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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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ส�าหรับเนือ้หาฉบบัเต็มของรา่งกฎหมาย 14 โปรดดใูนหนา้ 89 การวเิคราะห ์| 17

การวิเิคราะห้โ์ดยนุกัวิเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มีาย ต่ อ

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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การวิเิคราะห้โ์ดยนุกัวิเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มีาย ต่ อ

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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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
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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


