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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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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
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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



20

 การวเิคราะห ์| 49

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

อกุฉกรรจส์�าหรับผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษ
เทา่นัน้ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

20
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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


