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องมาตรา	 11125.4	 ของ
ประมวลกฎหมายของรัฐบาล
(ช่) บนัทกึสาธารณะ
(1)  กฏิหมายบันทึกสาธา รณะของ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ขอ้	 1	 (เริม่ที	่ มาตรา	 6250)	 ของหมวด้	 3.5	 ภาค	 7	 หวัขอ้ 
1	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาลจิะมผีู้ลบงัคบัใช่ก้บับนัทกึ
ทั � งหมด้ของสถาบนั	เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอ่น่ในมาตรานี�
(2) ไม่มสี่วนใด้ในมาตรานี� ที่จิะถูกตคีวามว่าตอ้งเปิด้เผู้ย
บนัทกึใด้	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ตอ่ไปนี� :

(ข) การตรวจิสอบทางการเงนิทีเ่ป็นอสิระสำาหรับการทบทวน
โด้ยผูู้ค้วบคมุ
สถาบันจิะมอบหมายใหม้กีารตรวจิสอบกจิิกรรมทางการเงนิ
ทีเ่ป็นอสิระเป็นประจิำาทกุปีจิากสำานักงานบญัช่ขีองรัฐทีไ่ด้รั้บ
การรับรอง	โด้ยจัิด้เตรยีมไวใ้หก้บัผูู้ค้วบคมุ	ซึึง่จิะเป็นผูู้ท้บทวน
การตรวจิสอบและออกรายงานการตรวจิสอบตอ่สาธารณะ
เป็นประจิำาทกุปี
(ค) การตรวจิสอบผู้ลการด้ำาเนนิงานมกีารมอบหมายโด้ย
สถาบนัเป็นประจิำาทกุ	 ๆ	 สามปีโด้ยเริม่การตรวจิสอบใน
ปีงบประมาณ	 2010–11	 การตรวจิสอบผู้ลการด้ำาเนนิงานอาจิ
ด้ำาเนนิการโด้ยสำานักงานตรวจิสอบของรัฐ	 โด้ยจิะตรวจิสอบ
หนา้ที	่ วธิกีารด้ำาเนนิการ	 ระบบการจัิด้การ	 และนโยบายและ
วธิดี้ำาเนนิการของสถาบนัเพ่อ่ประเมนิวา่สถาบนัประสบความ
สำาเร็จิในด้า้นเศรษฐกจิิ	 ประสทิธภิาพ	 และประสทิธผิู้ลในด้า้น
การใช่ท้รัพยากรทีม่อียูห่รอ่ไม	่ การตรวจิสอบผู้ลการด้ำาเนนิ
งานจิะตอ้งด้ำาเนนิการตามมาตรฐานการตรวจิสอบของรัฐบาล 
และจิะตอ้งมกีารทบทวนวา่สถาบนัปฏิบิตัติามนโยบายและวธิี
ด้ำาเนนิการของ	 ICOC	 หรอ่ไม	่ การตรวจิสอบผู้ลการด้ำาเนนิ
งานไม่จิำาเป็นตอ้งมกีารตรวจิสอบผู้ลการด้ำาเนนิงานด้า้น
วทิยาศาสตร	์ การตรวจิสอบผู้ลการด้ำาเนนิงานครั� งแรกจิะตอ้ง
รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะสิง่ตอ่ไปนี� :
(1) นโยบายและวธิดี้ำาเนนิการออกสญัญาและเงนิทนุ	 และ
ตรวจิสอบตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนของสญัญา	 เงนิทนุ	 และ
เงนิกูท้ีด่้ำาเนนิการโด้ยสถาบนั
(2) นโยบายและวธิดี้ำาเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองหรอ่
การรักษาสทิธิ� ในทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิิย
ทีไ่ด้รั้บเงนิทนุสนับสนุนหรอ่ได้รั้บมอบจิากสถาบนั
(ง) สถาบันจิะตอ้งเ ป็นผูู้จ้ิ่ายค่าใช่จ้ิ่ายในการ จัิด้การ
ตรวจิสอบทั � งหมด้ทีก่ำาหนด้ในอนุมาตรา	(ข)	และ	(ค)
(จิ) คณะกรรมการกำากับด้แูลรับผู้ดิ้ช่อบทางการเงนิของ
พลเมอ่ง
จิะตอ้งมคีณะกรรมการกำากบัด้แูลรับผู้ดิ้ช่อบทางการเงนิของ
พลเมอ่งเป็นประธานด้ว้ยอำานาจิของผูู้ค้วบคมุ	 คณะกรรมการ
นี� จิะทบทวนการตรวจิสอบทางการเงนิประจิำาปี	 รายงานของ
ผูู้ค้วบคมุ	 และประเมนิผู้ลการตรวจิสอบ	 และแนวทางปฏิบิตั ิ
ทางการเงนิของสถาบนั	 ผูู้ค้วบคมุ	 เหรัญญกิ	 ประธานวฒุสิภา
ช่ัว่คราว	 ประธานสภา	 และประธานของ	 ICOC	 แตล่ะคน
จิะตอ้งแตง่ตั � งสมาช่กิสาธารณะของคณะกรรมการ	 สมาช่กิ
คณะกรรมการจิะตอ้งมภีมูหิลงัด้า้นการแพทยห์รอ่การพทิกัษ์
สทิธผิูู้ป่้วย	 และความรูเ้กีย่วกบัด้า้นการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง
	 คณะกรรมการจิะตอ้งใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัแนวทางการปฏิบิตั ิ
ทางการเงนิและผู้ลการด้ำาเนนิการแกส่ถาบนั	 ผูู้ค้วบคมุจิะตอ้ง
ใหก้ารสนับสนุนเจิา้หนา้ที	่ คณะกรรมการจิะตอ้งจัิด้ใหม้ปีระช่มุ
สาธารณะ	 โด้ยมปีระกาศทีเ่หมาะสม	 และมชี่ว่งเวลาแสด้ง
ความคดิ้เห็นสาธารณะอยา่งเป็นทางการ	 คณะกรรมการจิะ
ประเมนิความคดิ้เห็นสาธารณะและรวมบทสรปุทีเ่หมาะสม
ไวใ้นรายงานประจิำาปี	 ICOC	 จิะจัิด้หาเงนิทนุสำาหรับคา่ใช่ ้
จิา่ยทั � งหมด้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ใช่จ้ิา่ยรายวันของสมาช่กิคณะ
กรรมการและสำาหรับการตพีมิพร์ายงานประจิำาปี
(ฉ) กฎหมายการประช่มุสาธารณะ
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(ค) การยอมรับมาตรฐาน	 ซึึง่รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะเร่อ่ง
แผู้นกลยทุธ	์ แผู้นแนวคดิ้	 และงบประมาณการวจัิิย	 ซึึง่ไมไ่ด้ ้
อยูภ่ายใตก้ารตดั้สนิใจิในมาตรานี�
(2) การใหบ้รกิารในฐานะสมาช่กิของ	 ICOC	โด้ยสมาช่กิของ
คณะหรอ่การบรหิารในระบบใด้	 ๆ	 ของมหาวทิยาลยัแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีเอง	 จิะไมถ่อ่วา่ไมส่อด้คลอ้ง	 ไมเ่ขา้กนั	 ขดั้แยง้ 
หรอ่ตรงขา้มกบัหนา้ทีข่องสมาช่กิ	 ICOC	 ในฐานะสมาช่กิของ
คณะหรอ่การบรหิารในระบบใด้	 ๆ	 ของมหาวทิยาลยัแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	 และจิะไมส่ง่ผู้ลใหเ้จิา้หนา้ทีด่้งักลา่วออกจิาก
งานโด้ยอตัโนมตั	ิ การใหบ้รกิารใหฐ้านะสมาช่กิของ	 ICOC	
โด้ยตัวแทนหรอ่พนักงานขององคก์รผูู้ส้นับสนุนด้า้นโรค 
สถาบันการศกึษาหรอ่หน่วยการวจัิิยที่ไมแ่สวงหาผู้ลกำาไร 
หรอ่หน่วยงานเช่งิพาณชิ่ยด์้า้นวทิยาศาสตรช์่วีภาพ	 จิะไมถ่กู
พจิิาณาวา่ไมส่อด้คลอ้ง	 ไมเ่ขา้กนั	 ขดั้แยง้	 หรอ่ตรงขา้มกบั
หนา้ทีข่องสมาช่กิ	 ICOC	 ในฐานะตวัแทนหรอ่พนักงานของ
องคก์ร	สถาบนั	หรอ่หน่วยงานนั� น
(3) มาตรา	 1090	 ของประมวลกฏิหมายของรัฐบาลจิะไมม่ี
ผู้ลบงัคบัใช่ก้บัการใช่เ้งนิทนุ	 เงนิกู	้ หรอ่สญัญาทีท่ำากบั	 ICOC	
เวน้แตจ่ิะเป็นไปตามเง่อ่นไขด้งัตอ่ไปนี� :
(ก) การใหเ้งนิอดุ้หนุน	 เงนิกู	้ หรอ่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งโด้ยตรง
กบับรกิารทีด่้ำาเนนิการโด้ยสมาช่กิของ	 ICOC	 หรอ่หน่วยงาน
ทีส่มาช่กิเป็นตวัแทน	 หรอ่ใหป้ระโยช่นท์างการเงนิแกส่มาช่กิ
หรอ่หน่วยงานทีเ่ขาหรอ่เธอเป็นตวัแทน
(ข) สมาช่กิลม้เหลวในการถอนตวัจิากการด้ำาเนนิการ	 มสีว่น
รว่มในการด้ำาเนนิการ	 หรอ่ในทางใด้	 ๆ	 ทีพ่ยายามใช่ต้ำาแหน่ง
ทางการของตนใหม้อีทิธพิลตอ่การตดั้สนิใจิในการอนุมตัเิงนิ
อดุ้หนุน เงนิกู	้หรอ่สญัญา
(ต) คา่ลขิสทิธิ�สทิธบิตัรและรายได้จ้ิากออกใบอนุญาตทีจ่ิา่ย
ใหก้บัรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(1) ICOC	 จิะกำาหนด้มาตรฐานทีก่ำาหนด้ใหเ้งนิอดุ้หนุนและ
เงนิกูท้ั � งหมด้อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญาที่
สรา้งความสมด้ลุเกีย่วกบัโอกาสในการรับผู้ลประโยช่นข์อง
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 จิากสทิธบิตัร	 คา่ลขิสทิธิ�	 และรายได้จ้ิาก
การออกใบอนุญาตทีเ่ป็นผู้ลมาจิากการวจัิิยขั �นพ่� นฐาน	 การ
พัฒนาการบำาบดั้โรค	 และการวจัิิยทางคลนิกิ	 เพ่อ่ใหแ้น่ใจิ
วา่การวจัิิยทางการแพทยท์ี่จิำาเป็นจิะไมถ่กูขดั้ขวางโด้ยขอ้
ตกลงด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญา	 รายได้ค้า่ลขิสทิธิ�ทั � งหมด้
ที่ได้รั้บผู้า่นขอ้ตกลงด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญาทีก่ำาหนด้ขึ� น
ตามอนุมาตรานี� จิะถกูฝึากไวใ้นบญัช่ทีีม่ดี้อกเบี� ยใน	 กองทนุ
ทั่วไป	 และตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาตจิำานวนเงนิฝึาก
และด้อกเบี� ยนั� นจิะถกูจัิด้สรรเพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคใ์น
ช่ด้เช่ยตน้ทนุในการใหก้ารรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิาก
โรคทีเ่กดิ้จิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนัใหก้บัผูู้ป่้วยใน
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ผูู้ซ้ึ ึง่ไมส่ามารถจิา่ยคา่รักษาหรอ่การรักษา
ใหห้ายขาด้จิากโรค	รวมถงึการช่ด้เช่ยคา่ใช่จ้ิา่ยทีเ่หมาะสมแก่
ผูู้ป่้วยสำาหรับผูู้ท้ีเ่ขา้รว่มการวจัิิย
(2) อยา่งนอ้ยทีส่ดุ้มาตรฐานเหลา่นี� จิะตอ้งรวมถงึขอ้กำาหนด้
ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนของ	 CIRM	 ซึึง่ไมร่วมกบัผูู้รั้บเงนิกูแ้ละผูู้รั้บ
เงนิอดุ้หนุนสิง่อำานวยความสะด้วก	 ใหแ้บง่ปันรายได้ส้ว่นหนึง่
ทีพ่วกเขาได้รั้บจิากรายได้จ้ิากการออกใบอนุญาตหรอ่ทำาการ

(ก) แฟ้มพนักงาน	 ขอ้มลูทางการแพทย	์ หรอ่แฟ้มอ่น่	 ๆ	 ที่
คลา้ยคลงึกนั	 ซึึง่การเปิด้เผู้ยขอ้มลูด้งักลา่วจิะถอ่วา่เป็นการ
บกุรกุความเป็นสว่นตวัโด้ยไมไ่ด้รั้บอนุญาต
(ข) บนัทกึทีม่ขีอ้มลูหรอ่แสด้งใหเ้ห็นถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรัพยส์นิทางปัญญาหรอ่ผู้ลติภณัฑิท์ีเ่ป็นความลบั	 ไมว่า่จิะจิด้
สทิธบิตัรหรอ่ไม	่ ซึึง่รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะสิง่ตอ่ไปนี�	 สตูร 
แผู้น	รปูแบบ	กระบวนการ	เคร่อ่งมอ่	กลไก	สว่นประกอบ	วธิี
ด้ำาเนนิการ	 ขอ้มลูการผู้ลติ	 หรอ่การรวบรวมขอ้มลู	 ซึึง่ไมไ่ด้ ้
รับการจิด้สทิธบิตัร	 แตเ่ป็นทีรู่ก้นัเฉพาะบคุคลบางกลุม่เพ่อ่ใช่ ้
ประโยช่น์ในการประด้ษิฐ	์ ผู้ลติ	 หรอ่รวมบทความทางการคา้
หรอ่บรกิารทีม่มีลูคา่ทางการคา้	และทำาใหผูู้้ใ้ช่ม้โีอกาสทีจ่ิะได้ ้
รับความได้เ้ปรยีบทางธรุกจิิเหนอ่คูแ่ขง่ทีไ่มรู่ห้รอ่ไมใ่ช่ข้อ้มลูด้งั
กลา่ว
(ค) เอกสารการทำางานทางวทิยาศาสตรห์รอ่ขอ้มลูวจัิิยกอ่น
การตพีมิพ	์ รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะเร่อ่งความมปีระโยช่น์
และรายงานความกา้วหนา้
(3) สถาบนัจิะตอ้งรวบรวมรายงานการประช่มุ	 สรปุการนับ
คะแนนเสยีง	 และการเปิด้เผู้ยการลงคะแนนของสมาช่กิคณะ
กรรมการและการงด้ออกเสยีงในการด้ำาเนนิการทั � งหมด้
(ซึ) การเสนอราคาแขง่ขนั
(1) เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอ่น่ในมาตรานี�	 สถาบนัจิะตอ้ง
อยูภ่ายใตข้อ้กำาหนด้การเสนอราคาแขง่ขันที่บงัคับใช่ก้ับ
มหาวทิยาลยัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	ตามทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้
ช่ดั้เจินในหมวด้	 2.1	 (เริม่ที	่ มาตรา	 10500)	 สว่น	 2	 ภาค	 2	
ของประมวลกฏิหมายสญัญาสาธารณะ
(2) สำาหรับสญัญาของสถาบนัทั � งหมด้	 ICOC	 จิะปฏิบิตัติาม
วธิดี้ำาเนนิการทีก่ำาหนด้โด้ยผูู้ว้า่การตามหมวด้	 2.1	 (เริม่ที่
	มาตรา	10500)	สว่น	2	ภาค	2	ของประมวลกฏิหมายสญัญา
สาธารณะในสว่นที่เกีย่วขอ้งกับสญัญาทำากับมหาวทิยาลยั
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
(3)	 ขอ้กำาหนด้ในมาตรานี� จิะใช่ไ้มไ่ด้ก้บัเงนิทนุหรอ่เงนิกูท้ี ่
ICOC	อนุมตัิ
(4) เวน้แตท่ีร่ะบไุวใ้นมาตรานี�	 ประมวลกฏิหมายสญัญา
สาธารณะจิะไมใ่ช่ก้บัสญัญาทีท่ำากบัสถาบนั
(ด้) ผู้ลประโยช่นข์ดั้กนั
(1) กฏิหมายวา่ด้ว้ยการปฏิริปูการเมอ่ง	 หวัขอ้	 9	 (เริม่ที ่
มาตรา	 81000)	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาลจิะมผีู้ล
บงัคบัใช่ก้บัสถาบนัและ	 ICOC	 เวน้แตร่ะบไุวใ้นสว่นนี�	 และ
อนุมาตรา	(ง)	ของมาตรา	125290.50
(ก) หา้มมใิหส้มาช่กิของ	 ICOC	 ด้ำาเนนิการ	 มสีว่นรว่มในการ
ด้ำาเนนิการ	 หรอ่ในทางใด้	 ๆ	 ทีจ่ิะพยายามใช่ต้ำาแหน่งทางการ
ของตนใหม้อีทิธพิลตอ่การตดั้สนิใจิอนุมตั	ิ หรอ่ใหเ้งนิทนุ	 เงนิกู	้
หรอ่สญัญากบันายจิา้งของเขาหรอ่เธอ	 แตส่มาช่กิอาจิมสีว่นรว่ม
ในการตดั้สนิใจิอนุมตั	ิ หรอ่ใหเ้งนิทนุ	 เงนิกู	้ หรอ่สญัญากบัองคก์ร	
ไมแ่สวงหากำาไรในสาขาเด้ยีวกบันายจิา้งของเขาหรอ่เธอ
(ข) สมาช่กิของ	 ICOC	 อาจิมสีว่นรว่มในการตดั้สนิใจิอนุมตัิ
หรอ่ใหเ้งนิทนุ	 เงนิกู	้ หรอ่สญัญากบัหน่วยงานเพ่อ่ใหเ้ป็นไป
ตามจิดุ้ประสงคใ์นการวจัิิยโรคในปัจิจิบุนัทีส่มาช่กิในครอบครัว
ของเขาหรอ่เธอตอ้งทนทกุขท์รมานอยู	่ หรอ่ทีส่มาช่กิมผีู้ล
ประโยช่น์ในฐานะตวัแทนขององคก์รผูู้ส้นับสนุนด้า้นโรค
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ของจิำานวนเงนิทนุทั � งหมด้หรอ่เงนิทนุที	่CIRM	มอบใหแ้กผูู่้รั้บ
ทนุเพ่อ่สนับสนุนการวจัิิยทีม่สีว่นในการสรา้งผู้ลติภณัฑิ์
(iv) นอกเหนอ่จิากจิำานวนเงนิทีต่อ้งช่ำาระตาม	 (i)	 และ	 (ii)	
ครั � งแรกที่ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนได้รั้บรายได้ส้ทุธเิช่งิพาณชิ่ยจ์ิาก
ผู้ลติภณัฑิเ์กนิหา้รอ้ยลา้นด้อลลาร	์ ($500,000,000)	 ใน
ปีปฏิทินิ	 ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิะตอ้งจิา่ยเงนิใหแ้กก่องทนุทั่วไป 
รอ้ยละ	 1	 ตอ่ปีของรายได้ส้ทุธเิช่งิพาณชิ่ยท์ีเ่กนิกวา่หา้รอ้น
ลา้นด้อลลาร	์ ($500,000,000)	 ตลอด้อายขุองสทิธบิตัรที่
ครอบคลมุสิง่ประด้ษิฐห์รอ่เทคโนโลย	ี หากผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิด้
สทิธบิตัรสิง่ประด้ษิฐห์รอ่เทคโนโลยขีองตน	 และได้รั้บเงนิเงนิ
อดุ้หนุนจิาก	 CIRM	 หรอ่เงนิอดุ้หนุนทีเ่ป็นจิำานวนเงนิมากกวา่
หา้ลา้นด้อลลาร	์ ($5,000,000)	 เพ่อ่สนับสนุนการวจัิิยทีม่สีว่น
ในการสรา้งผู้ลติภณัฑิ์
(3) ICOC	 จิะมอีำานาจิในการนำาขอ้บงัคบัมาใช่ใ้นอนุมาตรานี�	
นอกจิากนี�	 ICOC	 ยงัมอีำานาจิในการแกไ้ขหลกัเกณฑิท์ีร่ะบไุว ้
ในวรรคยอ่ย	 (ก)	และ	 (ข)	ของวรรค	 (2)	ผู้า่นขอ้บงัคบั	หาก
	ICOC	พจิิารณาตามวรรค	(1)	วา่จิำาเป็นตอ้งมกีารปรับเปลีย่น
เพ่อ่ใหม้ั่นใจิวา่การวจัิิยทางการแพทย	์ ซึึง่รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้
เฉพาะการพัฒนาด้า้นการบำาบดั้	 และการสง่มอบการบำาบดั้ให ้
กบัผูู้ป่้วยในวงกวา้งจิะไมถ่กูขดั้ขวางอยา่งไมม่เีหตผุู้ล	หรอ่เพ่อ่
ใหแ้น่ใจิวา่			รัฐแคลฟิอรเ์นยีมโีอกาสทีจ่ิะได้รั้บประโยช่นจ์ิาก
สทิธบิตัร	 คา่ลขิสทิธิ�	 และรายได้ท้ีม่าจิากการออกใบอนุญาต
ทีเ่ป็นผู้ลมาจิากการวจัิิยขั �นพ่� นฐาน	 การพัฒนาการบำาบดั้ 
และการวจัิิยทางคลนิกิ	 ICOC	 จิะตอ้งแจิง้ใหค้ณะกรรมการงบ
ประมาณและนโยบายของสภานติบิญัญัตทิราบ	 10	 วนัตาม
ปฏิทินิกอ่นที่จิะใช่อ้ำานาจิในการแกไ้ขหลกัเกณฑิ์ในวรรค
ยอ่ย	 (ก)	 และ	 (ข)	 ของวรรค	 (2)	 การแกไ้ขเพิม่เตมิทีท่ำา
ในอนุมาตรานี� ไม่ได้ม้เีจิตนาใหส้ง่ผู้ลกระทบตอ่อำานาจิของ
สถาบนัในการแกไ้ขขอ้บงัคบัทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินใน
อนุมาตรานี� ตามวรรคนี�	ซึ ึง่รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะการแกไ้ข
ใด้	 ๆ	ทีเ่กดิ้ขึ�นกอ่นวนัทีม่ผีู้ลบงัคบัใช่ข้องการแกไ้ขอนุมาตรา
นี� 
(ถ) สทิธพิเิศษของผูู้จั้ิด้หาในรัฐแคลฟิอรเ์นยี
ICOC	 จิะตอ้งกำาหนด้มาตรฐานเพ่อ่ใหม้ั่นใจิวา่ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุน
จิะซึ่� อสนิคา้และบรกิารจิากผูู้จั้ิด้หาในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ใน
ขอบเขตทีส่มเหตสุมผู้ล	 ด้ว้ยความพยายามโด้ยสจุิรติเพ่อ่ให ้
บรรลเุป้าหมายทีว่า่รอ้ยละ	50	ของการซึ่� อด้งักลา่วตอ้งมาจิาก
ผูู้จั้ิด้หาในรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(ท) ขอ้กำาหนด้ความรับผู้ดิ้ช่อบเพิม่เตมิ
เพ่่อใหม้ั่นใจิถงึความรับผู้ดิ้ช่อบและความโปร่งใสที่เขม้
งวด้	 รวมถงึกฎระเบยีบเร่อ่งผู้ลประโยช่นข์ดั้กนัทีเ่ครง่ครัด้ 
มาตรฐานการวจัิิยและการรักษาทีม่จีิรยิธรรม	 และการตรวจิ
สอบทางการเงนิทีเ่ป็นอสิระ	ทกุ	ๆ	สีปี่	ICOC	จิะตอ้งปรับปรงุ
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้ลประโยช่นข์ดั้กนั	 การวจัิิยและการ
รักษาทีม่จีิรยิธรรม	 และการตรวจิสอบทางการเงนิ	 เพ่อ่ให ้
สอด้คลอ้งมาตรฐานทีรั่บรองโด้ยสภาวทิยาศาสตรใ์นขอบเขต
ทีม่าตรฐานเหลา่นั� นสอด้คลอ้งกบัขอ้กำาหนด้ทางรัฐธรรมนูญ
และตามขอ้กำาหนด้ทีบ่งัคบัใช่ก้บัสถาบนั

คา้สิง่ประด้ษิฐ	์ หรอ่ด้ว้ยเทคโนโลยทีีเ่กดิ้จิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บ
บทนุสนับสนุนโด้ย	CIRM	ตามทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจิน
ด้า้นลา่ง	 รายได้ท้ั � งหมด้ทีไ่ด้รั้บตามวรรคนี�	 หรอ่ขอ้บงัคบัทีน่ำา
มาปรับใช่เ้พ่อ่ปฏิบิตัติามวรรคนี� ควรถกูฝึากไวใ้นกองทนุทั่วไป
เพ่อ่การใช่ท้ีส่อด้คลอ้งกบัมาตรา	(กฎหมาย)	202(ค)(7)	ของ
หวัขอ้	35	ของ			ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐอเมรกิา	หากมี
(ก) (i) ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนที่ได้รั้บใบอนุญาตสิง่ประด้ษิฐห์รอ่ 
เทคโนโลยทีีเ่กดิ้ขึ�นจิากโปรแกรมวจัิิยทีไ่ด้รั้บทนุจิาก	 CIRM 
โด้ยไมค่ำานงึถงึจิำานวนเงนิอดุ้หนุนทีม่อบใหก้บัโปรแกรมวจัิิย
นั� น	 จิะตอ้งจิา่ยเงนิรอ้ยละ	 25	 ของรายได้ท้ีไ่ด้รั้บสะสม	 หาก
รายได้ม้ากกวา่หา้แสนด้อลลาร	์ ($500,000)	 ไปยงักองทนุ
ทั่วไป	 จิำานวนเงนิขั �นตำ่าหา้แสนด้อลลาร	์ ($500,000)	 จิะถกู
ปรับเปลีย่นเป็นประจิำาทกุปีโด้ยการคณูเศษสว่น	 ตวัสว่นคอ่
ด้ชั่นรีาคาผูู้บ้รโิภค	ผูู้บ้รโิภคในเมอ่งทั � งหมด้	รายการทั � งหมด้	
(San	Francisco-Oakland-San	Jose;	1982–84=100)	ซึึง่
จัิด้ทำาโด้ยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมรกิา	 และเผู้ยแพร่
ในเด้อ่นตลุาคม	 2009	 และเลขด้า้นบนเศษสว่นจิะเป็นด้ชั่นี
ทีเ่ผู้ยแพรใ่นเด้อ่นทีผูู่้รั้บเงนิอดุ้หนุนได้รั้บเงนิอดุ้หนุน	 สำาหรับ
รางวลัทีไ่ด้ใ้นหรอ่หลงัจิากวนัที	่5	พฤศจิกิายน	2020	จิำานวน
เงนิขั �นตำ่าของหา้แสนด้อลลาร	์($500,000)	จิะถกูปรับเปลีย่น
เป็นประจิำาทกุปีโด้ยการคณูเศษสว่น	 ตวัสว่นคอ่ด้ชั่นรีาคาผูู้ ้
บรโิภค	 ผูู้บ้รโิภคในเมอ่งทั � งหมด้	 รายการทั � งหมด้	 (San	
Francisco-Oakland-San	Jose;	1982–84=100)	ซึึง่จัิด้ทำา
โด้ยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมรกิา	 และเผู้ยแพรใ่นเด้อ่น
ตลุาคม	 2020	 และเลขด้า้นบนเศษสว่นจิะเป็นด้ชั่นทีีเ่ผู้ยแพร่
ในเด้อ่นทีผูู่้รั้บเงนิอดุ้หนุนได้รั้บเงนิอดุ้หนุน
(ii) หากเงนิทนุมาจิากแหลง่อ่่นที่ไม่ได้ม้าจิากการสนับส
นุนจิาก	 CIRM	 โด้ยตรงและใช่ใ้นการพัฒนาสิง่ประด้ษิฐ์
หรอ่เทคโนโลย	ี การจิา่ยเงนิทีไ่ด้รั้บแกก่องทนุทั่วไปจิะถกู
คำานวณด้งันี� :	 จิำานวนเงนิทนุของ	 CIRM	 ทีใ่ช่ใ้นสิง่ประด้ษิฐ์
หรอ่เทคโนโลยจีิะถูกหารด้ว้ยจิำานวนเงนิทนุทั � งหมด้ที่มา
จิากทกุแหลง่เงนิทนุ	 และคณูเศษนั� นด้ว้ย	 25	 ตวัเลขนั� นคอ่
รอ้ยละทีต่อ้งจิา่ยใหแ้กก่องทนุทั่วไป
(ข) (i) ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนที่ทำาการคา้ผู้ลติภณัฑิด์้ว้ยตนเอง	
ซึึ่งผู้ลติภณัฑินั์� นมาจิากสิ่งประด้ษิฐห์รอ่เทคโนโลยทีี่เกดิ้
จิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิาก	 CIRM	 จิะตอ้งจิา่ยเงนิ
จิำานวนหนึง่ใหก้บักองทนุทั่วไปตามจิำานวนสามเทา่ของจิำานวน
เงนิทั � งหมด้ของเงนิอดุ้หนุน	 CIRM	 หรอ่เงนิอดุ้หนุนทีผูู่้รั้บ
เงนิอดุ้หนุนได้รั้บเพ่่อสนับสนุนการวจัิิยที่มสีว่นในการสรา้ง
ผู้ลติภณัฑิ	์ อตัราการคน่เงนิของคา่ลขิสทิธิ�จิะอยูใ่นอตัรา
รอ้ยละ	 3	 ของรายได้ส้ทุธปิระจิำาปีทีผูู่้รั้บเงนิอดุ้หนุนได้รั้บจิาก
ผู้ลติภณัฑิ์
(ii) นอกเหนอ่จิากจิำานวนเงนิทีต่อ้งช่ำาระตาม	 (i)	 ครั � งแรกที่
ผูู้รั้บทนุได้รั้บรายได้ส้ทุธเิช่งิพาณชิ่ยจ์ิากผู้ลติภณัฑิเ์กนิสองรอ้ย
หา้สบิลา้นด้อลลาร(์$250,000,000)	 ในปีปฏิทินิ	 ผูู้รั้บทนุจิะ
ตอ้งช่ำาระเงนิครั � งเด้ยีวใหก้บักองทนุทั่วไปในจิำานวนสามเทา่
ของจิำานวนเงนิทนุทั � งหมด้หรอ่เงนิทนุที	่CIRM	มอบใหแ้กผูู่้รั้บ
ทนุเพ่อ่สนับสนุนการวจัิิยทีม่สีว่นในการสรา้งผู้ลติภณัฑิ์
(iii) นอกเหนอ่จิากจิำานวนเงนิทีต่อ้งช่ำาระตาม	 (i)	 และ	 (ii)	
ครั � งแรกทีผูู่้รั้บทนุได้รั้บรายได้ส้ทุธเิช่งิพาณชิ่ยจ์ิากผู้ลติภณัฑิ์
เกนิหา้รอ้ยลา้นด้อลลาร(์$500,000,000)	 ในปีปฏิทินิ	 ผูู้รั้บทนุ
จิะตอ้งช่ำาระเงนิครั � งเด้ยีวใหก้บักองทนุทั่วไปในจิำานวนสามเทา่
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คณุภาพ	การจัิด้เกบ็	การปลกูถา่ย	หรอ่การเพาะ	หรอ่คา่ใช่จ้ิา่ย
ด้า้นการทำาธรุกรรมทางกฏิหมาย	 หรอ่คา่ใช่จ้ิา่ยในการบรหิาร
จัิด้การอ่น่	 ๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิดี้ำาเนนิการทางการแพทยเ์หลา่
นี�	 และรวมถงึการช่ำาระเงนิทีจ่ิำาเป็นในด้า้นเทคโนโลยทีางการ
แพทยห์รอ่วทิยาศาสตร	์ ผู้ลติภณัฑิ	์ หรอ่กระบวนการสำาหรับ
คา่ลขิสทิธิ�	 สทิธบิตัร	 หรอ่คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต	 หรอ่คา่ใช่ ้
จิา่ยอ่น่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญา
(6) (7) การจิำากดั้เวลาในการรับเซึลล์
มาตรฐานการกำาหนด้ระยะเวลาทีเ่ซึลลอ์าจิถกูสกดั้จิากบลาส
โตซึสิท	์ ซึึง่ในขั �นตน้จิะตอ้งอยูใ่นช่ว่ง	 8 ถงึ	 12	 วนัหลงัจิาก
การแบง่เซึลลเ์ริม่ตน้ขึ�น	 โด้ยไมนั่บช่ว่งเวลาทีบ่ลาสโตซึสิท์
และ/หรอ่เซึลลถ์กูแช่แ่ข็งไว ้
(8) มาตรฐานการ รักษาและวิจัิยทางการแพทยด์้า้น
พันธกุรรม
ในด้ลุยพนิจิิของ	 ICOC	 มาตรฐานสำาหรับการวจัิิยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการรักษาทางการแพทยด์้า้นพันธกุรรม	 โด้ยทั่วไปแลว้จิะ
เป็นไปตามมาตรฐานทีรั่บรองโด้ยสภาวทิยาศาสตรแ์หง่ช่าติ
มาตรา 12. มาตรา	 125290.40	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.40. ภาระหนา้ทีข่อง	ICOC
ICOC	จิะตอ้งปฏิบิตัหินา้ทีด่้งัตอ่ไปนี� :
(ก) ด้แูลการด้ำาเนนิงานของสถาบนั
(ข) พัฒนาการวจัิิยเช่งิกลยทุยป์ระจิำาปีและระยะยาว	และแผู้น
ด้า้นการเงนิของสถาบนั
(ค) การตดั้สนิใจิขั � นสดุ้ทา้ยเกีย่วกับมาตรฐานการวจัิิยและ
การมอบเงนิอดุ้หนุนในรัฐแคลฟิอรเ์นยีในด้า้นการวจัิิย	 และการ
พัฒนาการบำาบดั้	 และความคดิ้ด้า้นการสง่มอบ	ตั � งแตก่ารวจัิิย
ด้า้นการคน้พบสเต็มเซึลลแ์ละการพัฒนาในช่ว่งตน้ไปจินถงึ
การวจัิิยทางคลนิกิและการใหก้ารบำาบดั้
(ง) ตรวจิสอบใหม้ั่นใจิวา่การตรวจิสอบการเงนิประจิำาปีของ
สถาบนัได้ด้้ำาเนนิการเสร็จิสิ�นแลว้
(จิ) ออกรายงานสาธารณะเกีย่วกบักจิิกรรมของสถาบนั
(ฉ) จัิด้ทำาโปรแกรมเพ่่อการพัฒนาและด้ำาเนนิการเพ่่อใหผูู้้ ้
ป่วยสามารถเขา้ถงึสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาและการรักษาให ้
หายขาด้จิากโรคทีเ่กีย่วขอ้งผู้า่นโรงพยาบาลและคลนิกิของ
รัฐ	และกำาหนด้นโยบายเกีย่วกบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาที่
เกดิ้มาจิากการวจัิิยทีไ่ด้รั้บทนุสนับสนุนจิากสถาบนั
(ช่) จัิด้ตั � งและด้แูลโปรแกรมการวจัิิย	 การพัฒนาการบำาบดั้ 
และการสง่มอบการรักษาของสถาบนั	 รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้
เฉพาะ	Alpha	Stem	Cell	Clinics	และศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้น
การด้แูลช่มุช่น	 การฝึึกอบรมและทนุการศกึษา	 และโปรแกรม
หอ้งปฏิบิตักิารวจัิิยทีใ่ช่ร้ว่มกนั
(ซึ) จัิด้ตั � งและด้แูลการพัฒนานโยบายและโปรแกรมเพ่่อ
ช่ว่ยในการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคทีเ่กดิ้จิาก
การวจัิิยทีไ่ด้รั้บทนุจิากสถาบนั	 ในราคาทีเ่หมาะสมสำาหรับผูู้ ้
ป่วยในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 โด้ยรว่มกบัผูู้ใ้หบ้รกิารด้า้นการรักษา
พยาบาล	 สถาบนัการวจัิิยและการพัฒนาการบำาบดั้	 ธรุกจิิ	
หน่วยงานรัฐบาล	 ผูู้ใ้จิบญุ	 มลูนธิ	ิ และกลุม่ผูู้ใ้หก้ารสนับสนุน
ผูู้ป่้วย	 และตามคำาแนะนำาของคณะทำางานเพ่อ่ใหผูู้้ป่้วยเขา้ถงึ
การรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคในราคาทีเ่หมาะ
สม

มาตรา 11. มาตรา	 125290.35	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิ	เพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.35. มาตรฐานความรับผู้ดิ้ช่อบทางการแพทยแ์ละ
ทางวทิยาศาสตร์
(ก) มาตรฐานทางการแพทย์
เพ่่อหลกีเลี่ยงความซึำ�าซึอ้นหรอ่ความขดั้แยง้ในมาตรฐาน
ทางเทคนคิสำาหรับการวจัิิยทางวทิยาศาสตรแ์ละทางการ
แพทย	์ ด้ว้ยโปรแกรมทางเลอ่กของรัฐ	 สถาบนัจิะสามารถ
พัฒนามาตรฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละทางการแพทยข์อง
ตนเองได้	้ เพ่อ่ด้ำาเนนิการควบคมุและกำาหนด้การด้ำาเนนิ 
แมว้า่ม	ี อนุมาตรา	 (ข)	 ของมาตรามาตรา	 125300,	 มาตรา
125320,	 125118,	 125118.5, 125119,	 125119.3,	 และ	
125119.5	 หรอ่กฎหมายหรอ่ขอ้บงัคบัของรัฐในปัจิจิบุนัหรอ่ใน
อนาคตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและการวจัิิยเซึลลต์น้กำาหนด้
หรอ่โอกาสในการวจัิิยอ่น่	 ๆ	 ทีส่ำาคญั	 ยกเวน้มาตรา	 125315	
ICOC	 คณะกรรมการการด้ำาเนนิงาน	 และผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิะ
อยูภ่ายใตบ้ทบญัญัตขิองกฏิหมายนี� เทา่นั� น	 ในการกำาหนด้
มาตรฐาน	 การใหเ้งนิอดุ้หนุน	 และการมอบเงนิอดุ้หนุนตามกฏิ
หมายนี�
(ข) ICOC	ตอ้งกำาหนด้มาตรฐานด้งัตอ่ไปนี� :
(1) การแสด้งความยนิยอมทีไ่ด้รั้บการบอกกลา่วขอ้มลู
มาตรฐานสำาหรับการแสด้งความยนิยอมทีไ่ด้รั้บการบอกกลา่ว
ขอ้มลูของผูู้ท้ีบ่รจิิาคใหแ้กก่ารวจัิิย	 ผูู้ป่้วย	 หรอ่ผูู้เ้ขา้รว่ม	 โด้ย
ทั่วไปแลว้ในขั � นตน้จิะยดึ้ตามมาตรฐานทีเ่ริม่มผีู้ลบงัคบัใช่ใ้น
วนัที	่ 1	 มกราคม	 2003	 สำาหรับการวจัิิยทั � งหมด้ทีไ่ด้รั้บทนุ
จิากสถาบนัสขุภาพแหง่ช่าต	ิ โด้ยมกีารเปลีย่นเพ่อ่ปรับใหเ้ขา้
กบัพันธกจิิและวตัถปุระสงคข์องสถาบนั
(2) การควบคมุการวจัิิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย์
มาตรฐานสำาหรับการตรวจิสอบการวจัิิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์
โด้ยทั่วไปแลว้ในขั � นตน้จิะยดึ้ตามมาตรฐานคณะกรรมการ
ตรวจิสอบสถาบันทีป่ระกาศใช่โ้ด้ยสถาบันสขุภาพแหง่ช่าติ
และมผีู้ลบงัคบัใช่ใ้นวนัที	่1	มกราคม	2003	โด้ยมกีารเปลีย่น
เพ่อ่ปรับใหเ้ขา้กบัพันธกจิิและวตัถปุระสงคข์องสถาบนั
(3) ขอ้หา้มเกีย่วกบัคา่ตอบแทน
มาตรฐานหา้มมใิหจ้ิา่ยคา่ตอบแทนแกผูู่้ท้ีบ่รจิิาคใหแ้กก่าร
วจัิิย	 หรอ่ผูู้เ้ขา้รว่ม	 ในขณะทีอ่นุญาตใหม้กีารคน่เงนิคา่ใช่ ้
จิา่ย
(4) การช่ำาระเงนิคน่ทีไ่ด้รั้บอนุญาต
มาตรฐานอนุญาตใหม้กีารคน่เงนิคา่ใช่จ้ิา่ย	 รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้
เฉพาะคา่รักษาพยาบาล	และทีพั่ก	คา่อาหาร	และคา่เด้นิทาง
สำาหรับผูู้เ้ขา้รว่มการวจัิิยและผูู้ด้้แูล	 เพ่อ่ใหม้ั่นใจิวา่สามารถเขา้
ถงึการวจัิิยทางคลนิกิได้	้ เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์อง
วรรคนี�	“ผูู้ด้้แูล”	รวมถงึ	สมาช่กิในครอบครัว	เพ่อ่น	และผูู้ด้้แูล
มอ่อาช่พีทีใ่หก้ารด้แูลช่ว่ยเหลอ่
(4) (5) 			กฎหมายความเป็นสว่นตวัของผูู้ป่้วย
มาตรฐานนี� เพ่่อใหม้ั่นใจิวา่ได้ป้ฏิบิตัติามกฎหมายความเป็น
สว่นตวัของผูู้ป่้วยของรัฐและรัฐบาลกลาง
(5) (6) ขอ้จิำากดั้ในการช่ำาระเงนิซึ่� อเซึลล์
มาตรฐานขอ้จิำากดั้ในการช่ำาระเงนิเพ่่อซึ่� อสเต็มเซึลลห์รอ่
เซึลลท์ีม่คีวามคงตวัในด้า้นพันธกุรรม	 และไมส่ามารถพัฒนา
เป็นตัวเต็มวยัได้ไ้ปจินถงึการช่ำาระเงนิอยา่งสมเหตสุมผู้ลใน
การยา้ย	การแปรสภาพ	การกำาจัิด้	การเกบ็ถนอม	การควบคมุ
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มาตรฐานเหลา่นั� นอยา่งนอ้ยในทกุ	 ๆ	 สีปี่ตามด้ลุยพนิจิิของ	
	ICOC	โด้ยทั่วไปจิะสอด้คลอ้งกบัมาตรฐานทีน่ำามาใช่โ้ด้ยสภา
วทิยาศาสตรแ์หง่ช่าตภิายใตข้อ้กำาหนด้ทางรัฐธรรมนูญและ
ตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช่ก้บัสถาบนั
มาตรา 13. มาตรา	 125290.45	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.45. การด้ำาเนนิงานของ	ICOC
(ก) การด้ำาเนนิการทางกฎหมายและความรับผู้ดิ้
(1) สถาบนัอาจิเป็นผูู้ฟ้้องรอ้งและถกูฟ้องรอ้งได้ ้
(2) ตามมาตรฐานของ	 ICOC	 ผูู้รั้บทนุของสถาบนัจิะตอ้ง
ช่ด้ใช่ค้า่เสยีหายหรอ่ประกนัภยั	 และไมท่ำาสถาบนัเป็น
อนัตรายตอ่การสญูเสยี	การเรยีกรอ้ง	ความเสยีหาย	คา่ใช่จ้ิา่ย 
หรอ่หนี� สนิใด้	 ๆ	 รวมถงึคา่ทนายความ	 ทีเ่กดิ้จิากการวจัิิยที่
ด้ำาเนนิการโด้ยผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนตามเงนิอดุ้หนุนทีไ่ด้รั้บ	 และ/
หรอ่ในอกีทางหนึง่ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิะตอ้งใสช่่่อ่สถาบนัวา่เป็นผูู้ ้
เอาประกนัเพิม่เตมิ	และสง่หลกัฐานการประกนัภยัด้งักลา่ว
(3) ด้ว้ยลกัษณะทางวทิยาศาสตร	์ ทางการแพทย	์ และทาง
เทคนคิของปัญหาที	่ ICOC	 เผู้ช่ญิ	 และแมว้า่จิะมมีาตรา 
11042	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล	 สถาบนัได้รั้บ
อนุญาตใหจ้ิา้งทีป่รกึษาภายนอก	 เม่อ่	 ICOC	 พจิิารณาวา่
สถาบันตอ้งการบรกิารเฉพาะที่ไม่มีใหบ้รกิารในสำานักงาน
อยัการสงูสดุ้
(4) สถาบนัอาจิทำาสญัญาหรอ่ขอ้ผู้กูพันใด้	 ๆ	 ทีไ่ด้รั้บอำานาจิ
หรอ่ได้รั้บอนุญาตตามกฎหมาย
(ข) บคุลากร
(1) ICOC	 จิะกำาหนด้จิำานวนพนักงานทั � งหมด้ทีไ่ด้รั้บอนุญาต
ของสถาบนัเป็นครั � งคราว	 ซึึง่จิำานวนตอ้งไมเ่กนิ	 70	 คน 
(เทยีบเทา่พนักงานเต็มเวลา)	 โด้ยไมร่วมสมาช่กิคณะทำางาน 
และสมาช่กิของ	ICOC	ซึึง่จิะไมไ่ด้รั้บพจิิารณาวา่เป็นพนักงาน
ของสถาบนั	 	 และไมร่วมพนักงานของสถาบนัเพิม่อกี 
15	 คน	 (เทยีบเทา่พนักงานเต็มเวลา)	 ทีส่นับสนุนการพัฒนา
นโยบายและโปรแกรมเพ่่อช่ว่ยในการรักษาและการรักษา
ใหห้ายขาด้จิากโรคทีเ่กดิ้จิากการวจัิิยที่ได้รั้บจิากสถาบันใน
ราคาทีเ่หมาะสมสำาหรับช่าวรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 การจิำากดั้จิำานวน
พนักงานจิะตอ้งไมใ่ช่ก้บัพนักงานทีไ่ด้รั้บทนุจิากแหลง่อ่น่นอก
เหนอ่จิากเงนิทีไ่ด้รั้บจิากพันธบตัรหรอ่กองทนุทั่วไป	ICOC	จิะ
เลอ่กประธาน	 รองประธาน	 และประธานกรรมการ	 ผูู้ท้ีจ่ิะใช่ ้
อำานาจิทั � งหมด้ที	่ICOC	มอบหมายใหพ้วกเขา	ภาระหนา้ทีต่อ่
ไปนี� ใช่ก้บัประธาน	รองประธาน	และประธานกรรมการ:
(ก) ความรับผู้ดิ้ช่อบหลักของประธานค่อการ จัิด้การ
ระเบยีบวาระการประช่มุและขั �นตอนการทำางานของ	 ICOC	
รวมถงึการประเมนิและการอนุมัตเิงนิอดุ้หนุนคณะทำางาน
ทางวทิยาศาสตรแ์ละทางการแพทย	์ เงนิกู	้ ส ิง่อำานวยความ
สะด้วก	 และการประเมนิมาตรฐาน	 และด้แูลรายงานประจิำา
ปีทั � งหมก	 และขอ้กำาหนด้ความรับผู้ดิ้ช่อบตอ่สาธารณะ	 เพ่อ่
จัิด้การและเพิม่ประสทิธภิาพแผู้นการจัิด้หาเงนิทนุพันธบตัร
และการระด้มทนุของสถาบันเพ่่อตดิ้ตอ่กับสภานติบิญัญัติ
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 รัฐสภาแหง่สหรัฐอเมรกิา	 ระบบการรักษา
พยาบาลในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 และประช่าช่นในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
เพ่อ่เพิม่โอกาสในการใช่ป้ระโยช่นท์างการเงนิทั � งหมด้สำาหรับ
สถาบนั	 รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะการจัิบคูห่รอ่สรา้งกองทนุ
เสรมิผู้า่นการรว่มมอ่กบัรัฐ	 ช่าต	ิ ด้นิแด้น	 หรอ่สถาบนัอ่น่ 
ๆ	 และเพ่อ่นำาไปสูก่ารเจิรจิาขอ้ตกลงนโยบายและเง่อ่นไข
สญัญาด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญา	 ประธานจิะทำาหนา้ทีเ่ป็น

(ด้) (ท) กำาหนด้หลกัเกณฑิแ์ละแนวทางสำาหรับการด้ำาเนนิ
งานของ	ICOC	และคณะทำางาน
(ถ) (น) 	ด้ำาเนนิงานอ่น่	 ๆ	 ทีจ่ิำาเป็นหรอ่เหมาะสมในการใช่ ้
อำานาจิ	สทิธิ�	และเขตอำานาจิศาลเหนอ่สถาบนั
(ท) (บ) เลอ่กสมาช่กิของคณะทำางาน
(น) (ป) ปรับใช่	้ แกไ้ข	 และยกเลกิกฎและขอ้บงัคบัเพ่อ่
ด้ำาเนนิการตามจิดุ้ประสงคแ์ละบทบญัญัตใินบทนี�	 และเพ่อ่
ควบคมุวธิกีารด้ำาเนนิการของ	 ICOC	 ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้น
อนุมาตรา	 (บ) (ผู้)	 กฏิและขอ้บงัคบัเหลา่นี� ใหน้ำามาใช่ต้าม
กฎหมายวา่ด้ว้ยวธิปีฏิบิตัริาช่การทางปกครอง	 (ประมวล
กฎหมายของรัฐบาล	 หวัขอ้	 2	 ภาค	 3	 สว่นที	่ 1	 หมวด้	 4.5	
3.5	มาตรา	11371 11340	และทีต่ามมา)
(บ) (ผู้)แมจ้ิะมกีฎหมายวา่ด้ว้ยวธิปีฏิบิตัริาช่การทางปกครอง 
(APA)	 แตเ่พ่อ่อำานวยความสะด้วกในการเริม่ตน้การวจัิิยที่
ครอบคลมุในบทนี�	 ICOC	 อาจินำาขอ้บงัคบัช่ัว่คราวมาใช่โ้ด้ย
ไมป่ฏิบิตัติามวธิดี้ำาเนนิการทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินใน 
APA	 ขอ้บงัคบัช่ัว่คราวจิะมผีู้ลบงัคบัใช่เ้ป็นเวลา	 270	 วนั	 เวน้
แตจ่ิะถกูแทนทีโ่ด้ยขอ้บงัคบัทีน่ำามาใช่ต้าม	APA	กอ่นหนา้นั� น 
เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องอนุมาตรา	 (ป)	 คำาขอใช่ง้าน 
ประกาศโปรแกรม	และประกาศรางวลัจิะไมถ่อ่เป็นขอ้บงัคบั
(ป) (ฝึ) คำาขอการออกพันธบตัรจิากคณะกรรมการด้า้นการ
เงนิเกีย่วกับการวจัิิยและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคด้ว้ยส
เต็มเซึลลข์อง	 รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 และเงนิกูจ้ิากคณะกรรมการ
การลงทนุเงนิกองกลาง
(ผู้) (พ) อาจิปรับเปลีย่นโปรแกรมการระด้มทนุและด้า้นการ
เงนิเป็นประจิำาทกุปี	 เพ่อ่เพิม่ความสามารถของสถาบนัในการ
บรรลวุตัถปุระสงคท์ีว่า่กจิิกรรมของสถาบนัสรา้งรายได้ใ้หก้บั
รัฐ	รัฐแคลฟิอรเ์นยีช่ว่งหา้ปีของการด้ำาเนนิการ	 โด้ยไมส่ง่ผู้ลก
ระทบตอ่ความกา้วหนา้ของโปรแกรมการวจัิิยหลกัทางการ
แพทยแ์ละวทิยาศาสตร์
(ฝึ) (ฟ) แมจ้ิะมมีาตรา	 11005	 ของประมวลกฎหมายของ
รัฐบาล	แตส่ถาบนัสามารถรับรายได้เ้พิม่เตมิ	และทรัพยส์นิจิรงิ
และทรัพยส์นิสว่นตวั	 รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะของขวญั	 คา่
ลขิสทิธิ�	 ด้อกเบี� ย	 และงบจัิด้สรรทีอ่าจินำาไปใช่เ้พ่อ่เสรมิเงนิ
อดุ้หนุนการวจัิิยประจิำาปีและการด้ำาเนนิงานของสถาบนั
(ผู้)	 ภายใตค้ำาแนะนำาของ	 ICOC	 สถาบนัจิะตอ้งจัิด้ทำาแผู้น
สบ่ทอด้ตำาแหน่งเพ่่อเปลีย่นแปลงผูู้น้ำาของทั � งสถาบันและ
	 ICOC	 ทีอ่อกแบบมาเพ่อ่ลด้การหยดุ้ช่ะงักและผู้ลกระทบ
ทีไ่มพ่งึประสงคต์อ่กจิิกรรมของสถาบนั	 สำาเนาของแผู้น
สบ่ทอด้ตำาแหน่งจิะถกูสง่ไปยงัผูู้ว้า่การรัฐ	 ผูู้ค้วบคมุ	 และสภา
นติบิญัญัตภิายใน	 30	 วนัหลงัจิากแผู้นเสร็จิสมบรูณ์	 แผู้น
สบ่ทอด้ตำาแหน่งควรรวมถงึ	แตไ่มจ่ิำากดั้เฉพาะสิง่ตอ่ไปนี� :
(1) การประเมนิความตอ้งการผูู้น้ำากอ่นเริม่การมองหาผูู้น้ำา
(2) สรปุสว่นสำาคญัวธิดี้ำาเนนิการสบ่ทอด้
(3) กลยทุธเ์พ่อ่ใหม้ั่นใจิวา่การถา่ยทอด้ความรูป้ระสบความ
สำาเร็จิ
(ม) ภายใตข้อ้จิำากัด้ที่อธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ัด้เจินใน
บทความนี�	 การพัฒนามาตรฐานในเร่อ่งผู้ลประโยช่นข์ดั้กนั 
และตามด้ลุยพนิจิิของสถาบันกับสภาวทิยาศาสตรแ์หง่ช่าต ิ
คณะทำางานมาตรฐานความรับผู้ดิ้ช่อบทางวทิยาศาสตร์
และทางการแพทยเ์พ่่อพจิิารณามอบเงนิทนุตามแนวทาง
ปฏิบิตัทิีด่้ทีีส่ดุ้ทีก่ำาหนด้โด้ยสภาวทิยาศาสตรแ์หง่ช่าต	ิ เพ่อ่
ป้องกนัผู้ลประโยช่นข์ดั้กนัในการมอบทนุการวจัิิยและปรับปรงุ
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ผู้ลกำาไรทีอ่ธบิายไวใ้นวรรค	 (2)	 ของอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่
มาตรา	 125290.20	 และอตัราการเบกิคน่คา่ใช่จ้ิา่ยในการเด้นิ
ทาง	และขดี้จิำากดั้คา่ใช่จ้ิา่ยในการยา้ยทีอ่ยูแ่ละทีท่ำางาน
มาตรา 14. มาตรา	 125290.50	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.50 คณะทำางานด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย—์
ทั่วไป
(ก) โด้ยเอกสารฉบบันี�	 สถาบนัควรมแีละจิะมกีารจัิด้ตั � งคณะ
ทำางานด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละการแพทยท์ีแ่ยกจิากกนั	 สาม สี่
ช่ดุ้	ด้งันี� :
(1) คณะทำางานด้า้นการใหเ้งนิทนุวจัิิยทางวทิยาศาสตรแ์ละ
การแพทย์
(2) คณะทำางานด้า้นมาตรฐานความ รับผู้ดิ้ช่อบทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์
(3) คณะทำางานด้า้นสิง่อำานวยความสะด้วกในการวจัิิยทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์
(4) คณะทำางานด้า้นการเขา้ถงึและความสามารถในการจิา่ย
เพ่อ่เขา้รับการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค
(ข) สมาช่กิคณะทำางาน
(1) การแตง่ตั � งสมาช่กิคณะทำางานด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละการ
แพทยจ์ิะตอ้งได้รั้บคะแนนเสยีงขา้งมากในองคป์ระช่มุของ 
ICOC	 ภายใน	 30	 วนันับจิากการเลอ่กตั � งและการแตง่ตั � ง
สมาช่กิ	ICOC	เริม่แรก	สมาช่กิคณะทำางานจิะมวีาระการด้ำารง
ตำาแหน่งหกปี	 เวน้แตว่า่จิะมกีารขยายวาระการด้ำารงตำาแหน่ง
ของสมาช่กิหลงัจิากครบหกปีแลว้	 เพ่อ่ทีส่มาช่กิจิำานวนหนึง่
ในสามจิะได้รั้บเลอ่กอกีหนึ่งวาระโด้ยจิะสิ� นสดุ้ลงในอกีสอง
ปีถดั้ไป	 สมาช่กิจิำานวนหนึง่ในสามจิะได้รั้บเลอ่กอกีหนึง่วาระ
โด้ยจิะสิ�นสดุ้ลงในอกีสีปี่ถดั้ไป	 และสมาช่กิจิำานวนหนึง่ใน
สามจิะได้รั้บเลอ่กอกีหนึ่งวาระโด้ยจิะสิ� นสดุ้ลงในอกีหกปีถดั้
ไป	วาระการด้ำารงตำาแหน่งตอ่เน่อ่งจิะมรีะยะเวลาหกปี	สมาช่กิ
คณะทำางานอาจิด้ำารงตำาแหน่งได้ส้งูสดุ้สองวาระตดิ้ตอ่กัน
โด้ยมเีง่อ่นไขวา่	 ICOC	 อาจิแตง่ตั � งสมาช่กิคณะทำางานที ่
ไมใ่ช่	่ ICOC	 ซึำ�าอกีครั � ง	 เพ่อ่ใหด้้ำารงตำาแหน่งมากกวา่สอง
วาระตดิ้ตอ่กนั	 ทั � งนี� ตอ้งได้รั้บคะแนนเสยีงสองในสามของ
องคป์ระช่มุ 
(2) การแตง่ตั � งสมาช่กิคณะทำางานด้า้นการเขา้ถงึและความ
สามารถในการจิ่ายเพ่่อเขา้รับการรักษาและการรักษาให ้
หายขาด้จิากโรคจิะตอ้งได้รั้บคะแนนเสยีงขา้งมากในองค์
ประช่มุของ	ICOC	ภายใน	90	วนันับจิากวนัทีก่ารเขา้ช่่อ่เสนอ
กฎหมายโด้ยประช่าช่นทีเ่พิม่ในวรรคนี� มผีู้ลบงัคบัใช่	้ สมาช่กิ
คณะทำางานจิะมวีาระการด้ำารงตำาแหน่งหกปี	 และสมาช่กิอาจิ
ด้ำารงตำาแหน่งได้ส้งูสดุ้สองวาระตดิ้ตอ่กนั	 โด้ยมเีง่อ่นไขวา่ 
ICOC	 อาจิแตง่ตั � งสมาช่กิคณะทำางานทีไ่มใ่ช่	่ ICOC		 ซึำ�าอกี
ครั � ง	 เพ่อ่ใหด้้ำารงตำาแหน่งมากกวา่สองวาระตดิ้ตอ่กนั	 ทั � งนี�
ตอ้งได้รั้บคะแนนเสยีงสองในสามขององคป์ระช่มุ
(3) ICOC	 อาจิแตง่ตั � งสมาช่กิลงคะแนนเสยีงเฉพาะกจิิ
สำาหรับคณะทำางานแตล่ะช่ดุ้ตามความจิำาเป็น	 เพ่อ่ใหไ้ด้รั้บ
ความเช่ีย่วช่าญในการประช่มุตรวจิสอบโด้ยผูู้เ้ช่ีย่วช่าญใด้
กต็าม	 โด้ยอาจิแตง่ตั � งสมาช่กิได้ไ้มเ่กนิสามคนสำาหรับการ
ประช่มุตรวจิสอบฯ	แตล่ะครั � ง
(ค) การประช่มุคณะทำางาน

สมาช่กิของคณะทำางานเพ่อ่ใหผูู้้ป่้วยเขา้ถงึการรักษาและการ
รักษาใหห้ายขาด้จิากโรคในราคาทีเ่หมาะสม	 คณะทำางาน
มาตรฐานความรับผู้ดิ้ช่อบทางวทิยาศาสตรแ์ละทางการ
แพทย	์ และคณะทำางานด้า้นสิง่อำานวยความสะด้วกด้า้นการ
วจัิิยทางวทิยาศาสตรแ์ละทางการแพทย	์ และเป็นสมาช่กิ
อยา่งเป็นทางการของคณะทำางานทีใ่หเ้งนิทนุสนับสนุนการ
วจัิิยทางวทิยาศาสตรแ์ละทางการแพทย	์ ความรับผู้ดิ้ช่อบ
หลกัของรองประธานคอ่การสนับสนุนประธานในทกุหนา้ที่
และปฏิบิตัหินา้ทีเ่หลา่นั� นแทนเม่อ่ประธานไมอ่ยู่
(ข) หนา้ทีรั่บผู้ดิ้ช่อบหลกัของประธานกรรมการ	 คอ่	 การ
ด้ำารงตำาแหน่งเป็นผูู้บ้รหิารสงูสดุ้ของสถาบนั	 การสรรหาผูู้ ้
มคีวามสามารถสงูสดุ้ทางวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ใน
สหรัฐอเมรกิามาเป็นคณะทำางานของสถาบนั	 การด้ำารง
ตำาแหน่งเป็นคณะทำางานของสถาบนั	 การกำากบัคณะ
กรรมาธกิารอสิระเพ่่อการกำากับด้แูลในนามของพลเมอ่ง 
(ICOC)	 และมสีว่นรว่มในกระบวนการสนับสนุนขอ้กำาหนด้
ของคณะทำางานทั � งหมด้เพ่อ่ใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัเงนิอดุ้หนุน	
เงนิกูย้ม่	 สิง่อำานวยความสะด้วก	 และมาตรฐาน	 ตลอด้จินการ
กำากบัและสนับสนุนกระบวนการของ	 ICOC	 ในการประเมนิ
และด้ำาเนนิการตามคำาแนะนำาเหลา่นี�	 รวมทั � งการด้ำาเนนิการ
ตามการตดั้สนิใจิทั � งหมด้ในเร่อ่งเหลา่นี� และเร่อ่งทั่วไปของ 
ICOC	 การจัิด้จิา้ง	 กำากบัด้แูล	 และจัิด้การเจิา้หนา้ทีข่อง
สถาบนั	 การพัฒนางบประมาณและโปรแกรมควบคมุคา่ใช่ ้
จิา่ยของสถาบนั	 การจัิด้การการปฏิบิตัติามกฎและขอ้บงัคบั
ทั � งหมด้ของ	ICOC	รวมถงึการด้ำาเนนิงานของผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุน
และการจัิด้การและด้ำาเนนิการตามขอ้ตกลงด้า้นทรัพยส์นิทาง
ปัญญาและสญัญาอ่่นใด้ทั � งหมด้ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถาบันหรอ่
การวจัิิยทีส่ถาบนัใหเ้งนิทนุ
(2) สมาช่กิ	 ICOC	 แตล่ะคน	 ยกเวน้ประธาน	 รองประธาน 
และประธานกรรมการ สมาช่กิทีไ่ด้รั้บการแตง่ตั � งตามวรรค 
(3),	 (4),	 (5)	 และ	 (6)	 ของอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา 
125290.20	 ซึึง่จิะได้รั้บคา่ตอบแทนตามวรรค	 (3)	 จิะได้รั้บ
เบี� ยเลี� ยงจิำานวนหนึง่รอ้ยด้อลลาร	์ ($100)	 ตอ่วนั	 (ปรับทกุ
ปีตามคา่ครองช่พี)	 สำาหรับแตล่ะวนัทีม่กีารใช่จ้ิา่ยจิรงิในการ
ปฏิบิตัหินา้ทีข่องสมาช่กิ	 รวมทั � งคา่เด้นิทางและคา่ใช่จ้ิา่ย
อ่น่	 ๆ	 ทีส่มเหตสุมผู้ลและจิำาเป็น	 ซึึง่เกดิ้ขึ�นในระหวา่งการ
ปฏิบิตัหินา้ทีข่องสมาช่กิ
(3) ICOC	 จิะกำาหนด้อตัราการใหค้ำาปรกึษารายวนัและ
มาตรฐานการเบกิคน่คา่ใช่จ้ิา่ยสำาหรับสมาช่กิของคณะทำางาน
ทั � งหมด้	 รวมถงึสมาช่กิ	 ICOC	 ทีไ่ด้รั้บการแตง่ตั � งตามวรรค 
(3),	 (4),	 (5)	 และ	 (6)	 ของอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา 
125290.20	 อตัราการใหค้ำาปรกึษารายวนัจิะรวมถงึเวลาทีใ่ช่ ้
ในการเตรยีมการและการเขา้รว่มในการประช่มุของสถาบัน 
คณะทำางาน	 และ	 ICOC	 และจิะรวมถงึคา่ตอบแทนและการ
เบกิคน่คา่ใช่จ้ิา่ยสำาหรับผูู้ใ้หก้ารด้แูลเม่อ่จิำาเป็น	 เพ่อ่ช่ว่ย
อำานวยความสะด้วกใหส้มาช่กิในการเขา้รว่มการประช่มุอนัเป็น
ผู้ลมาจิากสภาวะทางการแพทยข์องสมาช่กิ
(4) แมว้า่จิะมมีาตรา	 19825	 แหง่ประมวลกฎหมายของ
รัฐบาล	แต	่ICOC	จิะกำาหนด้คา่ตอบแทนสำาหรับประธาน	รอง
ประธาน	 และประธานกรรมการ	 กบัเจิา้หนา้ทีค่นอ่น่	 ๆ	 และ
สำาหรับเจิา้หนา้ทีด่้า้นวทิยาศาสตร	์ การแพทย	์ เทคนคิ	 และ
การบรหิารของสถาบันในระด้ับคา่ตอบแทนสำาหรับผูู้บ้รหิาร
สงูสดุ้และเจิา้หนา้ทีด่้า้นวทิยาศาสตร	์ การแพทย	์ เทคนคิ 
และการบรหิารของคณะแพทย์ในระบบมหาวทิยาลัยของ 
California	 และสถาบนัการศกึษาและการวจัิิยทีไ่มแ่สวงหา
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(1) สมาช่กิ	 ICOC	 หา้คนจิาก	 10	 คณะ	 ซึึง่มุง่เนน้ทีส่าขา
เฉพาะโรคทีอ่ธบิายไวใ้นวรรค	 (3),	 (4)	 และ	 (5)	 ของ
อนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา	 125290.20	หรอ่จิากสมาช่กิทีไ่ด้ ้
รับการแตง่ตั � งตามวรรค	 (6)	 ของอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา 
125290.20
(2) นักวทิยาศาสตรแ์ละผูู้เ้ช่ีย่วช่าญด้า้นการรักษาเกา้คน	 ซึึง่
ได้รั้บการยอมรับในระด้ับประเทศในด้า้นการวจัิิยเซึลลต์น้ตอ
ช่นดิ้พลรูโิพเทนท์
(3) นักจิรยิธรรมทางการแพทยส์ีค่น
(4) ประธาน	ICOC
(ข) หนา้ที่
คณะทำางานด้า้นมาตรฐานความรับผู้ดิ้ช่อบทางวทิยาศาสตร์
และการแพทยม์หีนา้ที	่ด้งันี� :
(1) เพ่อ่ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 เร่อ่งมาตรฐานทาง
วทิยาศาสตร	์การแพทย	์และจิรยิธรรม
(2) เพ่อ่ใหค้ำาแนะนำากบั	ICOC	เร่อ่งมาตรฐานสำาหรับด้า้นการ
แพทย	์ เศรษฐกจิิสงัคม	 และการเงนิทั � งหมด้ของการวจัิิยทาง
คลนิกิและการใหก้ารรักษาแกผูู่้ป่้วย	รวมไปถงึเร่อ่งอ่น่	ๆ	อยา่ง
มาตรฐานสำาหรับวธิดี้ำาเนนิการทีป่ลอด้ภยัและมจีิรยิธรรมใน
การได้ม้าซึึง่วสัด้แุละเซึลลส์ำาหรับการวจัิิยและความพยายาม
ทางคลนิกิสำาหรับการรักษาอาสาสมคัรทีเ่ป็นมนุษยใ์นการวจัิิย
ทางการแพทย	์ ซึึง่สอด้คลอ้งกบัวรรค	 (2)	 ของอนุมาตรา 
(ข)	 แหง่มาตรา	 125290.35	 และเพ่อ่ใหแ้น่ใจิวา่เป็นไปตาม
กฎหมายด้า้นความเป็นสว่นตวัของผูู้ป่้วย
(3) เพ่อ่ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 เร่อ่งการแกไ้ขเพิม่เตมิ
มาตรฐานทีอ่ธบิายไวใ้นวรรค	(1)	และ	(2)	ตามความจิำาเป็น
(4) เพ่อ่ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 เร่อ่งการกำากบัด้แูลการวจัิิย
ทีไ่ด้รั้บเงนิอดุ้หนุน	 เพ่อ่ใหแ้น่ใจิวา่เป็นไปตามมาตรฐานที่
อธบิายไวใ้นวรรค		(1)	และ	(2)
(5) ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 คณะทำางานด้า้นการให ้
เงินอุด้หนุนการ วิจัิยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย ์
และคณะทำางานด้า้นสิง่อำานวยความสะด้วกในการวจัิิยทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทยเ์ร่อ่งประเด็้นด้า้นจิรยิธรรมและการ
กำากบัด้แูลทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เน่อ่ง
มาตรา 16. มาตรา	 125290.60	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.60 คณะทำางานด้า้นการใหเ้งนิอดุ้หนุนการวจัิิยทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์
(ก) สมาช่กิภาพ
คณะทำางานด้า้นการใหเ้งนิอดุ้หนุนการวจัิิยทางวทิยาศาสตร์
และการแพทยจ์ิะมสีมาช่กิอยา่งนอ้ย	23	คน	ด้งัตอ่ไปนี� :
(1) สมาช่กิ	 ICOC	 เจ็ิด้คนจิากสมาช่กิคณะผูู้ส้นับสนุนการ
จัิด้การโรค	10 12	คนทีอ่ธบิายไวใ้นวรรค	 (3),	 (4)	และ	 (5)	
ของอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา	 125290.20	 หรอ่จิากสมาช่กิ
ทีอ่ธบิายไวใ้นวรรค	 (6)	 ของอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา 
125290.20
(2) นักวทิยาศาสตรอ์ยา่งนอ้ย	 15	 คน	 ซึึง่ได้รั้บการยอมรับ
ในระด้บัประเทศในด้า้นการวจัิิยสเต็มเซึลลห์รอ่โอกาสในการ

คณะทำางานด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละการแพทยแ์ตล่ะช่ดุ้จิะตอ้ง
จัิด้การประช่มุอยา่งนอ้ยปีละสีค่รั � ง	 โด้ยหนึง่ในนั� นจิะกำาหนด้
ใหเ้ป็นการประช่มุประจิำาปี	 เวน้แตส่ถาบนัจิะกำาหนด้ไวเ้ป็น
อยา่งอ่น่
(ง) คำาแนะนำาทีค่ณะทำางานใหก้บั	ICOC
คำาแนะนำาจิากแตล่ะองคค์ณะของคณะทำางานอาจิถกูสง่ตอ่
ไปใหท้าง	 ICOC	 เฉพาะในกรณีทีไ่ด้รั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก
ขององคป์ระช่มุของแตล่ะองคค์ณะของคณะทำางานนั� น 
ๆ	 หากสมาช่กิรอ้ยละ	 35	 ขององคค์ณะทำางานใด้กต็าม	 เขา้
รว่มกนัในฐานะฝ่ึายคะแนนเสยีงขา้งนอ้ย ใหค้ะแนนในการให ้
รางวลัเงนิอดุ้หนุน	 รายงานคำาแนะนำาฝ่ึายคะแนนเสยีงขา้ง
นอ้ย	 รวมถงึสรปุจิดุ้แข็งและจิดุ้ออ่นของการสมคัรและขอ้โต ้
แยง้ตอ่คำาแนะนำาฝ่ึายคะแนนเสยีงขา้งมากอาจิจิะตอ้งถกูสง่ให ้
ทาง	 ICOC	 ICOC	 จิะพจิิารณาคำาแนะนำาของคณะทำางานใน
การตดั้สนิใจิเกีย่วกบัการสมคัรขอรับรางวลัเงนิอดุ้หนุนและเงนิ
กูย้ม่สำาหรับการวจัิิยและเงนิอดุ้หนุนสิง่อำานวยความสะด้วก 
และในการนำามาตรฐาน	 นโยบาย	 และโปรแกรมควบคมุมาใช่ ้
คณะทำางานแตล่ะช่ดุ้จิะตอ้งได้รั้บคำาแนะนำาเกีย่วกบักฎ	 วธิี
ด้ำาเนนิการ	 และหลกัการปฏิบิตัขิอง	 ICOC	 ใหก้บัคณะทำางาน
นั� น	ๆ
(จิ) ผู้ลประโยช่นข์ดั้กนั
(1) ICOC	 จิะนำากฎเกีย่วกบัผู้ลประโยช่นท์ีข่ดั้กนัมาใช่โ้ด้ยองิ
ตามมาตรฐานทีบ่งัคับใช่ก้บัสมาช่กิคณะกรรมการตรวจิสอบ
ทางวทิยาศาสตรข์องสถาบนัสขุภาพแหง่ช่าต	ิ เพ่อ่กำากบัด้แูล
การมสีว่นรว่มของสมาช่กิคณะทำางานทีไ่มใ่ช่	่lCOC
(2) ICOC	 จิะแตง่ตั � งเจิา้หนา้ทีด่้า้นจิรยิธรรม	 โด้ยคดั้เลอ่ก
จิากเจิา้หนา้ทีข่องสถาบนั
(3) เน่่องจิากคณะทำางานเป็นเพยีงผูู้ใ้หค้ำาปรกึษาและไมม่ี
อำานาจิตดั้สนิใจิขั �นสดุ้ทา้ย	 สมาช่กิคณะทำางานจิงึไมถ่อ่วา่
เป็นเจิา้หนา้ที	่ ลกูจิา้ง	 หรอ่ทีป่รกึษาของรัฐเพ่อ่ใหเ้ป็นไป
ตามจิดุ้ประสงคข์องกฎหมายวา่ด้ว้ยการปฏิริปูทางการเมอ่ง 
(Political	 Reform	 Act)	 (หวัขอ้	 9	 (	ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา 
81000)	 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล)	 มาตรา	 1090	
และ	 19990	 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล	 และมาตรา	
10516	 และ	 10517	 แหง่ประมวลกฎหมายวา่ด้ว้ยสญัญาของ
รัฐ	(		Public	Contract	Code)
(ฉ) บนัทกึของคณะทำางาน
บนัทกึทั � งหมด้ของคณะทำางานเป็นสว่นหนึง่ของคำาแนะนำาที่
คณะทำางานทีส่ง่ใหก้บั	 ICOC	 เพ่อ่ขออนุมตัจิิะตอ้งอยูภ่ายใต ้
กฎหมายวา่ด้ว้ยบนัทกึของรัฐ	 (Public	Records	Act)	 ยกเวน้
ตามทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรานี�	 คณะทำางานจิะไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของบทบญัญัตแิหง่มาตรา	 9	 (ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	 11120)	
ของบทที	่ 1	 ของสว่นที	่ 1	 ของหมวด้	 3	 ของหวัขอ้	 2	 แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐบาล	 หรอ่มาตรา	 1	 (ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ย
มาตรา	 6250)	 ของบทที	่ 3.5	 ของหมวด้	 7	 ของมาตรา	 1	
แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล
มาตรา 15. มาตรา	 125290.55	 แหง่ประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.55 คณะทำางานด้า้นมาตรฐานความรับผู้ดิ้ช่อบทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์
(ก) สมาช่กิภาพ
คณะทำางานด้า้นมาตรฐานความรับผู้ดิ้ช่อบทางวทิยาศาสตร์
และการแพทยจ์ิะมสีมาช่กิ	19	คน	ด้งัตอ่ไปนี� :
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วา่การวจัิิยจิะถกูกำาหนด้ใหเ้ป็นโอกาสในการวจัิิยทีส่ำาคญัหรอ่
ในโอกาสของการวจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่	ๆ
(2) คณุภาพของขอ้เสนอการวจัิิย	 ศกัยภาพในการบรรลผุู้ล
การวจัิิยหรอ่ผู้ลลพัธท์างคลนิกิทีม่นัียสำาคญั	 ตารางเวลาใน
การตระหนักถงึผู้ลลพัธท์ีม่นัียสำาคญัด้งักลา่ว	 ความสำาคญัของ
วตัถปุระสงคก์ารวจัิิย	และนวตักรรมของการวจัิิยทีเ่สนอ
(3) เพ่อ่ใหแ้น่ใจิวา่การใหเ้งนิอดุ้หนุนสถาบนัจิะไมซ่ึำ�าซึอ้นหรอ่
แทนทีเ่งนิทนุทีม่อียู	่ จิงึจิะตอ้งมกีารจัิด้ลำาด้บัความสำาคญัทีส่งู
ใหก้บัการใหเ้งนิอดุ้หนุนการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์บบพลรูโิพเทนต์
และเซึลลต์น้ตอ	 ซึึง่ไมส่ามารถหรอ่ไมม่แีนวโนม้ทีจ่ิะได้รั้บเงนิ
ทนุจิากรัฐบาลกลางได้อ้ยา่งทนัทว่งทหีรอ่เพยีงพอ	 โด้ยไมม่ี
ภาระตดิ้พันจิากขอ้จิำากดั้ทีจ่ิะประวงิการวจัิิย	 สำาหรับเร่อ่งนี�	
หมวด้หมูก่ารวจัิิยอ่น่	 ๆ	 ทีไ่ด้รั้บเงนิทนุจิากสถาบนัสขุภาพแหง่
ช่าตจิิะไมไ่ด้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิากสถาบนั	 เวน้แตว่า่การใหเ้งนิทนุ
วจัิิยด้งักลา่วจิะไมเ่ป็นไปอยา่งทนัทว่งทหีรอ่เพยีงพอ
(4) แมว้า่จิะมเีน่� อความในวรรค	 (3)	 แตก่ารวจัิิยและ
เทคโนโลยทีางวทิยาศาสตรแ์ละการแพทยอ์่น่	 ๆ	 และ/หรอ่
ขอ้เสนอการวจัิิยสเต็มเซึลลใ์ด้	 ๆ	 ทีไ่มไ่ด้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิาก
สถาบนัอยา่งแทจ้ิรงิตามวรรค	 (3)	 อาจิได้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิาก
สถาบนั	 หากอยา่งนอ้ยสองในสามขององคป์ระช่มุของสมาช่กิ
คณะทำางานด้า้นการใหเ้งนิอดุ้หนุนการวจัิิยทางวทิยาศาสตร์
และการแพทยใ์หค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 หรอ่หากเสยีงขา้งมาก
ขององคป์ระช่มุของสมาช่กิ	 ICOC	 ลงความเห็นวา่ขอ้เสนอ
การวจัิิยด้งักลา่วเป็นโอกาสในการวจัิิยทีส่ำาคญั
มาตรา 17. มาตรา	125290.70.5	ถกูเพิม่เขา้มาในประมวล
กฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยั	เพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125290.70.5 การจัิด้สรรและการแบง่สว่นเงนิอดุ้หนุน
(ก) เงนิในกองทนุการวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาให ้
หายขาด้จิากโรคของ	California	 จิะได้รั้บการจัิด้สรรแบง่สว่น 
ด้งันี� :
(1) (ก) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	 95.5	 ของเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัร
ทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามมาตรา	 125291.110	 ซึึง่เป็นเงนิรายได้ ้
สทุธจิิากพันธบตัรทีจั่ิด้สรรตามจิดุ้ประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นวรรค
(4)	และ	(5)	ของอนุมาตรา	(ก)	แหง่มาตรา	125291.100	จิะ
ถกูนำาไปใช่เ้ป็นเงนิอดุ้หนุนและกำากับด้แูลเงนิอดุ้หนุนตามที่
ระบไุวใ้นบทนี�
(ข) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	 98	 ของเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรทีใ่ช่ ้
เป็นเงนิอดุ้หนุน	 จิะตอ้งถกูนำาไปใช่เ้ป็นเงนิอดุ้หนุนการวจัิิย
การพัฒนาการบำาบดั้	 และการรักษาโด้ยไมเ่กนิจิำานวนตามที่
ระบไุวด้้า้นลา่ง	 ซึึง่จิะได้รั้บการอนุมตัใิหใ้ช่ใ้นช่ว่ง	 10	 ปีแรก
นับจิากวนัทีก่ารเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นทีเ่พิม่ใน
วรรคยอ่ยนี� มผีู้ลบงัคบัใช่	้ โด้ยการอนุมตัใิหใ้ช่เ้งนิอดุ้หนุนของ
แตล่ะปีจิะได้รั้บการด้ำาเนนิการลว่งหนา้ตลอด้ช่ว่งหนึง่ถงึเจ็ิด้ปี	
ยกเวน้แตว่า่เงนิอดุ้หนุนใด้	ๆ	ทีไ่มไ่ด้รั้บอนุมตัใิหใ้ช่	้อาจิถกูยก
ไปยงัอกีหนึง่ปีหรอ่หลายปีถดั้ไป	 จิำานวนเงนิอดุ้หนุนการวจัิิย
สงูสดุ้ทีจ่ิะได้รั้บการจัิด้สรรในแตล่ะปีจิะมดี้งันี� :	 ปีที	่ 1	 รอ้ย
ละ	 11,	 ปีที	่ 2	 รอ้ยละ	 11,	 ปีที	่ 3	 ถงึ	 10	 รอ้ยละ	 9	 และปีที ่
11	 และในแตล่ะปีหลงัจิากนั� น	 รอ้ยละ	 6	 แบบสะสม	 เพ่อ่ให ้
บรรลเุป้าหมายของมาตรา	 125290.75	 จิำานวนเงนิทีม่อียูเ่พ่อ่
ใช่เ้ป็นเงนิอดุ้หนุน	 สงูสดุ้รอ้ยละ	 2	 อาจิถกูนำาไปใช่ส้ำาหรับการ
ใหค้ำาปรกึษาการวจัิิยเพ่อ่สนับสนุนการเขา้ถงึและราคาของการ
รักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคทีเ่กดิ้จิากการวจัิิยทีไ่ด้ ้
รับเงนิอดุ้หนุนจิากสถาบนั	 และการพัฒนาการบำาบดั้และการ

วจัิิยทีส่ำาคญัอ่น่	 ๆ	 โด้ย	 15	 คนนี� จิะได้รั้บการแตง่ตั � งใหด้้ำารง
ตำาแหน่งเป็นองคค์ณะตรวจิสอบโด้ยผูู้เ้ช่ีย่วช่าญ
(3) ประธาน	ICOC
(ข) หนา้ที่
คณะทำางานด้า้นการใหเ้งนิอดุ้หนุนการวจัิิยทางวทิยาศาสตร์
และการแพทยจ์ิะปฏิบิตัหินา้ที	่ด้งัตอ่ไปนี� :
(1) ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 เร่อ่งเกณฑิ	์ มาตรฐาน	 และขอ้
กำาหนด้เฉพาะกาลและในขั �นสดุ้ทา้ยสำาหรับการพจิิารณาการ
สมคัรขอเงนิอดุ้หนุนและการใหร้างวลัเงนิอดุ้หนุนและเงนิกูย้ม่
ในการวจัิิย
(2) ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 เร่อ่งมาตรฐานสำาหรับการกำากบั
ด้แูลการใหร้างวลัทางวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์
(3) ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 เร่อ่งการแกไ้ขเพิม่เตมิเกณฑิ์
	 มาตรฐาน	 และขอ้กำาหนด้ทีอ่ธบิายไวใ้นวรรค	 (1)	 และ	 (2)	
ขา้งตน้ตามความจิำาเป็น
(4) ตรวจิสอบการสมคัรขอเงนิอดุ้หนุนและเงนิกูย้ม่โด้ยองิ
ตามเกณฑิ	์ขอ้กำาหนด้	และมาตรฐานที	่ ICOC	นำามาใช่	้และ
ใหค้ำาแนะนำากบั	 ICOC	 สำาหรับการใหร้างวลัเงนิอดุ้หนุนและ
เงนิกูส้ำาหรับการวจัิิย	 การพัฒนาการบำาบดั้	 และ การวจัิิยทาง
คลนิกิ	และการใหก้ารรักษา
(5) ด้ำาเนนิการตรวจิสอบโด้ยคณะผูู้ท้รงคณุวฒุผิูู้ท้รงคณุวฒุทิี่
มคีวามเช่ีย่วช่าญและด้ำาเนนิการตรวจิสอบเพ่อ่กำากบัด้แูลผูู้รั้บ
เงนิอดุ้หนุน	 เพ่อ่ใหแ้น่ใจิวา่เป็นไปตามขอ้กำาหนด้ของรางวลั 
และรายงานคำาแนะนำาสำาหรับการด้ำาเนนิการในภายหลงัตอ่ 
ICOC
(6) ใหค้ำาแนะนำากบั	ICOC	เร่อ่งมาตรฐานสำาหรับการประเมนิ
ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุน	 เพ่อ่ใหแ้น่ใจิวา่ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนปฏิบิตัติามขอ้
กำาหนด้ทั � งหมด้ทีบ่งัคบัใช่	้ มาตรฐานด้งักลา่วจิะกำาหนด้ให ้
ผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุนตอ้งทำาการรายงานเป็นระยะ	 ๆ	 และจิะมอบ
อำานาจิใหค้ณะทำางานด้า้นการใหเ้งนิอดุ้หนุนการวจัิิยทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทยท์ำาการตรวจิสอบผูู้รั้บเงนิอดุ้หนุน
และสง่ตอ่คำาแนะนำาสำาหรับการด้ำาเนนิการใหท้าง	ICOC
(7) ใหค้ำาแนะนำาเร่่องรางวลัเงนิอดุ้หนุนรางวลัแรกภายใน	
60	วนันับจิากวนัทีอ่อกมาตรฐานเฉพาะกาล
(ค) คำาแนะนำาสำาหรับรางวลั
คำาแนะนำาสำาหรับรางวลัจิะองิตามการประเมนิผู้ลการแขง่ขนั 
ด้งัตอ่ไปนี� :
องคค์ณะตรวจิสอบโด้ยผูู้ท้รงคณุวฒุ ิ ผูู้ท้รงคณุวฒุทิีม่คีวาม
เช่ี่ยวช่าญจิะประกอบไปด้ว้ยทั � งนักวทิยาศาสตรแ์ละผูู้ใ้ห ้
ความช่ว่ยเหลอ่ผูู้ป่้วย	 ในองคค์ณะตรวจิสอบโด้ยผูู้ท้รง
คณุวฒุทิีม่คีวามเช่ีย่วช่าญ ผูู้ท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเช่ีย่วช่าญ
แตล่ะองคค์ณะจิะมนัีกวทิยาศาสตร	์ 15	 คน	 เฉพาะสมาช่กิ
นักวทิยาศาสตรข์องคณะทำางานด้า้นการใหเ้งนิอดุ้หนุนการ
วจัิิยทางวทิยาศาสตรแ์ละการแพทยเ์ทา่นั� นที่จิะใหค้ะแนน
กับการสมคัรขอเงนิอดุ้หนุนและเงนิกูย้ม่เพ่่อประโยช่นท์าง
วทิยาศาสตร์ได้	้การใหค้ะแนนด้งักลา่วจิะจิำาแนกออกเป็นสาม
ประเภททีแ่ยกจิากกนัโด้ยองิตามประโยช่นท์างวทิยาศาสตร ์
ได้แ้ก	่ การวจัิิย	 การพัฒนาการบำาบดั้	 และการวจัิิยทางคลนิกิ	
โด้ยพจิิารณาจิากเกณฑิ	์ด้งันี� :
(1) บนัทกึความสำาเร็จิทีแ่สด้งไวใ้นด้า้นช่วีวทิยาและยารักษา
โรคของสเต็มเซึลลแ์บบพลรูโิพเทนตแ์ละเซึลลต์น้ตอ	 	 เวน้แต่
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California	 ในช่ว่งหา้ปีปฏิทินิแรกหลงัจิากทีผูู่้ล้งคะแนนเสยีง
อนุมตักิารเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นทีเ่พิม่ในมาตรา
นี�	 โด้ยไมต่อ้งด้งึเงนิออกจิากกองทนุทั่วไปของรัฐ	 เพ่อ่ช่ำาระ
เงนิตน้และด้อกเบี� ยสำาหรับหา้ปีปฏิทินิแรกนั� น
(ค) สถาบันจิะจัิด้สรรเงนิอย่างนอ้ยหนึ่งพันหา้รอ้ยลา้น
ด้อลลาร	์ ($1,500,000,000)	 ของเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัร
ทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามมาตรา	 125291.110	 เพ่อ่ใหเ้งนิอดุ้หนุน
สำาหรับการวจัิิย	 การพัฒนาการบำาบดั้	 และการรักษาที่
เกีย่วขอ้งกบัโรคและสภาวะของสมองและระบบประสาทสว่น
กลาง	 รวมถงึ	 แตไ่มจ่ิำากดั้เพยีงโรคอลัไซึเมอร	์ โรคพารก์นิสนั	
โรคหลอด้เลอ่ด้สมอง	 โรคสมองเส่อ่ม	 โรคลมช่กั	 โรคจิติเภท 
โรคซึมึเศรา้	 การบาด้เจ็ิบทีส่มอง	 มะเร็งสมอง	 และโรคออทิ
ซึมึ	 และเพ่อ่กำากบัด้แูลเงนิอดุ้หนุนและคา่ใช่จ้ิา่ยในการบรหิาร
งานทั่วไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิอดุ้หนุนและเงนิกูย้ม่เหลา่นี�	 ซึ ึง่อยู่
ภายใตข้ดี้จิำากดั้ในวรรคยอ่ย	 (ค)	ของวรรค	 (1)	และวรรคยอ่ย	
(ก)	ของวรรค	(2)	ของอนุมาตรา	(ก)
(ง) การจัิด้สรรเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรที่ได้รั้บอนุญาตตาม
มาตรา	 125291.30	 จิะอยูภ่ายใตก้ารกำากบัด้แูลโด้ยมาตรา 
125290.70	ตอ่ไป
มาตรา 18. มาตรา	 125291.15	 ของประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125291.15 ตามทีใ่ช่ใ้นมาตรานี�	 กฎหมายวา่ด้ว้ยพันธบตัร
เพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่	
California	 (California	 S	tem	Cell	 Research	 and	Cures	
Bond	Act)	ปี	2004	คำาตอ่ไปนี� มคีวามหมายด้งัตอ่ไปนี� :
(ก) “กฎหมาย”	 หมายถงึ	 กฎหมายวา่ด้ว้ยพันธบตัรเพ่อ่
การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่ 
California	 ซึึง่ประกอบด้ว้ยบทที	่ 3	 (ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	
125290.10)	ของสว่น	5	ของหมวด้	106
(ข) “สำานักงานคณะกรรมการ”	 หรอ่	 “สถาบนั”	 หมายถงึ 
สถาบนัเวช่ศาสตรก์ารฟ่� นฟสูภาวะเส่อ่มแหง่	 California	 ซึึง่
ได้รั้บการแตง่ตั � งตามอนุมาตรา	(ข)	แหง่มาตรา	125291.40
(ค) “คณะกรรมการ”	 หมายถงึ	 คณะกรรมการด้า้นการเงนิ
เพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่ 
California	 ซึึง่จัิด้ตั � งขึ�นตามอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา 
125291.40
(ง) “กองทนุ”	 หมายถงึ	 กองทนุเพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละ
การรักษาใหห้ายขาด้แหง่	 California	 ซึึง่จัิด้ตั � งขึ�นตาม
มาตรา	125291.25

รักษาทีป่ระช่าช่นสามา	รถจิา่ยได้ต้ามทีค่ณะกรรมการกำากบั
ด้แูลของสถาบนักำาหนด้ไว	้ โด้ยองิตามคำาแนะนำาของคณะ
ทำางานด้า้นการเขา้ถงึและราคาทีป่ระช่าช่นสามารถจิา่ยได้ ้
ของการรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค	และประธาน
(ค) ไมเ่กนิรอ้ยละ	 3	 ของเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรทีไ่ด้รั้บ
อนุญาตตามมาตรา	 125291.110	 อาจิถกูสถาบนันำาไปใช่เ้ป็น
คา่ใช่จ้ิ่ายในการวจัิิยและคา่ใช่จ้ิ่ายในการด้ำาเนนิการด้า้นสิง่
อำานวยความสะด้วกในการวจัิิย	 รวมถงึการพัฒนา	 การบรหิาร	
และการกำากบัด้แูลกระบวนการใหเ้งนิอดุ้หนุน
(2) (ก) ไมเ่กนิรอ้ยละ	 3.5	 ของเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรทีไ่ด้ ้
รับอนุญาตตามมาตรา	 125291.110	 จิะถกูนำาไปใช่เ้ป็นคา่ใช่ ้
จิา่ยในการบรหิารงานทั่วไปของสถาบนั
(ข)	 ไมเ่กนิรอ้ยละ	 1	 ของเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรทีไ่ด้รั้บ
อนุญาตตามมาตรา	 125291.110	 อาจิถกูสถาบนันำาไปใช่ ้
ช่ำาระคา่ใช่จ้ิา่ยของพนักงานเต็มเวลาสงูสดุ้	 15	 คนเป็นเวลา 
10	ถงึ	15	ปีขึ�นไป	รวมถงึ	แตไ่มจ่ิำากดั้เพยีงการสนับสนุนด้า้น
การบรหิาร	 คา่ใช่จ้ิา่ยด้า้นสิง่อำานวยความสะด้วก	 เงนิเด้อ่น	
สวสัด้กิาร	 การเบกิคน่คา่เด้นิทาง	 และคา่ใช่จ้ิา่ยในการประช่มุ 
เพ่่อสนับสนุนการทำางานของสถาบันในการพัฒนานโยบาย
และโปรแกรมเพ่อ่ช่ว่ยใหช้่าวแคลฟิอรเ์นยีใหส้ามารถเขา้ถงึ
การวจัิิยทางคลนิกิในมนุษยก์ารบำาบดั้	 การบำาบดั้	 การรักษา
บรรเทา	 และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคทีเ่กดิ้จิากการวจัิิย
ทีไ่ด้รั้บเงนิอดุ้หนุนจิากสถาบนั	 และเพ่อ่สง่เสรมิการเขา้ถงึ
และราคาทีป่ระช่าช่นสามารถจิา่ยได้ข้องการวจัิิยทางคลนิกิ
ในมนุษย	์ การรักษา	 และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคสำาหรับ
ช่าวแคลฟิอรเ์นยี
(3) ในเวลาเพยีงหนึง่ปี	 การใหเ้งนิอดุ้หนุนการวจัิิยใหมแ่กผูู่้รั้บ
เงนิอดุ้หนุนเพยีงรายเด้ยีวสำาหรับปีโปรแกรมใด้กต็าม	 จิะถกู
จิำากดั้ไมเ่กนิรอ้ยละ	 1	 ของพันธบตัรทั � งหมด้ทีไ่ด้รั้บอนุญาต
ตามมาตรา	 125291.110	 ขอ้จิำากดั้นี� จิะได้รั้บการพจิิารณา
แยกตา่งหากสำาหรับขอ้เสนอใหมแ่ตล่ะขอ้เสนอ	 โด้ยไมร่วม
การอนุมตัใิด้	 ๆ	 ในปีกอ่นหนา้ทีอ่าจิใหเ้งนิอดุ้หนุนกจิิกรรมการ
วจัิิย	 ขอ้กำาหนด้นี� จิะเป็นตวัช่ี� ขาด้	 เวน้แตว่า่รอ้ยละ	 65	 ของ
องคป์ระช่มุของ	 ICOC	 จิะอนุมตัขิดี้จิำากดั้ทีส่งูขึ� นสำาหรับผูู้รั้บ
เงนิอดุ้หนุนนั� น	ๆ
(4) ไมเ่กนิรอ้ยละ	 1.5	 ของเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรทีไ่ด้รั้บ
อนุญาตตามมาตรา	 125291.110	 ซึึง่เป็นคา่ใช่จ้ิา่ยสทุธทิี่
อธบิายไวใ้นวรรค	(2),	 (4)	และ	(5)	ของอนุมาตรา	(ก)	แหง่
มาตรา	 125291.100	 จิะได้รั้บการจัิด้สรรเป็นเงนิอดุ้หนุนเพ่อ่
สรา้ง	 จัิด้เตรยีม	 หรอ่ใหเ้ป็นเงนิทนุเพ่อ่การด้ำาเนนิงานของ
ศนูยค์วามเป็นเลศิด้า้นการด้แูลช่มุช่น	 (Community	 Care	
Centers	 of	 Excellence)	 และไมเ่กนิครึง่หนึง่ของรอ้ยละ 
1	 จิะได้รั้บการจัิด้สรรเพ่อ่สรา้งหรอ่จัิด้เตรยีมหอ้งปฏิบิตักิารที่
ใช่ร้ว่มกนั	 ซึึง่ตั � งใจิจิะเปิด้ด้ำาเนนิการในหา้ปีแรกนับจิากวนัที่
การเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นทีเ่พิม่ในมาตรานี� มี
ผู้ลบงัคบัใช่	้ เงนิอดุ้หนุนทีผูู่้รั้บเงนิอดุ้หนุนได้รั้บจิากรางวลัของ
สถาบนัสำาหรับการกอ่สรา้งจิะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายคา่จิา้งที่
บงัคบัใช่ ้
(5) สถาบนัจิะจิำากดั้คา่ใช่จ้ิา่ยทางออ้มไวไ้มเ่กนิรอ้ยละ	 25	
ของรางวลัการวจัิิย	 โด้ยไมร่วมจิำานวนเงนิทีร่วมอยูใ่นรางวลั
ด้า้นสิง่อำานวยความสะด้วก	ยกเวน้แตว่า่ขอ้จิำากดั้เกีย่วกบัคา่ใช่ ้
จิา่ยทางออ้มทีอ่าจิเพิม่ขึ� นตามจิำานวนเงนิทนุทีต่รงกนัทีผูู่้รั้บ
เงนิอดุ้หนุนจัิด้หาให	้ซึึง่มากกวา่จิำานวนเงนิอดุ้หนุนรอ้ยละ	20
(ข) ตารางในการใหเ้งนิอดุ้หนุนของสถาบนัได้รั้บการออกแบบ
มาเพ่่อสรา้งกระแสรายได้ท้างภาษีที่เ ป็นบวกใหก้ับรัฐ 
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มาตรา 22. มาตรา	 125291.70	 ของประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125291.70 เงนิทั � งหมด้ทีฝ่ึากเขา้กองทนุ	ซึึง่ได้ม้าจิากเบี� ย
ประกนัและด้อกเบี� ยคา้งจิา่ยจิากพันธบตัรทีจ่ิำาหน่ายไปแลว้
	 จิะถกูสำารองไวใ้นกองทนุและพรอ้มโอนไปยงักองทนุทั่วไป
เพ่อ่เป็นเครด้ติในการช่ำาระด้อกเบี� ยของพันธบตัร	ยกเวน้แตว่า่
เงนิจิำานวนทีไ่ด้ม้าจิากเบี� ยประกนัอาจิถกูสำารองไวแ้ละนำาไป
ใช่ช้่ำาระคา่ใช่จ้ิา่ยในการออกกอ่นการโอนไปยงักองทนุทั่วไป
มาตรา 23. มาตรา	 125291.75	 ของประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125291.75. พันธบตัรทีอ่อกและจิำาหน่ายตามมาตรานี� อาจิ
ได้รั้บเงนิคน่ตามมาตรา	6	 (ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	16780)	ของ
บทที	่4	ของสว่น	3	ของหมวด้	4	ของหวัขอ้	2	ของประมวล
กฎหมายของรัฐบาล	 ซึึง่เป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายพันธบตัร
ภาระผู้กูพันแบบทั่วไปของรัฐ	 การอนุมตัโิด้ยผูู้ล้งคะแนนเสยีง
ของรัฐเพ่อ่ใหอ้อกพันธบตัรตามทีอ่ธบิายไวใ้นมาตรานี�	 รวมไป
ถงึ	การอนุมตักิารออกพันธบตัรใด้	ๆ	เพ่อ่ช่ำาระเงนิคน่พันธบตัร
ทีเ่ด้มิทอีอกภายใตม้าตรานี�	 หรอ่พันธบตัรการใช่เ้งนิคน่ใด้	 ๆ 
ทีอ่อกไปกอ่นหนา้	 พันธบตัรใด้	 ๆ	 ทีใ่ช่เ้งนิคน่ด้ว้ยเงนิรายได้ ้
จิากพันธบตัรการใช่เ้งนิคน่ตามที่ได้รั้บอนุญาตตามมาตรานี� 
อาจิถกูยกเลกิโด้ยช่อบด้ว้ยกฎหมายตามขอบเขตทีก่ฎหมาย
อนุญาตด้ว้ยวธิกีารและตามขอบเขตทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้
ช่ดั้เจินในมตอินุญาตพันธบตัรทีใ่ช่เ้งนิคน่แลว้ด้งักลา่วตามทีม่ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครั � งคราว
มาตรา 24. มาตรา	 2.5	 (ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	 125291.90)	
ถกูเพิม่เขา้ไปในบทที	่ 3	 ของสว่น	 5	 ของหมวด้	 106	 ของ
ประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยัเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
มาตรา 2.5 กฎหมายวา่ด้ว้ยพันธบตัรเพ่อ่การวจัิิยสเต็ม
เซึลล	์การรักษา	และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่

	California	ปี	2020
125291.90 มาตรานี� จิะเป็นที่รูจั้ิกและอาจิมกีารอา้งถงึ
ในนาม	 กฎหมายวา่ด้ว้ยพันธบตัรเพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลล	์ 
การรักษา	 และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่	 California	
ปี	2020
125291.95 คำาทีใ่ช่ใ้นมาตรานี� มคีวามหมายด้งัตอ่ไปนี� :
(ก) “กฎหมาย”	 หมายถงึ	 กฎหมายวา่ด้ว้ยเพ่อ่การวจัิิยสเต็ม
เซึลลแ์ละการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่	 California	 ซึึง่
ประกอบด้ว้ยบทนี� ตามที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเตมิโด้ยการเขา้
ช่่่อเสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นเพ่่อการวจัิิยสเต็มเซึลล	์ 
การรักษาและการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่	 California		
ปี	2020
(ข) “สำานักงานคณะกรรมการ	”	 หรอ่	 “		สถาบนั		”	 หมายถงึ 
สถาบนัเวช่ศาสตรก์ารฟ่� นฟสูภาวะเส่อ่มแหง่	 California	 ซึึง่
ได้รั้บการแตง่ตั � งตามอนุมาตรา	(ข)	แหง่มาตรา	125291.120
(ค) “คณะกรรมการ”	 หมายถงึ	 คณะกรรมการด้า้นการเงนิ
เพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่ 
California	 	 ซึึง่จัิด้ตั � งขึ�นตามอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่มาตรา 
125291.40	 และได้รั้บการแตง่ตั � งตามอนุมาตรา	 (ก)	 แหง่
มาตรา	125291.120

(จิ) “หนี� ระหวา่งงวด้”	 หมายถงึ	 เงนิกูย้ม่ระหวา่งงวด้ใด้ 
ๆ	 ตาม	 อนุมาตรา	 (ข)	 แหง่มาตรา	 125290.70	 และมาตรา	
125291.60	และ	125291.65	ตั�วพันธบตัรคาด้การณล์ว่งหนา้
หรอ่ตราสารพาณชิ่ยท์ีอ่อกมาเพ่อ่ฝึากเขา้กองทนุและจิะถกู
ช่ำาระจิากเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรทีอ่อกตามมาตรานี�
มาตรา 19. มาตรา	 125291.35	 ของประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125291.35 พันธบตัรที่ได้รั้บอนุญาตตามมาตรานี� จิะถกู
เตรยีม	 ด้ำาเนนิการ	 ออก	 จิำาหน่าย	 ช่ำาระเงนิ	 และไถถ่อนคน่
ตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายพันธบตัรภาระผู้กูพันแบบทั่วไปของ
รัฐ	 (บทที	่ 4	 (ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	 16720)	 ของสว่น	 3	 ของ
หมวด้	 4	 ของหวัขอ้	 2	 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล)	 
และบทบญัญัตทิั � งหมด้ของกฎหมายด้งักลา่ว	 ตามทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครั � งคราว	 ยกเวน้แตว่า่อนุมาตรา	 (ก)	 และ 
(ข)	 แหง่มาตรา	 16727	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาลจิะ
มผีู้ลบงัคบัใช่ก้บัพันธบตัรและมาตรานี�	 และโด้ยเอกสารฉบบันี�
รวมอยูใ่นมาตรานี� ราวกบัทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินอยา่ง
ครบถว้นสมบรูณ์ในมาตรานี�
มาตรา 20. มาตรา	 125291.60	 ของประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125291.60 เพ่่อใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องการด้ำาเนนิ
การตามขอ้นี�	 ผูู้อ้ำานวยการฝ่ึายการเงนิอาจิอนุญาตใหถ้อนเงนิ
ออกจิากกองทนุทั่วไปในจิำานวนทีไ่มเ่กนิมลูคา่ของพันธบตัร
ทีย่งัไมไ่ด้จ้ิำาหน่าย	 ซึึง่คณะกรรมการอนุญาตใหจ้ิำาหน่าย
เพ่่อใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องการด้ำาเนนิการตามขอ้นี�
โด้ยไมร่วมพันธบตัรการใช่เ้งนิคน่ทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามมาตรา 
125291.75	 หกัลบจิำานวนเงนิทีกู่ย้ม่ตามมาตรา	 125291.65	
และยงัไมไ่ด้ช้่ำาระคน่	 และจิำานวนเงนิใด้	 ๆ	 ทีถ่อนออกจิาก
กองทนุทั่วไปตามมาตรานี� และยงัไมไ่ด้ค้น่ใหแ้กก่องทนุทั่วไป
จิำานวนเงนิใด้	 ๆ	 ทีถ่กูถอนออกมาจิะตอ้งถกูฝึากเขา้กองทนุ 
จิำานวนเงนิใด้	 ๆ	 ซึึง่ระบไุวต้ามมาตรานี� จิะตอ้งถกูคน่ใหแ้ก่
กองทนุทั่วไป	 พรอ้มทั � งจิำานวนเงนิทีเ่ทา่กบัด้อกเบี� ย	 ซึึง่อาจิ
เกดิ้แกเ่งนิจิำานวนด้งักลา่วในบญัช่กีารลงทนุทางการเงนิรว่ม
กนั	 จิากเงนิทีไ่ด้รั้บจิากการจิำาหน่ายพันธบตัรเพ่อ่ใหเ้ป็นไป
ตามจิดุ้ประสงคข์องการด้ำาเนนิการตามมาตรานี�
มาตรา 21. มาตรา	 125291.65	 ของประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125291.65. สถาบนัอาจิรอ้งขอใหส้ำานักงานคณะกรรมการ
การลงทนุกองทนุรวมทำาการกูย้ม่จิากบญัช่กีารลงทนุกองทนุ
รวมตามมาตรา	 16312	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล 
เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องการด้ำาเนนิการตามมาตรา
นี�	 ทั � งนี�	 ไมร่วมถงึพันธบตัรทีอ่อกเพ่อ่การช่ำาระคน่ทีอ่นุญาต
ตามมาตรา	125291.75	หกัลบจิำานวนใด้	ๆ	ทีไ่ด้กู้ย้ม่ตามตาม
มาตรานี� และยงัไมไ่ด้ช้่ำาระคน่	และจิำานวนเงนิใด้	ๆ	ทีถ่อนจิาก
กองทนุทั่วไปตามมาตรา	125291.60	และยงัไมไ่ด้ส้ง่คน่ใหแ้ก่
กองทนุทั่วไป	 จิำานวนเงนิทีข่อจิะตอ้งไมเ่กนิจิำานวนพันธบตัรที่
ยงัไมจ่ิำาหน่าย	 ซึึง่คณะกรรมการมมีตอินุมตัทิีจ่ิะจิำาหน่ายเพ่อ่
วตัถปุระสงคใ์นการด้ำาเนนิการในมาตรานี�	 สถาบนัจิะตอ้งจัิด้
เตรยีมเอกสารใด้	 ๆ	 ตามทีส่ำานักงานคณะกรรมการการลงทนุ
ทางการเงนิรว่มกนัรอ้งขอเพ่อ่ขอรับและช่ำาระคน่เงนิกูย้ม่	 เงนิ
จิำานวนใด้	 ๆ	ทีกู่ย้ม่มาจิะตอ้งถกูฝึากเขา้กองทนุ	 ซึึง่สถาบนัจิะ
จัิด้สรรใหต้ามมาตรานี�
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ฉบบันี� จัิด้ตั � งขึ�นในคลงัของรัฐ	 ยกเวน้ในขอบเขตทีเ่งนิรายได้ ้
จิากการออกพันธบตัรจิะถกูนำาไปใช่ช้่ำาระคน่หนี� ระหวา่งงวด้
โด้ยตรง
125291.110 พันธบตัรจิำานวนหา้พันหา้รอ้ยลา้นด้อลลาร ์
($5,500,000,000)	 โด้ยไมร่วมมลูคา่ของพันธบตัรการใช่เ้งนิ
คน่ใด้	 ๆ	 ทีอ่อกตามมาตรา	 125291.155	 หรอ่เทา่ทีจ่ิำาเป็น 
อาจิถกูออกและจิำาหน่ายเพ่อ่จัิด้หากองทนุ	 ซึึง่จิะใช่เ้พ่อ่ให ้
เป็นไปตามจิดุ้ประสงคท์ีร่ะบไุวใ้นมาตรานี�	 ใช่แ้ละจิำาหน่าย
เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องมาตรา	 125291.100	 และ
เพ่อ่เบกิคน่เงนิกองทนุหมนุเวยีนคา่ใช่จ้ิา่ยพันธบตัรภาระผู้กูพัน
แบบทั่วไปตามมาตรา	 16724.5	 แหง่ประมวลกฎหมายของ
รัฐบาล	 พันธบตัร	 เม่อ่จิำาหน่ายแลว้	 จิะถอ่เป็นภาระผู้กูพันที่
ถกูตอ้งและมผีู้ลผู้กูพันกบัรัฐ	 และโด้ยไมม่เีง่อ่นไขใด้	 ๆ	 รัฐฯ	
ขอรับรองวา่จิะช่ำาระเงนิตรงเวลา	 ทั � งเงนิตน้และด้อกเบี� ยของ
พันธบตัร	เม่อ่ถงึกำาหนด้ช่ำาระเงนิตน้และด้อกเบี� ย
125291.115 พันธบตัรที่ได้รั้บอนุญาตตามมาตรานี� จิะถกู
เตรยีม	 ด้ำาเนนิการ	 ออก	 จิำาหน่าย	 ช่ำาระเงนิ	 และไถถ่อนคน่
ตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายพันธบตัรภาระผู้กูพันแบบทั่วไปของ
รัฐ	 (บทที	่ 4	 (ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	 16720)	 ของสว่น	 3	 ของ
หมวด้	4	ของหวัขอ้	2	แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล)	และ
บทบญัญัตทิั � งหมด้ของกฎหมายด้งักลา่ว	 ตามทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิเป็นครั � งคราว	 ยกเวน้แตว่า่อนุมาตรา	 (ก)	 และ	 (ข)	
แหง่มาตรา	 16727	 จิะมผีู้ลบงัคบัใช่ก้บัพันธบตัรและมาตรานี� 
และโด้ยเอกสารฉบบันี� รวมอยู่ในมาตรานี� ราวกบัทีอ่ธบิายไว ้
โด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินในอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ในมาตรานี�
125291.120 (ก) เพ่่อใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงค์ในการ
อนุญาตการออกและการจิำาหน่ายพันธบตัรและหนี� ระหวา่ง
งวด้ทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามมาตรานี� เพยีงอยา่งเด้ยีว	 ตาม
กฎหมายพันธบตัรภาระผู้กูพันแบบทั่วไปของรัฐ	 (บทที	่ 4	 (
ทีเ่ร ิม่ตน้ด้ว้ยมาตรา	 16720)	 ของสว่น	 3	 ของหมวด้	 4	 ของ
หวัขอ้	 2	 แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล)	 คณะกรรมการ
ด้า้นการเงนิเพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาใหห้ายขาด้
จิากโรคแหง่	California	ซึึง่จัิด้ตั � งขึ�นตามมาตรา	125291.40	
ทีไ่ด้รั้บการแตง่ตั � งใหเ้ป็น	 “คณะกรรมการ”	 เน่อ่งจิากคำาด้งั
กลา่วถกูนำาไปใช่ใ้นกฎหมายพันธบตัรภาระผู้กูพันแบบทั่วไป
ของรัฐ
(ข) เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องกฎหมายพันธบตัรภาระ
ผู้กูพันแบบทั่วไปของรัฐ	 คณะกรรมการทีก่ำากบัด้แูลสถาบนั
เวช่ศาสตรก์ารฟ่� นฟสูภาวะเส่อ่มแหง่	 California	 ได้รั้บการ
แตง่ตั � งใหเ้ป็น	“คณะกรรมการ”
125291.125 (ก) คณะกรรมการจิะตดั้สนิวา่	 จิำาเป็นหรอ่ไม ่
หรอ่มคีวามตอ้งการหรอ่ไมท่ีจ่ิะออกพันธบตัรทีอ่นุญาตภาย
ใตม้าตรานี�	 เพ่อ่ใหส้ามารถด้ำาเนนิงานตอ่ไปได้ต้ามทีร่ะบไุว ้
ในมาตรานี�	 และ	 หากจิำาเป็น	 จิำานวนพันธบตัรทีจ่ิะออก	 และ
จิำาหน่ายออก	 เหรัญญกิจิะใช่ค้วามพยายามตามสมควรใน
การจิำาหน่ายพันธบตัรโด้ยกำาหนด้ราคาตามมลูคา่หรอ่ด้กีวา่ 
และช่ำาระคา่ใช่จ้ิา่ยในการออกเบี� ยประกนั	 หากมเีหตสุมควร
ใหท้ำาได้แ้ละเพ่อ่ประโยช่นส์งูสดุ้ของรัฐ	 ตามด้ลุพนิจิิของ
เหรัญญกิ	 อาจิอนุญาตใหม้กีารออกและจิำาหน่ายพันธบตัรได้ ้
อยา่งตอ่เน่อ่งเพ่อ่ใหก้ารด้ำาเนนิงานกา้วหนา้	 และไมจ่ิำาเป็นที่
พันธบตัรทั � งหมด้ทีอ่นุญาตใหอ้อกจิะถกูจิำาหน่ายออกไปหมด้
ภายในครั� งเด้ยีว	 พันธบตัรอาจิมดี้อกเบี� ย	ซึึง่รวมอยูใ่นรายได้ ้
รวมเพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคด์้า้นภาษีเงนิได้ข้องรัฐบาล
กลาง	 หากคณะกรรมการพจิิารณาวา่การปฏิบิตัดิ้งักลา่วเป็น
สิง่จิำาเป็นเพ่อ่จัิด้หาเงนิทนุเพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์อง

(ง) “กองทนุ”	 หมายถงึ	 กองทนุเพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลล	์ การ
รักษา	 และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่	 California	 ปี	
2020	ซึึง่จัิด้ตั � งขึ�นตามมาตรา	125291.105
(จิ) “หนี� ระหวา่งงวด้”	 หมายถงึ	 เงนิกูย้ม่ระหวา่งงวด้ใด้	 ๆ 
ตามมาตรา	 125291.140	 และ	 125291.145	 ตั�วพันธบตัร
คาด้การณล์ว่งหนา้หรอ่ตราสารพาณชิ่ยท์ีอ่อกมาเพ่อ่ฝึากเขา้
กองทนุและจิะถกูช่ำาระจิากเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรทีอ่อกตาม
มาตรานี�
125291.100 (ก) แมว้า่จิะมมีาตรา	 13340	 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐบาลหรอ่บทบญัญัตอิ่น่ใด้ของกฎหมาย	 เงนิใน
กองทนุจิะถกูจัิด้สรรใหก้บัสถาบนัโด้ยไมค่ำานงึถงึปีงบประมาณ
เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคด์้งัตอ่ไปนี� :
(1) การใหเ้งนิอดุ้หนุนหรอ่เงนิกูย้ม่เพ่อ่เป็นกองทนุในการวจัิิย
และสรา้งสิง่อำานวยความสะด้วกสำาหรับการวจัิิย	 ซึึง่ทั � งหมด้
เป็นไปตามทีอ่ธบิายไวใ้นและตามมาตรา	125290.70.5
(2) การช่ำาระคา่ใช่จ้ิา่ยในการบรหิารงานทั่วไปของสถาบัน 
(ไมเ่กนิรอ้ยละ	 3.5	 ตามวรรคยอ่ย	 (ก)	 ของวรรค	 (2)	 ของ
อนุมาตรา	(ก)	แหง่มาตรา	125290.70.5)
(3) การช่ำาระค่าใช่จ้ิ่ายในการบรหิารงานรายปีของหนี�
ระหวา่งงวด้หรอ่พันธบตัรใด้	ๆ	หลงัจิากวนัที	่31	ธนัวาคมของ
ปีปฏิทินิทีห่า้นับจิากมาตรานี� มผีู้ลบงัคบัใช่ ้
(4) การช่ำาระคา่ใช่จ้ิา่ยในการออกหนี� ระหวา่งงวด้	 การช่ำาระ
คา่ใช่จ้ิ่ายในการบรหิารงานรายปีของหนี� ระหวา่งงวด้จินถงึ
และรวมถงึวนัที	่31	ธนัวาคมของปีปฏิทินิทีห่า้นับจิากมาตรานี�
มผีู้ลบงัคบัใช่	้ และการช่ำาระด้อกเบี� ยหนี� ระหวา่งงวด้	 หากหนี�
ระหวา่งงวด้เกดิ้ขึ�นหรอ่ออก	 ณ	 หรอ่กอ่นวนัที	่ 31	 ธนัวาคม
ของปีปฏิทินิทีห่า้นับจิากมาตรานี� มผีู้ลบงัคบัใช่ ้
(5) การช่ำาระคา่ใช่จ้ิา่ยในการออกพันธบตัร	 การช่ำาระคา่
ใช่จ้ิ่ายในการบรหิารงานรายปีของพันธบตัรจินถงึและรวม
ถงึวนัที	่ 31	 ธนัวาคมของปีปฏิทินิทีห่า้นับจิากมาตรานี� มผีู้ล
บงัคบัใช่	้ และการช่ำาระด้อกเบี� ยพันธบตัรทีเ่กดิ้ขึ�น	 ณ	 หรอ่
กอ่นวนัที	่ 31	 ธนัวาคมของปีปฏิทินิทีห่า้นับจิากมาตรานี� มี
ผู้ลบงัคบัใช่	้ ยกเวน้แตว่า่ขอ้จิำากดั้ด้งักลา่วจิะไมม่ผีู้ลบงัคบัใช่ ้
กับเบี� ยประกันและด้อกเบี� ยคา้งจิ่ายตามที่ระบไุวใ้นมาตรา 
125291.150
(ข) เงนิในกองทนุหรอ่เงนิรายได้อ้่น่	 ๆ	 จิากการจิำาหน่าย
พันธบตัรทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามมาตรานี� อาจิถกูนำาไปใช่ช้่ำาระเงนิ
ตน้ของราคาไถถ่อน	 รวมถงึด้อกเบี� ยคา้งจิา่ย	 หรอ่เบี� ยประกนั
ของหนี� ระหวา่งงวด้ใด้	 ๆ	 ทีอ่อกกอ่นการออกพันธบตัรครั � ง
แรกทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามมาตรานี�	 เงนิทีฝ่ึากเขา้กองทนุจิาก
เงนิรายได้จ้ิากหนี� ระหวา่งงวด้อาจิถกูนำาไปใช่ช้่ำาระคา่ใช่จ้ิา่ย
ในการบรหิารงานทั่วไปของสถาบันโด้ยไมค่ำานงึถงึขดี้จิำากดั้
รอ้ยละ	 3.5	 ทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินในวรรค	 (2)	 ของ
อนุมาตรา	 (ก)	 ตราบเทา่ทีข่ดี้จิำากดั้รอ้ยละ	 3.5	 ด้งักลา่วเพยีง
พอสำาหรับการออกพันธบตัรแตล่ะครั � ง
(ค) การช่ำาระคน่เงนิตน้และด้อกเบี� ยเงนิกูย้ม่ใด้	 ๆ	 ทีท่ำาโด้ย
สถาบันตามมาตรานี� จิะตอ้งถกูฝึากเขา้กองทนุและนำาไปใช่ ้
เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องมาตรา	 125290.70.5	 รวม
ถงึคา่ใช่จ้ิา่ยในการบรหิารงานของสถาบนั	 หรอ่เพ่อ่ช่ำาระคา่ใช่ ้
จิา่ยตอ่เน่อ่งของการบรหิารงานรายปีของพันธบตัรคา้งจิา่ย
125291.105 เงนิรายได้จ้ิากหนี� ระหวา่งงวด้และพันธบตัรที่
ออกและจิำาหน่ายตามมาตรานี� จิะถกูฝึากเขา้คลงัของรัฐ	 เพ่อ่
เป็นเครด้ติของกองทนุเพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษา
ใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่	California	 ปี	 2020	ซึึง่โด้ยเอกสาร
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กองทนุรวม	 ตามมาตรา	 16312	 แหง่ประมวลกฎหมายของ
รัฐ	 เพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องมาตรานี�	 จิำานวนเงนิที่
ใหกู้ย้ม่จิะตอ้งไมเ่กนิจิำานวนของพันธบตัรทีย่งัไม่ได้จ้ิำาหน่าย 
ซึึง่คณะกรรมการได้อ้นุญาตตามมต	ิ เพ่อ่ใหน้ำาไปจิำาหน่าย
เพ่อ่จิดุ้ประสงคข์องการด้ำาเนนิการตามมาตรานี�	 ทั � งนี�	 ไมร่วม
ถงึ	 พันธบตัรทีอ่อกเพ่อ่การช่ำาระคน่ทีอ่นุญาตตามมาตรา 
125291.155	 ลบจิำานวนใด้ๆ	 ทีไ่ด้กู้ย้ม่ตามตามมาตรานี� และ
ยงัไมไ่ด้ช้่ำาระคน่	 และจิำานวนเงนิใด้	 ๆ	 ทีถ่อนจิากกองทนุ
ทั่วไป	 ตามมาตรา	 125291.140	 และยงัไมไ่ด้ส้ง่คน่สูก่องทนุ
ทั่วไป	 สถาบนัจิะตอ้งจัิด้เตรยีมเอกสารใด้	 ๆ	 ตามทีส่ำานักงาน
คณะกรรมการการลงทนุทางการเงนิรว่มกนัรอ้งขอเพ่อ่ขอรับ
และช่ำาระคน่เงนิกูย้ม่	 เงนิจิำานวนใด้	 ๆ	 ทีกู่ย้ม่มาจิะตอ้งถกูฝึาก
เขา้กองทนุ	ซึึง่สถาบนัจิะจัิด้สรรใหต้ามมาตรานี�
125291.150. เงนิทั � งหมด้ทีฝ่ึากไวใ้นกองทนุที่เกดิ้จิาก
ค่าธรรมเนยีมพเิศษและด้อกเบี� ยสะสมจิากการจิำาหน่าย
พันธบตัรตอ้งสงวนไวใ้นกองทนุ	 และจิะมใีหเ้พ่อ่การโอนเขา้
กองทนุทั่วไป	เพ่อ่เป็นเครด้ติสำาหรับคา่ใช่จ้ิา่ยสำาหรับด้อกเบี� ย
พันธบตัร	 ยกเวน้จิำานวนเงนิทีไ่ด้รั้บมาจิากคา่ธรรมเนยีมพเิศษ 
อาจิสำารองไวแ้ละใช่เ้พ่่อจิ่ายคา่ใช่จ้ิ่ายในการออกพันธบตัร	
กอ่นการโอนเงนิเขา้กองทนุทั่วไป
125291.155. พันธบตัรที่ออกและจิำาหน่ายตามหมวด้นี�
อาจิได้รั้บการช่ำาระคน่โด้ยสอด้คลอ้งกบัมาตรา	 6	 (รว่มกบั
มาตรา	 16780)	 ของหมวด้ที	่ 4	 ของตอนที	่ 3	 ของสว่นที	่ 4	
ของหวัขอ้ที	่ 2	 ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล	ซึึง่เป็นสว่น
หนึง่ของกฎหมายพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีของรัฐ	 การ
อนุมตัโิด้ยผูู้ล้งคะแนนเสยีงของรัฐเพ่อ่ใหอ้อกพันธบตัรตามที่
อธบิายไวใ้นมาตรานี�	 รวมไปถงึ	 การอนุมตักิารออกพันธบตัร
ใด้ๆ	 เพ่อ่ช่ำาระเงนิคน่พันธบตัรทีเ่ด้มิทอีอกภายใตม้าตรานี� 
หรอ่พันธบตัรการใช่เ้งนิคน่ใด้	 ๆ	 ทีอ่อกไปกอ่นหนา้	 พันธบตัร
ใด้	 ๆ	 ทีใ่ช่เ้งนิคน่ด้ว้ยเงนิรายได้จ้ิากพันธบตัรการใช่เ้งนิคน่
ตามทีไ่ด้รั้บอนุญาตตามมาตรานี�	 อาจิถกูยกเลกิโด้ยช่อบด้ว้ย
กฎหมายตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาตด้ว้ยวธิกีารและตาม
ขอบเขตทีอ่ธบิายไวโ้ด้ยละเอยีด้ช่ดั้เจินในมตอินุญาตพันธบตัร
ที่ใช่เ้งนิคน่แลว้ด้งักลา่วตามที่มกีารแกไ้ขเพิ่มเตมิเป็นครั � ง
คราว
125291.160. โด้ยไมค่ำานงึถงึเน่� อหาใด้	 ๆ	 ตามมาตรา
นี�	 หรอ่ตามกฎหมายของรัฐวา่ด้ว้ยภาระผู้กูพันทั่วไปของ
พันธบตัร	 (หมวด้ที	่ 4	 (ออกรว่มกบัมาตรา	 16720)	 ของตอน
ที	่ 3	 ของขอ้ที	่ 4	 ของหวัขอ้ที	่ 2	 ของประมวลกฎหมายของ
รัฐบาล)	หากเจิา้หนา้ทีค่ลงัจิำาหน่ายพันธบตัรตามมาตรานี�	ซึ ึง่
รวมถงึการใหค้วามเห็นเกีย่วกบัพันธบตัร	 ซึึง่สง่ผู้ลใหม้กีาร
แยกด้อกเบี� ยของพันธบตัรด้งักลา่วออกจิากรายได้ร้วมซึึง่
ตอ้งช่ำาระภาษีแกรั่ฐบาลกลาง	 ภายใตข้อ้กำาหนด้ซึึง่ได้รั้บมอบ
หมาย	 เจิา้หนา้ทีค่ลงัอาจิมบีญัช่แียกสำาหรับการลงทนุเกีย่ว
กบัพันธบตัรทีด่้ำาเนนิการ	 และสำาหรับรายได้ท้ีไ่ด้จ้ิากพันธบตัร
ทีด่้ำาเนนิการตา่ง	 ๆ	 ด้งักลา่ว	 เจิา้หนา้ทีค่ลงัอาจิใช่ห้รอ่สัง่การ
การใช่เ้งนิหรอ่รายได้เ้หลา่นั� นเพ่อ่จิา่ยเงนิคน่คา่ปรับหรอ่คา่ใช่ ้
จิา่ยอ่น่ๆ	 ทีต่อ้งใช่ต้ามกฎหมายของรัฐบาลกลาง	 หรอ่ด้ำาเนนิ
การอ่น่ใด้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการลงทนุและการใช่เ้งนิทีไ่ด้จ้ิาก
พันธบตัรที่จิำาเป็นหรอ่ที่ตอ้งการตามกฎหมายของรัฐบาล
กลาง	 รักษาสถานะการได้รั้บการยกเวน้ภาษีของพันธบตัร
เหลา่นั� น	 และเพ่อ่ใหไ้ด้ป้ระโยช่นอ์่น่ใด้ภายใตก้ฎหมายของ
รัฐบาลกลางในนามของกองทนุของรัฐนี�
125291.165. เงนิรายได้จ้ิากการจิำาหน่ายพันธบตัรที่ได้ ้
รับอนุญาตภายใตม้าตรานี�	 มใิช่	่ “รายได้จ้ิากภาษี”	 ตามที่
คำาศพัทนั์� นถกูใช่ใ้นมาตรา	 XIII B	 ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ

กฎหมาย	คา่ใช่จ้ิา่ยของการออกพันธบตัรแตล่ะครั � งทีจ่ิำาหน่าย
ในหรอ่หลงัเด้อ่นที	่ 61	 นับจิากมาตรานี� มผีู้ลบงัคบัใช่	้ จิะขึ�น
อยูก่บัด้ลุพนิจิิของเหรัญญกิ	 และอาจิถกูตดั้จิำาหน่ายในช่ว่ง
หรอ่ไมเ่กนิ	40	ปี
(ข) มลูคา่ทั � งหมด้ของพันธบตัรที่ได้รั้บอนุญาตตามมาตรา	
125291.110	 ซึึง่อาจิออกในปีปฏิทินิใด้กต็าม	 โด้ยเริม่ตน้ในปี	
2021	 เม่อ่คดิ้คา่เฉลีย่สะสมแลว้จิะตอ้งไมเ่กนิหา้รอ้ยสีส่บิลา้น
ด้อลลาร	์ ($540,000,000)	 หากมกีารออกพันธบตัรนอ้ยกวา่
มลูคา่นี� ในปีใด้กต็าม	 มลูคา่ทีไ่ด้รั้บอนุญาตทีเ่หลอ่อาจิถกูยก
ไปในอกีหนึง่ปีหรอ่หลายปีถดั้ไป	ตามมาตรา	125291.140	ผูู้ ้
อำานวยการฝ่ึายการเงนิอาจิอนุมตัเิงนิกูย้ม่จิากกองทนุทั่วไปให ้
แกส่ถาบนัในหรอ่นับจิากวนัทีม่าตรานี� มผีู้ลบงัคบัใช่	้ ทั � งนี� ข ึ� น
อยูด่้ลุพนิจิิของผูู้อ้ำานวยการ
(ค) จินถงึวนัที	่ 31	 ธนัวาคมของปีปฏิทินิทีห่า้นับจิากมาตรา
นี� มผีู้ลบงัคบัใช่	้ ด้อกเบี� ยทั � งหมด้ของหนี� ระหวา่งงวด้หรอ่
พันธบตัรทีอ่อกตามมาตรานี� จิะถกูช่ำาระเงนิจิากเงนิรายได้จ้ิาก
การขายหนี� ระหวา่งงวด้หรอ่พันธบตัรนั� น	 ๆ	 ตามวตัถปุระสงค์
ของการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� ทีต่อ้งการให ้
กองทนุทั่วไปหลกีเลีย่งการช่ำาระภาระหนี� ใด้	 ๆ	 ทั � งเงนิตน้
และด้อกเบี� ย	 ในช่ว่งเริม่ตน้ของการวจัิิยพ่� นฐานและการ
พัฒนาการบำาบดั้นับจิากวนัทีม่าตรานี� มผีู้ลบงัคบัใช่ ้
125291.130. ควรมกีารเกบ็รวบรวมเป็นรายปีในลกัษณะ
เด้ยีวกนัและในเวลาเด้ยีวกนักบัทีเ่กบ็รายได้ข้องรัฐอ่น่ๆ	 นอก
เหนอ่จิากรายได้ท้ั่วไปของรัฐ	 สำาหรับจิำานวนเงนิทีจ่ิำาเป็นใน
การจิ่ายเงนิตน้และด้อกเบี� ยของพันธบตัรทีค่รบกำาหนด้ใน
แตล่ะปี	เป็นหนา้ทีข่องเจิา้หนา้ทีท่กุคนทีม่หีนา้ทีต่ามกฎหมาย
เกีย่วกบัการเกบ็รายได้	้ ซึึง่จิะตอ้งกระทำา	 และปฏิบิตัใินแตล่ะ
และทกุวถิทีางทีจ่ิำาเป็นในการเกบ็เกีย่วจิำานวนเงนิเพิม่เตมินั� น
125291.135. โด้ยไมค่ำานงึถงึมาตรา	 13340	 แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐ	 จิำานวนเงนิทีจั่ิด้สรรจิากกองทนุทั่วไปของ
กระทรวงการคลงั	 เพ่อ่วตัถปุระสงคข์องมาตรานี�	 จิะมจีิำานวน
เทา่กบัจิำานวนรวมตอ่ไปนี� :
(a) ยอด้รวมรายปีที่จิำาเป็นในการช่ำาระค่นเงินตน้และ 
ด้อกเบี� ยของพันธบตัรทีอ่อกและจิำาหน่ายตามมาตรานี� เม่อ่
เงนิตน้และด้อกเบี� ยครบกำาหนด้และตอ้งช่ำาระ
(b) จิำานวนเงินที่จิำาเป็นสำาหรับด้ำาเนินการตามมาตรา	
125291.140	โด้ยไมค่ำานงึถงึปีงบประมาณ
125291.140. เพ่่อใหเ้ป็นไปตามจิุด้ประสงคข์องการ
ด้ำาเนนิการตามขอ้นี�	 ผูู้อ้ำานวยการฝ่ึายการเงนิอาจิอนุญาตให ้
ถอนเงนิออกจิากกองทนุทั่วไปในจิำานวนที่ไมเ่กนิมลูคา่ของ
พันธบตัรทีย่งัไมไ่ด้จ้ิำาหน่าย	 ซึึง่คณะกรรมการอนุญาตให ้
จิำาหน่ายเพ่อ่ใหเ้ป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องการด้ำาเนนิการตาม
ขอ้นี�	 โด้ยไมร่วมพันธบตัรการใช่เ้งนิคน่ทีไ่ด้รั้บอนุญาตตาม
มาตรา	 125291.155	 หกัลบจิำานวนเงนิทีกู่ย้ม่ตามมาตรา 
125291.145	 และยงัไมไ่ด้ช้่ำาระคน่	 และจิำานวนเงนิใด้	 ๆ	 ที่
ถอนออกจิากกองทนุทั่วไปตามมาตรานี� และยงัไมไ่ด้ค้น่ใหแ้ก่
กองทนุทั่วไป	จิำานวนเงนิใด้	ๆ	ทีถ่กูถอนออกมาจิะตอ้งถกูฝึาก
เขา้กองทนุ	 จิำานวนเงนิใด้	 ๆ	 ซึึง่ระบไุวต้ามมาตรานี� จิะตอ้งถกู
คน่ใหแ้กก่องทนุทั่วไป	 พรอ้มทั � งจิำานวนเงนิทีเ่ทา่กบัด้อกเบี� ย 
ซึึง่อาจิเกดิ้แกเ่งนิจิำานวนด้งักลา่วในบญัช่กีารลงทนุทางการ
เงนิรว่มกนั	 จิากเงนิทีไ่ด้รั้บจิากการจิำาหน่ายพันธบตัรเพ่อ่ให ้
เป็นไปตามจิดุ้ประสงคข์องการด้ำาเนนิการตามขอ้นี�
125291.145. สถาบันการเงนิอาจิขอใหส้ำานักงานคณะ
กรรมการการลงทนุกองทนุรวมจัิด้ทำาเงนิกูจ้ิากบญัช่กีารลงทนุ
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โอนนวิเคลยีสจิากเซึลลข์องมนุษย์ไปสูเ่ซึลล์ไขซ่ึ ึง่ถูกนำา
นวิเคลยีสออกแลว้โด้ยมวีตัถปุระสงคเ์พ่อ่ฝัึงผู้ลติผู้ลทีไ่ด้ไ้วใ้น
มด้ลกูเพ่อ่กอ่ใหเ้กดิ้การตั � งครรภ์
(l) (n) “คา่ใช่จ้ิา่ยทางออ้ม”	 หมายถงึ	 คา่ใช่จ้ิา่ยของผูู้รั้บ
ในการบรหิารจัิด้การ	 การทำาบญัช่	ี การควบคมุด้แูลทั่วไป	 
และคา่ใช่จ้ิา่ยสนับสนุนทั่วไป	 เพ่อ่การด้ำาเนนิการตามขอ้เสนอ
หรอ่สนิเช่่อ่ของสถาบนั	 ตามนยิามสถาบนัวจัิิยสขุภาพแหง่
ช่าต	ิ (NIH	 )	 คา่ใช่จ้ิา่ยทางออ้มจิะถกูใช่ใ้นรปูแบบของคา่ใช่ ้
จิา่ยพ่� นฐาน	 โด้ยคณะทำางานด้า้นมาตรฐานวทิยาศาสตรแ์ละ
การแพทย	์ เพ่อ่กำาหนด้แนวทางสำาหรับผูู้รั้บตามคำานยิามนี�	
โด้ยปรับแกไ้ขใหส้อด้คลอ้งกบัแนวปฏิบิตัขิอง	ICOC	และของ
กฎหมายนี�
(m) (o) “สถาบนั”	 หมายถงึ	 California	 Institute	 for	
Regenerative	Medicine
(n) (p) “มาตรฐานช่ัว่คราว”	 หมายถงึ	 มาตรฐานช่ัว่คราวซึึง่
ทำาหนา้ทีเ่ช่น่เด้ยีวกนักบั	“บทบญัญัตฉุิกเฉนิ”	ภายใตก้ฎหมาย
ขั �นตอนการบรหิารจัิด้การ	 (ประมวลกฎหมายของรัฐบาล,	
หวัขอ้ที	่2	หมวด้	3	สว่นที	่1	หมวด้	4.5	3.5	มาตรา	11340	
และอ่น่	 ๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้ง)	 เวน้แตเ่พ่อ่เพิม่โอกาสในการรับฟัง
ความคดิ้เห็นจิากภาคประช่าช่นตอ่บทบญัญัตถิาวร	 ซึึง่มผีู้ล
บงัคบัใช่เ้ป็นเวลา	270	วนั	มใิช่เ่พยีง	180	วนั
(o) (q) “องคก์ารธรุกจิิด้า้นช่วีวทิยาศาสตร”์	 หมายถงึ	 บรษัิท
หรอ่องคก์รซึึง่มสีำานักงานใหญอ่ยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 โด้ยมรีปู
แบบธรุกจิิเกีย่วกับการพัฒนาและจิำาหน่ายผู้ลติภณัฑิช์่วีการ
แพทยห์รอ่เทคโนโลยชี่วีภาพ
(p) (r) “	นักจิรยิธรรมทางการแพทย”์	 หมายถงึ	 บคุคลซึึง่
ได้รั้บการฝึึกอบรมขั �นสงูด้า้นจิรยิธรรม	 ซึึง่ได้รั้บปรญิญาด้ษุฎี
บณัฑิติ	 มหาบณัฑิติ	 หรอ่ได้รั้บการฝึึกอบรมทีเ่ทยีบเทา่กบั
ปรญิญาด้งักลา่ว	 ในสาขา	 ช่วีวทิยา	 เวช่ศาสตรค์ลนิกิ	 หรอ่
จิรยิธรรมทางคลนิกิ	 และใช่ห้รอ่เคยใช่เ้วลาสว่นใหญไ่ปเพ่อ่
การ	 (1)	 วจัิิยและเขยีนเกีย่วกบัขอ้พจิิารณาด้า้นจิรยิธรรม
ทางการแพทย	์ และ	 (2)	 ใหก้ารปกป้องคุม้ครองด้า้นจิรยิธรรม
ในระหวา่งขั �นตอนการศกึษาวจัิิยทางคลนิกิ	 โด้ยเฉพาะ
การปฏิบิตังิานในฐานะคณะกรรมการจิรยิธรรมการวจัิิยของ
สถาบนั
(q) (s) “เซึลลต์น้กำาเนดิ้ที่ได้จ้ิากเซึลลต์น้กำาเนดิ้โตเต็ม
วยั”	 หมายถงึ	 เซึลลท์ีส่ามารถสรา้งและซึอ่มแซึมตนเองได้ ้
และมคีวามสามารถอยา่งกวา้งขวางในการเปลีย่นแปลงไป
เป็นเซึลลโ์ตเต็มวยัได้ห้ลากหลายประเภท	 เซึลลต์น้กำาเนดิ้
ทีไ่ด้จ้ิากเซึลลต์น้กำาเนดิ้โตเต็มวยั	 อาจิได้จ้ิากการถา่ยโอน
นวิเคลยีสของเซึลลร์า่งกาย	 หรอ่จิากผู้ลติผู้ลเพิม่เตมิจิากการ
รักษาโด้ยการปฏิสินธนิอกรา่งกายในหลอด้ทด้ลอง	 (การทำา
เด็้กหลอด้แกว้)	 โด้ยทีผู่้ลติผู้ลด้งักลา่วได้รั้บการบรจิิาคโด้ย
ผู้า่นวธิดี้ำาเนนิการทีไ่ด้รั้บความยนิยอมโด้ยสมคัรใจิ	 หาไมแ่ลว้
	 เซึลลส์ว่นเกนิจิากการปฏิสินธนิอกรา่งกายในหลอด้ทด้ลอง
เหลา่นี�	 อาจิถกูกำาจัิด้หากไมม่กีารนำามาใช่เ้พ่อ่การศกึษาวจัิิย
ทางการแพทย์
(r) (t) “เซึลลท์ี่พัฒนามาจิากสเต็มเซึลลห์รอ่เซึลลต์น้ 
กำาเนดิ้”	 หมายถงึเซึลลท์ีม่โีอกาสพัฒนาได้ห้ลากหลาย	 หรอ่
เซึลลต์น้กำาเนดิ้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปบางสว่น	แตย่งัคงความ
สามารถใยการแบง่ตัวและสรา้งเซึลลท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงไป
แลว้ได้ ้
(s) (u) “องคป์ระช่มุ”	 หมายถงึ	 อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	 65	 ของ
สมาช่กิผูู้ซ้ึ ึง่มสีทิธิ�สามารถลงคะแนนเสยีงได้ ้

แคลฟิอรเ์นยี	 และการช่ำาระหนี� ด้ว้ยรายได้เ้หลา่นี� ไมอ่ยูภ่ายใต ้
ขอ้จิำากดั้ทีร่ะบไุวใ้นมาตรานั� น
มาตรา 25.	 			มาตรา	 125292.10	 ของประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอด้ภยัได้รั้บการแกไ้ขเพ่อ่ใหอ้า่นด้งันี� :
125292.10. คำานยิาม
ตามทีใ่ช่ใ้นหมวด้	 และมาตรา	 XXXV	 ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	คำาศพัทต์า่ง	ๆ	ด้งัตอ่ไปนี� มคีวามหมายด้งันี� :
(a) “					กฎหมาย”	 หมายถงึ	 กฎหมายวา่ด้ว้ยพันธบตัรเพ่อ่การ
วจัิิยและการรักษาด้ว้ยสเต็มเซึลลแ์หง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 วา่ด้ว้ย 
หมวด้ที	่ 3	 (รว่มกบัมาตรา	 125290.10)	 ของตอนที	่ 5	 ของ
บทที	่106	ของประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอด้ภยั
(b) “สเต็มเซึลลข์องผูู้ใ้หญ”่	 หมายถงึ	 เซึลลท์ีย่งัไมม่กีาร
เปลี่ยนแปลงซึึง่พบในเน่� อเย่่อที่มกีารเปลี่ยนแปลงแลว้ใน
อวยัวะของผูู้ใ้หญ	่ ซึึง่สามารถซึอ่มแซึมตนเองได้	้ และอาจิ
เปลีย่นแปลงไปเป็นเซึลลป์ระเภททีเ่ฉพาะเจิาะจิงในเน่� อเย่อ่
ตน้กำาเนดิ้อยา่งมขีอ้จิำากดั้บางประการ	 รวมถงึเซึลลซ์ึึง่มหีนา้ที่
สรา้งเซึลลท์ั � งหมด้เพ่อ่การทำางานของเน่� อเย่อ่หรอ่อวยัวะซึึง่
เป็นทีอ่ยูแ่ละเป็นทีส่รา้งและแบง่ตวัของเซึลลด์้งักลา่ว	 โด้ยที่
เซึลลด์้งักลา่วเองไมม่กีารเปลีย่นแปลงไป
(c) “งานวจัิิยพ่� นฐาน”	 หมายถงึ	 การศกึษาวจัิิยเกีย่วกบักลไก
พ่� นฐานทางช่วีวทิยาของสเต็มเซึลล	์ ความยด่้หยุน่ของเซึลล ์
การเปลีย่นแปลงของเซึลล	์ และโอกาสด้า้นงานวจัิิยทีส่ำาคญั
อ่น่	ๆ
(c) (d) “ด้อกเบี� ยในรปูแบบของตวัเงนิ”	 หมายถงึ	 ด้อกเบี� ย
ทีไ่ด้จ้ิากรายได้ข้องพันธบตัร
(d) (e) “	คณะกรรมการ”	 หมายถงึ	 คณะกรรมการด้า้นการ
เงนิเพ่อ่การวจัิิยสเต็มเซึลลแ์ละการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรค
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 ซึึง่จัิด้ตั � งขึ�นตามมาตรา	 (a)	 แหง่มาตรา
	125291.40
(e) (f) “	เจิา้หนา้ทีต่ามรัฐธรรมนูญ”	 หมายถงึ	 ผูู้ว้า่การรัฐ, 
ผูู้ช้่ว่ยผูู้ว้า่การรัฐ,	 เจิา้หนา้ทีค่ลงั,	 และผูู้ค้วบคมุของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี
(g) “การพัฒนาเบ่� องตน้”	 หมายถงึ	 การคน้พบเทคโนโลยี
ใหมเ่กีย่วกับสเต็มเซึลลท์ีอ่าจินำาไปใช่ห้รอ่ทำาใหส้ามารถใช่ ้
งานได้อ้ยา่งกวา้งขวาง	 และปรับปรงุการใหก้ารด้แูลผูู้ป่้วยใหด้้ี
ขึ� น
(f) (h) “สถานที”่	 หมายถงึ	 อาคาร	 สญัญาเช่า่อาคาร	 หรอ่
เคร่อ่งมอ่เคร่อ่งใช่ป้ระเภททนุ
(g) (i) “พันธบตัรจิา่ยด้อกเบี� ยแบบลอยตวั”	 หมายถงึ 
พันธบตัรทีไ่มม่กีารกำาหนด้อตัราด้อกเบี� ยคงที	่ จินกระทั่งวนั
ครบกำาหนด้ช่ำาระ	ซึึง่รวมถงึตราสารหนี� ภาคเอกช่นระยะสั �น
(h) (j) “	กองทนุ”	 หมายถงึ	 กองทนุเพ่อ่การวจัิิยสเต็ม
เซึลล	์ การรักษา	 และการรักษาใหห้ายขาด้จิากโรคแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	ซึึง่จัิด้ตั � งขึ�นตามมาตรา	125291.25
(i) (k) “ขอ้เสนอ”	หมายถงึ	ขอ้เสนอ	เงนิใหกู้ย้ม่	สนิเช่่อ่	หรอ่
การรับประกนั
(j) (l) “ผูู้รั้บขอ้เสนอ”	 หมายถงึ	 ผูู้รั้บขอ้เสนอจิากสถาบนั	
สถาบนัผูู้รั้บขอ้เสนอของมหาวทิยาลยัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	 จิะ
ถอ่วา่เป็นสถาบนัผูู้รั้บขอ้เสนอหนึง่สถาบนัทีแ่ยกตา่งหากจิาก
กนั
(k) (m) “การโคลนเพ่อ่การสบ่พันธุม์นุษย”์	 หมายถงึ 
การด้ำาเนนิการสรา้ง	 หรอ่พยายามสรา้งมนุษย	์ โด้ยการถา่ย
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เซึลลแ์ละงานวจัิิยด้า้นพันธกุรรม	 และโอกาสในการศกึษาวจัิิย
ทีส่ำาคญัอ่น่	ๆ
(y) (ac) “โอกาสในการศกึษาวจัิิยทีส่ำาคญั”	 หมายถงึ	 งาน
วจัิิยด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย	์ และเทคโนโลยตีา่ง	 ๆ 
ซึึง่รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เพยีงแค	่ พันธศุาสตร	์ การแพทยเ์ฉพาะ
ราย	และการสงูวยัขึ�นทีถ่อ่เป็นพยาธสิภาพ	และ/หรอ่งานวจัิิย
เกีย่วกบัสเต็มเซึลลใ์ด้	 ๆ	 ทีไ่ด้รั้บเงนิสนับสนุนจิากสถาบนั 
ตาม	 วรรคยอ่ย	 (C)	 ของวรรค	 (1) วรรค	 (3)	 ของอนุมาตรา	
(c)	แหง่มาตรา	125290.60	ซึึง่ระบเุกีย่วกบัโอกาสในการวจัิิย
ขั �นสงูทีส่ำาคญั	 ซึึง่จิำาเป็นตอ่ความกา้วหนา้ด้า้นวทิยาศาสตร์
การแพทย	์ โด้ยได้จ้ิากคะแนนเสยีงสองในสามขององค์
ประช่มุของสมาช่กิคณะทำางานด้า้นเงนิทนุสนับสนุนการวจัิิย
ด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย	์ และทีค่ณะทำางานได้แ้นะนำา
แก	่ICOC	หรอ่ทีไ่ด้จ้ิากผู้ลการลงคะแนนเสยีงขององคป์ระช่มุ
สว่นใหญข่องสมาช่กิ	 ICOC	 การโคลนมนุษยเ์พ่อ่การสบ่พันธุ์
ไมใ่ช่โ่อกาสในการศกึษาวจัิิยทีส่ำาคญั
มาตรา 26. การแกไ้ขเพิม่เตมิ
บทบญัญัตขิองการเขา้ช่่่อเสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� 
ยกเวน้เน่� อหาทีเ่กีย่วกบัพันธบตัร	 อาจิไมไ่ด้รั้บการแกไ้ขกอ่น
ทีข่อ้เสนอนี� จิะได้รั้บอนุมตัจิิากผูู้ล้งคะแนนเสยีง	 บทบญัญัติ
ของการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี�	 อาจิได้ ้
รับการแกไ้ขหลงัจิากที่ได้รั้บอนุมัตจิิากผูู้ล้งคะแนนเสยีง
ตามกฎหมายซึึง่เห็นช่อบโด้ยรอ้ยละ	 70	 ของสมาช่กิสภา
นติบิญัญัตแิตล่ะฝ่ึาย	 และลงนามโด้ยผูู้ว้า่การรัฐ	 โด้ยทีก่าร
แกไ้ขเพิม่เตมิด้งักลา่วสอด้คลอ้งและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของขอ้เสนอเงนิทนุและโปรแกรมการใหกู้ย้ม่ซึึง่กำาหนด้ขึ� น
โด้ยการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี�
มาตรา 27. การเป็นโมฆ่ะเป็นบางสว่น
หากเน่� อหาใด้	ๆ 	ของการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี�	 
หรอ่สว่นหนึง่สว่นใด้ของเน่� อหาของการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมาย
โด้ยประช่าช่นนี�	 หรอ่การใช่ง้านของเน่� อหาใด้	 ๆ	 กบับคุคล
หรอ่สถานการณ์ใด้	 ๆ	 เป็นไปเพ่อ่เหตอุนัไมส่มควร	 สว่นที่
เหลอ่ของเน่� อหาหรอ่การใช่ง้านของเน่� อหาของการเขา้ช่่อ่
เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� จิะไมไ่ด้รั้บผู้ลกระทบ	 แตจ่ิะ
ยงัคงมผีู้ลและบงัคบัใช่โ้ด้ยสมบรูณ์	 และด้ว้ยเหตนุี�	 เน่� อหา
ของการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� สามารถเป็น
โมฆ่ะบางสว่นได้	้ หากศาลพบวา่การตดั้สนิในขั �นสดุ้ทา้ยซึึง่
ไมส่ามารถทบทวนได้	้ การแยกขององคป์ระกอบหรอ่กจิิกรรม
หนึ่งหรอ่มากกว่าออกจิากการใช่ง้านของการเขา้ช่่อ่เสนอ
กฎหมายโด้ยประช่าช่นนี�	 ทำาใหก้ารเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ย
ประช่าช่นนี� ขดั้ตอ่รัฐธรรมนูญ	 ขอ้ยกเวน้เหลา่นั� นควรได้รั้บ
การแยกจิากกนัและการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่น
นี� ควรใช่ไ้ด้ก้ับองคป์ระกอบหรอ่กจิิกรรมซึึง่กอ่นหนา้นี� ได้ ้
รับการยกเวน้จิากการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� 
เป็นความมุง่หมายของผูู้ล้งคะแนนเสยีงที่การเขา้เสนอช่่อ่
กฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� ได้รั้บการบญัญัต	ิ โด้ยไมเ่กีย่วขอ้ง
กบัและไมว่า่เน่� อหาซึึง่ไมถ่กูตอ้งใด้	 ๆ	 ได้ถ้กูรวมไว	้ หรอ่ได้ม้ี
การใช่ง้านใด้	ๆ	ทีไ่มถ่กูตอ้ง
มาตรา 28. การขดั้แยง้กับการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ย
ประช่าช่น

(t) (v) “ผูู้ใ้หใ้นงานวจัิิย”	 หมายถงึ	 มนุษยผ์ูู้ซ้ึ ึง่บรจิิาควสัดุ้
ทางช่วีภาพโด้ยมจีิดุ้ประสงคเ์พ่อ่การศกึษาวจัิิย	 หลงัจิากทีไ่ด้ ้
รับการเปิด้เผู้ยขอ้มลูและได้ใ้หค้วามยนิยอมโด้ยครบถว้นแลว้
(u) (w) “การใหเ้งนิสนับสนุนงานวจัิิย”	 รวมถงึ	 การใหเ้งนิ
สนับสนุนงานวจัิิยด้า้นสหวทิยาการวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละ
การแพทยเ์พ่อ่งานวจัิิยขั �นพ่� นฐาน	 ในทกุระยะของงานวจัิิย 
ซึึง่รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เพยีงแค	่ งานวจัิิยเพ่อ่การคน้พบสเต็ม
เซึลล,์	 การพัฒนาเบ่� องตน้,	 งานวจัิิยตอ่ยอด้,	 การพัฒนาการ
บำาบดั้รักษา	 และการพัฒนาด้า้น	 เภสชั่วทิยาและ การรักษา
ผู้า่นการศกึษาวจัิิยทางคลนิกิ	 รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เพยีงแค่
การจิา่ยเงนิช่ด้เช่ยคา่ใช่จ้ิา่ยเกีย่วกบัผูู้ป่้วยทีเ่ขา้เกณฑิอ์าสา
สมคัรในงานวจัิิย	 รวมทั � งผูู้ใ้หก้ารด้แูลผูู้ป่้วยตามวรรค	 (4)	
ของมาตรา	 (b)	 แหง่มาตรา	 125290.35;	 คา่ใช่จ้ิา่ยในการ
ด้ำาเนนิงานของคณะทำางาน	 ซึึง่รวมถงึคา่ใช่จ้ิา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพจิิารณาใบสมคัรโด้ยผูู้เ้ช่ีย่วช่าญ;	 คา่ใช่จ้ิา่ยของคณะ
ที่ปรกึษาและ	ผูู้ใ้หค้ำาแนะนำาซึึง่จัิด้ตั � งขึ� นหรอ่มอียูเ่พ่่อการ
ประเมนิและใหค้ำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการบรหิารงาน	 คณะ
ทำางาน	และผูู้ไ้ด้รั้บผู้ลประโยช่น;์	และการประช่มุเกีย่วกบังาน
วจัิิย	 ยงัไมม่กีารจิา่ยเงนิสนับสนุนหรอ่เงนิกูย้ม่แกส่ถานบรกิาร
เพ่อ่ด้ำาเนนิการเกีย่วกบัองคป์ระกอบตา่ง	ๆ	ของงานวจัิิย,	การ
พัฒนาการบำาบดั้รักษา,	 และ/หรอ่การศกึษาวจัิิยทางคลนิกิ,	
เงนิสนับสนุนงานวจัิิยจิะรวมถงึการจิา่ยช่ด้เช่ยคา่ใช่จ้ิา่ยสำาหรับ
อตัราคา่เช่า่ในทอ้งตลาด้สำาหรับสถานที	่ในทกุกรณี	คา่ใช่จ่ิา่ย
ในการด้ำาเนนิการของสถานบรกิาร	 รวมถงึแตไ่มจ่ิำากดั้เพยีง 
บรกิารหอ้งสมดุ้และการส่อ่สาร,	 การใช่ง้าน,	 การบำารงุรักษา,	
การด้แูลและรักษาความสะอาด้,	และการรักษาความปลอด้ภยั
จิะตอ้งรวมอยูใ่นคา่ใช่จ้ิา่ยโด้ยตรงของงานวจัิิย	 คา่ใช่จ้ิา่ยตาม
กฎหมายของสถาบันซึึง่เกดิ้ขึ� นเพ่่อการปรับมาตรฐานตาม
รัฐบาลกลางและรัฐบาลประจิำารัฐ	 และสถาบนัวจัิิย;	 เพ่อ่การ
ด้ำาเนนิการตามมาตรฐานหรอ่บทบญัญัต;ิ	เพ่อ่แกไ้ขขอ้ขดั้แยง้;	 
และหรอ่เพ่่อการด้ำาเนนิการอ่่นใด้ทั � งหมด้ที่จิำาเป็นตอ่การ
ป้องกนั	 และ/ปรับปรงุภารกจิิของสถาบนั	 จิะถอ่วา่เป็นคา่ใช่ ้
จิา่ยโด้ยตรงของงานวจัิิย
(v) (x) “อาสาสมคัรในงานวจัิิย”	 หมายถงึ	 มนุษยซ์ึ ึง่ลง
ทะเบยีนโด้ยได้รั้บการเปิด้เผู้ยขอ้มลูและใหค้วามยนิยอมอยา่ง
ครบถว้น	และได้เ้ขา้รว่มการศกึษาวจัิิยทางคลนิกิ
(y)	 “โปรแกรมการศกึษาวจัิิย”	 หมายถงึ	 โครงการศกึษาวจัิิย
ทีอ่อกแบบมาเพ่อ่ความกา้วหนา้ของเป้าหมายเด้ยีวกนัในการ
ด้ำาเนนิงานวจัิิย	และทีไ่ด้ด้้ำาเนนิการโด้ยผูู้ว้จัิิยกลุม่เด้ยีวกนัหรอ่
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั
(w) (z) “ซึึง่ถอ่เป็นรายได้”้	 หมายถงึ	 รายได้ท้ั � งหมด้ซึึง่ตอ้ง
ช่ำาระภาษีแกรั่ฐ	 ซึึง่เกดิ้ขึ�นทั � งโด้ยทางตรงและโด้ยทางออ้ม
	 จิากงานวจัิิยและสถานบรกิารของสถาบนัทีม่ากกวา่หนี� จิาก
พันธบตัรของรัฐทีก่องทนุทั่วไปจิา่ยใหใ้นปีเด้ยีวกนั
(x) (aa) “สเต็มเซึลล”์	 หมายถงึ	 เซึลลท์ีไ่มม่หีนา้ทีเ่ฉพาะ 
ซึึง่มคีวามสามารถในการแบง่ตวัในเน่� อเย่อ่ทีเ่พาะเลี� ยง	 และ
สามารถเปลีย่นแปลงไปเป็นเซึลลท์ีม่อีายมุากขึ� นและมหีนา้ที่
เฉพาะ
(ab) “งานวจัิิยเพ่อ่การคน้พบสเต็มเซึลล”์	 หมายถงึ	 งานวจัิิย
ขั �นพ่� นฐาน,	 การพัฒนาในระยะเริม่ตน้,	 รวมทั � งการคน้พบ,	
ประเมนิ	 หรอ่ปรับปรงุเคร่อ่งมอ่และเทคโนโลยใีนสาขาสเต็ม
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มาตรา 29. จิดุ้ยน่
โด้ยไมค่ำานงึถงึเน่� อหาอ่น่ใด้ของกฎหมาย	 หากรัฐ	 หรอ่เจิา้
พนักงานคนใด้ของรัฐไมส่ามารถปกป้องรัฐธรรมนูญของการ
เขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� ได้	้ เม่อ่ได้รั้บการอนุมตัิ
จิากผูู้ล้งคะแนนเสยีง	 หน่วยงานของรัฐบาลแหง่รัฐของรัฐนี�
จิะมอีำานาจิในการแทรกแซึงกจิิการใด้	 ๆ	 ทีข่ดั้ตอ่ความช่อบ
ด้ว้ยรัฐธรรมนูญของการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่น
นี� เพ่อ่วตัถปุระสงคใ์นการปกป้องรัฐธรรมนูญไมว่า่จิะเป็นการ
ด้ำาเนนิการในศาลพจิิารณาคด้ขีองรัฐบาลกลางหรอ่ของรัฐ	
การอทุธรณ์	 หรอ่โด้ยการพจิิารณาตามคำาวนิจิิฉัยของศาลฎกีา
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	 และ/หรอ่ศาลฎกีาแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา
	 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช่จ้ิา่ยทีส่มเหตสุมผู้ลในการปกป้องการ
ด้ำาเนนิการจิะตอ้งเป็นค่าใช่จ้ิ่ายจิากกองทนุที่เหมาะสมกับ
กระทรวงยตุธิรรม	ซึึง่จิะตอ้งได้รั้บการตอบสนองโด้ยทนัที
มาตรา 30. พ่� นฐานด้า้นเสรนียิม
การเขา้เสนอช่่อ่กฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� จิะถกูตคีวามอยา่ง
เสรเีพ่อ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

(a) ในกรณีทีก่ารเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� แล
ะมาตรการอ่น่	 ๆ	 ซึึง่ระบเุกีย่วกบัการการวจัิิยทางการแพทย์
หรอ่การพัฒนาการบำาบดั้รักษาปราก	ฏิในการลงคะแนนเสยีง
เด้ยีวกนัทั่วทั � งรัฐ	 จิะถอ่วา่ขอ้บงัคบัภายใตข้อ้เสนออ่น่	 ๆ	 ขดั้
แยง้กบัขอ้เสนอนี�	 ในกรณีทีก่ารเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ย
ประช่าช่นนี� ได้รั้บการลงคะแนนเสยีงรับรองมากกวา่มาตรการ
ทีข่ดั้แยง้กนั	 ขอ้บงัคบัภายใตใ้นการเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมายโด้ย
ประช่าช่นนี� จิะเหนอ่กวา่โด้ยสมบรูณ์	 และขอ้เสนออ่น่	 ๆ	 จิะ
เป็นโมฆ่ะและถกูยกเลกิ
(b) หากการเขา้ช่่่อเสนอกฎหมายโด้ยประช่าช่นนี� ได้รั้บ 
อนุมตัจิิากผูู้ล้งคะแนนเสยีง	 แตถ่กูแทนทีด่้ว้ยกฎหมายตาม
มาตรการทีข่ดั้แยง้กนัซึึง่ได้รั้บการอนุมตัโิด้ยผูู้ล้งคะแนนเสยีง
ในจิำานวนการลงคะแนนเสยีงทีเ่หนอ่กวา่ในการเลอ่กตั � งครั � ง
เด้ยีวกนั	 และการขดั้แยง้กนัของประเด็้นในบตัรลงคะแนนได้ ้
กลายเป็นโมฆ่ะในเวลาตอ่มา	ด้งันั� น	การเขา้ช่่อ่เสนอกฎหมาย
โด้ยประช่าช่นนี� จิะถอ่วา่มผีู้ลบงัคบัใช่เ้ต็มทีโ่ด้ยปรยิาย

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ
ตามขอ้กำาหนด้ของกฎหมาย	ขอ้ความของ
ขอ้เสนอ	14	ได้ร้วมไวใ้นคูม่อ่นี�	เน่อ่งจิากเป็น
มาตรการเกีย่วกบัพันธบตัร	เน่�อหาของกฎหมาย
ทีเ่สนอสำาหรับทกุรา่งกฎหมายสามารถเขา้ถงึได้ ้
ออนไลนท์ี	่voterguide.sos.ca.gov

หากทา่นตอ้งการสำาเนาเน่�อหาฉบบัพมิพส์ำาหรับรา่งกฎหมายที	่15–25:

อเีมลถงึเลขาธกิารรัฐที	่vigfeedback@sos.ca.gov

ตดิ้ตอ่สายด้ว่นโทรฟรสีำาหรับผูู้ล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที	่
(855)	345-3933
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110 | ส�ำนักงำนกำรเลอืกตัง้ประจ�ำเทศมณฑล

ส�ำนกังำนกำรเลอืกต ัง้ประจ�ำเทศมณฑล
เทศมณฑล Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org
เทศมณฑล Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
เทศมณฑล Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections
เทศมณฑล Butte
(530) 538-7761 หรอื (800) 894-7761  
www.buttevotes.net
เทศมณฑล Calaveras
(209) 754-6376
www.calaverasgov.us
เทศมณฑล Colusa
(530) 458-0500 หรอื (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
เทศมณฑล Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us
เทศมณฑล Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
เทศมณฑล El Dorado
(530) 621-7480 หรอื (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections
เทศมณฑล Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com
เทศมณฑล Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome
เทศมณฑล Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration
เทศมณฑล Imperial
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters
เทศมณฑล Inyo
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us
เทศมณฑล Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com
เทศมณฑล Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
เทศมณฑล Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm
เทศมณฑล Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections
เทศมณฑล Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net
เทศมณฑล Madera
(559) 675-7720 หรอื (800) 435-0509
www.votemadera.com

เทศมณฑล San Mateo
(650) 312-5222
www.smcacre.org
เทศมณฑล Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com
เทศมณฑล Santa Clara
(408) 299-8683 หรอื (866) 430-8683
www.sccvote.org
เทศมณฑล Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com
เทศมณฑล Shasta
(530) 225-5730 หรอื (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us
เทศมณฑล Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections
เทศมณฑล Siskiyou
(530) 842-8084 หรอื 
(888) 854-2000 ตอ่ 8084
www.sisqvotes.org
เทศมณฑล Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
เทศมณฑล Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org
เทศมณฑล Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com
เทศมณฑล Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections
เทศมณฑล Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections
เทศมณฑล Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections
เทศมณฑล Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections
เทศมณฑล Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections
เทศมณฑล Ventura
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections
เทศมณฑล Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org
เทศมณฑล Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

เทศมณฑล Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org
เทศมณฑล Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections
เทศมณฑล Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections
เทศมณฑล Merced
(209) 385-7541 หรอื (800) 561-0619
www.mercedelections.org
เทศมณฑล Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/
elections
เทศมณฑล Mono
(760) 932-5537 หรอื (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections
เทศมณฑล Monterey
(831) 796-1499 หรอื (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us
เทศมณฑล Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org
เทศมณฑล Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting
เทศมณฑล Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
เทศมณฑล Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com
เทศมณฑล Plumas
(530) 283-6256 หรอื (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home
เทศมณฑล Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
เทศมณฑล Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
เทศมณฑล San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us
เทศมณฑล San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com
เทศมณฑล San Diego
(858) 565-5800 หรอื (800) 696-0136
www.sdvote.com
เทศมณฑล San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org
เทศมณฑล San Joaquin
(209) 468-2890 หรอื (209) 468-2885
www.sjcrov.org
เทศมณฑล San Luis Obispo
(805) 781-5228 หรอื (805) 781-5080
www.slovote.com

http://www.co.mendocino.ca.us/acr
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5 ตลุาคม 2020
เทศมณฑลจะเริม่สง่บตัรลงคะแนน
โดยสง่ทางไปรษณีย์

19 ตลุาคม 2020
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่
ลงคะแนนเสยีง ทา่นสามารถขึน้
ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลง
คะแนนเสยีงไดท้ีส่�านักงานการเลอืก
ตัง้ประจ�าเทศมณฑลหรอืสถานทีล่ง
คะแนนเสยีงของทา่นหลงัวนัครบ
ก�าหนดการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนน
เสยีงระยะเวลา 15 วนั 

3 พฤศจกิายน 2020
วนัเลอืกต ัง้!

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง!
สถานทีเ่ลอืกตัง้เปิดตัง้แตเ่วลา 07.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกตัง้!

ตลุาคม

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจกิายน

วนัทีท่ ีค่วรจ�า!

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30



 /Vietnamese: (800) 339-8163

   

 /Korean: (866) 575-1558

 

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 / ภภภภภภภภภ: (888) 345-2692
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the  
November 3, 2020, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。 

 /Japanese: (800) 339-2865

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para  
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa  
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa  
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. 
Tagalog: (800) 339-2957

THAI

모든 캘리포니아 유권자는2020餅11᠊3᠊선거를 위한 우
편 투표지 받게 됩니다. 문의사항 또는 유권자 지원
을 원하시면, 아래 전화번호로 연락해주십시오.


