
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



สารบญั� หนา้
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่� 7

รา่งกฎหมาย

14 อนุญาตใหม้กีารออกพันธบตัรเพือ่การวจัิยสเต็มเซลลอ์ยา่งตอ่เนือ่ง การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย  �16
15 แหลง่เงนิทนุส�าหรับโรงเรยีนรัฐบาล วทิยาลยัชมุชน และบรกิารของรัฐบาลทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ดว้ยการเปลีย่นวธิกีารประเมนิภาษีทรัพยส์นิ 

เชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม การเสนอบทแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ  �22
16 อนุญาตใหใ้ชค้วามหลากหลายเป็นปัจจัยในการตดัสนิใจเรือ่งการวา่จา้ง การศกึษาและการจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธ 

รรมนูญในสภานติบิญัญัต ิ �26
17 มอบสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนคนืใหห้ลงัจากทีค่รบก�าหนดระยะเวลาพน้โทษแลว้ การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัต  �30
18 แกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเพือ่อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีและจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณใ์นชว่งทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไปและจะม ี

สทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอืน่ สามารถเลอืกตัง้ขัน้ตน้และเลอืกตัง้พเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัต ิ �34
19 การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดา้นภาษีทรัพยส์นิบางประการ การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัต  �38
20 จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรับการกระท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดรั้บการพจิารณาวา่เป็นการ 

กระท�าความผดิไมรุ่นแรง อนุญาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญาอกุฉกรรจส์�าหรับผูก้ระท�าความผดิบางประเภ 
ททีก่ฎหมายปัจจบุนัระบไุวว้า่เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษเทา่นัน้ การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย  �44

21 เพิม่อ�านาจใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่ในการออกมาตรการควบคมุคา่เชา่ อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยัมากขึน้ การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย  �52
22 ยกเวน้ใหบ้รษัิทขนสง่และสง่ของผา่นแอปไมต่อ้งมอบสวสัดกิารพนักงานใหแ้กค่นขบัรถบางคน การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย  �56
23 ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดบัรัฐส�าหรับคลนิกิลา้งไต ก�าหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทยป์ระจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย  �60
24 แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค การรเิริม่บญัญัตกิฎหมาย  �66
25 การออกเสยีงประชามตกิฎหมายทีจ่ะน�าระบบ ทีอ่งิจากความปลอดภยัของสาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอ 

กประเทศกอ่นการพจิารณาคดมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต ั �72

ค�าอธบิายโดยสงัเขปเกีย่วกบัหนีพ้นัธบตัรรฐั� 78

ขอ้ความของพนัธบตัรทีเ่สนอ� 89

ขอ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง
ลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยั ณ สถานทีล่งคะแน 
นเสยีงลว่งหนา้   2
 ลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยั 
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หาสถานทีเ่ลอืกต ัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น
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



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
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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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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
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ค�ำอธบิำยโดยสงัเขปเกีย่วกบั 
หนีพ้นัธบตัรรฐั จดัเตรยีมโดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

78 | ค�ำอธบิำยโดยสงัเขปเกีย่วกบัหนีพั้นธบตัรรัฐ

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�
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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
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• 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 ่
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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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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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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
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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.


