
การเลืือกต้ั้�ง
ท้ั่�วไป
วน้อง้คารท่ั่� 8 พฤศจิิกายน 2022

คู่่�มืือข้้อม่ืล
สำำ�หรับัผู่้้

ลงคู่ะแนน
เสีำยงอย��ง

เป็็นท�งก�รั

อย��รัอช้้� ลงคู่ะแนนเสีำยงเลยวันันี�!
รัะยะเวัล�สำำ�หรับัก�รัลงคู่ะแนนเสีำยงล�วังหน้�ผู้��นบัตรัลงคู่ะแนนโดยสำ�ง
ท�งไป็รัษณีีย์คืู่อตั�งแต�วันัที� 11 ตุล�คู่มื จนถึึงวันัที� 8 พฤศจิก�ยน 2022
สำถึ�นที�เลือกตั�งเปิ็ วันัที� 8 พฤศจิก�ยน 2022 ดตั�งแต�เวัล� 07.00 น. ถึึง 
20.00 น. ในวันัเลือกตั�ง!

ผู้้�ลงคะแนนเสียีงทีี่�ขึ้้�นที่ะเบียีนทุี่ก
คนในรัฐัแคลิฟอรัเ์นียจะได้�รับัีบีตัรั
ลงคะแนนโด้ยสีง่ที่างไปรัษณีีย์

บีตัรัลงคะแนนโด้ยสีง่ที่างไปรัษณีีย์
จะถู้กสีง่ผู้า่นที่างไปรัษณีียภ์ายใน
วันัทีี่� 10 ตุลาคม

ท่ี่านสีามารัถูลงคะแนนเสียีง
ในบีตัรัลงคะแนนโด้ยสีง่ที่าง
ไปรัษณีียแ์ละสีง่กลับีคืนโด้ยเรัว็ั
ทีี่�สุีด้หลังจากทีี่�ท่ี่านได้�รับัีบีตัรัลง
คะแนนดั้งกล่าวั

ต้�รับัีบีัตรัลงคะแนนโด้ยสีง่ที่าง
ไปรัษณีียจ์ะเปิด้ตั�งแต่วันัทีี่�  
11 ตุลาคม

ตัวัเลือกในการัลงคะแนนเสียีง
ด้�วัยตนเองจะเปิด้บีรักิารัในทุี่กเที่ศ
มณีฑล

ด้้เพิ่ิ�มเติมขึ้�างใน

ก�รัลงคู่ะแนนเสีำยง
อย��งป็ลอดภััยในรัฐั
แคู่ลิฟอรัเ์นีย

ใบรับัรัองคู่วั�มืถ่ึกต้อง
ข้้าพเจ้้า Shirley N. Weber 
เลข้าธิกิารรฐัแคลิฟอรเ์นีีย โดย
เอกสารฉบัับันีี�ข้อยนืียนัีว่า่ ข้้อมููล
ทีี่�รว่มูอยูใ่นีเอกสารฉบัับันีี� จ้ะได้
รบััการส่งไปยงัผูู้้มีูสิที่ธิเิลือกตัั้�ง
ข้องรฐัแคลิฟอรเ์นีียทีี่�การเลือกตัั้�ง
ทัี่�ว่ไป ซึ่่�งจ้ะจั้ดข้่�นีทัี่�ว่ทัี่�งรฐั ในีว่นัี
ทีี่� 8 พฤศจิ้กายนี 2022 และคู่มืูอ
ฉบัับันีี�ได้รบััการจั้ดที่ำาข้่�นีอยา่งถููก
ต้ั้องตั้ามูกฎหมูาย ข้้าพเจ้้าได้ลง
ลายมืูอชื่ื�อและประทัี่บัตั้ราลัญจ้กร
ประจ้ำารฐัไว่ที้ี่�เมืูองแซึ่คราเมูนีโตั้ รฐั
แคลิฟอรเ์นีีย ไว่ ้ณ ว่นัีนีี� ว่นัีทีี่�  
15 สิงหาคมู 2022

Shirley N. Weber, Ph.D. 
เลข้�ธกิ�รัรัฐั

ท่่านสามารถขอสำาเนาคู่่่มือขอ้ม่ลท่่�เป็็นท่างการสำาหรบัผู่้้ลงคู่ะแนนเส่ยงเพิ่่�มเต่ิมได้้โด้ยต่ิด้ต่ิอเจ้้าหน้าท่่�การเลือกตัิ�งป็ระจ้ำาเท่ศมณฑลของท่่านหรอื 
โท่รต่ิด้ต่ิอหมายเลข (855) 345-3933
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หากท่ี่านเชื่อวัา่ท่ี่านถู้กปฏิเสีธสีทิี่ธิ์ใด้ๆเหล่านี�โป็รด้โท่รฟรส่ายด่้วนผู่้้ลงคู่ะแนนเส่ยงท่่่เป็็นคู่วามลับของเลขาธก่ารรฐั  

ท่่่หมายเลข (855) 345-3933

ขึ้องผู้้�ลงคะแนนเสียีง
ท่ี่านมีสีิที่ธิต่างๆดั้งต่อไปนี� :

สิำทธใินก�รัลงคู่ะแนนเสีำยงห�กท��นได้ข้ึ�น
ทะเบียนผู้่้ลงคู่ะแนนไวัแ้ล้วั ท่ี่านีเป็นี ผูู้้มีูสิที่ธิใินี
การลงคะแนีนีเสียงหากท่ี่านี:
• เป็นีพลเมืูองสหรฐัฯทีี่�อาศัยอยูใ่นีมูลรฐัแคลิฟอรเ์นีีย
• มีูอายุไมู่น้ีอยกว่า่ 18 ปี
• ได้ข้่�นีที่ะเบัยีนีในีเข้ตั้ทีี่�ท่ี่านีอาศัยอยูใ่นีปัจ้จุ้บันัี
• ข้ณะนีี�ไมู่ได้ต้ั้องโที่ษจ้ำาคุกข้องรฐัหรอืรฐับัาลกลางอนัี

เนืี�องมูาจ้ากการตัั้ดสินีว่า่กระที่ำาคว่ามูผู้ดิที่างอาญารา้ย
แรง และ

• ปัจ้จุ้บันัี ศาลไมู่พบัว่า่เป็นีบุัคคลไรมู้รรถูภาพที่างจิ้ตั้ในี
การลงคะแนีนีเสียง

สิำทธิ�ในก�รัลงคู่ะแนนเสีำยงห�กท��นได้ข้ึ�น
ทะเบียนผู้่้ลงคู่ะแนนเสีำยงไวัแ้ล้วั แม้ืวั��จะยงัไมื�มีื
ช้ื�อข้องท��นในรั�ยช้ื�อกต็�มื ท่ี่านีจ้ะลงคะแนีนีเสียง
เลือกตัั้�งโดยใชื่บ้ััตั้รลงคะแนีนีเสียงชื่ั �ว่คราว่ คะแนีนี
เสียงข้องท่ี่านีจ้ะถููกนัีบัหากเจ้้าหน้ีาทีี่�เลือกตัั้�งตัั้ดสินี
ว่า่ท่ี่านีมีูสิที่ธิทีิี่�จ้ะลงคะแนีนีเสียง

สิำทธใินก�รัลงคู่ะแนนเสีำยงห�กท��นยงัอย่�ในแถึวั
เมืื�อหน�วัยเลือกตั�งปิ็ด

สิำทธใินก�รัหยอ�นบัตรัเลือกตั�งลับโดยไมื�มีืบุคู่คู่ล
ใดรับกวันท��น หรอืบัอกท่ี่านีว่า่จ้ะลงคะแนีนีเสียง
อยา่งไร

สิำทธใินก�รัได้รับับัตรัเลือกตั�งใบใหมื�ห�กท��นทำ�
ผู้ิดพล�ด หากท่ี่านียงัไมู่หยอ่นีบััตั้รเลือกตัั้�ง ท่ี่านี
สามูารถู:

แจ้งเจ้�หน้�ที�เลือกตั�งที�หน�วัยเลือกตั�งนั�นเพื�อข้อ
บััตั้รใหมู่,

แลกเป็ลี�ยนบัตรัลงคู่ะแนนเสีำยงท�งไป็รัษณีียข์้อง
ท��นกับบััตั้รใบัใหมู่ทีี่�สำานัีกงานีเลือกตัั้�ง หรอืทีี่�หน่ีว่ย
เลือกตัั้�งข้องท่ี่านี หรอื
ลงคู่ะแนนเสีิำยงเล�อกตังโด้ยใช้ื�บีั�ตรัเล�อกตังช้ื�วัคู้่รั�วั้

สิำทธใินก�รัรับัคู่วั�มืช้�วัยเหลือในก�รัหย�อนบัตรั
เลือกตั�งข้องท��นจ้ากบุัคคลทีี่�ท่ี่านีเลือก ยกเว่น้ี
นีายจ้้างหรอืตัั้ว่แที่นีสหภาพข้องท่ี่านี

สิำทธใินก�รัสำ�งบัตรัลงคู่ะแนนเสีำยงท�งไป็รัษณีียที์�
กรัอกเรัยีบรัอ้ยแล้วัข้องท��นที�หน�วัยเลือกตั�งใดๆ
ในีรฐัแคลิฟอรเ์นีีย

สิำทธใินก�รัได้เอกสำ�รัก�รัเลือกตั�งในภั�ษ�อื�นที�
ไมื�ใช้�ภั�ษ�องักฤษ หากมีูจ้ำานีว่นีคนีในีเข้ตั้เลือกตัั้�ง
ข้องท่ี่านีพูดภาษานัี�นีมูากพอ

สิำทธใินก�รัถึ�มืคู่ำ�ถึ�มืต��งๆ ต�อเจ้�หน้�ที�เลือก
ตั�งเกี�ยวักับกรัะบวันการเลือกตัั้�งและเฝ้า้ดูข้ั �นีตั้อนี
การเลือกตัั้�ง  หากบุัคคลทีี่�ท่ี่านีไปถูามูไมู่สามูารถู
ตั้อบัคำาถูามูต่ั้างๆข้องท่ี่านีได้ บุัคคลดังกล่าว่ต้ั้องส่ง
ท่ี่านีไปยงับุัคคลทีี่�ตั้อบัคำาถูามูท่ี่านีได้ หากท่ี่านีเป็นีผูู้้
ก่อกว่นี เข้าสามูารถูหยุดตั้อบัคำาถูามูท่ี่านีได้

สิำทธใินก�รัรั�ยง�นกิจกรัรัมืก�รัเลือกตั�งใดๆ  
ที�ผู้ิดกฎหมื�ยหรัอืหลอกลวังต�อเจ้�หน้�ที�การ
เลือกตัั้�งหรอืสำานัีกงานีเลข้าธิกิารรฐั

 บันีเว่บ็ัไซึ่ต์ั้ทีี่� www.sos.ca.gov

✆ ที่างโที่รศัพท์ี่ทีี่�หมูายเลข้ (855) 345-3933

 ที่างอเีมูลทีี่� elections@sos.ca.gov
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ค่้มอือ�างองิฉบีบัียอ่ 5

ขึ้�อเสีนอ
1 สิทธติามรฐัธรรมนูญูในูการมีเสรภีาพในูการสืบพันูธ์�การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนูญูในูสภานิูติบญัญติั   12
26 อนูญ์าตการเล่่นูพนัูนูรูเล่ตต� เกมทอยลู่กเต๋า การเดิิมพนัูกีฬาแบบตัวต่อตัวในูพื�นูที�ของชนูเผ่า่พื�นูเ  

มือง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนูญูด้ิวยกระบวนูการเขา้ชื�อเสนูอกฎหมายโดิยประชาชนู แล่ะบทกฎหมาย   16
27 อนูญ์าตการเดิิมพนัูกีฬาออนูไล่นู�แล่ะผ่า่นูโทรศััพท�มือถืือนูอกดิินูแดินูของชนูเผ่า่พื�นูเมือง การแก้ไขเพิ�มเติ 

มรฐัธรรมนูญูด้ิวยกระบวนูการเขา้ชื�อเสนูอกฎหมายโดิยประชาชนู แล่ะบทกฎหมาย   22
28 มอบเงนิูท์นูเพิ�มเติมเพื�อการศึักษาด้ิานูศิัล่ปะแล่ะการดินูตรใีนูโรงเรยีนูรฐับาล่บทกฎหมายใหม่ที�นูามาใชด้้ิว 

ยการเข้าชื�อเสนูอกฎหมายโดิยประชาชนู   28
29 กาหนูดิใหมี้บ์คล่ากรการแพทย�ที�ได้ิรบัใบอนูญ์าต ประจาอยูใ่นูคลิ่นิูกที�ใหบ้รกิารล้่างไตแล่ะจัดิทาข ้อกาหนูดิอื� 

นูของรฐั บทกฎหมายใหม่ที�นูามาใชด้้ิวยการเขา้ชื�อเสนูอกฎหมายโดิยประชาชนู   32
30 การจัดิสรรเงนิูสาหรบัโปรแกรมเพื�อล่ดิมล่พษิทางอากาศัแล่ะป้องกันูไฟป่าโดิยการเพิ�มภาษีรายได้ิส่วนูบ์คคล่มา 

กกวา่ $2 ล้่านู บทกฎหมายใหม่ที�นูามาใชด้้ิวยการเขา้ชื�อเสนูอกฎหมายโดิย ประชาชนู   38
31 การล่งประชามติในูกฎหมายปี 2020 ซึึ่�งจะหา้มค้าปลี่กของผ่ลิ่ตภัณฑ์�ยาสูบที�มีกลิ่�นูหรอืรสชาติบางอยา่ง   44

ถู�อยแถูลงขึ้องผู้้�สีมคัรัรับัีเลือกตั�ง 52

ผู้้�พิ่พิิ่ากษาศาลฎีีกา 68

เนื�อหาขึ้องกฎีหมายทีี่�เสีนอ 77

ขึ้�อม้ลผู้้�ลงคะแนนเสียีง
ของผู่ล้่งคะแนูนูเสียง   2
ผู่บ้รจิาคเงนิูจำานูวนูสูงส์ดิ  3
จดิหมายจากเล่ขาธกิารรฐั   4
ไม่ต้องติดิแสตมป์!   8
ค้นูหาสถืานูที�เลื่อกตั�งหรอืศูันูย�ล่งคะแนูนูเสียงเลื่อกตั�ง 
ของท่านู   8
ผ่ล่การเลื่อกตั�ง   8
อยา่รอชา้ ล่งคะแนูนูเสียงเล่ยวนัูนีู�!  9
จำานูวนูวนัูมากขึ�นู วธิใีนูการล่งคะแนูนูมากขึ�นู ด้ิวย VCA   10
บตัรเลื่อกตั�งของฉัันูอยูที่�ไหนู   11
ขอ้มูล่เกี�ยวกับถ้ือยแถืล่งของผู้่สมัครรบัเลื่อกตั�ง  50
การเลื่อกตั�งในูรฐัแคลิ่ฟอร�เนีูย  67
ประกาศัเกี�ยวกับการรณรงค�หาเสียงเลื่อกตั�ง  70
ประกาศัเกี�ยวกับการท์จรติในูกระบวนูการล่งคะแนูนูเสียง  71
การขึ�นูทะเบยีนูผู้่ล่งคะแนูนูเสียง   72

ขอ้มูล่ความเป็นูส่วนูตัวในูการขึ�นูทะเบยีนูผู่ล้่งคะแนูนูเสียง   72
ตรวจสอบสถืานูะผู่ล้่งคะแนูนูเสียงของท่านูออนูไล่นู�  73
ท่านูลื่มล่งทะเบยีนูหรอืปรบัปร์งขอ้มูล่การขึ�นูทะเบยีนูผู่ล้่ง 
คะแนูนูเสียงของท่านูหรอืไม่  73
บรกิารสังคมในูฐานูะผู่ป้ฏิิบติังานูในูสถืานูที�เลื่อกตั�ง  74
ความชว่ยเหลื่อสำาหรบัผู่ล้่งคะแนูนูเสียงที�ท์พพล่ภาพ 75
ขอ้แนูะนูำาสำาหรบัผู่ล้่งคะแนูนูเสียงที�เป็นูทหารแล่ะอยู ่
ต่างประเทศั  76
ระยะเวล่าในูการล่งคะแนูนูเสียงโดิยส่งทางไปรษณีย�   124
การล่งคะแนูนูเสียงชั�วคราว   124
เกี�ยวขอ้เสนูอในูบตัรล่งคะแนูนู  125
การขึ�นูทะเบยีนูล่่วงหนู้าเมื�ออาย์สิบหกปี   125
สำานัูกงานูการเลื่อกตั�งประจำาเทศัมณฑ์ล่   126

วนัูที�ที�ต้องจำา  127

ผู้้�บีรัจิาคเงนิจำานวันส้ีงสุีด้แก่ผู้้�สีมัครัรับัีเลือกตั�งขึ้องรัฐั
และขึ้�อเสีนอด้�านบีัตรัลงคะแนนเสียีง
เมื�อคณะกรรมการ (บ์คคล่หรอืคณะบ์คคล่ที�ได้ิรบัหรอืใชเ้งนิูเพื�อวตัถ์ืประสงค�ในูการโนู้มนู้าวชกัจูงผู่้ล่งคะแนูนู
เสียงใหส้นัูบสนูน์ูหรอืคัดิค้านูผู่้สมัครรบัเลื่อกตั�งหรอืประเด็ินูในูบัตรล่งคะแนูนูเสียง) แล่ะระดิมเงนิูอยา่งนู้อย 
$1 ล้่านู จะต้องรายงานูชื�อผู่้บรจิาคเงนิูจำานูวนูสูงส์ดิ 10 อนัูดัิบแรกต่อคณะกรรมการวา่ด้ิวยการปฏิิบัติอยา่ง
เป็นูธรรมทางการเมืองแหง่รฐัแคลิ่ฟอร�เนีูย (FPPC) เมื�อมีการเปลี่�ยนูแปล่งเกิดิขึ�นู คณะกรรมการต้อง
ปรบัแก้รายชื�อ
รายชื�อเหล่่านีู�มีอยูใ่นูเวบ็ไซึ่ต�ของ FPPC ที�
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html 

หากต้องการค้นูหาข้อมูล่เก่ียวกับการบรจิาคสนัูบสนูน์ูผู่้สมัครรบัเลื่อกตัง้หรอืประเด็ินูในูบัตรล่งคะแนูนู
เสียง โปรดิไปท่ีเวบ็ไซึ่ต�ของเล่ขาธกิารรฐัท่ี powersearch.sos.ca.gov 
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เลืขาธิิการรฐ้
เรยีนู ชาวแคลิ่ฟอร�เนีูย

ขณะที�ความก้าวหนู้าด้ิานูสิทธใินูการล่งคะแนูนูเสียงอนัูได้ิมาอยา่งยากล่ำาบากหล่าย ๆ ขอ้ต่างก็มีอนัูต้องถืดิถือยไปในู
รฐัอื�นู ๆ แต่รฐัแคลิ่ฟอร�เนีูยยงัคงม่์งมั�นูที�จะขยายการเข้าถึืงการล่งคะแนูนูเสียงโดิยการทำาใหบ้ตัรล่งคะแนูนูโดิยส่ง
ทางไปรษณีย�ในูท์กพื�นูที�เป็นูทางเลื่อกหนึู�งที�ถืาวร ตล่อดิจนูการเพิ�มจำานูวนูทางเลื่อกในูการล่งคะแนูนูเสียงด้ิวยตนูเอง 
การอนูญ์าตใหข้ึ�นูทะเบยีนูแล่ะล่งคะแนูนูเสียงชั�วคราวในูวนัูเดีิยวกันู แล่ะขยายจำานูวนูวนัูที�สามารถืล่งคะแนูนูเสียงได้ิ 

เนืู�องจากยงัคงมีการโจมตีการเลื่อกตั�งแล่ะสิทธใินูการล่งคะแนูนูเสียงอยา่งต่อเนืู�อง เราจึงฝากความหวงัในูการล่ง
คะแนูนูเสียงไวที้�ท่านู เพื�อล่งคะแนูนูเสียงสนัูบสนูน์ูสิ�งที�สำาคัญต่อท่านูแล่ะครอบครวัของท่านู แล่ะล่งคะแนูนูเสียงเพื�อ
ใหไ้ด้ิมาซึึ่�งสิ�งที�จำาเป็นูต่อช์มชนูของท่านู รวมทั�งล่งคะแนูนูเสียงเพื�อเสถีืยรภาพของประชาธปิไตยของเรา 

คู่มือขอ้มูล่สำาหรบัผู้่ล่งคะแนูนูเสียงนีู�สามารถืชว่ยท่านูในูการตัดิสินูใจเกี�ยวกับผู่ส้มัครรบัเลื่อกตั�งแล่ะประเด็ินูเกี�ยวกับ
บตัรล่งคะแนูนูทั�วทั�งรฐั สำาหรบัการเลื่อการเลื่อกตั�งทั�วไปวนัูที� 8 พฤศัจิกายนู 2022 นีู� นูอกเหนืูอจากขอ้มูล่เกี�ยวกับวธิี
ล่งคะแนูนูในูบตัรล่งคะแนูนูของท่านูแล้่ว คู่มือนีู�ยงัประกอบด้ิวยถ้ือยแถืล่งของผู่ส้มัครรบัเลื่อกตั�งทั�วทั�งรฐั ขอ้มูล่เกี�ยว
กับขอ้เสนูอของรฐั แล่ะสิทธขิองท่านูในูฐานูะผู่ล้่งคะแนูนูเสียงของรฐัแคลิ่ฟอร�เนีูย 

ขอ้มูล่ด้ิานูล่่างนีู�คือขอ้มูล่ที�ขา้พเจ้าอยากเนู้นูยำ�าแก่ท่านู: 

ข้อ้เสำนอ—สิ�งเหล่่านีู�คือนูโยบายที�รฐัเสนูอแล่ะจะระบ์อยูใ่นูบตัรล่งคะแนูนูเพื�อใหผู้่ล้่งคะแนูนูเสียงมีโอกาสล่งคะแนูนู
เสียงเหน็ูด้ิวยหรอืคัดิค้านูรา่งกฏิหมายดัิงกล่่าว สภานิูติบญัญติัมีอำานูาจในูการใส่การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนูญู ขอ้
เสนูอการออกพันูธบตัร แล่ะการเปลี่�ยนูแปล่งที�เสนูออื�นู ๆ ในูกฎหมายไวใ้นูบตัรล่งคะแนูนู ขณะที�ผู่ล้่งคะแนูนูเสียงท์ก
รายของรฐัแคลิ่ฟอร�เนีูยสามารถืใส่การเขา้ชื�อเสนูอกฎหมายโดิยประชาชนูหรอืการล่งประชามติไวใ้นูบตัรล่งคะแนูนูได้ิ 

ในูหนู้าต่อ ๆ ไป ท่านูจะพบสร์ปของขอ้เสนูอแต่ล่ะขอ้พรอ้มขอ้โต้แยง้เหน็ูด้ิวยหรอืคัดิค้านูขอ้เสนูอดัิงกล่่าว แล่ะข้อมูล่
สำาหรบัติดิต่อสำาหรบัผู้่สนัูบสนูน์ูแล่ะผู่คั้ดิค้านู นูอกจากนีู� ท่านูสามารถืดูิขอ้มูล่ดัิงกล่่าวได้ิบนูเวบ็ไซึ่ต�ของเล่ขาธกิารรฐั: 
voterguide.sos.ca.gov 

ก�รัลงคู่ะแนนเสีำยงโดยสำ�งท�งไป็รัษณีียอ์ย��งถึ�วัรั แต�ท��นยงัคู่งมีืท�งเลือกในก�รัลงคู่ะแนนเสีำยงด้วัยตนเอง!—
หลั่งจากที�สภานิูติบญัญติัได้ิผ่่านู AB 37 ในูปี 2021 ซึึ่�งสรา้งความมั�นูใจวา่ผู่ล้่งคะแนูนูเสียงที�ขึ�นูทะเบยีนูแล้่วท์กคนู
จะได้ิรบับตัรล่งคะแนูนูโดิยส่งทางไปรษณีย� ที�มีทางเลื่อกที�จะส่งบตัรล่งคะแนูนูคืนูทางโปรษณีย� ส่งด้ิวยตนูเอง หรอื
หยอ่นูบตัรล่งในูกล่่องนิูรภัยได้ิ ไม่วา่ท่านูจะเลื่อกทางใดิ โปรดิระลึ่กเสมอวา่ต้องล่งล่ายมือชื�อในูบัตรล่งคะแนูนูแล่ะปิดิ
ผ่นึูกบตัรล่งคะแนูนูก่อนูส่งคืนู! 

ติดต�มืบตัรัลงคู่ะแนนข้องท��น—ติดิตามบตัรล่งคะแนูนูโดิยส่งทางไปรษณีย�ของท่านูได้ิโดิยล่งทะเบยีนูที� 
WheresMyBallot.sos.ca.gov เพื�อรบัการแจ้งเตือนูสถืานูะผ่า่นูทางขอ้ความ อเีมล่ หรอืเสียง 

ท��นมีืเวัล�และช้�องท�งมื�กขึ้�นในก�รัลงคู่ะแนนเสีำยงในเทศมืณีฑลที�รับัรัองกฎหมื�ย กฎหมื�ยวั��ด้วัยท�งเลือก
ข้องผู่้ล้งคู่ะแนนเสีำยง—ปัจจ์บันูมี 27 เทศัมณฑ์ล่ที�รบัรองกฎหมาย กฎหมายวา่ด้ิวยทางเลื่อกของผู่ล้่งคะแนูนูเสียง 
(VCA) สำาหรบัขอ้มูล่เพิ�มเติม ไปที� www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act 

วั�งแผู้นลงคู่ะแนนเสีำยง—วางแผ่นูเพื�อใหท่้านูมีแนูวโนู้มที�จะล่งคะแนูนูเสียงมากขึ�นู ท่านูจะส่งกลั่บบัตรล่งคะแนูนู
ทางไปรษณีย�หรอืไม่ หยอ่นูบตัรล่งในูกล่่องรบับตัรล่งคะแนูนูเสียงหรอืไม่ หรอืล่งคะแนูนูเสียงด้ิวยตนูเองที�สถืานูที�
เลื่อกตั�งหรอืศูันูย�ล่งคะแนูนูเสียงใกล้่บา้นูท่านูหรอืไม่ ศึักษาทางเลื่อกของท่านูแล่ะวางแผ่นูตั�งแต่วนัูนีู�! 

ขอขอบค์ณที�รกัษาประชาธปิไตยของเราใหแ้ขง็แกรง่!
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ข้้อเสนอ

1
สทิธติามรฐัธรรมนญูในการมีเสรภีาพในการสบืพนัธุ์
การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูในสภานิติบัญญติั

สรุุป ใส่ไว้ใ้นบััตรุลงคะแนนโดยสภานิติบััญญัติ
แก้้ไขเพิ่ิ�มเติิมรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยให่เ้พิ่ิ�มเติิมสิิทธขิั �นู
พิ่ื�นูฐานูด้้านูเสิรัภีาพิ่ในูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ข์องบ์คคลิโด้ยชัดั้แจ้้ง ซ่ึ่�งรัวมถ่ึง
สิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัเลืิอก้ทำาแท้งแลิะสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัเลืิอก้
ใชัห้่รัอืปฏิิเสิธก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ ก้ารัแก้้ไขเพิ่ิ�มเติิมมิได้้จ้ำากั้ด้ห่รัอืลิด้สิิทธิ
ด้้านูความเป็นูส่ิวนูตัิวแลิะก้ารัให่ก้้ารัค้์มครัองที�เท่าเทียมกั้นูภายใต้ิ
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยที�มีอยูเ่ดิ้มให่แ้คบลิง ผลกระทบต่่อ
งบประมาณ: ไม่มีผลิโด้ยติรังต่ิองบปรัะมาณเนืู�องจ้าก้สิิทธใินูก้ารั
สืิบพิ่ันูธ์ไ์ด้้รับัก้ารัค้์มครัองโด้ยก้ฎห่มายรัะดั้บรัฐัอยูแ่ล้ิว

คััดค้ัานู ข้อเสินูอ 1 เป็นู
ก้ฎห่มายส์ิด้โต่ิงที�

อนูญ์าติให่ท้ำาแท้งรัะยะส์ิด้ท้าย
ได้้โด้ยใชัค่้าใชัจ่้้ายของผู้เสีิยภาษีี
จ้นูถ่ึงชัว่งคลิอด้ แม้วา่จ้ะไม่มีผลิ
เสีิยต่ิอทารัก้จ้ะมีส์ิขภาพิ่แข็งแรัง
แลิะส์ิขภาพิ่ของมารัด้า ก้ฎห่มาย
รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยฉบับปัจ้จ์้บันู
รับัรัองสิิทธขิองผู้ห่ญิงในูก้ารั
เลืิอก้อยูแ่ล้ิว ทำาให่ข้้อเสินูอที�มี
รัาคาแพิ่งแลิะไม่จ้ำาเป็นูนีู�

สนับสนุนุุ รับัข้อเสินูอ 1 
รัะบ์สิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในู

ก้ารัทำาแท้งแลิะสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานู
ในูก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ในูรัฐัธรัรัมนูญู 
รับัข้อเสินูอ 1 ค้์มครัองทางเลืิอก้
ส่ิวนูบ์คคลิในูก้ารัดู้แลิก้ารัเจ้รัญิ
พิ่ันูธ์แ์ลิะสิิทธใินูก้ารัเลืิอก้ทำาแท้ง 
รักั้ษีาก้ารัตัิด้สิินูใจ้ทางก้ารัแพิ่ทย์
ในูที�ที�พิ่วก้เขาอยู—่รัะห่วา่งผู้
ป่วยแลิะผู้ให่บ้รักิ้ารัของพิ่วก้เขา 
YESon1CA.com

ขอ้โต้แยง้

ไม่รับั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่
รับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: 

รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย
จ้ะมีก้ารัเปลีิ�ยนูแปลิงโด้ยชัดั้แจ้้ง
เพิ่ื�อรัวมสิิทธทีิ�มีอยูใ่นูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ ์
อยา่งไรัก็้ติาม สิิทธเิห่ล่ิานีู�จ้ะยงั
คงอยูภ่ายใต้ิก้ฎห่มายของรัฐัอื�นู

รบั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงรับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: 
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย
จ้ะมีก้ารัเปลีิ�ยนูแปลิงโด้ยชัดั้แจ้้ง
เพิ่ื�อรัวมสิิทธทีิ�มีอยูเ่พิ่ื�อเสิรัภีาพิ่
ในูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์—์เชันู่ สิิทธใินูก้ารั
เลืิอก้วา่จ้ะทำาแท้งแลิะใชัก้้ารัค์ม
ก้ำาเนิูด้ห่รัอืไม่

การุลงคะแนนเสียงของท่านมีคว้ามหมายอยา่งไรุ

คู่ัมืออา้งองิฉบับย่อ่

สรุุป ใส่ในบััตรุลงคะแนนโดยมีลายมือชื่ื�อของผู้้้ยื�นคำารุอ้ง
นูอก้จ้าก้นีู�ยงัอนูญ์าติ: ก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬาในูสินูามแข่งม้าบางแห่ง่; ก้ารั
ด้ำาเนิูนูคดี้แลิะบังคับใชัก้้ฎห่มายด้้านูก้ารัพิ่นัูนูบางปรัะก้ารัโด้ยห่นู่วย
งานูด้้านูก้ฎห่มายของเอก้ชันู นูำารัายได้้เข้าก้องท์นูทั�วไป โปรัแก้รัม
ปัญห่าก้ารัพิ่นัูนู ก้ารับังคับใชั ้ผลกระทบต่่องบประมาณ: รัายได้้ของ
รัฐัที�เพิ่ิ�มข่�นูอาจ้จ้ะถ่ึงห่ลิายสิิบล้ิานูด้อลิล่ิารัต่์ิอปี บางส่ิวนูของรัายได้้
เห่ล่ิานีู�จ้ะนูำาไปสินัูบสินูน์ูก้ารัเพิ่ิ�มก้ารัก้ำากั้บดู้แลิของรัฐัแลิะค่าใชัจ่้้าย
ในูก้ารับังคับใชัก้้ฎห่มายที�อาจ้สูิงถ่ึงไม่กี้�ล้ิานูด้อลิล่ิารัต่์ิอปี

ไม่รับั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่
รับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความ

วา่: ก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬาจ้ะยงัคงผิด้
ก้ฎห่มายในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย คา
สิิโนูของชันูเผ่าพิ่ื�นูเมืองยงัคง
ไม่สิามารัถึเสินูอรูัเล็ิติแลิะเก้ม
ที�เล่ินูด้้วยลูิก้เต๋ิาได้้ จ้ะไม่มีก้ารั
เปลีิ�ยนูแปลิงวธิกี้ารับังคับใชั้
ก้ฎห่มายก้ารัพิ่นัูนูของรัฐั

รบั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงรับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: สีิ�
สินูามแข่งสิามารัถึเสินูอก้ารัเดิ้ม
พิ่ันูกี้ฬาด้้วยตัิวตินู สินูามแข่งจ้ะ
จ่้ายส่ิวนูแบ่งก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬาให่้
กั้บรัฐั คาสิิโนูของชันูเผ่าพิ่ื�นูเมือง
สิามารัถึเสินูอก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬา รูั
เล็ิติ แลิะเก้มที�เล่ินูด้้วยลูิก้เต๋ิา 
(เชันู่ ลูิก้เต๋ิาชันิูด้ห่นู่�ง) ด้้วยตัิวตินู 
ห่าก้ได้้รับัอนูญ์าติจ้าก้ข้อติก้ลิง
ก้ารัพิ่นัูนูของชันูเผ่าพิ่ื�นูเมือง
แต่ิลิะรัายกั้บรัฐั ชันูเผ่าพิ่ื�นูเมือง
จ้ะต้ิองสินัูบสินูน์ูค่าใชัจ่้้ายด้้านูก้ฎ
รัะเบียบก้ารัพิ่นัูนูกี้ฬาของรัฐัที�คา
สิิโนู ผู้คนูแลิะห่นู่วยงานูจ้ะมีวธิี
ก้ารัให่ม่ในูก้ารัแสิวงห่าก้ารับังคับ
ใชัก้้ฎห่มายก้ารัพิ่นัูนูของรัฐั

การุลงคะแนนเสียงของท่านมีคว้ามหมายอยา่งไรุ

ข้้ อเสนอ

26
อนญุาตการเล่่นพนันรูเล่ตต์ เกมทอย่ลู่กเต๋า การเดิมพนักีฬาแบบตัว
ต่อตัวในพื�นที�ของชนเผ่า่พื�นเ มอืง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้วย่
กระบวนการเขา้ชื�อเสนอกฎหมาย่โดย่ประชาชน แล่ะบทกฎหมาย่

ขอ้โต้แยง้

คััดค้ัานุ ข้อเสินูอ 26 
เป็นูก้ารัขยายก้ารั

พิ่นัูนูครัั�งให่ญ่ที�จ้ะนูำาไปสู่ิก้ารั
พิ่นัูนูแลิะก้ารัเสิพิ่ติิด้ที�ยงัไม่บรัรัล์ิ
นิูติิภาวะมาก้ข่�นู ข้อเสินูอ 26 ได้้
รับัก้ารัสินัูบสินูน์ูจ้าก้ห่า้ชันูเผ่า
เก้มที�รัำ�ารัวยที�ต้ิองก้ารัขยายก้ารั
ผูก้ขาด้ก้ารัพิ่นัูนูเพิ่ื�อรัวมก้ารั
พิ่นัูนูกี้ฬา ในูเวลิาเดี้ยวกั้นู ข้อ
เสินูอ 26 จ้ะทำาลิายล้ิางช์ัมชันูผิว
สีิอื�นู ๆ ไม่รับัข้อเสินูอ 26

สนับสนุนุุ รับัข้อเสินูอ 26 
อนูญ์าติก้ารัเดิ้มพิ่ันู

กี้ฬาด้้วยตัิวตินูที�คาสิิโนูของ
ชันูเผ่าพิ่ื�นูเมือง จ้ำากั้ด้ก้ารัเดิ้ม
พิ่ันูกี้ฬาสิำาห่รับัผู้ให่ญ่เท่านัู�นู 
ข้อเสินูอ 26 สินัูบสินูน์ูก้ารัพิ่่�งพิ่า
ตินูเองของชัาวอนิูเดี้ยนูแด้งโด้ย
ก้ารัจั้ด้ห่ารัายได้้สิำาห่รับัก้ารัศ่ึก้ษีา
เกี้�ยวกั้บชันูเผ่า ก้ารัดู้แลิส์ิขภาพิ่ 
แลิะบรักิ้ารัที�สิำาคัญอื�นู ๆ ข้อ
เสินูอ 26 ส่ิงเสิรัมิก้ารัเล่ินูเก้มที�
ปลิอด้ภัย มีความรับัผิด้ชัอบ แลิะ
ชัว่ยห่ย์ด้แลิะป้องกั้นูก้ารัพิ่นัูนูที�
ผิด้ก้ฎห่มาย ยนืูห่ยดั้กั้บชันูเผ่า
พิ่ื�นูเมือง: รับัข้อเสินูอ 26

เหน็ด้วย่
Yes on Prop. 1, Protect
Abortion Rights
(916) 238-8392
info@YESon1CA.com
YESon1CA.com

คััดค้ัาน
K. Reid
California Together, No on 
Proposition ่1

P.O. Box 13813 
Sacramento, CA 95853 
(916) 484-4008
info@NoProposition1.com
www.NoProposition1.com

สำาหรุบััขอ้ม้ลเพิม่เติม

คััดค้ัาน
No on 26—Taxpayers Against 
Special Interest Monopolies 

(916) 237-7398
lnfo@VoteNoOnProp26.org
www.VoteNoOnProp26.org

สำาหรุบััขอ้ม้ลเพิม่เติม

เหน็ด้วย่
Coalition for Safe,  
Responsible Gaming

1017 L Street #408
Sacramento, CA 95814-3805
(888) 256-8602
info@YESon26.com
YESon26.com
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ข้้อเสนอ

27
อนญุาตการเดิมพนักีฬาออนไล่น์แล่ะผ่า่นโทรศัพัท์มอืถืือนอก
ดินแดนของชนเผ่า่พื�นเมือง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้วย่
กระบวนการเขา้ชื�อเสนอกฎหมาย่โดย่ประชาชน แล่ะบทกฎหมาย่

สรุุป ใส่ในบััตรุลงคะแนนโดยมีลายมือชื่ื�อของผู้้้ยื�นคำารุอ้ง
อนูญ์าติให่ช้ันูเผ่าอนิูเดี้ยนูแด้งแลิะธ์รักิ้จ้ในูเครัอืด้ำาเนิูนูก้ารัเดิ้มพิ่ันู
กี้ฬาออนูไลิน์ู/มือถืึอนูอก้ดิ้นูแด้นูของชันูเผ่า นูำารัายได้้ไปสู่ิค่าใชัจ่้้าย
ด้้านูก้ฎรัะเบียบ โปรัแก้รัมคนูไรับ้้านู ชันูเผ่าที�ไม่เข้ารัว่ม ผลกระ
ทบต่่องบประมาณ: รัายได้้ของรัฐัเพิ่ิ�มข่�นู อาจ้เป็นูห่ลิายรัอ้ยล้ิานู
ด้อลิลิารั ์แต่ิไม่นู่าจ้ะเกิ้นู $500 ล้ิานูต่ิอปี รัายได้้บางส่ิวนูอาจ้ใชัใ้นู
ก้ารัสินัูบสินูน์ูค่าใชัจ่้้ายในูก้ารัก้ำากั้บดู้แลิของรัฐั โด้ยอาจ้เป็นูไปได้้วา่
จ้ะถ่ึงครั่�งห่นู่�งของรัะดั้บสิิบล้ิานูด้อลิลิารัต่์ิอปี

คััดค้ัานุ ข้อเสินูอ 27 เป็นู
โครังก้ารัห่ลิอก้ลิวง

ที�ได้้รับัท์นูจ้าก้บรัษัิีทก้ารัพิ่นัูนู
นูอก้รัฐัเพิ่ื�อทำาให่ก้้ารัพิ่นัูนูกี้ฬา
ออนูไลิน์ูแลิะมือถืึอถูึก้ก้ฎห่มาย 
ข้อเสินูอ 27 ไม่ใชั ่“วธิแีก้้ปัญห่า” 
สิำาห่รับัคนูไรับ้้านู 90% ของ
ก้ำาไรัจ้ะติก้เป็นูของบรัษัิีทนูอก้รัฐั 
ข้อเสินูอ 27 ถูึก้ต่ิอต้ิานูโด้ยชันู
เผ่าแคลิิฟอรัเ์นีูยมาก้ก้วา่ 50 เผ่า 
ลิงคะแนูนูเสีิยงไม่รับัข้อเสินูอ 27

สนับสนุนุุ ข้อเสินูอ 27 
ได้้รับัก้ารัสินัูบสินูน์ูโด้ย 

ชัาวแคลิิฟอรัเ์นีูยแลิะผู้เชัี�ยวชัาญ
ด้้านูก้ารัไรับ้้านูแลิะส์ิขภาพิ่จิ้ติ 
สิำาห่รับัครัั �งแรัก้ ข้อเสินูอ 27 
ให่เ้งนิูท์นูถึาวรัเพิ่ื�อที�อยูอ่าศัึย 
ส์ิขภาพิ่จิ้ติ แลิะก้ารับำาบัด้ก้ารั
ติิด้ยาเสิพิ่ติิด้ โด้ยก้ารัควบค์ม
แลิะเก็้บภาษีีจ้าก้ก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬา
ออนูไลิน์ู ข้อเสินูอ 27 มีก้ฎเก้ณฑ์์
ที�เข้มงวด้ในูก้ารัปก้ป้องผู้เยาว ์
ก้ารัติรัวจ้สิอบอยา่งสิมำ�าเสิมอ แลิะ
ก้ารัก้ำากั้บดู้แลิโด้ยอยัก้ารัสูิงส์ิด้

ขอ้โต้แยง้

ไม่รับั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่
รับัมาติรัก้ารันีู�ห่มายความ

วา่: ก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬาจ้ะยงัคงผิด้
ก้ฎห่มายในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย จ้ะ
ไม่มีก้ารัเปลีิ�ยนูแปลิงวธิกี้ารั
บังคับใชัก้้ฎห่มายก้ารัพิ่นัูนูของรัฐั

รบั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงรับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: ชันู
เผ่าที�ได้้รับัอนูญ์าติห่รัอืบรัษัิีทก้ารั
พิ่นัูนูสิามารัถึเสินูอก้ารัพิ่นัูนูกี้ฬา
ออนูไลิน์ูผ่านูทางอนิูเทอรัเ์น็ูติ
แลิะอ์ปก้รัณ์มือถืึอแก่้ผู้ที�มีอาย์ 
21 ปีข่�นูไปบนูดิ้นูแด้นูที�ไม่ใชัช่ันู
เผ่าในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย ผู้ที�เสินูอ
ก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬาออนูไลิน์ูจ้ะต้ิอง
จ่้ายส่ิวนูแบ่งของก้ารัเดิ้มพิ่ันูกี้ฬา
ที�ทำาให่กั้้บรัฐั จ้ะมีก้ารัสิรัา้งห่นู่วย
ของรัฐัให่ม่เพิ่ื�อควบค์มก้ารัเดิ้ม
พิ่ันูกี้ฬาออนูไลิน์ู วธิใีห่ม่ในูก้ารั
ลิด้ก้ารัพิ่นัูนูกี้ฬาออนูไลิน์ูที�ผิด้
ก้ฎห่มายจ้ะสิามารัถึใชัไ้ด้้

การุลงคะแนนเสียงของท่านมีคว้ามหมายอยา่งไรุ

คู่ัมืออา้งองิฉบับย่อ่

สรุุป ใส่ในบััตรุลงคะแนนโดยมีลายมือชื่ื�อของผู้้้ยื�นคำารุอ้ง
มอบเงนิูท์นูเพิ่ิ�มเติิมเพิ่ื�อก้ารัศ่ึก้ษีาด้้านูศิึลิปะแลิะก้ารัด้นูติรัสีิำาห่รับั
นัูก้เรัยีนูท์ก้รัะดั้บชัั�นูตัิ�งแต่ิอนูบ์าลิจ้นูถ่ึงเก้รัด้ K-12 ในูโรังเรัยีนู
รัฐับาลิ (รัวมถ่ึงโรังเรัยีนูในูก้ำากั้บของรัฐั)  ผลกระทบต่่องบประมาณ: 
ค่าใชัจ่้้ายของรัฐัเพิ่ิ�มข่�นูปรัะมาณ $1 พิ่ันูล้ิานูต่ิอปี เรัิ�มตัิ�งแต่ิปีถัึด้ไป 
สิำาห่รับัก้ารัศ่ึก้ษีาด้้านูศิึลิปะในูโรังเรัยีนูรัฐับาลิ

ไม่รับั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่
รับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: 

เงนิูท์นูเพิ่ื�อก้ารัศ่ึก้ษีาศิึลิปะในู
โรังเรัยีนูรัฐับาลิจ้ะข่�นูอยูกั่้บก้ารั
ตัิด้สิินูใจ้งบปรัะมาณของรัฐัแลิะ
ท้องถิึ�นู

รบั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงรับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: 
รัฐัจ้ะจั้ด้ห่าเงนิูท์นูเพิ่ิ�มเติิมสิำาห่รับั
ก้ารัศ่ึก้ษีาศิึลิปะในูโรังเรัยีนู
ของรัฐัโด้ยเฉพิ่าะ จ้ำานูวนูนีู�จ้ะ
มาก้ก้วา่จ้ำานูวนูเงนิูที�รัฐัธรัรัมนูญู
ก้ำาห่นูด้ไวส้ิำาห่รับัโรังเรัยีนู
รัฐับาลิแลิะวทิยาลัิยช์ัมชันู

การุลงคะแนนเสียงของท่านมีคว้ามหมายอยา่งไรุ

ข้้อเสนอ

28
มอบเงนิทุนเพิ�มเติมเพื�อการศัึกษาด้านศัิล่ปะแล่ะการดนตรใีน
โรงเรยี่นรฐับาล่บทกฎหมาย่ใหม่ที�นามาใชด้้วย่การเขา้ชื�อเสนอ
กฎหมาย่โดย่ประชาชน

ขอ้โต้แยง้

คััดค้ัานุ ไม่มีก้ารัส่ิงข้อ
คัด้ค้านูเพิ่ื�อโต้ิแยง้

ข้อเสินูอ 28
สนับสนุนุุโรังเรัยีนูรัฐับาลิในู

รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยเพิ่ียง
ห่นู่�งในูห่า้เท่านัู�นูที�มีโปรัแก้รัม
ศิึลิปะห่รัอืด้นูติรัเีต็ิมเวลิา ข้อเสินูอ 
28 ให่เ้งนิูท์นูเพิ่ิ�มเติิมเพิ่ื�อให่แ้นู่ใจ้
วา่นัูก้เรัยีนูท์ก้คนูในูโรังเรัยีนู
รัฐับาลิ PK—12 สิามารัถึเข้าถ่ึง
ก้ารัศ่ึก้ษีาด้้านูศิึลิปะแลิะด้นูติรั—ี
โด้ยไม่ต้ิองข่�นูภาษีี ปก้ป้องเงนิูท์นู
ก้ารัศ่ึก้ษีาที�มีอยู ่รัวมถ่ึงความรับั
ผิด้ชัอบที�เข้มงวด้ โปรัง่ใสิ พิ่่อแม่ 
ครูั แลิะเด็้ก้สินัูบสินูน์ู

เหน็ด้วย่
https://yestoprop27.com

คััดค้ัาน
NO on Prop. 27
1017 L Street #408
Sacramento, CA 95814-3805 
(888) 256-8602 
info@NoProp27.com
NoProp27.com;
FinePrint27.com

สำาหรุบััขอ้ม้ลเพิม่เติม

คััดค้ัาน
สำาหรุบััขอ้ม้ลเพิม่เติม

เหน็ด้วย่
Yes on 28—Californians for 
Arts and Music in Schools 

info@voteyeson28.org
voteyeson28.org
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ข้้ อเสนอ

29
กาหนดใหม้บุีคัล่ากรการแพทย่ที์�ได้รบัใบอนญุาต ประจาอยู่ใ่น
คัลิ่นิกที�ใหบ้รกิารล้่างไตแล่ะจัดทาข ้อกาหนดอื�นของรฐั บท
กฎหมาย่ใหมที่�นามาใชด้้วย่การเขา้ชื�อเสนอกฎหมาย่โดย่ประชาชน

สรุุป ใส่ในบััตรุลงคะแนนโดยมีลายมือชื่ื�อของผู้้้ยื�นคำารุอ้ง
ก้ำาห่นูด้ให่มี้แพิ่ทย ์พิ่ยาบาลิเวชัปฏิิบัติิ ห่รัอืผู้ชัว่ยแพิ่ทยป์รัะจ้ำาอยูใ่นู
คลิินิูก้ขณะมีรักั้ษีาด้้วยก้ารัฟอก้ไติ ก้ำาห่นูด้ให่ค้ลิินิูก้ต้ิอง: เปิด้เผย
ผลิปรัะโยชัน์ูด้้านูความเป็นูเจ้้าของของแพิ่ทย;์ รัายงานูข้อมูลิก้ารัติิด้
เชัื�อ ผลกระทบต่่องบประมาณ: รัฐับาลิรัะดั้บรัฐัแลิะรัะดั้บท้องถิึ�นู
นู่าจ้ะมีค่าใชัจ่้้ายเพิ่ิ�มข่�นูในูห่ลิายสิิบล้ิานูด้อลิลิารัต่์ิอปี

คััดค้ัานุ รัว่มกั้บผู้
ป่วยฟอก้ไติ, 

American Nurses Association\
California, California Medical 
Association แลิะผู้สินัูบสินูน์ูผู้
ป่วย: ไม่รับัข้อเสินูอ 29—ข้อ
เสินูอก้ารัฟอก้ไติอกี้ข้อเสินูอห่นู่�ง
ที�เป็นูอนัูติรัาย! ข้อเสินูอ 29 จ้ะ
ปิด้คลิินิูก้ฟอก้ไติแลิะค์ก้คาม
ชัวีติิผู้ป่วย 80,000 คนูในูรัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยที�ต้ิองก้ารัฟอก้ไติ
เพิ่ื�อความอยูร่ัอด้ ผู้ลิงคะแนูนู
เสีิยงในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยปฏิิเสิธข้อ
เสินูอก้ารัล้ิางไติที�คล้ิายกั้นูอยา่ง
ท่วมท้นูสิองครัั�ง ห่ย์ติิข้อเสินูอ
ก้ารัฟอก้ไติอกี้ข้อเสินูอห่นู่�งที�เป็นู
อนัูติรัาย NoProp29.com

สนับสนุนุุ ผู้ป่วยฟอก้ไติ
สิมควรัได้้รับัความ

ค้์มครัองติามก้ฎห่มาย ข้อเสินูอ 
29 จ้ะชัว่ยให่แ้นู่ใจ้วา่พิ่วก้เขาได้้
รับัก้ารัรักั้ษีาอยา่งปลิอด้ภัยในู
คลิินิูก้ฟอก้ไติภายใต้ิก้ารัดู้แลิของ
แพิ่ทยห์่รัอืแพิ่ทยที์�ได้้รับัก้ารัฝึึก้
อบรัมมาอยา่งดี้ในูก้รัณีฉ์ก้เฉินู 
โด้ยไม่มีความเสีิ�ยงของก้ารัติิด้
เชัื�อ แลิะไม่มีก้ารัเลืิอก้ปฏิิบัติิ

ขอ้โต้แยง้

ไม่รับั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่
รับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: 

คลิินิูก้ฟอก้ไติแบบเรัื�อรังัจ้ะไม่ถูึก้
ก้ำาห่นูด้ให่ต้้ิองมีแพิ่ทย ์พิ่ยาบาลิ 
ห่รัอืผู้ชัว่ยแพิ่ทยป์รัะจ้ำาในูคลิินิูก้
ติลิอด้เวลิาก้ารัให่ก้้ารัรักั้ษีาผู้ป่วย
ท์ก้รัาย 

รบั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงรับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: 
คลิินิูก้ฟอก้ไติแบบเรัื�อรังัจ้ะถูึก้
ก้ำาห่นูด้ให่ต้้ิองมีแพิ่ทย ์พิ่ยาบาลิ 
ห่รัอืผู้ชัว่ยแพิ่ทยป์รัะจ้ำาในูคลิินิูก้
ติลิอด้เวลิาก้ารัให่ก้้ารัรักั้ษีาผู้ป่วย
ท์ก้รัาย 

การุลงคะแนนเสียงของท่านมีคว้ามหมายอยา่งไรุ

คู่ัมืออา้งองิฉบับย่อ่

สรุุป ใส่ในบััตรุลงคะแนนโดยมีลายมือชื่ื�อของผู้้้ยื�นคำารุอ้ง
จั้ด้สิรัรัรัายได้้ภาษีีให่กั้้บสิิ�งจู้งใจ้ในูก้ารัซืึ่�อรัถึยนูต์ิที�ปล่ิอยมลิพิ่ิษีเป็นู
ศูึนูย ์สิถึานีูชัารัจ์้รัถึยนูต์ิ แลิะก้ารัป้องกั้นูไฟป่า ผลกระทบต่่องบ
ประมาณ: รัายได้้จ้าก้ภาษีีของรัฐัเพิ่ิ�มข่�นูรัะห่วา่ง $3.5 พิ่ันูล้ิานู ถ่ึง 
$5 พิ่ันูล้ิานูในูแต่ิลิะปี โด้ยมีก้ารัจั้ด้รัายได้้ให่ม่เพิ่ื�อสินัูบสินูน์ูโปรัแก้รัม
ยานูพิ่าห่นูะที�มีก้ารัปลิด้ปล่ิอยมลิพิ่ิษีเป็นูศูึนูย ์แลิะกิ้จ้ก้รัรัมเพิ่ื�อติอบ
สินูองแลิะป้องกั้นูไฟป่า

ไม่รับั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่รับั
ข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: จ้ะ

ไม่มีก้ารัเปลีิ�ยนูแปลิงเพิ่ื�อเก็้บภาษีี 
สิำาห่รับัรัายได้้ส่ิวนูบ์คคลิที�สูิงก้วา่  
$2 ล้ิานูต่ิอปี

รบั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงรับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความ
วา่: ผู้เสีิยภาษีีจ้ะจ่้ายภาษีีเพิ่ิ�ม
เติิมรัอ้ยลิะ 1.75 สิำาห่รับัรัายได้้
ส่ิวนูบ์คคลิที�สูิงก้วา่ $2 ล้ิานูต่ิอ
ปี รัายได้้ที�เก็้บจ้าก้ภาษีีเพิ่ิ�มเติิม
นีู�จ้ะสินัูบสินูน์ูโปรัแก้รัมยานูยนูต์ิ
ปลิอด้มลิพิ่ิษีแลิะกิ้จ้ก้รัรัมรับัมือ
แลิะป้องกั้นูไฟป่า

การุลงคะแนนเสียงของท่านมีคว้ามหมายอยา่งไรุ

ข้้ อเสนอ

30
การจัดสรรเงนิสาหรบัโปรแกรมเพื�อล่ดมล่พษิทางอากาศัแล่ะ
ป้องกันไฟป่าโดย่การเพิ�มภาษีราย่ได้สว่นบุคัคัล่มากกวา่ $2 ล้่าน บท
กฎหมาย่ใหมที่�นามาใชด้้วย่การเขา้ชื�อเสนอกฎหมาย่โดย่ ประชาชน

ขอ้โต้แยง้

คััดค้ัานุ ข้อเสินูอ 30 
ข่�นูภาษีีสูิงถ่ึง 

$90 พิ่ันูล้ิานูนูานูถ่ึง 20 ปี 
ทำาให่ต้้ินูท์นูเพิ่ิ�มข่�นูสิำาห่รับัชัาว
แคลิิฟอรัเ์นีูยท์ก้คนู ข้อเสินูอ 30 
จ้ะทำาให่โ้ครังข่ายไฟฟ้าที�ก้ำาลัิง
ดิ้�นูรันูของเรัาก้ด้ดั้นูอยา่งห่นัูก้
อยูแ่ล้ิวด้้วยความเสีิ�ยงต่ิอก้ารั
เกิ้ด้ไฟฟ้าดั้บ เข้ารัว่มกั้บผู้เสีิย
ภาษีี ครูั แลิะธ์รักิ้จ้ขนูาด้เล็ิก้เพิ่ื�อ
ปฏิิเสิธก้ารัเพิ่ิ�มภาษีีที�ไม่จ้ำาเป็นูนีู� 
ไม่รับัข้อเสินูอ 30!

สนับสนุนุุ ไฟป่าก้ำาลัิงทำาลิาย
ล้ิางรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย 

ขอ้เสินูอ 30 เก็้บภาษีีเฉพิ่าะชัาว
แคลิิฟอรัเ์นีูยที�รั ำ�ารัวยที�ส์ิด้—รัาย
ได้้ต่ิอปีมาก้ก้วา่ $2 ล้ิานู—เพืิ่�อ
สินัูบสินูน์ูโครังก้ารัป้องกั้นูไฟป่า
แลิะอาก้าศึบรัส์ิิทธิ� ให่ท์้นูแก่้ก้ารั
จั้ด้ก้ารัป่าไม้ นัูก้ผจ้ญเพิ่ลิิง แลิะ
อ์ปก้รัณ์เพิิ่�มเติิม ชัว่ยให่ผู้บ้รัโิภค
ซืึ่�อรัถึยนูต์ิที�ปล่ิอยมลิพิ่ษิีเป็นูศูึนูย ์
สิรัา้งเครัอืขา่ยก้ารัชัารัจ์้ทั�วรัฐั 
ความรับัผดิ้ชัอบที�เขม้งวด้—ก้ารั
ติรัวจ้สิอบ ก้ารัลิงโทษี นัูก้ผจ้ญ
เพิ่ลิิงของรัฐั ก้ล่์ิมสิิ�งแวด้ล้ิอม ผู้
เชัี�ยวชัาญด้้านูพิ่ลัิงงานูสินัูบสินูน์ู

เหน็ด้วย่
Suzanne Jimenez
ชัาวแคลิิฟอรัเ์นีูยเพิ่ื�อก้ารั
ปก้ป้องผู้ป่วยล้ิางไติ—YES 
ON 29 ได้้รับัก้ารัสินัูบสินูน์ู
โด้ย SERVICE EMPLOYEES 
INTERNATIONAL UNION- 
UNITED HEALTHCARE 
WORKERS WEST

777 S. Figueroa Street, 
Suite 4050, Los Angeles, CA 
90017
(323) 888-8286
info@YesOn29.org
http://www.YesOn29.org

คััดค้ัาน
No on 29—Yet Another
Dangerous Dialysis
Proposition 
(800) 578-7350
info@NoProp29.com
NoProp29.com

สำาหรุบััขอ้ม้ลเพิม่เติม

คััดค้ัาน
No on 30
(916) 209-0323

สำาหรุบััขอ้ม้ลเพิม่เติม

เหน็ด้วย่
Clean Air California
www.Yeson30.org
info@yeson30.org
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ข้้ อเสนอ

31
การล่งประชามติในกฎหมาย่ปี 2020 ซึ่ึ�งจะหา้มค้ัาปลี่กของ
ผ่ลิ่ตภัณฑ์์ย่าสูบที�มีกลิ่�นหรอืรสชาติบางอย่า่ง

สรุุป ใส่ในบััตรุลงคะแนนโดยมีลายมือชื่ื�อของผู้้้ยื�นคำารุอ้ง
ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยง รับั อนูมั์ติิ แลิะก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยง ไม่รับั ปฏิิเสิธ 
ก้ฎห่มายปี 2020 ที�ห่า้มก้ารัขายปลีิก้ผลิิติภัณฑ์์ยาสูิบปร์ังแต่ิงบาง
ชันิูด้ ผลกระทบต่่องบประมาณ: รัายได้้ภาษีียาสูิบของรัฐัลิด้ลิงตัิ�งแต่ิ
ห่ลิายสิิบล้ิานูด้อลิลิารัต่์ิอปีเป็นูปรัะมาณ $100 ล้ิานูต่ิอปี

คััดค้ัานุ ข้อเสินูอ 31 เป็นู
ข้อห่า้มสิำาห่รับั

ผู้ให่ญ่ ก้ารัขายผลิิติภัณฑ์์ยาสูิบ
ใด้ ๆ รัวมถ่ึงบ์ห่รัี�ไฟฟ้า ให่กั้้บผู้ใด้
ก็้ติามที�มีอาย์ติำ�าก้วา่ 21 ปีเป็นู
สิิ�งผิด้ก้ฎห่มายอยูแ่ล้ิว ข้อเสินูอ 
31 ใชัค่้าใชัจ่้้ายจ้าก้ผู้เสีิยภาษีี 
$1 พิ่ันูล้ิานูในูรัะยะเวลิาสีิ�ปี ในู
ขณะที�แก๊้งอาชัญาก้รัได้้ปรัะโยชัน์ู
จ้าก้ก้ารัควบค์มก้ารั 
ลัิก้ลิอบนูำาเข้าแลิะติลิาด้ใต้ิดิ้นู
ที�เพิ่ิ�มข่�นู ซ่ึ่�งนูำาไปสู่ิก้ารัก่้อ
อาชัญาก้รัรัมในูลิะแวก้บ้านู
มาก้ข่�นู ข้อห่า้มไม่เคยได้้ผลิ 
ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่รับัข้อเสินูอ  
31

สนับสนุนุุ รับัข้อเสินูอ 31 
ปก้ป้องเด็้ก้ด้้วยก้ารั

ย์ติิก้ารัขายยาสูิบรัสิลูิก้ก้วาด้ ซ่ึ่�ง
รัวมถ่ึงบ์ห่รัี�ไฟฟ้าแลิะบ์ห่รัี�มินูตีิ�
เมนูทอลิ 80% ของเด็้ก้ที�เคย
ใชัย้าสูิบเรัิ�มต้ินูด้้วยผลิิติภัณฑ์์
ยาสูิบปร์ังแต่ิง ก้ารัลิงคะแนูนู
เสีิยงรับัข้อเสินูอ 31 จ้ะชัว่ยชัวีติิ
แลิะปรัะห่ยดั้เงนิูของผู้เสีิยภาษีี
ด้้วยก้ารัป้องกั้นูค่าใชัจ่้้ายด้้านู
ก้ารัรักั้ษีาพิ่ยาบาลิที�เกี้�ยวข้องกั้บ
ยาสูิบ

ขอ้โต้แยง้

ไม่รับั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงไม่
รับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความ

วา่: รัา้นูค้าที�มีคนูขายแลิะตู้ิ
จ้ำาห่นู่ายสิินูค้าอตัิโนูมัติิสิามารัถึ
ขายผลิิติภัณฑ์์ยาสูิบปร์ังแต่ิง
แลิะสิารัปร์ังแต่ิงก้ลิิ�นูรัสิของ
ผลิิติภัณฑ์์ยาสูิบต่ิอไปได้้ ติามที�ได้้
รับัอนูญ์าติภายใต้ิก้ฎของรัฐับาลิ
ก้ลิาง รัฐั แลิะท้องถิึ�นูอื�นู ๆ

รบั ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงรับัข้อเสินูอนีู�ห่มายความวา่: 
รัา้นูค้าที�มีคนูขายแลิะตู้ิจ้ำาห่นู่าย
สิินูค้าอตัิโนูมัติิไม่สิามารัถึ
จ้ำาห่นู่ายผลิิติภัณฑ์์ยาสูิบปร์ัง
แต่ิงแลิะสิารัปร์ังแต่ิงก้ลิิ�นูรัสิของ
ผลิิติภัณฑ์์ยาสูิบได้้เป็นูส่ิวนูให่ญ่

การุลงคะแนนเสียงของท่านมีคว้ามหมายอยา่งไรุ

คู่ัมืออา้งองิฉบับย่อ่

เหน็ด้วย่
Yes on Proposition 31, 
Committee to Protect 
California Kids 

555 Capitol Mall, Suite 400
Sacramento, CA 95814 
Info@YesonProp31.com 
VoteYeson31.com

คััดค้ัาน
VoteNoOnProp31.com

สำาหรุบััขอ้ม้ลเพิม่เติม

ไม่ต้องใชแ้สตมป์!
บัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย
ทั�งห่มด้มีซึ่องส่ิงคืนูพิ่รัอ้มค่าไปรัษีณียแ์บบชัำารัะเงนิู
ล่ิวงห่นู้า ซ่ึ่�งทำาให่มั้�นูใจ้ได้้วา่ก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงนัู�นูเป็นู
อสิิรัะแลิะสิะด้วก้สิำาห่รับัผู้ลิงคะแนูนูเสีิยงท์ก้คนูในูรัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูย ห่ลัิงจ้าก้ที�ค์ณก้รัอก้บัติรัลิงคะแนูนูโด้ย
ส่ิงทางไปรัษีณียแ์ล้ิว ให่ใ้ส่ิในูซึ่องส่ิงคืนู ปิด้ผนู่ก้ซึ่อง 
ลิงนูามในูบรัรัทัด้ที�ก้ำาห่นูด้ แลิะใส่ิลิงในูก้ล่ิองจ้ด้ห่มาย
ห่รัอืก้ล่ิองรับับัติรัที�ปลิอด้ภัย ห่รัอืส่ิงไปยงัห่นู่วยเลืิอก้
ตัิ�ง ศูึนูยล์ิงคะแนูนูเสีิยง ห่รัอืสิำานัูก้งานูก้ารัเลืิอก้ตัิ�งของ
เทศึมณฑ์ลิ รัะห่วา่งวนัูที� 11 ต์ิลิาคม ถ่ึง 8 พิ่ฤศึจิ้ก้ายนู 
2565 ภายในูเวลิา 20.00 นู.

หาสถืานที�เลื่อกตั�งหรอืศูันย่์
ล่งคัะแนนเสยี่งของท่าน
เจ้้าห่นู้าที�ก้ารัเลืิอก้ตัิ�งเป็นูผู้จั้ด้เติรัยีมสิถึานูที�เลืิอก้ตัิ�ง 
แลิะศูึนูยล์ิงคะแนูนูเสีิยง ห่าที�อยูข่องสิถึานูที�เลืิอก้ตัิ�งห่รัอื
ศูึนูยล์ิงคะแนูนูเสีิยงของท่านูที�อยูใ่นูเทศึมณฑ์ลินัู�นูในู
คู่มือข้อมูลิสิำาห่รับัผู้ลิงคะแนูนูเสีิยง ซ่ึ่�งท่านูจ้ะได้้รับัทาง
ไปรัษีณียส์ิองสิามสัิปด้าห่ก่์้อนูวนัูเลืิอก้ตัิ�ง

ท่านูยงัสิามารัถึไปที�เวบ็ไซึ่ต์ิของเลิขาธกิ้ารัรัฐัที�  
vote.ca.gov ห่รัอืโทรัศัึพิ่ท์ไปที�สิายด่้วนูสิำาห่รับัผู้ลิง
คะแนูนูเสีิยงที�ห่มายเลิขโทรัฟรั ี(855) 345-3933

ท่านูยงัสิามารัถึส่ิงข้อความวา่ “Vote” ไปที� GOVOTE 
(468683) เพิ่ื�อห่าที�ตัิ�งของสิถึานูที�เลืิอก้ตัิ�งห่รัอืศูึนูยล์ิง
คะแนูนูเสีิยงที�ใก้ล้ิที�ส์ิด้ของท่านู

ผลิก้ารัเลืิอก้ตัิ�งของก้าารัเลืิอก้ตัิ�งทั�วไป
วนัูที� 8 พิ่ฤศึจิ้ก้ายนู 2022 สิามารัถึ
ดู้ได้้ห่ลัิงจ้าก้ปิด้ก้ารัเลืิอก้ตัิ�งเวลิา 
20.00 นู. บนูเวบ็ไซึ่ต์ิผลิก้ารัเลืิอก้
ตัิ�งของเลิขาธกิ้ารัรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยที� 
https://electionresults.sos.ca.gov

เรัิ�มปรัะก้าศึผลิเวลิา 20.00 นู. แลิะ
จ้ะปรับัปร์ังผลิติลิอด้คืนูวนัูเลืิอก้
ตัิ�ง ในูวนัูถัึด้ไป จ้ะปรับัปร์ังผลิเวลิา 

17.00 นู. ในูแต่ิลิะวนัูติลิอด้ก้ารัติรัวจ้นัูบคะแนูนูที�เห่ลืิอ 

ผลิก้ารัเลืิอก้ตัิ�งที�ผ่านูก้ารัรับัรัองอยา่งเป็นูทางก้ารัจ้ะ
ปรัะก้าศึภายในูวนัูที� 16 ธนัูวาคม 2022 ที�  
www.sos.ca.gov/elections
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อย่า่รอชา้ ล่งคัะแนนเสยี่งเล่ย่วนันี�!
เจ้้าห่นู้าที�ฝ่ึายเลืิอก้ตัิ�งปรัะจ้ำาเทศึมณฑ์ลิจ้ะเรัิ�มส่ิงบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียใ์ห่ผู้้ลิงคะแนูนูเสีิยงของรัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยภายในูไม่เกิ้นูวนัูที� 10 ต์ิลิาคม 2022 

รัะยะเวลิาในูก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงผ่านูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียจ์้ะเรัิ�มต้ินูข่�นูทันูทีที�บัติรัลิงคะแนูนูถูึก้ส่ิงไปรัษีณีย ์
ทำาให่ไ้ด้้ยนิูเสีิยงของท่านูวนัูนีู�! ส่ิงคืนูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องท่านูรัะห่วา่งชัว่งเลืิอก้ตัิ�ง ตัิ�งแต่ิวนัูที� 11 
ต์ิลิาคม จ้นูถ่ึงเวลิาปิด้สิถึานูที�เลืิอก้ตัิ�งในูวนัูที� 8 พิ่ฤศึจิ้ก้ายนู 

การลงคะแนนเสียงโดยส่งทางไปรษณียน้์�นเป็นเร่�องงา่ย 
ปรัะชัาธปิไติยข่�นูอยูกั่้บท่านู! ปฏิิบัติิติามขั�นูติอนูงา่ย ๆ ห่า้ขั �นูติอนูเห่ล่ิานีู�เพิ่ื�อใชัสิ้ิทธใินูก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงของท่านู:

กรอกข้้อมูล
เลืิอก้ลิงคะแนูนูในูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องท่านู

ปิดผนึก 
บรัรัจ์้บัติรัลิงคะแนูนูของท่านูในูซึ่องจ้ด้ห่มายสิำาห่รับัส่ิงคืนูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียที์�ท่านูได้้รับัจ้าก้
สิำานัูก้งานูก้ารัเลืิอก้ตัิ�งปรัะจ้ำาเทศึมณฑ์ลิของท่านูให่เ้รัยีบรัอ้ย

ลงลายม่อชื่่�อ 
ลิงลิายมือชัื�อที�ด้้านูนูอก้ซึ่องจ้ด้ห่มายสิำาห่รับัส่ิงคืนูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องท่านู
ติรัวจ้สิอบให่แ้นู่ใจ้วา่ลิายมือชัื�อของท่านูติรังกั้บลิายมือชัื�อบนูใบอนูญ์าติขับรัถึของรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย/บัติรัปรัะจ้ำาตัิว
ปรัะชัาชันูของรัฐั ห่รัอืลิายมือชัื�อที�ท่านูให่ไ้วเ้มื�อข่�นูทะเบียนูเพิ่ื�อลิงคะแนูนูเสีิยง สิำานัูก้งานูก้ารัเลืิอก้ตัิ�งปรัะจ้ำาเทศึ
มณฑ์ลิของท่านูจ้ะเปรัยีบเทียบลิายมือชัื�อต่ิาง ๆ ดั้งก้ล่ิาว ก่้อนูที�จ้ะนัูบบัติรัลิงคะแนูนูเสีิยงของท่านู

ส่งค่น 
ทางก้ล่ิองห่ยอ่นูบัติรั—ห่ยอ่นูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องท่านูที�ก้รัอก้เรัยีบรัอ้ยแล้ิวลิงในูตู้ินิูรัภัย
สิำาห่รับัห่ยอ่นูบัติรัอยา่งเป็นูทางก้ารัในูเทศึมณฑ์ลิของท่านูได้้ติลิอด้เวลิา รัะห่วา่งวนัูที� 11 ต์ิลิาคม จ้นูถ่ึงเวลิาปิด้
สิถึานูที�เลืิอก้ตัิ�งในูวนัูที� 8 พิ่ฤศึจิ้ก้ายนู
ทางไปรัษีณีย—์ติรัวจ้สิอบให่แ้นู่ใจ้วา่ซึ่องจ้ด้ห่มายสิำาห่รับัส่ิงคืนูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องท่านูได้้รับั
ก้ารัปรัะทับติรัาไปรัษีณียภ์ายในูวนัูที� 8 พิ่ฤศึจิ้ก้ายนู โด้ยไม่จ้ำาเป็นูต้ิองติิด้แสิติมป์!

ด้้วยตินูเอง—ห่ยอ่นูบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องท่านูที�ก้รัอก้เรัยีบรัอ้ยแล้ิวลิงในูตู้ินิูรัภัยสิำาห่รับั
ห่ยอ่นูบัติรั สิถึานูที�เลืิอก้ตัิ�ง ศูึนูยล์ิงคะแนูนูเสีิยงเลืิอก้ตัิ�ง ห่รัอืสิำานัูก้งานูก้ารัเลืิอก้ตัิ�งปรัะจ้ำาเทศึมณฑ์ลิ ภายในู
เวลิา 20:00 นู. ของวนัูที� 8 พิ่ฤศึจิ้ก้ายนู โด้ยจ้ะจั้ด้ให่มี้สิถึานูที�ลิงคะแนูนูเสีิยงในูท์ก้เทศึมณฑ์ลิก่้อนูวนัูเลืิอก้ตัิ�ง 
สิถึานูที�ลิงคะแนูนูเสีิยงจ้ะให่มี้ก้ารัลิงทะเบียนูผู้ลิงคะแนูนูเสีิยง บัติรัลิงคะแนูนูทด้แทนู เครัื�องลิงคะแนูนูเสีิยงที�
สิามารัถึเข้าถ่ึงได้้ แลิะก้ารัให่ค้วามชัว่ยเห่ลืิอด้้านูภาษีา
ติ่ดต่าม 
ลิงทะเบียนูที� WheresMyBallot.sos.ca.gov เพิ่ื�อรับัข้อมูลิที�เป็นูปัจ้จ์้บันูเกี้�ยวกั้บสิถึานูะของบัติรัลิงคะแนูนูโด้ยส่ิง
ทางไปรัษีณียข์องท่านูผ่านูทางข้อความตัิวอกั้ษีรั (SMS) อเีมลิ ห่รัอืทางโทรัศัึพิ่ท์

Vote by mail 
Official Ballot
บัติรัลิงคะแนูนูโด้ย
ส่ิงทางไปรัษีณีย ์
อยา่งเป็นูทางก้ารั 

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

Valentina Q. Voter 
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL
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ล่งคัะแนนเสยี่งด้วย่ตนเองก่อน
วนัเลื่อกตั�งได้มากถึืง 10 วนั
• Alameda

• Amador

• Butte

• Calaveras

• El Dorado

• Fresno

• Kings

• Los Angeles

• Madera

• Marin

• Mariposa

• Merced

• Napa

• Nevada

• Orange

• Riverside

• Sacramento

• San Benito

• San Diego

• San Mateo

• Santa Clara

• Santa Cruz

• Sonoma

• Stanislaus

• Tuolumne

• Ventura

• Yolo

ในรฐ้แคลิฟอรเ์นีย ท่านจะได้รบ้บต้่รลงคะแนนเสียงโดยอต้่โนม้ติ่ก่อนการ
เล่อกต้่�งทุกคร้�ง ก้ารัอาศัึยอยูใ่นูเทศึมณฑ์ลิที�มี ก้ฎห่มายวา่ด้้วยทางเลืิอก้ของผู้
ลิงคะแนูนูเสีิยง (VCA) ห่มายถ่ึงก้ารัที�มีตัิวเลืิอก้ในูก้ารัลิงคะแนูนูเสีิยงมาก้ข่�นู

โปรดไปที� CAEarlyVoting.sos.ca.gov หรอ่โทร (855) 345-3933 สำาหรบ้ข้้อมูลเพิ่ิ�มเติ่ม

VCA.SOS.CA.GOV

จำานวนวนัมากขึ�น วธิใีนการล่งคัะแนนมากขึ�น 
ด้วย่ กฎหมาย่วา่ด้วย่ตัวเลื่อกของผู่ล้่งคัะแนนเสยี่งรฐัแคัลิ่ฟอรเ์นีย่

ล่งคัะแนนเสยี่งทาง
ไปรษณีย่:์

ส่ิงคืนูบัติรัลิงคะแนูนู
เสีิยงของท่านูทาง

ไปรัษีณียท้์นทีที�ท่านได้
รบ้!

ใชก้ล่่องหย่อ่นบัตรล่ง
คัะแนน:

ส่ิงคืนูบัติรัลิงคะแนูนูเสีิยง 
ของท่านูที�สิถึานูที�ตัิ�งก้ล่ิอง 
ห่ยอ่นูบัติรัลิงคะแนูนูที�

ปลิอด้ภัย ได้มากถึึง 28 วัน้
ก่อนวัน้เล่อกต้่�ง

ล่งคัะแนนเสยี่งด้วย่ตนเอง:
 • ลิงคะแนูนูเสีิยงด้้วยตินูเอง
ได้้ท์ก้ที�ในูเทศึมณฑ์ลิมากถึึง 
10 วัน้ ก่อนวัน้เล่อกต้่�ง
 • ลิงทะเบียนูเพิ่ื�อลิงคะแนูนู
เสีิยงแลิะลิงคะแนูนูเสีิยงในู 
วนัูเดี้ยวกั้นู
 • ห่ยอ่นูบัติรัลิงคะแนูนูเสีิยง
ของท่านู
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ขณะนีู�เลิขาธกิ้ารัรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยนูำาเสินูอวธิใีห่ผู้ล้ิงคะแนูนูเสีิยงติิด้ติามแลิะรับัก้ารัแจ้้งเตืิอนูเกี้�ยว
กั้บสิถึานูะของบตัิรัลิงคะแนูนูเสีิยงโด้ยส่ิงทางไปรัษีณียข์องตินู “Where’s My Ballot?” (บัติรัลิง
คะแนูนูเสีิยงฉันูอยูที่�ไห่นู) ชัว่ยให่ผู้ล้ิงคะแนูนูเสีิยงทรัาบวา่บัติรัลิงคะแนูนูเสีิยงของตินูอยูที่�ใด้ 
แลิะสิถึานูะของบัติรัลิงคะแนูนูเสีิยงในูท์ก้ขั�นูติอนู ลิงทะเบยีนูที� WheresMyBallot.sos.ca.gov

เมื�อท่านูลิงทะเบียนูสิำาห่รับั “บตัิรัลิงคะแนูนูเสีิยงฉันูอยูที่�ไห่นู?” ท่านูจ้ะได้้รับัข้อมูลิที�ปรับัปร์ังให่้
เป็นูปัจ้จ์้บันูโด้ยอตัิโนูมัติิเมื�อสิำานัูก้งานูก้ารัเลืิอก้ตัิ�งปรัะจ้ำาเทศึมณฑ์ลิของท่านู:

 • ส่ิงบัติรัลิงคะแนูนูของท่านูทางไปรัษีณีย์
 • รับับัติรัลิงคะแนูนูของท่านู
 • นัูบบัติรัลิงคะแนูนูของท่านู
 • พิ่บปัญห่าเกี้�ยวกั้บบัติรัลิงคะแนูนูของท่านู

ผู้ลิงคะแนูนูเสีิยงที�ลิงทะเบียนูที� WheresMyBallot.sos.ca.gov สิามารัถึ
เลืิอก้รับัข้อมูลิที�ปรับัปร์ังให่เ้ป็นูปัจ้จ์้บันูโด้ยอตัิโนูมัติิได้้ทาง:

 • อเีมลิ
 • ข้อความตัิวอกั้ษีรั (SMS)

 • ก้ารัโทรัด้้วยเสีิยง

การติดตามบัตรล่งคัะแนนเสยี่งของท่าน
—สง่เมื�อไหร ่รบัเมื�อไหร ่แล่ะนับเมื�อไหร—่ 

ไม่เคัย่งา่ย่อย่า่งนี�มาก่อน 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

บตัรลงคะแนนของฉัน
อยูท่ี่ไหน
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ข้อเสนอ

1
สทิธติามรฐัธรรมนญูในการมีเสรภีาพในการสบืพนัธุก์ารแก้ไขเพิ่ม
เติมรฐัธรรมนญูในสภานิติบัญญติั

หัวข้อแล่ะบทสรุปอย่่างเป็นทางการ จั ด เ ต รี ย่ ม โ ด ย่ อั ย่ ก า ร สู ง สุ ด

คัวามเป็นมา
กฎหมาย่ของรฐับาล่กล่าง 

เน่�องจากคดีควัามในศาลล่าสุด สิทธิใินการ
ทำาแท้งไม่ได้รบ้การคุ้มครองต่ามรฐ้ธิรรมนญู
แหง่สหรฐ้อเมรกิาอกีต่่อไป ในูอดี้ติ ศึาลิ
ฎีก้าแห่ง่สิห่รัฐัอเมรักิ้าพิ่บวา่โด้ยทั�วไปแล้ิว
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่สิห่รัฐัอเมรักิ้าได้้ค้์มครัองสิิทธิ
ในูก้ารัทำาแท้ง เป็นูผลิให่ร้ัฐัมีความสิามารัถึ
จ้ำากั้ด้ในูก้ารัจ้ำากั้ด้ก้ารัทำาแท้ง อยา่งไรัก็้ติาม ในู
เดื้อนูมิถ์ึนูายนู 2022 ศึาลิฏีิก้าสิห่รัฐัได้้ตัิด้สิินูวา่
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่สิห่รัฐัอเมรักิ้าไม่ค้์มครัองสิิทธใินู
ก้ารัทำาแท้ง ด้้วยเห่ต์ินีู� รัฐัจ่้งมีความยดื้ห่ย์นู่มาก้
ข่�นูในูก้ารัตัิด้สิินูใจ้วา่จ้ะอนูญ์าติ จ้ำากั้ด้ ห่รัอืห่า้ม
ก้ารัทำาแท้ง 

กฎหมายข้องรฐ้บาลกลางปกป้องสิทธิใินการ
คุมกำาเนิด ศึาลิฎีก้าแห่ง่สิห่รัฐัอเมรักิ้าพิ่บวา่
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่สิห่รัฐัอเมรักิ้าค้์มครัองสิิทธใินูก้ารั
ซืึ่�อแลิะใชัย้าค์มก้ำาเนิูด้ (เชันู่ ถ์ึงยางอนูามัย ยาค์ม
ก้ำาเนิูด้ แลิะผลิิติภัณฑ์์ค์มก้ำาเนิูด้อื�นู ๆ) นูอก้จ้าก้
นีู� ก้ฎห่มายของรัฐับาลิก้ลิางก้ำาห่นูด้ให่แ้ผนูปรัะกั้นู
ส์ิขภาพิ่ส่ิวนูให่ญ่ต้ิองจ่้ายสิำาห่รับัก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ 

กฎหมาย่ของรฐั 

กฎหมายข้องรฐ้ใหสิ้ทธิิ�ควัามเป็นส่วันต้่วัใน
การส่บพิ่น้ธุิ ์รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยรับั
ปรัะกั้นูวา่ท์ก้คนูมีสิิทธใินูความเป็นูส่ิวนูตัิว แต่ิไม่
ได้้ก้ำาห่นูด้วา่สิิทธนีิู�รัวมถ่ึงอะไรับ้าง อยา่งไรัก็้ติาม 
ศึาลิฎีก้าแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยพิ่บวา่สิิทธใินูความ
เป็นูส่ิวนูตัิวนีู�รัวมถ่ึงสิิทธิ�ในูก้ารัเลืิอก้ก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ ์
เชันู่ ก้ารัทำาแท้งห่รัอืใชัก้้ารัค์มก้ำาเนิูด้ห่รัอืไม่ 

 • ก้ฎห่มายของรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยที�มีอยูก่้ำาห่นูด้ให่้
บ์คคลิท์ก้คนูมีสิิทธขิ่�นูพิ่ื�นูฐานูส่ิวนูบ์คคลิในู
ก้ารัตัิด้สิินูใจ้ด้้านูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ข์องตินูเอง ซ่ึ่�ง
รัวมถ่ึงสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัเลืิอก้ทำาแท้งแลิะ
สิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัเลืิอก้ใชัห้่รัอืปฏิิเสิธก้ารั
ค์มก้ำาเนิูด้ 

 • มาติรัก้ารันีู�จ้ะแก้้ไขเพิ่ิ�มเติิมรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่
รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยเพิ่ื�อเพิ่ิ�มเติิมสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานู
เห่ล่ิานีู�โด้ยชัดั้แจ้้ง แลิะห่า้มมิให่ร้ัฐัปฏิิเสิธห่รัอื
แทรัก้แซึ่งเสิรัภีาพิ่ของบ์คคลิในูก้ารัตัิด้สิินูใจ้ในู
เรัื�องที�ลิะเอยีด้ออ่นูที�ส์ิด้ 

 • ก้ารัแก้้ไขเพิ่ิ�มเติิมนีู�มีจ์้ด้ม่์งห่มายเพิ่ื�อขยาย
ขอบเขติแห่ง่สิิทธติิามรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยที�มีอยูเ่พิ่ื�อความเป็นูส่ิวนูตัิวแลิะ
ก้ารัให่ก้้ารัค้์มครัองที�เท่าเทียมกั้นู รัวมทั�งมิได้้
จ้ำากั้ด้ห่รัอืลิด้สิิทธเิห่ล่ิานีู�ให่แ้คบลิง 

สรุปประมาณการผ่ล่กระทบต่องบประมาณต่อ
รฐับาล่ระดับรฐัแล่ะระดับท้องถิื�นขั�นสุดท้าย่โดย่นัก
วเิคัราะห์การออกกฎหมาย่: 
 • ไม่มีผลิโด้ยติรังต่ิองบปรัะมาณเนืู�องจ้าก้สิิทธิ
ในูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ไ์ด้้รับัก้ารัค้์มครัองโด้ยก้ฎห่มาย
รัะดั้บรัฐัอยูแ่ล้ิว 

การวิเคัราะห์โดย่นักวิเคัราะห์การออกกฎหมาย่

เน่�อหาข้องข้้อเสนอนี�สามารถึพิ่บได้ในหน้า 77 และเวับ็ไซต์่ข้องเลข้าธิกิารรฐ้ที�
voterguide.sos.ca.gov.

ผู้ลการุลงคะแนนเสียงขั�นสุดท้ายของสภานิติบััญญัติสำาหรุบัั SCA 10 (ขอ้เสนอ 1)
(หมว้ด 97, บัทกฎหมายปี 2022)

ว์ฒิสิภา: รับั 29 ไม่รับั 8

สิมัชัชัา: รับั 58 ไม่รับั 17
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การวิเคัราะห์โดย่นักวิเคัราะห์การออกกฎหมาย่ ต่ อ

นูอก้จ้าก้นีู� ในูเวลิาต่ิอมาได้้มีก้ารัออก้ก้ฎห่มาย
ของรัฐัเพิ่ื�อปก้ป้องสิิทธเิห่ล่ิานีู�อยา่งชัดั้แจ้้ง 
กฎหมายข้องรฐ้กำาหนดข้้อจำาก้ดบางประการ
เกี�ยวัก้บการทำาแท้ง เนืู�องจ้าก้วธิทีี�ศึาลิในูรัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยตีิความสิิทธใินูความเป็นูส่ิวนูตัิว รัฐั
สิามารัถึจ้ำากั้ด้ก้ารัทำาแท้งได้้ก็้ต่ิอเมื�อจ้ำาเป็นูเพิ่ื�อ
ให่เ้ป็นูไปติามผลิปรัะโยชัน์ูบางอยา่งของรัฐั เชันู่ 
สิาธารัณส์ิขแลิะความปลิอด้ภัย ตัิวอยา่งเชันู่ 
ก้ฎห่มายรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยก้ำาห่นูด้ให่ผู้้ให่บ้รักิ้ารั
ทำาแท้งต้ิองได้้รับัใบอนูญ์าติ นูอก้จ้าก้นีู� ก้ารั
ทำาแท้งสิามารัถึทำาได้้เฉพิ่าะกั้บทารัก้ในูครัรัภ์ที�มี
ชัวีติิ ห่าก้ก้ารัตัิ�งครัรัภ์ทำาให่ส์้ิขภาพิ่ห่รัอืชัวีติิของ
ผู้ที�ตัิ�งครัรัภ์มีความเสีิ�ยง ภายใต้ิก้ฎห่มายของรัฐั 
ทารัก้ในูครัรัภ์ถืึอวา่ใชัไ้ด้้ห่าก้ทารัก้ในูครัรัภ์มีแนูว
โนู้มที�จ้ะสิามารัถึอยูร่ัอด้ได้้นูอก้มด้ลูิก้ 

รฐัชว่ย่จ่าย่ค่ัารกัษาพย่าบาล่ใหช้าวแคัลิ่ฟอรเ์นีย่
จำานวนมาก 

แคลิฟอรเ์นียใหก้ารรก้ษาพิ่ยาบาลแก่ชื่าวั
แคลิฟอรเ์นียที�มีรายได้น้อยจำานวันมาก 
โครังก้ารั Medicaid ของรัฐับาลิก้ลิาง ห่รัอืที�เรัยีก้
วา่ Medi-Cal ในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย ให่ค้วามค้์มครัอง
ด้้านูส์ิขภาพิ่แก่้ผู้อยูอ่าศัึยในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยที�
มีรัายได้้นู้อยที�มีสิิทธิ� บรักิ้ารัรักั้ษีาพิ่ยาบาลิที�
ครัอบคล์ิมโด้ย Medi-Cal รัวมถ่ึงก้ารัทำาแท้งแลิะ
ก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ รัฐับาลิของรัฐัแลิะรัฐับาลิก้ลิางแบ่ง
ปันูค่าใชัจ่้้ายสิำาห่รับับรักิ้ารั Medi-Cal ส่ิวนูให่ญ่ 
รัวมถ่ึงยาค์มก้ำาเนิูด้ อยา่งไรัก็้ติาม รัฐัจ่้ายค่าใชั้
จ่้ายทั�งห่มด้สิำาห่รับัก้ารัทำาแท้งผ่านู Medi-Cal 

ชื่าวัแคลิฟอรเ์นียจำานวันมากซ่�อประก้นสุข้ภาพิ่
ผ่านการคุ้มครองในรฐ้แคลิฟอรเ์นีย ชัาว
แคลิิฟอรัเ์นีูยปรัะมาณ 2 ล้ิานูคนูซืึ่�อแผนูปรัะกั้นู
ส์ิขภาพิ่ผ่านูติลิาด้ปรัะกั้นูส์ิขภาพิ่ของรัฐั ที�เรัยีก้
วา่ Covered California บรักิ้ารัรักั้ษีาพิ่ยาบาลิที�
ครัอบคล์ิมโด้ยแผนูเห่ล่ิานีู�รัวมถ่ึงก้ารัทำาแท้งแลิะ
ก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ สิำาห่รับัคนูส่ิวนูให่ญ่ที�ลิงทะเบียนู

ในู Covered California รัฐัแลิะรัฐับาลิก้ลิางชัว่ย
จ่้ายอยา่งนู้อยบางส่ิวนูของค่าใชัจ่้้ายในูก้ารัซืึ่�อ
แผนูเห่ล่ิานีู� อยา่งไรัก็้ติาม รัฐัเพิ่ียงแห่ง่เดี้ยวเป็นู
ผู้จ่้ายค่าแผนูเพิ่ื�อครัอบคล์ิมก้ารัทำาแท้งสิำาห่รับั
คนูเห่ล่ิานีู� 

ขอ้เสนอ  
ข้อเสินูอ 1 เปลีิ�ยนูรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยเพิ่ื�อรัะบ์วา่รัฐัไม่สิามารัถึปฏิิเสิธห่รัอื
แทรัก้แซึ่งเสิรัภีาพิ่ในูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ข์องบ์คคลิได้้ 
แลิะปรัะชัาชันูมีสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัเลืิอก้: 

 • ไม่วา่จ้ะทำาแท้งห่รัอืไม่ 

 • ไม่วา่จ้ะใชัย้าค์มก้ำาเนิูด้ห่รัอืไม่ 

ผ่ล่กระทบต่องบประมาณ 
ไม่มีผลโดยต่รงต่่องบประมาณ ข้อเสินูอ 1 จ้ะ
เปลีิ�ยนูรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยให่ร้ัวม
สิิทธิ�ที�มีอยูเ่พิ่ื�อเสิรัภีาพิ่ในูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์โ์ด้ยชัดั้แจ้้ง 
เนืู�องจ้าก้สิิทธเิห่ล่ิานีู�มีอยูแ่ล้ิวในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย 
ข้อเสินูอจ่้งไม่มีผลิโด้ยติรังต่ิองบปรัะมาณ 
อยา่งไรัก็้ติาม ศึาลิอาจ้ตีิความข้อเสินูอเพิ่ื�อขยาย
สิิทธกิ้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์เ์กิ้นูก้วา่ก้ฎห่มายที�มีอยูห่่รัอื
ไม่นัู�นูไม่ชัดั้เจ้นู ห่าก้ศึาลิพิ่บวา่ข้อเสินูอขยายสิิทธิ
เห่ล่ิานีู� อาจ้มีผลิต่ิองบปรัะมาณของรัฐั

โปรดไปที� https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals สำาหรบัราย่ชื�อคัณะกรรมการที�จัดตั�งขึ�น
เพื�อสนับสนนุหรอืคััดค้ัานมาตรการนี�เป็นหลั่ก

โปรดไปที� https://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html 

เพื�อดูราย่ชื�อผู่บ้รจิาคัเงนิจำานวนสูงสุด 10 ราย่แรก 
แก่คัณะกรรมการ 

สิทธิติามรุฐัธิรุรุมนญ้ในการุมีเสรุภีาพในการุสืบัพันธุิ�
การุแก้ไขเพิ�มเติมรุฐัธิรุรุมนญ้ในสภานิติบััญญัติ

ข้อเสนอ

1
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ข้อเสนอ สิทธิติามรุฐัธิรุรุมนญ้ในการุมีเสรุภีาพในการุสืบัพันธุิ� การุแก้ไข
เพิ�มเติมรุฐัธิรุรุมนญ้ในสภานิติบััญญัติ1

★  ข้อโต้แย่้งเพื่อสนับสนุนข้อเสนอ 1  ★

★  การหักล้่างข้อโต้แย่้งท่ีสนับสนุนข้อเสนอ 1  ★

ข้อเสินูอ 1 ไม่จ้ำาเป็นูต้ิองปก้ป้องสิิทธกิ้ารัทำาแท้ง แต่ิจ้ะทำาให่ผู้้
เสีิยภาษีีในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยต้ิองเสีิยค่าใชัจ่้้ายห่ลิายล้ิานู 
“ก้ฎห่มายของรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยอนูญ์าติให่ท้ำาแท้งแลิะก้ารัค์ม
ก้ำาเนิูด้ได้้แล้ิว” ทนูายความรัฐัธรัรัมนูญู Heather Hacker 
ก้ล่ิาว “แต่ิต่ิางจ้าก้ก้ฎห่มายของรัฐัที�จ้ำากั้ด้ก้ารัทำาแท้งในูรัะยะ
ส์ิด้ท้าย เวนู้แต่ิมีความจ้ำาเป็นูทางก้ารัแพิ่ทย ์ข้อเสินูอ 1 ไม่ได้้
จ้ำากั้ด้ก้ารัทำาแท้งรัะยะส์ิด้ท้าย” 
เชันู่เดี้ยวกั้บก้ารัแก้้ไขเพิ่ิ�มเติิมรัฐัธรัรัมนูญูอื�นู ๆ ข้อเสินูอ 1 จ้ะ
เผชัญิกั้บก้ารัฟ้องรัอ้งแลิะก้ารัท้าทายต่ิอศึาลิจ้ำานูวนูมาก้ โด้ย
ปล่ิอยให่ช้ัะติาก้รัรัมอยูภ่ายใต้ิก้ารัตีิความของศึาลิ 
เรัาต้ิองก้ารัให่ผู้้พิ่ิพิ่าก้ษีาตัิด้สิินูเรัื�องนีู�จ้รังิ ๆ ห่รัอืไม่ 
คำาก้ล่ิาวอา้งที�ไม่เป็นูความจ้รังิพิ่อกั้นูคือข้อเสินูอ 1 จ้ำากั้ด้ก้ารั
ทำาแท้งในูรัะยะส์ิด้ท้าย ซ่ึ่�งไม่ใชั ่
อา่นูข้อเสินูอ 1 สิำาห่รับัตัิวค์ณเอง ไม่มีเนืู�อห่าใด้ที�จ้ำากั้ด้ก้ารั
ทำาแท้งในูรัะยะส์ิด้ท้าย แลิะไม่ได้้ป้องกั้นูก้ารัใชัเ้งนิูภาษีีเพิ่ื�อ
เป็นูเงนิูท์นูในูก้ารัทำาแท้ง 
สิภานิูติิบัญญัติิได้้เพิ่ิ�มเงนิูท์นูสิำาห่รับัก้ารัทำาแท้งแล้ิว $200 
ล้ิานูในูปีนีู� แต่ิผู้สินัูบสินูน์ูข้อเสินูอ 1 ก้ล่ิาววา่อาจ้ไม่เพิ่ียงพิ่อ 
ด้้วยข้อเสินูอ 1 จ้ำานูวนูผู้ขอทำาแท้งจ้าก้รัฐัอื�นูจ้ะเพิ่ิ�มข่�นู โด้ยผู้
เสีิยภาษีีในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยต้ิองเสีิยค่าใชัจ่้้าย สิิ�งนีู�ไม่ย์ติิธรัรัม
อยา่งโจ่้งแจ้้ง  

ติามรัายงานูของ The San Jose Mercury News คลิินิูก้ต่ิาง ๆ 
ในูเทศึมณฑ์ลิ San Diego, Riverside แลิะ Imperial ได้้เห่น็ู
ก้ารัเพิ่ิ�มข่�นู 1,246% ของผู้ห่ญิงที�ต้ิองก้ารัทำาแท้ง—เฉพิ่าะ
จ้าก้รัฐัแอรัโิซึ่นูา 
ข้อเสินูอ 1 เป็นูก้ารัเสีิยเงนิูภาษีีห่ลิายล้ิานูด้อลิลิารัที์�ไม่จ้ำาเป็นู
เพิ่ื�อปก้ป้องเสิรัภีาพิ่ในูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ข์องสิติรั ีซ่ึ่�งอนูญ์าติให่้
ทำาแท้งในูรัะยะส์ิด้ท้ายได้้โด้ยไม่มีข้อจ้ำากั้ด้ แลิะจ้ะจ์้ด้ชันูวนูก้ารั
ต่ิอสู้ิทางก้ฎห่มายที�ยดื้เยื�อซ่ึ่�งอาจ้ใชัเ้วลิาห่ลิายปีแลิะมีค่าใชั้
จ่้ายห่ลิายล้ิานู 
เพิ่ื�อปก้ป้องผู้เสีิยภาษีีแลิะสิิทธใินูก้ารัทำาแท้งที�มีอยู ่แลิะเพิ่ื�อ
รักั้ษีาข้อจ้ำากั้ด้ที�สิมเห่ต์ิสิมผลิสิำาห่รับัก้ารัทำาแท้งรัะยะส์ิด้ท้าย 
ลิงคะแนูนูเสีิยง “ไม่รับั” ข้อเสินูอ 1 
Allison Martinez, ก้รัรัมก้ารับรัหิ่ารั
California Alliance of Pregnancy Care 
Brad Dacus, ปรัะธานู 
Pacific Justice Institute 
Dr. Vansen Wong, นูรัแีพิ่ทย์

ลิงคะแนูนูเสีิยง รับั ข้อเสินูอ 1 
งา่ยมาก้: ข้อเสินูอ 1 จ้ะรับัรัองสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัทำาแท้ง
แลิะสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ในูรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูย 
เป็นูเวลิาเกื้อบ 50 ปีที�ชัาวอเมรักัิ้นูใชัห้่ลัิก้ก้ารัทางก้ฎห่มายที�
ก้ำาห่นูด้โด้ย Roe v. Wade ที�อนูญ์าติให่บ์้คคลิตัิด้สิินูใจ้เรัื�อง
ส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์ข์องตินูเองเป็นูก้ารัส่ิวนูตัิว ก้ารัเข้าถ่ึง
ก้ารัทำาแท้งไม่ได้้รับัก้ารัค้์มครัองจ้าก้รัฐับาลิก้ลิางอกี้ต่ิอไปแลิะ
ถูึก้โจ้มตีิทั�วปรัะเทศึ 
รับัข้อเสินูอ 1 ปก้ป้องสิิทธใินูเสิรัภีาพิ่ในูก้ารัสืิบพิ่ันูธ์ ์
ข้อเสินูอ 1 แก้้ไขรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยเพิ่ื�อห่า้ม
ก้ารัแทรัก้แซึ่งทางเลืิอก้ด้้านูส์ิขภาพิ่ส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์์
ของแต่ิลิะบ์คคลิอยา่งชัดั้เจ้นู ซ่ึ่�งรับัรัองสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารั
เลืิอก้ทำาแท้งแลิะปก้ป้องก้ารัเข้าถ่ึงยาค์มก้ำาเนิูด้ สิิทธเิห่ล่ิานีู�
สิอด้คล้ิองกั้บสิิทธติิามรัฐัธรัรัมนูญูของรัฐัที�มีต่ิอความเป็นูส่ิวนู
ตัิวแลิะก้ารัค้์มครัองที�เท่าเทียมกั้นูภายใต้ิก้ฎห่มาย 
รับัข้อเสินูอ 1 จ้ะทำาให่แ้นู่ใจ้วา่ทางเลืิอก้ในูก้ารัแสิวงห่าก้ารั
ดู้แลิส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์อ์ยา่งครัอบคล์ิม รัวมถ่ึงก้ารัแท้ง จ้ะ
ได้้รับัก้ารัค้์มครัองในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยเสิมอ 
ห่ลิายล้ิานูคนูในูรัฐัอื�นูสูิญเสีิยสิิทธิ�ในูก้ารัทำาแท้งไปแล้ิว ในูรัฐั
เห่ล่ิานัู�นู ผู้ป่วยอาจ้ถูึก้ส่ิงตัิวเขา้ค์ก้เนืู�องจ้าก้ก้ารัพิ่ยายามทำาแท้ง
แม้ในูก้รัณีที�แท้งบ์ติรั แลิะส่ิวนูให่ญ่จ้ะถูึก้กี้ด้กั้นูไม่ให่มี้ก้ารั
ทำาแท้งแม้ในูก้รัณีที�มีก้ารัข่มขนืูห่รัอืรัว่มปรัะเวณีรัะห่วา่งพิ่ี�นู้อง 
ผู้ให่บ้รักิ้ารัด้้านูส์ิขภาพิ่ของพิ่วก้เขาอาจ้ต้ิองรับัผิด้ทางอาญา 
แพิ่ทย ์พิ่ยาบาลิ แลิะผู้ให่บ้รักิ้ารัด้้านูส์ิขภาพิ่ทั�งห่มด้เห่น็ูพิ่้อง
ต้ิองกั้นู 
รับัข้อเสินูอ 1 จ้ำาเป็นูต่ิอก้ารัรักั้ษีาก้ารัตัิด้สิินูใจ้ทางก้ารั
แพิ่ทยด้์้านูก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์ใ์นูที�ที�พิ่วก้เขาอยู—่กั้บบ์คคลิแลิะ
ผู้ให่บ้รักิ้ารัก้ารัดู้แลิส์ิขภาพิ่ โด้ยยด่้ติามข้อเท็จ้จ้รังิทาง
วทิยาศึาสิติรั ์ไม่ใชัว่ารัะทางก้ารัเมือง 
ข้อเสินูอ 1 จ้ะปก้ป้องวธิทีี�บ์คคลิห่นู่�งตัิด้สิินูใจ้ใชัย้าค์มก้ำาเนิูด้ 
แลิะสิรัา้งสิิ�งป้องกั้นูที�อนูญ์าติให่บ์้คคลิเลืิอก้ด้้วยตินูเองวา่จ้ะ
ใชัห้่รัอืปฏิิเสิธก้ารัค์มก้ำาเนิูด้อยา่งไรั ติามความต้ิองก้ารัส่ิวนู
บ์คคลิของพิ่วก้เขา 

เรัาไม่สิามารัถึ—แลิะต้ิอง—ไม่—ยอ้นูก้ลัิบไป 
ก่้อนูปี 1973 ผู้ห่ญิงที�ต้ิองก้ารัก้ารัดู้แลิส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์์
ที�จ้ำาเป็นูมัก้ถูึก้บังคับให่ต้้ิองเดิ้นูทางไก้ลิห่รัอืถูึก้บังคับให่ไ้ปรับั
ก้ารัรักั้ษีาที�ผิด้ก้ฎห่มาย แม้แต่ิในูก้รัณีที�รัา้ยแรังที�ส์ิด้ 
เด็้ก้ที�โติมาท์ก้วนัูนีู�ไม่ควรัมีสิิทธน้ิูอยก้วา่ปู่ยา่ติายายของ
พิ่วก้เขา แต่ิห่าก้เรัาไม่ผ่านูข้อเสินูอ 1 สิิทธิ�ของเรัาในูรัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยอาจ้ติก้อยูใ่นูความเสีิ�ยง 
ก้ารัเข้าถ่ึงบรักิ้ารัส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์ที์�ครัอบคล์ิมแลิะรัาคา
ไม่แพิ่ง ซ่ึ่�งรัวมถ่ึงก้ารัทำาแท้ง ชัว่ยให่ผู้้คนูสิามารัถึวางแผนู
ชัวีติิแลิะบรัรัล์ิความฝัึนูของพิ่วก้เขาได้้ รับัข้อเสินูอ 1 ปก้ป้อง
ก้ารัเข้าถ่ึงก้ารัดู้แลิที�จ้ะให่อ้สิิรัะแก่้บ์คคลิแลิะครัอบครัวัในูก้ารั
ตัิด้สิินูใจ้เลืิอก้เห่ล่ิานัู�นู 
California Medical Association, Planned Parenthood 
Affiliates of California แลิะ League of Women Voters of 
California สินัูบสินูน์ูข้อเสินูอ 1 เนืู�องจ้าก้ไม่วา่พิ่รัรัคก้ารัเมือง
ใด้ห่รัอืพิ่รัรัคใด้จ้ะควบค์มรัฐับาลิ สิิทธขิองบ์คคลิในูก้ารัทำาแท้ง
ห่รัอืก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ควรัได้้รับัก้ารัค้์มครัองในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย 
เรัาต้ิองเป็นูผู้นูำาเพิ่ื�อให่แ้นู่ใจ้วา่ผู้ที�ต้ิองก้ารัเข้าถ่ึงก้ารัดู้แลิ
สิามารัถึรับัได้้ในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย 
เรัยีนูรูัเ้พิ่ิ�มเติิมที� YESon1CA.com 
ลิงคะแนูนูเสีิยง รับั ข้อเสินูอ 1 
Shannon Udovic-Constant, M.D., ปรัะธานูคณะก้รัรัมก้ารั
California Medical Association 
Jodi Hicks, ปรัะธานู
Planned Parenthood Affiliates of California 
Carol Moon Goldberg, ปรัะธานู
League of Women Voters of California
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สิทธิติามรุฐัธิรุรุมน้ญในการุมีเสรุภีาพในการุสืบัพันธุิ�
การุแก้ไขเพิ่มเติมรุฐัธิรุรุมน้ญในสภานิติบััญญัติ

ข้อเสนอ

1
★  ข้อโต้แย่้งเพื่อคััดค้ัานข้อเสนอ 1  ★

★  การหักล้่างข้อโต้แย่้งท่ีคััดค้ัานข้อเสนอ 1  ★

ข้อเสินูอที� 1 ทำาให่แ้นู่ใจ้วา่ก้ารัดู้แลิส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิ
พิ่ันูธ์—์รัวมถ่ึงสิิทธใินูก้ารัทำาแท้ง—ได้้รับัก้ารัค้์มครัองในู
รัฐัธรัรัมนูญูของรัฐั ก้ารัแก้้ไขเพิ่ิ�มเติิมนีู�ก้ำาห่นูด้ไวอ้ยา่งชัดั้เจ้นู
ในูรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัวา่ปรัะชัาชันูมีอสิิรัะในูก้ารัเข้าถ่ึงก้ารั
ทำาแท้งแลิะก้ารัค์มก้ำาเนิูด้ ข้อเสินูอนีู�จ้ะป้องกั้นูสิิทธิ�เห่ล่ิานัู�นู
จ้าก้ก้ารัถูึก้พิ่รัาก้ไปจ้าก้ชัาวแคลิิฟอรัเ์นีูยเชันู่เดี้ยวกั้บที�ศึาลิ
ฎีก้าสิห่รัฐัห่วัโบรัาณถึอด้ถึอนูไปเมื�อไม่นูานูมานีู� 
อยา่ห่ลิงก้ลิโด้ยฝ่ึายติรังข้าม เรัาไม่สิามารัถึยอ้นูก้ลัิบไป 
ข้อเสินูอ 1 ไม่ได้้เปลีิ�ยนูแปลิงวธิกี้ารัห่รัอืเวลิาที�บ์คคลิสิามารัถึ
เข้าถ่ึงก้ารัทำาแท้งในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยได้้ 
ก้ฎห่มายแคลิิฟอรัเ์นีูยที�มีอยูก่้ำาห่นูด้วา่ผู้ห่ญิงมีสิิทธทีิ�จ้ะเลืิอก้
ทำาแท้งก่้อนูก้ารัมีชัวีติิรัอด้ ห่รัอืเพิ่ื�อปก้ป้องชัวีติิห่รัอืส์ิขภาพิ่
ของผู้ห่ญิง ข้อเสินูอ 1 จ้ะไม่เปลีิ�ยนูแปลิงสิิ�งนัู�นู 
อยา่ห่ลิงก้ลิวธิทีำาให่ต้ิก้ใจ้จ้าก้คู่ต่ิอสู้ิ 
ข้อเสินูอ 1 เพิ่ียงแก้้ไขรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัเพิ่ื�อห่า้มก้ารั
แทรัก้แซึ่งทางเลืิอก้ส่ิวนูบ์คคลิในูก้ารัดู้แลิส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิ
พิ่ันูธ์แ์ลิะสิิทธขิั �นูพิ่ื�นูฐานูในูก้ารัเลืิอก้ทำาแท้ง 
ก้ารัตัิด้สิินูใจ้เกี้�ยวกั้บก้ารัทำาแท้งแลิะก้ารัค์มก้ำาเนิูด้เป็นูเรัื�อง
ส่ิวนูตัิวอยา่งยิ�ง ผู้ให่บ้รักิ้ารัรักั้ษีาพิ่ยาบาลิที�สิามารัถึให่ค้ำา
แนูะนูำาจ้าก้ผู้เชัี�ยวชัาญแลิะผูก้พิ่ันูติามมาติรัฐานูวชิัาชัพีิ่แลิะ
จ้รัยิธรัรัม สิามารัถึตัิด้สิินูใจ้ได้้ดี้ที�ส์ิด้ ข้อเสินูอ 1 ปก้ป้องสิิทธนัิู�นู

อยา่ปล่ิอยให่ร้ัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยถึอยห่ลัิง ในูขณะที�
ศึาลิฎีก้าสิห่รัฐัห่นัูห่ลัิงให่กั้้บวทิยาศึาสิติรั ์ความปลิอด้ภัย 
แลิะความเท่าเทียมกั้นูด้้วยก้ารัพิ่ลิิก้ก้ลัิบของ Roe v. Wade 
ข้อเสินูอ 1 ทำาให่มั้�นูใจ้วา่ทางเลืิอก้ในูก้ารัแสิวงห่าก้ารัดู้แลิ
ส์ิขภาพิ่ก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์ที์�ครัอบคล์ิมจ้ะได้้รับัก้ารัค้์มครัองเสิมอ
ในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย 
ก้ารัตัิด้สิินูใจ้ทางก้ารัแพิ่ทยด้์้านูก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์ค์วรัทำากั้บผู้ให่้
บรักิ้ารัรักั้ษีาพิ่ยาบาลิ โด้ยยด่้ติามข้อเท็จ้จ้รังิทางวทิยาศึาสิติรั ์
โด้ยปรัาศึจ้าก้ก้ารัเมือง 
YESon1CA.com 
ลิงคะแนูนูเสีิยง รับั ข้อเสินูอ 1 
Sandy Reding, R.N., ปรัะธานู
California Nurses Association 
Kelly McCue, M.D., ปรัะธานูเขติ 9
American College of Obstetricians and Gynecologists 
Cary Franklin, J.D., ผู้อำานูวยก้ารัคณะ
UCLA Center on Reproductive Health, Law and Policy 

พิ่วก้เรัาที�ลิงนูามในูข้อโต้ิแยง้นีู�มีม์มมองที�แติก้ต่ิางกั้นูในูห่ลิาย
ปรัะเด็้นู รัวมทั�งก้ารัทำาแท้ง 
แต่ิเรัาท์ก้คนูเห่น็ูพิ่้องต้ิองกั้นูวา่ข้อเสินูอ 1 เป็นูก้ารัสิิ�นูเปลืิอง
เงนิูภาษีีอยา่งส์ิด้โต่ิง มีรัาคาแพิ่ง แลิะไรัจ์้้ด้ห่มาย ซ่ึ่�งจ้ะทำาให่้
ก้ารัทำาแท้งในูรัะยะส์ิด้ท้ายโด้ยไม่จ้ำากั้ด้จ้ำานูวนูเป็นูค่าใชัจ่้้ายต่ิอ
ผู้เสีิยภาษีีห่ลิายล้ิานูคนู นีู�ไม่ใชัค่ำาติอบ 
ข้อเสินูอที� 1 ได้้ใสิไวใ้นูบัติรัคะแนูนูด้้วยเห่ต์ิผลิห่นู่�งปรัะก้ารั—
เพิ่ื�อให่ค้ะแนูนูทางก้ารัเมือง ไม่ใชัเ่พิ่ื�อก้ำาห่นูด้นูโยบายที�จ้รังิจั้ง 
ผู้ห่ญิงมีสิิทธิ�เลืิอก้แล้ิวภายใต้ิก้ฎห่มายแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย
ฉบับปัจ้จ์้บันู คำาตัิด้สิินูของศึาลิฎีก้าของสิห่รัฐัอเมรักิ้าเมื�อเรัว็ 
ๆ นีู�ไม่ได้้แลิะจ้ะไม่เปลีิ�ยนูแปลิงสิิ�งนีู� ข้อเสินูอ 1 ไม่จ้ำาเป็นู
สิำาห่รับัก้ารัปก้ป้องส์ิขภาพิ่ของผู้ห่ญิงห่รัอืสิิทธใินูก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์ ์
ก้ารัทำาแท้งนัู�นูถูึก้ก้ฎห่มายในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยแล้ิว โด้ยมีข้อ
จ้ำากั้ด้ที�สิมเห่ต์ิสิมผลิสิำาห่รับัก้ารัทำาแท้งรัะยะส์ิด้ท้าย ซ่ึ่�งได้้รับั
อนูญ์าติห่าก้จ้ำาเป็นูทางก้ารัแพิ่ทยเ์พิ่ื�อปก้ป้องชัวีติิห่รัอืส์ิขภาพิ่
ของมารัด้า 
ข้อเสินูอ 1 จ้ะทำาลิายความสิมด์้ลิที�สิำาคัญนีู�แลิะห่ลิอม
รัวมก้ฎห่มายก้ารัทำาแท้งที�ร์ันูแรังที�ส์ิด้เท่าที�จ้ะเป็นูไปได้้ในู
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัของเรัา 
ข้อเสินูอ 1 จ้ะอนูญ์าติให่ท้ำาแท้งในูรัะยะส์ิด้ท้ายโด้ยค่าใชัจ่้้าย
ของผู้เสีิยภาษีีโด้ยไม่มีก้ารัจ้ำากั้ด้ไม่วา่ด้้วยเห่ต์ิผลิใด้ ติลิอด้เวลิา
จ้นูถ่ึงชัว่งคลิอด้ แม้วา่ชัวีติิของมารัด้าจ้ะไม่ติก้อยูใ่นูอนัูติรัาย 
แม้วา่ทารัก้ที�แข็งแรังสิามารัถึอยูร่ัอด้ได้้นูอก้ครัรัภ์ก็้ติาม 
แทนูที�จ้ะรักั้ษีาข้อจ้ำากั้ด้ด้้านูความเห่น็ูอก้เห่น็ูใจ้แลิะสิมด์้ลิ
อยา่งรัอบคอบในูรัฐัของเรัาเกี้�ยวกั้บก้ารัทำาแท้งรัะยะส์ิด้ท้าย 
ข้อเสินูอ 1 จ้ะผลัิก้ดั้นูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยออก้ไปนูอก้ก้รัะแสิห่ลัิก้ 
ปัจ้จ์้บันู รัฐัส่ิวนูให่ญ่แลิะ 47 ปรัะเทศึในูย์โรัปจ้ำากั้ด้ก้ารัทำาแท้ง
รัะยะส์ิด้ท้าย รัวมถ่ึงรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย Harris Poll ล่ิาส์ิด้พิ่บ
วา่ 90% ของชัาวอเมรักัิ้นูสินัูบสินูน์ูข้อจ้ำากั้ด้ในูก้ารัทำาแท้ง
รัะยะส์ิด้ท้าย ในูทำานูองเดี้ยวกั้นู โพิ่ลิล่ิาส์ิด้แสิด้งให่เ้ห่น็ูวา่ผู้ลิง
คะแนูนูเสีิยงส่ิวนูให่ญ่ในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยสินัูบสินูน์ูข้อจ้ำากั้ด้ในู
ก้ารัทำาแท้งรัะยะส์ิด้ท้ายเชันู่กั้นู 
ด้้วยก้ารัอนูญ์าติให่ท้ำาแท้งโด้ยไม่มีขีด้จ้ำากั้ด้ ข้อเสินูอ 1 จ้ะ
เปลีิ�ยนูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยให่เ้ป็นู “รัฐัห่ลิบภัย” สิำาห่รับัผู้แสิวงห่า

ก้ารัทำาแท้งจ้าก้รัฐัอื�นู ๆ ห่ลิายพิ่ันูคนู อาจ้เป็นูห่ลิายล้ิานูคนู 
โด้ยมีค่าใชัจ่้้ายมห่าศึาลิต่ิอผู้เสีิยภาษีี 
Guttmacher Institute ที�สินัูบสินูน์ูก้ารัทำาแท้งปรัะมาณก้ารั
วา่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยอาจ้เห่น็ูก้ารัเพิ่ิ�มข่�นูของจ้ำานูวนูผู้คนูจ้าก้
รัฐัอื�นู ๆ ที�ต้ิองก้ารัทำาแท้งเพิ่ิ�มข่�นูเกื้อบ 3,000% โด้ยที�ห่ลิาย
คนูมาเพิ่ื�อทำาแท้งรัะยะส์ิด้ท้ายที�มีรัาคาแพิ่งก้วา่ ติามรัายงานู 
จ้ำานูวนูผู้ป่วยนูอก้รัฐัปรัะจ้ำาปีของรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยอาจ้เพิ่ิ�มข่�นู
จ้าก้ 46,000 คนูต่ิอปีเป็นู 1.4 ล้ิานูคนู 
โด้ยปรัาศึจ้าก้ข้อจ้ำากั้ด้ในูก้ารัทำาแท้งในูรัะยะส์ิด้ท้าย ข้อเสินูอ
ที� 1 จ้ะผลัิก้ดั้นูตัิวเลิขเห่ล่ิานีู�ให่สู้ิงข่�นูไปอกี้ โด้ยสิิ�นูเปลืิองภาษีี
ห่ลิายล้ิานูด้อลิลิารัใ์นูขณะที�ผู้เสีิยภาษีีก้ำาลัิงดิ้�นูรันูกั้บภาวะ
เงนิูเฟ้อแลิะรัาคาก๊้าซึ่ที�สูิงเสีิยด้ฟ้า 
สิภานิูติิบัญญัติิได้้ให่ค้ำามั�นูสัิญญาไปแล้ิวก้วา่ $200 ล้ิานูในู
ปีนีู�ในูก้ารัขยายบรักิ้ารัทำาแท้งแลิะบรักิ้ารัก้ารัเจ้รัญิพิ่ันูธ์ ์รัวม
ถ่ึงอกี้ห่ลิายสิิบล้ิานูคนูที�จ้ะจ่้ายค่าใชัจ่้้ายสิำาห่รับัผู้แสิวงห่าก้ารั
ทำาแท้งจ้าก้รัฐัอื�นู ด้้วยจ้ำานูวนูผู้คนูจ้าก้รัฐัอื�นู ๆ ที�ต้ิองก้ารั
ทำาแท้งเพิ่ิ�มข่�นู 3,000% จ้ะต้ิองใชัเ้งนิูอกี้ห่ลิายล้ิานูด้อลิลิารั์
เพิ่ื�อติอบสินูองความต้ิองก้ารัที�เพิ่ิ�มสูิงข่�นู
ข้อเสินูอที� 1 เป็นูข้อเสินูอที�ส์ิด้โต่ิงแลิะมีค่าใชัจ่้้ายสูิง ซ่ึ่�งไม่ได้้
ชัว่ยพิ่ัฒนูาส์ิขภาพิ่ของผู้ห่ญิงห่รัอืสิิทธใินูก้ารัเลืิอก้ของผู้ห่ญิง ซ่ึ่�ง
ลิงโทษีผู้เสีิยภาษีีแลิะขจั้ด้ข้อจ้ำากั้ด้ทั�งห่มด้เกี้�ยวกั้บก้ารัทำาแท้ง
รัะยะส์ิด้ท้ายเพิ่ื�อท้าทายสิิ�งที�ผู้ลิงคะแนูนูเสีิยงส่ิวนูให่ญ่ต้ิองก้ารั 
ข้อเสินูอ 1 เป็นูก้ารัแสิด้งความสิามารัถึทางก้ารัเมืองที�เอาแต่ิ
ได้้ ซ่ึ่�งถูึก้ใส่ิลิงในูบัติรัลิงคะแนูนูเพิ่ื�อให่ค้ะแนูนูทางก้ารัเมือง 
ไม่ใชัส่ิรัา้งนูโยบายที�สิมเห่ต์ิสิมผลิ ติามปก้ติิแล้ิว ผู้เสีิยภาษีีจ้ะ
ได้้รับัผลิก้รัะทบจ้าก้ก้ารัข้อเสินูอนีู� 
เรัาขอเรัยีก้รัอ้งให่ล้ิงคะแนูนูเสีิยง “ไม่รับั” ข้อเสินูอ 1 ซ่ึ่�ง
สิมควรัได้้รับัความพิ่่ายแพิ่้ 
Dr. Anne Marie Adams, นูรัแีพิ่ทย์
Tak Allen, ปรัะธานู
International Faith Based Coalition
สมาชื่กิสภาผู้แทนราษฏร ์Jim Patterson 
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อนุญุาตการเล่่นุพนัุนุรูเล่ตต์ เกมทอยลู่กเต๋า การเดิิมพนัุกีฬาแบบตัวต่อ
ตัวในุพ้�นุที�ของชนุเผ่า่พ้�นุเ ม้อง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนุญูด้ิวย
กระบวนุการเขา้ช้�อเสนุอกฎหมายโดิยประชาชนุ แล่ะบทกฎหมาย

หัวข้อแล่ะบทสรุปอย่างเป็นุทางการ จัั ดิ เ ต รี ย ม โ ดิ ย อั ย ก า ร สู ง สุ ดิ

ความเป็นุมา
การพนัันัในัรฐัแคลิิฟอรเ์นีัย รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยแลิะกฎห่มายของรัฐัจำำากัดการัพนัูนู
ในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย ตััวอยา่งเช่นู่ กฎห่มายของรัฐั
ห่า้มการัพนัูนูกีฬา รูัเล็ิตั แลิะเกมทีี่�มีลูิกเต๋ัา (เช่นู่ 
ลูิกเต๋ัาช่นิูดห่นู่�ง) อยา่งไรัก็ตัามมันูช่ว่ยให่มี้การั
เล่ินูการัพนัูนูได้บ้้าง ซ่ึ่�งรัวมถ่ึง: 
	• สลิากกินัแบ่ง่รฐับ่าลิ รัา้นูค้าปรัะมาณ 23,000 
แห่ง่ในู 58 เที่ศมณฑลิทีี่�มีการัขายเกมลิอตัเตั
อรัขีองรัฐั การัขายลิอตัเตัอรั—ีห่ลัิงรัางวลัิแลิะ
ค่าใช่จ่้ำายในูการัดำาเนิูนูการั—สนัูบ้สนูนุูการั
ศ่กษา รัายได้จำากลิอตัเตัอรัปีรัะมาณ $1.9 พนัู
ล้ิานูสนัูบ้สนูนุูการัศ่กษาในูปีทีี่�แล้ิว 
	• ห้อ้งเล่ินัไพ ่ปัจำจุำบ้ันู มีห่อ้งเล่ินูไพ่ 84 ห่อ้ง
ในู 32 เที่ศมณฑลิทีี่�สามารัถึเสนูอเกมไพ่
บ้างเกมได้ (เช่นู่ โป๊กเกอรั)์ ห่อ้งเล่ินูไพ่
จ่ำายค่าธรัรัมเนีูยมแลิะภาษีของรัฐัแลิะท้ี่อง
ถิึ�นู ตััวอยา่งเช่นู่ ห่อ้งเล่ินูไพ่จ่ำายเงนิูให่ร้ัฐั
ปรัะมาณ $24 ล้ิานูในูแต่ัลิะปี (ต่ัอปี) โดย

ทัี่�วไปสำาห่รับั้ค่าใช่จ่้ำายด้านูกฎรัะเบ้ียบ้ ห่อ้ง
เล่ินูไพ่ยงัจ่ำายเงนิูปรัะมาณ $100 ล้ิานูในู
แต่ัลิะปีให่กั้บ้เมืองทีี่�พวกเขาตััง้อยู่
	• การเดิิมพนััการแข่่งม้า สนูามแข่งส่วนู
ตััวสี�แห่ง่ งานูแสดงสินูค้า 29 แห่ง่ สนูาม
แข่งสาธารัณะ แลิะสิ�งอำานูวยความสะดวก
อื�นู ๆ ในู 17 เที่ศมณฑลิเสนูอการัเดิมพันู
การัแข่งม้า อุตัสาห่กรัรัมการัแข่งม้าจ่ำายค่า
ธรัรัมเนีูยมแลิะภาษีของรัฐัแลิะท้ี่องถิึ�นู ปีทีี่�
แล้ิว อุตัสาห่กรัรัมน้ีูได้จ่ำายค่าธรัรัมเนีูยมให่้
กับ้รัฐัปรัะมาณ $18 ล้ิานูสำาห่รับั้ค่าใช่จ่้ำาย
ด้านูกฎรัะเบ้ียบ้ของรัฐัเป็นูห่ลัิก 
	• คาสิโนัชนัเผ่่า ช่นูเผ่่าดำาเนิูนูการัคาสิโนู 
66 แห่ง่ในู 28 เที่ศมณฑลิ ภายใต้ัข้อตักลิง
เฉพาะรัะห่วา่งบ้างเผ่่าแลิะรัฐั (อธบิ้ายไวด้้านู
ล่ิาง) คาสิโนูเห่ล่ิาน้ีูให่บ้้รักิารัเครัื�องสล็ิอตั เก
มลิอตัเตัอรั ีแลิะเกมไพ่ในูดินูแดนูของช่นูเผ่่า 
ปีทีี่�แล้ิว ช่นูเผ่่าต่ัาง ๆ จ่ำายเงนิูปรัะมาณ $65 
ล้ิานูเพื�อสนัูบ้สนูนุูการัควบ้คุมของรัฐัแลิะ
โปรัแกรัมบ้ำาบ้ัดการัติัดการัพนัูนู ช่นูเผ่่ายงั
จ่ำายเงนิูห่ลิายสิบ้ล้ิานูดอลิลิารัใ์ห่กั้บ้รัฐับ้าลิ

	• อนูญุาตัให่ช้่นูเผ่่าอนิูเดียนูแดงทีี่�รัฐับ้าลิกลิาง
ให่ก้ารัรับั้รัองดำาเนิูนูกิจำการัการัเล่ินูพนัูนูรูั
เลิตัต์ั เกมที่อยลูิกเต๋ัา แลิะการัเดิมพันูกีฬาในู
สถึานูปรัะกอบ้การับ้นูพื้นูทีี่�ของช่นูเผ่่า ห่ากได้
รับั้อนูญุาตัตัามข้อตักลิงรัะห่วา่งช่นูเผ่่าแลิะรัฐั 
ซ่ึ่�งได้รับั้อนูมัุติัโดยรัฐั 
	• อนูญุาตัการัเดิมพันูกีฬาในูสนูามแข่งม้าทีี่�ได้รับั้
อนูญุาตัในูสี�เที่ศมณฑลิ สำาห่รับั้บุ้คคลิทีี่�มีอายุ
ตััง้แต่ั 21 ปีข่้นูไป แลิะให่เ้รัยีกเก็บ้ภาษี 10% 
จำากผ่ลิกำาไรัทีี่�ได้จำากการัเดิมพันูกีฬาในูสนูาม
แข่งเห่ล่ิาน้ีู รัายได้โดยตัรังต่ัอแห่ล่ิงเงนิูทุี่นู
ทัี่�วไปของรัฐั (70%) โปรัแกรัมแก้ปัญห่าการั
พนัูนู (15%) แลิะการับ้ังคับ้ใช่ก้ฎห่มาย (15%) 
	• ห่า้มมิให่ท้ี่ำาโฆษณาเกี�ยวกับ้การัเดิมพันูกีฬาต่ัอ
บุ้คคลิอายุตัำ�ากวา่ 21 ปี 
	• อนูญุาตัให่ห้่นู่วยงานูกฎห่มายของเอกช่นูมี
อำานูาจำบ้ังคับ้ใช่ก้ฎห่มายการัพนัูนูบ้างปรัะการั 

สรุปประมาณการผ่ล่ที�มีต่องบประมาณต่อรฐับาล่
ระดัิบรฐัแล่ะระดัิบท้องถิิ่�นุขั�นุสุดิท้ายโดิยนัุก
วเิคราะห์การออกกฎหมาย: 
	• รัายได้ของรัฐัทีี่�เพิ�มข่นู้อาจำถ่ึงห่ลัิกสิบ้ล้ิานูดอลิลิารั์
ต่ัอปี จำากการัแข่งม้าแลิะการัจ่ำายเงนิูเดิมพนัูกีฬา
ในูคาสิโนูของช่นูเผ่่า ตัลิอดจำนูบ้ที่ลิงโที่ษจำาก
การักรัะที่ำาผ่ดิเกี�ยวกับ้การัพนัูนู บ้างส่วนูของรัาย
ได้เห่ล่ิาน้ีูจำะต่ัางจำากรัายได้ของรัฐัทีี่�มีอยู ่
	• ค่าใช่จ่้ำายทีี่�เพิ�มข่้นูของรัฐัในูการักำากับ้ดูแลิการั
เดิมพนัูแลิะการัพนัูนูกีฬาแบ้บ้ตััวต่ัอตััวอาจำจำะ
ถ่ึงตัำ�ากวา่ห่ลิายสิบ้ล้ิานูดอลิลิารัต่์ัอปี ค่าใช่จ่้ำาย
เห่ล่ิาน้ีูบ้างส่วนูจำะได้รับั้การัช่ดเช่ยโดยรัายได้ทีี่�
เพิ�มข่้นูของรัฐั 
	• โดยรัวมแล้ิว ค่าใช่จ่้ำายของรัฐัทีี่�เพิ�มข่นู้สำาห่รับั้
การัดำาเนิูนูคดีแลิะบ้งัคับ้ใช่ก้ฎห่มายด้านูการั
พนัูนูไม่นู่าจำะเกินูกวา่ไม่กี�ล้ิานูดอลิลิารัต่์ัอปี ค่าใช่้
จ่ำายเห่ล่ิาน้ีูบ้างส่วนูอาจำได้รับั้การัช่ดเช่ยโดยรัาย
ได้ทีี่�เพิ�มข่นู้ของรัฐั 

การวิเคราะห์โดิยนัุกวิเคราะห์การออกกฎหมาย

เน้ั�อห้าข่องข่้อเสนัอนีั�สามารถพบ่ได้ิในัห้น้ัา 77 แลิะเว็บ็่ไซต์์ข่องเลิข่าธิกิารรฐัทีี่�
voterguide.sos.ca.gov
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ท้ี่องถิึ�นูในูแต่ัลิะปี นูอกจำากน้ีู ช่นูเผ่่าทีี่�
ดำาเนิูนูกิจำการัคาสิโนูขนูาดให่ญ่จ่ำายเงนิูเกือบ้ 
$150 ล้ิานูต่ัอปีให่กั้บ้ช่นูเผ่่าทีี่�ไม่ได้เปิดคาสิ
โนูห่รัอืมีเครัื�องสล็ิอตันู้อยกวา่ 350 เครัื�อง 

ข่อ้ต์กลิงชนัเผ่า่-รฐั ช่นูเผ่า่พื้นูเมืองอเมรักัินูมีสิที่ธิ
บ้างอยา่งภายใต้ักฎห่มายของรัฐับ้าลิกลิางในูการั
ปกครัองตันูเอง เช่นู่ สิที่ธบิ้างปรัะการัในูการัเสนูอ
การัพนัูนู ซ่ึ่�งห่มายความวา่โดยทัี่�วไปแล้ิวรัฐัไม่
สามารัถึควบ้คุมการัพนัูนูของช่นูเผ่า่ได้เวนู้แต่ัจำะได้
รับั้อนูญุาตัโดย (1) กฎห่มายของรัฐับ้าลิกลิางแลิะ 
(2) ขอ้ตักลิงทีี่�ได้รับั้อนูมัุติัจำากรัฐับ้าลิกลิางรัะห่วา่ง
ช่นูเผ่่าแลิะรัฐั (รูัจั้ำกกันูในูนูามขอ้ตักลิงรัะห่วา่งรัฐั
กับ้ช่นูเผ่่า) เมื�อช่นูเผ่า่ต้ัองการัเสนูอการัพนัูนูในู
ดินูแดนูของตันู กฎห่มายของรัฐับ้าลิกลิางกำาห่นูด
ให่ร้ัฐัต้ัองเจำรัจำาข้อตักลิงกับ้ช่นูเผ่า่ ห่ากช่นูเผ่า่แลิะ
รัฐัไม่สามารัถึตักลิงกันูได้ รัฐับ้าลิกลิางอาจำออกขอ้
ตักลิงรัว่มกันูแที่นู ในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย คาสิโนูแบ้บ้
ขอ้ตักลิงที่ำาให่ค้าสิโนูช่นูเผ่า่สามารัถึเสนูอเครัื�อง
สล็ิอตัแลิะเกมอื�นู ๆ บ้นูดินูแดนูของช่นูเผ่า่ สัญญา
เห่ล่ิาน้ีูกำาห่นูดวธิกีารัควบ้คุมการัพนัูนู พวกเขายงั
ต้ัองการัการัช่ำารัะเงนิูบ้างอยา่ง เช่นู่ ให่กั้บ้รัฐัแลิะ
รัฐับ้าลิท้ี่องถิึ�นู ปัจำจุำบ้นัูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยมีช่นูเผ่า่ถ่ึง 
79 เผ่่า ช่นูเผ่่าสามารัถึขอเปลีิ�ยนูแปลิงขอ้ตักลิง
เห่ล่ิาน้ีูได้ เช่นู่ เมื�อการัพนัูนูรูัปแบ้บ้ให่ม่กลิายเป็นู
สิ�งถูึกกฎห่มายในูรัฐั 
การบ่ังคับ่ใชก้ฎห้มายการพนัันัข่องรฐัแลิะท้ี่อง
ถิ�นั กฎห่มายการัพนัูนูของรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยแลิะ
ท้ี่องถิึ�นูมีผ่ลิบ้ังคับ้ใช่ใ้นูรูัปแบ้บ้ต่ัาง ๆ ตััวอยา่งเช่นู่ 
ห่นู่วยงานูกำากับ้ดูแลิสามารัถึเรัยีกคืนูใบ้อนูญุาตั 
ออกค่าปรับั้ ห่รัอืเรัยีกค่าปรับั้ผ่่านูคดีแพ่งทีี่�ยื�นู
ฟ้องในูศาลิพิจำารัณาคดีของรัฐั กรัะที่รัวงยุติัธรัรัม
แห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย (DOJ) อยัการัเที่ศมณฑลิ 
แลิะที่นูายความของเมืองสามารัถึยื�นูฟ้องคดี
อาญาในูศาลิพิจำารัณาคดีของรัฐัเพื�อต่ัอต้ัานูผู่้ทีี่�
ลิะเมิดกฎห่มายการัพนัูนูบ้างปรัะเภที่ 
การใชจ่้่ายด้ิานัการศึึกษาทีี่�จ่ำาเป็็นัป็ระจ่ำาปี็ 
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยกำาห่นูดให่ร้ัฐั
ต้ัองใช่เ้งนิูขันู้ตัำ�าในูโรังเรัยีนูตััง้แต่ัรัะดับ้ K–12 
แลิะวทิี่ยาลัิยชุ่มช่นูในูแต่ัลิะปี จำำานูวนูเงนิูขันู้ตัำ�า
น้ีูเพิ�มข่้นูเมื�อเวลิาผ่่านูไปโดยพิจำารัณาจำากการั
เติับ้โตัของรัายได้ภาษีของรัฐั เศรัษฐกิจำ แลิะ
การัเข้าเรัยีนูของนัูกเรัยีนู งบ้ปรัะมาณปัจำจุำบ้ันู
ของรัฐัปรัะกอบ้ด้วย $110 พันูล้ิานูเพื�อให่เ้ป็นู
ไปตัามข้อกำาห่นูดน้ีู ปัจำจุำบ้ันูกองทุี่นูทัี่�วไปของรัฐั
ให่เ้งนิูจำำานูวนูน้ีูมากกวา่ $80 พันูล้ิานู (กองทุี่นู
ทัี่�วไปเป็นูบ้ัญช่ปีฏิิบ้ัติัการัห่ลัิกของรัฐั ซ่ึ่�งจ่ำายเพื�อ

การัศ่กษา เรัอืนูจำำา การัดูแลิสุขภาพ แลิะบ้รักิารั
สาธารัณะอื�นู ๆ) ภาษีที่รัพัยสิ์นูในูท้ี่องถิึ�นูยงัใช่้
เพื�อให่เ้ป็นูไปตัามจำำานูวนูเงนิูขันู้ตัำ�าน้ีู 

ขอ้เสนุอ 
ข้อเสนูอ 26 อนูญุาตัให่มี้การัเดิมพันูกีฬาด้วย
ตันูเองทีี่�สนูามแข่งแลิะคาสิโนูของช่นูเผ่่า ข้อ
เสนูอต้ัองการัให่ส้นูามแข่งแลิะคาสิโนูทีี่�เสนูอการั
เดิมพันูกีฬาต้ัองจ่ำายเงนิูให่กั้บ้รัฐั เช่นู่ เพื�อรัองรับั้
ค่าใช่จ่้ำายด้านูกฎรัะเบ้ียบ้ของรัฐั ข้อเสนูอน้ีูยงั
อนูญุาตัให่มี้การัพนัูนูเพิ�มเติัม เช่นู่ รูัเล็ิตั ทีี่�คาสิ
โนูช่นูเผ่่า ในูทีี่�สุดก็เพิ�มวธิกีารัให่ม่ในูการับ้ังคับ้ใช่้
กฎห่มายการัพนัูนูในูบ้างรัฐั 
อนัญุาต์ให้มี้การเดิิมพนัักีฬาด้ิว็ยต์นัเองทีี่�
สนัามแข่่งม้าแลิะคาสิโนัชนัเผ่่า ข้อเสนูอ 26 
เปลีิ�ยนูแปลิงรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูย
แลิะกฎห่มายของรัฐัเพื�อให่ส้นูามแข่งม้าทีี่�ดำาเนิูนู
การัโดยเอกช่นูของรัฐัแลิะคาสิโนูของช่นูเผ่่า
สามารัถึเสนูอการัเดิมพันูกีฬาได้ อยา่งไรัก็ตัาม 
ข้อเสนูอน้ีูห่า้มเดิมพันูกีฬาบ้างปรัะเภที่—เช่นู่ 
เกมรัะดับ้มัธยมศ่กษาตัอนูปลิายแลิะเกมทีี่�ทีี่ม
วทิี่ยาลัิยในูรัฐัแคลิิฟอรัเ์นีูยเข้ารัว่ม ภาพทีี่� 1 
แสดงตัำาแห่นู่งทีี่�สามารัถึเลืิอกเดิมพันูกีฬาได้ 
	• ข่้อกำาห้นัดิเกี�ยว็กับ่สนัามแข่่งม้า ข้อเสนูอ
น้ีูอนูญุาตัให่ส้นูามแข่งทีี่�ดำาเนิูนูการัโดย
เอกช่นูทัี่ง้สี�แห่ง่ของรัฐัเสนูอการัเดิมพันู
กีฬาแก่ผู่้ทีี่�มีอายุ 21 ปีข่้นูไป การัเดิมพันู
ทัี่ง้ห่มดต้ัองที่ำาด้วยตันูเองทีี่�สนูามแข่งขันู 
ข้อเสนูอยงักำาห่นูดให่ส้นูามแข่งจ่ำายเงนิูรัอ้ย
ลิะ 10 ของการัเดิมพันูกีฬาในูแต่ัลิะวนัู --
ห่ลัิงจำากห่กัเงนิูรัางวลัิออกไปแล้ิว การัจ่ำาย
เงนิูเห่ล่ิาน้ีูจำะเข้ากองทุี่นูการัเดิมพันูกีฬารัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยแห่ง่ให่ม่ (CSWF) 
	• ข่อ้กำาห้นัดิเกี�ยว็กับ่คาสิโนัชนัเผ่่า ขอ้เสนูอ
น้ีูรัวมถ่ึงขอ้กำาห่นูดเฉพาะสำาห่รับั้คาสิโนูช่นู
เผ่า่ทีี่�เลืิอกเสนูอการัเดิมพนัูกีฬา ตััวอยา่ง
เช่นู่ การัเดิมพันูกีฬาสามารัถึเสนูอได้บ้นูดินู
แดนูของช่นูเผ่า่ห่ลัิงจำากทีี่�เผ่า่เปลีิ�ยนูความ
กะทัี่ดรัดัด้วยสถึานูะเพื�ออนูญุาตั ขอ้ตักลิง
ของแต่ัลิะเผ่า่จำะกำาห่นูดขอ้กำาห่นูดทีี่�ต้ัอง
ปฏิิบ้ติััตัาม ตััวอยา่งเช่นู่ ขอ้ตักลิงสามารัถึรัะบุ้
อายุขันู้ตัำ�าของผูู้่ทีี่�วางเดิมพันู การัช่ำารัะเงนิู
ทีี่�ต้ัองจ่ำายให่กั้บ้รัฐับ้าลิรัะดับ้รัฐัแลิะท้ี่องถิึ�นู 
แลิะวา่การัจ่ำายเงนิูของช่นูเผ่า่จำะเขา้สู่ CSWF 
ให่ม่ห่รัอืไม่ ห่ากการัช่ำารัะเงนิูไม่เขา้สู่ CSWF 

อนญุาตการเล่่นพนันรูเล่ตต์ เกมทอยลู่กเต๋า การเดิิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัว
ในพ้�นที�ของชนเผ่่าพ้�นเ ม้อง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้ิวย
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ข้อเสนอ อนญุาตการเล่่นพนันรูเล่ตต์ เกมทอยลู่กเต๋า การเดิิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัว
ในพ้�นที�ของชนเผ่่าพ้�นเ ม้อง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้ิวย
กระบวนการเข้าช้�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชน แล่ะบทกฎหมาย26

ตััวให่ม่ ขอ้เสนูอน้ีูจำะกำาห่นูดให่ช้่นูเผ่า่อยา่ง
นู้อยต้ัองจ่ำายเงนิูให่กั้บ้รัฐัสำาห่รับั้ค่าใช่จ่้ำายในู
การัควบ้คุมการัพนัูนูกีฬาทีี่�คาสิโนูช่นูเผ่า่ 

ต้์องใชร้ายได้ิ CSWF โดิยเฉพาะ  
ข้อเสนูอ 26 กำาห่นูดให่ร้ัายได้ CSWF ถืึอเป็นู
รัายได้ภาษีของรัฐัเพื�อคำานูวณยอดใช่จ่้ำายขันู้ตัำ�า
ในูโรังเรัยีนูตััง้แต่ัอนูบุ้าลิถ่ึง K–12 แลิะวทิี่ยาลัิย
ชุ่มช่นูในูแต่ัลิะปี ซ่ึ่�งห่มายความวา่เงนิู CSWF จำะ
ถูึกใช่เ้พื�อช่ว่ยตัอบ้สนูองรัะดับ้การัใช่จ่้ำายด้านูการั
ศ่กษาทีี่�จำำาเป็นูน้ีูก่อนู ข้อเสนูอกำาห่นูดให่ใ้ช่เ้งนิู
ในูครััง้ถัึดไปเพื�อสนัูบ้สนูนุูต้ันูทุี่นูด้านูกฎรัะเบ้ียบ้
ของรัฐั เงนิูทีี่�เห่ลืิอจำะถูึกนูำาไปใช่ใ้นูสามวธิ:ี (1) 

รัอ้ยลิะ 15 สำาห่รับั้การับ้ำาบ้ัด
การัติัดการัพนัูนูแลิะโปรัแกรัม
สุขภาพจิำตัแลิะเงนิูช่ว่ยเห่ลืิอ 
(2) รัอ้ยลิะ 15 สำาห่รับั้ค่าใช่จ่้ำาย
ในูการับ้ังคับ้ใช่ก้ารัเดิมพันูกีฬา
แลิะการัพนัูนูแลิะ (3) รัอ้ยลิะ 
70 ให่กั้บ้กองทุี่นูทัี่�วไปของรัฐั 
อนัญุาต์ให้เ้ล่ินัการพนัันั
เพิ�มเติ์มทีี่�คาสิโนัชนั
เผ่่า ข้อเสนูอ 26 เปลีิ�ยนู
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐั
แคลิิฟอรัเ์นีูยเพื�ออนูญุาตัให่ใ้ช่้
รูัเล็ิตัแลิะเกมทีี่�เล่ินูด้วยลูิกเต๋ัา
ทีี่�คาสิโนูของช่นูเผ่่า ก่อนูทีี่�จำะ
เสนูอเกมเห่ล่ิาน้ีู จำะต้ัองเปลีิ�ยนู
ข้อตักลิงของช่นูเผ่่ากับ้รัฐัเพื�อ
ให่พ้วกเขาสามารัถึที่ำาเช่นู่น้ัูนูได้ 
เพิ�มว็ธิิกีารบ่ังคับ่ใชใ้ห้ม่ ข้อ
เสนูอ 26 เพิ�มวธิกีารัให่ม่ในูการั
บ้ังคับ้ใช่ก้ฎห่มายการัพนัูนูของ
รัฐับ้างปรัะเภที่ เช่นู่ กฎห่มาย
ทีี่�ห่า้มเกมไพ่บ้างปรัะเภที่ โดย
เฉพาะอยา่งยิ�ง อนูญุาตัให่้
บุ้คคลิห่รัอืห่นู่วยงานูทีี่�เช่ื�อ
วา่มีผู่้ลิะเมิดกฎห่มายเห่ล่ิา
น้ีูสามารัถึยื�นูฟ้องคดีแพ่งในู
ศาลิพิจำารัณาคดีของรัฐัได้ คดี
น้ีูสามารัถึขอค่าปรับั้สูงสุด 
$10,000 ต่ัอการัลิะเมิด 
นูอกจำากน้ีูยงัสามารัถึขอให่้
ศาลิห่ยุดพฤติักรัรัมได้ คดีแพ่ง
เห่ล่ิาน้ีูจำะได้รับั้อนูญุาตัก็ต่ัอเมื�อ
บุ้คคลิห่รัอืนิูติับุ้คคลิทีี่�ยื�นูขอให่ ้
DOJ ดำาเนิูนูการัก่อนูแลิะ (1) 
DOJ ไม่ยื�นูฟ้องในูศาลิภายในู 

90 วนัูห่รัอื (2) ศาลิปฏิิเสธกรัณีทีี่� DOJ ยื�นูฟ้อง
แลิะไม่ได้ห่า้ม จำากการัถูึกฟ้องอกีครััง้ บ้ที่ลิงโที่ษ
ทีี่�รัวบ้รัวมจำะเข้าสู่ CSWF เพื�อให่เ้ป็นูไปตัามจุำด
ปรัะสงค์ทีี่�รัะบุ้ไวข้้างต้ันู 

ผ่ล่ที�มีต่องบประมาณ 
ข้อเสนูอ 26 จำะส่งผ่ลิกรัะที่บ้ทัี่ง้รัายได้แลิะต้ันูทุี่นู
ของรัฐัแลิะรัฐับ้าลิท้ี่องถิึ�นู อยา่งไรัก็ตัาม ขนูาด
ทีี่�แท้ี่จำรังิของผ่ลิกรัะที่บ้เห่ล่ิาน้ีูไม่แนู่นูอนู แลิะ
จำะข่้นูอยูกั่บ้วา่ข้อเสนูอถูึกตีัความแลิะนูำาไป
ปฏิิบ้ัติัอยา่งไรั ตััวอยา่งเช่นู่ ไม่ช่ดัเจำนูห่ากมีการั

รูปที่ 1

ที่ตั้งของสนามแขงมาและคาสิโนชน
เผาที่สามารถเสนอการเดิมพันกีฬาได
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เปลีิ�ยนูแปลิงข้อตักลิงรัะห่วา่งช่นูเผ่่าเพื�ออนูญุาตั
ให่มี้การัเดิมพันูกีฬาจำะต้ัองช่ำารัะเงนิูเพิ�มเติัมให่้
กับ้รัฐับ้าลิท้ี่องถิึ�นู ผ่ลิกรัะที่บ้ที่างการัเงนิูจำะข่้นูอยู่
กับ้จำำานูวนูผู่้ทีี่�เลืิอกเดิมพันูกีฬาแลิะความถีึ�ทีี่�ใช่ว้ธิี
บ้ังคับ้ใช่ท้ี่างแพ่งแบ้บ้ให่ม่ 
รายได้ิข่องรฐัทีี่�เพิ�มข่ึ�นั ข้อเสนูอ 26 จำะเพิ�มรัาย
ได้ของรัฐัจำากการัจ่ำายเงนิูในูสนูามแข่งแลิะการั
พนัูนูกีฬาของช่นูเผ่่าตัลิอดจำนูบ้ที่ลิงโที่ษที่าง
แพ่ง ขนูาดของการัเพิ�มข่้นูน้ีูไม่แนู่นูอนู แต่ัอาจำ
สูงถ่ึงห่ลิายสิบ้ๆ ล้ิานูดอลิลิารัต่์ัอปี บ้างส่วนูของ
รัายได้น้ีูจำะเป็นูเรัื�องให่ม่ ตััวอยา่งเช่นู่ ปัจำจุำบ้ันูรัฐั
ไม่ได้รับั้ส่วนูแบ้่งการัเดิมพันูกีฬาทีี่�ผ่ิดกฎห่มาย 
ซ่ึ่�งห่มายความวา่รัฐัจำะได้รับั้รัายได้ให่ม่เมื�อผู่้คนู
ที่ำาการัเดิมพันูกีฬาอยา่งถูึกกฎห่มายมากกวา่ผ่ิด
กฎห่มาย อยา่งไรัก็ตัาม รัายได้บ้างส่วนูน้ีูไม่ใช่่
เรัื�องให่ม่ ตััวอยา่งเช่นู่ ปัจำจุำบ้ันูรัฐัได้รับั้รัายได้เมื�อ
มีคนูใช่จ่้ำายเงนิูในูบ้างสิ�ง เช่นู่ เกมลิอตัเตัอรัหี่รัอื
ซ้ืึ่อของ ซ่ึ่�งห่มายความวา่รัฐัอาจำไม่ได้รับั้รัายได้ให่ม่
เมื�อผู่้คนูใช่จ่้ำายนู้อยลิงในูสิ�งเห่ล่ิาน้ัูนูเพื�อให่พ้วก
เขาสามารัถึเดิมพันูกีฬาได้ 
รัายได้ทีี่�เพิ�มข่้นูบ้างส่วนูจำะเข้าสู่ CSWF ซ่ึ่�งจำะส่ง
ผ่ลิให่มี้การัใช่จ่้ำายขันู้ตัำ�าในูโรังเรัยีนู K–12 แลิะ
วทิี่ยาลัิยชุ่มช่นูสูงกวา่ทีี่�จำำาเป็นู ปรัะมาณรัอ้ยลิะ 
40 ของเงนิู CSWF มีแนูวโนู้มทีี่�จำะใช่เ้พื�อให่เ้ป็นู
ไปตัามยอดใช่จ่้ำายขันู้ตัำ�าทีี่�สูงข่้นูน้ีู ส่วนูทีี่�เห่ลืิออกี
รัอ้ยลิะ 60 จำะใช่ส้ำาห่รับั้การัเดิมพันูกีฬาแลิะค่าใช่้
จ่ำายทีี่�เกี�ยวข้องกับ้การัพนัูนูตัลิอดจำนูการัจัำดลิำาดับ้
ความสำาคัญการัใช่จ่้ำายของรัฐัอื�นู ๆ 
ผ่ลิกระที่บ่ต่์อรายได้ิข่องรฐับ่าลิท้ี่องถิ�นั 
ข้อเสนูอ 26 อาจำส่งผ่ลิกรัะที่บ้ต่ัอรัายได้ของ
รัฐับ้าลิท้ี่องถิึ�นู ตััวอยา่งเช่นู่ ห่อ้งเล่ินูไพ่อาจำสรัา้ง
รัายได้นู้อยลิง ห่ากได้รับั้ผ่ลิกรัะที่บ้ในูที่างลิบ้จำาก
วธิกีารับ้ังคับ้ใช่ท้ี่างแพ่งแบ้บ้ให่ม่ ซ่ึ่�งสามารัถึ
ลิดภาษีแลิะค่าธรัรัมเนีูยมทีี่�พวกเขาจ่ำายให่กั้บ้
เมืองทีี่�พวกเขาตััง้อยูไ่ด้ ผ่ลิกรัะที่บ้ต่ัอห่นู่วยงานู
ปกครัองส่วนูท้ี่องถิึ�นูส่วนูให่ญ่ไม่นู่าจำะมีมาก 
อยา่งไรัก็ตัาม อาจำมีผ่ลิกรัะที่บ้มากข่้นูกับ้รัฐับ้าลิ
ท้ี่องถิึ�นูบ้างแห่ง่ทีี่�ได้รับั้ส่วนูแบ้่งรัายได้จำำานูวนู
มากจำากห่อ้งเล่ินูไพ่ ตััวอยา่งเช่นู่ ในูห่นู่�งเมืองเรัา
จำะปรัะมาณการัวา่มีการัช่ำารัะเงนิูด้วยห่อ้งเล่ินูไพ่
อยูที่ี่�ปรัะมาณ รัอ้ยลิะ 70 ของรัายได้ของกองทุี่นู
ทัี่�วไป ในูเวลิาเดียวกันู ข้อตักลิงรัะห่วา่งรัฐักับ้ช่นู
เผ่่าทีี่�เปลีิ�ยนูไปเพื�ออนูญุาตัให่มี้การัเดิมพันูกีฬา
อาจำต้ัองจ่ำายเงนิูเพิ�มเติัมให่กั้บ้รัฐับ้าลิท้ี่องถิึ�นู 
ต้์นัทุี่นัการกำากับ่ดูิแลิข่องรฐัทีี่�เพิ�มข่ึ�นั ขอ้เสนูอ 
26 จำะสรัา้งงานูมากข่นู้สำาห่รับั้ห่นู่วยงานูของรัฐั 

อนุญาตการเล่่นพนันรูเล่ตต์ เกมทอยลู่กเต๋า การเดิิมพันกีฬาแบบตัวต่อ
ตัว ในพ้้นท่ีของชนเผ่่าพ้้นเ ม้อง การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญด้ิวย
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(เช่นู่ DOJ) เพื�อควบ้คุมการัเดิมพนัูกีฬา ปรัมิาณ
งานูจำะข่นู้อยูกั่บ้วธิกีารัควบ้คุมการัเดิมพนัูกีฬาเป็นู
ส่วนูให่ญ ่เช่นู่ ปรัะเภที่การัเดิมพนัูทีี่�ไม่อนูญุาตั 
ค่าใช่จ่้ำายทัี่ง้ห่มดสำาห่รับั้งานูเพิ�มเติัมน้ีูอาจำสูงถ่ึง
ห่ลิายสิบ้ล้ิานูดอลิลิารัต่์ัอปี ค่าใช่จ่้ำายบ้างส่วนูห่รัอื
ทัี่ง้ห่มดเห่ล่ิาน้ีูจำะถูึกช่ดเช่ยด้วยรัายได้ CSWF แลิะ
การัช่ำารัะเงนิูของช่นูเผ่า่ให่กั้บ้รัฐัทีี่�ไม่เขา้สู่ CSWF 
ต้์นัทุี่นัการบ่ังคับ่ใชข้่องรฐัทีี่�เพิ�มข่ึ�นั วธิกีารับ้ังคับ้
ใช่ท้ี่างแพ่งแบ้บ้ให่ม่จำะสรัา้งงานูให่กั้บ้ DOJ แลิะ
ศาลิของรัฐัมากข่้นู DOJ จำะต้ัองตัรัวจำสอบ้แลิะตัอบ้
สนูองต่ัอการัอา้งวา่กฎห่มายการัพนัูนูกำาลัิงถูึก
ฝ่่าฝื่นู ศาลิของรัฐัจำะต้ัองดำาเนิูนูการัฟ้องรัอ้งที่าง
แพ่งด้วย ค่าใช่จ่้ำายในูการับ้ังคับ้ใช่ข้องรัฐัทัี่ง้ห่มด
จำะข่้นูอยูกั่บ้ความถีึ�ในูการับ้ังคับ้ใช่ว้ธิกีารับ้ังคับ้
ใช่ท้ี่างแพ่งแบ้บ้ให่ม่ อยา่งไรัก็ตัาม ค่าใชจ่้่ายทีี่�
เพิ�มข่ึ�นัเห้ล่ิานีั�ไม่น่ัาจ่ะเกินัห้ลัิกล้ิานัดิอลิลิารต่์์อ
ปี็ จำำานูวนูน้ีูนู้อยกวา่ครั่�งห่นู่�งของรัอ้ยลิะ 1 ของ
งบ้ปรัะมาณกองทุี่นูทัี่�วไปทัี่ง้ห่มดของรัฐั ค่าใช่จ่้ำาย
เห่ล่ิาน้ีูบ้างส่วนูสามารัถึช่ดเช่ยด้วยรัายได้ CSWF 
ผ่ลิทีี่�มีต่์องบ่ป็ระมาณอ้�นั ๆ ข้อเสนูอ 26 อาจำส่ง
ผ่ลิให่เ้กิดผ่ลิกรัะที่บ้ที่างการัเงนิูอื�นู ๆ ต่ัอรัฐัแลิะ
รัฐับ้าลิท้ี่องถิึ�นู ตััวอยา่งเช่นู่ รัายได้ของรัฐัแลิะ
ท้ี่องถิึ�นูอาจำเพิ�มข่้นูจำากผู่้ทีี่�มาจำากนูอกรัฐัเพื�อ
ที่ำาการัเดิมพันูกีฬาแลิะใช่จ่้ำายมากกวา่ทีี่�พวกเขา
ต้ัองการั นูอกจำากน้ีู รัฐับ้าลิรัะดับ้รัฐัแลิะท้ี่องถิึ�นู
อาจำมีค่าใช่จ่้ำายเพิ�มข่้นู ตััวอยา่งเช่นู่ ผู่้คนูจำำานูวนู
มากข่้นูทีี่�เยี�ยมช่มสนูามแข่งห่รัอืคาสิโนูอาจำเพิ�ม
ค่าใช่จ่้ำายในูการับ้ังคับ้ใช่ก้ฎห่มายของรัฐัแลิะท้ี่อง
ถิึ�นู ไม่ที่รัาบ้ผ่ลิกรัะที่บ้สุที่ธขิองผ่ลิกรัะที่บ้ข้างต้ันู
ต่ัอะรัฐับ้าลิรัะดับ้รัฐัแลิท้ี่องถิึ�นู  

โปรดิไปที� https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals สำาหรบัรายช้�อคณะกรรมการที�จััดิตั�งข้�นุ
เพ้�อสนัุบสนุนุุหรอ้คัดิค้านุมาตรการนีุ�เป็นุหลั่ก

โปรดิไปที� https://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html 

เพ้�อดูิรายช้�อผู่บ้รจิัาคเงนิุจัำานุวนุสูงสุดิ 10 รายแรก 
แก่คณะกรรมการ 
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20   |  ข้อโต้แยง้ ขอ้โต้แยง้ท่ีพมิพ์ในหน้าน้ีเป็นความเหน็ของผู้เขยีน และยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ข้อเสนอ อนุญาตการเล่นพนันรูเลตต์ เกมทอยลูกเต๋า การเดิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัว
ในพื้นท่ีของชนเผ่าพื้นเ มือง การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญด้วย
กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย26

★  ข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนข้อเสนอ 26  ★

★  การหักล้างข้อโต้แย้งท่ีสนับสนุนร่างกฎหมายข้อเสนอ 26  ★

ข้อเสนอ 26: การเดิิมพัันกีฬาอยา่งถููกกฎหมาย
 ข้อเสนอ 26 เป็็นการขยายการพันันครั�งใหญ่่ในรฐัแคลิิฟอรเ์นียซ่ึ่�งได้ิรบั
การสนับสนนุจากคาสิโนชนเผ่่าทีี่�ร ำ�ารวยหา้แหง่ซ่ึ่�งมีเป้็าหมายเพั่�อเพัิ�ม
การผู่กขาดิเหน่อการพันันทัี่�งหมดิแลิะที่ำาใหก้ารพันันกีฬาถููกกฎหมายใน
เกมระดัิบวทิี่ยาลัิยแลิะระดัิบม่ออาชพีั
ข้อเสนอ 26 จะนำาไป็สู่การพันันแลิะการเสพัติดิในคนทีี่�ยงัไม่บรรลุิ
นิติภาวะมากข่�น 
ข้อเสนอ 26: ขยายการพันันทีี่�ไม่มีการควบคุม ผู่้สนับสนนุข้อเสนอ 26 
อา้งวา่จะนำาไป็สู่การควบคุมการพันันทีี่�ดีิข่�น แต่พัวกเขาไม่ได้ิอยูภ่ายใต้
กฎหมายของรฐัส่วนใหญ่่ตั�งแต่แรก
ชนเผ่่าทีี่�เล่ินเกมเดีิยวกันเหล่ิานี�บางคนถู่งกับป็ฏิิเสธทีี่�จะป็ฏิิบัติ
ตามกฎหมายของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย ซ่ึ่�งรวมถู่ง: 
•  กฎหมายคุณภาพัสิ�งแวดิล้ิอมของเรา •  กฎหมายต่อต้านการเล่ิอก
ป็ฏิิบัติแลิะการล่ิวงลิะเมิดิที่างเพัศของเรา •  กฎหมายค่าแรงขั�นตำ�าของเรา
บางคนหา้มมิใหพ้ันักงานเข้ารว่มสหภาพัแรงงานแลิะบางคนถู่งกับยอม
ใหเ้ด็ิกอายุสิบแป็ดิปี็เล่ินการพันัน! 
ข้อเสนอ 26: ที่ำาลิายการแข่งขัน ผู่้สนับสนนุข้อเสนอ 26 ที่ำากำาไร
มหาศาลิซ่ึ่�งยงัคงเปิ็ดิอยูใ่นชว่งโควดิิขณะทีี่�การแข่งขันสโมสรเล่ินไพั่
ของพัวกเขาต้องปิ็ดิลิง ตอนนี�พัวกเขาต้องการเลิิกกิจการสโมสรเล่ินไพั่

ทีี่�ได้ิรบัอนญุ่าตแลิะอยูภ่ายใต้การควบคุมโดิยใหอ้ำานาจการบังคับใชข้อง
อยัการสูงสุดิในการดิำาเนินคดีิตามกฎหมายโดิยอยัการสูงสุดิในการฝััง
สโมสรเล่ินไพั่ด้ิวยคดีิทีี่�ไม่สำาคัญ่ 
ข้อเสนอ 26 ที่ำารา้ยชุมชนผ่ิวสีอ่�น ๆ หากผู่้สนับสนนุของข้อเสนอ 26 
สามารถูยกเลิิกการแข่งขันสโมสรเล่ินไพั่ของพัวกเขาได้ิ รฐัจะสูญ่เสีย
งาน 32,000 ตำาแหน่งแลิะรายได้ิท้ี่องถิู�น $500 ล้ิานต่อปี็ซ่ึ่�งใหทุ้ี่น
สนับสนนุโครงการตำารวจ ดัิบเพัลิิง การดูิแลิสุขภาพั แลิะหลัิงเลิิก
เรยีน—อยา่งไม่สมส่วนในชุมชนผ่ิวสีอ่�น ๆ ทีี่�แยไ่ป็กวา่นั�น ชุมชนของรฐั
แคลิิฟอรเ์นียจะสูญ่เสียค่าจ้าง $1.6 พัันล้ิาน 
ข้อเสนอ 26 นั�นแยม่ากถู่งชนาดิทีี่�ชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงในรฐั
แคลิิฟอรเ์นียส่วนใหญ่่ไม่สนับสนนุด้ิวยซึ่ำ�า 
เรยีนรูเ้พัิ�มเติมทีี่� VoteNoOnProp26.org
Floyd Meshad, ป็ระธาน
มูลินิธทิี่หารผ่่านศ่กแหง่ชาติ 
George Mozingo, ป็ระธาน
สหพัันธผู์่้สนับสนนุผู่้สูงอายุรฐัแคลิิฟอรเ์นีย 
Shavon Moore-Cage, สมาชกิ
สหพัันธรฐัแหง่รฐั เที่ศมณฑลิ แลิะเที่ศบาลิแหง่สหรฐัอเมรกิา หมวดิ
การจัดิการ 36 ท้ี่องถิู�น 

ชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย สิที่ธพิัลิเม่อง ธุรกิจ ผู่้นำาด้ิาน
ความป็ลิอดิภัยสาธารณะเรยีกรอ้งให:้ รบัข้อเสนอ 26 เป็็นเวลิากวา่สอง
ที่ศวรรษแล้ิวทีี่�ผู่้มีสิที่ธเิล่ิอกตั�งในรฐัแคลิิฟอรเ์นียได้ิยน่หยดัิกับชนเผ่่า
อนิเดีิยนแดิง โดิยใหสิ้ที่ธิ�พัวกเขาในการเล่ินเกมทีี่�มีการควบคุมอยา่ง
เข้มงวดิบนดิินแดินของชนเผ่่า การเล่ินเกมของอนิเดีิยนแดิงชว่ยยกชน
เผ่่าใหพ้ั้นจากความยากจน—สรา้งงานแลิะจัดิหารายได้ิสำาหรบับรกิาร
สำาคัญ่ของชนเผ่่า ซ่ึ่�งรวมถู่งการศ่กษา การดูิแลิสุขภาพั ทีี่�อยูอ่าศัย 
ความป็ลิอดิภัยสาธารณะ การอนรุกัษ์วฒันธรรม แลิะอ่�น ๆ
ข้อเสนอ 26 จะสานต่อมรดิกนี�โดิยการอนญุ่าตการเดิิมพัันกีฬาโดิยไป็
ด้ิวยตนเองจรงิทีี่�คาสิโนอนิเดีิยนแดิงทีี่�มีการควบคุมอยา่งสูงสำาหรบั
ผู่้ใหญ่่อายุ 21 ปี็ข่�นไป็ แลิะอนญุ่าตใหค้าสิโนอนิเดีิยนแดิงเสนอเกมเพัิ�ม
เติม เชน่ รูเล็ิตแลิะลูิกเต๋า
ข้อเสนอ 26 ส่งเสรมิการพั่�งพัาตนเองของอนิเดีิยนแดิง  
การรวมกลุ่ิมกันในวงกวา้งของชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
สนับสนนุข้อเสนอ 26 เน่�องจากจะส่งเสรมิการพั่�งพัาตนเองของทุี่กเผ่่า 
ข้อเสนอ 26 จะเพัิ�มเงนิทุี่นสำาหรบัข้อตกลิงการแบ่งรายได้ิทีี่�มอบเงนิ
หลิายสิบล้ิานใหกั้บชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงทีี่�ยากจนกวา่แลิะเล็ิกกวา่ในรฐั
แคลิิฟอรเ์นียทุี่กปี็
“ฉันได้ิเหน็โดิยตรงถู่งผ่ลิกระที่บทีี่�เป็ลีิ�ยนแป็ลิงจากการแบ่งปั็นรายได้ิ
จากการเล่ินเกมของอนิเดีิยนแดิงทีี่�มีต่อคนของเรา โดิยชว่ยใหช้นเผ่่า
เล็ิก ๆ ของเราจ่ายค่าโรงเรยีน คลิินิกสุขภาพั แลิะบรกิารดัิบเพัลิิง ข้อ
เสนอ 26 จะยงัคงยกชนเผ่่าเชน่เราใหพ้ั้นจากความยากจนแลิะชว่ยให้
เรา ”พั่�งพัาตนเองได้ิมากข่�น”—Thomas Tortez ป็ระธานเผ่่า Torres 
Martinez Desert Cahuilla Indians
ข้อเสนอ 26 เป็็นแนวที่างทีี่�มีความรบัผ่ิดิชอบมากทีี่�สุดิในการอนมัุติ
การเดิิมพัันกีฬาข้อเสนอ 26 จะที่ำาใหก้ารพันันกีฬาถููกกฎหมายใน
ลัิกษณะทีี่�ควบคุมทีี่�คาสิโนชนเผ่่าทีี่�มีการควบคุมอยา่งสูงแลิะสิ�งอำานวย
ความสะดิวกในการแข่งม้าทีี่�มีใบอนญุ่าต การเดิิมพัันกีฬาแบบโดิยไป็
ด้ิวยตนเองจรงิเป็็นการป้็องกันการตรวจสอบอายุทีี่�แข็งแกรง่ทีี่�สุดิ เพั่�อ
ป้็องกันการเล่ินการพันันทีี่�ยงัไม่บรรลุินิติภาวะแลิะการป้็องกันปั็ญ่หาการ
พันัน ในที่างกลัิบกัน ข้อเสนอ 27 จะที่ำาใหก้ารพันันกีฬาออนไลิน์แลิะม่อ
ถู่อถููกกฎหมายในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย โดิยเป็ลีิ�ยนโที่รศัพัท์ี่ม่อถู่อ แท็ี่บเล็ิต
แลิะแล็ิป็ท็ี่อป็แที่บทุี่กเคร่�องใหก้ลิายเป็็นอุป็กรณ์การพันัน—เพัิ�มความ
เสี�ยงของผู่้ทีี่�ยงัไม่บรรลุินิติภาวะแลิะการพันันทีี่�มีปั็ญ่หา เราขอใหคุ้ณลิง
คะแนนเสียงวา่รบัข้อเสนอ 26 แลิะไม่รบัข้อเสนอ 27

ข้อเสนอ 26 ป็ระโยชน์ทัี่�งหมดิของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
คาสิโนชนเผ่่าของรฐัแคลิิฟอรเ์นียสรา้งรายได้ิ $26.9 พัันล้ิานต่อปี็
สำาหรบัเศรษฐกิจของรฐั สนับสนนุงานมากกวา่ 150,000 ตำาแหน่ง ค่า
จ้าง $12.4 พัันล้ิาน แลิะสรา้งรายได้ิเก่อบ $1.7 พัันล้ิานแก่รฐัแลิะ
รฐับาลิท้ี่องถิู�น ข้อเสนอ 26 จะสรา้งงานแลิะโอกาสที่างเศรษฐกิจใหกั้บ
ชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงแลิะชาวรฐัแคลิิฟอรเ์นียทัี่�งหมดิ
ข้อเสนอ 26 สนับสนนุโรงเรยีนของรฐัแลิะลิำาดัิบความสำาคัญ่ของรฐั
 ตามนักวเิคราะหก์ฎหมายทีี่�ไม่สังกัดิพัรรค ข้อเสนอ 26 จะสรา้งรายได้ิ
หลิายสิบล้ิานดิอลิลิารต่์อปี็สำาหรบับรกิารทีี่�สำาคัญ่ เชน่ โรงเรยีนของรฐั 
โครงการคนเรร่อ่นแลิะสุขภาพัจิต การป้็องกันไฟป่็า บรกิารใหค้นชรา 
แลิะลิำาดัิบความสำาคัญ่อ่�น ๆ ของรฐั
ข้อเสนอ 26 มีบที่บัญ่ญ่ัติเพั่�อบังคับใชก้ฎหมายการพันันของรฐั
แคลิิฟอรเ์นียแลิะป้็องกันอาชญ่ากรรม กฎหมายของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
หา้มเกมไพั่ในบ้านเชน่เดีิยวกับทีี่�พับในคาสิโนในรฐัเนวาดิา อยา่งไร
ก็ตาม เร่�องนี� คาสิโน หอ้งเล่ินไพั่บางแหง่ แลิะนายธนาคารที่างการเงนิ
ของพัวกเขาได้ิดิำาเนินการเกมไพั่ต้องหา้มเหล่ิานี�—ดิำาเนินการเล่ินการ
พันันทีี่�ผ่ิดิกฎหมายแลิะลิะเมิดิกฎหมายของรฐัอยา่งโจ่งแจ้ง การพันันทีี่�
ผ่ิดิกฎหมายนำาไป็สู่การฟอกเงนิ การฉ้อโกง แลิะอาชญ่ากรรม ข้อเสนอ 
26 จะเสรมิสรา้งการบังคับใชก้ฎหมายการเล่ินเกมของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
เพั่�อป็ราบป็รามการพันันทีี่�ผ่ิดิกฎหมายแลิะป้็องกันกิจกรรมที่างอาญ่านี�
รบัข้อเสนอ 26: ทีี่�สนับสนนุโดิยชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิง ผู่้นำาด้ิานสิที่ธิ
พัลิเม่อง ธุรกิจ แลิะผู่้สนับสนนุด้ิานความป็ลิอดิภัยสาธารณะ  
• หอการค้าอเมรกัินอนิเดีิยน • National Association for the 
Advancement of Colored People (NAACP) รฐัแคลิิฟอรเ์นีย • สมาคม
อยัการเขตรฐัแคลิิฟอรเ์นีย • Yolo County Fire Chiefs Association • 
San Diego Police Officers Association • La Raza Roundtable of 
California • California Nations Indian Gaming Association •  
Gold Coast Veterans Foundation • การป็ระชุมผู่้ป็ระกอบพัิธี
แบ๊บติสต์แหง่แอลิเอแลิะรฐัแคลิิฟอรเ์นียตอนใต้
www.YesProp26.com
Beth Glasco, รองป็ระธานชนเผ่่า
Barona Band of Mission Indians 
Tracy Stanhoff, ป็ระธาน
หอการค้าอเมรกัินอนิเดีิยน 
Greg Sarris, ป็ระธานชนเผ่่า
Federated Indians of Graton Rancheria 
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อนุญาตการเล่นพนันรูเลตต์ เกมทอยลูกเต๋า การเดิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัว
ในพื้นท่ีของชนเผ่าพื้นเ มือง การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญด้วย

กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย

ข้อเสนอ

26
★  ข้อโต้แย้งเพื่อคัดค้านข้อเสนอ 26  ★

★  การหักล้างข้อโต้แย้งท่ีคัดค้านข้อเสนอ 26  ★

ข้อเสนอ 26 อนญุ่าติใหเ้ดิิมพัันกีฬาแบบไป็ที่ำาเองจรงิ ๆ บนท่ีี่ดิินของชน
เผ่่าเป็็นเวลิากวา่สองที่ศวรรษแล้ิวท่ีี่ผู่้มีสิที่ธเิล่ิอกตัง้ในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
ได้ิมอบหมายใหช้นเผ่่าพั่้นเม่องอเมรกัินของรฐัแคลิิฟอรเ์นียดิำาเนินการ
เกมท่ีี่ป็ลิอดิภัยแลิะได้ิรบัการควบคุมอยา่งสูงบนดิินแดินของชนเผ่่าของ
ตนเอง ข้อเสนอ 26 อนญุ่าตใหช้นเผ่่าอนิเดีิยนแดิงเสนอการเดิิมพััน
กีฬา รูเล็ิตต์ แลิะเกมลูิกเต๋าท่ีี่คาสิโนของชนเผ่่าด้ิวยตนเอง มาตรา 3 
ของข้อเสนอ 26 ได้ิแสดิงเจตจำานงท่ีี่จะจำากัดิการเดิิมพัันกีฬาไวท่ี้ี่ “ผู่้ท่ีี่
มีอายุตัง้แต่ 21 ปี็ข่้นไป็เพั่่อป้็องกันการพันันท่ีี่ยงัไม่บรรลุินิติภาวะ”
“คาสิโนอนิเดีิยนแดิงของรฐัแคลิิฟอรเ์นียได้ิรบัการควบคุมอยา่งเข้ม
งวดิแลิะดิำาเนินการเกมท่ีี่ป็ลิอดิภัยแลิะมีความรบัผ่ิดิชอบมานานกวา่
สองที่ศวรรษ”—Richard Schuetz, อดีิตผู่้บัญ่ชาการ, คณะกรรมการ
ควบคุมการพันันแหง่รฐัแคลิิฟอรเ์นีย 
ข้อเสนอ 26 ส่งเสรมิการพั่่งพัาตนเองของชาวอนิเดีิยนแดิง 
ข้อเสนอ 26 จะสรา้งเงนิทุี่นเพัิม่เติมเพั่่อสนับสนนุการศ่กษา ท่ีี่พัักอาศัย 
การดูิแลิสุขภาพั แลิะบรกิารอ่่น ๆ ในชุมชนชนเผ่่า ข้อเสนอ 26 จะยงัให้
ส่วนแบ่งรายได้ิหลิายสิบล้ิานต่อปี็สำาหรบัชนเผ่่าเล็ิก ๆ ท่ีี่ไม่ใชเ่กม
ผู่ใ้หบ้รกิารคาสิโนแบบหอ้งเล่ินไพ่ักำาลัิงใชแ้คมเป็ญ่ท่ีี่หลิอกลิวงเพั่่อต่อ
ต้านชนเผ่า่อนิเดีิยนแลิะขอ้เสนอ 26ผู่ป้็ระกอบกิจการคาสิโนหอ้งเล่ิน
ไพ่ั แลิะนายธนาคารการพันันของพัวกเขาใหทุ้ี่นโจมตีในขอ้เสนอ 26 ถููก
ป็รบัหลิายล้ิานสำาหรบัการลิะเมิดิกฎหมายต่อต้านการฟอกเงนิ หน่วยงาน
กำากับดูิแลิท่ีี่ที่ำาใหเ้ขา้ใจผ่ดิิ แลิะการพันันท่ีี่ผ่ดิิกฎหมาย แต่มีการควบคุม

ดูิแลิคาสิโนหอ้งเล่ินไพัน้่อยมาก ผู่ก้ระที่ำาผ่ดิิเหล่ิาน้ีกำาลัิงดิำาเนินการ
รณรงค์หลิอกลิวงต่อต้านขอ้เสนอ 26 เพั่่อหลีิกเล่ีิยงความรบัผ่ดิิชอบ 
ข้อเสนอ 26 ชว่ยหยุดิแลิะป้็องกันการพันันท่ีี่ผ่ิดิกฎหมาย 
การพันันท่ีี่ผ่ิดิกฎหมายมักเก่ียวข้องกับการค้ายาเสพัติดิ การฟอกเงนิ 
การกู้ยม่เงนิ แลิะอาชญ่ากรรมรุนแรง ข้อเสนอ 26 กำาหนดิกระบวนการ
ท่ีี่คล่ิองตัวกับกระที่รวงยุติธรรมเพั่่อชว่ยหยุดิแลิะป้็องกันการพันันท่ีี่
ผ่ิดิกฎหมาย ข้อเสนอ 26 จะไม่ปิ็ดิกิจการท่ีี่ถููกต้องตามกฎหมายเพัียง
รายการเดีิยว
สนับสนนุการพั่่งพัาตนเองแลิะป็ลิอดิภัยของชาวอนิเดีิยนแดิง การเล่ิน
เกมอยา่งมีความรบัผ่ิดิชอบ: รบัข้อเสนอ 26  
YESon26.com 
Maxine Littlejohn, สมาชกิสภาท่ีี่เป็็นชนเผ่่า
Santa Ynez Band of Chumash Indians 
Anthony Roberts, ป็ระธานชนเผ่่า
Yocha Dehe Wintun Nation 
Olin Jones, อดีิตผู่้อำานวยการ
สำานักงานกิจการชนพ้่ันเม่องอเมรกัินท่ีี่กระที่รวงยุติธรรมรฐัแคลิิฟอรเ์นีย 

ขอ้เสนอ 26 เป็็นการขยายการพันันครั�งใหญ่ใ่นรฐัแคลิิฟอรเ์นียทีี่�จะที่ำาให้
การพันันกีฬาม่ออาชพีั กีฬาวทิี่ยาลัิย แลิะกีฬาสมัครเล่ินถููกกฎหมาย 
คาสิโนชนเผ่า่ทีี่�มั�งคั�งหา้แหง่กำาลัิงสนับสนนุขอ้เสนอ 26 เพั่�อขยายการ
ผู่กขาดิเหน่อการพันันในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย—เพั่�อใหพ้ัวกเขาสามารถูที่ำา
กำาไรได้ิมากกวา่พันัล้ิานแลิะยงัคงจ่ายภาษีของรฐัแที่บไม่มีอะไรเลิย 
ขอ้เสนอ 26: การพันันแลิะการเสพัติดิทีี่�ยงัไม่บรรลุินิติภาวะมากข่�น แม้
จะมีกฎหมายของรฐัทีี่�ที่ำาใหก้ารเล่ินการพันันผ่ดิิกฎหมายสำาหรบัทุี่กคนทีี่�
อายุตำ�ากวา่ 21 ปี็ หน่�งในผู่ส้นับสนนุของขอ้เสนอ 26 มักอนญุ่าตใหผู้่ที้ี่�
มีอายุ 18 ปี็เล่ินการพันัน แลิะไม่มีอะไรในขอ้เสนอของพัวกเขาทีี่�จะหยุดิ
นักพันันทีี่�ยงัไม่บรรลุินิติภาวะจากการพันันในวทิี่ยาลัิย แลิะกีฬาม่ออาชพีั
ในคาสิโนชนเผ่า่ 
ขอ้เสนอ 26: ป็ล่ิอยใหค้นงานไม่ได้ิรบัการคุ้มครอง
ผู้่สนับสนนุของขอ้เสนอ 26 คนป็ฏิิเสธทีี่�จะอนญุ่าตใหค้นงานเขา้รว่ม
สหภาพัแรงงานหรอ่มีส่วนรว่มในการเจรจาต่อรองรว่มกัน แลิะอา้งวา่
พัวกเขาไม่ต้องจ่ายค่าแรงขั�นตำ�าของรฐั แม้จะสนับสนนุใหพ้ันักงานใช ้
Medi-Cal แที่นทีี่�จะจ่ายค่าป็ระกันสุขภาพั 
ทีี่�แยไ่ป็กวา่นั�น พัวกเขามีป็ระวติัป็ฏิิเสธทีี่�จะป็ฏิิบติัตามกฎหมาย
ต่อต้านการเล่ิอกป็ฏิิบติัแลิะการล่ิวงลิะเมิดิที่างเพัศของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย 
คาสิโนชนเผ่า่หน่�งหลัิงขอ้เสนอ 26 สัญ่ญ่าวา่จะสลิะภูมิคุ้มกันอธปิ็ไตย
สำาหรบัคดีิล่ิวงลิะเมิดิที่างเพัศเพ่ั�อแลิกกับการเพัิ�มเคร่�องสล็ิอตมากข่�น 
แต่เม่�อพันักงานคนหน่�งฟ้องคดีิล่ิวงลิะเมิดิที่างเพัศในศาลิรฐับาลิกลิาง 
คาสิโนอา้งสิที่ธิ�ในการพัน้ความรบัผ่ดิิชอบแลิะขอใหผู้่พ้ัพิัากษาโยนข้อ
เรยีกรอ้งการล่ิวงลิะเมิดิที่างเพัศ 
“ขอ้เสนอ 26 ป็ล่ิอยใหค้นงานไม่ได้ิรบัการป็กป้็องจากกฎหมายแลิะขอ้
บงัคับด้ิานความป็ลิอดิภัย ค่าจ้างต่อชั �วโมง การล่ิวงลิะเมิดิ แลิะการต่อ
ต้านการเล่ิอกป็ฏิิบติัของคนงานในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย โป็รดิเขา้รว่มกับเราใน
การลิงคะแนนเสียงไม่รบัข้อเสนอ 26”—Shavon Moore-Cage, สมาชกิ 
สหพัันธเ์จ้าหน้าทีี่�ของรฐั เที่ศมณฑลิ แลิะเที่ศบาลิแหง่อเมรกิา หมวดิ 36 
การจัดิการท้ี่องถิู�น
ขอ้เสนอ 26: ที่ำาใหส้โมสรเล่ินไพัเ่ลิิกกิจการแลิะที่ำารา้ยชุมชนคนผ่วิสี
ขอ้เสนอ 26 ได้ิรบัการสนับสนนุจากคาสิโนชนเผ่า่ทีี่�ร ำ�ารวยที่างตอนใต้ของ
รฐัแคลิิฟอรเ์นียหา้แหง่ซ่ึ่�งที่ำากำาไรมหาศาลิทีี่�เปิ็ดิอยูใ่นชว่งโควดิิ ในขณะ
ทีี่�รฐับงัคับใหก้ารแขง่ขนัสโมสรเล่ินไพัข่องพัวกเขาปิ็ดิลิง ตอนนี�คาสิโน
เดีิยวกันเหล่ิานั�นต้องการขยายการผู่กขาดิแลิะนำาสโมสรเล่ินไพัอ่อกจาก

ธุรกิจโดิยสมบูรณ์โดิยการเป็ลีิ�ยนรฐัธรรมนญู่ของรฐัเพั่�อใหท้ี่นายความ
ที่ดิลิองส่วนตัวมีอำานาจบงัคับใชข้องอยัการสูงสุดิเพั่�อฝัังสโมสรเล่ินไพ่ั
ด้ิวยคดีิไรส้าระ 
หากผู่ส้นับสนนุขอ้เสนอ 26 ได้ิรบัอนญุ่าตใหเ้ลิิกกิจการสโมสรเล่ินไพ่ั 
ชุมชนผิ่วสีทีี่�ได้ิรบัความนิยมมากทีี่�สุดิของรฐับางแหง่จะสูญ่เสียรายได้ิ
ภาษีท้ี่องถิู�นจำานวน $500 ล้ิานเพั่�อชำาระค่าบรกิารทีี่�จำาเป็็น เชน่ ตำารวจ 
ดัิบเพัลิิง การดูิแลิสุขภาพั แลิะบรกิารหลัิงเลิิกเรยีน  ชุมชนเหล่ิานั�นจะ
สูญ่เสียงาน 32,000 ตำาแหน่ง ค่าจ้าง $1.6 พันัล้ิาน แลิะผ่ลิผ่ลิิตที่าง
เศรษฐกิจ $5.6 พันัล้ิาน 
“เราสนับสนนุสิที่ธขิองชนพั่�นเม่องอเมรกัินทีี่�จะพ่ั�งพัาตนเองได้ิ แต่
เราคัดิค้านขอ้เสนอ 26 เพัราะมันจะที่ำาลิายล้ิางชุมชนสีอ่�น ๆ ในรฐั
แคลิิฟอรเ์นีย”——Julian Canete ป็ระธานแลิะป็ระธานเจ้าหน้าทีี่�บรหิาร
หอการค้าฮสิแป็นิกรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
ขอ้เสนอ 26: ขยายการพันันทีี่�สนามแขง่ม้า ขอ้เสนอ 26 ได้ิรบัการ
ออกแบบมาอยา่งชาญ่ฉลิาดิเพั่�อชว่ยอุตสาหกรรมการแขง่ม้าด้ิวยการ
ขยายการพันันกีฬาไป็ยงัสนามแขง่ม้าทัี่�วรฐัแคลิิฟอรเ์นีย—ที่ำาใหพ้ัวกเขา
มีรายได้ิใหม่นับล้ิานเพัยีงเพั่�อกอบกู้อุตสาหกรรมทีี่�กำาลัิงจะตายทีี่�การให้
เสพัยา การกระที่ำาการที่ารุณ แลิะการฆ่่าม้าในปี็แล้ิวปี็เล่ิา 
โป็รดิเขา้รว่มกับเราแลิะลิงคะแนนเสียงไม่รบัขอ้เสนอ 26 
Madeline Bernstein, ป็ระธาน
Society for the Prevention of Cruelty to Animals Los Angeles 
(spcaLA) 
Jay King, ป็ระธาน
หอการค้ารฐัแคลิิฟอรเ์นียคนดิำา 
Floyd Meshad, ป็ระธาน
มูลินิธทิี่หารผ่า่นศ่กแหง่ชาติ 

ขอ้โต้แยง้ท่ีพมิพ์ในหน้าน้ีเป็นความเหน็ของผู้เขยีน และยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ  ข้อโต้แยง้  |  21
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ข้อเสนอ อนญุาตการเดิมพนักีฬาออนไลน์และผ่า่นโทรศััพท์มือถืือนอกดินแดน
ของชนเผ่า่พื�นเมือง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้วยกระบวนการเขา้
ชื�อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย27

หัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ จั ด เ ต รี ย ม โ ด ย อั ย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา 
กีีฬากีารพนัันั กฎหมายของรฐัในปั็จจุบันหา้ม
การพันันกีฬาในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย อยา่งไรก็ตาม 
กฎหมายของรฐัอนญุ่าตใหมี้การพันันบางอยา่ง 
เชน่ การพันันของชนเผ่่า ลิอตเตอรขีองรฐั หอ้ง
ไพั่ แลิะการพันันแข่งม้า 
กีารพนัันัของชนัเผ่่า ชนเผ่่าพั่�นเม่องอเมรกัินมี
สิที่ธบิางอยา่งภายใต้กฎหมายของรฐับาลิกลิางใน
การป็กครองตนเอง เชน่ สิที่ธบิางป็ระการในการ
เสนอการพันัน ซ่ึ่�งหมายความวา่โดิยทัี่�วไป็แล้ิว
รฐัไม่สามารถูควบคุมการพันันของชนเผ่่าได้ิเวน้
แต่จะได้ิรบัอนญุ่าตโดิย (1) กฎหมายของรฐับาลิ
กลิางแลิะ (2) ข้อตกลิงทีี่�ได้ิรบัอนมัุติจากรฐับาลิ
กลิางระหวา่งชนเผ่่าแลิะรฐั (รูจั้กกันในนามข้อ
ตกลิงระหวา่างรฐักับชนเผ่่า) เม่�อชนเผ่่าต้องการ
เสนอการพันันในดิินแดินของตน กฎหมายของ
รฐับาลิกลิางกำาหนดิใหร้ฐัต้องเจรจาข้อตกลิงกับ
ชนเผ่่า หากชนเผ่่าแลิะรฐัไม่สามารถูตกลิงกัน

ได้ิ รฐับาลิกลิางอาจออกข้อตกลิงรว่มกันแที่น 
ในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย ข้อตกลิงที่ำาใหค้าสิโนชนเผ่่า
สามารถูเสนอเคร่�องสล็ิอตแลิะเกมอ่�น ๆ บนดิิน
แดินของชนเผ่่า ข้อตกลิงเหล่ิานี�กำาหนดิวธิกีาร
ควบคุมการพันัน พัวกเขายงักำาหนดิการชำาระเงนิ
บางอยา่ง เชน่ ใหกั้บรฐับาลิระดัิบรฐัแลิะท้ี่องถิู�น 
ชนเผ่่าสามารถูขอเป็ลีิ�ยนแป็ลิงข้อตกลิงเหล่ิานี�
ได้ิ เชน่ เม่�อการพันันรูป็แบบใหม่กลิายเป็็นสิ�งถููก
กฎหมายในรฐั 
ปั็จจุบันรฐัแคลิิฟอรเ์นียมีชนเผ่่าถู่ง 79 เผ่่า 
ชนเผ่่าปั็จจุบันดิำาเนินการ คาสิโน 66 แหง่ใน 
28 เที่ศมณฑลิ ปี็ทีี่�แล้ิว ชนเผ่่าต่าง ๆ จ่ายเงนิ
ป็ระมาณ $65 ล้ิานเพั่�อสนับสนนุค่าใชจ่้ายด้ิาน
กฎระเบียบแลิะโป็รแกรมบำาบัดิการติดิการพันัน
ของรฐั ชนเผ่่ายงัจ่ายเงนิหลิายสิบล้ิานดิอลิลิาร์
ใหกั้บรฐับาลิท้ี่องถิู�นในแต่ลิะปี็ (ทุี่กปี็) นอกจากนี� 
ชนเผ่่าทีี่�ดิำาเนินกิจการคาสิโนขนาดิใหญ่่จ่ายเงนิ
เก่อบ $150 ล้ิานต่อปี็ใหกั้บชนเผ่่าทีี่�ไม่ได้ิเปิ็ดิคาสิ
โนหรอ่มีเคร่�องสล็ิอตน้อยกวา่ 350 เคร่�อง 

 • ใหก้ารเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์แลิะผ่่านโที่รศัพัท์ี่
ม่อถู่อเป็็นสิ�งทีี่�ถููกต้องตามกฎหมายสำาหรบั
บุคคลิทีี่�มีอายุตั�งแต่ 21 ปี็ข่�นไป็ 

 • การเดิิมพัันดัิงกล่ิาวอาจจัดิโดิยชนเผ่่าพั่�นเม่อง
อนิเดีิยนแดิงทีี่�รฐับาลิกลิางใหก้ารรบัรอง แลิะ
ธุรกิจทีี่�มีคุณสมบัติเหมาะสมทีี่�ที่ำาสัญ่ญ่ากับชน
เผ่่าดัิงกล่ิาว 
 • ผู่้ทีี่�วางเดิิมพัันจะต้องอยูใ่นรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
แลิะไม่ได้ิอยูใ่นดิินแดินหรอ่พั่�นทีี่�ของชนเผ่่า 
 • ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนญุ่าตแลิะเรยีกเก็บ
ภาษี 10% จากรายได้ิจากการเดิิมพัันกีฬา 
 • ภาษีที่างตรงแลิะรายได้ิจากใบอนญุ่าตส่วนแรก
จะเป็็นค่าใชจ่้ายด้ิานการกำากับดูิแลิ ส่วนทีี่�เหล่ิอ
จะมอบใหแ้ก่โป็รแกรมสำาหรบัผู่้ไรบ้้าน (85%) 
แลิะชนเผ่่าทีี่�ไม่ได้ิเข้ารว่มในการเดิิมพััน (15%) 

 • กำาหนดิใบอนญุ่าต การกำากับดูิแลิ การคุ้มครอง
ผู้่บรโิภค แลิะมาตรฐานด้ิานความซ่ึ่�อสัตยใ์นการ
เล่ินการพันันสำาหรบัการเดิิมพันักีฬา 

สรุปประมาณการผ่ลที�มีต่องบประมาณของรฐับาล
ระดับรฐัและระดับท้องถิื�นขั�นสุดท้ายโดยนัก
วเิคราะห์การออกกฎหมาย:
 • รายได้ิของรฐัทีี่�เพัิ�มข่�น อาจเป็็นหลิายรอ้ยล้ิาน
ดิอลิลิาร ์แต่ไม่น่าจะมากกวา่ $500 ล้ิานต่อปี็ จาก
การจ่ายเงนิเดิิมพันักีฬาแลิะบที่ลิงโที่ษ บางส่วน
ของรายได้ิเหล่ิานี�จะต่างจากรายได้ิของรฐัทีี่�มีอยู ่
 • ค่าใชจ่้ายของรฐัทีี่�เพิั�มข่�นในการควบคุมการพันัน
กีฬาออนไลิน์ อาจสูงถู่งระดัิบก่�งหลิายสิบล้ิาน
ดิอลิลิารต่์อปี็ ค่าใชจ่้ายเหล่ิานี�บางส่วนจะได้ิรบั
การชดิเชยโดิยรายได้ิทีี่�เพิั�มข่�น 

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

เน้ั�อหาของข้อเสนัอนีั�สามารถพบได้้ในัหน้ัา 82 และเว็บ็ไซต์์ของรฐัมนัต์รต่ี์างประเทศ  
atvoterguide.sos.ca.gov
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โครงกีาร ที�พกัีอาศัย คว็ามชว่็ยเหล้อ และกีาร
ป้องกัีนัคนัไรบ้า้นัของรฐั (HHAPP) HHAPP ใหเ้งนิ
ทุี่นแก่หน่วยงานในท้ี่องถิู�น (เชน่ เม่อง) แลิะชน
เผ่า่เพั่�อชว่ยใหพ้ัวกเขาบรรลุิเป้็าหมายทีี่�เกี�ยวขอ้ง
กับการจัดิการกับคนเรร่อ่น ปั็จจุบนัรอ้ยลิะ 80 
ของกองทุี่น HHAPP ไป็ทีี่�หน่วยงานในท้ี่องถิู�นโดิย
พัจิารณาจากส่วนแบง่ของป็ระชากรเรร่อ่นของรฐั 
2% สำาหรบัชนเผ่า่ แลิะรอ้ยลิะ 18 ใหกั้บรฐัเพ่ั�อให้
โบนัสแก่หน่วยงานในท้ี่องถิู�นแลิะชนเผ่า่ทีี่�บรรลุิเป้็า
หมาย โครงการได้ิรบัเงนิ $1 พันัล้ิานจากรฐัในปี็นี� 

ขอ้เสนอ 
ข้อเสนอ 27 อนญุ่าตใหช้นเผ่่าหรอ่บรษัิที่การพันัน
สามารถูเสนอการพันันกีฬาออนไลิน์ได้ิ กำาหนดิให้
ชนเผ่่าแลิะบรษัิที่การพันันทีี่�เสนอการพันันกีฬา
ออนไลิน์ชำาระเงนิใหกั้บรฐัเพั่�อวตัถุูป็ระสงค์เฉพัาะ 
เชน่ เพั่�อสนับสนนุค่าใชจ่้ายด้ิานกฎระเบียบของ
รฐัแลิะเพั่�อจัดิการกับคนเรร่อ่น ข้อเสนอนี�ยงัสรา้ง
หน่วยงานกำากับดูิแลิการเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์ใหม่ 
สุดิท้ี่ายก็จัดิใหมี้วธิใีหม่ในการลิดิการพันันกีฬา
ออนไลิน์ทีี่�ผ่ิดิกฎหมาย 
อนัญุาต์ใหช้นัเผ่่าหรอ้บรษัิัทกีารพนัันัเสนัอกีาร
เดิ้มพนัักีีฬาออนัไลน์ั ข้อเสนอ 27 เป็ลีิ�ยนแป็ลิง
รฐัธรรมนญู่ของรฐัแคลิิฟอรเ์นียแลิะกฎหมาย
ของรฐัเพั่�ออนญุ่าตใหมี้การพันันกีฬาออนไลิน์
ที่างอนิเที่อรเ์น็ตแลิะอุป็กรณ์ม่อถู่อ ผู่้ทีี่�มีอายุ 
21 ปี็ข่�นไป็ในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย ซ่ึ่�งไม่ได้ิอยูใ่นดิิน
แดินของชนเผ่่า จะสามารถูวางเดิิมพัันได้ิไม่เกิน
เด่ิอนกันยายน 2023 ข้อเสนอนี�อนญุ่าตใหเ้ดิิม
พัันในการแข่งขันกีฬา (เชน่ เกมฟุตบอลิ) แลิะ
การแข่งขันทีี่�ไม่ใชกี่ฬา (เชน่ รายการแสดิงรางวลัิ
แลิะการแข่งขันวดีิิโอเกม) อยา่งไรก็ตาม มันหา้ม
การเดิิมพัันในกิจกรรมอ่�น ๆ เชน่ เกมในโรงเรยีน
มัธยมศ่กษาตอนป็ลิายแลิะการเล่ิอกตั�ง 
ข้อเสนอนี�อนญุ่าตใหก้ลุ่ิมต่อไป็นี�ย่�นขอใบอนญุ่าต
หา้ปี็เพั่�อเสนอการพันันกีฬาออนไลิน์: 

	• ชนัเผ่่าที�มีข้อต์กีลงระหว็า่งชนัเผ่่า ชนเผ่่า
ทีี่�ได้ิรบัอนญุ่าตหรอ่ผู่้รบัเหมาสามารถูเสนอ
การเดิิมพัันกีฬาภายใต้ช่�อชนเผ่่าได้ิ ข้อเสนอ
นี�กำาหนดิใหช้นเผ่่าต้องสลิะสิที่ธิ�บางอยา่ง

ภายใต้กฎหมายของรฐับาลิกลิางเพั่�อรบัใบ
อนญุ่าต ตัวอยา่งเชน่ ชนเผ่่าต้องยอมรบักฎ
ระเบียบของรฐัจำานวนหน่�ง 
	• บรษัิัทพนัันับางแหง่ บรษัิที่การพันันทีี่�ได้ิรบั
อนญุ่าตสามารถูเสนอการเดิิมพัันกีฬาภายใต้
ช่�อหรอ่แบรนด์ิของตนเอง บรษัิที่เหล่ิานี�ต้อง
รว่มม่อกับชนเผ่่าโดิยผ่่านข้อตกลิงระหวา่ง
ชนเผ่่ากับรฐั ข้อเสนอจำากัดิใบอนญุ่าตสำาหรบั
บรษัิที่ขนาดิใหญ่่ เชน่ บรษัิที่ทีี่�มีใบอนญุ่าต
การพันันกีฬาออนไลิน์ในรฐัหรอ่เขตแดินของ
สหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อยสิบแหง่

กีำาหนัด้ใหต้้์องชำาระเงนิัใหร้ฐั ข้อเสนอ 27 
กำาหนดิใหต้้องจ่ายเงนิเดิิมพัันกีฬาต่าง ๆ ใหกั้บ
รฐั ตัวอยา่งเชน่ ชนเผ่่าแลิะบรษัิที่การพันันทีี่�มี
ใบอนญุ่าตการพันันกีฬาจะต้องจ่ายเงนิรอ้ยลิะ 
10 ของการเดิิมพัันกีฬาทีี่�ที่ำาในแต่ลิะเด่ิอนใหกั้บ
รฐั หลัิงจากหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายเหล่ิานี�
รวมถู่ง: (1) การเดิิมพัันด้ิวยเครดิิตจากข้อเสนอ
ส่งเสรมิการขาย (2) การจ่ายเงนิรางวลัิ แลิะ (3) 
ภาษีการพันันของรฐับาลิกลิาง การสูญ่เสียซ่ึ่�ง
ส่งผ่ลิใหค่้าใชจ่้ายมากกวา่การเดิิมพัันอาจถููกใช้
เพั่�อชดิเชยการชำาระเงนิเหล่ิานี� ส่วนหน่�งของการ
ชำาระเงนิรายเด่ิอนเหล่ิานี�จะต้องที่ำาล่ิวงหน้าเม่�อ
ใบอนญุ่าตการพันันกีฬาได้ิรบัการอนมัุติหรอ่ต่อ
อายุ สิ�งนี�จะลิดิจำานวนเงนิทีี่�ค้างชำาระตามจรงิราย
เด่ิอน โดิยเฉพัาะอยา่งยิ�ง ชนเผ่่าต้องจ่าย $10 
ล้ิานเม่�อใบอนญุ่าตหา้ปี็ได้ิรบัการอนมัุติ นอกจาก
นี�ยงัต้องจ่าย $1 ล้ิานทุี่กครั�งทีี่�ต่ออายุใบ
อนญุ่าต บรษัิที่การพันันต้องจ่ายเงนิ $100 ล้ิาน
เม่�อใบอนญุ่าตหา้ปี็ได้ิรบัการอนมัุติ นอกจากนี�ยงั
ต้องจ่าย $10 ล้ิานทุี่กครั�งทีี่�ต่ออายุใบอนญุ่าต 
สรา้งกีองทุนัใหม่ การจ่ายเงนิใหกั้บรฐัข้างต้นจะ
เข้ากองทุี่นกองทุี่นที่รสัต์การพันันกีฬาออนไลิน์
ของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย (COSBTF) แหง่ใหม่ ข้อ
เสนอ 27 กำาหนดิใหใ้ชร้ายได้ิ COSBTF สำาหรบั
ต้นทุี่นการกำากับดูิแลิของรฐัก่อน ส่วนทีี่�เหล่ิอจะ
ใชเ้พั่�อจุดิป็ระสงค์หลัิกสองป็ระการ: 
 • รอ้ยลิะ 85 เพั่�อจัดิการกับคนเรร่อ่นแลิะ
โป็รแกรมบำาบัดิการติดิการพันัน เงนิเพั่�อ
แก้ไขปั็ญ่หาคนเรร่อ่นจะมอบใหกั้บหน่วย
งานในท้ี่องถิู�นโดิยทัี่�วไป็ในลัิกษณะเดีิยวกับ
เงนิทุี่น HHAPP 

อนญุาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์และผ่านโทรศััพท์มือถือนอ
กดินแดนของชนเผ่าพื�นเมือง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้วย
กระบวนการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย

ข้อเสนอ
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ข้อเสนอ อนญุาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์และผ่านโทรศััพท์มือถือนอ
กดินแดนของชนเผ่าพื�นเมือง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้วย
กระบวนการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย27

 • รอ้ยลิะ 15 สำาหรบัชนเผ่า่ทีี่�ไม่เกี�ยวขอ้งกับการ
เดิิมพันักีฬาออนไลิน์ ชนเผ่า่สามารถูใชเ้งนิทุี่น
เหล่ิานี�เพ่ั�อการป็กครองของชนเผ่่า สุขภาพั 
การพัฒันาเศรษฐกิจ หรอ่จุดิป็ระสงค์อ่�น ๆ 

ยกีเว็น้ัรายได้้จากีกีารจำากัีด้กีารใชจ่้ายของ
รฐัและระดั้บกีารใชจ่้ายด้้านักีารศึกีษัาขั�นัต์ำ�า 
รฐัธรรมนญู่แหง่รฐัแคลิิฟอรเ์นียป็ระกอบด้ิวย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีี่�ส่งผ่ลิกระที่บต่องบป็ระมาณ
ของรฐั กฎเหล่ิานี�รวมถู่งการจำากัดิการใชจ่้ายของ
รฐัแลิะกำาหนดิใหมี้การใชจ่้ายขั�นตำ�าในโรงเรยีน 
K–12 แลิะวทิี่ยาลัิยชุมชนในแต่ลิะปี็ ข้อเสนอ 27 
เป็ลีิ�ยนรฐัธรรมนญู่แหง่รฐัแคลิิฟอรเ์นียเพัที่าอ
ยกเวน้รายได้ิจากการเดิิมพัันกีฬาจากกฎเหล่ิานี� 
สรา้งหน่ัว็ยงานักีำากัีบดู้แลกีารเดิ้มพนัักีีฬา
ออนัไลน์ัของรฐัใหม่ ข้อเสนอ 27 สรา้งหน่วยงาน
ใหม่ภายในกระที่รวงยุติธรรมรฐัแคลิิฟอรเ์นียเพั่�อ
ควบคุมการพันันกีฬาออนไลิน์ หน่วยนี�จะกำาหนดิ
ข้อกำาหนดิในการขอรบัใบอนญุ่าต นอกจาก
นี�ยงัจะตัดิสินวา่การแข่งขันแลิะการเดิิมพััน
ป็ระเภที่ใดิทีี่�อนญุ่าต นอกจากนี� หน่วยนี�จะตรวจ
สอบกิจกรรมทีี่�ผ่ิดิกฎหมาย (เชน่ “การแก้ไข” 
เหตุการณ์) อยา่งไรก็ตาม ข้อเสนอนี�สรา้งข้อ
จำากัดิใหกั้บหน่วย ตัวอยา่งเชน่ หน่วยไม่สามารถู
จำากัดิจำานวนเครดิิตส่งเสรมิการขายทีี่�เสนอใหกั้บ
นักพันัน ข้อเสนอนี�ยงัสรา้งกลุ่ิมสมาชกิ 17 คน
เพั่�อใหค้ำาแนะนำาแลิะข้อเสนอแนะแก่หน่วยการ
เรยีนรู ้รวมถู่งการตอบรบัเป็็นลิายลัิกษณ์อกัษร
เกี�ยวกับกฎระเบียบทีี่�อาจเกิดิข่�น 
นัำาเสนัอว็ธิีใีหม่ในักีารลด้กีารเดิ้มพนัักีีฬา
ออนัไลน์ัที�ผ่ิด้กีฎหมาย ข้อเสนอ 27 สรา้งวธิกีาร
ใหม่ในการลิดิการพันันกีฬาออนไลิน์ทีี่�ผ่ิดิกฎหมาย 
เม่�อผู่้คนวางเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์กับนิติบุคคลิทีี่�
ไม่มีใบอนญุ่าต ข้อเสนอกำาหนดิใหค้นเหล่ิานั�นต้อง
จ่ายค่าป็รบัของรฐั บที่ลิงโที่ษนี�เท่ี่ากับรอ้ยลิะ  
15 ของจำานวนเงนิทีี่�เดิิมพััน ข้อเสนอนี�ยงัอนญุ่าต
ใหมี้การป็รบั $1,000 สำาหรบัแต่ลิะวนัทีี่�เงนินี�ไม่ได้ิ
รบัการชำาระ การชำาระเงนิเหล่ิานี�จะเข้าสู่ COSBTF 
นอกจากนี� หน่วยงานกำากับดูิแลิใหม่ของรฐั
สามารถูดิำาเนินการบังคับใชบ้างอยา่งได้ิ การกระ
ที่ำาเหล่ิานี�อาจรวมถู่งการกำาหนดิใหห้น่วยงานทีี่�ไม่มี
ใบอนญุ่าตใหร้ะบุช่�อผู่้ทีี่�วางเดิิมพัันกับพัวกเขา แลิะ
ปิ็ดิกั�นการเข้าถู่งออนไลิน์ไป็ยงัหน่วยงานเหล่ิานี� 

ผ่ลที�มีต่องบประมาณ 
ข้อเสนอ 27 จะส่งผ่ลิกระที่บทัี่�งรายได้ิแลิะต้นทุี่น
ของรฐับาลิระดัิบรฐัแลิะท้ี่องถิู�น อยา่งไรก็ตาม 
ขนาดิทีี่�แท้ี่จรงิของผ่ลิกระที่บเหล่ิานี�ไม่แน่นอน 
แลิะจะข่�นอยูกั่บวา่ข้อเสนอถููกตีความแลิะนำา
ไป็ป็ฏิิบัติอยา่งไร ตัวอยา่งเชน่ ข้อเสนอนี�ขยาย
การพันันอยา่งถููกกฎหมาย ในการตอบสนอง 
ไม่ชดัิเจนวา่ชนเผ่่าจะขอเป็ลีิ�ยนแป็ลิงข้อตกลิง
ระหวา่งรฐักับชนเผ่่าของพัวกเขาหรอ่ไม่ (เชน่ 
เพั่�อลิดิจำานวนเงนิทีี่�จ่ายใหกั้บรฐับาลิท้ี่องถิู�น) 
เพั่�อสะท้ี่อนผ่ลิกระที่บทีี่�อาจเกิดิข่�นกับคาสิโนของ
ชนเผ่่า ผ่ลิทีี่�มีต่องบป็ระมาณจะข่�นอยูกั่บจำานวน
หน่วยงานทีี่�ได้ิรบัอนญุ่าตทีี่�เสนอการเดิิมพัันกีฬา
แลิะจำานวนค่าใชจ่้ายทีี่�หกัออกจากจำานวนเงนิ
รายเด่ิอนทีี่�เป็็นหนี�ของรฐั สุดิท้ี่าย ผ่ลิทีี่�มีต่องบ
ป็ระมาณจะข่�นอยูกั่บจำานวนผู่้ทีี่�เล่ิอกเดิิมพัันกีฬา 
รายได้้ของรฐัที�เพิ�มขึ�นั ข้อเสนอ 27 จะเพัิ�มราย
ได้ิของรฐัจากการจ่ายเงนิเดิิมพัันกีฬาแลิะบที่
ลิงโที่ษ ขนาดิของการเพัิ�มข่�นนี�ไม่แน่นอน การ
เพัิ�มข่�นอาจเป็็นหลิายรอ้ยล้ิานดิอลิลิารต่์อปี็ แต่
ไม่น่าจะมากกวา่ $500 ล้ิานต่อปี็ บางส่วนของ
รายได้ินี�จะเป็็นเร่�องใหม่ ตัวอยา่งเชน่ ปั็จจุบันรฐั
ไม่ได้ิรบัส่วนแบ่งการเดิิมพัันกีฬาทีี่�ผ่ิดิกฎหมาย
ที่างออนไลิน์ ซ่ึ่�งหมายความวา่รฐัจะได้ิรบัรายได้ิ
ใหม่เม่�อผู่้คนที่ำาการเดิิมพัันกีฬาอยา่งถููกกฎหมาย
มากกวา่ผ่ิดิกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม รายได้ิบาง
ส่วนนี�ไม่ใชเ่ร่�องใหม่ ตัวอยา่งเชน่ ปั็จจุบันรฐัได้ิรบั
รายได้ิเม่�อมีคนใชจ่้ายเงนิในบางสิ�ง เชน่ เกมลิอต
เตอรหีรอ่ซ่ึ่�อของ ซ่ึ่�งหมายความวา่รฐัอาจไม่ได้ิรบั
รายได้ิใหม่เม่�อผู่้คนใชจ่้ายน้อยลิงในสิ�งเหล่ิานั�น
เพั่�อใหพ้ัวกเขาสามารถูเดิิมพัันกีฬาได้ิ 
รายได้ิของรฐัจากการจ่ายเงนิเดิิมพัันกีฬาแลิะบที่
ลิงโที่ษจะเข้าสู่ COSBTF เงนิจะถููกนำาไป็ใชเ้ป็็น
ค่าใชจ่้ายด้ิานกฎระเบียบของรฐัก่อน ส่วนทีี่�เหล่ิอ
จะสนับสนนุ (1) โครงการคนเรร่อ่น (2) โครงการ
บำาบัดิติดิการพันัน แลิะ (3) การพััฒนาเศรษฐกิจ
ของชนเผ่่าแลิะจุดิป็ระสงค์อ่�น ๆ 
ต้์นัทุนักีารกีำากัีบดู้แลของรฐัที�เพิ�มขึ�นั 
ข้อเสนอ 27 จะสรา้งงานใหกั้บรฐัเพั่�อควบคุม
การพันันกีฬาออนไลิน์ ป็รมิาณงานจะข่�นอยู่
กับวธิกีารควบคุมการเดิิมพัันกีฬาเป็็นส่วนใหญ่่ 
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การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย ต่ อ

ตัวอยา่งทีี่�สำาคัญ่ได้ิแก่ จำานวนใบอนญุ่าตการ
พันันกีฬาทีี่�ได้ิรบัอนมัุติ ป็ระเภที่แลิะจำานวนตัว
เล่ิอกการเดิิมพัันแลิะกิจกรรมทีี่�เสนอ แลิะการ
บังคับใชข้องรฐั ค่าใชจ่้ายทัี่�งหมดิสำาหรบังานนี�
อาจสูงถู่งระดัิบกลิางหลิายสิบล้ิานดิอลิลิารต่์อปี็ 
ค่าใชจ่้ายบางส่วนหรอ่ทัี่�งหมดิจะถููกชดิเชยด้ิวย
รายได้ิ COSBTF 
ผ่ลที�มีต่์องบประมาณอ้�นั ๆ ข้อเสนอ 27 อาจส่ง
ผ่ลิใหเ้กิดิผ่ลิกระที่บที่างการเงนิอ่�น ๆ ต่อรฐับาลิ
ระดัิบรฐัแลิะท้ี่องถิู�น ตัวอยา่งเชน่ รายได้ิของรฐั
แลิะท้ี่องถิู�นอาจเพัิ�มข่�นจากผู่้ทีี่�มาจากนอกรฐั
เพั่�อวางเดิิมพัันกีฬาแลิะใชจ่้ายมากกวา่ทีี่�พัวกเขา
ต้องการ อยา่งไรก็ตาม รายได้ิในท้ี่องถิู�นทีี่�เพัิ�มข่�น
บางส่วนหรอ่ทัี่�งหมดินี�อาจจะที่ดิกัน ตัวอยา่งเชน่ 
ชนเผ่่าอาจขอใหข้้อตกลิงระหวา่งรฐักับชนเผ่่า
ของพัวกเขาต้องจ่ายเงนิน้อยลิงใหกั้บรฐับาลิท้ี่อง
ถิู�นเพั่�อสะท้ี่อนผ่ลิกระที่บทีี่�อาจเกิดิข่�นจากการ
เดิิมพัันกีฬาทีี่�มีต่อคาสิโนของพัวกเขา นอกจาก
นี� รฐับาลิระดัิบรฐัแลิะท้ี่องถิู�นอาจมีค่าใชจ่้ายเพัิ�ม
ข่�น ตัวอยา่งเชน่ การเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์อาจ
ที่ำาใหผู้่้ทีี่�ติดิการพันันหลีิกเลีิ�ยงการเดิิมพัันได้ิยาก
ข่�น ซ่ึ่�งอาจเพัิ�มจำานวนผู่้ทีี่�อาจต้องการความชว่ย
เหล่ิอจากรฐับาลิ ไม่ที่ราบผ่ลิกระที่บสุที่ธขิองผ่ลิก
ระที่บข้างต้นต่อรฐัแลิะรฐับาลิท้ี่องถิู�น 

โปรดไปที� https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals สำาหรบัรายชื�อคณะกรรมการที�จัดตั�งข้�น
เพื�อสนับสนนุหรอืคัดค้านมาตรการนี�เป็นหลัก

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

เพื�อดูรายชื�อผู่บ้รจิาคเงนิจำานวนสูงสุด  
10 รายแรกแก่คณะกรรมการ 

อนญุาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์และผ่านโทรศััพท์มือถือนอ
กดินแดนของชนเผ่าพื�นเมือง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้วย
กระบวนการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย

ข้อเสนอ
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26   |  ข้อโต้แยง้ ขอ้โต้แยง้ท่ีพมิพ์ในหน้าน้ีเป็นความเหน็ของผู้เขยีน และยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ข้อเสนอ นญุาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์และผ่านโทรศััพท์มือถือนอ
กดินแดนของชนเผ่าพื�นเมือง การแก้ไขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูด้วย
กระบวนการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย27

★  ข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนข้อเสนอ 27  ★

★  การหักล้างข้อโต้แย้งท่ีสนับสนุนข้อเสนอ 27  ★

ข้อเสนอ 27 ถููกเขียนแลิะจ่ายเงนิโดิยบรษัิที่การพันันออนไลิน์นอกรฐั
ข้อเสนอ 27 เป็็นแผ่นการลิวงทีี่�ได้ิรบัการสนับสนนุโดิยบรษัิที่นอกรฐั 
เพั่�อขยายใหก้ารเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์แลิะผ่่านม่อถู่อเป็็นไป็อยา่งถููกกฏิ
หมายในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย บรษัิที่เหล่ิานี�ได้ิบรจิาคเงนิกวา่ 100,000,000 
ดิอลิลิารเ์พั่�อขายข้อเสนอ 27 พัวกเขาไม่ได้ิใชเ้งนิเหล่ิานั�นเพั่�อชว่ยเหล่ิอ
รฐัแคลิิฟอรเ์นีย พัวกเขาที่ำาข้อเสนอนี�เพั่�อเพัิ�มรายได้ิใหตั้วเอง 
ชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงในรฐัแคลิิฟอรเ์นียจำานวนมากคัดิค้าน ข้อเสนอ 27
ชนเผ่่าในรฐัแคลิิฟอรเ์นียกวา่ 50 ชนเผ่่าคัดิค้าน ข้อเสนอ 27 อยา่ง
รุนแรง ข้อเสนอนี�เป็็นการโจมตีโดิยตรงต่อการเล่ินเกมของชนเผ่่าแลิะ
การพั่�งพัาตนเองของชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงทีี่�จะเป็็นอนัตรายต่อเงนิทุี่นของ
ชนเผ่่าทีี่�รฐับาลิใชเ้พั่�อการศ่กษา การดูิแลิสุขภาพั การป้็องกันอคัคีภัย 
แลิะบรกิารทีี่�สำาคัญ่อ่�น ๆ 
ข้อเสนอ 27 ไม่ใช ่“แนวที่างแก้ปั็ญ่หา” สำาหรบัคนไรบ้้าน
ที่ศวรรษทีี่�ผ่่านมา บรษัิที่เกมได้ิผ่่านข้อเสนอลิอตเตอรี�แคลิิฟอรเ์นียด้ิวย
คำาสัญ่ญ่าทีี่�ที่ำาใหเ้ข้าใจผ่ิดิเกี�ยวกับรายได้ิใหม่จำานวนมากสำาหรบัโรงเรยีน 
ตอนนี�บรษัิที่เดิิมพัันนอกรฐักำาลัิงใชก้ลิวธิหีลิอกล่ิอทีี่�คล้ิายคล่ิงกันเพั่�อ
สนับสนนุข้อเสนอ 27 
ข้อเสนอ 27 มีชอ่งโหวที่ี่�ซ่ึ่อนอยู ่ซ่ึ่�งจะใหผ้่ลิกำาไรมหาศาลิแก่ผู่้
สนับสนนุบรษัิที่ ในขณะทีี่�เหล่ิอเงนิเพัียงไม่กี�เพันนีต่อดิอลิลิารส์ำาหรบัรฐั
แคลิิฟอรเ์นีย ภายใต้ ข้อเสนอ 27 กำาไรรอ้ยลิะ 90 จะมอบใหกั้บบรษัิที่

นอกรฐั แลิะอาจมีเพัียงเล็ิกน้อยทีี่�จะมอบใหกั้บโรงเรยีนรฐับาลิ 
ผู่้ส่งเสรมิข้อเสนอ 27 มีป็ระวติัผ่ิดิคำาสัญ่ญ่าแลิะป็ระพัฤติไม่ชอบ
ผู่้สนับสนนุบรษัิที่ทีี่�ใหเ้งนิทุี่นสนับสนนุข้อเสนอ 27 ถููกป็รบัเป็็นเงนิ
หลิายล้ิานดิอลิลิาร ์เน่�องมาจากการอนญุ่าตใหเ้ด็ิกไม่บรรลุินิติภาวะเดิิม
พัันออนไลิน์แลิะใหบ้รกิารเด็ิก ในรฐัอ่�น ๆ ได้ิมีการยอมรบักฎหมายทีี่�
คล้ิายคล่ิงกับข้อเสนอ 27 สัญ่ญ่าเงนิก้อนโตนั�นไม่มีอยูจ่รงิ เราไม่สามารถู
เช่�อคำาสัญ่ญ่าจอมป็ลิอมของบรษัิที่นอกรฐัเหล่ิานี�ได้ิ
ป็ฏิิเสธแคมเป็ญ่หลิอกลิวงของบรษัิที่นอกรฐั ลิงคะแนนเสียง ไม่รบั ข้อ
เสนอ 27  
James Siva ป็ระธาน
California Nations Indian Gaming Association 
Robert McElroy กรรมการบรหิาร
โครงการอลัิฟ่าเพั่�อคนไรบ้้าน 
Claudia Brundin หวัหน้าเผ่่า
Blue Lake Rancheria ของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย 

ลิงคะแนนเสียงรบัข้อเสนอ 27 
แนวที่างแก้ปั็ญ่หาถูาวรสำาหรบัคนไรบ้้าน สุขภาพัจิต 
สารเสพัติดิ แลิะเงนิทุี่นชนเผ่่า 
ผู่้นำาทีี่�ไม่แสวงหาผ่ลิกำาไร นายกเที่ศมนตร ีแลิะชนเผ่่าในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
สนับสนนุข้อเสนอ 27 เพัราะข้อเสนอนี�จะมอบเงนิหลิายรอ้ยล้ิานดิอลิลิาร์
ในการแก้ปั็ญ่หาคนไรบ้้าน สุขภาพัจิต แลิะสารเสพัติดิในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
อยา่งถูาวร เงนิทุี่นทัี่�งหมดิจะต้องได้ิรบัการตรวจสอบแลิะกำากับดูิแลิอยา่ง
เข้มงวดิ เพั่�อใหแ้น่ใจวา่ถููกใชไ้ป็อยา่งมีป็ระสิที่ธภิาพั 
ข้อเสนอ 27 ยงัเป็็นป็ระโยชน์ต่อชนเผ่่าทุี่กชนเผ่่าในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย—
โดิยเฉพัาะอยา่งยิ�งชนเผ่่าในชนบที่แลิะด้ิอยโอกาสที่างเศรษฐกิจ ผู่้ซ่ึ่�งไม่
ได้ิเป็็นเจ้าของคาสิโนขนาดิใหญ่่ 
การเก็บภาษีแลิะการควบคุมการเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์ทีี่�ป็ลิอดิภัยแลิะ
มีความรบัผ่ิดิชอบสำาหรบัผู่้ใหญ่่ทีี่�มีอายุ 21 ปี็ข่�นไป็ รฐัแคลิิฟอรเ์นีย
สามารถูชว่ยแก้ปั็ญ่หาคนไรบ้้าน แลิะใหก้ารดูิแลิด้ิานสุขภาพัจิต แลิะ
บำาบัดิการติดิสารเสพัติดิแก่ชาวแคลิิฟอรเ์นียหลิายพัันคน 
ข้อเสนอ 27 นำาเสนอแนวที่างแก้ปั็ญ่หาส่วนใหญ่่ของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย: 
 • ข้อเสนอ 27 ป็กป้็องผู่้เยาวแ์ลิะขัดิขวางผู่้ทีี่�อายุตำ�ากวา่ 21 ปี็จากการ
เดิิมพัันอยา่งเข้มงวดิ  
 • ข้อเสนอ 27 กำาหนดิใหมี้การตรวจสอบทีี่�จำาเป็็นเพั่�อใหแ้น่ใจวา่เงนิทุี่น
ของคนไรบ้้านแลิะด้ิานสุขภาพัจิตถููกใชไ้ป็อยา่งมีป็ระสิที่ธภิาพั  
 • ข้อเสนอ 27 เป็็นข้อเสนอการเดิิมพัันกีฬาเพัียงข้อเสนอเดีิยวทีี่�จะใหทุ้ี่น
เพั่�อปั็ญ่หาคนไรบ้้านแลิะด้ิานสุขภาพัจิตอยา่งถูาวร  
 • ข้อเสนอ 27 เป็็นข้อเสนอเดีิยวทีี่�รบัป็ระกันเงนิทุี่นสำาหรบัชนเผ่่าทีี่�
ด้ิอยโอกาส  
ข้อเสนอ 27 จะใหเ้งนิทุี่นหลิายรอ้ยล้ิานดิอลิลิารใ์นแต่ลิะปี็แก่ทีี่�พัักพัิง 
ทีี่�อยูอ่าศัย แลิะบำาบัดิรกัษาผู่้ติดิสารเสพัติดิ แลิะใหก้ารสนับสนนุด้ิาน
สุขภาพัจิตสำาหรบัชาวแคลิิฟอรเ์นียทีี่�ต้องการความชว่ยเหล่ิอ 
Ricardo Flores ผู่้นำาทีี่�ไม่แสวงหาผ่ลิกำาไรแลิะผู้่สนับสนนุเร่�องทีี่�อยูอ่าศัย
ใหเ้หตุผ่ลิวา่ที่ำาไมองค์กรของเขาจ่งสนับสนนุข้อเสนอ 27:
“วกิฤตคนไรบ้้านในรฐัแคลิิฟอรเ์นียเป็็นภาวะฉุกเฉินทัี่�วทัี่�งรฐั รฐัของเรา
ไม่เคยลิงทุี่นอยา่งเต็มทีี่�ในการแก้ไขปั็ญ่หาเพั่�อยุติการไรบ้้านอยา่งถูาวร 
ข้อเสนอ 27 อนญุ่าตใหอ้งค์กรต่าง ๆ เชน่ องค์กรของผ่ม มีแหล่ิงรายได้ิ
อยา่งต่อเน่�อง เพั่�อเป็็นเงนิทุี่นสำาหรบัการบรกิารทีี่�จำาเป็็นอยา่งยิ�ง: ทีี่�พัักพัิง 
ทีี่�อยูอ่าศัย แลิะการสนับสนนุ ทุี่กอยา่งมีการตรวจสอบอยา่งเข้มงวดิเพั่�อ
ใหแ้น่ใจวา่เงนิทุี่กดิอลิลิารถู์ูกใชจ่้ายไป็อยา่งมีป็ระสิที่ธภิาพั ไม่มีข้อเสนอ

การเดิิมพัันกีฬาข้อเสนออ่�นทีี่�จะสรา้งรายได้ิมหาศาลิใหกั้บคนไรบ้้านแลิะ
บรกิารที่างด้ิานสุขภาพั” 
Tamera Kohler ผู่้เป็็น CEO San Diego Regional Task Force on 
Homelessness ได้ิกล่ิาวถู่งข้อเสนอ 27: 
“หน่�งในหกของชาวแคลิิฟอรเ์นียมีอาการป่็วยที่างจิต ปั็ญ่หานี�เป็็นวกิฤตทีี่�
ส่งผ่ลิกระที่บต่อครอบครวัเก่อบทุี่กครวัเรอ่น ข้อเสนอ 27 จะชว่ยสรา้งเงนิ
หลิายรอ้ยล้ิานดิอลิลิารทุ์ี่กปี็เพั่�อเป็็นทุี่นในการรกัษาปั็ญ่หาด้ิานสุขภาพัจิต 
แลิะการแก้ไขปั็ญ่หาคนไรบ้้านแลิะสารเสพัติดิ โดิยการรบัข้อเสนอ 27 เรา
จะสามารถูใหก้ารดูิแลิทีี่�จำาเป็็นแลิะความหวงัทีี่�พัวกเขาสมควรได้ิรบัแก่
ผู่้คนจำานวนมากข่�น” 
ป็ระธาน Jose “Moke” Simon of Middletown Rancheria of 
Pomo Indians ของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย กล่ิาวถู่งข้อเสนอ 27:
“ชนเผ่่าของฉันได้ิถููกพัรากหลิายสิ�งหลิายอยา่งไป็—ดิินแดินของเรา 
พัิธกีารของเรา วฒันธรรมของเรา—แลิะอำานาจอธปิ็ไตยของเราถููก
โจมตีอยา่งต่อเน่�อง ต่างจากชนเผ่่าทีี่�มีคาสิโนขนาดิใหญ่่ ชนเผ่่าของฉัน
พัยายามทีี่�จะจัดิหาความต้องการขั�นพั่�นฐานใหกั้บคนของเรา ข้อเสนอ 27 
เป็็นเพัียงข้อเสนอเดีิยวทีี่�ชว่ยชนเผ่่าทีี่�ด้ิอยโอกาสอยา่งชนเผ่่าของฉัน แลิะ
ข้อเสนอ 27 เป็็นเพัียงข้อเสนอเดีิยวทีี่�รบัรองผ่ลิป็ระโยชน์ของชนเผ่่าในรฐั
แคลิิฟอรเ์นียทุี่กชนเผ่่า 
“อยา่เช่�อการโจมตีเท็ี่จเกี�ยวกับข้อเสนอ 27 ด้ิวยการเก็บภาษีแลิะการ
ควบคุมการเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์สำาหรบัผู่้ใหญ่่ทีี่�มีอายุ 21 ปี็ข่�นไป็ ในทีี่�สุดิ
เราก็สามารถูจัดิการปั็ญ่หาคนไรบ้้านในรฐัแคลิิฟอรเ์นียในขณะทีี่�ป็กป้็อง
อธปิ็ไตยของชนเผ่่า” 
ลิงคะแนนเสียง รบั ในข้อเสนอ 27—เก็บภาษีแลิะควบคุมการเดิิมพััน
กีฬาออนไลิน์อยา่งป็ลิอดิภัยแลิะมีความรบัผ่ิดิชอบ สนับสนนุชนเผ่่าในรฐั
แคลิิฟอรเ์นีย แลิะที่ำาบางอยา่งเพั่�อแก้ปั็ญ่หาคนไรบ้้าน สุขภาพัจิต แลิะ
สารเสพัติดิในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย 
YEStoProp27.com 
Tamera Kohler CEO
San Diego Regional Task Force on Homelessness
Jose “Moke” Simon ป็ระธาน
Middletown Rancheria of Pomo Indians ของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
Ricardo Flores กรรมการบรหิาร
Local Initiatives Support Corporation (LISC) San Diego 
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นุญาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์และผ่านโทรศััพท์มือถือนอ
กดินแดนของชนเผ่าพื้นเมือง การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญด้วย
กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และบทกฎหมาย

ข้อเสนอ

27
★  ข้อโต้แย้งเพื่อคัดค้านข้อเสนอ 27  ★

★  การหักล้างข้อโต้แย้งท่ีคัดค้านข้อเสนอ 27  ★

ลิงคะแนนเสียง รบั แนวที่างแก้ปั็ญ่หาถูาวรสำาหรบัคนไรบ้้าน สุขภาพัจิต 
สารเสพัติดิ แลิะ เงนิทุี่นชนเผ่่า 
ฝ่ัายตรงข้ามของข้อเสนอ 27 นั�นผ่ิดิ นี�ค่อข้อเท็ี่จจรงิ: 
หน่วยงานเฝ้ัาระวงัของรฐั: ข้อเสนอ 27 เป็็นเพัียงข้อเสนอเดีิยวทีี่�ให้
แนวที่างแก้ปั็ญ่หาถูาวรสำาหรบัคนไรบ้้าน
เป็็นครั�งแรกในป็ระวติัศาสตรข์องรฐั ทีี่�ชุมชนท้ี่องถิู�นจะได้ิรบัเงนิทุี่นราย
ปี็เพั่�อสรา้งแนวที่างแก้ไขปั็ญ่หาคนไรบ้้านอยา่งถูาวร หน่วยงานเฝ้ัาระวงั
ด้ิานงบป็ระมาณอสิระของรฐัพับวา่มีเพัียงข้อเสนอ 27 เท่ี่านั�นทีี่�จะสรา้ง
รายได้ิหลิายรอ้ยล้ิานดิอลิลิารใ์นแต่ลิะปี็เพั่�อแก้ไขปั็ญ่หาคนไรบ้้าน สุขภาพั
จิต แลิะสารเสพัติดิ เงนิทุี่นของข้อเสนอ 27  จะถููกใชใ้นการสรา้งทีี่�อยู่
อาศัย แลิะใหบ้รกิารต่าง ๆ เชน่ การบำาบัดิสุขภาพัจิต แลิะผู่้ติดิสารเสพัติดิ 
ข้อเสนอ 27 มีข้อกำาหนดิทีี่�เข้มงวดิในการป็กป้็องผู่้เยาว์
ข้อเสนอ 27 เป็็นข้อเสนอเดีิยวทีี่�กำาหนดิใหมี้การตรวจสอบภูมิหลัิงแลิะ
ใชเ้ที่คโนโลิยลีิำ�าสมัยเพั่�อป็กป้็องผู่้เยาว ์แลิะเพั่�อใหแ้น่ใจวา่พัวกเขาไม่
สามารถูวางเดิิมพัันได้ิ รฐั 23 รฐัได้ิออกกฎหมายรบัรองการเดิิมพัันกีฬา
ออนไลิน์ ซ่ึ่�งพัิสูจน์ใหเ้หน็วา่คุณสามารถูที่ำาได้ิเชน่กันอยา่งรบัผ่ิดิชอบใน
ขณะทีี่�สรา้งเงนิทุี่นทีี่�สำาคัญ่ของรฐั 
ข้อเสนอ 27 เป็็นเพัียงการเริ�มต้นทีี่�จะชว่ยชนเผ่่าทีี่�ด้ิอยโอกาส
ชนเผ่่าสนับสนนุข้อเสนอ 27 เพัราะทุี่กชนเผ่่าจะได้ิรบัผ่ลิ
ป็ระโยชน์ ข้อเสนอ 27 เป็็นข้อเสนอเดีิยวทีี่�อุทิี่ศเงนิทุี่นใหกั้บ
ชนเผ่่าทีี่�ด้ิอยโอกาสที่างเศรษฐกิจ—มากกวา่สองเท่ี่าของเงนิ

ทุี่นทีี่�ชนเผ่่าเล็ิก ๆ เหล่ิานี�ได้ิรบัในแต่ลิะปี็ 
ข้อเสนอ 27 กำาหนดิใหมี้การตรวจสอบป็ระจำาปี็แลิะกำากับดูิแลิด้ิานความ
ป็ลิอดิภัยอยา่งเข้มงวดิ 
ข้อเสนอ 27 กำาหนดิใหมี้การตรวจสอบป็ระจำาปี็แลิะกำากับดูิแลิอยา่งเข้ม
งวดิ เพั่�อใหแ้น่ใจวา่มีการใชจ่้ายเงนิทุี่นอยา่งมีป็ระสิที่ธภิาพั ภายใต้ข้อ
เสนอ 27 อยัการสูงสุดิจะควบคุมการเดิิมพัันกีฬาอยา่งเข้มงวดิ เพั่�อให้
แน่ใจวา่การเดิิมพัันทีี่�ป็ลิอดิภัยแลิะมีความรบัผ่ิดิชอบ 
เข้ารว่มกับชนเผ่่าในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย ผู่้นำาในการดูิแลิคนไรบ้้านแลิะ
สุขภาพัจิต นักสังคมสงเคราะห ์ผู่้นำาที่างศาสนา แลิะกลุ่ิมสิที่ธพิัลิเม่อง
—ลิงคะแนนเสียง รบั ข้อเสนอ 27 
YesToProp27.com 
Gloria Baxter ผู่้นำาทีี่�ไม่แสวงหาผ่ลิกำาไรด้ิานสุขภาพัจิต
Phillip Gomez ป็ระธาน
Big Valley Band of Pomo Indians of the Big Valley Rancheria รฐั
แคลิิฟอรเ์นีย
Leo Sisco ป็ระธาน
Santa Rosa Ranchera Tachi Yokut Tribe 

เข้ารว่มกับชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิง ผู่้ป็กครอง ครู ผู่้ใหก้ารชว่ยเหล่ิอคนไรบ้้าน 
ผู่้นำาด้ิานความป็ลิอดิภัยสาธารณะในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย: ลิงคะแนนเสียง ไม่
รบั ข้อเสนอ 27—ข้อเสนอการเดิิมพัันออนไลิน์ของบรษัิที่
ข้อเสนอ 27 เป็็นแผ่นการลิวงทีี่�ถููกเขียนแลิะได้ิรบัการสนับสนนุโดิยบรษัิที่
นอกรฐั เพั่�อใหก้ารเดิิมพัันกีฬาออนไลิน์แลิะบนม่อถู่อเป็็นไป็อยา่งถููกกฏิ
หมายในรฐัแคลิิฟอรเ์นีย ีข้อเสนอนี�ไม่ได้ิชว่ยแก้ปั็ญ่หาคนไรบ้้าน แต่มัน
จะเป็ลีิ�ยนโที่รศัพัท์ี่ม่อถู่อ แท็ี่บเล็ิต แลิะแล็ิป็ท็ี่อป็แที่บทุี่กเคร่�องใหก้ลิาย
เป็็นอุป็กรณ์การพันัน
ผู่้เสนอหลิอกลิวงวา่ข้อเสนอ 27 เป็็น “แนวที่างการแก้ปั็ญ่หา” คนไรบ้้าน 
เหม่อนกับทีี่�บอกเราวา่ลิอตเตอรี�ของรฐัจะเป็็นที่างออกสำาหรบัการศ่กษา
ของรฐั เราไม่สามารถูเช่�อคำาสัญ่ญ่าจอมป็ลิอมเหล่ิานี�ได้ิ นี�เป็็นเหตุผ่ลิทีี่�
กลุ่ิมพัันธมิตรแนะนำาใหล้ิงคะแนนเสียง ไม่รบั ในข้อเสนอ 27 
ภายใต้ข้อเสนอ 27 บรษัิที่นอกรฐัชนะ—แต่ชาวแคลิิฟอรเ์นียแพั้
บรษัิที่เดิิมพัันออนไลิน์นอกรฐัได้ิเขียน ข้อเสนอ 27 เพั่�อป็ระโยชน์ของ
พัวกเขาเอง ข้อเสนอ 27 จะที่ำาใหบ้รษัิที่เหล่ิานี�สามารถูควบคุมการเดิิม
พัันกีฬาออนไลิน์ได้ิเก่อบทัี่�งหมดิ รอ้ยลิะเก้าสิบ (90%) ของผ่ลิกำาไรจะ
จบลิงในกระเป๋็าของบรษัิที่นอกรฐั โดิยไม่ต้องสรา้งงานหรอ่การลิงทุี่น
จรงิในรฐัของเรา ไม่มีแม้แต่เหรยีญ่เดีิยวทีี่�จะใหทุ้ี่นแก่สิ�งทีี่�สำาคัญ่ในรฐั 
เชน่ โรงเรยีนรฐับาลิ หน่วยดัิบเพัลิิง หรอ่แม้แต่โป็รแกรมป้็องกันปั็ญ่หา
การเดิิมพััน 
ข้อเสนอ 27 ไม่ใช ่“แนวที่างแก้ปั็ญ่หา” สำาหรบัคนไรบ้้าน
รฐัแคลิิฟอรเ์นียใชเ้งนิกวา่ 30 พัันนล้ิานดิอลิลิารใ์นการแก้ปั็ญ่หาคนไร้
บ้านในชว่ง 5 ปี็ทีี่�ผ่่านมา แต่สิ�งต่าง ๆ กลัิบเลิวรา้ยลิง รายงานล่ิาสุดิโดิย
ผู่้ตรวจสอบบัญ่ชอีสิระของรฐักล่ิาววา่ การใชจ่้ายของรฐัแคลิิฟอรเ์นียใน
ด้ิานคนไรบ้้านนั�น "ไม่ต่อเน่�อง" แลิะ “ไม่ได้ิป็ฏิิบัติตามความรบัผ่ิดิชอบ
ทีี่�สำาคัญ่ทีี่�สุดิ” แที่นทีี่�จะที่ำาใหก้ารเดิิมพัันออนไลิน์นั�นขยายตัวอยา่งถููก
กฎหมาย เราควรจัดิการเงนิหลิายพัันล้ิานทีี่�รฐัใชอ้ยูใ่หมี้ป็ระสิที่ธภิาพัมาก
ข่�น เชน่เดีิยวกับเงนิทุี่นใหม่ทีี่�จำาเป็็นในอนาคต 
ข้อเสนอ 27 เต็มไป็ด้ิวยชอ่งโหวที่ี่�จะเป็ลีิ�ยนรฐัแคลิิฟอรเ์นีย
ข้อเสนอ 27 ใหร้ายได้ิแก่โป็รแกรมคนไรบ้้านเพัียงไม่กี�เพันนีต่อดิอลิลิาร์
ของเงนิทัี่�งหมดิทีี่�บรษัิที่การเดิิมพัันออนไลิน์ที่ำาได้ิ สิ�งทีี่�ฝัังอยูใ่นข้อเสนอ 
27 ค่อชอ่งโหว ่“การส่งเสรมิการเดิิมพััน” รฐัทีี่�อนญุ่าตชอ่งโหวเ่ดีิยวกัน
นี�ได้ิเหน็รายได้ิทีี่�น้อยกวา่ทีี่�สัญ่ญ่าไวม้าก บรษัิที่เกมรายใหญ่่ยงับอก
ด้ิวยวา่พัวกเขาจะจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนญุ่าต ในความเป็็นจรงิ บรษัิที่

สามารถูลิดิภาษีได้ิหน่�งดิอลิลิารส์ำาหรบัทุี่ก ๆ ดิอลิลิารที์ี่�พัวกเขาจ่ายเป็็น
ค่าธรรมเนียมใบอนญุ่าต รายได้ิสำาหรบัพัวกเขามากข่�น เงนิสำาหรบัคนไร้
บ้านน้อยลิง 
ข้อเสนอ 27 เปิ็ดิโอกาสใหเ้ด็ิก ๆ เดิิมพัันออนไลิน์แลิะปั็ญ่หาด้ิานการพันัน
ข้อเสนอ 27 จะที่ำาใหก้ารขยายการพันันทีี่�ใหญ่่ทีี่�สุดิในป็ระวติัศาสตรข์อง
รฐัแคลิิฟอรเ์นียนั�นถููกกฎหมาย—แต่ไม่มีข้อกำาหนดิในการยน่ยนัอายุเพั่�อ
ป้็องกันไม่ใหผู้่้เยาวเ์ล่ินการพันัน การศ่กษาแสดิงใหเ้หน็วา่การเดิิมพััน
ออนไลิน์แลิะผ่่านที่างม่อถู่อด่ิงดูิดิเยาวชนแลิะพัวกทีี่�ชอบเล่ินการพันัน
โดิยเฉพัาะ 
ชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิงในรฐัแคลิิฟอรเ์นียคัดิค้าน ข้อเสนอ 27 อยา่งรุนแรง 
“ข้อเสนอ 27 เป็็นการโจมตีโดิยตรงต่อสิที่ธิ�การเล่ินเกมแลิะการพั่�งพัา
ตนเองของชนเผ่่า ในความเป็็นจรงิ ข้อเสนอนี�ยงัหา้มการเดิิมพัันกีฬา
ออนไลิน์ในดิินแดินของชนเผ่่า ข้อเสนอ 27 เป็็นภัยต่อแหล่ิงทุี่นทีี่�สำาคัญ่
ของชนเผ่่าทีี่�ใชใ้นการจัดิหาทีี่�อยูอ่าศัย การดูิแลิสุขภาพั บรกิารดัิบเพัลิิง 
การศ่กษา แลิะบรกิารอ่�นๆ สำาหรบัชุมชนของเรา ”—Lynn Valbuena 
ป็ระธาน Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations 
โป็รดิเข้ารว่มกับชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิง ผู่้ป็กครอง ครู ผู่้ใหค้วามสนับสนนุ
ด้ิานความป็ลิอดิภัยสาธารณะ ความยุติธรรมที่างสังคม แลิะคนไรบ้้าน: 
ลิงคะแนนเสียง ไม่รบั ข้อเสนอ 27! 
• Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations • ชนเผ่่าอนิเดีิยนแดิง
ในรฐัแคลิิฟอรเ์นียมากกวา่ 50 ชนเผ่่า • NAACP แคลิิฟอรเ์นีย • สันติ
บาตของพัลิเม่องลิะตินอเมรกัินรฐั รฐัแคลิิฟอรเ์นีย • สมาคมอยัการเขต
แคลิิฟอรเ์นีย • หอการค้า  CalAsian • Goodwill แคลิิฟอรเ์นียตอนใต้ • 
กระที่รวงที่หารผ่่านศ่กของสงครามต่างป็ระเที่ศของ CA 
ไม่รบั ข้อเสนอ 27 
Lynn Valbuena ป็ระธาน
 Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations 
Sara Dutschke Setshwaelo ป็ระธาน
Ione Band ของ Miwok Indians 
Steven Pinckney ผู่้บรหิารธุรกิจ
หน่วยกู้ภัยของ San Bernardino 
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ข้อเสนอ มอบเงนิทุนเพิ่มเติมเพื่อการศั้กษาด้านศัิลปะและ
การดนตรใีนโรงเรยีนรฐับาลบทกฎหมายใหม่ท่ีนามา
ใชด้้วยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน28

หัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ จั ด เ ต รี ย ม โ ด ย อั ย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา 
ระบบโรงเรยีนัรฐับาลของรฐั ปั็จจุบนัโรงเรยีนรฐับาลิของ
รฐัแคลิิฟอรเ์นียมีนักเรยีนป็ระมาณ 6 ล้ิานคนตั�งแต่ชั �น
อนบุาลิจนถู่งเกรดิ 12 นักเรยีนของโรงเรยีนรฐับาลิกวา่
รอ้ยลิะ 60 มาจากครอบครวัทีี่�มีรายได้ิน้อย นักเรยีนเหล่ิา
นี�มีสิที่ธิ�ได้ิรบัอาหารของโรงเรยีนฟร ีหรอ่จ่ายในราคาทีี่�
ถููกลิงภายใต้โป็รแกรมโภชนาการของรฐับาลิกลิาง รฐัยงั
จัดิใหมี้โรงเรยีนอนบุาลิของรฐับาลิสำาหรบัเด็ิกวยัสามแลิะ
สี�ขวบจากครอบครวัทีี่�มีรายได้ิน้อย อยา่งไรก็ตามจำานวน
เงนิทุี่นของรฐัในปั็จจุบนัไม่เพัยีงพัอต่อการใหบ้รกิารเด็ิก
ได้ิรบัสิที่ธิ�ทัี่�งหมดิ โรงเรยีนรฐับาลิดิำาเนินการโดิยเขต
โรงเรยีนแลิะโรงเรยีนในกำากับของรฐัภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการป็กครองท้ี่องถิู�นเป็็นหลัิก 
ค่าใชจ่้ายด้้านักีารศึกีษัาที�จำาเป็นัประจำาปี 
รฐัธรรมนญู่แหง่รฐัแคลิิฟอรเ์นียกำาหนดิใหร้ฐัต้อง
จัดิสรรเงนิขั �นตำ�าจากกองทุี่นทัี่�วไป็ของรฐัแลิะรายได้ิ
จากภาษีที่รพััยสิ์นในท้ี่องถิู�นในแต่ลิะปี็ (รายปี็) สำาหรบั
โรงเรยีนรฐับาลิแลิะวทิี่ยาลัิยชุมชน (กองทุี่นทัี่�วไป็เป็็น
บญั่ชปี็ฎิบติ้การหลัิกของรฐั ซ่ึ่�งใชจ่้ายในส่วนการศ่กษา 
เรอ่นจำา การรกัษาพัยาบาลิ แลิะบรกิารสาธารณะอ่�น 
ๆ) ในชว่งหลิายปี็ทีี่�ผ่า่นมา รฐัต้องใชร้ายได้ิของกองทุี่น
ทัี่�วไป็ป็ระมาณรอ้ยลิะ 40 เพ่ั�อใหเ้ป็็นไป็ตามขอ้กำาหนดิ
นี� งบป็ระมาณปั็จจุบนัของรฐัอยูที่ี่� $110 พัันล้ิานเพั่�อ
ใหเ้ป็็นไป็ตามขอ้กำาหนดินี� จากจำานวนนี� $95.5 พััน
ล้ิานมีไวส้ำาหรบัโรงเรยีนรฐับาลิโดิยเฉพัาะ เงนิทุี่นของ
โรงเรยีนส่วนใหญ่จ่ะแจกจ่ายใหกั้บโรงเรยีนโดิยคิดิจาก
จำานวนนักเรยีน แลิะสูตรนี�ยงัใหเ้งนิทุี่นแก่โรงเรยีน
มากข่�นโดิยพัจิารณาจากจำานวนนักเรยีนทีี่�มีรายได้ิน้อย 
ผู่เ้รยีนภาษาองักฤษ หรอ่ผู่อ้ยูใ่นความอุป็การะเลีิ�ยงดูิ 

ด้ิวยการลิงคะแนนเสียงสองในสามของแต่ลิะสภาใน
สภานิติบญั่ญั่ติ รฐัสามารถูใหเ้งนิทุี่นสำาหรบัโรงเรยีน
แลิะวทิี่ยาลัิยชุมชนได้ิน้อยกวา่ทีี่�จำาเป็็นในปี็นั�น
กีารศึกีษัาด้้านัศิลปะในัโรงเรยีนัประถมศึกีษัาและ
มัธียมศึกีษัาต์อนัต้์นั กฎหมายของรฐักำาหนดิให้
โรงเรยีนต้องมีการจัดิการเรยีนการสอนด้ิานทัี่ศนศิลิป์็
แลิะศิลิป็ะการแสดิง (รวมถู่งด้ิานดินตร)ี แก่นักเรยีน
ทุี่กคนในเกรดิ 1 ถู่งเกรดิ 6 กฎหมายของรฐัยงักำาหนดิ
ใหโ้รงเรยีนเปิ็ดิสอนหลัิกสูตรดัิงกล่ิาวเป็็นวชิาเล่ิอกใน
เกรดิ 7 แลิะ 8 อกีด้ิวย หลัิกสูตรเฉพัาะแลิะจำานวน
การสอนจะถููกกำาหนดิโดิยคณะกรรมการป็กครองท้ี่อง
ถิู�นในแต่ลิะแหง่ โรงเรยีนอาจมีการสอนด้ิานศิลิป็ะ
ผ่า่นโป็รแกรมก่อน/หลัิงเลิิกเรยีน แลิะภาคฤดูิรอ้น 
รฐัใหเ้งนิทุี่นโป็รแกรมหลัิงเลิิกเรยีนสองโป็รแกรม 
ซ่ึ่�งปั็จจุบนัมีมูลิค่ารวมเก่อบ $5 พัันล้ิานในแต่ลิะปี็ 
โป็รแกรมเหล่ิานี�จำาเป็็นต้องมีองค์ป็ระกอบที่างวชิาการ 
(เชน่ การสอนพัเิศษ) แลิะองค์ป็ระกอบเสรมิ (เชน่ 
โป็รแกรมด้ิานศิลิป็ะ หรอ่สมรรถูภาพัที่างกาย) 
กีารศึกีษัาด้้านัศิลปะในัโรงเรยีนัมัธียมต์อนั
ปลาย นักศ่กษาต้องสำาเรจ็หลัิกสูตรเฉพัาะก่อนจ่งจะ
สามารถูสำาเรจ็การศ่กษาระดัิบมัธยมศ่กษาตอนป็ลิายได้ิ 
รฐักำาหนดิใหนั้กเรยีนต้องสำาเรจ็วชิาหลัิกบางวชิา เชน่ 
ภาษาองักฤษ ป็ระวติัศาสตร/์สังคมศาสตร ์คณิตศาสตร ์
แลิะวทิี่ยาศาสตร ์รฐัยงักำาหนดิใหนั้กเรยีนต้องสำาเรจ็
การศ่กษาหน่�งปี็ในด้ิานใดิด้ิานหน่�ง (1) ทัี่ศนศิลิป์็แลิะ
ศิลิป็ะการแสดิง (2) ภาษาต่างป็ระเที่ศ หรอ่ (3) การ
ศ่กษาสายอาชพีั (CTE) คณะกรรมการป็กครองท้ี่อง
ถิู�นยงัสามารถูเพัิ�มขอ้กำาหนดิอ่�น ๆ สำาหรบัการสำาเรจ็
การศ่กษาในระดัิบมัธยมศ่กษาตอนป็ลิายได้ิ จากการ

 • มอบเงนิทุี่นเพัิ�มเติมเพั่�อการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะแลิะ
การดินตรสีำาหรบันักเรยีนทุี่กระดัิบชั�นตั�งแต่อนบุาลิ
จนถู่งเกรดิ 12 ในโรงเรยีนรฐับาลิ (รวมถู่งโรงเรยีน
ในกำากับของรฐั) โดิยในแต่ลิะปี็ใหท้ี่ำาการจัดิสรร
เงนิทุี่นจากกองทุี่นทัี่�วไป็ของรฐัในจำานวนเท่ี่ากับ 
1% ของเงนิทุี่นทีี่�รฐัแลิะท้ี่องถิู�นต้องจัดิสรรใหแ้ก่
โรงเรยีนรฐับาลิ
 • จัดิสรรเงนิทุี่นเพัิ�มเติมในสัดิส่วนทีี่�เพัิ�มข่�นใหแ้ก่
โรงเรยีนทีี่�ใหก้ารศ่กษาแก่นักเรยีนทีี่�ป็ระสบปั็ญ่หา
ที่างเศรษฐกิจมากกวา่โรงเรยีนอ่�น ๆ
 • โรงเรยีนทีี่�มีนักเรยีนจำานวนตั�งแต่ 500 คนข่�นไป็จะ
ต้องใชจ่้ายเงนิทุี่นอยา่งน้อย 80% ในการจ้างครูแลิะ

ใชเ้งนิทุี่นส่วนทีี่�เหล่ิอเพั่�อการฝึักอบรม จัดิหาวสัดุิ
อุป็กรณ์ แลิะสนับสนนุความรว่มม่อด้ิานการศ่กษา
 • กำาหนดิใหมี้การตรวจสอบแลิะจำากัดิค่าใชจ่้ายด้ิาน
การบรหิารจัดิการอยูที่ี่� 1% ของเงนิทุี่น

สรุปการประเมินของนักวเิคราะห์การออกกฎหมาย
เกี�ยวกับผ่ลกระทบจากงบประมาณของรฐัและ
รฐับาลท้องถิื�น:
 • ค่าใชจ่้ายของรฐัเพัิ�มข่�นป็ระมาณ $1 พัันล้ิานต่อ
ปี็ เริ�มตั�งแต่ปี็ถัูดิไป็ สำาหรบัการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะใน
โรงเรยีนรฐับาลิ

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

สามารถอา่นัเน้ั�อหาของข้อเสนัอนีั�ได้้ในัหน้ัา 105 และที�เว็บ็ไซต์์เลขาธีกิีารรฐั ที�  
voterguide.sos.ca.gov.
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สำาหรบัเน้่อหาฉบับเต็มของรา่งกฎหมาย 28 โป็รดิดูิในหน้า 105 การวเิคราะห ์ |  29

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย ต่ อ

สำารวจในปี็ 2017 พับวา่กวา่เขตโรงเรยีนในรฐักวา่
คร่�งกำาหนดิข้อกำาหนดิขั�นตำ�าในการสำาเรจ็การศ่กษาให้
ตรงกับขอ้กำาหนดิของหลัิกสูตรสำาหรบัการเขา้ศ่กษาใน
มหาวทิี่ยาลัิยของรฐั ภายใต้ขอ้กำาหนดิเหล่ิานี� นักเรยีน
ต้องเรยีนด้ิานทัี่ศนศิลิป์็แลิะศิลิป็ะการแสดิงเป็็นเวลิา
หน่�งปี็ ซ่ึ่�งไม่สามารถูที่ดิแที่นด้ิวยการเรยีนภาษาต่าง
ป็ระเที่ศ หรอ่หลัิกสูตร CTE ได้ิ ในปี็การศ่กษาล่ิาสุดิ
ทีี่�มีขอ้มูลิอยู ่โรงเรยีนมัธยมศ่กษาตอนป็ลิายในรฐั
แคลิิฟอรเ์นียเปิ็ดิสอนหลัิกสูตรการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะ
ป็ระมาณ 150,000 หลัิกสูตร โรงเรยีนมัธยมป็ลิายอาจ
มีการสอนโป็รแกรมศิลิป็ะหลัิงเลิิกเรยีนด้ิวย

ขอ้เสนอ
มอบเงนิัทุนัเพิ�มเติ์มเพ้�อกีารศึกีษัาด้้านัศิลปะในัโรงเรยีนั
รฐับาล เริ�มในปี็หน้า ขอ้เสนอ 28 กำาหนดิใหร้ฐัต้องจัดิหา
เงนิทุี่นเพิั�มเติมเพ่ั�อเพัิ�มการสอนด้ิานศิลิป็ะแลิะ/หรอ่
โป็รแกรมศิลิป็ะในโรงเรยีนรฐับาลิ จำานวนเงนิทีี่�กำาหนดิ
ในแต่ลิะปี็จะเท่ี่ากับรอ้ยลิะ 1 ของเงนิทุี่นของรฐัแลิะท้ี่อง
ถิู�นทีี่�กำาหนดิโดิยรฐัธรรมนญู่ทีี่�โรงเรยีนของรฐัได้ิรบัเม่�อปี็
ก่อน เงนิทุี่นนี�จะถู่อเป็็นการจ่ายเงนิทีี่�สูงกวา่จำานวนเงนิ
ทุี่นทีี่�กำาหนดิโดิยรฐัธรรมนญู่สำาหรบัโรงเรยีนรฐับาลิแลิะ
วทิี่ยาลัิยชุมชน ขอ้เสนอนี�อนญุ่าตใหส้ภานิติบญั่ญ่ติัลิดิ
เงนิทุี่นทีี่�ใหแ้ก่ขอ้เสนอนี�เพั่�อการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะในหน่�งปี็ 
เม่�อสภานิติบญั่ญ่ติัจัดิหาเงนิทุี่นได้ิน้อยกวา่ขอ้กำาหนดิการ
ใชจ่้ายตามรฐัธรรมนญู่ ในกรณีนี� การลิดิเงนิทุี่นสำาหรบั
การศ่กษาด้ิานศิลิป็ะต้องไม่มากกวา่รอ้ยลิะเงนิทุี่นทัี่�งหมดิ
ทีี่�ลิดิลิงทีี่�ใหกั้บโรงเรยีนรฐับาลิแลิะวทิี่ยาลัิยชุมชน
กีารกีระจายเงนิัทุนัต์ามสูต์ร ข้อเสนอ 28 แจกจ่าย
เงนิทุี่นเพัิ�มเติมใหกั้บโรงเรยีนรฐับาลิตามการลิง
ที่ะเบียนในโรงเรยีนอนบุาลิแลิะโรงเรยีนอนบุาลิถู่ง
เกรดิ 12 จากจำานวนทัี่�งหมดิ รอ้ยลิะ 70 จะถููกแจก
จ่ายไป็ยงัโรงเรยีนตามส่วนแบ่งของการลิงที่ะเบียนทัี่�ว
ทัี่�งรฐั รอ้ยลิะ 30 ทีี่�เหล่ิอจะถููกแจกจ่ายไป็ยงัโรงเรยีน
ตามส่วนแบ่งนักเรยีนทีี่�มีรายได้ิน้อยทีี่�ลิงที่ะเบียน
เรยีนทัี่�วทัี่�งรฐั คณะกรรมการป็กครองท้ี่องถิู�นอาจใช้
เงนิทุี่นใหม่นี� ไม่เกินรอ้ยลิะ 1 สำาหรบัค่าใชจ่้ายในการ
บรหิาร เงนิทุี่นทีี่�เหล่ิอจะต้องแจกจ่ายใหกั้บโรงเรยีน
ทุี่กแหง่ตามการลิงที่ะเบียนของนักเรยีน
จำาเป็นัต้์องใชเ้งนิัทุนัในักีารจ้างเจ้าหน้ัาที�ศิลปะ
ใหม่เป็นัหลักี ข้อเสนอ 28 กำาหนดิใหใ้ชเ้งนิทุี่น
สำาหรบัโป็รแกรมการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะ แลิะกำาหนดิให้
โรงเรยีนรบัรองวา่เงนิทุี่นเหล่ิานี�ถููกใชไ้ป็เพัิ�มเติมจาก
เงนิทุี่นทีี่�มีอยูส่ำาหรบัโป็รแกรมการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะ 
ซ่ึ่�งอาจรวมถู่งวชิาทีี่�หลิากหลิาย เชน่ การเต้นรำา ส่�อ
ศิลิป็ะ ดินตร ีลิะครเวทีี่ แลิะทัี่ศนศิลิป์็ป็ระเภที่ต่าง ๆ 
(รวมถู่งการถู่ายภาพั ศิลิป็ะหตัถูกรรม การเขียนโค้ดิ
ด้ิวยคอมพัิวเตอร ์แลิะการออกแบบกราฟิก) ข้อเสนอ
นี�ยงักำาหนดิใหใ้ชเ้งนิทุี่นเพัิ�มเติมอยา่งน้อยรอ้ยลิะ 

80 ในการจ้างพันักงาน (เขตโรงเรยีนแลิะโรงเรยีน
ในกำากับทีี่�มีนักเรยีนน้อยกวา่ 500 คนไม่ต้องป็ฏิิบัติ
ตามข้อกำาหนดินี�) เงนิทุี่นทีี่�เหล่ิอสามารถูใชส้ำาหรบั
การฝึักอบรม อุป็กรณ์ แลิะวสัดุิ แลิะสำาหรบัโป็รแกรม
ความรว่มม่อที่างการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะ กระที่รวงการ
ศ่กษาของรฐัแคลิิฟอรเ์นีย (CDE) อาจอนมัุติคำาขอ
จากโรงเรยีนทีี่�ต้องการใชเ้งนิทุี่นกับพันักงานน้อยลิง 
โรงเรยีนจะมีเวลิาสามปี็ในการใชจ่้ายเงนิทุี่นทีี่�ได้ิรบั
ในแต่ลิะปี็ CDE จะจัดิสรรเงนิทุี่นทีี่�ยงัไม่ได้ิใชใ้หกั้บ
โรงเรยีนทัี่�งหมดิในปี็ต่อไป็
อนัญุาต์ใหอ้าจารยใ์หญข่องโรงเรยีนักีำาหนัด้ว็ธิีกีีาร
ใชจ่้ายเงนิัทุนั ขอ้เสนอ 28 กำาหนดิใหอ้าจารยใ์หญ่่
ของโรงเรยีน (หรอ่ผู่อ้ำานวยการโป็รแกรมของโรงเรยีน
อนบุาลิ) พัฒันาแผ่นการใชจ่้ายเงนิทุี่นทีี่�พัวกเขาได้ิรบั 
อาจารยใ์หญ่ห่รอ่ผู่อ้ำานวยการโป็รแกรมจะเป็็นผู่ก้ำาหนดิ
วา่จะขยายการสอนศิลิป็ะ แลิะ/หรอ่ โป็รแกรมอยา่งไร
จำาเป็นัต้์องมีกีารรายงานัข้อมูลประจำาปี ข้อเสนอ 
28 กำาหนดิใหค้ณะกรรมการป็กครองท้ี่องถิู�นรบัรอง
วา่ในแต่ลิะปี็เงนิทุี่นทีี่�โรงเรยีนของพัวกเขาได้ิรบัถููกใช้
ไป็กับการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะ นอกจากนี� คณะกรรมการ
ป็กครองท้ี่องถิู�นยงัต้องปิ็ดิป็ระกาศรายงานเกี�ยวกับ
วธิกีารใชเ้งนิทุี่นบนเวบ็ไซึ่ต์ของพัวกเขา รายงานต้อง
ระบุป็ระเภที่ของโป็รแกรมการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะทีี่�ได้ิรบั
ทุี่น จำานวนพันักงานทีี่�จ้าง จำานวนนักเรยีนทีี่�ได้ิรบัเงนิ
ทุี่น แลิะจำานวนโรงเรยีนทีี่�จัดิการศ่กษาด้ิานศิลิป็ะด้ิวย
เงนิทุี่นทีี่�ได้ิรบั รายงานนี�จะต้องส่งไป็ยงั CDE แลิะเผ่ย
แพัรสู่่สาธารณะบนเวบ็ไซึ่ต์ของกระที่รวง

ผ่ลกระทบด้านการเงนิ
เริ�มในปี็หน้า ข้อเสนัอ 28 จะเพิ�มค่าใชจ่้ายของรฐั
ประมาณ $1 พนััล้านัต่์อปี จำานวนนี�น้อยกวา่หน่�งคร่�ง
ของรอ้ยลิะ 1 ของงบป็ระมาณกองทุี่นทัี่�วไป็ของรฐั 
เงนิทุี่นเพัิ�มเติมจะถู่อเป็็นการจ่ายเงนิทีี่�สูงกวา่จำานวน
เงนิทุี่นทีี่�กำาหนดิโดิยรฐัธรรมนญู่สำาหรบัโรงเรยีน
รฐับาลิแลิะวทิี่ยาลัิยชุมชน

โปรดไปที� https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals  เพื�ออา่นรายชื�อคณะกรรมการที�ได้รบัการจัด
ตั�งข้�นเฉพาะเพื�อสนับสนนุหรอืคัดค้านขอ้เสนอนี�

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

เพื�อดูรายชื�อผู่บ้รจิาคเงนิจำานวนสูงสุด  
10 รายแรกแก่คณะกรรมการ 

มอบเงนิทุนเพิ�มเติมเพื�อการศึักษาด้านศิัลปะและการดนตรใีน
โรงเรยีนรฐับาล บทกฎหมายใหม่ที�นำามาใช้ด้วยการเข้าชื�อเสนอโดย

ประชาชน 

ข้อเสนอ
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ข้อเสนอ มอบเงินิทุุนเพิ่ิ�มเติิมเพิ่่�อการศึึกษาด้้านศิึลปะและ
การด้นติรใีนโรงิเรยีนรฐับาลบทุกฎหมายใหม่ทีุ�นามา
ใช้้ด้้วยการเข้าช้่�อเสนอกฎหมายโด้ยประช้าช้น28

★  ข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนข้อเสนอ 28  ★

รับัข้้อเสนอ 28: เพื่่�อให้มั้ั่�นใจว่า่สามั่ารัถเข้้าถึงการัศึึกษาด้้าน
ศิึลปะและการัด้นตรัใีนโรังเรัยีนรัฐับาลโด้ยไม่ั่ข้ึ�นภาษี 
การัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรัมีีั่บทบาทสำาคััญในการัช่ว่่ย
ให้เ้ด็้กเรัยีนร้ั ้พื่ัฒนา และปรัะสบคัว่ามั่สำาเรัจ็ในโรังเรัยีนและใน
ช่วี่ติในอนาคัต ด้้ว่ยการัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรั ีนักเรัยีน:
	• ทำาได้้ดี้ยิ�งข้ึ�นในว่ชิ่าคัณิิตศึาสตรั	์การัอา่น	และว่ชิ่าอ่�น	ๆ	
	• เรัยีนร้ัที้�จะคิัด้อยา่งสรัา้งสรัรัค์ัและมีั่ว่จิารัณิญาณิ	
	• มีั่สมั่าธิ	ิคัว่ามั่มัั่�นใจในตนเอง	และสุข้ภาพื่จิตที�ดี้ข้ึ�น
แต่ในโรังเรัยีนรัฐับาลข้องรัฐัแคัลิฟอรัเ์นีย โปรัแกรัมั่ด้้านศิึลปะ
และการัด้นตรัมัีั่กเป็นโปรัแกรัมั่แรักที�ถ้กตัด้ออก โด้ยตอนนี�มีั่
เพื่ียงโรังเรัยีนรัฐับาล 1 ใน 5 แห้ง่เท่านั�นที�มีั่คัร้ัสอนเต็มั่เว่ลา
ด้้านศิึลปะห้รัอ่การัด้นตรั ีซึึ่�งห้มั่ายคัว่ามั่ว่า่นักเรัยีนห้ลายล้าน
คันไม่ั่มีั่โอกาสได้้มีั่ส่ว่นรัว่่มั่
ซึึ่�งทำาให้นั้กเรัยีนที�รัฐัแคัลิฟอรัเ์นียข้าด้ห้ลักส้ตรัว่ทิยาศึาสตรั ์
เทคัโนโลย ีว่ศิึว่กรัรัมั่ศึาสตรั ์ศิึลปะ และคัณิิตศึาสตรั ์
(STEAM) ที�รัอบด้้าน—และนั�นเป็นการัยากที�จะเตรัยีมั่พื่ว่ก
เข้าให้พ้ื่รัอ้มั่สำาห้รับังานที�มีั่รัายได้้ดี้ในรัะบบเศึรัษฐกิจข้องรัฐั
แคัลิฟอรัเ์นีย 
ล้กห้ลานข้องเรัาสมั่คัว่รัได้้รับัสิ�งที�ดี้กว่า่นี� 
เงนิทุนเพื่ิ�มั่เติมั่เพื่่�อการัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรัโีด้ยไม่ั่
ข้ึ�นภาษี 
ข้้อเสนอ 28 ข้้อเสนอด้้านศิึลปะและการัด้นตรัใีนโรังเรัยีน
รัฐับาล มั่อบเงนิสนับสนนุเพื่ิ�มั่เติมั่เก่อบ $1 พื่ันล้านต่อปี
สำาห้รับัการัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรัใีนโรังเรัยีนรัฐับาล
ก่อนว่ยัอนบุาล–เกรัด้ 12 โด้ยไม่ั่ข้ึ�นภาษี ภายใต้ข้้อเสนอ 28: 
	• โรังเรัยีนรัฐับาลทุกแห้ง่ในเข้ตโรังเรัยีนจะได้้รับัเงนิทุน
เพื่ิ�มั่เติมั่สำาห้รับัการัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรั—ีดั้งนั�น
นักเรัยีนทุกคันจะได้้รับัปรัะโยช่น์ 
	• โรังเรัยีนที�ให้ก้ารัศึึกษาแก่นักเรัยีนในชุ่มั่ช่นที�มีั่รัายได้้น้อยจะ
ได้้รับัมั่อบเงนิทุนเพื่ิ�มั่เติมั่ที�จำาเป็น 
	• เงนิทุนจะต้องถ้กใช่จ่้ายเพื่่�อการัศึึกษาด้้านศิึลปะและการั
ด้นตรั—ีในส่ว่นข้องคัร้ั อุปกรัณ์ิ คัว่ามั่รัว่่มั่ม่ั่อด้้านศิึลปะ การั
ฝึึกอบรัมั่ และว่สัดุ้ต่าง ๆ เท่านั�น
ข้้อเสนอนี�คัรัอบคัลุมั่ถึงเงนิทุนสำาห้รับัช่ั �นเรัยีนศิึลปะและการั
ด้นตรัแีบบดั้�งเดิ้มั่ เช่น่ โรังละคัรั การัเต้นรัำา ว่งด้นตรั ีการัรัะบาย
สี และการัว่าด้ภาพื่ และรัว่มั่ถึงศิึลปะแบบรัว่่มั่สมัั่ย เช่น่ การั
ออกแบบกรัาฟิก คัอมั่พื่ิว่เตอรัก์รัาฟิก และภาพื่ยนตรัแ์ละว่ดีิ้โอ 
ข้้อเสนอ 28 ปกป้องเงนิทุนเพื่่�อการัศึึกษาที�มีั่อย้—่และไม่ั่มีั่
การัข้ึ�นภาษี 

บทบัญญัติด้้านคัว่ามั่รับัผิิด้ช่อบที�เข้้มั่งว่ด้และคัว่ามั่โปรัง่ใส 
ข้้อเสนอ 28 มีั่มั่าตรัการัป้องกันที�สำาคััญเพื่่�อให้แ้น่ใจว่า่มีั่การัใช่้
เงนิทุนตามั่ที�ตั�งใจไว่:้
	• ห้า้มั่มิั่ให้ส้ภานิติบัญญัติห้รัอ่เข้ตโรังเรัยีนใช่เ้งนิเพื่่�อจุด้
ปรัะสงค์ัอ่�น 
	• ต้องมีั่การัตรัว่จสอบเงนิทุนรัายปี 
	• กำาห้นด้ให้โ้รังเรัยีนเผิยแพื่รัร่ัายงานปรัะจำาปีเกี�ยว่กับว่ธิิี
ที�โรังเรัยีนใช่จ่้ายเงนิทุน รัว่มั่ถึงโปรัแกรัมั่เฉพื่าะและว่ธิิทีี�
นักเรัยีนได้้รับัปรัะโยช่น์
การัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรัชี่ว่่ยพื่ัฒนาสุข้ภาพื่จิตและ
พื่ัฒนาทางสังคัมั่
การัว่จัิยพื่บว่า่การัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรัเีป็นปรัะโยช่น์
ต่อสุข้ภาพื่และการัพื่ัฒนาทางสังคัมั่ข้องเด็้ก การัด้้แลให้เ้ด็้ก
ทุกคันสามั่ารัถเข้้าถึงการัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรัเีป็น
สิ�งสำาคััญอยา่งยิ�งห้ลังเกิด้โรัคัรัะบาด้ เพื่รัาะเด็้กจำานว่นมั่ากไม่ั่
สามั่ารัถเข้้าถึงปฏิิสัมั่พื่ันธิท์างสังคัมั่ได้้ 
ช่ว่่ยเตรัยีมั่นักเรัยีนให้พ้ื่รัอ้มั่สำาห้รับังานดี้ ๆ ในรัะบบเศึรัษฐกิจ
ข้องรัฐัแคัลิฟอรัเ์นีย 
เศึรัษฐกิจเช่งิสรัา้งสรัรัค์ัข้องรัฐัแคัลิฟอรัเ์นียทำาให้เ้กิด้การัจ้าง
งานพื่นักงานเก่อบ 3 ล้านคันในภาพื่ยนตรั ์ด้นตรั ีศิึลปะ ภาพื่
เคัล่�อนไห้ว่ ทีว่ ีโรังละคัรั และอ่�น ๆ การัเข้้าถึงการัศึึกษาด้้าน
ศิึลปะและการัด้นตรัชี่ว่่ยให้เ้ด็้ก ๆ มีั่ทักษะที�สำาคััญที�จำาเป็นต่อ
การัปรัะสบคัว่ามั่สำาเรัจ็ และช่ว่่ยให้มี้ั่แรังงานที�ได้้รับัการัฝึึกฝึน
มั่าอยา่งดี้ในรัฐัแคัลิฟอรัเ์นียเพื่่�อให้เ้ศึรัษฐกิจข้องเรัายงัคังเป็น
ผ้้ินำารัะดั้บโลก 
“ในการัลงทุนในการัศึึกษาด้้านศิึลปะและการัด้นตรัสีำาห้รับัล้ก
ห้ลานข้องเรัา เรัาสามั่ารัถสรัา้งบุคัลากรัที�มีั่คัว่ามั่รัอบร้ัแ้ละ
ห้ลากห้ลายในอนาคัต” ”—Tracy Hernandez ผ้ิ้เป็น CEO	ข้อง	
LA County Business Federation 
อนาคัตที�สด้ใสกว่า่เดิ้มั่สำาห้รับัล้กห้ลานข้องเรัา 
โปรัด้เข้้ารัว่่มั่กับเห้ล่าคัร้ั ผ้ิ้ปกคัรัอง ผ้้ิเช่ี�ยว่ช่าญด้้านการัศึึกษา
และพื่ัฒนาการัเด็้ก ผ้้ิเช่ี�ยว่ช่าญด้้านสุข้ภาพื่จิต ผ้ิ้ปรัะกอบการั 
และผ้ิ้นำาชุ่มั่ช่นทั�ว่ทั�งรัฐัและลงคัะแนนเสียงรับัข้้อเสนอ 28 
VoteYesonProp28.org 
Austin Beutner ปรัะธิาน
Californians for Arts and Music in Public Schools 
E. Toby Boyd, ปรัะธิาน 
California Teachers Association
Carol Green, ปรัะธิาน 
California State PTA
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มอบเงินิทุุนเพิ่ิ�มเติิมเพิ่่�อการศึึกษาด้้านศิึลปะและ
การด้นติรใีนโรงิเรยีนรฐับาลบทุกฎหมายใหม่ทีุ�นามา

ใช้้ด้้วยการเข้าช้่�อเสนอกฎหมายโด้ยประช้าช้น

ข้อเสนอ

28
★  ข้อโต้แย้งเพื่อคัดค้านข้อเสนอ 28  ★

ไม่่มี่การส่่งข้้อโต้้แย้ง้เพื่่�อโต้้แย้ง้
ข้้อเส่นอ 28
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32  |  หวัข้อและบทสรุป / การวเิคราะห์

ข้อเสนอ กาหนดใหม้ีีบุุคลากรการแพทย์ที์�ได้รบัุใบุอนญุาต ประจาอย่์�
ในคลินิกที�ใหบุ้รกิารล้างไตและจัดทาข้ ้อกาหนดอ่�นข้องรฐั 
บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้ด้้วย์การเข้า้ช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ประช้าช้น29

หัวข้้อและบุทสรุปอย์�างเป็นทางการ จั ด เ ต รี ย์ มี โ ด ย์ อั ย์ ก า ร ส่ ง สุ ด

ความีเป็นมีา 
การฟอกไต
อาการไตวาย ไตท่�แข็งแรงจะขจัดของเส่ยและ
ของเหลวส่วนเกินออกจากเลือดของคนเรา โรคไต
เกิดข้�นเมืื่�อไตของคนเราไม่ื่สามื่ารถทำางานได้อยา่ง
ถูกต้อง เมืื่�อเวลาผ่่านไปอาจทำาใหเ้กิดภาวะไตวาย
ได้ ซ้ึ่�งหมื่ายความื่วา่ไตจะไม่ื่สามื่ารถทำางานได้อยา่ง
เพี่ยงพีอท่�จะใหบุุ้คคลสามื่ารถม่ื่ชีว่ติอยูต่่อไปได้ถ้า
ปราศจากการเปล่�ยนถ่ายไตหรอืรบัการรกัษาต่อเนื�อง
ท่�เรย่กวา่ การฟอกไต
การฟอกไตเลีียนแบบการทำำางานของไตปกติ การ
ฟอกไตเป็นการเล่ยนแบบการทำางานของไตสุขภาพี
ด่ ผู่้ป่วยส่วนใหญ่่ท่�ทำาการฟอกไตจะทำาการฟอกเลือด 
การฟอกไตรูปแบบน่�จะนำาเลือดออกจากรา่งกายแล้ว
ส่งผ่่านเข้าอุปกรณ์์ฟอกไตเพีื�อกำาจัดของเส่ยและ
ของเหลวส่วนเกิน และจ้งส่งเลือดกลับเข้าสู่รา่งกาย 
การรกัษาหน้�งครั �งจะใชีเ้วลาประมื่าณ์ส่�ชีั �วโมื่ง โดย
ทำาการรกัษาประมื่าณ์สามื่ครั�งต่อสัปดาห์
ผู้้�ป่วยทีำ�รบัการบำาบดัส่่วนใหญ่ไ่ด�รบัการรกัษาในคลิีนิก 
ผู่ป่้วยภาวะไตวายส่วนใหญ่่ได้รบัการฟอกไตท่�คลินิก
ฟอกไตชีนิดถาวร (คลินิก) แม้ื่วา่ผู้่ป่วยบางส่วนอาจได้
รบัการฟอกไตท่�โรงพียาบาลหรอืท่�บา้น คลินิกท่�ได้รบัใบ
อนญุ่าตประมื่าณ์ 650 แหง่ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยใหบ้รกิาร
ฟอกได้แก่ผู่ป่้วยประมื่าณ์ 80,000 รายต่อเดือน โดย
เมืื่�อคำาน้งถ้งความื่ถ่�ท่�ผู้่ป่วยต้องได้รบัการฟอกไตและ

ระยะเวลาในการฟอกไต คลินิกมัื่กใหก้ารรกัษาหกวนัต่อ
สัปดาห ์และมัื่กเปิดนอกเหนือเวลาทำาการตามื่ปกติ 

แพทำยป์ระจำำาตัวผู้้�ป่วยเป็นผู้้�ควบคุมการรกัษา เมืื่�อผู่้
ป่วยม่ื่ภาวะไตวาย แพีทยข์องผู่ป่้วยจะจัดทำาแผ่นการ
รกัษาซ้ึ่�งรวมื่ถ้งการส่งตัวไปฟอกไต แพีทยจ์ะออกแบบ
แผ่นการบำาบัดรกัษาด้วยการฟอกไต ซ้ึ่�งครอบคลุมื่ปัจจัย
ต่าง ๆ ท่�เฉพีาะเจาะจง เชีน่ ความื่ถ่� ระยะเวลา และยาท่�
เก่�ยวข้อง คลินิกเป็นผู่ด้ำาเนินการบำาบัดรกัษา แพีทยจ์ะ
ยงัคงควบคุมื่การรกัษาดูแลผู้่ป่วย ภายใต้กฎของรฐับาล
กลาง แพีทยจ์ะต้องเข้าเย่�ยมื่ผู่ป่้วยระหวา่งการรกัษา
ด้วยการฟอกไตท่�คลินิกอยา่งน้อยเดือนละหน้�งครั �ง
มีนิติบุคคลีหลีายรายทีำ�เป็นเจำ�าของแลีะดำาเนิน
กิจำการคลิีนิกฟอกไต บรษัิทเอกชีนท่�แสวงหาผ่ลกำาไร
สองแหง่—DaVita, Inc. และ Fresenius Medical 
Care—เป็นเจ้าของหรอืดำาเนินการเกือบรอ้ยละ 
75 ของคลินิกท่�ได้รบัอนญุ่าตในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ม่ื่
องค์กรไม่ื่แสวงหาผ่ลกำาไรและบรษัิทแสวงหาผ่ล
กำาไรหลายรายเป็นเจ้าของหรอืดำาเนินการคลินิกอื�น ๆ 
ส่วนใหญ่่เจ้าของและผู่้ใหบ้รกิารเหล่าน่�ม่ื่คลินิกหลาย
แหง่ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย โดยม่ื่องค์กรส่วนน้อยท่�เป็น
เจ้าของหรอืดำาเนินกิจการคลินิกเพี่ยงแหง่เด่ยว ใน
ชีว่งไม่ื่ก่�ผ่่านมื่า คลินิกส่วนใหญ่่ม่ื่รายได้มื่ากกวา่ค่า
ใชีจ่้าย โดยม่ื่คลินิกส่วนน้อยท่�ขาดทุนจากการดำาเนิน
กิจการ เจ้าของและผู่้ใหบ้รกิารบางรายท่�ม่ื่คลินิกหลาย
แหง่สามื่ารถใชีค้ลินิกท่�ม่ื่รายได้มื่ากกวา่ เพีื�อชีว่ย
สนับสนนุคลินิกท่�ขาดทุนจากการดำาเนินกิจการของ
พีวกเขา อยา่งไรก็ตามื่ม่ื่โอกาสน้อยมื่ากท่�เจ้าของหรอื

 • กำาหนดใหต้้องม่ื่แพีทย ์พียาบาลเวชีปฏิิบัติ หรอืผู่้
ชีว่ยแพีทยซ้์ึ่�งม่ื่ประสบการณ์์ท่�เก่�ยวข้องหกเดือน 
ปฏิิบัติหน้าท่�ในคลินิกระหวา่งท่�ม่ื่การรกัษาผู่้ป่วย
นอกด้วยการล้างไต โดยอนญุ่าตใหม่้ื่การยกเวน้
สำาหรบักรณ่์ท่�ม่ื่การขาดแคลนเจ้าหน้าท่� หากม่ื่
บุคลากรการแพีทยท่์�ม่ื่คุณ์สมื่บัติครบถ้วนใหบ้รกิาร
ผ่่านระบบโทรเวชีกรรมื่
 • กำาหนดใหค้ลินิกต้องเปิดเผ่ยข้อมูื่ลแพีทยทั์�งหมื่ดท่�
ม่ื่ผ่ลประโยชีน์เป็นเจ้าของคลินิกตั�งแต่รอ้ยละหา้ข้�น
ไปแก่ผู่้ป่วย
 • กำาหนดใหค้ลินิกต้องรายงานข้อมูื่ลการติดเชีื�อท่�
เก่�ยวกับการล้างไตใหร้ฐัทราบ

 • หา้มื่มิื่ใหค้ลินิกปิดบรกิารหรอืลดการใหบ้รกิารโดย
ไม่ื่ได้รบัอนมัุื่ติจากรฐั
 • หา้มื่มิื่ใหค้ลินิกปฏิิเสธการรกัษาผู่้ป่วยเนื�องจาก
แหล่งเงนิใชีช้ีำาระค่ารกัษา

สรุปประมีาณการผลกระทบุต�องบุประมีาณต�อ
รฐับุาลระดับุรฐัและระดับุท้องถิิ่�นข้ั�นสุดท้าย์โดย์นัก
วเิคราะห์การออกกฎหมีาย์:

 • ค่าใชีจ่้ายของรฐับาลระดับรฐัและระดับท้องถิ�นจะม่ื่
แนวโน้มื่เพีิ�มื่ข้�นในหลักสิบล้านดอลลารต่์อปี

การวิเคราะห์โดย์นักวิเคราะห์การออกกฎหมีาย์
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ผู่้ใหบ้รหิารจะเปิดคลินิกต่อไปในระยะยาว หากคลินิก
นั�นม่ื่แนวโน้มื่ท่�จะขาดทุนจากการดำาเนินกิจการอยา่ง
ต่อเนื�อง

การช้ำาระเงนิค�าฟอกไต 
แหล่ีงเงนิหลัีกไม่กี�แหง่ทีำ�ชำำาระเงนิค่าฟอกไต เรา
ประเมิื่นวา่คลินิกม่ื่รายได้ทั�งหมื่ดประมื่าณ์ $3.5 พีัน
ล้านในแต่ละอปี (รายปี) จากการดำาเนินการในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย รายได้เหล่าน่�ประกอบด้วยเงนิท่�ชีำาระ
สำาหรบัการฟอกไตจากแหล่งเงนิหลัก หรอืผู่้จ่ายเงนิ
เพี่ยงไม่ื่ก่�แหล่ง

• Medicare โปรแกรมื่จัดสรรเงนิจากรฐับาลกลางน่�
จัดสรรการประกันสุขภาพีใหแ้ก่ประชีาชีนส่วนใหญ่ท่่�
ม่ื่อายุตั�งแต่ 65 ปีข้�นไป และประชีาชีนท่�ม่ื่อายุน้อย
กวา่นั�นบางรายท่�เป็นผู่ทุ้พีพีลภาพี กฎหมื่ายรฐับาล
กลางโดยทั�วไปใหสิ้ทธใิห ้Medicare ครอบคลุมื่ผู้่ท่�
ม่ื่อาการไตวายโดยไม่ื่คำาน้งถ้งอายุหรอืสถานะความื่
ทุพีพีลภาพี Medicare จ่ายค่ารกัษาในการฟอกไต
สำาหรบัประชีาชีนส่วนใหญ่ใ่นรฐัแคลิฟอรเ์น่ย

• Medi-Cal โครงการ Medicaid ของรฐับาลกลาง 
หรอืท่�เรย่กวา่ Medi-Cal ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ให้
ความื่คุ้มื่ครองด้านสุขภาพีแก่ผู่้อยูอ่าศัยในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยท่�ม่ื่รายได้น้อยท่�ม่ื่สิทธิ� โดยรฐับาล
กลางและรฐับาลของรฐัรบัผ่ิดชีอบค่าใชีจ่้าย
สำาหรบั Medi-Cal รว่มื่กัน บางคนม่ื่สิทธิ�ได้รบั
สิทธปิระโยชีน์ของทั�ง Medicare และ Medi-
Cal สำาหรบับุคคลเหล่าน่� Medicare จะเป็นผู่้รบั
ผ่ิดชีอบหลักสำาหรบัค่าใชีจ่้ายส่วนใหญ่่ในการ
ฟอกไต และ Medi-Cal จะรบัผ่ิดชีอบค่าใชีจ่้าย
ส่วนท่�เหลือ สำาหรบัผู่้ท่�ลงทะเบ่ยนใน Medi-Cal 
เท่านั�น โปรแกรมื่ Medi-Cal จะรบัผ่ิดชีอบค่าใชี้
จ่ายในการฟอกไตแต่เพี่ยงผู่้เด่ยว
	• การประกันสุ่ขภาพแบบกลุ่ีมแลีะแบบเฉพาะ
บุคคลี ประชีาชีนหลายคนในรฐัม่ื่ประกันสุขภาพี
แบบกลุ่มื่ผ่า่นนายจ้างหรอืองค์กรอื�น (เชีน่ 
สหภาพี) ส่วนรายอื�น ๆ จะซืึ่�อประกันสุขภาพีเฉพีาะ
บุคคล เมืื่�อผู่ร้บัการประกันสุขภาพีเกิดอาการไต
วาย โดยปกติผู่ป่้วยสามื่ารถโอนการประกันสุขภาพี
ไปยงัการครอบคลุมื่ของ Medicare กฎหมื่ายของ
รฐับาลกลางกำาหนดใหผู้่ใ้หก้ารประกันสุขภาพีแบบ
กลุ่มื่เป็นผู่ร้บัผ่ดิชีอบหลักสำาหรบัการฟอกไตในชีว่ง 
30 เดือนแรกของการรกัษา

รฐับาลของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ระบบมื่หาวทิยาลัยรฐับาล
ของรฐัทั�งสองระบบ และ รฐับาลระดับท้องถิ�นหลาย

แหง่ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย จัดสรรการประกันสุขภาพี
กลุ่มื่แก่พีนักงานในปัจจุบัน พีนักงานปลดเกษ่ยณ์ท่�ม่ื่
สิทธริบัสิทธปิระโยชีน์และครอบครวัของพีวกเขา 
ผู้้�ให�การประกันสุ่ขภาพแบบกลุ่ีมแลีะแบบเฉพาะ
บุคคลีโดยทัำ�วไปจ่ำายค่าฟอกไตในอตัราทีำ�ส้่งกวา่
โปรแกรมของรฐับาลี อตัราท่� Medicare และ Medi-
Cal จ่ายสำาหรบัการฟอกไตจะใกล้เค่ยงค่าใชีจ่้ายโดย
เฉล่�ยของคลินิกในการใหก้ารฟอกไต บทบัญ่ญ่ัติของ
รฐับาลส่วนใหญ่่จะกำาหนดอตัราเหล่าน่� ในทางกลับ
กัน ผู่้ใหก้ารประกันสุขภาพีแบบกลุ่มื่และแบบเฉพีาะ
บุคคลจะต่อรองกับเจ้าของและผู่้ใหบ้รกิารคลินิกเพีื�อ
กำาหนดอตัราค่าใชีจ่้าย โดยเฉล่�ย ผู่้ใหก้ารประกัน
สุขภาพีแบบกลุ่มื่และแบบเฉพีาะบุคคลจะจ่ายเงนิเป็น
จำานวนเงนิสูงกวา่ท่�โครงการของรฐับาลจ่ายหลายเท่า

วธิีกีารควบุคุมีคลินิกไตวาย์เร่�อรงั
กระทำรวงส่าธิารณสุ่ขของรฐัแคลิีฟอรเ์นีย (California 
Department of Public Health: CDPH) เป็นผู้้�ออกใบ
อนญุ่าตแลีะรบัรองคลิีนิกฟอกไต CDPH เป็นผู่อ้อก
ใบอนญุ่าตใหค้ลินิกดำาเนินการในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
CDPH ยงัรบัรองคลินิกในนามื่ของรฐับาลกลาง การ
รบัรองชีว่ยใหค้ลินิกสามื่ารถรบัเงนิจาก Medicare และ 
Medi-Cal ได้ ปัจจุบนั รฐัแคลิฟอรเ์น่ยอาศัยบทบัญ่ญ่ติั
ของรฐับาลกลางเป็นพีื�นฐานของโปรแกรมื่การออกใบ
อนญุ่าต
บทำบัญ่ญ่ติัของรฐับาลีกลีางกำาหนดให�มีผู้้�อำานวย
การด�านการแพทำยป์ระจำำาคลิีนิกฟอกไตแต่ลีะแหง่ 
บทบญั่ญ่ติัของรฐับาลกลางกำาหนดใหค้ลินิกฟอกไต
แต่ละแหง่ม่ื่ผู่อ้ำานวยการด้านการแพีทยซ้์ึ่�งเป็นแพีทย์
ผู่ไ้ด้รบัวุฒิิบตัรผู่เ้ชี่�ยวชีาญ่เฉพีาะทาง ผู่อ้ำานวยการ
ด้านการแพีทยม่์ื่หน้าท่�รบัผ่ดิชีอบด้านการรบัประกัน
คุณ์ภาพี การศ้กษาและการฝึึกอบรมื่ของเจ้าหน้าท่� และ
การพีฒัินาและดำาเนินการตามื่แนวปฏิิบติัและนโยบาย
ของคลินิก บทบญั่ญ่ติัของรฐับาลกลางไม่ื่ได้กำาหนด
ระยะเวลาท่�ผู่อ้ำานวยการด้านการแพีทยต้์องใชีใ้นคลินิก 
อยา่งไรก็ตามื่ เมืื่�อพีจิารณ์าถ้งตำาแหน่งตามื่แนวทาง
ของรฐับาลกลางแล้ว ผู่อ้ำานายการด้านการแพีทยค์วร
ใชีเ้วลาประมื่าณ์หน้�งในส่�ของตำาแหน่งเต็มื่เวลาท่�คลินิก 

คลิีนิกฟอกไตจำะต�องรายงานข�อม้ลีเกี�ยวดับการติด
เชำ้�อให�แก่เครอ้ขา่ยแหง่ชำาติ เพีื�อรบัการชีำาระเงนิจาก 
Medicare คลินิกจะต้องรายงานข้อมูื่ลการติดเชีื�อท่�
เก่�ยวขอ้งกับการฟอกไตใหแ้ก่เครอืขา่ยความื่ปลอดภัย
บรกิารสุขภาพีแหง่ชีาติ ณ์ ศูนยค์วบคุมื่และป้องกัน
โรคของรฐับาลกลาง ตัวอยา่งเชีน่ คลินิกจะต้องทำาการ

กาหนดใหมี้ีบุุคลากรการแพทย์์ที�ได้รบัุใบุอนญุาต ประจาอย่์�
ในคลินิกที�ใหบุ้รกิารล้างไตและจัดทาข้ อกาหนดอ่�นของรฐั 

บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ประช้าช้น
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ข้อเสนอ กาหนดใหมี้ีบุุคลากรการแพทย์์ที�ได้รบัุใบุอนญุาต ประจาอย่์�
ในคลินิกที�ใหบุ้รกิารล้างไตและจัดทาข้ อกาหนดอ่�นของรฐั 
บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ประช้าช้น29

รายงานเมืื่�อผู่ป่้วยเกิดการติดเชีื�อในกระแสเลือด รวมื่
ทั�งรายงานสาเหตุท่�คาดวา่ทำาใหเ้กิดการติดเชีื�อ

ข้อ้เสนอ
ข้อเสนอ 29 ประกอบด้วยข้อกำาหนดหลายประการท่�
ส่งผ่ลต่อคลินิก ตามื่ท่�กล่าวไวด้้านล่าง โดยมื่อบให ้
CDPH ม่ื่หน้าท่�ดำาเนินการและจัดทำาข้อเสนอ ซ้ึ่�งรวมื่
ถ้งการรบับทบัญ่ญ่ัติต่าง ๆ ภายในหน้�งปี หลังจากท่�
กฎหมื่ายน่�ม่ื่ผ่ลบังคับใชี ้
กำาหนดให�มีแพทำย ์พยาบาลีเวชำปฏิิบัติ หรอ้ผู้้�ชำว่ย
แพทำยอ์ย้ที่ำ�คลิีนิกตลีอดชำว่งเวลีาการรกัษา ข้อ
เสนอ 29 กำาหนดใหม่้ื่แพีทย ์พียาบาลเวชีปฎิบัติ หรอื
ผู่้ชีว่ยแพีทยอ์ยูท่่�คลินิกอยา่งน้อยหน้�งคนในชีว่งท่�ผู่้
ป่วยได้รบัการรกัษาท่�คลินิกนั�น บุคคลดังกล่าวต้อง
ม่ื่ประสบการณ์์ในการดูแลผู่้ป่วยโรคไตอยา่งน้อยหก
เดือน และม่ื่หน้าท่�รบัผ่ิดชีอบความื่ปลอดภัยของผู่้
ป่วยและบรกิารและคุณ์ภาพีในการรกัษาพียาบาล 
คลินิกอาจขอให ้CDPH ยกเวน้ข้อกำาหนดน่� หากม่ื่
แพีทย ์พียาบาลเวชีปฎิบัติ หรอืผู่้ชีว่ยแพีทยใ์นพีื�นท่�
ของคลินิกไม่ื่เพี่ยงพีอ หาก CDPH อนมัุื่ติยกเวน้ข้อ
กำาหนดน่� คลินิกสามื่ารถปฏิิบัติตามื่ข้อกำาหนดผ่่าน
ระบบโทรเวชีกรรมื่ได้ การยกเวน้น่�ม่ื่ผ่ลนานหน้�งปี
กำาหนดให�คลิีนิกฟอกไตต�องรายงานข�อม้ลีด�าน
การติดเชำ้�อต่อ CDPH ข้อเสนอ 29 กำาหนดใหค้ลินิก
ต้องรายงานข้อมูื่ลด้านการติดเชีื�อท่�เก่�ยวข้องกับการ
ฟอกไตต่อ CDPH ทุกสามื่เดือน CDPH จะต้องระบุ
วา่ข้อมูื่ลใดท่�คลินิกควรรายงาน ตลอดจนวธิก่ารและ
กำาหนดเวลาสำาหรบัการรายงาน CDPH จะต้องเผ่ย
แพีรร่ายงานของคลินิกแต่ละแหง่บนเวบ็ไซึ่ต์ของ 
CDPH รวมื่ทั�งชีื�อของเจ้าของหรอืผู่้ใหบ้รกิารคลินิก 

คลิีนิกฟอกไตต�องระบุวา่ใครเป็นเจำ�าของคลิีนิก 
ข้อเสนอ 29 กำาหนดใหค้ลินิกต้องใหร้ายชีื�อแพีทย์
ทั�งหมื่ดท่�เจ้าของคลินิกตั�งแต่รอ้ยละ 5 แก่ผู่้ป่วย 
คลินิกต้องใหร้ายชีื�อเหล่าน่�แก่ผู่้ป่วย เมืื่�อผู่้ป่วยเริ�มื่
การรกัษา ในแต่ละปีหลังจากนั�น หรอืเมืื่�อใดก็ตามื่
ท่�ผู่้ป่วย (หรอืผู่้ท่�อาจเป็นผู่้ป่วย) รอ้งขอ ข้อเสนอน่�
ยงักำาหนดใหค้ลินิกต้องรายงานรายชีื�อผู่้เป็นเจ้าของ
คลินิกตั�งแต่รอ้ยละ 5 แก่ CDPH ทุกสามื่เดือน ทั�ง 
CDPH และคลินิก (หรอืเจ้าของหรอืผู่้ใหบ้รกิาร) ต้อง
ปิดประกาศข้อมูื่ลน่�บนเวบ็ไซึ่ต์ของพีวกเขา
หากคลิีนิกฟอกไตไม่รายงานข�อม้ลีทีำ�จำำาเป็น พวก
เขาต�องจ่ำายค่าปรบั หากคลินิก หรอืเจ้าของ หรอืผู่้ให้
บรกิารไม่ื่รายงานข้อมูื่ลท่�กำาหนด หรอืรายงานข้อมูื่ล

ท่�ไม่ื่ถูกต้อง CDPH อาจปรบัคลินิกสูงถ้ง $100,000 
คลินิกฟอกไตอาจขอใใหม่้ื่การพีิจารณ์า หากไม่ื่เหน็ด้วย
กับโทษปรบั CDPH อาจนำาค่าปรบัท่�เก็บได้ไปใชีใ้นการ
ดำาเนินการและบังคับใชีก้ฎหมื่ายท่�เก่�ยวข้องกับคลินิก
กำาหนดให�คลิีนิกฟอกไตต�องแจำ�งแลีะได�รบัความ
ยนิยอมจำาก CDPH ก่อนยกเลิีกหรอ้ลีดการให�บรกิารลีง
อยา่งมีนัยส่ำาคัญ่ หากคลินิกฟอกไตม่ื่แผ่นท่�จะยกเลิก
หรอืลดการใหบ้รกิารลงอยา่งม่ื่นัยสำาคัญ่ ขอ้เสนอ 29 
กำาหนดใหค้ลินิกฟอกไต หรอืเจ้าของ หรอืผู่ใ้หบ้รกิารจะ
ต้องแจ้งแก่ CDPH และได้รบัความื่ยนิยอมื่จาก CDPH 
เป็นลายลักษณ์์อกัษร ขอ้เสนอน่�อนญุ่าตให ้CDPH เลือก
ได้วา่จะใหค้วามื่ยนิยอมื่หรอืไม่ื่ โดยอนญุ่าตให ้CDPH 
พีจิารณ์าตัดสินใจจากข้อมูื่ลต่าง ๆ เชีน่ แหล่งทุนและ
แผ่นของคลินิกฟอกไต เพีื�อใหแ้น่ใจวา่ผู่ป่้วยได้รบัการ
ฟอกไตอยา่งต่อเนื�อง คลินิกฟอกไตอาจโต้แยง้คำาตัดสิน
ของ CDPH โดยขอใหม่้ื่การพีจิารณ์า 
ห�ามไม่ให�คลิีนิกฟอกไตปฏิิเส่ธิการรกัษาแก่ผู้้�ป่วย
เน้�องจำากผู้้�จ่ำายค่ารกัษาพยาบาลีของผู้้�ป่วย ภายใต้
ข้อเสนอ 29 คลินิกจำาเป็นต้องใหก้ารดูแลผู่้ป่วยทุก
รายด้วยคุณ์ภาพีเด่ยวกัน คลินิกไม่ื่สามื่ารถปฏิิเสธ
การใหก้ารรกัษาแก่ผู่้ป่วยเนื�องจากผู่้จ่ายค่ารกัษา
พียาบาลของผู่้ป่วย ผู่้จ่ายค่ารกัษาพียาบาลอาจเป็น
ผู่้ป่วย นิติบุคคล ผู่้ใหบ้รกิารประกันสุขภาพีของผู่้ป่วย 
Medi-Cal หรอื Medicare 

ผลที�มีีต�องบุประมีาณ
ค�าใช้จ้�าย์สำาหรบัุคลินิกฟอกไตที�เพิ�มีข้้�นส�งผลต�อค�า
ใช้จ้�าย์ข้องรฐัและท้องถิิ่�น
ข�อเส่นอ 29 เพิ�มต�นทุำนส่ำาหรบัคลิีนิกฟอกไต โดย
รวมื่แล้ว ขอ้เสนอน่�จะเพีิ�มื่ต้นทุนสำาหรบัคลินิก โดย
เฉพีาะ ขอ้กำาหนดของขอ้เสนอน่�ท่�ใหค้ลินิกแต่ละแหง่
ต้องม่ื่แพีทย ์พียาบาลเวชีปฎิบติั หรอืผู่ช้ีว่ยแพีทย ์ท่�
คลินิกตลอดระยะเวลาท่�ใหก้ารรกัษา จะทำาใหค่้าใชีจ่้าย
ของคลินิกแต่ละแหง่เพีิ�มื่ข้�นหลายแสนดอลลารต่์อปี
โดยเฉล่�ย ขอ้กำาหนดอื�น ๆ ของขอ้เสนอน่�จะไม่ื่เพิี�มื่ค่าใชี้
จ่ายของคลินิกฟอกไตอยา่งม่ื่นัยสำาคัญ่ 

คลิีนิกส่ามารถตอบส่นองต่อค่าใชำ�จ่ำายทีำ�เพิ�มข้�น
ในหลีายร้ปแบบ ค่าใชีจ่้ายเนื�องจากการม่ื่แพีทย ์
พียาบาลเวชีปฎิบัติ หรอืผู่้ชีว่ยแพีทยใ์นคลินิกจะส่ง
ผ่ลกระทบต่อคลินิกแต่ละแหง่แตกต่างกันออกไปโดย
ข้�นอยูกั่บสถานะทางการเงนิของคลินิก ตัวอยา่งเชีน่ 
ค่าใชีจ่้ายเพีิ�มื่เติมื่อาจทำาใหค้ลินิกบางแหง่ดำาเนินการ
ขาดทุน หรอืขาดทุนมื่ากกวา่เดิมื่ ตามื่ท่�กล่าวไวก่้อน
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หน้าน่� เจ้าของหรอืผู่้ใหบ้รกิารอาจสนับสนนุคลินิก
เหล่าน่�ด้วยคลินิกท่�ม่ื่รายได้สูงกวา่ อยา่งไรก็ตามื่ 
เจ้าของหรอืผู่้ใหบ้รกิารอาจไม่ื่เต็มื่ใจหรอืไม่ื่สามื่ารถทำา
เชีน่น่�ได้ในระยะยาว เจ้าของและผู่้ใหบ้รกิารอาจตอบ
สนองต่อข้อเสนอ 29 ด้วยวธิใ่ดวธิห่น้�งดังต่อไปน่�:
	• ทำำาการต่อรองเพ้�อขอเพิ�มอตัราค่ารกัษากับผู้้�จ่ำาย
เงนิ เจ้าของและผู่ใ้หบ้รกิารอาจพียายามื่เจรจาอตัรา
ท่�สูงข้�นจากผู่จ่้ายเงนิ เพีื�อใหค้รอบคลุมื่ค่าใชีจ่้าย
บางส่วน โดยเฉพีาะอยา่งยิ�ง เจ้าของและผู่ใ้หบ้รกิาร
อาจสามื่ารถต่อรองขออตัราท่�สูงข้�นกับบรษัิทผู่ใ้ห้
บรกิารประกันภัยเอกชีน และจากแผ่นการรกัษาของ 
Medi-Cal ในอตัราท่�ตำ�ากวา่เอกชีนเล็กน้อย 
	• ดำาเนินกิจำการปัจำจุำบนัต่อไปโดยได�รบัผู้ลีกำาไร
ลีดลีง สำาหรบัเจ้าของหรอืผู่ใ้หบ้รกิาร ค่าใชีจ่้าย
ท่�สูงข้�นอาจลดผ่ลกำาไรของพีวกเขาลง แต่พีวก
เขาจะยงัดำาเนินงานต่อไปในระดับการใหบ้รกิาร
ปัจจุบนัโดยไม่ื่ม่ื่การปิดคลินิก
	• ปิดคลิีนิกบางแหง่ ด้วยค่าใชีจ่้ายท่�สูงข้�น เจ้าของ
และผู่ใ้หบ้รกิารบางรายอาจตัดสินใจขอความื่
ยนิยอมื่จาก CDPH เพีื�อปิดคลินิกบางแหง่ท่�กำาลัง
ดำาเนินการอยูด้่วยการขาดทุน 

ข�อเส่นอ 29 อาจำเพิ�มต�นทุำนการรกัษาพยาบาลี
ส่ำาหรบัรฐับาลีระดับรฐัแลีะทำ�องถิ�น ภายใต้ข้อเสนอน่� 
ค่าใชีจ่้ายของ Medi-Cal รวมื่ถ้งค่าใชีจ่้ายของลูกจ้าง
ในรฐัและท้องถิ�น ตลอดจนค่าใชีจ่้ายด้านประกัน
สุขภาพีของผู่้เกษ่ยณ์อายุ อาจเพีิ�มื่ข้�นเนื�องจาก: 

 • เจ้าของและผู่้ใหบ้รกิารเจรจาอตัราการชีำาระเงนิ
ท่�สูงข้�น 

 • ผู่้ป่วยบางรายต้องรบัการรกัษาในสถานพียาบาล
ท่�ม่ื่ค่าใชีจ่้ายสูงข้�น เชีน่ โรงพียาบาล หากคลินิก
บางแหง่ตอบสนองต่อข้อเสนอด้วยการปิดตัวลง 

โดยรวมื่แล้ว เราคิดวา่เจ้าของและผู่้ใหบ้รกิารคลินิก
โดยทั�วไปจะ: (1) สามื่ารถเจรจากับผู่้จ่ายเงนิบางราย
เพีื�อรบัอตัราการจ่ายท่�สูงข้�น เพีื�อใหค้รอบคลุมื่ค่าใชี้
จ่ายใหม่ื่บางส่วนท่�เกิดจากข้อเสนอน่� โดยเฉพีาะอยา่ง
ยิ�งหากคลินิกหลายแหง่ปิดตัวลง (2) ยงัคงดำาเนิน
การคลินิกบางแหง่ด้วยรายได้ลดลง และ (3) ปิด

กาหนดใหมี้ีบุุคลากรการแพทย์์ที�ได้รบัุใบุอนญุาต ประจาอย่์�
ในคลินิกที�ใหบุ้รกิารล้างไตและจัดทาข้ อกาหนดอ่�นของรฐั 

บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ประช้าช้น

ข้อเสนอ
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คลินิกบางแหง่โดยได้รบัความื่ยนิยอมื่จาก CDPH ซ้ึ่�ง
สถานการณ์์น่�จะนำาไปสู่การเพิ�มข้�นของค่าใชำ�จ่ำาย
ของรฐับาลีระดับรฐัแลีะระดับทำ�องถิ�น ประมาณ
หลีายสิ่บลี�านดอลีลีารต่์อปี (ปัจจุบันรฐับาลระดับรฐั
และระดับท้องถิ�นต้องจ่ายเงนิมื่ากกวา่ $65 พีันล้าน
สำาหรบั Medi-Cal และประกันสุขภาพีของพีนักงาน
และคนท่�เกษ่ยณ์แล้ว) เงนิจำานวนน่�น้อยกวา่คร้�งหน้�ง
ของรอ้ยละ 1 ของการใชีจ่้ายกองทุนทั�วไปทั�งหมื่ดของ
รฐั (กองทุนทั�วไปเป็นบัญ่ชีก่ารเงนิหลักของรฐั ซ้ึ่�งจ่าย
ค่าการศ้กษา เรอืนจำา การรกัษาพียาบาล และบรกิาร
สาธารณ์ะอื�น ๆ)
ในกรณ่์ท่�ม่ื่แนวโน้มื่น้อยท่�จะเกิดข้�นท่�คลินิกจำานวน
มื่ากจะปิดตัวลงเมืื่�อได้รบัความื่ยนิยอมื่จาก CDPH 
เนื�องจากข้อเสนอน่� รฐับาลระดับรฐัและระดับท้องถิ�น
อาจม่ื่ค่าใชีจ่้ายเพีิ�มื่เติมื่ในระยะสั�น ค่าใชีจ่้ายท่�เพีิ�มื่ข้�น
เหล่าน่�ม่ื่ความื่ไม่ื่แน่นอนสูง

ค�าใช้จ้�าย์ในการบุรหิารจัดการข้อง CDPH จะรวมีอย่์�
ในค�าธีรรมีเนีย์มีข้องคลินิกฟอกไต
ข้อเสนอ 29 กำาหนดหน้าท่�ใหม่ื่ในการกำากับดูแลของ 
CDPH ค่าใชีจ่้ายรายปีในการปฏิิบัติหน้าท่�ในความื่รบั
ผ่ิดชีอบใหม่ื่น่�น่าจะไม่ื่เกินล้านดอลลารต้์น ๆ ต่อปี ข้อ
เสนอกำาหนดให ้CDPH ปรบัค่าธรรมื่เน่ยมื่ใบอนญุ่าต
รายปีท่�คลินิกจ่ายเพีื�อใหค้รอบคลุมื่ค่าใชีจ่้ายเหล่าน่�

โปรดไปที� https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals  เพ่�ออ�านราย์ช้่�อคณะกรรมีการที�ได้รบัุการ

จัดตั�งข้้�นเฉพาะเพ่�อสนับุสนนุหรอ่คัดค้านข้อ้
เสนอนี�เป็นหลัก

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

เพ่�อด่ราย์ช้่�อผ่บุ้รจิาคเงนิจำานวนส่งสุด  
10 ราย์แรกแก�คณะกรรมีการ 

สำาหรบัเน้ือหาฉบับเต็มื่ของรา่งกฎหมื่าย 29 โปรดดูในหน้า 107 การวเิคราะห์้์   |  35
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36  |  ข้อโต้แยง้ ขอ้โต้แย์ง้ที�พมิีพ์ในหน้าน้ีเป็นความีเหน็ของผ่้เขยี์น และย์งัไมี�ได้รบัุการตรวจสอบุความีถ่กต้องโดย์หน�วย์งานใด ๆ ของทางการ 

ข้อเสนอ กาหนดใหมี้ีบุุคลากรการแพทย์์ที�ได้รบัุใบุอนญุาต ประจาอย่์�
ในคลินิกที�ใหบุ้รกิารล้างไตและจัดทาข้ อกาหนดอ่�นของรฐั 
บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ประช้าช้น29

★  ข้้อโต้แย์้งเพ่�อสนับุสนุนข้้อเสนอ 29  ★

★  การหักล้างข้้อโต้แย์้งที�สนับุสนุนข้้อเสนอ 29  ★

รว่มื่กับผู่้ป่วย พียาบาล แพีทย ์และครอบครวั: ไม่ื่รบัข้อเสนอ 
29 ซ้ึ่�งเป็นข้อเสนอท่�อนัตรายอก่อนัหน้�งสำาหรบัการฟอกไต 
ชีาวแคลิฟอรเ์น่ยมื่ากกวา่ 80,000 คนท่�ไตล้มื่เหลวจำาเป็นต้อง
ได้รบัการฟอกไตสามื่วนัต่อสัปดาหเ์พีื�อใหม่้ื่ชีว่ติอยู ่การขาด
การฟอกไตแม้ื่แต่ครั �งเด่ยวจะเพีิ�มื่ความื่เส่�ยงต่อการเส่ยชีว่ติ
ของผู่้ป่วยถ้ง 30%
ข้อกำาหนดของระบบราชีการของข้อเสนอ 29 จะบังคับใหค้ลินิก
ฟอกไตทั�วทั�งรฐัต้องลดการบรกิารหรอืปิดตัวลง ทำาใหผู้่้ป่วยเข้า
ถ้งการรกัษาได้ยากข้�น ทำาใหช้ีว่ติของพีวกเขาตกอยูใ่นความื่
เส่�ยงรา้ยแรง 
ข้อเสนอ 29 ไม่ื่จำาเป็นและจะเป็นอนัตรายต่อการดูแลการฟอก
ไตไม่ื่ใชีป่รบัปรุง 
คลินิกฟอกไตในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยได้รบัคะแนนสูงในด้านการ
ดูแลท่�ม่ื่คุณ์ภาพีและความื่พี้งพีอใจของผู่้ป่วย ผู่้ป่วยฟอกไตทุก
คนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยอยูภ่ายใต้การดูแลของแพีทยโ์รคไตของ
ตนเองและการรกัษาจะดำาเนินการโดยพียาบาลและเจ้าหน้าท่�
เทคนิคท่�ได้รบัการฝึึกอบรมื่มื่าเป็นพีิเศษ จ้งไม่ื่สมื่เหตุสมื่ผ่ล
ท่�จะต้องใหแ้พีทยผู์่้ดูแลซ้ึ่�งจะไม่ื่ม่ื่ส่วนรว่มื่ในการใหก้ารดูแล
อยูป่ระจำาท่�สถานพียาบาลเต็มื่เวลา ข้อเสนอ 29 จะเพีิ�มื่ต้นทุน
การรกัษาพียาบาลโดยไม่ื่จำาเป็น บังคับใหค้ลินิกฟอกไตปิดตัว
ลง และเพีิ�มื่ความื่เส่�ยงต่อชีว่ติของผู่้ป่วย

ผู่้ลงคะแนนเส่ยงได้ปฏิิเสธข้อเสนอเก่�ยวกับการฟอกไตท่�คล้าย
กันแล้วสองครั�ง! 
น่�เป็นครั �งท่�สามื่ในการเลือกตั�งหลายครั�งท่�กลุ่มื่ท่�ม่ื่ผ่ลประโยชีน์ 
จากการออกกฎหมื่ายได้ยื�นข้อเสนอเก่�ยวกับการฟอกไตท่�
คล้ายคล้งกันในบัตรลงคะแนน รอ้ยละหกสิบสามื่ (63%) ของ
ผู่้ลงคะแนนเส่ยงในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยปฏิิเสธข้อเสนอ 23 อยา่ง
ท่วมื่ท้นเมืื่�อการเลือกตั�งครั �งล่าสุดซ้ึ่�งเป็นข้อเสนอเกือบจะ
เหมืื่อนกัน 
ควรจะพีอได้แล้ว กลุ่มื่ท่�ม่ื่ผ่ลประโยชีน์จากการออกกฎหมื่าย
จำาเป็นต้องเคารพีเจตจำานงของผู่้ลงคะแนนเส่ยงและหยุดผ่ลัก
ดันข้อเสนอการฟอกไตท่�เป็นอนัตรายซ้ึ่�งคุกคามื่ชีว่ติของผู่้ป่วย
ฟอกไต 80,000 ราย
ปกป้องผู่้ป่วยฟอกไต ลงคะแนนเส่ยงไม่ื่รบัข้อเสนอ 29!
www.NoProp29.com 
Marketa Houskova DNP, RN, กรรมื่การบรหิาร 
สมื่าคมื่พียาบาลอเมื่รกัิน\รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
Margarita Mendoza ผู่้ป่วยฟอกไต
Robert E. Wailes M.D., ประธาน 
สมื่าคมื่แพีทยร์ฐัแคลิฟอรเ์น่ย 

การเปล่�ยนแปลงการชีว่ยชีว่ติผู่้ป่วยท่�ต้องฟอกไต 
ชีาวแคลิฟอรเ์น่ย 80,000 คนท่�เป็นโรคไตระยะสุดท้ายจะไป
ท่�ศูนยฟ์อกไตในเชีงิพีาณิ์ชียม์ื่ากกวา่ 600 แหง่ในรฐัสามื่ครั�ง
ต่อสัปดาห ์และใชีเ้วลาหลายชีั�วโมื่งเชีื�อมื่กับเครื�องท่�เอาเลือด
ออก ทำาความื่สะอาด และนำากลับคืนสู่รา่งกาย การฟอกไตเป็น
สิ�งท่�ชีว่ยใหพ้ีวกเขาม่ื่ชีว่ติอยูไ่ด้อยา่งแท้จรงิ และต้องได้รบัการ
รกัษาต่อไปตลอดชีว่ติหรอืจนกวา่จะได้รบัการปลูกถ่ายไต 
เนื�องจากชีว่ติของเพีื�อนชีาวแคลิฟอรเ์น่ยเหล่าน่�ต้องอาศัย
การฟอกไตท่�ต้องทำาทั�งอยา่งปลอดภัยและม่ื่ประสิทธภิาพี เรา
จ้งต้องใหก้ารสนับสนนุอยา่งเต็มื่ท่�ต่อกฎหมื่ายวา่ด้วยการ
คุ้มื่ครองชีว่ติผู่้ป่วยท่�ต้องฟอกไตในบัตรลงคะแนนในวนัท่� 
8 พี.ย. การเข้าชีื�อเสนอกฎหมื่ายโดยประชีาชีนน่�ทำาใหเ้กิดการ
ปรบัปรุงตามื่หลักสามัื่ญ่สำาน้กในการรกัษาด้วยการฟอกไต 
เพีื�อปกป้องชีาวแคลิฟอรเ์น่ยท่�เผ่ชีญิ่ความื่เส่�ยงทางการแพีทย์
มื่ากท่�สุดกลุ่มื่หน้�ง 
การเขา้ชีื�อเสนอกฎหมื่ายโดยประชีาชีนม่ื่สาระสำาคัญ่หา้ประการ 
ประการแรก ต้องม่ื่แพีทย ์พียาบาล หรอืผู่้ชีว่ยแพีทยอ์ยูใ่น
คลินิกทุกครั�งท่�กำาลังรกัษาผู่้ป่วยซ้ึ่�งปัจจุบันไม่ื่ม่ื่ข้อกำาหนดน่� 
การฟอกไตเป็นหตัถการท่�อนัตราย และหากม่ื่สิ�งผ่ิดพีลาดเกิด
ข้�น แพีทยห์รอืผู่้เชี่�ยวชีาญ่ในการรกัษาท่�ผ่่านการฝึึกอบรมื่มื่า
อยา่งด่ควรอยูใ่กล้ ๆ 
ประการท่�สอง เนื�องจากผู่้ป่วยฟอกไตม่ื่แนวโน้มื่ท่�จะติดเชีื�อท่�
อาจนำาไปสู่การเจ็บป่วยท่�รุนแรงข้�นหรอืถ้งแก่ชีว่ติ คลินิกจ้ง
ต้องรายงานข้อมูื่ลเก่�ยวกับการติดเชีื�อไปยงัรฐัเพีื�อใหส้ามื่ารถ
ระบุปัญ่หาและแก้ไขปัญ่หาเพีื�อปกป้องผู่้ป่วยได้ด่ยิ�งข้�น 
ประการท่�สามื่ ในฐานะสถานพียาบาลท่�ชีว่ยชีว่ติ บรษัิทท่�
ดำาเนินกิจการการฟอกไตจะต้องขออนมัุื่ติจากรฐัก่อนปิดคลินิก
หรอืลดการบรกิาร ซ้ึ่�งจะชีว่ยป้องกันการเข้าถ้งการบำาบัดด้วย
การฟอกไต โดยเฉพีาะอยา่งยิ�งสำาหรบัผู่้ป่วยในชีนบท 

ประการท่�ส่� หา้มื่คลินิกเลือกปฏิิบัติต่อผู่้ป่วยเนื�องจากประเภท
ของประกันและคุ้มื่ครองผู่้ป่วยในทุกคลินิก ไม่ื่วา่จะอยูใ่นยา่น
ท่�ร ำ�ารวยหรอืยากจน ในชีนบท ชุีมื่ชีนคนผ่ิวส่ดำาหรอืส่นำ�าตาล 
คลินิกทั�งหมื่ดจะต้องม่ื่แพีทยห์รอืผู่้เชี่�ยวชีาญ่ในการรกัษาท่�ได้
รบัการฝึึกอบรมื่มื่าเป็นอยา่งด่ในสถานพียาบาลและรายงาน
อตัราการติดเชีื�อ และหา้มื่บรษัิทท่�ดำาเนินกิจการการฟอกไตทุก
แหง่เลือกปฏิิบัติต่อผู่้ป่วยตามื่ประเภทประกัน 
ประการท่�หา้ คลินิกและบรษัิทท่�ดำาเนินกิจการการฟอกไตจะ
ต้องเปิดเผ่ยข้อมูื่ลเก่�ยวกับสถานภาพีความื่เป็นเจ้าของซ้ึ่�งจะ
เพีิ�มื่ความื่โปรง่ใสและชีว่ยใหผู้่้ป่วยตัดสินใจอยา่งม่ื่ข้อมูื่ลเก่�ยว
กับการดูแลของสุขภาพีของพีวกเขา เนื�องจากการรว่มื่ลงทุน
ระหวา่งคลินิกฟอกไตและแพีทยก์ลายเป็นเรื�องปกติมื่ากข้�น 
การเพีิ�มื่ความื่โปรง่ใสจ้งเป็นสิ�งจำาเป็นเพีื�อใหผู้่้ม่ื่ส่วนได้ส่วน
เส่ยและผู่้กำาหนดนโยบายสามื่ารถศ้กษาผ่ลกระทบของการท่�
แพีทยเ์ป็นเจ้าของสถานพียาบาลนั�น ๆ ได้ 
อยา่หลงไปกับข้ออา้งของบรษัิทฟอกไตรายใหญ่่วา่การเข้า
ชีื�อเสนอกฎหมื่ายโดยประชีาชีนน่�จะเพีิ�มื่ต้นทุนใหม่ื่มื่หาศาล 
ทำารา้ยผู่้ป่วย หรอืทำาใหเ้กิดปัญ่หาการขาดแคลนแพีทย ์ข้อ
โต้แยง้ปลอมื่ ๆ เหล่าน่�เป็นกลวธิส่รา้งความื่หวาดกลัวของการ
ประชีาสัมื่พีันธท่์�ไม่ื่ซืึ่�อสัตยข์องพีวกเขา ข้อเท็จจรงิก็คือบรษัิท
เหล่าน่�สามื่ารถทำาการเปล่�ยนแปลงเหล่าน่�ได้อยา่งงา่ยดายและ
ยงัคงทำากำาไรได้หลายรอ้ยล้านดอลลารต่์อปีโดยไม่ื่กระทบต่อ
ระบบการรกัษาพียาบาลของเรา 
ข้อเสนอ 29 จะทำาใหเ้กิดการเปล่�ยนแปลงท่�จำาเป็นเพีื�อปกป้อง
ผู่้ป่วยฟอกไตอยา่งแท้จรงิ เราขอใหท่้านลงคะแนนเส่ยงรบั! 
Emanuel Gonzales เจ้าหน้าท่�ดูแลผู่้ป่วยฟอกไต 
Reverend Kisheen W. Tulloss ประธาน
The Baptist Ministers Conference of Los Angeles 
Cecilia Gomez-Gonzalez ผู่้สนับสนนุผู่้ป่วยฟอกไต
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กาหนดให้มีีบุุคลากรการแพทย์์ที�ได้รบัุใบุอนุญาต ประจาอย่์�
ในคลินิกที�ให้บุรกิารล้างไตและจัดทาข้ อกาหนดอ่�นของรฐั 

บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ประช้าช้น

ข้อเสนอ

29
★  ข้้อโต้แย์้งเพ่�อคัดค้านข้้อเสนอ 29  ★

★  การหักล้างข้้อโต้แย์้งที�คัดค้านข้้อเสนอ 29  ★

บรษัิทยกัษ์ใหญ่่ท่�ดำาเนินการฟอกไตต้องการปกป้องกำาไรของ
ตนเองไม่ื่ใชีผู่่้ป่วย 
ในปี 2020 ธุรกิจการฟอกไตในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยใชีเ้งนิกวา่ 
$100 ล้านเพีื�อต่อต้านการเข้าชีื�อเสนอกฎหมื่ายโดยประชีาชีน
เพีื�อปรบัปรุงสภาพีแวดล้อมื่สำาหรบัผู่้ป่วยในคลินิกฟอกไต 
ทำาไมื่พีวกเขาต้องใชีจ่้ายสูงขนาดนั�น เพีื�อปกป้องผ่ลกำาไร
มื่หาศาลมูื่ลค่า $561 ล้านในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในปี 2020
สำาหรบัผู่้ป่วย การฟอกไตเป็นการชีว่ยชีว่ติ แต่สำาหรบัผู่้บรหิาร
ในอุตสาหกรรมื่ การฟอกไตเป็นตัวสรา้งรายได้มื่หาศาล พีวก
เขาจ้งกลับมื่าทำาแบบเดิมื่ คือกระตุ้นความื่กลัวด้วยการขู่วา่จะ
ปิดคลินิกหากข้อเสนอ 29 ผ่่านและพีวกเขาต้องรบัผ่ิดชีอบต่อ
มื่าตรฐานการรกัษาพียาบาลท่�สูงข้�น พีวกเขาใชีผู้่้ป่วยฟอกไตท่�
ป่วยหนักมื่าเป็นดังโล่หป้์องกันผ่ลประโยชีน์และเงนิเดือนหลาย
ล้านดอลลาร ์
โดยอา้งอยา่งผ่ิด ๆ วา่การเข้าชีื�อเสนอกฎหมื่ายโดยประชีาชีนน่�
จะทำารา้ยผู่้ป่วย 

และยงัอา้งด้วยวา่แพีทยแ์ละพียาบาลฟอกไตไม่ื่เหน็ด้วยกับข้อ
เสนอ แต่คนเหล่าน่�คือแพีทยแ์ละพียาบาลท่�กำาลังรบัเงนิเดือน
พีวกเขาอยู ่
เขากล่าววา่คลินิกฟอกไตได้รบัการควบคุมื่อยา่งเข้มื่งวดอยู่
แล้ว แต่จรงิ ๆ แล้วคลินิกเหล่าน่�ได้รบัการตรวจสอบน้อยกวา่
สถานพียาบาลอื�น ๆ มื่ากและม่ื่การพีบข้อบกพีรอ่งบ่อยด้วย
ข้อเสนอ 29 ทำาใหเ้กิดการปรบัปรุงในการปกป้องชีว่ติของผู่้
ป่วย เชีน่ การม่ื่แพีทยห์รอืพียาบาลท่�ต้องอยูท่่�สถานพียาบาล
เพีื�อจัดการกับเหตุฉุกเฉิน กำาหนดใหศู้นยร์ายงานข้อมูื่ลการ
ติดเชีื�อ ยุติการเลือกปฏิิบัติต่อผู่้ป่วยบางรายตามื่ประเภทของ
ประกันท่�พีวกเขาม่ื่ และกำาหนดใหร้ฐัอนมัุื่ติการปิดคลินิกเพีื�อ
ไม่ื่ใหผู้่้ป่วยถูกทิ�งไวโ้ดยไม่ื่ได้รบัการรกัษา 
ชีาวแคลิฟอรเ์น่ยสามื่ารถปกป้องผู่้ป่วยฟอกไตท่�เปราะบางได้
ด้วยการลงคะแนนเส่ยงรบัข้อเสนอ 29 
Shama Aslam, อด่ตผู่้ป่วยฟอกไต 
Richard Elliott, ผู่้ป่วยฟอกไต 
Ruben Tadeo, ผู่้ป่วยฟอกไต

ผู่้ป่วยท่�เข้ารบัการฟอกไตคัดค้านข้อเสนอ 29 อยา่งมื่ากเพีราะ
จะทำาใหช้ีว่ติพีวกเขาตกอยูใ่นความื่เส่�ยง 
“น่�เป็นครั �งท่�สามื่ท่�กลุ่มื่ท่�ม่ื่ผ่ลประโยชีน์จากการออกกฎหมื่าย
ได้ยื�นข้อเสนอในบัตรลงคะแนนท่�ทำาใหช้ีว่ติของฉันและผู่้ป่วย
ฟอกไตอก่ 80,000 คนตกอยูใ่นความื่เส่�ยง สองครั�งแล้วท่�
ผู่้ลงคะแนนเส่ยงปฏิิเสธข้อเสนอเป็นอนัตรายเหล่าน่�อยา่ง
ท่วมื่ท้น โปรด ปฏิิเสธข้อเสนอ 29 เพีื�อหยุดข้อเสนอการล้างไต
ท่�เป็นอนัตรายอก่ครั �ง”—Angel De Los Santos ผู่้ป่วยฟอกไต 
ลอสแองเจลิส 
“ฉันฟอกไตมื่าสองปีแล้ว การฟอกไตเป็นตัวชีว่ยชีว่ติฉันอยา่ง
แท้จรงิ ฉันไม่ื่พีอใจมื่ากท่�กลุ่มื่ท่�ม่ื่ผ่ลประโยชีน์จากการออก
กฎหมื่ายกำาลังผ่ลักดันข้อเสนอท่�จะทำาใหช้ีว่ติฉันตกอยูใ่นความื่
เส่�ยงเป็นครั�งท่�สามื่ โปรด ปกป้องผู่้ป่วยอยา่งฉันด้วย  . . . อก่
ครั �ง ลงคะแนนเส่ยงไม่ื่รบัข้อเสนอ 29”— Rachel Sprinkle-
Strong ผู่้ป่วยฟอกไต ซึ่าคราแมื่นโต 
ข้อเสนอ 29 จะบังคับใหค้ลินิกฟอกไตในชุีมื่ชีนลดการบรกิาร
หรอืปิดตัวลง สรา้งความื่เส่�ยงต่อชีว่ติของผู่้ป่วย 
ผู่้ป่วยฟอกไต พียาบาล และแพีทยคั์ดค้านข้อเสนอ 29 อยา่ง
มื่าก ชีาวแคลิฟอรเ์น่ยมื่ากกวา่ 80,000 คนท่�ไตล้มื่เหลว
จำาเป็นต้องได้รบัการฟอกไตสามื่วนัต่อสัปดาหเ์พีื�อใหม่้ื่ชีว่ติอยู ่
การขาดการฟอกไตแม้ื่แต่ครั �งเด่ยวจะเพีิ�มื่ความื่เส่�ยงต่อการ
เส่ยชีว่ติของผู่้ป่วยถ้ง 30% 
ข้อเสนอ 29 จะบังคับใหค้ลินิกฟอกไตต้องม่ื่ผู่้ใหก้ารรกัษา
ประจำาสถานพียาบาลตลอดเวลา แม้ื่วา่จะไม่ื่ได้ใหก้ารดูแลผู่้
ป่วยโดยตรงก็ตามื่ ข้อกำาหนดท่�ไม่ื่ม่ื่ความื่จำาเป็นน่�และจะต้อง
ใชีเ้งนิหลายรอ้ยล้านทุกปี บังคับใหค้ลินิกฟอกไตทั�วทั�งรฐัต้อง
ลดการบรกิารหรอืปิดตัวลง ทำาใหผู้่้ป่วยเข้าถ้งการรกัษาได้ยาก
ข้�น ทำาใหช้ีว่ติของพีวกเขาตกอยูใ่นความื่เส่�ยง 
คลินิกฟอกไตม่ื่การควบคุมื่อยา่งเข้มื่งวดและใหบ้รกิารดูแล
รกัษาพียาบาลท่�ม่ื่คุณ์ภาพี 
คลินิกฟอกไตของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยอยูภ่ายใต้การควบคุมื่โดย
หน่วยงานของรฐับาลกลางและรฐั และม่ื่ระดับความื่น่าเชีื�อ
ถือด้านการคุณ์ภาพีดูแลและความื่พี้งพีอใจของผู่้ป่วยท่�สูง ผู่้
ป่วยฟอกไตแต่ละรายในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยอยูภ่ายใต้การดูแล
ของผู่้เชี่�ยวชีาญ่ด้านไตของตนเอง และม่ื่พียาบาลท่�ได้รบัการ
ฝึึกอบรมื่มื่าเป็นพีิเศษและเจ้าหน้าท่�เทคนิคท่�ม่ื่ใบอนญุ่าตจะ
ดำาเนินการฟอกไต จ้งไม่ื่สมื่เหตุสมื่ผ่ลท่�จะกำาหนดใหม่้ื่ผู่้ดูแล

แพีทยป์ระจำาในสถานพียาบาลซ้ึ่�งจะไม่ื่ม่ื่ส่วนรว่มื่ในการใหก้าร
ดูแลผู่้ป่วย 
ข้อเสนอ 29 จะทำาใหส้ถานการณ์์การขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพีทยแ์ยล่งและนำาไปสู่จำานวนผู่้ป่วยท่�เข้ารกัษาในหอ้ง
ฉุกเฉินมื่ากข้�น 
“ข้อเสนอ 29 จะทำาใหแ้พีทย ์ผู้่ชีว่ยแพีทย ์และพียาบาล
หลายพีันคนไม่ื่ได้ทำาหน้าท่�ในโรงพียาบาลและคลินิกตามื่ท่�
จำาเป็นและมื่าทำางานธุรการท่�คลินิกฟอกไตแทน”—Marketa 
Houskova พียาบาลศาสตรดุษฎ่บัณ์ฑิต , RN, กรรมื่การ
บรหิารของสมื่าคมื่พียาบาลอเมื่รกัิน\รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
“ข้อเสนอ 29 จะทำาใหส้ถานการณ์์การขาดแคลนแพีทยท่์�เพีิ�มื่
มื่ากข้�นแยล่งไปอก่โดยการพีาแพีทยอ์อกจากโรงพียาบาลและ
คลินิกในท่�ท่�จำาเป็น เพีิ�มื่เวลารอพีบแพีทย ์และลดความื่สามื่ารถ
ในการรบัมืื่อกับเหตุฉุกเฉินทางการแพีทยอ์ื�น ๆ”—Robert E. 
Wailes, M.D ประธานสมื่าคมื่การแพีทยร์ฐัแคลิฟอรเ์น่ย
การกระทำาในทางไม่ื่ถูกต้องโดยกลุ่มื่ท่�ม่ื่ผ่ลประโยชีน์จากการ
ออกกฎหมื่ายอก่ครั �งหน้�ง 
น่�เป็นครั �งท่�สามื่ท่�กลุ่มื่ท่�ม่ื่ผ่ลประโยชีน์จากการออกกฎหมื่ายใส่
ข้อเสนอเก่�ยวกับการฟอกไตท่�คล้ายคล้งกันในบัตรลงคะแนน 
สองครั�งแล้วท่�ผู่้ลงคะแนนเส่ยงรฐัแคลิฟอรเ์น่ยปฏิิเสธข้อ
เสนอท่�เป็นอนัตรายเหล่าน่�อยา่งท่วมื่ท้น กลุ่มื่ท่�ม่ื่ผ่ลประโยชีน์
จากการออกกฎหมื่ายต้องเคารพีเจตจำานงของผู่้ลงคะแนน
เส่ยงและหยุดคุกคามื่ชีว่ติของผู่้ป่วยฟอกไต
รว่มื่กับผู่้ป่วยฟอกไต ครอบครวั พียาบาล และแพีทย ์ออก
เส่ยง ไม่ื่ สำาหรบัข้อเสนอ 29 
ข้อเสนอ 29 คัดค้านโดย •ผู่้ป่วยฟอกไตและครอบครวัหลาย
หมืื่�นคน •สมื่าคมื่พียาบาลอเมื่รกัิน\รฐัแคลิฟอรเ์น่ย •สถาบัน
ผู่้ชีว่ยแพีทยด้์านวกักวทิยาของอเมื่รกิา •พีลเมืื่องท่�เป็นผู่้
ป่วยฟอกไต เป็นตัวแทนของผู่้ป่วยหลายพีันคน •สมื่าคมื่
แพีทยแ์หง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยซ้ึ่�งเป็นตัวแทนของแพีทยใ์นรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย 40,000 คน •แพีทยป์ระจำาหอ้งฉุกเฉิน
www.N0Prop29.com 
Anthony Hicks ผู่้ป่วยฟอกไต 
Angelic Nicole Gant, ผู่้ป่วยฟอกไต 
Gregory Ridgeway, ผู่้ป่วยฟอกไต
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ข้อเสนอ

30
การจัดสรรเงนิสาหรบัุโปรแกรมีเพ่�อลดมีลพษิทางอากาศและ
ป้องกันไฟป่าโดย์การเพิ�มีภาษีราย์ได้ส�วนบุุคคลมีากกว�า $2 ล้าน บุท
กฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้ด้้วย์การเข้า้ช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ ประช้าช้น

หัวข้้อและบุทสรุปอย์�างเป็นทางการ จั ด เ ต รี ย์ มี โ ด ย์ อั ย์ ก า ร ส่ ง สุ ด

ความีเป็นมีา 
ภาษีเงนิได�บุคคลีธิรรมดาของรฐัแคลิีฟอรเ์นีย 
รฐัเก็บภาษ่จากรายได้ส่วนบุคคลท่�ได้รบัภายใน
รฐั ปีท่�แล้ว ภาษ่เงนิได้บุคคลธรรมื่ดาเพีิ�มื่ข้�น
มื่ากกวา่ $130 พีันล้าน รายได้ส่วนใหญ่่ชีว่ยจ่าย
ค่าเล่าเรย่น เรอืนจำา การดูแลสุขภาพี และบรกิาร
สาธารณ์ะอื�น ๆ
โปรแกรมยานพาหนะปลีอดมลีพษิรฐัม่ื่เป้า
หมื่ายท่�จะจำากัดการปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกท่�ส่ง
ผ่ลต่อการเปล่�ยนแปลงสภาพีภูมิื่อากาศ เชีน่ 
คารบ์อนไดออกไซึ่ด์จากการเผ่าไหม้ื่เชีื�อเพีลิง
ฟอสซิึ่ล เพีื�อชีว่ยใหบ้รรลุเป้าหมื่ายเหล่าน่� รฐัม่ื่
โปรแกรมื่ท่�ส่งเสรมิื่การใชีย้านพีาหนะปลอดมื่ลพีษิ 
(ZEV) หรอืยานพีาหนะท่�ไม่ื่ปล่อยมื่ลพีิษออกจาก
ท่อไอเส่ย ตัวอยา่งของ ZEV ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า
และรถยนต์เซึ่ลล์เชีื�อเพีลิงไฮโดรเจน รฐักำาหนดให้
บรษัิทแชีรร์ถ (เชีน่ Uber และ Lyft) ใชี ้ZEV เพีิ�มื่
ข้�นในการใหบ้รกิาร รฐัยงัใหเ้งนิทุนบางส่วนเพีื�อ
ชีว่ยครวัเรอืน ธุรกิจ และหน่วยงานของรฐัในการ
ซืึ่�อ ZEV ใหม่ื่และติดตั�งโครงสรา้งพีื�นฐานด้านเชีื�อ
เพีลิง เชีน่ สถาน่ชีารจ์สำาหรบัรถยนต์ไฟฟ้า 
โปรแกรมรบัม้อแลีะป้องกันไฟป่า รฐัม่ื่หน้าท่�รบั
ผ่ิดชีอบหลักในกิจกรรมื่รบัมืื่อไฟป่า หรอืท่�เรย่ก
กันทั�วไปวา่การดับเพีลิง บนพีื�นท่�ประมื่าณ์หน้�งใน

สามื่ของพีื�นท่�รฐัแคลิฟอรเ์น่ย (รฐับาลกลางและ
หน่วยงานท้องถิ�นม่ื่หน้าท่�หลักในการตอบโต้ต่อไฟ
ป่าทุกท่�ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย) กิจกรรมื่ตอบโต้ไฟป่า
ชีว่ยจำากัดการแพีรก่ระจายของไฟป่าขนาดใหญ่่ 
และหยุดยั�งการทำาลายชุีมื่ชีนและทำาอนัตรายผู่้
อยูอ่าศัย รฐัยงัดำาเนินโปรแกรมื่ป้องกันไฟป่าเพีื�อ
ลดโอกาสท่�ไฟป่าจะเริ�มื่ข้�นและเพีื�อจำากัดความื่
เส่ยหายท่�เกิดข้�นเมืื่�อเกิดไฟป่าข้�น ตัวอยา่งของ
กิจกรรมื่ป้องกันไฟป่า ได้แก่ การกำาจัดต้นไม้ื่ออก
จากป่ารก และการกำาจัดซึ่ากพีืชีท่�ม่ื่แนวโน้มื่วา่จะ
ติดไฟในบรเิวณ์ใกล้อาคาร 

ข้อ้เสนอ
สรา้งภาษีใหมี�สำาหรบัุผ่เ้สยี์ภาษีที�มีีราย์ได้ส่ง
เริ�มื่ตั�งแต่มื่กราคมื่ 2023 ข้อเสนอ 30 กำาหนด
ใหผู้่้เส่ยภาษ่ท่�ม่ื่รายได้มื่ากกวา่ $2 ล้านในแต่ละ
ปี (ต่อปี) จ่ายภาษ่เพีิ�มื่เติมื่รอ้ยละ 1.75 สำาหรบั
ส่วนแบ่งของรายได้ท่�มื่ากกวา่ $2 ล้าน ภาษ่เพีิ�มื่
เติมื่น่�จะสิ�นสุดในเดือนมื่กราคมื่ 2043 ภาษ่อาจ
สิ�นสุดก่อนหากรฐัแคลิฟอรเ์น่ยสามื่ารถลดการ
ปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกทั�วทั�งรฐัใหต้ำ�ากวา่ระดับท่�
กำาหนดก่อนหน้านั�น
ใช้ร้าย์ได้เพ่�อข้ย์าย์โปรแกรมี ZEV และกิจกรรมี
ไฟป่า

 • เพีิ�มื่ภาษ่สำาหรบัรายได้ส่วนบุคคล 1.75% 
มื่ากกวา่ $2 ล้านสำาหรบับุคคลธรรมื่ดาและ
คู่สมื่รส และจัดแบ่งรายได้ภาษ่ใหม่ื่ดังน่� (1) 
45% สำาหรบัการคืนเงนิและสิ�งจูงใจอื�น ๆ 
สำาหรบัการซืึ่�อยานพีาหนะปลอดมื่ลพีิษ และ 
35% สำาหรบัสถาน่ชีารจ์ยานพีาหนะปลอด
มื่ลพีิษ โดยอยา่งน้อยคร้�งหน้�งของเงนิทุนน่�
มุ่ื่งเป้าไปท่�ครวัเรอืนและชุีมื่ชีนท่�ม่ื่รายได้น้อย 
และ (2) 20% สำาหรบัโครงการป้องกันและ
ปราบปรามื่ไฟป่าโดยเน้นไปท่�วา่จ้างและฝึึก
อบรมื่เจ้าหน้าท่�ดับเพีลิง

 • กำาหนดใหม่้ื่การตรวจสอบโปรแกรมื่และค่าใชี้
จ่ายต่าง ๆ

สรุปประมีาณการผลกระทบุต�องบุประมีาณต�อ
รฐับุาลระดับุรฐัและระดับุท้องถิิ่�นข้ั�นสุดท้าย์
โดย์นักวเิคราะห์การออกกฎหมีาย์:
 • รายได้ภาษ่ของรฐัเพีิ�มื่ข้�นตั�งแต่ $3.5 พีันล้าน
ถ้ง $5 พีันล้านต่อปี โดยเงนิทุนใหม่ื่น่�ใชีเ้พีื�อ
สนับสนนุโครงการยานพีาหนะปลอดมื่ลพีิษ 
(รอ้ยละ 80) และกิจกรรมื่รบัมืื่อและป้องกันไฟ
ป่า (รอ้ยละ 20)

การวิเคราะห์โดย์นักวิเคราะห์การออกกฎหมีาย์

เน้�อหาของข�อเส่นอนี�อย้ใ่นหน�า 111 แลีะเวบ็ไซต์ของรฐัมนตรต่ีางประเทำศทีำ�  
voterguide.sos.ca.gov
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ข้อเสนอ 30 กำาหนดใหร้ายได้
จากภาษ่ใหม่ื่ไปเพีิ�มื่ทุนสำาหรบั
โปรแกรมื่ ZEV และกิจกรรมื่
ไฟป่า ดังท่�แสดงใน ภาพีท่� 1 
เงนิจะนำาไปมื่อบใหห้น่วยงาน
ของรฐัหลายแหง่เพีื�อจัดการ
โปรแกรมื่และกิจกรรมื่ต่าง ๆ
โปรแกรม ZEV (ร�อยลีะ 80) 
ประมื่าณ์รอ้ยละ 80 ของราย
ได้รวมื่สำาหรบัสองหมื่วดหมู่ื่
โปรแกรมื่ ZEV 

	• การชำำาระเงนิเพ้�อชำว่ย
ซ้�อยานพาหนะใหม่เงนิ
จำานวนน่�ส่วนใหญ่่จะ
ต้องใชีเ้พีื�อชีว่ยครวัเรอืน 
ธุรกิจ และรฐับาลจ่าย
ส่วนหน้�งของค่าใชีจ่้าย
ของรถ ZEV สำาหรบัผู่้
โดยสารใหม่ื่ (เชีน่ รถยนต์ 
รถตู้ และรถปิกอพัี) เงนิท่�
เหลือจะใชีส้ำาหรบัโปรแกรมื่อื�น ๆ ซ้ึ่�งรวมื่ถ้ง
การจ่ายเงนิใหกั้บภาคธุรกิจและรฐับาลเพีื�อ
ชีว่ยซืึ่�อยานพีาหนะ ZEV ขนาดใหญ่่ (เชีน่ รถ
บรรทุกและรถโดยสาร) และโปรแกรมื่ท่�ส่ง
เสรมิื่ใหข้ับรถน้อยลงและปรบัปรุงคุณ์ภาพี
อากาศในท้องถิ�น 

	• ส่ถานีชำารจ์ำ เงนิจำานวนน่�จะนำาไปใชีใ้น
การติดตั�งและดำาเนินงานในสถาน่ชีารจ์
และเติมื่นำ�ามัื่นของ ZEV ในท่�ต่าง ๆ เชีน่ 
อาคารอพีารต์เมื่นต์ บ้านเด่�ยว และสถานท่�
สาธารณ์ะ 

สำาหรบัแต่ละประเภทข้างต้น ต้องใชีเ้งนิอยา่ง
น้อยคร้�งหน้�งในโครงการท่�เป็นประโยชีน์ต่อผู่้คน
ท่�อาศัยอยูใ่นหรอืใกล้กับชุีมื่ชีนท่�ม่ื่มื่ลพีิษสูงและ/
หรอืรายได้น้อย เงนิท่�เหลือสามื่ารถนำาไปใชีใ้น
โครงการอื�น ๆ ของรฐั
กิจำกรรมรบัม้อแลีะป้องกันไฟป่า (ร�อยลีะ 20) 
ประมื่าณ์รอ้ยละ 20 ของรายได้ทั�งหมื่ดต้องใชีไ้ป
กับกิจกรรมื่การรบัมืื่อและป้องกันไฟป่า โดยทั�วไป
แล้ว รฐัจะต้องจัดลำาดับความื่สำาคัญ่ของการใชีจ่้าย
เพีื�อจ้าง ฝึึกอบรมื่ และดูแลเจ้าหน้าท่�ดับเพีลิงของ

รฐั เงนิท่�เหลือสามื่ารถนำาไปใชีใ้นกิจกรรมื่อื�น ๆ ใน
การรบัมืื่อและป้องกันไฟป่าได้ 

ผลที�มีีต�องบุประมีาณ
รายได�ภาษีของรฐัทีำ�เพิ�มข้�นจำากภาษีใหม่ส่ำาหรบั
โปรแกรม ZEV แลีะกิจำกรรมไฟป่า ภาษ่ใหม่ื่
สำาหรบัผู่้เส่ยภาษ่ท่�ม่ื่รายได้สูงโดยทั�วไปจะเพีิ�มื่
ข้�น $3.5 พีันล้านถ้ง $5 พีันล้านทุกปีและเพีิ�มื่
ข้�นเมืื่�อเวลาผ่่านไป ชีว่งระยะน่�สะท้อนถ้งการ
เปล่�ยนแปลงในรายได้ของผู่้เส่ยภาษ่ท่�ม่ื่รายได้
สูง รายได้ของพีวกเขามัื่กจะเปล่�ยนแปลงอยา่ง
มื่ากเนื�องจากการเปล่�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
ตลาดหุน้ ตามื่ข้อกำาหนดการใชีจ่้ายในข้อเสนอ 
30 เงนิทุนน่�จะสนับสนนุ
	• โปรแกรม ZEV ข้อเสนอน่�จะเพีิ�มื่เงนิทุนของ
รฐัสำาหรบั ZEV อก่ $2.8 พีันล้านเป็น $4 
พีันล้านต่อปี โดยทั�วไปแล้วรฐัจะใชีเ้งนิหลาย
รอ้ยล้านดอลลารต่์อปีสำาหรบัโปรแกรมื่ ZEV 
และใหค้ำามัื่�นท่�จะใชีเ้งนิทั�งหมื่ดประมื่าณ์ 
$10 พีันล้านในชีว่งระยะเวลาหา้ปีสำาหรบั
โปรแกรมื่เหล่าน่� 

การจัดสรรเงนิสาหรบัุโปรแกรมีเพ่�อลดมีลพิษทางอากาศแล
ะป้องกันไฟป� าโดย์การเพิ�มีภาษีราย์ได้ส�วนบุุคคลมีากกว�า $2 ล้าน 

บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ ประช้าช้น

ข้อเสนอ

30

สถานีชาร์จ
35%

การชำระเงินเพื่อช่วยซื้
อยานพาหนะใหม่

45%

การรับมือและป้องกั
นไฟป่า
20%

โปรแกรม ZEV

ZEV = รถยนต์ปลอดมลพิษ

รูปที่ 1

ข้อเสนอ 30 ใช้รายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับโ
ปรแกรม ZEV และกิจกรรมไฟป่า
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การวิเคราะห์โดย์นักวิเคราะห์การออกกฎหมีาย์ ต� อ

ข้อเสนอ การจัดสรรเงนิสาหรบัุโปรแกรมีเพ่�อลดมีลพิษทางอากาศแล
ะป้องกันไฟป� าโดย์การเพิ�มีภาษีราย์ได้ส�วนบุุคคลมีากกว�า $2 ล้าน 
บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ ประช้าช้น30

	• กิจำกรรมรบัม้อแลีะป้องกันไฟป่า ข้อเสนอน่�
จะเพีิ�มื่เงนิทุนของรฐัสำาหรบักิจกรรมื่รบัมืื่อ
และป้องกันไฟป่าอก่ $700 ล้านเป็น $1 พีัน
ล้านต่อปี โดยทั�วไปแล้วรฐัจะใชีป้ระมื่าณ์ $2 
พีันล้านถ้ง $4 พีันล้านต่อปีในกิจกรรมื่ไฟป่า 
ส่วนใหญ่่ใชีใ้นการดับเพีลิง

ผู้ลีกระทำบทีำ�อาจำเกิดข้�นในระดับรฐัแลีะทำ�องถิ�น
จำากการใชำ�จ่ำายในโปรแกรม ZEV ทีำ�เพิ�มข้�น เงนิ
ทุนเพีิ�มื่เติมื่สำาหรบัโปรแกรมื่ ZEV ภายใต้ข้อ
เสนอ 30 อาจส่งผ่ลกระทบต่อจำานวน ZEV เชีน่
เด่ยวกับรถยนต์ท่�ขับเคลื�อนด้วยนำ�ามัื่นเบนซิึ่น
หรอืด่เซึ่ลในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย แต่ผ่ลกระทบท่�แท้
จรงิของข้อเสนอนั�นไม่ื่แน่นอนด้วยเหตุผ่ลหลาย
ประการ ท่�น่าสังเกตท่�สุดในขณ์ะท่�กำาลังเข่ยน
การวเิคราะหน่์�คือ รฐักำาลังพีิจารณ์าท่�จะกำาหนด
ใหบ้รษัิทรถยนต์ขาย ZEV ในสัดส่วนท่�เพีิ�มื่ข้�นไป
จนถ้งปี 2035 ซ้ึ่�งบรษัิทเหล่าน่�จะสามื่ารถขาย
ได้เฉพีาะ ZEV เท่านั�น (รฐัม่ื่กำาหนดจะตัดสินใจ
เก่�ยวกับข้อกำาหนดน่�ภายในเดือนสิงหาคมื่ 2022) 
ข้อกำาหนดน่�บางครั �งเรย่กวา่ "คำาสั�งเก่�ยวกับ ZEV" 
ผ่ลกระทบทางการเงนิท่�เก่�ยวกับการขนส่งท่�อาจ
เกิดข้�นของข้อเสนอต่อรฐัและรฐับาลท้องถิ�นนั�น
ข้�นอยูกั่บวา่คำาสั�งเก่�ยวกับ ZEV ได้รบัการอนมัุื่ติ
หรอืไม่ื่
 • หากรฐัอนมัุื่ติคำาสั�งเก่�ยวกับ ZEV เงนิทุนเพีิ�มื่
เติมื่จากข้อเสนอเพีื�อชีว่ยซืึ่�อ ZEV ใหม่ื่จะไม่ื่
ส่งผ่ลกระทบมื่ากนักต่อจำานวน ZEV ทั�งหมื่ด
ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ทั�งน่�เนื�องจากคำาสั�งเก่�ยว
กับ ZEV จะต้องเพีิ�มื่จำานวนการขาย ZEV 
อยา่งม่ื่นัยสำาคัญ่อยูแ่ล้ว แม้ื่จะไม่ื่ม่ื่การใชี้
จ่ายเพีิ�มื่เติมื่ก็ตามื่ แต่ผ่ลกระทบหลักของข้อ
เสนอคือการเปล่�ยนผู่้ท่�จ่ายใหกั้บ ZEV กล่าว
คือรายรบัจากภาษ่ใหม่ื่ของผู่้เส่ยภาษ่ท่�ม่ื่ราย
ได้สูงจะเป็นผู่้จ่ายค่าใชีจ่้ายแทนท่�จะเป็นผู่้
ขายและ/หรอืผู่้ซืึ่�อยานพีาหนะ ซ้ึ่�งจะไม่ื่ส่ง
ผ่ลกระทบต่อการเงนิของรฐัและท้องถิ�นมื่าก
นัก 

 • หากรฐัไม่ื่อนมัุื่ติคำาสั�งเก่�ยวกับ ZEV เงนิทุน
จากข้อเสนอเพีื�อชีว่ยซืึ่�อ ZEV ใหม่ื่จะเพีิ�มื่
จำานวน ZEV และลดจำานวนยานพีาหนะท่�
ขับเคลื�อนด้วยนำ�ามัื่นเบนซิึ่นหรอืด่เซึ่ลในรฐั

แคลิฟอรเ์น่ย ส่งผ่ลใหป้รมิื่าณ์นำ�ามัื่นเบนซิึ่น
ท่�ใชีจ้ะน้อยลง ในระยะยาว การเปล่�ยนแปลง
น่�อาจส่งผ่ลท่�ม่ื่ต่องบประมื่าณ์ท่�แตกต่างกัน
หลายประการต่อรฐับาลของรฐัและท้องถิ�น 
รวมื่ถ้งรายได้ภาษ่นำ�ามัื่นท่�ลดลงซ้ึ่�งใชีส้ำาหรบั
โครงการขนส่ง รายได้จากภาษ่ไฟฟ้าท่�สูงข้�น 
และผ่ลกระทบอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับมื่ลพีิษ
ทางอากาศท่�น้อยลง ผ่ลท่�ม่ื่ต่องบประมื่าณ์
สุทธขิองการเปล่�ยนแปลงเหล่าน่�ไม่ื่แน่นอน 
แต่ม่ื่แนวโน้มื่เล็กน้อยเมืื่�อเท่ยบกับเงนิหลาย
แสนล้านดอลลารข์องรฐัและรฐับาลท้องถิ�น
ท่�ใชีจ่้ายทุกปีในกิจกรรมื่ทั�งหมื่ด 

ค่าใชำ�จ่ำายส่ำาหรบัการตอบโต�แลีะการก้�ค้นจำาก
ไฟป่าของรฐัแลีะรฐับาลีทำ�องถิ�นมีแนวโน�มลีดลีง 
ข้อเสนอ 30 อาจลดค่าใชีจ่้ายของรฐัและรฐับาล
ท้องถิ�นท่�เก่�ยวข้องกับการดับเพีลิง การทำาความื่
สะอาด และการกู้คืน หากเงนิทุนเพีิ�มื่เติมื่สำาหรบั
กิจกรรมื่ไฟป่าชีว่ยลดความื่รุนแรงของไฟป่าใน
อนาคต อยา่งไรก็ตามื่ การลดต้นทุนใด ๆ จะ
ข้�นอยูกั่บ (1) กิจกรรมื่ไฟป่าเฉพีาะท่�ได้รบัการ
สนับสนนุ (2) กิจกรรมื่เหล่าน่�ลดความื่รุนแรง
ของไฟป่าได้อยา่งม่ื่ประสิทธภิาพีเพี่ยงใด และ (3) 
ความื่รุนแรงของไฟป่าท่�จะเกิดข้�นในปีใดปีหน้�ง
โดยเฉพีาะ ปัจจัยทั�งหมื่ดเหล่าน่�ไม่ื่แน่นอน ซ้ึ่�ง
ทำาใหข้นาดของผ่ลท่�ม่ื่ต่องบประมื่าณ์ท่�อาจเกิด
ข้�นกับรฐับาลของรฐัและท้องถิ�นไม่ื่ชีดัเจน 

รายได�ของรฐัลีดลีงส่ำาหรบักิจำกรรมอ้�น ๆ ผู่้เส่ย
ภาษ่บางรายอาจดำาเนินการเพีื�อลดจำานวนภาษ่เงนิ
ได้ท่�ค้างชีำาระ ซ้ึ่�งจะลดรายได้ของรฐัท่�ม่ื่อยูท่่�ใชีจ่้าย
สำาหรบักิจกรรมื่ท่�ไม่ื่ได้รบัทุนสนับสนนุตามื่ข้อเสนอ 
30 ความื่เป็นไปได้วา่จะเกิดข้�นและรายได้ท่�รฐัอาจ
สูญ่เส่ยยงัไม่ื่เป็นท่�ทราบแน่ชีดั
ความเป็นไปได�ทีำ�จำะลีดส่ำาหรบัโครงการของรฐั
อ้�น ๆ เพ้�อให�ส่อดคลี�องกับวงเงนิการใชำ�จ่ำายของ
รฐั ด้วยข้อยกเวน้บางประการ เชีน่ การรบัมืื่อ
กับเหตุฉุกเฉินและการสรา้งโครงสรา้งพีื�นฐาน 
รฐัธรรมื่นญู่แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยจะจำากัดจำานวน
เงนิท่�รฐัสามื่ารถใชีจ่้ายได้ ในชีว่งไม่ื่ก่�ปีท่�ผ่่านมื่า 
การใชีจ่้ายของรฐัถ้งจำานวนเงนิจำากัดน่�แล้ว การ
ใชีจ่้ายบางส่วนท่�กำาหนดโดยข้อเสนอ 30 ซ้ึ่�งน่า
จะเป็นตั�งแต่ $1.5 พีันล้านถ้ง $3 พีันล้านต่อปีจะ
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ถูกนับรวมื่ในจำานวนเงนิจำากัดน่� เมืื่�อการใชีจ่้ายของ
รฐัถ้งข่ดจำากัด ข้อเสนอจะต้องใหร้ฐัลดการใชีจ่้ายจาก
โปรแกรมื่อื�น ๆ ใหเ้ท่ากันเพีื�อ "ทำาใหม่้ื่ท่�วา่ง" สำาหรบั
การใชีจ่้ายท่�จำาเป็นสำาหรบัโครงการ ZEV และกิจกรรมื่
ไฟป่าใหม่ื่

โปรดไปที� https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals  เพ่�ออ�านราย์ช้่�อคณะกรรมีการที�ได้รบัุการ

จัดตั�งข้้�นเฉพาะเพ่�อสนับุสนนุหรอ่คัดค้านข้อ้
เสนอนี�เป็นหลัก

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

เพ่�อด่ราย์ช้่�อผ่บุ้รจิาคเงนิจำานวนส่งสุด  
10 ราย์แรกแก�คณะกรรมีการ 

การจัดสรรเงนิสาหรบัุโปรแกรมีเพ่�อลดมีลพิษทางอากาศแล
ะป้องกันไฟป� าโดย์การเพิ�มีภาษีราย์ได้ส�วนบุุคคลมีากกว�า $2 ล้าน 

บุทกฎหมีาย์ใหมี�ที�นามีาใช้้ด้วย์การเข้าช้่�อเสนอกฎหมีาย์โดย์ ประช้าช้น

ข้อเสนอ

30
การวเิคราะห์โดย์นักวเิคราะห์การออกกฎหมีาย์ ต� อ



30

ข้อเสนอ การจัดสรรเงนิสาหรบัโปรแกรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศแล
ะป้องกันไฟป่าโดยการเพิ่มภาษีรายได้ส่วนบุคคลมากกวา่ $2 ล้าน 
บทกฎหมายใหม่ท่ีนามาใช้ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดย ประชาชน30

★  ข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุน 30  ★

★  การหักล้างข้อโต้แย้งท่ีสนับสนุนข้อเสนอ 30  ★

ชาวแคลิิฟอร์เ์นีียสมควร์ได้้ร์บัอากาศบร์สุิทธิ์ิ� ร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียจึึงใช้
จ่ึายเงนิีมากกวา่ $50 พัันีล้ิานีสำาหร์บัการ์ลิงทุนีด้้านีสภาพัอากาศ
หลิายปีี ซึึ่�งร์วมถึึง $10 พัันีล้ิานี เพั่�อเร์ง่การ์ไปีใชย้านีพัาหนีะที�
ปีล่ิอยมลิพัิษเป็ีนีศูนีย ์(ZEV) ร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียกำาลัิงทำางานีเพั่�อ
ปีกป้ีองบ้านีใกล้ิเร์อ่นีเคียง ฟาร์ม์ แลิะชุมชนีของเร์าจึากผลิกร์ะ
ทบของการ์เปีลีิ�ยนีแปีลิงสภาพัภูมิอากาศ ต่่อสู้กับมลิภาวะ แลิะ
ปีร์าบปีร์ามไฟป่ีา 
ชาวแคลิิฟอร์เ์นีียต้่องเผชญิกับอตั่ร์าเงนิีเฟ้อที�สูงเป็ีนีปีร์ะวติั่การ์ณ์์ 
เร์าไม่ต้่องเผชญิกับภาษีที�สูงขึ�นีหลิายพัันีล้ิานี ข้อเสนีอ 30 มี
มุมมองที�แคบค่อการ์เน้ีนีไปีที�ภาษีเงนิีได้้ใหม่ ซึึ่�งปีกติ่แล้ิวจึะเป็ีนี
แหล่ิงเงนิีทุนีที�ใหญ่ที�สุด้สำาหร์บัโร์งเร์ยีนี K–12 แลิะวทิยาลัิย
ชุมชนีของร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย ซึึ่�งจึะทำาใหไ้ม่สามาร์ถึใชไ้ด้้ในีอนีาคต่ 
ภาษีนีี�ไม่ใชเ่งนิีทุนีสำาหร์บัการ์ร์กัษาพัยาบาลิ ความปีลิอด้ภัย
สาธิ์าร์ณ์ะ การ์เกษต่ร์ หร์อ่บร์กิาร์สำาหร์บัผู้สูงอายุแลิะคนีไร์ที้�อยู ่
แลิะชว่ยหน่ีวยงานีของร์ฐัแลิะร์ฐับาลิท้องถิึ�นีในีการ์ออมสำาหร์บั
อนีาคต่เพัียงเล็ิกน้ีอย
ไม่มีการ์ร์บัปีร์ะกันีวา่ชาวแคลิิฟอร์เ์นีียที�มีร์ายได้้ต่ำ�าจึะสามาร์ถึ
ซ่ึ่�อ ZEV ได้้ ในีขณ์ะที�ชาวแคลิิฟอร์เ์นีียจึำานีวนีมากกำาลัิงดิ้�นีร์นี
หาเงนิีมาจ่ึายค่าเชา่แลิะซ่ึ่�ออาหาร์ ข้อเสนีอ 30 ไม่ได้้ร์บัปีร์ะกันี

วา่คร์อบคร์วัที�มีร์ายได้้น้ีอยจึะสามาร์ถึซ่ึ่�อ ZEV ได้้ ส่วนีใหญ่ชาว
แคลิิฟอร์เ์นีียที�ร์ ำ�าร์วยแลิะชนีชั�นีกลิางร์ะดั้บสูงจึะเป็ีนีผู้ซ่ึ่�อ ZEV 
ข้อเสนีอ 30 ไม่ได้้แก้ปัีญหาความไม่เท่าเทียมกันีอยา่งลึิกซึึ่�งนีี�
คณ์ร์ฐัะกร์ร์มการ์ทร์พััยากร์ทางอากาศของร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียมีกฎ
เกณ์ฑ์์ใหบ้ร์ษัิทแชร์ร์์ถึ ซึึ่�งร์วมถึึง LYFT จึะต้่องไม่มีการ์ปีล่ิอย
มลิพัษิเป็ีนีศูนียถึ์ึง 90% ภายในีปีี 2030 แทนีที�จึะจ่ึายส่วนีแบง่ที�
ยุติ่ธิ์ร์ร์ม LYFT ชกัจูึงใหร้์ฐัจ่ึายค่าโคร์งสร์า้งพั่�นีฐานี ZEV แลิะเงนิี
อุด้หนีนุีขององค์กร์
ต่อนีนีี� LYFT ได้้ใชเ้งนิีไปีมากกวา่ $15 ล้ิานีเพั่�อจัึด้หาเงนิีใหกั้บ
ข้อเสนีอ 30 เพัร์าะอะไร์ เพั่�อใหผู้้เสียภาษีจึะจ่ึายเงนิีพัันีล้ิานี
ด้อลิลิาร์ใ์นีการ์ยกร์ะดั้บ ZEV ที� LYFT ต้่องการ์ 
ลิงคะแนีนีเสียง ไม่ร์บั 
E. Toby Boyd ปีร์ะธิ์านี
สมาคมครู์ร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย
Jack O’Connell ผู้กำากับการ์กร์ะทร์วงศึกษาธิ์กิาร์ เกษียณ์

ชาวแคลิิฟอร์เ์นีียสมควร์มีอากาศบร์สุิทธิ์ิ�เพั่�อหายใจึ การ์
เปีลีิ�ยนีแปีลิงของสภาพัอากาศทำาใหเ้กิด้ความร์อ้นีจัึด้ ความแหง้
แล้ิงที�ยด่้เย่�อ แลิะไฟป่ีาที�รุ์นีแร์งซึึ่�งคร์า่ชวีติ่ผู้คนี ทำาลิายบ้านีเร์อ่นี 
แลิะทำาใหเ้ศร์ษฐกิจึของร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียเสียหายหลิายหม่�นีล้ิานี
ด้อลิลิาร์ ์
ต่อนีนีี�ไฟป่ีามีต่ลิอด้ทั�งปีี คุณ์ภาพัอากาศในีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียนัี�นี
แยที่�สุด้ในีปีร์ะเทศ (ร์ายงานีจึากสมาคมปีอด้แหง่สหร์ฐัอเมร์กิาปีี 
2022) อากาศที�เป็ีนีพัิษแลิะเป็ีนีมลิพัิษทำาใหเ้กิด้มีความเสี�ยงต่่อ
สุขภาพัเพัิ�มขึ�นีโด้ยเฉพัาะกับเด็้กแลิะผู้สูงอายุ เชน่ี โร์คหอบหด่้ 
หวัใจึวาย มะเร์ง็ปีอด้ แลิะโร์คหลิอด้เล่ิอด้สมอง 
โปีร์แกร์มที�มีอยูไ่ม่เพัียงพัอที�จึะจัึด้การ์กับภัยคุกคามที�เพัิ�มขึ�นีนีี�
ต่่อเศร์ษฐกิจึ สิ�งแวด้ล้ิอม แลิะสาธิ์าร์ณ์สุขของร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย 
เร์าต้่องด้ำาเนิีนีการ์อยา่งเร์ง่ด่้วนีเพั่�อลิด้แหล่ิงที�มาของมลิพัิษทาง
อากาศแลิะก๊าซึ่เร์อ่นีกร์ะจึก สองอนัีดั้บแร์กในีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย 
ได้้แก่ ไฟป่ีาแลิะยานีพัาหนีะ 
ข้อเสนีอ 30 จึะลิด้ไฟป่ีาที�รุ์นีแร์งแลิะมลิภาวะทางอากาศจึากยานี
พัาหนีะ ข้อเสนีอ 30 ใหทุ้นีสนัีบสนีนุีเพั่�อปีร์บัปีรุ์งคุณ์ภาพัอากาศ
ในีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียโด้ย: 
• ป้ีองกันีแลิะดั้บไฟป่ีา • ค่นีเงนิีใหผู้้บร์โิภคเพั่�อชว่ยซ่ึ่�อร์ถึยนีต์่
ไฟฟ้าที�สะอาด้ปีลิอด้มลิพัิษในีร์าคาไม่แพัง • การ์สร์า้งเคร์อ่ข่าย
สถึานีีชาร์จ์ึที�สะด้วกแลิะร์าคาไม่แพังสำาหร์บัร์ถึยนีต์่ไฟฟ้าทั�วร์ฐั 
ข้อเสนีอนีี�จึะได้้ร์บัเงนิีทุนีจึากการ์ขึ�นีภาษี 1.75% สำาหร์บัชาว
แคลิิฟอร์เ์นีียปีร์ะมาณ์ 35,000 คนีซึึ่�งมีร์ายได้้มากกวา่ $2 ล้ิานี
ต่่อปีี ผู้ที�ร์ายได้้ส่วนีบุคคลิต่ำ�ากวา่ $2 ล้ิานี ไม่ต้่องเสียภาษี 
เฉพัาะผู้ที�ร์ ำ�าร์วยที�สุด้ 0.2% เท่านัี�นีที�จึะได้้ร์บัผลิกร์ะทบ ร์ายได้้
ของธุิ์ร์กิจึขนีาด้เล็ิกไม่ต้่องเสียภาษี
การ์ป้ีองกันีไฟป่ีาแลิะการ์ปีกป้ีองบ้านีเร์อ่นี ข้อเสนีอ 30 จัึด้สร์ร์
เงนิีที�จึำาเป็ีนีอยา่งยิ�งสำาหร์บัโปีร์แกร์มป้ีองกันีไฟป่ีาที�ร์า้ยแร์งแลิะ
ปีกป้ีองบ้านีเร์อ่นี ซึึ่�งร์วมถึึง: 
• การ์จัึด้การ์ป่ีาไม้เพั่�อลิด้พั่ชแหง้ที�ก่อใหเ้กิด้ไฟป่ีาที�รุ์นีแร์ง • 
ปีร์บัปีรุ์งพั่�นีที�ป้ีองกันีร์อบบ้านีเร์อ่นีแลิะธุิ์ร์กิจึเพั่�อลิด้ความเสี�ยง
จึากไฟป่ีาที�แพัร์ก่ร์ะจึายไปีทั�วชุมชนี • จ้ึางแลิะฝึึกอบร์มเจ้ึาหน้ีาที�
ดั้บเพัลิิงของร์ฐัแลิะเพัิ�มอุปีกร์ณ์์ดั้บเพัลิิงเพั่�อหยุด้ไฟป่ีาก่อนีที�จึะ
ควบคุมไม่ได้้

เจ้ึาหน้ีาที�ดั้บเพัลิิงของเร์ายอมเสี�ยงชวีติ่เพั่�อปีกป้ีองเร์า เขา
สมควร์ได้้ร์บัความชว่ยเหล่ิอมากกวา่นีี�เม่�อต้่องเผชญิกับไฟป่ีาที�
อนัีต่ร์ายมากขึ�นีเร์่�อย ๆ 
ข้อเสนีอ 30: ความร์บัผิด้ชอบที�เข้มงวด้  
• จึำากัด้ค่าใชจ่้ึายในีการ์บร์หิาร์ • กำาหนีด้ใหมี้การ์ต่ร์วจึสอบอสิร์ะ
โด้ยผู้ต่ร์วจึสอบแลิะผู้คุมบัญชขีองร์ฐัเพั่�อต่ร์วจึสอบวา่เงนิีจึะถูึกใช้
ไปีต่ามที�ตั่�งใจึไว ้• หา้มสภานิีติ่บัญญัติ่จัึด้สร์ร์เงนิีเพั่�อจุึด้ปีร์ะสงค์
อ่�นี • กำาหนีด้บทลิงโทษทางอาญาแลิะเบี�ยปีร์บัสำาหร์บัการ์ใชเ้งนิี
ในีทางที�ผิด้
ทำาใหร้์ถึยนีต์่ไฟฟ้าเป็ีนีทางเล่ิอกที�คุ้มค่ากวา่  
แก๊สแพังเกินีไปี ผู้บร์โิภคต้่องการ์ทางเล่ิอก แต่่หลิายคนีไม่
สามาร์ถึซ่ึ่�อร์ถึยนีต์่ไฟฟ้าได้้ ข้อเสนีอ 30 ใหเ้งนิีค่นีแลิะความชว่ย
เหล่ิอทางการ์เงนิีแก่ผู้บร์โิภคโด้ยต่ร์งเพั่�อใหค้ร์อบคร์วัที�มีร์าย
ได้้น้ีอยแลิะปีานีกลิางที�ต้่องการ์ร์ถึยนีต์่ไฟฟ้าสามาร์ถึซ่ึ่�อได้้ ร์ถึ
โร์งเร์ยีนี อุปีกร์ณ์์ทำาฟาร์ม์ แลิะร์ถึบร์ร์ทุกแท่นีขุด้เจึาะขนีาด้ใหญ่ 
ก็มีสิทธิ์ิ�ชว่ยลิด้มลิพัิษจึากนีำ�ามันีดี้เซึ่ลิได้้เชน่ีกันี 
การ์ขยายโคร์งสร์า้งพั่�นีฐานีในีการ์ชาร์จ์ึทั�วทั�งร์ฐั  
ข้อเสนีอ 30 พััฒนีาเคร์อ่ข่ายสถึานีีชาร์จ์ึที�ร์าคาไม่แพังทั�ว
ทั�งร์ฐั ซึึ่�งชว่ยสร์า้งงานีสีเขียวที�มีร์ายได้้ดี้หลิายพัันีงานี บ้านี 
อพัาร์ต์่เมนีต์่ ธุิ์ร์กิจึ แลิะร์ฐับาลิท้องถิึ�นีสามาร์ถึมั�นีใจึได้้วา่การ์
ชาร์จ์ึร์ถึยนีต์่จึะสะด้วกกวา่การ์ซ่ึ่�อนีำ�ามันี มีที�ทำางานี ที�บ้านี แลิะ
ในีสถึานีที�เชงิพัาณิ์ชยแ์ลิะพั่�นีที�สาธิ์าร์ณ์ะ ข้อเสนีอนีี�จึะยกร์ะดั้บ
โคร์งข่ายไฟฟ้าเพั่�อใหมั้�นีใจึถึึงความน่ีาเช่�อถ่ึอในีขณ์ะที�เร์าเปีลีิ�ยนี
ไปีใชย้านีพัาหนีะไฟฟ้ามากขึ�นี 
ลูิกหลิานีของเร์าควร์มีอนีาคต่ที�มีอากาศบร์สุิทธิ์ิ�  
ข้อเสนีอ 30 ชว่ยใหเ้ร์าลิด้ไฟป่ีาที�รุ์นีแร์งแลิะฟ้� นีฟูอากาศบร์สุิทธิ์ิ�
ใหร้์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย โปีร์ด้สนัีบสนีนุีข้อเสนีอนีี�ร์ว่มกับเจ้ึาหน้ีาที�ดั้บ
เพัลิิง พัยาบาลิ แพัทย ์นัีกวทิยาศาสต่ร์ ์กลุ่ิมสิ�งแวด้ล้ิอม แลิะ
ธุิ์ร์กิจึทั�วร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย 
www.Yeson30.org 
Tim Edwards ปีร์ะธิ์านี
เจ้ึาหน้ีาที�ดั้บเพัลิิงของร์ฐั CalFire 
David Tom Cooke, M.D., FACS 
สมาคมปีอด้แหง่สหร์ฐัอเมร์กิา 
Sherry Jackman ร์องปีร์ะธิ์านี 
พัันีธิ์มิต่ร์เพั่�ออากาศบร์สุิทธิ์ิ� 

42 |  ข้อโต้่แยง้ ขอ้โต้แยง้ท่ีพมิพ์ในหน้าน้ีเป็นความเหน็ของผู้เขยีน และยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 
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การจัดสรรเงนิสาหรบัโปรแกรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศแล
ะป้องกันไฟป่าโดยการเพิ่มภาษีรายได้ส่วนบุคคลมากกวา่ $2 ล้าน 

บทกฎหมายใหม่ท่ีนามาใช้ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดย ประชาชน

ข้อเสนอ

30
★  ข้อโต้แย้งต่อข้อเสนอ 30  ★

★  การหักล้างข้อโต้แย้งท่ีคัดค้านข้อเสนอ 30  ★

ข้อเสนีอ 30: ไฟป่ีาน้ีอยลิง อากาศสะอาด้ขึ�นี ได้้ร์บัทุนีจึากการ์เก็บ
ภาษีจึากมหาเศร์ษฐีการ์เปีลีิ�ยนีแปีลิงของสภาพัอากาศทำาใหเ้กิด้ไฟป่ีา
ที�รุ์นีแร์งซึึ่�งคุกคามชวีติ่ ทร์พััยสิ์นี แลิะเศร์ษฐกิจึของเร์าเพัิ�มมากขึ�นี 
อากาศในีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียมีมลิพัิษ คุกคามสุขภาพัของเร์า
ร์ฐับาลิของร์ฐัยงัทำางานีไม่เพัียงพัอถึึงแม้จึะมีงบปีร์ะมาณ์เกินีดุ้ลิ
ข้อเสนีอ 30 ขอใหผู้้มั�งคั�งที�สุด้ 0.2% จ่ึายส่วนีแบ่งที�ยุติ่ธิ์ร์ร์มสำาหร์บั
โคร์งการ์ป้ีองกันีไฟป่ีาแลิะลิด้มลิพัิษทางอากาศเพั่�อใหช้าวแคลิิฟอร์เ์นีีย
มีอากาศบร์สุิทธิ์ิ�ไวห้ายใจึ
นีี�ค่อข้อเท็จึจึร์งิเกี�ยวกับข้อเสนีอ 30:
เฉพัาะภาษีร์ายได้้ส่วนีบุคคลิที�มากกวา่ $2 ล้ิานี ผู้เสียภาษีที�มีร์ายได้้
ต่ำ�ากวา่ $2 ล้ิานีต่่อปีีจึะไม่จ่ึายภาษีหร์อ่ค่าใชจ่้ึายที�สูงขึ�นี [มาต่ร์า 2, 
17044(a)]
ปีร์บัปีรุ์งความน่ีาเช่�อถ่ึอของโคร์งข่ายไฟฟ้า •จัึด้หาเงนิีทุนีหลิายพัันีล้ิานี
สำาหร์บัการ์ยกร์ะดั้บโคร์งข่ายแลิะโคร์งสร์า้งพั่�นีฐานีเพั่�อใหมั้�นีใจึถึึงความ
น่ีาเช่�อถ่ึอ •หา้มการ์กร์ะทำาที�อาจึสร์า้งผลิกร์ะทบในีทางลิบต่่อโคร์งข่าย 
[มาต่ร์า 1, 80211] 
“ร์ถึยนีต์่ไฟฟ้าเก็บไฟฟ้าที�สามาร์ถึนีำากลัิบไปีที�โคร์งข่ายได้้เม่�อมีไฟไม่
พัอเพัียง ชว่ยป้ีองกันีไฟดั้บ”—Ethan Elkind ผู้อำานีวยการ์โปีร์แกร์ม
ภูมิอากาศ ศูนียก์ฎหมาย UC Berkeley สำาหร์บักฎหมาย พัลัิงงานี 
แลิะสิ�งแวด้ล้ิอม 

ปีร์ะหยดั้เงนิีของผู้บร์โิภคโด้ยใชร้์ถึยนีต์่ไฟฟ้า  
ร์ายงานีผู้บร์โิภคปีร์ะจึำาปีี 2020 พับวา่ผู้บร์โิภคปีร์ะหยดั้เงนิีได้้ 
$6,000–$10,000 จึากค่าบำารุ์งร์กัษาแลิะค่าเช่�อเพัลิิงที�ต่ำ�ากวา่ต่ลิอด้
อายุของร์ถึยนีต์่ไฟฟ้า เม่�อเทียบกับร์ถึยนีต์่ที�ขับเคล่ิ�อนีด้้วยนีำ�ามันี ข้อ
เสนีอ 30 ชว่ยใหผู้้บร์โิภคสามาร์ถึซ่ึ่�อร์ถึยนีต์่ไฟฟ้าได้้ แลิะสามาร์ถึ
ปีร์ะหยดั้เงนิีค่านีำ�ามันีแลิะค่าบำารุ์งร์กัษาได้้ [มาต่ร์า 1, 80221] 
ข้อเสนีอ 30: สนัีบสนีนุีโด้ยเจ้ึาหน้ีาที�ดั้บเพัลิิงของร์ฐั ต่่อต้่านีโด้ยมหา
เศร์ษฐี มหาเศร์ษฐีแลิะ CEO ที�อยูเ่บ่�องหลัิงที�ต่่อต้่านีข้อเสนีอนีี�จึะพูัด้ทุก
อยา่งเพั่�อหลีิกเลีิ�ยงภาษีที�สูงขึ�นีแม้จึะเป็ีนีเงนิีสำาหร์บัจัึด้การ์ไฟป่ีาแลิะ
อากาศบร์สุิทธิ์ิ� 
ร์บัทร์าบข้อเท็จึจึร์งิแลิะตั่ด้สินีใจึด้้วยตั่วเอง: www.Yeson30.org/getthefacts 
เขา้ร์ว่มกับเจ้ึาหน้ีาที�ดั้บเพัลิิงของร์ฐั กลุ่ิมสิ�งแวด้ล้ิอม ผูส้นัีบสนีนุีผูบ้ร์โิภค 
แลิะผูเ้ชี�ยวชาญด้้านีพัลัิงงานี: โด้ยออกคะแนีนีเสียงร์บัขอ้เสนีอ 30
Mary Creasman, CEO 
ผู้ลิงคะแนีนีเสียงด้้านีสิ�งแวด้ล้ิอมของร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย 
Max Baumhefner, ทนีายความอาวุโสด้้านีภูมิอากาศแลิะพัลัิงงานีสะอาด้
สภาป้ีองกันีทร์พััยากร์ธิ์ร์ร์มชาติ่
Dr. Jose Pablo Ortiz Partida, นัีกวทิยาศาสต่ร์ด้์้านีภูมิอากาศอาวุโส 
สหภาพันัีกวทิยาศาสต่ร์ที์�เกี�ยวข้อง

ข้อเสนีอ 30 จึะเพัิ�มภาษีได้้นีานีถึึง 20 ปีีอยา่งน้ีอย $30 พัันี
ล้ิานี แลิะมากถึึง $90 พัันีล้ิานี ซึึ่�งทำาใหต้้่นีทุนีเพัิ�มขึ�นีสำาหร์บัชาว
แคลิิฟอร์เ์นีียทุกคนี คร์อบคร์วัในีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียรู์สึ้กแร์งกด้ดั้นี
จึากอตั่ร์าเงนิีเฟ้อที�สูงแลิะร์าคานีำ�ามันี อาหาร์ แลิะบ้านีที�ปีร์บัตั่ว
สูงขึ�นี เร์าไม่ต้่องการ์ภาษีที�สูงขึ�นี โด้ยเฉพัาะอยา่งยิ�งหากภาวะ
เศร์ษฐกิจึถึด้ถึอยต่ามที�นัีกเศร์ษฐศาสต่ร์ห์ลิายคนีคาด้การ์ณ์์ไว้
แลิะจึะกร์ะทบคร์อบคร์วัแลิะคุกคามการ์ด้ำาร์งชวีติ่ 
ชาวแคลิิฟอร์เ์นีียจ่ึายภาษีเงนิีได้้ของร์ฐัสูงสุด้แลิะภาษีนีำ�ามันีสูงสุด้ 
หนึี�งในีภาษีการ์ขายสูงสุด้ แลิะในีแต่่ลิะวนัีต้่องเผชญิกับค่าคร์อง
ชพีัสูงสุด้ในีปีร์ะเทศ ข้อเสนีอ 30 จึะเป็ีนีการ์เพัิ�มภาษีคร์ั �งใหญ่ที�สุด้
ในีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียในีร์อบทศวร์ร์ษเน่ี�องจึากอตั่ร์าค่าสาธิ์าร์ณู์ปีโภค
พุั่งสูงขึ�นีสำาหร์บัเจ้ึาของบ้านีแลิะธุิ์ร์กิจึขนีาด้เล็ิก แลิะภาษีที�สูงขึ�นี
จึะถูึกส่งต่่อไปียงัผู้บร์โิภค 
ข้อเสนีอ 30 จึะยิ�งเพัิ�มความลิำาบากใหกั้บโคร์งข่ายไฟฟ้าที�กำาลัิง
ทำางานีอยา่งหนัีกเพั่�อป้ีองกันีความเสี�ยงที�จึะเกิด้ไฟฟ้าดั้บ  
ข้อเสนีอ 30 จึะเพัิ�มยานีพัาหนีะปีลิอด้มลิพัิษได้้มากถึึงสามล้ิานีคันี
ในีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียในีชว่งสิบปีีข้างหน้ีา ซึึ่�งหมายความวา่ร์ฐัจึะต้่อง
เพัิ�มขีด้ความสามาร์ถึของโคร์งข่ายไฟฟ้าในีปัีจึจุึบันีเพั่�อร์องร์บัการ์
เพัิ�มขึ�นีอยา่งมากนีี� ค่าใชจ่้ึายนีี�ไม่ร์วมอยูใ่นีข้อเสนีอ 30 ซึึ่�งผู้จ่ึาย
ค่าสาธิ์าร์ณู์ปีโภคปีกติ่จึะต้่องจ่ึายได้้โด้ย (ซึึ่�งคนีเหล่ิานีี�ได้้จ่ึายอยูที่�
หนึี�งในีอตั่ร์าที�สูงที�สุด้ในีปีร์ะเทศ) ค่าสาธิ์าร์ณู์ปีโภคอาจึพุั่งสูงขึ�นี 
แลิะผู้จ่ึายค่าไฟฟ้าจึะต้่องจ่ึายเพัิ�มขึ�นีอยา่งมากในีแต่่ลิะเด่้อนี 
โคร์งข่ายไฟฟ้าของร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียได้้ร์บัผลิกร์ะทบอยา่งหนัีกอยู่
แล้ิวในีแต่่ลิะฤดู้ร์อ้นี เม่�อสองปีีก่อนีชาวแคลิิฟอร์เ์นีียจึำานีวนีมาก
ปีร์ะสบกับภาวะไฟฟ้าดั้บ โคร์งข่ายไฟฟ้าของเร์าถึึงขีด้จึำากัด้แล้ิวในี
ฤดู้ร์อ้นี แลิะข้อเสนีอ 30 จึะเพัิ�มความต้่องการ์ ซึึ่�งเพัิ�มความเสี�ยง
ของการ์เกิด้ไฟดั้บขึ�นีไปีอกี 

ปัีจึจุึบันีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียกำาลัิงเทเงนิีหลิายพัันีล้ิานีด้อลิลิาร์ล์ิงในี
โปีร์แกร์มร์ถึยนีต์่ไฟฟ้าไม่จึำาเป็ีนีต้่องมีร์ายได้้จึากภาษีเพัิ�มเข้าไปี
อกี งบปีร์ะมาณ์ของร์ฐัเกินีดุ้ลิเพัิ�มขึ�นีเป็ีนี $97.5 พัันีล้ิานีในีปีีนีี� ร์ฐั
ได้้พััฒนีาแผนีการ์ใชจ่้ึายเพั่�อใหมี้การ์ใชย้านีพัาหนีะปีลิอด้มลิพัิษ
อยา่งร์วด้เร์ว็โด้ยไม่ต้่องขึ�นีภาษีแลิะไม่คุกคามเสถีึยร์ภาพัของโคร์ง
ข่ายไฟฟ้า แลิะได้้จัึด้สร์ร์งบปีร์ะมาณ์ไปีแล้ิว $10 พัันีล้ิานีเพั่�อ
บร์ร์ลุิเป้ีาหมายเหล่ิานีี� หากต้่องการ์เงนิีทุนีเพัิ�มเติ่ม สามาร์ถึใชง้บ
ปีร์ะมาณ์ที�เกินีดุ้ลิของร์ฐัแทนีการ์ขึ�นีภาษีใหม่ได้้ 
การ์ใชจ่้ึายมากขึ�นีในีการ์คุ้มคร์องสัต่วป่์ีาสามาร์ถึจ่ึายได้้อยา่ง
งา่ยด้ายโด้ยใชง้บปีร์ะมาณ์เกินีดุ้ลิของร์ฐั
ปัีจึจุึบันีร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีียใชจ่้ึายเงนิีหลิายพัันีล้ิานีด้อลิลิาร์ต่์่อปีีในี
การ์ป้ีองกันีแลิะปีร์าบปีร์ามไฟป่ีา ในีปีีนีี�ร์ฐัใชเ้งนิีเก่อบ $4 พัันี
ล้ิานีในีการ์ป้ีองกันีไฟป่ีาด้้วยการ์ใชส่้วนีหนึี�งของส่วนีเกินีของร์ฐั 
$97.5 พัันีล้ิานีโด้ยมีต่ำาแหน่ีงเจ้ึาหน้ีาที�ดั้บเพัลิิงใหม่มากกวา่หนึี�ง
พัันีต่ำาแหน่ีง การ์เข้าช่�อเสนีอกฎหมายโด้ยปีร์ะชาชนีนีี�จึะทำาใหง้บ
ปีร์ะมาณ์ของเพัิ�มขึ�นีเล็ิกน้ีอย ซึึ่�งเป็ีนีจึำานีวนีที�สามาร์ถึจัึด้หาได้้งา่ย
จึากงบปีร์ะมาณ์เกินีดุ้ลิของร์ฐั
เข้าร์ว่มกับผู้เสียภาษี ครู์ แลิะธุิ์ร์กิจึขนีาด้เล็ิก เพั่�อปีฏิิเสธิ์การ์ขึ�นี
ภาษีที�ไม่จึำาเป็ีนีนีี�: ซึึ่�งอาจึทำาใหโ้คร์งข่ายไฟฟ้าของเร์าต่กอยูใ่นี
ความเสี�ยง 
Jon Coupal ปีร์ะธิ์านี
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis 
Betty Jo Toccoli ปีร์ะธิ์านี
สมาคมธุิ์ร์กิจึขนีาด้เล็ิกแหง่ร์ฐัแคลิิฟอร์เ์นีีย 
Joe Coto ปีร์ะธิ์านี
United Latinos Action 

ขอ้โต้แยง้ท่ีพมิพ์ในหน้าน้ีเป็นความเหน็ของผู้เขยีน และยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ  ข้อโต้่แยง้ | 43
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ข้อเสนอ การลงประชามติิในกฎหมายปี 2020 
ซึ่่�งจะหา้มค้้าปลีกของผลิติภััณฑ์์ยาสููบทีี่�มี
กลิ�นหรอืรสูชาติิบางอยา่ง31

หัวข้อและบที่สูรุปอย่างเป็นที่างการ จั ด เ ติ รี ย ม โ ด ย อั ย ก า ร สูู ง สุู ด

ค้วามเป็นมา 

ผลิติภััณฑ์์ยาสููบ 
ผู้้ค้นใช้ผู้้ลิตภััณฑ์์ยาส้บประเภัทต่าง ๆ รวมถึึง: 
	• บุุหรี่่� การส้บบุหร่�เป็นวธิีทั่�วไปในการใช้ย้าส้บ 
นอกเหนือจากรสยาส้บท่�เกิดขึ�นตามธีรรมช้าติ
แล้ว บุหร่�อาจปรุงแต่งรสเมนทอล 
	• รี่ะบุบุส่่งส่ารี่นิิโคติินิอิเิล็ก็ทรี่อินิิกส์่ (ENDS) 
อุปกรณ์ท่�ใช้แ้บตเตอร่�เหล่าน่� (เช้น่ บุหร่�ไฟฟ้า 
ซิิการไ์ฟฟ้า vapes ปากกา vape ตลับ แท็
งก์ และ mods) จะเปล่�ยนของเหลวพิเิศษซึิ�ง
ม่นิโคตินเป็นละออง ผู้้ใ้ช้ส้้ดดมละอองลFDA 
ของเหลวอาจม่รสช้าติท่�ไม่ใช้ย่าส้บ เช้น่ รสผู้ล
ไม้หรอืรสมิ�นต์ ผู้้ใ้ช้ย้งัสามารถึเพิิ�มรสช้าติแยก
กันได้
	• ผลิ็ติภััณฑ์์ยาสู่บุอิ่�นิ ๆ ผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บอื�น 
ๆ สามารถึนำามาใช้โ้ดยการส้บยาส้บ ส้ดดม 
เค่�ยว หรอืวธิีอ่ื�น ๆ ผู้ลิตภััณฑ์์เหล่าน่�รวม
ถึึงซิิการ ์ยาส้บสำาหรบัเค่�ยว ยาส้บใบหลวม 
ยาส้บช้ชิ้า (โดยทั�วไปจะใช้ใ้นฮุุคคา ช้นิดท่อ

ผู้า่นนำ�า) ยาส้บไรค้วนั ยาส้บแบบอุน่ และถุึง
นิโคติน เช้น่เด่ยวกับ ENDS ผู้ลิตภััณฑ์์เหล่า
น่�อาจม่รสช้าติท่�ไม่ใช้ย่าส้บ

การใชย้าสููบในรฐัแค้ลิฟอรเ์นีย
ตามข้อม้ลการสำารวจ ประมาณรอ้ยละ 10 ของ
ผู้้้ใหญ่่และเยาวช้นในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยใช้้
ผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บ การสำารวจช้่�ใหเ้หน็วา่ผู้้้ใหญ่่ม่
แนวโน้มท่�จะส้บบุหร่�เป็นประจำามากกวา่เยาวช้น 
ในขณะท่�เยาวช้นม่แนวโน้มท่�จะใช้ผู้้ลิตภััณฑ์์ 
ENDS เป็นประจำามากกวา่ผู้้้ใหญ่่ ในบรรดาผู้้้ส้บ
บุหร่� การสำารวจช้่�ใหเ้หน็วา่ประมาณรอ้ยละ 20 
ของผู้้้ใหญ่่และประมาณรอ้ยละ 50 ของเยาวช้น
ใช้บุ้หร่�เมนทอล การสำารวจแนะนำาวา่ผู้้้ใช้ ้ENDS 
ส่วนใหญ่่ (ทั�งผู้้้ใหญ่่และเยาวช้น) ใช้ผู้้ลิตภััณฑ์์
ปรุงแต่งรส 

ขอ้บังคั้บวา่ด้วยยาสููบ
การใช้ย้าส้บและควนัยาส้บมือสองเพิิ�มความเส่�ยงต่อ
ปัญ่หาสุขภัาพิมากมาย เช้น่ โรคมะเรง็ โรคหวัใจ 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางเดินหายใจ และ
ภัาวะแทรกซ้ิอนระหวา่งตั�งครรภ์ั รฐับาลกลาง รฐั 
และท้องถิึ�นได้ดำาเนินการตามกฎหมายและข้อ

การลงคะแนนเส่ยง “รบั” อนมัุติ (และอนญุ่าต
ใหม่้ผู้ลบังคับใช้)้ กฎหมายท่�ตราขึ�นโดยสภัา
นิติบัญ่ญ่ัติแหง่รฐัในปี 2020 ท่�:
 • หา้มมิใหค้้าปล่กผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บปรุงแต่งรส
บางอยา่ง (ซึิ�งรวมถึึง แต่ไม่จำากัดเพิ่ยง บุหร่� 
บุหร่�ไฟฟ้า ยาส้บแบบเค่�ยว และยานัตถ์ุึ) 
ตลอดจนสารปรุงแต่งกลิ�นและรสของยาส้บ
 • แต่ใหย้กเวน้การหา้มสำาหรบัซิิการท์ำามือเกรด
พิรเ่ม่ยมบางช้นิด ยาส้บช้นิด ยาเส้น (ท่�ไม่ได้
มุ่งหมายเพิื�อใช้ท้ำาบุหร่�) และผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บ
ประเภัทช้ชิ้า (หากจำาหน่ายโดยรา้นค้าปล่กท่�
จำาหน่ายยาส้บฮุุคคาท่�เข้าเงื�อนไข)

การลงคะแนนเส่ยง “ไม่รบั” ถืึอเป็นการปฏิิเสธี
กฎหมายและป้องกันไม่ใหม่้ผู้ลใช้บ้ังคับ

สูรุปประมาณการผลกระที่บต่ิองบประมาณต่ิอ
รฐับาลระดับรฐัและระดับท้ี่องถิิ่�นขั�นสุูดท้ี่าย
โดยนักวเิค้ราะห์การออกกฎหมาย:
 • รายได้ภัาษ่ยาส้บของรฐัลดลงตั�งแต่หลายสิบ
ล้านดอลลารต่์อปีเป็นประมาณ $100 ล้านต่อ
ปี

การวิเค้ราะห์โดยนักวิเค้ราะห์การออกกฎหมาย

ข้้อิความข้อิงข้้อิเส่นิอิน่ิ�ส่ามารี่ถพบุได้้ในิหน้ิา 121 แล็ะเวบ็ุไซต์ิ  
voterguide.sos.ca.gov ข้อิงเล็ข้าธิกิารี่แหง่รี่ฐั
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การวิเค้ราะห์โดยนักวิเค้ราะห์การออกกฎหมาย ต่ิ อ

บังคับต่าง ๆ ท่�มุ่งปกป้องประช้าช้นจากผู้ลกระทบ
ด้านสุขภัาพิท่�เป็นอนัตรายของยาส้บ
รี่ฐับุาล็กล็างควบุคุมผลิ็ติภััณฑ์์ยาสู่บุ กฎหมาย
ของรฐับาลกลางท่�ได้รบัอนมัุติในปี 2009 ให้
อำานาจสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(FDA.) ของรฐับาลกลางในการควบคุมการผู้ลิต 
การตลาด การขาย และการจัดจำาหน่ายผู้ลิตภััณฑ์์
ยาส้บ กฎหมายของรฐับาลกลางยงักำาหนดให ้
FDA. ทบทวนและอนญุ่าตผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บใหม่ 
เช้น่ ENDS ก่อนจึงจะขายได้ถ้ึกต้องตามกฎหมาย 
ข้อบังคับของรฐับาลกลางท่�ม่ผู้ลกระทบต่อ
ผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บปรุงแต่งรสโดยเฉพิาะ ได้แก่:

	• กฎหมายข้อิงรี่ฐับุาล็กล็างหา้มบุุหรี่่�ท่�ม่
รี่ส่ชาติิ ยกเวน้ิเมนิทอิล็ กฎหมายของ
รฐับาลกลางสั�งหา้มบุหร่�ท่�ม่กลิ�นท่�ไม่ใช้ย่าส้บ 
ยกเวน้เมนทอล เริ�มในปี 2009 

• FDA. เพิ�งเส่นิอิกฎหา้มเมนิทอิล็จากบุุหรี่่� ใน
เดือนเมษายน 2022 ทาง FDA. ได้เสนอ 
(1) หา้มบุหร่�ปรุงแต่งรสเมนทอล และ (2) 
หา้มซิิการท่์�ไม่ปรุงแต่งรสยาส้บทั�งหมด 
ขณะน่� FDA. กำาลังตัดสินใจวา่จะยุติการสั�ง
หา้มเหล่าน่�หรอืไม่

• FDA. ยงัคงทบุทวนิคำาข้อิเพ่�อิจำาหน่ิาย
ผลิ็ติภััณฑ์์ยาสู่บุใหม่อิยา่งถูกกฎหมาย ณ 
เดือนมิถุึนายน 2022 ทาง FDA. ได้อนมัุติ
ผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บใหม่ 42 รายการ—ผู้ลิตภััณฑ์์ 
ENDS 23 รายการ (ปรุงแต่งรสยาส้บหรอืไม่
ปรุงแต่งรส) และผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บอื�น ๆ อก่ 19 
รายการ (ปรุงแต่งรสเมนทอล มิ�นต์ หรอืวนิเท
อรก์รน่) ได้ปฏิิเสธีผู้ลิตภััณฑ์์ ENDS ท่�ไม่ปรุง
แต่งรสยาส้บมากกวา่ 1 ล้านรายการ

• FDA. ได้้ด้ำาเนิินิการี่บุางข้ั�นิติอินิเพ่�อิจำากัด้
การี่เข้้าถึงผลิ็ติภััณฑ์์ ENDS ในปี 2020 ทาง 
FDA. เริ�มบังคับใช้ก้ฎหมายกับผู้ลิตภััณฑ์์ 
ENDS ท่�ไม่ได้รบัอนญุ่าต ซึิ�งรวมถึึง
ผู้ลิตภััณฑ์์ ENDS ท่�กำาหนดเป้าหมายไปยงั
เยาวช้น 

รี่ฐับุาล็ข้อิงรี่ฐัแล็ะท้อิงถิ�นิส่ามารี่ถม่กฎเกณฑ์์
เพิ�มเติิมเก่�ยวกับุยาสู่บุได้้ แม้วา่จะไม่สามารถึ
เปล่�ยนมาตรฐานผู้ลิตภััณฑ์์ได้ แต่รฐับาลของรฐั

และท้องถิึ�นสามารถึม่กฎเกณฑ์์เพิิ�มเติมท่�เข้มงวด
กวา่สำาหรบัยาส้บได้ ตัวอยา่งเช้น่ รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
ได้เพิิ�มอายุขั �นตำ�าในการซืิ�อยาส้บจาก 18 เป็น 21 
ปีในปี 2016 ไม่ก่�ปีก่อนท่�รฐับาลกลางจะดำาเนิน
การทั�วประเทศในปี 2019 

รี่ฐับุาล็ท้อิงถิ�นิหล็ายแหง่หา้มการี่ข้ายผลิ็ติภััณฑ์์
ยาสู่บุปรุี่งแต่ิงรี่ส่บุางปรี่ะเภัท ประมาณหนึ�งใน
สามของช้าวแคลิฟอรเ์น่ยอาศัยอย้ใ่นพืิ�นท่�ท่�ม่กฎ
หา้มการขายผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บปรุงแต่งรสบางอยา่ง 
นโยบายท้องถิึ�นเหล่าน่�ส่วนใหญ่ร่วมถึึงการหา้มขาย
บุหร่�เมนทอล 

รายได้ภัาษีียาสููบของรฐั
กอิงทุนิรี่ายได้้จากภัาษ่ียาสู่บุข้อิงรี่ฐัม่โปรี่แกรี่ม
หล็ากหล็าย รฐัแคลิฟอรเ์น่ยเรย่กเก็บภัาษ่ยาส้บ
สำาหรบับุหร่� ENDS และผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บอื�น ๆ ปีท่�
แล้ว ภัาษ่ยาส้บของรฐัได้เพิิ�มขึ�นประมาณ $2 พิัน
ล้าน ข้อเสนอในบัตรลงคะแนนก่อนหน้าน่�ท่�ได้รบั
อนมัุติโดยผู้้้ลงคะแนนเส่ยงใหน้ำารายได้ส่วนใหญ่่
เหล่าน่�ไปยงัโปรแกรมเฉพิาะ ร้ปท่� 1 แสดงพิื�นท่�
โปรแกรมหลักท่�ได้รบัทุนจากรายได้เหล่าน่�
ดังท่�แสดงในร้ป รายได้ภัาษ่ยาส้บของรฐัส่วนใหญ่ไ่ป
ท่�โครงการด้แลสุขภัาพิ ตัวอยา่งเช้น่ ภัาษ่ยาส้บเป็น
หนึ�งในแหล่งเงนิทุนมากมายสำาหรบัโครงการ Medi-
Cal (โปรแกรม Medicaid ของรฐับาลกลางหรอืท่�
ร้จั้กกันในช้ื�อ Medi-Cal ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ใหค้วาม
คุ้มครองด้านสุขภัาพิแก่ผู้้อ้ย้อ่าศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
ท่�ม่รายได้น้อยท่�ม่สิทธีิ�) ภัาษ่ยาส้บยงัใหทุ้นสนับสนนุ
ความพิยายามในการควบคุมยาส้บ เช้น่ การป้องกัน
การขายยาส้บใหกั้บเยาวช้น

การลงประชามติในกฎหมายปี 2020 
ซ่ึงจะห้ามค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีมี

กล่ินหรอืรสชาติบางอย่าง

ข้อเสนอ
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ร้ป็ท้ี่�  1

พ่้นิท่่โปรี่แกรี่มท่่ได้้รี่บัุ
ทุนิจากรี่ายได้้ภัาษ่ียาสู่บุข้อิงรี่ฐั
พ่้นิท่่โปรี่แกรี่ม ส่่วนิแบุ่งรี่ายได้้ป่ท่่แล้็ว

ด้แลสุ่่ขภาพื่ 56%

โป็รแกรมป็ฐมวยั 21

การควบค่มยาสุ้่บ 12

การวจัิัยที่างการแพื่ที่ย์ 4

อ่�น ๆ 7
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การวเิค้ราะห์โดยนักวเิค้ราะห์การออกกฎหมาย ต่ิ อ

ข้อเสนอ การลงประชามติในกฎหมายปี 2020 
ซึ�งจะหา้มค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยาสูบที�มี
กลิ�นหรอืรสชาติบางอย่าง31

ค้วามพยายามล่าสุูดในการหา้มยาสููบปรุง
แต่ิงรสู
ในปี 2020 สภัานิติบัญ่ญ่ัติได้ผู้่านและผู้้้วา่การรฐั
ได้ลงนามในกฎหมาย—รา่งกฎหมายโดยวุฒิิสภัา 
(SB) 793—เพิื�อหา้มรา้นค้าและต้้จำาหน่ายสินค้า
อตัโนมัติขายผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บปรุงแต่งรสและ
สารปรุงแต่งรสของผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บส่วนใหญ่่ 
กฎหมายฉบับน่�ไม่ได้ม่ผู้ลใช้บ้ังคับเนื�องจากการ
ลงประช้ามติเก่�ยวกับกฎหมายท่�ม่คุณสมบัติใน
การลงคะแนนเส่ยงน่� เมื�อการลงประช้ามติเก่�ยว
กับกฎหมายของรฐัฉบับใหม่ม่คุณสมบัติในการลง
คะแนนเส่ยง กฎหมายจะถ้ึกระงบัไวจ้นกวา่ผู้้้ลง
คะแนนจะตัดสินใจวา่จะบังคับใช้ห้รอืไม่ 

ขอ้เสูนอ
ข้อเสนอ 31 เป็นการลงประช้ามติใน SB 793 
ของปี 2020 

การลงค้ะแนนเสูยีง “รบั” และ “ไม่รบั” 
หมายค้วามวา่อยา่งไร
การลงคะแนนเส่ยง “รบั” ในการลงประช้ามติ
น่�หมายความวา่ SB 793 ม่ผู้ลบงัคับใช้ ้การลง
คะแนนเส่ยง “ไม่รบั” หมายความวา่ SB 793 จะ
ไม่ม่ผู้ลบังคับใช้ ้SB 793 ได้อธีบิายไวใ้นรายละเอย่ด
เพิิ�มเติมด้านล่าง 

บที่บัญญติัิหลักของขอ้เสูนอ 31 (SB 793)
หา้มการี่ข้ายผลิ็ติภััณฑ์์ยาสู่บุปรุี่งแต่ิงรี่ส่แล็ะส่ารี่
ปรุี่งแต่ิงรี่ส่ผลิ็ติภััณฑ์์ยาสู่บุส่่วนิใหญ่ ่ข้อเสนอ 
31 (SB 793) หา้มรา้นค้าและต้้จำาหน่ายสินค้าท่�
จำาหน่ายด้วยตนเองจากการขายผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บ
ปรุงแต่งรสหรอืสารปรุงแต่งรสของผู้ลิตภััณฑ์์
ยาส้บส่วนใหญ่่ ข้อเสนอน่�ไม่ได้หา้มยาส้บช้ชิ้า 
(ฮุุคคา) ท่�ขายและใช้ท่้�รา้น ซิิการบ์างช้นิด หรอื
ยาส้บแบบใบ 

กำาหนิด้ผลิ็ติภััณฑ์์ยาสู่บุปรุี่งแต่ิงรี่ส่ ข้อเสนอ 
31 กำาหนดผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บปรุงแต่งรสวา่เป็น
ผู้ลิตภััณฑ์์ท่�ม่รสช้าติ นอกเหนือจากรสยาส้บ
ปกติ ตัวอยา่งเช้น่ รสช้าติอาจรวมถึึงผู้ลไม้ มินต์ 
เมนทอล นำ�าผู้ึ�ง ช้อ็คโกแลต หรอืวานิลลา ข้อ
เสนอกำาหนดสารปรุงแต่งรสของผู้ลิตภััณฑ์์

ยาส้บเป็นผู้ลิตภััณฑ์์ท่�สรา้งรสช้าติเมื�อเติมลงใน
ผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บ
เรี่ย่กเกบ็ุค่าปรี่บัุ $250 ส่ำาหรี่บัุการี่ล็ะเมิด้แต่ิล็ะ
ครี่ั�ง ข้อเสนอ 31 เรย่กเก็บค่าปรบั $250 สำาหรบั
รา้นค้าและเจ้าของเครื�องจำาหน่ายสินค้าอตัโนมัติ
สำาหรบัการละเมิดข้อกำาหนดท่�อธีบิายไวก่้อนหน้าน่�

ผลทีี่�มีต่ิองบประมาณ
รี่ายได้้ภัาษ่ียาสู่บุล็ด้ล็ง ข้อเสนอ 31 ม่แนวโน้ม
วา่จะลดรายได้ภัาษ่ยาส้บของรฐัลงเป็นจำานวน
ตั�งแต่หลายสิบล้านดอลลารถึ์ึงประมาณ $100 
ล้านต่อปี (ปีท่�แล้ว รายได้ภัาษ่ยาส้บของรฐัอย้ท่่�
ประมาณ $2 พิันล้าน) การส้ญ่เส่ยรายได้น่�จะลด
เงนิทุนสำาหรบัประเภัทของโปรแกรมท่�แสดงในร้ป
ท่� 1 เช้น่ การรกัษาพิยาบาล
ขนาดของการส้ญ่เส่ยรายได้ขึ�นอย้กั่บวา่ผู้้้บรโิภัค
ตอบสนองต่อข้อเสนออยา่งไร การตอบสนอง
บางอยา่ง เช้น่ ผู้้้บรโิภัคท่�เปล่�ยนจากผู้ลิตภััณฑ์์
ปรุงแต่งรสเป็นผู้ลิตภััณฑ์์ท่�ไม่ปรุงแต่งรส อาจ
ส่งผู้ลกระทบเพิ่ยงเล็กน้อยต่อรายได้ภัาษ่ยาส้บ 
การตอบสนองอื�น ๆ เช้น่ ผู้้้บรโิภัคท่�เลิกส้บยาส้บ
โดยสิ�นเช้งิ จะลดรายได้จากภัาษ่ยาส้บ หากการ
ตอบสนองประเภัทท่�สองน่�เกิดขึ�นบ่อยมาก การ
ส้ญ่เส่ยรายได้อาจอย้ท่่�ประมาณ $100 ล้านต่อปี 
หากพิบน้อยกวา่ปกติ การส้ญ่เส่ยรายได้อาจอย้ท่่�
ระดับตำ�าหลายสิบล้านดอลลารต่์อปี วธิีท่่�ผู้้้บรโิภัค
จะตอบสนองต่อข้อเสนอนั�นไม่แน่นอน ซึิ�งนำาไปส่้
การส้ญ่เส่ยรายได้ท่�อาจเกิดขึ�น (ตามท่�ระบุไวก่้อน
หน้าน่� FDA. ได้เสนอหา้มบุหร่�เมนทอลและซิิการ์
ปรุงแต่งรส หาก FDA. ยุติการสั�งหา้ม การส้ญ่
เส่ยรายได้เนื�องจากข้อเสนอจะน้อยลง)
ข้้อิเส่นิอิจะแจ้งใหท้รี่าบุล่็วงหน้ิาหา้มไม่ใหม่้
รี่ายการี่ท่�จะแจ้งใหท้รี่าบุล่็วงหน้ิา รฐับาลของ
รฐัและท้องถิึ�นจ่ายค่ารกัษาพิยาบาลสำาหรบั
พินักงานและผู้้้ท่�ม่รายได้น้อยท่�ม่คุณสมบัติเหมาะ
สม ข้อเสนอ 31 ม่แนวโน้มวา่จะลดการใช้ย้าส้บ 
ส่งผู้ลใหม่้สุขภัาพิท่�ด่ขึ�น ในระยะสั�น สุขภัาพิท่�
ด่ขึ�นน่าจะลดค่ารกัษาพิยาบาลบางส่วนสำาหรบั
รฐับาลของรฐัและท้องถิึ�น จำานวนเงนิออมไม่
แน่นอน เมื�อเวลาผู้่านไป สุขภัาพิท่�ด่ขึ�นอาจ
ทำาใหช้้ว่ติของคนบางคนยนืยาวขึ�น ซึิ�งอาจเพิิ�ม



31

ค่ารกัษาพิยาบาลได้ เนื�องจากข้อเสนอน่�อาจส่ง
ผู้ลใหทั้�งการประหยดัค่ารกัษาพิยาบาลและค่าใช้้
จ่ายด้านการด้แลสุขภัาพิท่�เพิิ�มขึ�นสำาหรบัรฐับาล
ของรฐัและท้องถิึ�นเมื�อเวลาผู้่านไป ส่งผู้ลใหก้าร
เปล่�ยนแปลงสุทธีใินระยะยาวในรฐัและค่ารกัษา
พิยาบาลของรฐับาลท้องถิึ�นม่ความไม่แน่นอน

โปรดไปทีี่� https://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2022-ballot-measure-contribution-
totals  เพื�ออา่นรายชื�อค้ณะกรรมการทีี่�ได้รบัการ

จัดตัิ�งข่�นเฉพาะเพื�อสูนับสูนนุหรอืคั้ดค้้านขอ้
เสูนอนี�เป็นหลัก

โปรดไปทีี่� https://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html 

เพื�อดูรายชื�อผูบ้รจิาค้เงนิจำานวนสููงสุูด  
10 รายแรกแก่ค้ณะกรรมการ 

สำาหรบัข้อความเต็มของข้อเสนอ 31 ด้หน้า 121 การวเิคราะห ์ |  47

การลงประชามติในกฎหมายปี 2020 
ซ่ึงจะห้ามค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีมี

กล่ินหรอืรสชาติบางอย่าง

ข้อเสนอ

31
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48   |  ข้อโต้แยง้ ขอ้โต้แยง้ท่ีพมิพ์ในหน้าน้ีเป็นความเหน็ของผู้เขยีน และยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ข้อเสนอ การลงประชามติในกฎหมายปี 2020 
ซึ�งจะหา้มค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยาสูบที�มี
กลิ�นหรอืรสชาติบางอย่าง31

★  การโต้ิแย้งเพื่อสูนับสูนุนข้อเสูนอ 31  ★

★  ปฏิเสูธการโต้ิแย้งเพื่อสูนับสูนุนข้อเสูนอ 31  ★

ข้อเสนอ 31 เป็นข้อหา้มและข้อหา้มไม่เคยได้ผู้ล 
เราทุกคนเหน็พิ้องต้องกันวา่เด็ก ๆ ไม่ควรใช้ย้าส้บ นั�นเป็น
เหตุผู้ลท่�ผู้ิดกฎหมายในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในการขายยาส้บ ซึิ�งรวม
ถึึงบุหร่�ไฟฟ้าใหกั้บทุกคนท่�อายุน้อยกวา่ 21 ปี 
ข้อเสนอ 31 เป็นข้อหา้มสำาหรบัผู้้้ใหญ่่ และข้อหา้มไม่เคยได้ผู้ล
—ใช้ไ้ม่ได้กับแอลกอฮุอล์หรอืกัญ่ช้า และตอนน่�ใช้ไ้ม่ได้ 
ข้อเสนอ 31 จะทำาใหทุ้กอยา่งแยล่ง 
ผู้้้เสนออา้งวา่ข้อเสนอ 31 จะลดการใช้ย้าส้บของเยาวช้น แต่
จากประสบการณ์แสดงใหเ้หน็วา่มันอาจส่งผู้ลตรงกันข้าม เมื�อ
ซิานฟรานซิิสโกใหก้ารหา้มใช้ร้สช้าติท่�คล้ายคลึงกันผู้่านหลัง
จากสัญ่ญ่าวา่จะลดการใช้ย้าส้บของเยาวช้นลงอยา่งมาก ผู้ล
การศึกษาของ Yale University พิบวา่ม่การส้บบุหร่�เพิิ�มขึ�นอยา่ง
มากในหม่้นักเรย่นมัธียม 
ข้อเสนอ 31 จะนำาไปส่้อาช้ญ่ากรรมมากขึ�น 
การวจัิยแสดงใหเ้หน็วา่บุหร่�ท่�ส้บในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยเกือบครึ�ง
หนึ�งมาจากแหล่งท่�ผู้ิดกฎหมาย ข้อเสนอ 31 จะเพิิ�มการลักลอบ
นำาเข้าอยา่งผู้ิดกฎหมายและตลาดของปลอม และบังคับการ
ขายยาส้บใหม้ากขึ�นในตลาดใต้ดินท่�ควบคุมโดยกลุ่มอาช้ญ่ากร
ท่�จัดตั�งขึ�น ข้อเสนอ 31 จะขับเคลื�อนอาช้ญ่ากรรม—โดยเฉพิาะ
อยา่งยิ�งในชุ้มช้นช้นกลุ่มน้อยท่�ต้องการเมนทอล 
ข้อเสนอ 31 จะลดรายรบัภัาษ่และตัดบรกิารท่�สำาคัญ่ 

ข้อเสนอ 31 จะลดรายรบัภัาษ่ของรฐัลง $1 พิันล้านในช้ว่งส่�ปี
ข้างหน้า—การตัดเงนิทุนสำาหรบัการด้แลสุขภัาพิ การศึกษา ผู้้้
ส้งอายุ และการบังคับใช้ก้ฎหมาย 
การศึกษาสาธีารณะด่กวา่ข้อเสนอ 31 
กฎหมายปัจจุบันและแคมเปญ่การศึกษาของรฐักำาลังได้ผู้ลอ
ย้ ่การส้บไอของเยาวช้นลดลง 59% ในช้ว่งสามปีท่�ผู้่านมาและ
การส้บบุหร่�ของเยาวช้นอย้ท่่�ระดับตำ�าสุดตลอดกาลเพิ่ยง 1.9% 
ตามรายงานของศ้นยค์วบคุมและป้องกันโรคและ FDA. 
ข้อหา้มไม่เคยได้ผู้ล อยา่ทำาผู้ิดพิลาดแบบเดิมอก่เลย 
ไม่รบัข้อเสนอ 31 
Yasha Nikitin, เจ้าหน้าท่�ตำารวจรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
Clint Olivier,ประธีานเจ้าหน้าท่�บรหิาร
Central Valley Business Federation 
พทั ฟง กุช้ดิ้ะ,	ประธีาน
CalAsian Chamber of Commerce

รบัข้อเสนอ 31 เครอืข่ายการดำาเนินการด้านมะเรง็ของสมาคม
โรคมะเรง็แหง่อเมรกิา สมาคมปอดแหง่อเมรกิาในแคลิฟอรเ์น่ย 
และสมาคมโรคหวัใจอเมรกัิน สนับสนนุให ้รบัข้อเสนอ 31 
เพิราะจะช้ว่ยช้ว่ติได้ 
รบัข้อเสนอ 31 ปกป้องเด็ก ๆ โดยการยุติการขายผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บ
รสล้กกวาด ซึิ�งรวมถึึงบุหร่�ไฟฟ้าและบุหร่�มินต่�-เมนทอล บรษัิท
ยาส้บยกัษ์ใช้ผู้้ลิตภััณฑ์์ท่�ม่รสล้กกวาดเพิื�อกำาหนดเป้าหมายไป
ท่�เด็ก ซึิ�งรวมถึึงสายไหม ช้อ็กโกแลต สตรอเบอรร์่� และเมนทอ
ลมิ�นต์ และล่อใหพ้ิวกเขาติดนิโคตินไปช้ั�วช้ว่ติ 
อนัท่�จรงิ เด็ก 4 ใน 5 คนท่�ใช้ย้าส้บเริ�มต้นด้วยผู้ลิตภััณฑ์์ปรุง
แต่งรส 
รบัข้อเท็จจรงิท่� VoteYesOn31.com 
รบัข้อเสนอ 31 ปกป้องเด็กจากการติดนิโคตินท่�เสพิติดส้ง 
บรษัิทยาส้บใช้ร้สล้กกวาดเพิื�อซ่ิอนนิโคตินซึิ�งเป็นยาท่�เสพิติด
อยา่งมากซึิ�งเป็นอนัตรายต่อเด็กโดยเฉพิาะ เป็นอนัตรายต่อการ
พิัฒินาสมองและส่งผู้ลต่อความสนใจ อารมณ์ และการควบคุม
แรงกระตุ้น ด้วยการลงคะแนนเส่ยงรบัข้อเสนอ 31 เราสามารถึ
หยุด Big Tobacco จากการใช้ร้สช้าติเพิื�อใหเ้ด็กติดนิโคตินและ
หากำาไรจากการเสพิติด โรคภััยไข้เจ็บ และความตาย 
 • ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ผู้้้ใช้บุ้หร่�ไฟฟ้าระดับมัธียมศึกษาตอนปลาย
เกือบทั�งหมดช้อบผู้ลิตภััณฑ์์ปรุงแต่งรส 
 • ปัจจุบัน —นักเรย่นมัธียมต้นและมัธียมปลายกวา่ 2 ล้านคน
ทั�วประเทศใช้บุ้หร่�ไฟฟ้า 
สมาคมปอดแหง่อเมรกิาในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยกล่าววา่ “การใช้้
รสช้าติล้กกวาดเพิื�อหลอกใหเ้ด็กๆ ลองใช้นิ้โคตินเป็นรากฐานท่�
สำาคัญ่ของร้ปแบบธุีรกิจท่�อนัตรายถึึงตายของบรษัิทยาส้บยกัษ์  
รบัข้อเสนอ 31 จะช้ว่ยช้ว่ติ - ปกป้องเด็ก ๆ จากการติดยาส้บ
ตั�งแต่แรก” 
รบัข้อเสนอ 31 ช้ว่ยช้ว่ติและผู้้้เส่ยภัาษ่เงนิ 
ยาส้บเป็นสาเหตุการเส่ยช้ว่ติอนัดับ 1 ท่�ป้องกันได้ในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย ซึิ�งโรคท่�เก่�ยวข้องกับยาส้บครา่ช้ว่ติผู้้้คน
ไป 40,000 ในแต่ละปี การส้บบุหร่�ครา่ช้ว่ติผู้้้คนมากกวา่
แอลกอฮุอล์ เอดส์ อุบัติเหตุทางรถึยนต์ ยาผู้ิดกฎหมาย การ
ฆาตกรรม และการฆ่าตัวตายรวมกัน ในบรรดาเด็กทั�งหมดท่�ส้บ
บุหร่�ใหม่ทุกปี เกือบหนึ�งในสามจะตายจากบุหร่�ในท่�สุด

ทุกครั �งท่�บรษัิทยาส้บยกัษ์ใหเ้ด็กรุน่อื�น ๆ ติดพิวกเขาทำาใหผู้้้้เส่ย
ภัาษ่ไม่วา่จะส้บบุหร่�หรอืไม่ก็ตามท่�ต้องเส่ยค่าใช้จ่้ายด้านการ
รกัษาพิยาบาลท่�เก่�ยวข้องกับยาส้บหลายพิันล้านดอลลาร์
รบัข้อเสนอ 31 ป้องกันไม่ใหย้าส้บขนาดใหญ่่ก่อใหเ้กิดอนัตราย
ต่อชุ้มช้นส่ดำา
บรษัิทยาส้บยกัษ์ล่าเหยื�อในละแวกบา้นของคนผู้วิส่ ใช้เ้งนิหลาย
พินัล้านเพิื�อล็อบบ่� โฆษณา และทำาการตลาดบุหร่�มินต์-เมนทอล 
ซึิ�งเป็นบุหร่�รสล้กกวาดดั�งเดิม ในปี 1950 คนอเมรกัินผู้วิดำาน้อย
กวา่ 10% ท่�ส้บบุหร่�ใช้มิ้นต์-เมนทอล วนัน่� 85% ส้บบุหร่�แบบน่� 
NAACP กล่าววา่ “บรษัิทยาส้บใช้มิ้นต์-เมนทอลเพิื�อปกปิดรสช้าติ
ท่�รุนแรงของยาส้บ ซึิ�งทำาใหก้ารส้บบุหร่�เริ�มงา่ยขึ�นและเลิกยาก
ขึ�น หลังจากกำาหนดเป้าหมายช้าวแอฟรกัินอเมรกัินมาหลาย
ทศวรรษแล้ว บรษัิทยาส้บยกัษ์ก็สรา้งผู้ลกำาไรมหาศาล—ใน
ขณะท่�อตัราการเกิดโรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเรง็
ท่�เก่�ยวขอ้งกับยาส้บก็พุิง่ส้งขึ�นอยา่งรวดเรว็ การรบัขอ้เสนอ 31 
จะนำาเครื�องมือเสพิติดรสล้กกวาดของบรษัิทยาส้บยกัษ์ ออกจาก
ชุ้มช้นของเรา ช้ว่ยช้ว่ติและปรบัปรุงสุขภัาพิของประช้าช้น”
ปกป้องเด็ก ลงคะแนนเส่ยงรบัข้อเสนอ 31 
การรบัข้อเสนอ 31 จะปกป้องเด็ก ๆ จากการลองยาส้บและ
ช้ว่ยใหผู้้้้ใช้เ้ลิกส้บบุหร่�—ประหยดัเงนิผู้้้เส่ยภัาษ่หลายรอ้ยล้าน
ดอลลารต่์อปีและช้ว่ยช้ว่ติผู้้้คนนับไม่ถ้ึวน หากเราสามารถึช้ว่ย
ช้ว่ติคนไม่ก่�คนด้วยการยุติการขายยาส้บรสล้กกวาด ก็จะคุ้มค่า 
Karmi Ferguson, กรรมการบรหิาร
American Academy of Pediatrics, รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
Kathy Rogers, รองประธีานบรหิาร
American Heart Association 
Jose Ramos, สมาช้กิคณะกรรมการแหง่ช้าติ
เครอืข่ายการดำาเนินการด้านมะเรง็ของสมาคมโรคมะเรง็แหง่
อเมรกิา
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การลงประชามติในกฎหมายปี 2020 
ซึ�งจะหา้มค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ยาสูบที�มี

กลิ�นหรอืรสชาติบางอย่าง

ข้อเสนอ

31
★  ข้อโต้ิแย้งกับข้อเสูนอ 31  ★

★  การหักล้างในการโต้ิแย้งข้อเสูนอ 31  ★

ลงคะแนนเส่ยงรบัข้อเสนอ 31: ปกป้องเด็กจากบรษัิทยาส้บ
ยกัษ์ 
ทุกคำาท่�คุณเพิิ�งอา่นจากแคมเปญ่ “ไม่รบั” จ่ายและเข่ยนโดย
บรษัิทยาส้บยกัษ์ อยา่หลงเช้ื�อคำาโกหกของ บรษัิทยาส้บยกัษ์ 
บรษัิทยาส้บใช้ร้สล้กอมเพิื�อหลอกล่อเด็กหลายล้านคนให้
ลองสารนิโคตินท่�เสพิติด ทำาใหเ้กิดการระบาดของบุหร่�
อเิล็กทรอนิกส์ของเยาวช้น ตอนน่�บรษัิทยาส้บยกัษ์ต้องการ
หลอกใหผู้้้้ม่สิทธีเิลือกตั�งในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยลงคะแนนเส่ยงไม่รบั 
รบัข้อเสนอ 31 เป็นนโยบายท่�ม่ประสิทธีภิัาพิซึิ�งได้รบัการพิิส้จน์
แล้ววา่ลดการใช้โ้ดยเด็กๆ โดยการนำายาส้บรสล้กกวาดออกจาก
ช้ั�นวาง
บรษัิทยาส้บยกัษ์ไม่สนใจ “เสรภ่ัาพิ” ของคุณ บรษัิทยาส้บยกัษ์
สนใจแต่วา่คนรุน่ต่อไปจะติดนิโคติน การใช้ร้สช้าติล้กกวาดเพิื�อ
ล่อใหเ้ด็ก ๆ กลายเป็นล้กค้าตลอดช้ว่ติคือวธิีท่่�บรษัิทยาส้บสรา้ง
ผู้ลกำาไรมหาศาลในขณะท่�ก่อใหเ้กิดการเสพิติด โรคภััยไข้เจ็บ 
และความตาย 
นั�นเป็นเหตุผู้ลท่� สมาคมปอกแหง่อเมรกิา สมาคมหวัใจแหง่
อเมรกิา เครอืข่ายการดำาเนินการด้านมะเรง็ของสมาคมโรค
มะเรง็แหง่อเมรกิา คร้ พิยาบาลในโรงเรย่น และกุมารแพิทยข์อ
ใหคุ้ณลงคะแนนเส่ยงรบัข้อเสนอ 31 บรษัิทยาส้บยกัษ์กำาลังใช้้

เงนิหลายล้านเพิื�อหลอกใหคุ้ณลงคะแนนเส่ยงไม่รบั
รบัข้อเสนอ 31 ปกป้องชุ้มช้นส่วนน้อยจากการตลาดท่�กินสัตว์
อื�นของบรษัิทยาส้บยกัษ์ บรษัิทยาส้บยกัษ์ล่าเหยื�อในละแวก
บ้านของคนผู้ิวส่ โดยการใช้เ้งนิหลายพิันล้านเพิื�อล็อบบ่� โฆษณา 
และทำาการตลาดบุหร่�มินต์เมนทอล—ซึิ�งเป็นบุหร่�รสล้กกวาด
ดั�งเดิม—ส่้เยาวช้นผู้ิวดำา ในทศวรรษ 1950 ม่ช้าวอเมรกัินผู้ิวส่
น้อยกวา่ 10% ท่�ส้บบุหร่�ใช้เ้มนทอล วนัน่� ตัวเลขดังกล่าวพุิ่งส้ง
ขึ�นถึึง 85% 
อยา่เช้ื�อคำาโกหกของบรษัิทยาส้บยกัษ์ รบัข้อเท็จจรงิท่� 
VoteYesOn31.com 
ลงคะแนนเส่ยงรบัข้อเสนอ 31
Rick L. Callender ประธีาน
California Hawaii State Conference NAACP 
Robert E. Wailes, M.D., ประธีาน
สมาคมแพิทยร์ฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
Sheri Coburn, กรรมการบรหิาร 
องค์กรพิยาบาลโรงเรย่นรฐัแคลิฟอรเ์น่ย

นักการเมืองท่�เข่ยนข้อเสนอ 31 กล่าววา่จะลดการใช้ย้าส้บในผู้้้
ท่�ไม่บรรลุนิติภัาวะ—แต่การขายผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บใด ๆ ใหกั้บผู้้้ใด
ก็ตามท่�ม่อายุตำ�ากวา่ 21 ปีในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยนั�นผู้ิดกกฎหมาย
อย้แ่ล้ว โดยม่บทลงโทษหนักสำาหรบัการละเมิดกฎหมาย
ข้อเสนอ 31 เป็นข้อหา้มสำาหรบัผู้้้ใหญ่่ 
ข้อเสนอ 31 ออกกฎหมายหา้มบุหร่�เมนทอล ยาส้บไรค้วนัปรุง
แต่ง และผู้ลิตภััณฑ์์นิโคตินท่�ไม่ปรุงแต่งรสอื�น ๆ สำาหรบัผู้้้ใหญ่่ท่�
ม่อายุ 21 ปีขึ�นไป ข้อหา้มไม่เคยได้ผู้ล—ใช้ไ้ม่ได้กับแอลกอฮุอล์
หรอืกัญ่ช้า และตอนน่�ก็ใช้ไ้ม่ได้
และข้อหา้มของข้อเสนอ 31 จะส่งผู้ลกระทบต่อชุ้มช้นใกล้เค่ยง
ของช้นกลุ่มน้อยมากกวา่สิ�งอื�นใด ซึิ�งทำาใหก้ารขายบุหร่�เมนทอล
เป็นอาช้ญ่ากรซึิ�งเป็นทางเลือกหลักของผู้้้บรโิภัคยาส้บสำาหรบั
ผู้้้ใหญ่่ในชุ้มช้นเหล่าน่�
ข้อเสนอ 31 จะเพิิ�มอาช้ญ่ากรรม
บุหร่�เกือบครึ�งในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยขายในตลาดใต้ดิน ซึิ�งลักลอบ
นำาเข้ามาจากรฐัหรอืประเทศอื�น ๆ เช้น่ จ่นและเม็กซิิโก ข้อเสนอ 
31 จะช้ว่ยผู้ลักดันยอดขายใต้ดินจากผู้้้ค้าปล่กในละแวกใกล้
เค่ยงท่�ได้รบัใบอนญุ่าตไปส่้แก๊งและกลุ่มอาช้ญ่ากร ท่�แยไ่ปกวา่
นั�น ข้อเสนอ 31 ไม่ได้เพิิ�มเงนิแม้แต่เพินน่เด่ยวในการบังคับใช้้
กฎหมายเพิื�อต่อส้้กับอาช้ญ่ากรรมรุนแรงท่�จะตามมา 
“ข้อเสนอ 31 นั�นไม่สามารถึบังคับใช้ไ้ด้จรงิ ข้อเสนอน่�จะทำาให้
อาช้ญ่ากรรบัผู้ิดช้อบและเปล่�ยนตลาดยาส้บท่�ม่การควบคุม
อยา่งเข้มงวดใหก้ลายเป็นตลาดอาช้ญ่ากรท่�ไม่ได้รบัการควบคุม 
ทำาใหเ้กิดการตอบโต้ของตำารวจท่�ไม่จำาเป็นและอาจเป็นอนัตราย
ได้”—Edgar Hampton เจ้าหน้าท่�ตำารวจรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่�
เกษ่ยณแล้ว
ข้อเสนอ 31 จะเป็นค่าใช้จ่้ายของผู้้้เส่ยภัาษ่อากร 
การวเิคราะหท์างกฎหมายพิบวา่ข้อเสนอ 31 จะนำาไปส่้ “การ
ส้ญ่เส่ยรายได้ท่�ม่นัยสำาคัญ่” ซึิ�งจะเกิน $1 พิันล้านในอก่ส่�ปี
ข้างหน้า นั�นหมายถึึงเงนิท่�น้อยลงสำาหรบัการด้แลสุขภัาพิ การ
ศึกษา โปรแกรมสำาหรบัผู้้้ส้งอายุ และการบังคับใช้ก้ฎหมาย 
ข้อเสนอ 31 หา้ม FDA. อนญุ่าตผู้ลิตภััณฑ์์ลดอนัตรายและ
สามารถึเพิิ�มการใช้บุ้หร่�ในหม่้คนหนุ่มสาว
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA.) ม่อำานาจกำากับ
ด้แลผู้ลิตภััณฑ์์ยาส้บและไอระเหย และได้สั�งหา้มผู้ลิตภััณฑ์์

ยาส้บปรุงแต่งหลายอยา่งแล้ว แต่ข้อเสนอ 31 ไปไกลเกิน
ไป—การหา้มการขายผู้ลิตภััณฑ์์ปรุงแต่งกลิ�นรสลดความเส่�ยง
และปลอดบุหร่�ท่�ได้รบัอนญุ่าตจาก FDA. “เหมาะสมสำาหรบัการ
คุ้มครองสาธีารณสุข” สำาหรบัผู้้้ใหญ่่อายุ 21 ปีขึ�นไป
เมื�อผู้้้บรโิภัคท่�เป็นผู้้้ใหญ่่ถ้ึกปฏิิเสธีไม่ใหเ้ข้าถึึงผู้ลิตภััณฑ์์ท่�อาจ
เป็นอนัตรายน้อยกวา่ท่�ได้รบัอนญุ่าตจาก FDA. พิวกเขายงัคง
ใช้บุ้หร่�แบบดั�งเดิมท่�ทำาใหเ้กิดควนับุหร่�มือสอง การหา้มไม่ใหม่้
รสช้าติของซิานฟรานซิิสโกเป็นตัวอยา่งท่�สมบ้รณ์แบบของผู้ลก
ระทบต่อเยาวช้นเช้น่กัน การศึกษาของ Yale University พิบวา่
ม่การส้บบุหร่�เพิิ�มขึ�นอยา่งมากในหม่้นักเรย่นมัธียมปลาย—ซึิ�ง
เป็นผู้ลลัพิธีท่์�ตรงกันข้ามกับท่�นักการเมืองสัญ่ญ่าไว้
การศึกษาสาธีารณะด่กวา่ข้อเสนอ 31
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยเป็นได้นำาประเทศในการเพิิ�มอายุในการซืิ�อยาส้บ
เป็น 21 ปี ม่กฎหมายต่อต้านยาส้บท่�เข้มงวดท่�สุดในประเทศ 
และใช้เ้งนิกวา่ $140 ล้านต่อปีเพิื�อช้ว่ยผู้้้คนเลิกยาส้บและหา้ม
ไม่ใหเ้ด็กเริ�มส้บบุหร่� 
ผู้ลลัพิธีช์้ดัเจน: การส้บบุหร่�ไฟฟ้าของเยาวช้นลดลง 59% ใน
ช้ว่งสามปีท่�ผู้่านมา และการส้บบุหร่�ของเยาวช้นอย้ท่่�ระดับตำ�าสุด
ตลอดกาลเพิ่ยง 1.9% ตามข้อม้ลของศ้นยค์วบคุมและป้องกัน
โรคและสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยไม่ควรละทิ�งสิ�งท่�ได้ผู้ลอยา่งช้ดัเจนและแทนท่�
ด้วยนโยบายท่�ล้มเหลวในอด่ต—ขอ้หา้ม—ท่�จะเพิิ�มอาช้ญ่ากรรม 
จ่ายผู้้้เส่ยภัาษ่ และผู้ลสะท้อนกลับต่อชุ้มช้นท่�เราพิยายาม
ปกป้อง
โปรดเข้ารว่มกับเราและลงคะแนนเส่ยงไม่รบัข้อเสนอ 31
Michael Genest อด่ตผู้้้กำากับ
กระทรวงการคลังรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
Julian Canete, ประธีาน
สมาคมหอการค้าประช้าช้นเช้ื�อสายช้าวสเปนแหง่รฐั
แคลิฟอรเ์น่ย
Tom Hudson, ประธีาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้้้เส่ยภัาษ่ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
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ขอ้มูลเกี�ยวกับถ้ิ่อยแถิ่ลงของผูสู้มัค้รรบัเลือกตัิ�ง
ค่้มือสำาหรบัผู้้้ลงคะแนนเส่ยงฉบับน่�แสดงถ้ึอยแถึลงของผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งจากวุฒิิสภัาสหรฐัฯ และ
ผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งในตำาแหน่งต่าง ๆ ตามรฐัธีรรมนญ้่ทั�วทั�งรฐั โดยเริ�มท่�หน้า 52 ของค่้มือฉบับน่�

วฒุิสิูภัาสูหรฐัฯ
สำานักงานวุฒิิสภัาสหรฐัฯ จะม่การเปิดช้งิตำาแหน่งเลือกตั�งแยกกันสองรายการในบัตรลงคะแนน
การเลือกตั�งทั�วไปวนัท่� 8 พิฤศจิกายน 2022 ท่านสามารถึลงคะแนนเส่ยงได้ทั�งสองรายการ
การเลือกตั�งรายการแรกเป็นการเลือกตั�งปกติสำาหรบัการปฏิิบัติหน้าท่�ตลอดสมัยเป็นระยะ
เวลา 6 ปี โดยเริ�มตั�งแต่วนัท่� 3 มกราคม 2023 (ทั�งสมัย)
การแข่งขันท่�สองเป็นการเลือกตั�งพิิเศษสำาหรบัตำาแหน่งท่�วา่งลง เพิื�อดำารงตำาแหน่งในระยะ
เวลาท่�เหลืออย้อ่นัจะสิ�นสุดลงในวนัท่� 3 มกราคม 2023 (ระยะเวลาบางส่วน/ยงัไม่หมดอายุ)

ผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งสำาหรบัตำาแหน่งในวุฒิิสภัาสหรฐัฯ สามารถึซืิ�อเนื�อท่�ในค่้มือฉบับน่� เพิื�อต่พิิมพิ์
ถ้ึอยแถึลงของผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งของตนเองได้ อยา่งไรก็ตาม ผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งบางคนก็เลือกท่�
จะไม่ซืิ�อเนื�อท่�ดังกล่าว 

วฒิุิส่ภัาส่หรี่ฐัฯ (ติล็อิด้ส่มัย)
Mark P. Meuser พิรรครพ่ิับลิกัน
Alex Padilla พิรรคเดโมแครต

วฒิุิส่ภัาส่หรี่ฐัฯ (รี่ะยะเวล็าบุางส่่วนิ/ยงัไม่หมด้ส่มัย)
Mark P. Meuser พิรรครพ่ิับลิกัน
Alex Padilla พิรรคเดโมแครต

ติำาแหน่งติามรฐัธรรมนญูทัี่�วรฐั
กฎหมายของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยกำาหนดข่ดจำากัดการใช้จ่้ายตามความสมัครใจสำาหรบัผู้้้สมัครรบัเลือก
ตั�งท่�ลงสมัครรบัเลือกตั�งในตำาแหน่งของรฐัท่�เลือกจัดการค่าใช้จ่้ายในการรณรงค์หาเส่ยงของตน
ใหอ้ย้ภ่ัายในวงเงนิท่�ระบุ ผู้้้ลงสมัครรบัเลือกตั�งในตำาแหน่งตามรฐัธีรรมนญ้่ทั�วรฐัสามารถึซืิ�อเนื�อท่�
สำาหรบัถ้ึอยแถึลงของผู้้้ลงสมัครรบัเลือกตั�ง (มากถึึง 250 คำา) ในค่้มือผู้้้ลงคะแนนเส่ยงฉบับน่�
ข่ดจำากัดการใช้จ่้ายตามความสมัครใจสำาหรบัตำาแหน่ง ๆ ต่อไปน่�ในกาารเลือกตั�งทั�วไปวนัท่� 
8 พิฤศจิกายน 2022 ประกอบด้วย:

• ผู้้้วา่การรฐั—$16,212,000

• รองผู้้้วา่การรฐั เลขาธีกิารรฐั ผู้้้ควบคุมการเงนิของรฐั เหรญั่ญ่ิก อยัการส้งสุด กรรมาธีกิาร
ประกันภััย และผู้้้อำานวยการกระทรวงศึกษาธีกิารและสวสัดิภัาพิเยาวช้น—$9,728,000

• สมาช้กิคณะกรรมการบรหิารภัาษ่และค่าธีรรมเน่ยม—$2,432,000
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ในรายช้ื�อผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งต่อไปน่� เครื�องหมายดอกจัน (*) หมายถึึง ผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งใน
ตำาแหน่งตามรฐัธีรรมนญ้่ทั�วรฐัซึิ�งเป็นผู้้้ท่�ยอมรบัข่ดจำากัดการใช้จ่้ายตามความสมัครใจในการ
รณรงค์หาเส่ยงของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย และดังนั�นจึงสามารถึเลือกท่�จะซืิ�อเนื�อท่�ในค่้มือสำาหรบัผู้้้
ลงคะแนนเส่ยงฉบับน่� เพิื�อต่พิิมพิ์ถ้ึอยแถึลงของผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งได้
ผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งท่�ไม่ยอมรบัข่ดจำากัดการใช้จ่้ายตามความสมัครใจในการรณรงค์หาเส่ยงดัง
กล่าวจะไม่ม่สิทธีิ�ซืิ�อเนื�อท่�เพิื�อจัดพิิมพิ์ถ้ึอยแถึลงของผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งได้
นอกจากน่� ผู้้้สมัครรบัเลือกตั�งบางรายท่�ยอมรบัข่ดจำากัดการใช้จ่้ายตามความสมัครใจในการ
รณรงค์หาเส่ยงดังกล่าวอาจเลือกจะท่�จะไม่ซืิ�อเนื�อท่�เพิื�อจัดพิิมพิ์ถ้ึอยแถึลงของผู้้้สมัครรบัเลือกตั�ง

ผู้วา่การี่รี่ฐั 
Brian Dahle* พิรรครพ่ิับลิกัน
Gavin Newsom พิรรคเดโมแครต

รี่อิงผู้วา่การี่รี่ฐั 
Eleni Kounalakis* พิรรคเดโมแครต
Angela E. Underwood 
  Jacobs พิรรครพ่ิับลิกัน

เล็ข้าธิกิารี่รี่ฐั 
Rob Bernosky* พิรรครพ่ิับลิกัน
Shirley N. Weber* พิรรคเดโมแครต

ผู้ควบุคุมการี่เงนิิข้อิงรี่ฐั 
Lanhee J. Chen* พิรรครพ่ิับลิกัน
Malia Cohen* พิรรคเดโมแครต

เหรี่ญั่ญ่กิ 
Jack M. Guerrero* พิรรครพ่ิับลิกัน
Fiona Ma* พิรรคเดโมแครต

อิยัการี่สู่งสุ่ด้ 
Rob Bonta* พิรรคเดโมเครต
Nathan Hochman* พิรรครพ่ิับลิกัน

กรี่รี่มาธิกิารี่ปรี่ะกันิภััย 
Robert Howell* พิรรครพิิับลิกัน
Ricardo Lara* พิรรคเดโมแครต

ผู้อิำานิวยการี่กรี่ะทรี่วงศึึกษีาธิกิารี่แ 
Lance Ray  
 Christensen*  ไม่สังกัด
พิรรคการเมืองใด
Tony K. Thurmond* ไม่สังกัด
พิรรคการเมืองใด

คณะกรี่รี่มการี่บุรี่หิารี่ภัาษ่ีแล็ะค่าธิรี่รี่มเน่ิยม 
เข้ติ 1 
Jose S. Altamirano* พิรรคเดโมแครต
Ted Gaines* พิรรครพ่ิับลิกัน

คณะกรี่รี่มการี่บุรี่หิารี่ภัาษ่ีแล็ะค่าธิรี่รี่มเน่ิยม 
เข้ติ 2 
Sally J. Lieber* พิรรคเดโมแครต
Peter Coe Verbica* พิรรครพ่ิับลิกัน

คณะกรี่รี่มการี่บุรี่หิารี่ภัาษ่ีแล็ะค่าธิรี่รี่มเน่ิยม 
เข้ติ 3 
Y. Marie Manvel ไม่ม่ช้ื�นช้อบพิรรคใด
Tony Vazquez พิรรคเดโมแครต

คณะกรี่รี่มการี่บุรี่หิารี่ภัาษ่ีแล็ะค่าธิรี่รี่มเน่ิยม 
เข้ติ 4 
David Dodson* พิรรคเดโมแครต
Mike Schaefer* พิรรคเดโมแครต

ตามจุดประสงค์ของค่้มือฉบับน่�ผู้้้ลงสมัครรบัเลือกตั�งท่�ระบุวา่ “ไม่ช้ื�นช้อบพิรรคใด” นั�น
ได้เลือกตามตัวเลือกดังกล่าวหรอืไม่ได้เลือกตัวเลือกใดในขณะท่�ขึ�นทะเบ่ยนเพิื�อลงคะแนนเส่ยง
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ถ้ิ่อยแถิ่ลงของผูสู้มัค้รรบัเลือกตัิ�ง
วฒุิสิูมาชกิแหง่สูหรฐัอเมรกิา-เต็ิมวาระ

 • ทำาหน้าท่�ในฐานะวุฒิิสมาช้กิหนึ�งในสองคนท่�เป็นตัวแทนด้แลผู้ลประโยช้น์ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในรฐัสภัาสหรฐัอเมรกิา
 • เสนอและลงคะแนนเส่ยงสำาหรบักฎหมายใหม่ของประเทศ
 • ลงคะแนนเส่ยงเพิื�อยนืยนัการแต่งตั�งผู้้้พิิพิากษาของรฐับาลกลาง ผู้้้พิิพิากษาศาลฎ่กา และตำาแหน่งระดับส้งท่�ได้รบั
การแต่งตั�งจากประธีานาธีบิด่ ใหเ้ข้ารบัตำาแหน่งทางพิลเรอืนและทหาร
 • โดยจะปฏิิบัติหน้าท่�ในตำาแหน่งเป็นระยะเวลา 6 ปีเริ�มตั�งแต่วนัท่� 3 มกราคม 2023

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

777 S. Figueroa Street, Suite 4050, Los Angeles, CA 90017 | อเ่มล: info@alex-padilla.com | alex-padilla.com 
Facebook: https://www.facebook.com/alexpadilla4ca | Twitter: @AlexPadilla4CA | Instagram: @alexpadilla4ca

9070 Irvine Center Drive #150, Irvine, CA 92618 | โทร: (209) 763-8737 | อเ่มล: contact@markmeuser.com 
www.markmeuser.com | Facebook: https://www.facebook.com/markpmeuser | Twitter: https://twitter.com/MarkMeuser

ในทางการเมือง คำาพ้ิดเป็นสิ�งไรค่้า แต่การกระทำานั�นส่งเส่ยงดังกวา่คำาพ้ิด ในฐานะอยัการ 
ผู้มได้อย้แ่นวหน้าในการต่อส้้เพิื�อรกัษาสิทธีติามรฐัธีรรมนญ้่ของเรา เมื�อผู้้้วา่การรฐัปิด
สถึานท่�การสักการะ ผู้มต่อส้้เพิื�อสิทธีใินการนับถืึอศาสนาตามบทบัญ่ญ่ัติแก้ไขเพิิ�มเติม
รฐัธีรรมนญ้่ฉบับท่�หนึ�ง (First Amendment) ของพิวกเรา เมื�อเขาประกาศปิดโรงเรย่น ผู้ม
ต่อส้้เพิื�อการศึกษาของล้กหลานของเรา เมื�อท่านประธีานาธีบิด่พิยายามบังคับใหธุ้ีรกิจต่าง 
ๆ กำาหนดใหพ้ินักงานต้องฉ่ดวคัซ่ิน ผู้มก็ได้ต่อส้้เพิื�ออสิรภัาพิทางการแพิทยข์องพิวกเรา ใน
ฐานะวุฒิิสมาช้กิของท่าน ผู้มจะนำาการต่อส้้ของผู้มเพิื�อสิทธีติามรฐัธีรรมนญ้่ของท่าน ตั�งแต่
อาคารศาลไปจนถึึงอาคารรฐัสภัา ข้าราช้การท่�ไม่ได้มาจากการเลือกตั�งในกรุงวอช้งิตัน 
ด่ซ่ิ ไม่ควรท่�จะม่สิทธีพ้ิิดเก่�ยวกับช้ว่ติของท่านมากไปกวา่ตัวท่านเอง ผู้มจะต่อส้้เพิื�อมอบ
การควบคุมในท้องถิึ�นท่�เพิิ�มขึ�น สำาหรบัการศึกษาของบุตรหลานของท่าน อาช้ญ่ากรรมกำาลัง
เพิิ�มมากขึ�นและประช้าช้นไม่ปลอดภััยในเมืองต่าง ๆ ของเรา เมื�อนักการเมืองปฏิิเสธีท่�จะ
บังคับใช้ก้ฎหมาย มันทำาใหอ้าช้ญ่ากรเข้มแข็งขึ�น ผู้มจะต่อส้้เพิื�อใหมั้�นใจวา่ถึนนของเรานั�น
ปลอดภััย เราต้องสรา้งสมดุลในงบประมาณและจบปัญ่หาภัาวะเงนิเฟ้อท่�ควบคุมไม่ได้ เราต้อง
หยุดนักการเมืองไม่ใหม้าคอยบอกเราวา่ใครสำาคัญ่และใครไม่สำาคัญ่ ผู้มจะส้้เพิื�อสิทธีใินการ
ดำารงช้พ่ิของท่าน ผู้้้ท่�ปล่อยใหโ้ควดิ-19 แพิรร่ะบาดและส่งผู้ลใหเ้กิดการล็อคดาวน์ต้องรบัผู้ิด
ช้อบ กลุ่มท่�ผู้มใหค้วามสนใจเป็นพิิเศษก็คือท่านเท่านั�น ผู้มจะต่อส้้เพิื�อปกป้องบุตรหลานของ
เรา พิื�นท่�อย้อ่าศัยของเราและวถ่ิึช้ว่ติของเราเสมอ

Mark P. Meuser | ร่พิับลิกัน

เนื�องจากรฐัแคลิฟอรเ์น่ยและประเทศของเราได้เผู้ช้ญิ่กับความท้าทายท่�ไม่เคยเกิดขึ�นมา
ก่อน—ตั�งแต่การฟ้� นตัวจากโรคโควดิ-19 ไปจนถึึงวกิฤตสภัาพิอากาศท่�เลวรา้ยและการโจมต่
ประช้าธีปิไตยท่�เพิิ�มส้งขึ�น—ผู้มได้มาท่�วุฒิิสภัาสหรฐัเพิื�อทำาหน้าท่�ของผู้ม ผู้มได้ทำางานอยา่ง
หนักเพิื�อแก้ปัญ่หาสภัาพิอากาศตั�งแต่วนัแรก ผู้มภ้ัมิใจท่�ได้ช้ว่ยเป็นผู้้้นำาในการฟ้� นฟ้สภัาพิ
อากาศของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยโดยการก้้คืนมาตรฐานด้านความสะอาดของอากาศท่�เข้มงวดของ
พิวกเราท่�เคยถ้ึก Trump ยกเลิกไป ผู้มได้ปกป้องเงนิทุนสนับสนนุการแก้ไขปัญ่หาด้านวกิฤต
สาธีารณ้ปโภัคเพิื�อใหเ้ราม่อากาศและนำ�าดื�มท่�สะอาด เมื�อปัญ่หาอุณหภ้ัมิท่�เพิิ�มส้งขึ�นเรื�อย ๆ 
เป็นภััยคุกคามต่อช้าวแคลิฟอรเ์น่ยหลายล้านคน—ผู้มได้กันเงนิหลายสิบล้านเพิื�อช้ว่ยพิวก
เราเตรย่มตัวรบัเหตุการณ์อนัเกิดจากการเปล่�ยนแปลงสภัาพิอากาศท่�รุนแรง ผู้่านการลงทุน
ท่�จะป้องกันภัาวะไม่ม่ไฟฟ้าใช้ ้ต่อส้้กับไฟป่า และเพิิ�มความเข้มแข็งใหกั้บเครอืข่ายการจ่าย
กระแสไฟฟ้าของเรา โดยท่�การโจมต่ประช้าธีปิไตยของเราเพิิ�มส้งขึ�นเรื�อย ๆ ผู้มได้ต่อส้้อยา่ง

ไม่ร้จั้กเหน็ดเหนื�อยเพิื�อปกป้องสิทธีใินการลงคะแนนเส่ยงของเรา นำาไปส่้การต่อส้้ระดับประเทศเพิื�อปฏิิร้ปสิทธีใินการลง
คะแนนเส่ยงของรฐับาลกลางและเรย่กรอ้งความรบัผู้ิดช้อบจากผู้้้ท่�พิยายามทำาลายประช้าธีปิไตยของพิวกเรา

Alex Padilla | เดโมแครต
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วฒุิสิูมาชกิอเมรกิา—ระยะเวลาบางสูว่น/ยงัไม่หมดวาระ

 • ทำาหน้าท่�ในฐานะวุฒิิสมาช้กิหนึ�งในสองคนท่�เป็นตัวแทนด้แลผู้ลประโยช้น์ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในรฐัสภัาสหรฐัอเมรกิา
 • เสนอและลงคะแนนเส่ยงสำาหรบักฎหมายใหม่ของประเทศ
 • ลงคะแนนเส่ยงเพิื�อยนืยนัการแต่งตั�งผู้้้พิิพิากษาของรฐับาลกลาง ผู้้้พิิพิากษาศาลฎ่กา และตำาแหน่งระดับส้งท่�ได้รบัการ
แต่งตั�งจากประธีานาธีบิด่ ใหเ้ข้ารบัตำาแหน่งทางพิลเรอืนและทหาร
 • ซึิ�งจะรบัตำาแหน่งในหว้งระยะเวลาท่�เหลืออย้ซึ่ิ�งจะสิ�นสุดในวนัท่� 3 มกราคม 2023

ถ้ิ่อยแถิ่ลงของผูสู้มัค้รรบัเลือกต้ัิง

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

777 S. Figueroa Street, Suite 4050, Los Angeles, CA 90017 | อเ่มล: info@alex-padilla.com | alex-padilla.com 
Facebook: https://www.facebook.com/alexpadilla4ca | Twitter: @AlexPadilla4CA | Instagram: @alexpadilla4ca

9070 Irvine Center Drive #150, Irvine, CA 92618 | โทร: (209) 763-8737 | อเ่มล: contact@markmeuser.com 
www.markmeuser.com | Facebook: https://www.facebook.com/markpmeuser | Twitter: https://twitter.com/MarkMeuser

ผู้มภ้ัมิใจท่�เป็นล้กหลานของผู้้้อพิยพิ ภ้ัมิใจท่�ได้เป็นล้กหลานของช้าวแคลิฟอรเ์น่ย และผู้มร้สึ้ก
เป็นเก่ยรติท่�จะเป็นช้าวละตินคนแรกท่�จะได้เป็นตัวแทนของรฐัของเราในวุฒิิสภัาสหรฐัฯ ผู้ม
เกิดและเติบโตมาในชุ้มช้นช้ั�นแรงงานอนัน่าภัาคภ้ัมิใจใน Pacoima นับเป็นเวลาหลายสิบปีท่�
คุณพิ่อของผู้มเป็นพิ่อครวัอาหารจานด่วนและคุณแม่ของผู้มรบัจ้างทำาความสะอาดบ้าน ผู้ม
เข้าใจถึึงการต้องปากกัดต่นถ่ึบของครอบครวัช้นช้ั�นแรงงาน เพิราะผู้มเองก็เคยอย้ใ่นสถึานะ
นั�นมาก่อน ผู้มกำาลังต่อส้้ในวุฒิิสภัาสหรฐัฯ เพิื�อมอบอนาคตท่�ด่กวา่ใหแ้ก่ช้าวแคลิฟอรเ์น่ยทุก
คน—ตั�งแต่การปกป้องสิ�งแวดล้อมของเรา ไปจนถึึงการรบัรองวา่ความฝัันของคนอเมรกัิน
จะยงัคงเป็นสิ�งท่�เอื�อมถึึงได้ ด้วยการศึกษา ท่�อย้อ่าศัย และการรกัษาพิยาบาลท่�ม่ราคาท่�จับ
ต้องได้และม่คุณภัาพิ ขณะท่�ผู้มทำางานเพิื�อช้าวแคลิฟอรเ์น่ย ผู้มจะยงัคงรกัษาคุณค่าส้งสุด
ของพิวกเราในวุฒิิสภัา โดยเฉพิาะอยา่งยิ�งเมื�อต้องประสบกับการโจมต่ท่�ไม่คาดคิด เมื�อศาลฏ่ิ
กายกเลิกสิทธีใินการเจรญิ่พิันธุี ์ผู้มจะต่อส้้เพิื�อการปกป้องในระดับประเทศเพิื�อคุ้มครองการ

เข้าถึึงบรกิารทำาแท้งและคุมกำาเนิดท่�ปลอดภััย และเมื�อเด็ก ๆ และครอบครวัของเรายงัคงต้องอย้ใ่ต้การคุกคามของการ
ใช้ค้วามรุนแรงด้วยอาวุธีป้น—ผู้มจะต่อส้้เพิื�อการปฏิิร้ปกฎหมายด้านความปลอดภััยในการใช้อ้าวุธีป้นอยา่งต่อเนื�อง เพิื�อ
ทำาใหชุ้้มช้นของพิวกเราปลอดภััยยิ�งขึ�น เมื�อสิทธีใินการลงคะแนนเส่ยงและประช้าธีปิไตยกำาลังถ้ึกยำ�ายทั่�วประเทศ ผู้มจะยงั
คงผู้ลักดันการปฏิิร้ปเพิื�อทำาใหก้ารเลือกตั�งในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยเป็นการเลือกตั�งท่�ม่ความสำาคัญ่ท่�สุดในประเทศ—การปฏิิร้ป
ท่�ผู้มได้ดำาเนินการในฐานะเลขาธีกิารแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย ผู้มพิรอ้มแล้วท่�จะส้้ต่อไปเพิื�อประช้าช้นช้าวแคลิฟอรเ์น่ยและ
เพิื�ออนาคตของประช้าธีปิไตยของพิวกเรา ผู้มจึงขอการลงคะแนนเส่ยงของท่านด้วยความเคารพิ

Alex Padilla | เดโมแครต

ผู้มจะร้สึ้กเป็นเก่ยรติอยา่งยิ�งหากท่านลงคะแนนเส่ยงใหผู้้มสำาหรบัทั�งการปฏิิบัติหน้าท่�
ในวุฒิิสภัาสหรฐัฯ ทั�งแบบเต็มวาระและบางส่วนของวาระ ลงคะแนนเส่ยงใหผู้้มหากท่าน
ต้องการคนท่�จะส้้เพิื�อท่านมากกวา่กลุ่มท่�ม่ผู้ลประโยช้น์จากการออกกฎหมาย ถึึงเวลาแล้วท่�
นักการเมืองจะต้องใหป้ระช้าช้นมาก่อน ผู้มจะต่อส้้เพิื�อควบคุมการใช้จ่้ายของรฐับาลกลางเพิื�อ
ควบคุมภัาวะเงนิเฟ้อ ผู้มจะต่อส้้เพิื�ออสิรภัาพิด้านพิลังงานของช้าวอเมรกัินเพิื�อลดราคานำ�ามัน 
ผู้มจะส้้กับนักการเมืองท่�สนับสนนุอาช้ญ่ากรเพิื�อทำาใหถ้ึนนของเรากลับมาปลอดภััยอก่ครั �ง 
กลุ่มคนท่�ผู้มใหค้วามสนใจเป็นพิิเศษก็คือพิวกท่านเท่านั�น 

Mark P. Meuser | ร่พิับลิกัน
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ไม่่มี่ถ้้อยแถ้ลงของผู้้้สมั่ครรบัเลือกตัั้�ง

Gavin Newsom | เดโม่แครตั้

ถ้อยแถลงของผูส้มัครรบัเลือกต้ัง
ผูว้า่การรฐั

	• ในฐานะเจ้้าหน้าทีี่�บรหิารส้งสุดของรฐั ควบคุม่ด้แลกระที่รวงของรฐัและหน่วยงานส่วนใหญ่่ของรฐั และแต่ั้งตัั้�งผู้้้พิิพิากษา
	• เสนอกฎหม่ายใหม่่ อนมัุ่ติั้หรอืยบัยั �งการบัญ่ญ่ัติั้กฎหม่าย และส่งงบประม่าณรายปีของรฐัไปยงัสภานิติั้บัญ่ญ่ัติั้
	• ระดม่และส่งที่รพัิยากรของรฐัในระหวา่งเหตุั้ฉุุกเฉิุนต่ั้าง ๆ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

ปัจ้จุ้บันนี�คุณพิัฒนาข้�นม่ากกวา่เมื่�อสี�ปีทีี่�แล้วหรอืไม่่ คุณสาม่ารถ้อย้ร่บัมื่อกับอตัั้ราค่าพิลังงาน
และราคาเชื้ื�อเพิลิงอย้ใ่นระดับส้งสุดในประเที่ศต่ั้อไปอกีสี�ปีได้หรอืไม่่ ราคาค่าเชื้ื�อเพิลิงและ
ค่าอาหารทีี่�ส้งสรา้งความ่เจ็้บปวดใหพ้ิวกเราทุี่กคน รฐัแคลิฟอรเ์นียไม่่ควรจ้ะต้ั้องอย้ใ่นวกิฤตั้
อยา่งต่ั้อเนื�อง ภาวะผู้้้นำาที่างการเมื่องทีี่�ล้ม่เหลวกำาลังบ่อนที่ำาลายรฐัแคลิฟอรเ์นียและที่ำารา้ย
ครอบครวัชื้าวแคลิฟอรเ์นียของพิวกเรา ถ้้งเวลาแล้วทีี่�จ้ะต้ั้องเปลี�ยนแปลง นั�นคือเหตุั้ผู้ลวา่
ที่ำาไม่ผู้ม่จ้้งสนับสนนุการระงบัการเก็บภาษีนำ�ามั่นของรฐัในอตัั้รา 54 เซนต์ั้ต่ั้อแกลลอน ซ้�ง
จ้ะชื้ว่ยใหค้รอบครวัชื้นชื้ั�นกลางประหยดัค่าใชื้จ่้้ายได้ม่ากกวา่ $1500 ต่ั้อปี รฐัใชื้เ้งนิไปหลาย
พิันล้านเพิื�อชื้ว่ยเหลือคนไรบ้้าน แต่ั้วกิฤตั้คนไรบ้้านกลับเลวรา้ยยิ�งกวา่ครั �งใด ๆ เราจ้ำาเป็น
ต้ั้องใหค้วาม่สำาคัญ่กับที่รพัิยากรของเราทีี่�ใชื้เ้พิื�อไม่่ใหผู้้้้คนต้ั้องเรร่อ่นอาศัยอย้ต่ั้าม่ถ้นนและ
ได้ความ่ชื้ว่ยเหลือทีี่�จ้ำาเป็นสำาหรบ้พิวกเขา การที่ำาใหชุ้ื้ม่ชื้นต่ั้าง ๆ ในรฐัแคลิฟอรเ์นียปลอดภัย
ยิ�งข้�นเป็นสิ�งสำาคัญ่อยา่งยิ�ง นั�นคือเหตุั้ผู้ลวา่ที่ำาไม่ผู้ม่จ้้งล้ม่ล้างนโยบายทีี่�ล้ม่เหลวซ้�งได้ปล่อย

ตัั้วผู้้้กระที่ำาผู้ิดด้านการใชื้ค้วาม่รุนแรงซำ�า ๆ ออกจ้ากเรอืนจ้ำา และแก้ไขกฎหม่ายทีี่�ไรป้ระสิที่ธิภิาพิซ้�งปล่อยใหอ้าชื้ญ่ากร
ลักขโม่ยของโดยไม่่ต้ั้องรบัผู้ิดใด ๆ รฐัแคลิฟอรเ์นียกำาลังมุ่่งไปผู้ิดทิี่ศที่าง คนรุน่ต่ั้อไปฝากความ่หวงัไวที้ี่�เราเพิื�อแก้ไขให้
ทุี่กอยา่งดำาเนินไปในทิี่ศที่างทีี่�ถ้้กต้ั้อง ผู้ม่เป็นเจ้้าของธุิรกิจ้ เป็นวุฒิสม่าชื้กิของรฐั และเป็นเกษตั้รกรผู้้้ทีี่�จ้ะที่ำางานรว่ม่กับ
พิรรคเดโม่แครตั้ นักการเมื่องอสิระ และพิรรครพีิับลิกัน เพิื�อสรา้งวนัพิรุง่นี�ทีี่�ดีกวา่ รฐัแคลิฟอรเ์นียยงัมี่หวงั เราม่ารว่ม่กัน
นำารฐัแคลิฟอรเ์นียดรมี่กลับคืนม่า ผู้ม่จ้ะฝากความ่หวงัไวกั้บการลงคะแนนเสียงของคุณได้หรอืไม่่ www.briandahle.com 

Brian Dahle | รีพิับลิกัน

54	 |	 	 ข้อโต้ั้แยง้



ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

ถ้อยแถลงของผูส้มัครรบัเลือกต้ัง
รองผูว้า่การรฐั

	• รบัตั้ำาแหน่งและหน้าทีี่�ของผู้้้วา่การรฐัในกรณีทีี่�ถ้้กฟ้องใหข้ับออกจ้ากตั้ำาแหน่ง เสียชื้วีติั้ ลาออก ถ้้กถ้อดถ้อนออกจ้าก
ตั้ำาแหน่ง หรอืไม่่อย้ใ่นรฐั
	• ที่ำาหน้าทีี่�เป็นประธิานวุฒิสภาของรฐั และมี่อำานาจ้ลงคะแนนเสียงเพิื�อตัั้ดสินผู้้้ชื้นะ
	• เป็นประธิานของคณะกรรม่าธิกิารการพิัฒนาเศรษฐกิจ้ เป็นสม่าชื้กิคณะกรรม่าธิกิารทีี่�ดินของรฐั และสภาคุ้ม่ครอง
ม่หาสมุ่ที่ร และอย้ใ่นคณะกรรม่การระบบม่หาวทิี่ยาลัยแหง่รฐัแคลิฟอรเ์นีย

2443 Fillmore Street #300, San Francisco, CA 94115 | โที่ร: (415) 857-0921 | อเีม่ล: info@eleniforca.com 
www.eleniforca.com | www.facebook.com/EleniKounalakis | Twitter: @EleniForCA | Instagram: @EleniForCA

ไม่่มี่ถ้้อยแถ้ลงของผู้้้สมั่ครรบัเลือกตัั้�ง
Angela E. Underwood Jacobs | พิรรครพีิับลิกัน

ผู้ม่ร้ส้้กเป็นเกียรติั้และขอน้อม่รบัภาระอนัหนักหน่วงในการที่ำาหน้าทีี่�เป็นรองผู้้้วา่การรฐั
ของท่ี่าน เราจ้ะรว่ม่มื่อกันเพิื�อฝ่าฟันชื้ว่งเวลาทีี่�ยากลำาบากนี�ไปใหไ้ด้ ในฐานะรองผู้้้วา่การ
รฐั ผู้ม่จ้ะเข้ารว่ม่เป็นสม่าชื้กิของคณะกรรม่การกำากับด้แลทัี่�งสาม่คณะของวทิี่ยาลัยและ
ม่หาวทิี่ยาลัยของรฐัแคลิฟอรเ์นีย ผู้ม่ได้ต่ั้อส้้กับการเพิิ�ม่ค่าเล่าเรยีนและสนับสนนุการเข้าชื้ื�อเสนอ
กฎหม่ายโดยประชื้าชื้นเพิื�อเพิิ�ม่	การเข้าถ้้งวทิี่ยาลัยและม่หาวทิี่ยาลัย	เพิื�อใหค้นรุน่ต่ั้อไปมี่โอกาส
บรรลุความ่ฝันของแบบแคลิฟอรเ์นียดรมี่ เพิื�อแก้ไขปัญ่หาการขาดแคลนทีี่�อย้อ่าศัย คณะ
กรรม่การของเราได้อนมัุ่ติั้เตีั้ยงใหม่่ม่ากกวา่	30,000 เตีั้ยงในวทิี่ยาเขตั้ของม่หาวทิี่ยาลัยรฐับาล 
ในขณะทีี่�รฐัของเรากำาลังเผู้ชื้ญิ่กับไฟป่าและความ่แหง้แล้งครั �งประวติัั้ศาสตั้ร ์ผู้ม่ร้ส้้กภ้มิ่ใจ้
ทีี่�ได้เป็นผู้้้นำาคณะผู้้้แที่นของรฐัแคลิฟอรเ์นียเข้ารว่ม่การประชุื้ม่การเปลี�ยนแปลงสภาพิภ้มิ่
อากาศแหง่สหประชื้าชื้าติั้เพิื�อแสดงนวตัั้กรรม่ของรฐัของเราและกดดันใหโ้ลกต้ั้องต่ั้อส้้กับ
ผู้ลกระที่บรา้ยแรงจ้ากการเปลี�ยนแปลงสภาพิภ้มิ่อากาศอยา่งจ้รงิจั้ง ในฐานะประธิานคณะ
กรรม่าธิกิารทีี่�ดินของรฐั ผู้ม่ได้ด้แลการปิดบ่อนำ�ามั่นนอกชื้ายฝั� งรฐัแคลิฟอรเ์นียและชื้ว่ยตั้รวจ้สอบให้

แน่ใจ้วา่จ้ะไม่่มี่การพิัฒนานำ�ามั่นนอกชื้ายฝั� งแหล่งใหม่่ แม้่วา่สิที่ธิสิตั้รกีำาลังถ้้กโจ้ม่ตีั้ไปทัี่�วประเที่ศ แต่ั้ผู้ม่ต่ั้อส้้เพิื�อกฎหม่ายใหม่่
ในรฐัแคลิฟอรเ์นียเพิื�อปกป้องสตั้รจี้ากการล่วงละเมิ่ดที่างเพิศและขยายการเข้าถ้้งที่างเลือกในการเจ้รญิ่พิันธุิ	์ในฐานะท้ี่ตั้เศรษฐกิจ้
ของรฐัแคลิฟอรเ์นีย ผู้ม่มุ่่งเน้นทีี่�การสรา้งงานทีี่�มี่รายได้ดีใหกั้บชื้าวแคลิฟอรเ์นีย นั�นเป็นเหตุั้ผู้ลทีี่�ผู้ม่นำาคณะผู้้้แที่นไปยงั
ประเที่ศเม็่กซิโก อนิเดีย และอารเ์ม่เนีย เพิื�อใหค้วาม่สำาคัญ่กับความ่รว่ม่มื่อด้านสิ�งแวดล้อม่และการพิัฒนาเศรษฐกิจ้ ผู้ม่
ภ้มิ่ใจ้ในงานทีี่�เราพิยายาม่ที่ำาม่าจ้นถ้้งตั้อนนี� แต่ั้เรายงัมี่งานใหท้ี่ำาอกีม่าก ผู้ม่จ้ะถื้อเป็นเกียรติั้ม่ากหากได้รบัการสนับสนนุ
และการลงคะแนนเสียงจ้ากท่ี่าน

Eleni Kounalakis | พิรรคเดโม่แครตั้
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หลังจ้ากได้รบัการยนืยนัอยา่งเป็นเอกฉัุนท์ี่ใหด้ำารงตั้ำาแหน่งเลขาธิกิารรฐัในปี 2021 ด้วยการ
สนับสนนุของสองพิรรคการเมื่อง ดิฉัุนได้ด้แลใหก้ารเลือกตัั้�งทัี่�วทัี่�งรฐัเป็นไปอยา่งปลอดภัย 
มั่�นคง และราบรื�นด้วยจ้ำานวนผู้้ร้ว่ม่ลงคะแนนเสียงเลือกตัั้�งทีี่�ส้งเป็นประวติัั้การณ์ และที่ำาให้
การลงคะแนนเสียงเลือกตัั้�งที่างไปรษณียอ์นัเป็นสากลเป็นแนวปฏิิบติัั้ทีี่�ถ้าวร ดิฉัุนใชื้อ้าชื้พีิของ
ดิฉัุนในการต่ั้อส้้เพิื�อความ่ยุติั้ธิรรม่ในด้านสังคม่และเชื้ื�อชื้าติั้ และขยายการเขา้ถ้้งบตัั้รลงคะแนน
เสียงใหไ้ปถ้้งชื้าวแคลิฟอรเ์นียทีี่�มี่สิที่ธิิ�ทุี่กคน และนำาประสบการณ์กวา่ 50 ปีในฐานะอาจ้ารย์
ม่หาวทิี่ยาลัย ผู้้ส้นับสนนุ และผู้้บ้ญั่ญ่ติัั้กฎหม่ายม่าส่้งานดำาเนินการเลือกตัั้�งในรฐัของเรา หาก
ได้รบัเลือก ดิฉัุนจ้ะ (1) ยกระดับนโยบายความ่ปลอดภัยที่างไซเบอรข์องเราเพิื�อที่ำาใหมั้่�นใจ้วา่การ
เลือกตัั้�งของพิวกเราจ้ะได้รบัการปกป้องจ้ากความ่พิยายาม่ในการบอ่นที่ำาลายกระบวนการที่าง
ประชื้าธิปิไตั้ยของพิวกเรา (2) เพิิ�ม่ความ่โปรง่ใสในการเลือกตัั้�ง การลงที่ะเบยีนผู้้ว้ิ�งเต้ั้น และ
ระบบจั้ดการการเงนิของการรณรงค์หาเสียงของพิวกเรา (3) เพิิ�ม่ความ่แขง็แกรง่และขยาย

ความ่สำาเรจ็้ของการปฏิิร้ปซ้�งได้นำาไปส่้สถิ้ติั้ใหม่่ของสัดส่วนผู้้ม้่าใชื้สิ้ที่ธิอิอกเสียงเลือกตัั้�งในปี 2020 และ 2021 และ (4) ส่ง
เสรมิ่ชื้ื�อเสียงของรฐัแคลิฟอรเ์นียในฐานะผู้้น้ำาระดับชื้าติั้ในการขยายสิที่ธิใินการลงคะแนนเสียงเลือกตัั้�งอยา่งต่ั้อเนื�อง พิอ่
แม่่ของดิฉัุนถ้้กปฏิิเสธิสิที่ธิใินการลงคะแนนเสียงใน Jim Crow South ซ้�งเป็นทีี่�ทีี่�ดิฉัุนเกิด และยา้ยม่าทีี่�รฐัแคลิฟอรเ์นีย
เพิื�อเสาะหาชื้วีติั้ทีี่�ดีกวา่ พิวกท่ี่านจุ้ดประกายความ่เคารพิและความ่ทุ่ี่ม่เที่ของฉัุนทีี่�มี่ต่ั้อประชื้าธิปิไตั้ยม่าตัั้�งแต่ั้ยงัเด็ก รวม่
ถ้้งการจั้ดการหน่วยเลือกตัั้�งจ้ากหอ้งนั�งเล่นของพิวกเราในลอสแอนเจ้ลิสด้วย การต่ั้อส้้เพิื�อสิที่ธิใินการลงคะแนนเสียงและ
การขยายการเขา้ถ้้งบตัั้รลงคะแนนเสียงถื้อเป็นเรื�องใหญ่ส่ำาหรบัดิฉัุน ดิฉัุนจ้ะไม่่ถ้อยหลัง และดิฉัุนจ้ะไม่่ที่ำาใหท่้ี่านผู้ดิหวงั 
ลงคะแนนเลือก ดร. Shirley N. Weber ใหเ้ป็นเลขาธิกิารรฐั ไปทีี่� www.DrShirleyWeber.com ด้ขอ้ม้่ลเพิิ�ม่เติั้ม่

drshirleyweber.com | Facebook: facebook.com/ShirleyWeber4SOS | Twitter: https://twitter.com/drweber4ca 

ผู้ม่จ้ะใหค้วาม่สำาคัญ่กับความ่รบัผู้ิดชื้อบของสำานักงานเลขาธิกิารรฐัและไม่่มี่วาระอื�นใดแอบแฝง 
การที่ำาใหก้ารเลือกผู้้้นำาเพิื�อต่ั้อส้้กับราคานำ�ามั่นและราคาอาหารทีี่�ส้งเป็นทีี่�งา่ยข้�น	มี่โรงเรยีนทีี่�มี่
คุณภาพิส้งและปลอดภัย	ส่งตัั้วอาชื้ญ่ากรเข้าส่้เรอืนจ้ำา	และที่ำาใหเ้มื่องของพิวกเรากลับม่าสวยงาม่อกี
ครั �ง นี�คือสิ�งทีี่�ผู้ม่จ้ะที่ำา การที่ำาใหร้ฐัแคลิฟอรเ์นียเป็นมิ่ตั้รกับธุิรกิจ้ม่ากข้�นและการสรา้งงาน
ทีี่�มี่รายได้ส้งมี่ความ่สำาคัญ่อยา่งยิ�ง และผู้ม่จ้ะชื้ว่ยที่ำาสิ�งเหล่านั�น ผู้ม่ใหค้วาม่สำาคัญ่กับงานทีี่�
จ้ะที่ำาใหแ้น่ใจ้วา่รายชื้ื�อผู้้้มี่สิที่ธิิ�ลงคะแนนเสียงจ้ะไม่่มี่ข้อผู้ิดพิลาดและทุี่กคะแนนเสียงได้รบัการนับ
อยา่งถ้้กต้ั้อง	การลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ Robert Bernosky คือการลงคะแนนเสียงเพิื�อฟ้� นฟ้รฐั
แคลิฟอรเ์นีย ปรชัื้ญ่าของผู้ม่คือ: รฐับาลควรที่ำาใหพ้ิวกเรามี่หนที่างทีี่�จ้ะมี่นำ�าใชื้อ้ยา่งเพิียงพิอ 
นำาตัั้วอาชื้ญ่ากรเข้าส่้เรอืนจ้ำา จั้ดใหมี้่โรงเรยีนชื้ั�นยอด สรา้งถ้นนทีี่�มี่สภาพิดี และม่อบความ่
ปลอดภัยใหแ้ก่พิวกเราไม่่ใชื้ห่รอื เราม่ารว่ม่กันเลือกเจ้้าหน้าทีี่�ทีี่�จ้ะที่ำางานเพิื�อคุณทุี่กคน โดย
ไม่่มี่วาระอื�นแอบแฝง เราที่ำาได้	หากรว่ม่มื่อกัน

Rob Bernosky | รีพิับลิกัน
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ถ้อยแถลงของผูส้มัครรบัเลือกต้ัง
เลขาธกิารรฐั

	• ในฐานะหวัหน้าเจ้้าหน้าทีี่�เลือกตัั้�งของรฐั กำากับด้แลการเลือกตัั้�งทัี่�วรฐั และใหก้ารเข้าถ้้งข้อม้่ลการเงนิของการรณรงค์
หาเสียงและการวิ�งเต้ั้นแก่สาธิารณชื้น
	• เก็บรกัษาเอกสารธุิรกิจ้บางรายการ รบัรองเครื�องหม่ายการค้า ควบคุม่เจ้้าหน้าทีี่�ที่ะเบียนสาธิารณะ และที่ำาใหเ้จ้้าหนี�มี่
ประกันสาม่ารถ้คุ้ม่ครองผู้ลประโยชื้น์ที่างการเงนิของพิวกเขาได้
	• อนรุกัษ์ประวติัั้ศาสตั้รข์องรฐัแคลิฟอรเ์นียด้วยการได้ม่าซ้�ง การคุ้ม่ครอง และการแบ่งปันสม่บัติั้ที่างประวติัั้ศาสตั้รข์องรฐั

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย



ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกตัั้�ง
ผู้้ค้วบคุมัการเงนิ

	• ในฐานะหัวัหัน้าเจ้้าหัน้าท่ี่�งบประมาณของรฐั ที่ำาหัน้าท่ี่�เป็นนักบญัชีแ่ละผู้้ท้ี่ำาบญัชีข่องรฐัสำำาหัรบัเงนิทุี่นสำาธารณะทัี่�งหัมด
	• ด้แลระบบการจ่้ายเงนิเดือนของรฐัและกฎหัมายวา่ด้วยที่รพัยสิ์ำนท่ี่�ไม่ม่ผู้้เ้รย่กเอา และที่ำาการตรวจ้สำอบและที่บที่วนการปฏิิบติั
งานของรฐั
	• ที่ำาหัน้าท่ี่�ในคณะกรรมการบรหิัารภาษ่ีและค่าธรรมเน่ยม คณะกรรมการควบคุม และคณะกรรมการและคณะกรรมาธกิารอื�น ๆ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

รฐัแคลิฟอรเ์น่ยควรเป็นสำถานท่่ี่ท่่ี่ทุี่กคนสำามารถหัางานท่่ี่ด่และม่ท่่ี่อย้อ่าศัยในราคาท่่ี่จั้บต้องได้ 
ผู้้้ควบคุมการเงนิของรฐัคนต่อไปของคุณจ้ะด้แลการใชีจ่้้ายท่่ี่จ้ำาเป็นเพื่อมุ่งแก้ปัญหัาท่่ี่ท้ี่าที่าย	
ต่าง ๆ เชีน่ คนเรร่อ่นและค่าครองชีพ่ท่่ี่ส้ำงขึ้น เราต้องการผู้้้ท่่ี่ม่ประสำบการณ์และควรค่าแก่การ
ที่ำางานน้่ ดิฉันได้อุทิี่ศอาชีพ่การที่ำางานไปกับบรกิารสำาธารณะ โดยมุ่งเน้นท่่ี่การที่ำาใหัภ้าษ่ีทุี่ก
ดอลลารข์องเราที่ำางานใหักั้บพวกเราทุี่กคน	ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิัารภาษ่ีและค่า
ธรรมเน่ยมของรฐั ดิฉันที่ำาหัน้าท่่ี่เป็นผู้้้ด้แลด้านการเงนิของรฐัมากกวา่ $80,000 ล้าน ที่ำางาน
เพื่อบรรเที่าภาษ่ีใหักั้บชีาวแคลิฟอรเ์น่ยท่่ี่ได้รบัผู้ลกระที่บจ้ากการระบาดใหัญ่ ขณะเด่ยวกันยงั
ใหับ้รษัิีที่ต่าง ๆ รบัผู้ิดชีอบในการจ่้ายส่ำวนแบ่งอยา่งเป็นธรรมด้วย ดิฉันได้ลดการใชีจ่้้าย
ฟุ่มเฟือยและเปิดตัวโครงการรเิริม่การปรบัปรุงภาษ่ีที่รพัยสิ์ำนเพื่อใหัแ้น่ใจ้วา่รฐัด้แลภาษ่ี
ที่รพัยสิ์ำนอยา่งม่ประสิำที่ธภิาพและเป็นธรรมมากขึ้น ในคณะกรรมการกำากับด้แลของ
ซานฟรานซิสำโก ดิฉันได้เป็นผู้้้นำาของความพยายามในการแยกกองทุี่นบำานาญของเมืองออก

จ้ากเชีื้อเพลิงฟอสำซิล	ด้แลการใชีง้บประมาณ $11,000 ล้าน และต่อส้้ำเพื่อเพิม่ค่าจ้้างขัน้ต่ำา	แคมเปญของเราได้รบัการ
สำนับสำนนุโดยผู้้้นำาต่าง ๆ และคนที่ำางานทัี่ว่ทัี่ง้รฐัแคลิฟอรเ์น่ย ตัง้แต่ผู้้้ควบคุมการเงนิของรฐัอยา่ง Betty Yee และพรรคเด
โมแครตในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย	ไปจ้นถึงพยาบาล	คร้อาจ้ารย	์นักดับเพลิง	และกองทุี่นการดำาเนินการตามแผู้นเพื่อความเป็นพ่อ
แม่	เม่ือได้รบัเลือก ดิฉันจ้ะเป็นแม่ท่่ี่ที่ำางานคนแรกของรฐัท่่ี่ที่ำาหัน้าท่่ี่เป็น CFO ซ่ึงเป็นประสำบการณ์ท่่ี่สำำาคัญเม่ือรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยเผู้ชีญิกับปัญหัาการขาดแคลนผู้้้ด้แลเด็กสำำาหัรบัผู้้้ปกครองท่่ี่ที่ำางาน ในฐานะผู้้้ควบคุมการเงนิ ดิฉันจ้ะตรวจ้
สำอบใหัมั้น่ใจ้วา่ภาษ่ีทุี่กดอลลารข์องเรานำาไปใชีเ้พื่อจั้ดการกับวกิฤตคนเรร่อ่น ปกป้องสิำง่แวดล้อม และใหัก้ารเข้าถึงการด้แล
สุำขภาพและเสำรภ่าพในการม่บุตร เรามาสำรา้งรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่่ี่ทุี่กคนเจ้รญิรุง่เรอืงกันเถอะ	www.MaliaCohen.us

248 3rd St. #437, Oakland, CA 94607 | www.maliacohen.us | Facebook: https://www.facebook.com/MaliaCohen 
Twitter: https://www.twitter.com/MaliaCohen | Instagram: https://www.instagram.com/malia.cohen 

ผู้้้ควบคุมการเงนิของรฐั ควรเป็นผู้้้ควบคุมด้แลงบประมาณอสิำระของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ซึ�ง
ชีว่ยใหัมั้�นใจ้ได้วา่เงนิของเราจ้ะถ้กใชีจ่้้ายไปอยา่งชีาญฉลาด แต่ครั �งแล้วครั �งเล่า ผู้้้คนวงใน
ในแซคราเมนโตที่ำาใหัเ้ราผู้ิดหัวงั ทุี่ก ๆ ปีเราเส่ำยงบประมาณทิี่�งหัลายพันล้านดอลลาร ์ยก
ตัวอยา่งเชีน่ ในชีว่งเริ�มต้นของโรคระบาดใหัญ่ รฐัแคลิฟอรเ์น่ยได้มอบเงนิชีว่ยเหัลือกรณ่
วา่งงานอยา่งฉ้อฉลกวา่ 20,000 ล้านดอลลาร ์เงนิจ้ำานวนน่�สำามารถจ่้ายภาษ่ีนำ�ามันของ
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยได้นานกวา่สำองปี หัรอืจ่้ายเป็นเงนิเดือนใหักั้บคร้อาจ้ารยต์ำาแหัน่งใหัม่ได้
ถึง 236,000 คน! ผู้มลงสำมัครรบัตำาแหัน่งผู้้้ควบคุมการเงนิเพื�อต่อส้้ำใหักั้บผู้้้เส่ำยภาษ่ี ผู้มม่
แผู้นเฉพาะเพื�อส่ำงมอบความโปรง่ใสำและความรบัผู้ิดชีอบใหักั้บประชีาชีนต่อทุี่ก ๆ ดอลลาร์
ท่ี่�รฐัใชีไ้ป ผู้มได้รบัการสำนับสำนนุจ้ากหันังสืำอพิมพ์หัลายสิำบฉบับทัี่�วรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ซึ�งรวม
ถึง The Los Angeles Times ซึ�งเรย่กผู้มวา่ “ตัวเลือกท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดสำำาหัรบัตำาแหัน่งน่�” เพราะผู้ม
คือ “นักคิดท่ี่�เฉ่ยบแหัลมและม่ประสำบการณ์ในการวเิคราะหัร์ะบบการเงนิขนาดใหัญ่ และ

เพราะวา่ผู้้้ควบคุมการเงนิควรม่อสิำระจ้ากพรรคท่ี่�ม่อำานาจ้ใหัม้ากท่ี่�สุำด” ผู้มไม่ใชีนั่กการเมืองอาชีพ่ แต่เคยที่ำาธุรกิจ้ ใหัค้ำา
แนะนำาผู้้้กำาหันดนโยบาย และสำอนหันังสืำอท่ี่� Stanford University ผู้มเคยที่ำางานใหักั้บประธานาธบิด่จ้ากทัี่�งสำองพรรค 
ที่ำางานเพื�อประหัยดังบประกันสัำงคมและด้แลใหัค่้ารกัษีาพยาบาลม่ราคาท่ี่�ไม่แพงมาก ผู้มเติบโตมาในแคลิฟอรเ์น่ยตอน
ใต้ในฐานะล้กชีายของผู้้้อพยพยา้ยถิ�นฐาน เข้าเรย่นในโรงเรย่นมัธยมปลายในท้ี่องถิ�น และศึกษีาจ้นได้รบัถึงส่ำ�ปรญิญาจ้าก 
Harvard ซึ�งรวมถึงปรญิญาเอกของผู้มด้วย ตอนน่�ผู้มกับภรรยาและล้ก ๆ อาศัยอย้ใ่น Bay Area แซคราเมนโตไม่สำามารถ
เส่ำยเงนิท่ี่�หัามาได้อยา่งยากลำาบากของเราใหัส้้ำญเปล่าอก่ต่อไป เราต้องใชีจ่้้ายอยา่งชีาญฉลาดขึ�น ผู้มจ้ะที่ำาใหัไ้ด้ 
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58 |  ถ้อยแถลงของผู้สมัครรบัเลือกตัง้

ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกตัั้�ง
เหรญัญกิ

 • ในฐานะนายธนาคารของรฐั บรหิารการลงทุุนของรฐั และควบคุมดููแลการขายพัันธบัตรและตั �วสัญญาของรฐั
 • ทุำาหน้าทุ่�ในคณะกรรมาธกิารหลายคณะ ส่วนใหญ่จะเก่�ยวข้องกับการตลาดูของพัันธบัตร
 • จ่ายเงนิกองทุุนของรฐัเมื�อผู้ควบคุมการเงนิ และหน่วยงานอื�น ๆ ของรฐัไดู้ใช้ไ้ป

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

ทุ่านพัอใจกับนำ้ำามันทุ่�ราคา $7 เงนิเฟ้อทุ่�สูงเป็นประวติัการณ์ การเก็บภาษ่ทุ่�สูงเกินไป และคุณภาพั
ช้ว่ติทุ่�แยล่งหรอืไม่ วกิฤตการณ์ทุางการเงนิของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยเป็นผลมาจากการจัดูการทุ่�ผิดูพัลาดู
อยา่งรา้ยแรงและภาวะผูน้ำาทุ่�ยำ�าแยข่องนักการเมืองทุ่�ประมาทุไรค้วามรบัผดิูช้อบ พัวกเขาไม่สนใจ
เก่�ยวกับอนัดัูบเครดิูตทุ่�น่าสยดูสยองของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย หน่้ำสินบำานาญทุ่�ยงัไม่ไดู้รบัเงนิเป็นจำานวน
เกิน $1 ล้านล้าน การจ่ายดูอกเบ่้ำยทุ่�สูงเป็นประวติัการณ์ และงบประมาณ "เกินดุูล" จอมปลอม ใน
ทุางกลับกัน พัวกเขากลับเรย่กเก็บภาษ่มากเกินไป ค่าธรรมเน่ยมทุ่�ขูดูเลือดูปู และอตัราเงนิเฟ้อทุ่�
รฐับาลเป็นผูข้บัเคลื�อน พัอหรอืยงั ผมช้ื�อ Jack Guerrero และผมสามารถช้ว่ยแก้ไขสถานการณ์
ทุางการเงนิของรฐัไดู้ ผมเป็นลูกช้ายของพ่ัอแม่ผูอ้พัยพัช้าวเม็กซิกันทุ่�นับถือคาทุอลิก พัอ่แม่ผม
ทุำางานหนักและปลูกฝังค่านิยมครอบครวัทุ่�เขม้แขง็พัรอ้มกับความออ่นน้อมถ่อมตนในการรบัใช้ผู้้
อื�นดู้วยความซื�อสัตยสุ์จรติ อยา่งทุ่�พัอ่วยั 83 ของผมกล่าว: “¡Ya basta! Necesitamos un gobierno 
honesto, justo, y transparente.” ผมม่ประวติัทุ่�ประสบความสำาเรจ็ในฐานะนายกเทุศมนตร ่สมาช้กิ

สภา ผูส้อบบญัช้ร่บัอนญุาต บณัฑิตเศรษฐศาสตร ์Stanford, Harvard MBA, ผูเ้ช้่�ยวช้าญดู้านการคลัง และทุ่�ปรกึษาของบรษัิทุทุ่�
ติดูอนัดัูบ Fortune 500 ในช้ว่งเริ�มต้นอาช้พ่ัของผม ผมไดู้ตรวจสอบหน่วยงานของรฐับาลกลางและเทุศบาลในฐานะผูเ้ช้่�ยวช้าญ
การบญัช้ข่องรฐับาล เพัื�อตรวจหาการจัดูการทุ่�ผดิูพัลาดูทุางการเงนิอยา่งรวดูเรว็และม่ประสิทุธภิาพั!ในฐานะนายกเทุศมนตรทุ่่�
เมืองบา้นเกิดูของผม (เทุศมณฑลลอสแอนเจลิส) ผมไดู้จัดูใหง้บประมาณม่สมดุูล ลดูภาษ่ กำาหนดูใหโ้รงเรย่นรฐับาลรบัผิดูช้อบ 
และผมไดู้ทุำางานรว่มกับผูค้วบคุมการเงนิของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย เพืั�อเปิดูเผยการใช้จ่้ายทุ่�สิ้ำนเปลืองและผดิูกฎหมายหลายล้าน
ดูอลลาร ์ผมภูมิใจในประวติัความสำาเรจ็น่้ำของผมในฐานะเจ้าหน้าทุ่�จากการเลือกตั้ำงของพัรรครพ่ับัลิกันเพัย่งคนเดู่ยวในภูมิภาคทุ่�ม่
เช้ื้ำอสายฮสิแปนิก 98% และเป็นเดูโมแครตอยา่งทุ่วมทุ้น มาช้ว่ยผมนำาวนัิยแบบเดู่ยวกันน่้ำมาสู่แซคราเมนโตกันเถอะครบั เพัราะ
ช้าวแคลิฟอรเ์น่ยทุ่�ทุำางานหนักไม่สามารถสูญเงนิไปกับนโยบายทุ่�ล้มเหลวไดู้อก่ถึงส่�ปี
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ดิูฉัันลงสมัครรบัเลือกตั้ำงอก่ครั ้ำงในฐานะเหรญัญิกของรฐั เพัราะความแข็งแกรง่ทุางเศรษฐกิจ
ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยต้องการนักแก้ปัญหาทุ่�ไดู้รบัการพัิสูจน์แล้วพัรอ้มประวติัการทุำางานทุ่�
สำาเรจ็ ดิูฉัันจะสู้ต่อไปเพัื�อประช้าช้นทัุ�วทัุ้ำงรฐัทุ่�ยิ�งใหญ่ของเราโดูยลงทุุนในทุ่�อยูอ่าศัย โรงเรย่น 
โรงพัยาบาล โครงสรา้งพัื้ำนฐาน ผู้ปฏิิบัติการฉุักเฉิันเบื้ำองต้น การปกป้องสิ�งแวดูล้อม 
พัลังงานส่เข่ยวและการขนส่ง ในวาระแรกของดิูฉััน เราไดู้กู้เงนิใหม่ของพัันธบัตรของรฐัเพัื�อ
ช้ว่ยผู้เส่ยภาษ่ไดู้มากกวา่ $5 พัันล้าน ในอก่ 20 ปีข้างหน้า สมาช้กิสภานิติบัญญัติจากทัุ้ำงสอง
พัรรคช้ื�นช้มการกำากับดููแลเงนิทุุนโควดิู-19 ของเรา ซึ�งป้องกันเงนิหลายรอ้ยล้านดูอลลาร์
ในการฉ้ัอโกงและการละเมิดูทุ่�อาจเกิดูขึ้ำนไดู้ ปีทุ่�แล้ว เราดูำาเนินการธุรกรรมทุางธนาคาร 
$3.2 ล้านล้าน และดููแลงบประมาณเกินดุูล $85 พัันล้านทุ่�สูงทุ่�สุดูเทุ่าทุ่�เคยม่ ซึ�งไปสรา้ง
งานใหม่โดูยการจัดูหาเงนิแก่โครงการดู้านการปรบัปรุง เราอนมัุติหน่วยทุ่�อยูอ่าศัยราคาไม่
แพังมากกวา่ทุ่�เคยอนมัุติในประวติัศาสตรข์องรฐัของเรา และเพัิ�มโปรแกรมผู้ซื้ำอบ้านครั้ำงแรก

สำาหรบัครอบครวัและทุหารผ่านศึก เราช้ว่ยช้าวแคลิฟอรเ์น่ยจำานวนมากขึ้ำนประหยดัูเงนิสำาหรบัโปรแกรมวทิุยาลัย/การ
ฝึกงานและการเกษ่ยณอายุ ในปีน่้ำ เราจะเปิดูตัว CalKIDS เพัื�อช้ว่ยใหบุ้ตรหลานของเราเติบโตไดู้โดูยการเพัิ�มการเข้าถึง
การศึกษาขั้ำนสูง ดิูฉัันเป็นผู้สอบบัญช้ร่บัอนญุาตตั้ำงแต่ปี 1992 และม่วุฒิิการศึกษาระดัูบ B.S. ดู้านการบัญช้ ่M.S. ดู้าน
การจัดูเก็บภาษ่และ MBA ดู้านการเงนิ ดิูฉัันม่ความรูแ้ละประสบการณ์ดู้านการเงนิ เพัื�อใหแ้น่ใจวา่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยยงัคง
เป็นมหาอำานาจทุางเศรษฐกิจในขณะทุ่�ก้าวไปสู่อนาคตทุ่�ยั �งยนืและราคาไม่แพังมากขึ้ำนสำาหรบัผู้อยูอ่าศัยทัุ้ำงหมดูทัุ�วทัุ้ำงรฐั 
ดิูฉัันจะยงัคงเฝ้าระวงัเงนิภาษ่ของเราต่อไป ลงทุุนอยา่งช้าญฉัลาดู และทุำาใหมั้�นใจวา่รฐับาลทุำางานดู้วยความรบัผิดูช้อบ
และความโปรง่ใส ดิูฉัันจะถือวา่เป็นเก่ยรติทุ่�จะไดู้รบัการลงคะแนนเส่ยงของทุ่าน ขอบคุณค่ะ
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกตัั้�ง
อยัการส้งสุด
	• ในฐานะเจ้้าหน้าท่ี่�สููงสุูดที่างกฎหมายของรัฐั ที่ำาใหแ้น่ใจ้ว่า่ม่การับัังคัับัใช้ก้ฎหมายของรัฐั และสืูบัสูว่นสูอบัสูว่น
กิจ้กรัรัมท่ี่�ฉ้้อฉ้ลหรัอืผิิดกฎหมาย
	• เป็็นผูิ้นำากรัะที่รัว่งยุติิธรัรัมซ่ึ่�งจ้ะใหบ้ัรักิารัด้านกฎหมายแก่รัฐับัาลท้ี่องถิิ่�น และเป็็นตัิว่แที่นของรัฐัในคัด่ต่ิาง ๆ ในศาล
แพ่ง่และอาญา
	• กำากับัดูแลหน่ว่ยงานบัังคัับัใช้ก้ฎหมาย รัว่มถ่ิ่งอยัการัป็รัะจ้ำาเที่ศมณฑลและนายอำาเภอ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

ในฐานะอยัการัสููงสุูดและผูิน้ำาสููงสุูดของหน่ว่ยงานบังัคัับัใช้ก้ฎหมาย ผิมกำาลังต่ิอสูู้เพ่ื�อป็กป้็องสิูที่ธ ิ
เสูรัภ่าพ่ และคัว่ามป็ลอดภัยของช้าว่แคัลิฟอรัเ์น่ยทุี่กคัน เมื�อศาลฏ่ีกาได้เพ่กิถิ่อนสิูที่ธใินการัเลือก
ของสูติรั ่หน่ว่ยงานของผิมคืัอผูิน้ำารัะดับัช้าติิในการัป็กป้็องสิูที่ธใินการัที่ำาแท้ี่ง กลุ่มผูิท่้ี่�เรัย่กรัอ้งสิูที่ธิ
ดังกล่าว่ เช้น่ Planned Parenthood กล่าว่ว่า่ การัเลือกผิมใหก้ลับัมาที่ำาหน้าท่ี่�อก่คัรัั�งคืัอก้าว่ยา่งท่ี่�
สูำาคััญท่ี่�สุูดท่ี่�ช้าว่แคัลิฟอรัเ์น่ยสูามารัถิ่ที่ำาได้เพ่ื�อป็กป้็องเสูรัภ่าพ่ในการัสืูบัพ่นัธุ ์ภายใต้ิการันำาของ
ผิม หน่ว่ยงานของผิมป็รัะสูบัคัว่ามสูำาเรัจ็้ในการัยบััยั�งไม่ใหก้ฏีหมายด้านคัว่ามป็ลอดภัยเก่�ยว่กับัอาว่ธุ
ปื็นต้ิองถูิ่กล้มไป็ เรัาได้กำาจั้ดอาว่ธุปื็นนับัพ่นันับัหมื�นออกจ้ากพ่ื�นท่ี่�ของเรัาและจ้ากเงื�อมมือของเหล่า
อาช้ญากรัและผูิท่้ี่�ใช้ค้ัว่ามรุันแรังในคัรัอบัคัรัวั่ ทัี่�งองค์ักรัท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ในการับังัคัับัใช้ก้ฎหมายต่ิาง ๆ และ
กลุ่มผู้ิสูนับัสูนนุและช้ว่่ยเหลือด้านสิูที่ธขิองผูิท่้ี่�ติกเป็็นเหยื�อต่ิางก็ช้ื�นช้มการัดำาเนินงานของหน่ว่ยงาน
ของผิมในการัป้็องกันคัว่ามป็ลอดภัยสูาธารัณะและนำาตัิว่ผูิท่้ี่�ละเมิดกฎหมายมารับััผิดิ ผิมได้เปิ็ดตัิว่
ท่ี่มสืูบัสูว่นพ่เิศษชุ้ดใหม่เพ่ื�อจั้บักุมผูิค้้ัาบัรักิารัที่างเพ่ศ และจั้ดการักับัแก๊งอาช้ญากรัขา้งถิ่นน ผิมได้

ที่ำาใหเ้กิดการัตัิดสิูนบัที่ลงโที่ษคัว่ามผิดิอาญาอุกฉ้กรัรัจ์้ในการัจั้บักุมการัโจ้รักรัรัมรัา้นค้ัาป็ล่กท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุูดแหง่หน่�งในป็รัะว่ติัิศาสูติรั์
ของรัฐัแคัลิฟอรัเ์น่ย และผิมได้สูนับัสูนนุใหม่้การัเพ่ิ�มเงนิทุี่นสูำาหรับััโคัรังการัต่ิาง ๆ ของติำารัว่จ้ในชุ้มช้น การัดำาเนินคัด่อาช้ญากรัรัม
อนัเก่�ยว่เนื�องกับัคัว่ามรุันแรัง และเพ่ื�อจั้ดที่ำากลยุที่ธเ์พ่ื�อป้็องกันอาช้ญากรัรัม เช้น่ การัจั้ดการัปั็ญหายาเสูพ่ติิดและการัรักัษา
สุูขภาพ่จิ้ติ ติามแนว่ที่างของผิม หน่ว่ยงานของผิมได้เรัิ�มดำาเนินการัเพ่ื�อใหบ้ัรัษัิที่ผูิก่้อมลพ่ษิและบัรัษัิที่ยารัายใหญ่รับััผิดิช้อบัต่ิอการั
ละเมิดกฎหมายของรัฐัแคัลิฟอรัเ์น่ย ผิมภูมิใจ้ท่ี่�ได้รับััการัสูนับัสูนนุจ้าก Planned Parenthood ติลอดจ้นพ่ยาบัาล คัรูั พ่นักงานดับั
เพ่ลิง ผูิน้ำาด้านการับังัคัับัใช้ก้ฎหมายและผูิสู้นับัสูนนุด้านคัว่ามป็ลอดภัยเก่�ยว่กับัอาว่ธุปื็นในรัฐัแคัลิฟอรัเ์น่ย คุัณพ่อ่คุัณแม่ของผิม
ป็ลูกฝังัผิมว่า่การัช้ว่่ยเหลือผู้ิอื�นคืัอคัว่ามป็รัารัถิ่นาภายในใจ้ท่ี่�สููงสุูดของเรัา ในฐานะอยัการัสููงสุูดของท่ี่าน ผิมม่สิูที่ธพิ่เิศษในการัรับัั
ใช้ร้ัฐัแคัลิฟอรัเ์น่ยและจ้ะถืิ่อว่า่เป็็นเก่ยรัติิท่ี่�ได้รับััคัะแนนเสู่ยงของท่ี่าน www.robbonta.com
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ว่นัน่�ท่ี่านรูัสู่้กป็ลอดภัยและมั�นคังมากกว่า่ในช้ว่่ง 2, 4, 6 หรัอื 8 ปี็ท่ี่�ผิา่นมาหรัอืไม่ ผิมลงสูมัคัรัรับัั
เลือกตัิ�งติำาแหน่งอยัการัสููงสุูดแหง่รัฐัแคัลิฟอรัเ์น่ยเพ่รัาะผิมเช้ื�อว่า่คัำาติอบัสูำาหรับััชาวแคลิิฟอร์เ์นีีย
ทุุกคนีคืัอ "ไม่รับัั" ด้ว่ยผูิน้ำาคันใหม่เท่ี่านั�นท่ี่�จ้ะที่ำาใหเ้รัาม่คัว่ามหว่งัในการัแก้ปั็ญหาต่ิาง ๆ ท่ี่�
หนักหนาสูาหสัูท่ี่�สุูดในรัฐัของเรัา ซ่ึ่�งนั�นก็คืัอจ้ำานว่นอาช้ญากรัรัมท่ี่�เพ่ิ�มสููงข่�นเรัื�อย ๆ ซ่ึ่�งเป็็นภัย
คุักคัามต่ิอคัรัอบัคัรัวั่และชุ้มช้นของเรัา จ้ำานว่นคันไรับ้ัา้นท่ี่�ไม่อาจ้คัว่บัคุัมได้ และการัแพ่รัร่ัะบัาด
ของการัใช้ย้าเฟนที่านิลและยาเสูพ่ติิดท่ี่�คัรัา่ช้ว่่ติิของช้าว่แคัลิฟอรัเ์น่ยเพ่ิ�มมากข่�นทุี่กว่นั ภูมิหลัง 
ป็รัะสูบัการัณ์ คัว่ามเป็็นอสิูรัะ และนโยบัายท่ี่�อาศัยสูามัญสูำาน่กของผิมจ้ะที่ำาใหม่้คัว่ามเป็็นผูิน้ำาใหม่
และฟื� นฟูคัว่ามป็ลอดภัยท่ี่�เป็็นสิูที่ธขิั�นพ่ื�นฐานของช้าว่แคัลิฟอรัเ์น่ยทุี่กคัน หลังจ้ากจ้บัการัศ่กษา
จ้ากโรังเรัย่นกฎหมาย Stanford Law School และที่ำางานเป็็นเสูม่ยนใหกั้บัผูิพ้่พิ่ากษาของรัฐับัาล
กลาง ผิมเรัิ�มต้ินอาช้พ่่ในฐานะอยัการัของรัฐับัาลกลาง ซ่ึ่�งนำาคัว่ามยุติิธรัรัมมาสูู่อาช้ญากรั เช้น่ 
เจ้้าหน้าท่ี่�รัฐัท่ี่�ทุี่จ้รัติิ ผูิค้้ัายาเสูพ่ติิด สูมาช้กิแก๊งท่ี่�รุันแรัง และผูิก่้อมลพ่ษิสิู�งแว่ดล้อม ต่ิอมาผิมที่ำา

หน้าท่ี่�เป็็นผูิช้้ว่่ยอยัการัสููงสุูดของกรัะที่รัว่งยุติิธรัรัมของสูหรัฐัอเมรักิา ซ่ึ่�งได้รับััการัแต่ิงตัิ�งจ้ากป็รัะธานาธบิัด่และได้รับััการัยนืยนั
อยา่งเป็็นเอกฉั้นท์ี่จ้ากว่ฒิุิสูภาสูหรัฐัฯ ผิมได้นำาท่ี่มที่นายคัว่ามกว่า่ 350 คันท่ี่�กำากับัดูแลกองภาษ่ และดำาเนินคัด่ได้สูำาเรัจ็้ทัี่�ว่ทัี่�ง
ป็รัะเที่ศ ในรัฐัแคัลิฟอรัเ์น่ย ผิมยงัคังต่ิอสูู้กับัการัทุี่จ้รัติิในฐานะป็รัะธานคัณะกรัรัมการัจ้รัยิธรัรัมของเมืองลอสูแองเจ้ลิสู สูำาหรับัั
งานในภาคัเอกช้น ผิมได้สูรัา้งช้ื�อเสู่ยงในฐานะหน่�งในที่นายคัว่ามด้านกรัะบัว่นการัยุติิธรัรัมที่างอาญาช้ั�นนำาของป็รัะเที่ศ ซ่ึ่�ง
ป็กป้็องสิูที่ธติิามรัฐัธรัรัมนญูของบุัคัคัลจ้ากการักรัะที่ำาท่ี่�เกินเลยของรัฐับัาล ผิมรูัสู่้กซึ่าบัซ่ึ่�งอยา่งยิ�งสูำาหรับััการัสูนับัสูนนุพ่นัธมิติรั
ผูิน้ำาด้านคัว่ามป็ลอดภัยสูาธารัณะทัี่�งสูองพ่รัรัคั ซ่ึ่�งรัว่มถ่ิ่งสูมาช้กิพ่รัรัคัเดโมแคัรัติอยา่งท่ี่านอด่ติอยัการัเขติป็รัะจ้ำาเที่ศมณฑล
ลอสูแองเจ้ลิสู Jackie Lacey และผูิสู้นับัสูนนุอสิูรัะอยา่งท่ี่านอยัการัเขติป็รัะจ้ำาเที่ศมณฑลซึ่าคัรัาเมนโติ Anne Marie Schuber 
ผิมจ้ะถืิ่อว่า่เป็็นเก่ยรัติิท่ี่�ได้รับััคัะแนนเสู่ยงของท่ี่าน หากม่คัำาถิ่าม โป็รัดติิดต่ิอผิมท่ี่�:

Nathan Hochman | รั่พ่ับัลิกัน

อเ่มล: info@nathanhochman.com | www.NathanHochman.com | Facebook: /NathanHochmanAG 
Twitter: @NathanHochmanAG | Instagram: @nathanhochmanforag

Rob Bonta | เดโมเคัรัติ
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกตัั้�ง
กรรมัาธิกิารประกันภััย

 • หวัหน้ากระทรวงการประกันภัย ซ่ึงบงัคับใชก้ฎหมายประกันภัยของรฐัแคลิฟอรเ์นียและยอมรบัข้อบงัคับเพ่ือนำากฎหมายไปใช้
 • ออกใบอนญุาต ควบคุม และตรวจสอบบรษัิทประกันภัย
 • ตอบคำาถามสาธารณชนและการรอ้งเรยีนเก่ียวกับธุรกิจประกันภัย

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

ในฐานะกรรมาธกิารประกันภัยของท่าน ผมจะนำาประสบการณ์ในการทำางานมาหลายปีมาเพื่อ
แก้ปัญหาเรง่ด่วนท่ีสุดของรฐัแคลิฟอรเ์นีย ไม่วา่จะเป็นการชว่ยเหลือผู้รอดชวีติจากไฟป่า ไป
จนถึงการใหบ้รษัิทประกันรบัผิดชอบต่อการจ่ายสินไหมทดแทน ขณะท่ีสิทธด้ิานอนามัยเจรญิ
พันธุก์ำาลังถูกลิดรอนในระดับประเทศและในรฐัอื่น ๆ ผมมีความมุ่งมัน่มากขึ้นกวา่เดิมท่ีจะ
ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพท่ีน่ีในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
ประสบการณ์: ผมได้พบกับประชาชนหลายพันคนในหลายสิบเทศมณฑลท่ีได้รบัผลกระทบ
จากไฟป่าเพื่อจะได้รบัฟังเรือ่งราวต่าง ๆ โดยตรงจากผู้ท่ีรอดชวีติ ดังน้ัน ผมจะดำาเนินการเพื่อ
เรยีกรอ้งใหมี้ส่วนลดในเบี้ยประกันสำาหรบับ้านท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้นและสนับสนนุการ
บัญญัติกฎหมายท่ีปรบัปรุงกระบวนการในการท่ีผู้รอดชวีติจะได้รบัผลประโยชน์ใหมี้
ประสิทธภิาพยิง่ขึ้น การดำาเนินการของผมได้ชว่ยรกัษาประกันไวส้ำาหรบัชาวแคลิฟอรเ์นีย
มากกวา่ 4 ล้านคน ไปพรอ้มกับการใหค้วามสำาคัญในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ความรบัผิด
ชอบ: ในชว่งท่ีแยท่ี่สุดของการเกิดโรคระบาด คนขับรถในรฐัแคลิฟอรเ์นียจ่ายเบี้ยค่าประกัน

รถเต็มจำานวน แม้วา่จะไม่ได้ใชร้ถออกไปวิง่บนถนนก็ตาม ผมจึงได้สัง่การใหบ้รษัิทประกันผ่อนผันเบี้ยประกัน ชว่ยใหค้นขับ
รถในรฐัแคลิฟอรเ์นียประหยดัเงนิไปมากกวา่ $2 พันล้าน ความมุ่งมัน่: ผมต่อสู้เพื่อการเข้าถึงบรกิารสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
มาโดยตลอด ในฐานะกรรมาธกิารประกันภัย ผมได้สนับสนนุแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นนวตักรรม เชน่ กฎหมายการรกัษา
พยาบาลสำาหรบับิดามารดา เพื่อใหผู้้ถือประกันสามารถรวมบิดามารดาท่ีสูงอายุเข้าในแผนประกันสุขภาพได้ ผมจะอยู่
เคียงข้างท่านเสมอ ต่อสู้เพื่อสิทธท่ีิเท่าเทียมกันสำาหรบัทุกคน สิทธใินสิทธด้ิานอนามัยเจรญิพันธุ ์ตลาดประกันภัยท่ี
ยุติธรรมยิง่ขึ้น และยนืหยดัเพื่อผู้รอดชวีติจากภัยธรรมชาติ ผมมีความภาคภูมิใจท่ีได้รบัการสนับสนนุจากกลุ่มพนักงาน
ผจญเพลิงอาชพีของรฐัแคลิฟอรเ์นีย ผู้สนับสนนุผู้บรโิภค พยาบาล และครู ผมใครข่อการลงคะแนนเสียงของท่าน 
www.RicardoLara.com

555 Capitol Mall, Suite 400, Sacramento, CA 95814 | โทร: (916) 442-2952 | อเีมล: Ricardo@RicardoLara.com 
RicardoLara.com | Facebook: www.Facebook.com/RicardoLara4CA | Twitter: @RicardoLara4CA

ชาวแคลิฟอรเ์นียสมควรได้รบัผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาเฉพาะสำาหรบัการประกันภัยท่ีแท้จรงิ 
และไม่ต้องมีการพูดคุยซับซ้อนซ่อนเงื่อนทางการเมืองอกีต่อไป Robert Howell เป็นนักธุรกิจ
อสิระท่ีพูดตรงไปตรงมาซ่ึงจะเป็นตัวแทนของ "ประชาชน" การลงคะแนนเสียงให ้Robert 
Howell หมายถึง การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและยุติธรรมสำาหรบัชาวแคลิฟอรเ์นียทุกคน เขาจะ
ต่อสู้กับการทุจรติและแก้ไขปัญหาท่ีเพิม่อตัราค่าประกันของเรา Robert Howell ไม่ใชนั่กการ
เมืองท่ีคอยแต่จะครองเก้าอีแ้ละตำาแหน่งท่ีมีรายได้สูง เขาปฏิเสธการรบัเงนิจากบรษัิทประกัน 
Robert Howell มุ่งมัน่อยา่งจรงิจังท่ีจะชว่ยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่าหลายหม่ืนคนในรฐั
แคลิฟอรเ์นีย มีผู้คนจำานวนมากขึ้นท่ีประสบกับการขึ้นราคาอยา่งรุนแรง หรอืยกเลิกความ
คุ้มครองประกันบ้านเรอืนอยา่งกะทันหนัโดยไม่มีคำาอธบิายท่ีสมเหตุสมผล Robert Howell จะ
ยุติวธิปีฏิบัติ "แก้ไขเพิม่เติมข้อความในเอกสาร" ท่ีไม่ยุติธรรมเหล่าน้ี สามารถดูรายละเอยีด
เพิม่เติมได้ในรายงานการสืบสวนของ ConsumerWatchdog.org ฉบับล่าสุด—“Up in 

Smoke: How Insurance Companies and the Insurance Commissioner Burns Wildfire Victims (ควนัไฟครุกรุน่: 
บรษัิทประกันภัยและกรรมาธกิารประกันภัยเผาผู้เสียหายจากไฟป่าอยา่งไร)” Robert Howell เป็นเจ้าของและดำาเนิน
ธุรกิจบรษัิทอเิล็กทรอนิกส์ท่ีประสบความสำาเรจ็ในซิลิคอนแวลลีย ์เขาจ้างงานคนดี ๆ หลายสิบคน ผลิตผลิตภัณฑ์
จากอเมรกิาท่ียอดเยีย่ม และมีประวติัด้านความปลอดภัยท่ีโดดเด่น ในฐานะสามี พ่อ และปู่ Robert Howell เข้าใจดีวา่เรา
ทุกคนต่างมีครอบครวัอนัล้ำาค่าท่ีต้องปกป้อง ชาวแคลิฟอรเ์นียหลายแสนคนได้ออกไปจากรฐัโกลเด้นสเตทแหง่น้ีของเรา
แล้วเน่ืองจากภาวะเงนิเฟ้อ ค่าท่ีอยูอ่าศัยท่ีสูง และราคาน้ำ ามันท่ีสูงถึง $6 ต่อแกลลอน ในฐานะกรรมธกิารประกันภัยของ
รฐัแคลิฟอรเ์นียคนต่อไปของเรา Robert Howell จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมดูแลส่วนตัวของท่านอยา่งภาคภูมิใจ ซ่ึงจะ
ป้องกันการจ่ายเบี้ยประกันท่ีสูญเปล่า ฉ้อโกง และเพิม่ขึ้นอยา่งไม่ถูกต้อง ลงคะแนนเสียงใหผู้้นำาอสิระท่ีคุณไวใ้จได้! 
Robert Howell เป็นกรรมาธกิารประภัย 

Robert Howell | พรรคริพับลิกัน

117 Bernal Road, Suite 300, San Jose, California 95119 | โทร: (408) 596-9869 | อเีมล: watchdog@electroberthowell.com 
ElectRobertHowell.com | ประวติัโดยยอ่ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ CRA: roberthowell.cragop.org

Ricardo Lara | พรรคเดโมแครต



เขตต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรหิารภาษีและค่า
ธรรมเนียมแหง่รฐัแคลิฟอรเ์นีย
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เทศมณฑลต่่าง ๆ ในแต่่ละเขต่ของคณะ
กรรมการบรหิารภาษีีและค่าธรรมเนียม

เขต่ 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El Dorado, 
Fresno, Glenn, Inyo, Kern, Kings, Lassen, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, 
Plumas, Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, 
Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Stanislaus, Sutter, 
Tehama, Tulare, Tuolumne, Yolo, Yuba

เขต่ 2
Alameda, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake, 
Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, 
San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, 
Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma, 
Trinity, Ventura

เขต่ 3
Los Angeles

เขต่ 4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego
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ทำำ�หน้้�ท่ำ�ใน้คณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยม ซ่ึ่�งเป็็น้คณะกรรม�ธกิ�รภ�ษ่ีท่ำ�ได้้รบัเลือกตัั้�ง ซ่ึ่�ง:
	• ป็ระเมิน้ทำรพัยสิ์ิน้ของทำ�งรถไฟท่ำ�ม่ก�รควบคุมและระบบสิ�ธ�รณูป็โภคเฉพ�ะ และป็ระเมิน้และเก็บภ�ษ่ีรถยน้ต์ั้ส่ิวน้ตัั้ว
	• กำ�กับดู้แลวธิป่็ฏิิบัติั้ก�รป็ระเมิน้ผลของผู้ป็ระเมิน้ป็ระจำำ�เทำศมณฑล 58 แหง่ของรฐั
	• ป็ระเมิน้และรวบรวมภ�ษ่ีเครื�องดื้�มแอลกอฮอล์และรว่มบรหิ�รภ�ษ่ีกับบรษัิีทำผู้รบัป็ระกัน้
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกตัั้�ง
คณะกรรมัการบรหิารภาษีีและค่าธรรมัเนีียมั

เขตั้ 1

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

เหตุั้ใด้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยจ่ำงพังทำล�ยขณะท่ำ�รฐัม่งบป็ระม�ณเกิน้ดุ้ลจำำ�น้วน้ $97 พัน้ล้�น้
ด้อลล�ร ์เป็็น้เพร�ะนั้กก�รเมืองใน้แซึ่คร�เมน้โตั้ท่ำ�สิน้ใจำเฉพ�ะรฐับ�ลม�กเกิน้ไป็และไม่
สิน้ใจำเก่�ยวกับตัั้วคุณม�กเพ่ยงพอ ผมไม่ได้้วดั้คว�มสิำ�เรจ็ำของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ยด้้วยขน้�ด้งบ
ป็ระม�ณของรฐั ผมวดั้จำ�กคว�มเป็็น้อยูข่องครอบครวัของเร�และดู้ว�่ธุรกิจำต่ั้�ง ๆ ม่ก�รจ้ำ�ง
ง�น้เพิ�มข่�น้หรอืไม่ นั้�น้เป็็น้เหตุั้ผลท่ำ�ผมอุทิำศตั้น้ทำำ�ง�น้ใน้ฐ�น้ะท่ำ�ป็รก่ษี�ผู้เส่ิยภ�ษ่ี ทำำ�ง�น้
เพื�อทำำ�ใหช้ีว่ติั้ของทุำกท่ำ�น้ด่้ข่�น้ และไม่ทำำ�ใหร้ฐับ�ลรำ��รวยข่�น้จำ�กเงนิ้ของพวกท่ำ�น้ ใน้ฐ�น้ะ
ผู้พิทัำกษ์ีของท่ำ�น้ท่ำ�คณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยม ผมจำะสู้ิต่ั้อไป็ ทำำ�ทุำกวถ่ิทำ�ง
ท่ำ�ทำำ�ได้้ เพื�อเอ�ชีน้ะภ�ษ่ีเรย่กเก็บใหม่ ๆ และกำ�จัำด้โครงก�รท่ำ�สิิ�น้เป็ลือง เชีน่้ รถไฟคว�มเรว็
สูิง ผมจำะป็กป้็องข้อเสิน้อ 13 เพื�อใหภ้�ษ่ีทำรพัยสิ์ิน้ของท่ำ�น้ไม่พุ่งสูิงข่�น้ และผู้อ�วุโสิจำะไม่ถูก
เรย่กเก็บภ�ษ่ีจำ�กบ้�น้ของพวกเข� อนั้ท่ำ�จำรงิผมอยูใ่น้บัน้ท่ำกระดั้บ "A" จำ�ก	Howard Jarvis 
Taxpayers Association ทุำกปี็ใน้สิภ�นิ้ติั้บัญญัติั้ ผมจำะทำำ�ง�น้เพื�อควบคุมอ�ชีญ�กรรรม เพื�อ

โรงเรย่น้ ย�่น้ท่ำ�อยูอ่�ศัย และธุรกิจำใหป้็ลอด้ภัยยิ�งข่�น้ ผมจำะสินั้บสิน้นุ้น้โยบ�ยคน้ไรบ้้�น้ท่ำ�ม่ป็ระสิิทำธภิ�พ ซ่ึ่�งจำะทำำ�คว�ม
สิะอ�ด้ถน้น้หน้ทำ�งและเรย่กคืน้พื�น้ท่ำ�สิ�ธ�รณะของเร� ไม่ว�่จำะเป็็น้น้ำ��มัน้เชีื�อเพลิง ท่ำ�อยูอ่�ศัย ไป็จำน้ถ่งไฟฟ้� ผมจำะ
พย�ย�มทำำ�ใหร้ฐัแคลิฟอรเ์น่้ยจ่ำ�ยใน้ร�ค�ท่ำ�ไม่แพงข่�น้กว�่น่้� เพื�อใหพ้ลเมืองของเร�ไม่ต้ั้องลำ�บ�กใน้ก�รจ่ำ�ยเงนิ้เพื�อสิิ�ง
จำำ�เป็็น้ใน้ชีว่ติั้ ผมเป็็น้เจ้ำ�ของธุรกิจำขน้�ด้เล็กและชี�วแคลิฟอรเ์น่้ยรุน่้ท่ำ�ห�้ท่ำ�ม่ลูกหล�น้ท่ำ�สิร�้งชีว่ติั้ท่ำ�น่้�เชีน่้กัน้ ผมลงทุำน้
ลงแรงอย�่งเต็ั้มท่ำ�เพื�ออน้�คตั้ของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ยท่ำ�เร�สิ�ม�รถป็ระสิบคว�มสิำ�เรจ็ำได้้ เหมือน้เชีน่้พวกเร�หล�ยคน้ใน้อด่้ตั้
ท่ำ�ไม่ม่ใครเท่ำยบได้้ใน้รฐัของเร� เข้�รว่มกับผม ไป็ท่ำ� www.tedgaines.com

5170 Golden Foothill Parkway, El Dorado Hills, CA 95762 | โทำร: (916) 773-8000 | อเ่มล: Ted@TedGaines.com 
TedGaines.com | Facebook: www.facebook.com/ted.gaines | Twitter: www.twitter.com/TedGaines 
Instagram: www.instagram.com/TedGaines

ผมอย�กขอบคุณทุำกท่ำ�น้ท่ำ�ชีว่ยผมใหม้�ยนื้ถ่งจุำด้น่้� ผมใครข่อคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้เพื�อเป็็น้
ตัั้วแทำน้ของท่ำ�น้ใน้คณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยม เป็็น้เวล� 32 ปี็แล้วท่ำ�ผมได้้
ทำำ�ง�น้ท่ำ�กองทุำน้ป็ระกัน้ค่�ชีด้เชียรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย โด้ยใหค้ว�มชีว่ยเหลือเจ้ำ�ของธุรกิจำใน้เรื�อง
คว�มต้ั้องก�รป็ระกัน้ค่�ชีด้เชียของพนั้กง�น้ อนั้ดั้บแรกใน้ตั้ำ�แหน่้งผู้จัำด้ก�รก�รรบัป็ระกัน้ภัย 
จำ�กนั้�น้เป็็น้ผู้ชีว่ยผู้จัำด้ก�รโครงก�ร รองป็ระธ�น้ชีั�วคร�วของศูน้ยบ์รกิ�รลูกค้� และล่�สุิด้เป็็น้ 
ผู้จัำด้ก�รฝ่่�ยป็ฏิิบัติั้ก�รบรกิ�รธุรกิจำ แต่ั้ละหน้้�ท่ำ�เหล่�นั้�น้ได้้สิอน้ใหผ้มรูถ่้งลักษีณะพิเศษีของ
ก�รบรกิ�รสิ�ธ�รณะและคว�มไวว้�งใจำจำ�กสิ�ธ�รณะเมื�อม่เงนิ้ภ�ษ่ีของท่ำ�น้เข้�ม�เก่�ยวข้อง 
ผมได้้ม่ส่ิวน้รว่มใน้ชุีมชีน้ของผมใน้ฐ�น้ะกรรม�ธกิ�รของเมืองแซึ่คร�เมน้โตั้ตั้อน้ใต้ั้ ใน้ฐ�น้ะ
ป็ระธ�น้คณะกรรมก�รท่ำ�ป็รก่ษี�ชุีมชีน้ด้้�น้สุิขภ�พของ UC Davis และใน้ฐ�น้ะสิม�ชีกิคณะ
กรรมก�ร Sacramento Cottage Housing Inc. ซ่ึ่�งเป็็น้องค์กรไม่แสิวงผลกำ�ไรท่ำ�ใหค้ว�มชีว่ย
เหลือบุคคลและครอบครวัเป็ล่�ยน้จำ�กก�รไรบ้้�น้ม�เป็็น้คว�มยั�งยนื้ใน้ตั้น้เอง ก�รศ่กษี�ของ

ผมเป็็น้ก�รเดิ้น้ทำ�งท่ำ�วเิศษีม�ก ผมเป็็น้ผลผลิตั้อนั้ภ�คภูมิใจำของเขตั้โรงเรย่น้รว่มลอสิแอน้เจำลิสิ ใน้ปี็ 1994 ผมย�้ยไป็อยู่
ท่ำ�แคลิฟอรเ์น่้ยตั้อน้เหนื้อ ซ่ึ่�งผมได้้รบั AA/AS จำ�ก Sierra College, B.S. เศรษีฐศ�สิตั้รป์็ระยุกต์ั้จำ�ก University of San 
Francisco และ MBA สิ�ข�ก�รเงนิ้ของผมจำ�ก Drexel University ครอบครวัและชีว่ติั้ของผมได้้ป็ลูกฝั่งจำรรย�บรรณส่ิวน้
ตัั้วใหกั้บผมซ่ึ่�งสิร�้งข่�น้จำ�กคุณสิมบัติั้ของคว�มเป็็น้ธรรม คว�มเสิมอภ�ค และก�รยอมรบัคน้ทุำกกลุ่ม ใน้ฐ�น้ะท่ำ�เป็็น้ชี�ว
ล�ติั้โน้คน้แรกท่ำ�รบัใชีใ้น้เขตั้ท่ำ� 1 และเป็็น้เด้โมแครตั้ ผมพรอ้มท่ำ�จำะน้ำ�คำ�มั�น้สัิญญ�และก�รอุทิำศตั้น้แบบเด่้ยวกัน้น่้�เพื�อ
ใหบ้รกิ�รผู้เส่ิยภ�ษ่ีทุำกคน้ ผมขอใหก้�รสินั้บสิน้นุ้และก�รลงคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้ให ้Jose Altamirano คณะกรรมก�ร
บรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยม เขตั้ท่ำ� 1 อก่ครั �ง

Jose S. Altamirano | เด้โมแครตั้

P.O. Box 981266, West Sacramento, CA 95798-1266 | โทำร: (916) 295-4810 | อเ่มล: jose@josealtamirano.com 
www.josealtamirano.com | Facebook: josealtamirano4BoE1 | Twitter: @altamiranoJSA | Instagram: altamirano4BOE

Ted Gaines | ร่พับลิกัน้



ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกต้ัั้ง
คณะกรรมัการบรหิารภาษีีและค่าธรรมัเนีียมั
เขตั้ 2

Peter Coe Verbica เป็็น้ชี�วแคลิฟอรเ์น่้ยผู้ม่สิ�มัญสิำ�น่้ก ท่ำ�ได้้รบัก�รสินั้บสิน้นุ้โด้ย Howard 
Jarvis Taxpayers Association PAC หวัใจำของ Henry Coe State Park (ปั็จำจุำบัน้เป็็น้อุทำย�น้
แหง่รฐัท่ำ�ใหญ่เป็็น้อนั้ดั้บสิองของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย) ได้้รบัก�รบรจิำ�คจำ�กครอบครวัของเข� 
เนื้�องจำ�กคว�มรกัอย�่งเต็ั้มเปี็� ยมท่ำ�ม่ต่ั้อสิิ�งแวด้ล้อม  Peter รบัผิด้ชีอบด้้�น้ก�รเงนิ้ เชีื�อว�่
ภ�ษ่ีน้ำ��มัน้ ค่�ธรรมเน่้ยม DMV และภ�ษ่ีข�ยอ�ห�ร ควรลด้ลงกว�่น่้� และร�ยได้้ของรฐั
ควรใชีไ้ป็เพื�อต่ั้อสู้ิกับไฟ ป็รบัป็รุงแหล่งน้ำ��ใหด่้้ข่�น้ และทำำ�คว�มสิะอ�ด้ถน้น้หน้ทำ�ง เส้ิน้ทำ�ง 
และชี�ยห�ด้ของเร� ผ่�น้ก�รฝึ่กอบรมด้้�น้ธุรกิจำ อสัิงห�รมิทำรพัย ์กฎหม�ย และใน้ฐ�น้ะผู้
ว�งแผน้ทำ�งก�รเงนิ้ท่ำ�ผ่�น้ก�รรบัรอง® Peter น้ำ�ป็ระสิบก�รณ์ระดั้บมืออ�ชีพ่ท่ำ�กว�้งขว�งม�
สู่ิคณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยม Peter เข้�ใจำด่้ว�่ผู้ถือผลป็ระโยชีน์้รว่มใน้รฐั
แคลิฟอรเ์น่้ยต้ั้องก�รภ�ษ่ีท่ำ�ถูกลง ง�น้ท่ำ�ได้้ผลตั้อบแทำน้ด่้ ย�่น้ท่ำ�อยูอ่�ศัยท่ำ�ป็ลอด้ภัย ค่�เชี�่ท่ำ�
อยูอ่�ศัยท่ำ�สิมเหตุั้สิมผล และโรงเรย่น้คุณภ�พสูิง Peter ได้้ใหก้�รสินั้บสิน้นุ้อย�่งแข็งขัน้ต่ั้อก�ร

ศ่กษี� ชี�ยและหญิงท่ำ�รบัร�ชีก�รทำห�ร บัลเลต์ั้เย�วชีน้ ก�รแสิด้งซิึ่มโฟน่้ วฒัน้ธรรมเอเชีย่-อเมรกัิน้ และสิวน้สิ�ธ�รณะใน้
รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย พ่อของลูกสิ�วส่ิ�คน้ คน้ท่ำ�เก่�แก่ท่ำ�สุิด้ใน้กองทัำพเรอืสิหรฐัฯ Peter เชีื�อมั�น้ใน้ก�รใหบ้รกิ�รชุีมชีน้และป็ระเทำศ
ของตั้น้ เข�เป็็น้อด่้ตั้ป็ระธ�น้คณะกรรมก�รก�รดู้แลทำห�ร ซ่ึ่�งจัำด้ห�ชุีด้ดู้แลหล�ยรอ้ยชุีด้ใหกั้บลูกเรอืและน้�วกิโยธนิ้สิหรฐั 
Peter สิำ�เรจ็ำก�รศ่กษี�จำ�ก Bellarmine, Santa Clara University และ MIT เข�เป็็น้นั้กเข่ยน้ท่ำ�ได้้รบัก�รต่ั้พิมพ์ซ่ึ่�งม่ผล
ง�น้ม�กกว�่ 40 กวนิ่้พน้ธ ์เข�เป็็น้สิม�ชีกิของโบสิถ์ Saint Francis Episcopal Peter เชีื�อมั�น้ใน้แน้วทำ�งก�รกำ�กับดู้แลท่ำ�
ชีดั้เจำน้ ม่ป็ระสิิทำธภิ�พ ยุติั้ธรรม และคว�มสิำ�คัญของสิำ�นั้กง�น้ผู้สินั้บสิน้นุ้สิิทำธผูิ้เส่ิยภ�ษ่ีของ BOE เพื�อเป็็น้สิถ�น้ท่ำ�สิำ�คัญ
สิำ�หรบัผู้เส่ิยภ�ษ่ีท่ำ�ได้้รบัคว�มเดื้อด้รอ้น้ สิำ�หรบัข้อมูลเพิ�มเติั้ม โป็รด้ไป็ท่ำ� www.peterverbica.com

160 Lakeview Dr., Felton, CA 95018 | โทำร: (408) 832-3030 | อเ่มล: peter.verbica@gmail.com 
www.peterverbica.com | Facebook: Peter Coe Verbica Board of Equalization District 2, 2022 
Twitter: Peter Coe Verbica for Board of Equalization (@pverb_equalizer)

ดิ้ฉัน้เป็็น้ผู้สิมัครอสิิระท่ำ�ทำำ�ง�น้เพื�อเป็็น้ตัั้วแทำน้ของท่ำ�น้ใน้คณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและ
ค่�ธรรมเน่้ยม ซ่ึ่�งเป็็น้หน่้วยง�น้ท่ำ�ดู้แลก�รจัำด้เก็บภ�ษ่ีทำรพัยสิ์ิน้ท่ำ�ใหเ้งนิ้ทุำน้งบป็ระม�ณแก่
โรงเรย่น้และรฐับ�ลท้ำองถิ�น้ใน้รฐัของเร� ใน้ฐ�น้ะคณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยม 
ดิ้ฉัน้จำะต่ั้อสู้ิเพื�อใหแ้น่้ใจำว�่ผู้ม่อำ�น้�จำจำะรบัฟังเส่ิยงของป็ระชี�ชีน้ ว�่ระบบภ�ษ่ีของเร�ยุติั้ธรรม
และเป็็น้ธรรมสิำ�หรบัเจ้ำ�ของบ้�น้ ผู้เชี�่ ทำห�รผ่�น้ศ่ก ผู้ทุำพพลภ�พ ธุรกิจำขน้�ด้เล็ก และชุีมชีน้
คน้ผิวส่ิ ค่�สิ�ธ�รณูป็โภคท่ำ�ผู้ลงทุำน้เป็็น้เจ้ำ�ของและด้อกเบ่�ยเงนิ้ก้อน้ใหญ่อื�น้ ๆ จ่ำ�ยส่ิวน้แบ่งท่ำ�
ยุติั้ธรรม และรฐับ�ลของรฐัทุำกแหง่ทำำ�ง�น้เพื�อต่ั้อสู้ิกับก�รเป็ล่�ยน้แป็ลงสิภ�พภูมิอ�ก�ศ ดิ้ฉัน้
จำะป็กป้็องผลป็ระโยชีน์้ของข้อเสิน้อ 13 สิำ�หรบัเจ้ำ�ของบ้�น้เสิมอ ดิ้ฉัน้เป็็น้ผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�ง
เพ่ยงคน้เด่้ยวใน้ก�รแข่งขัน้ครั �งน่้�ท่ำ�ม่งบป็ระม�ณท่ำ�สิมดุ้ลและลด้ก�รใชีจ่้ำ�ยท่ำ�สิิ�น้เป็ลืองทัำ�งใน้
ระดั้บรฐัและระดั้บท้ำองถิ�น้ ใน้สิมัชีชี�แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย ดิ้ฉัน้ได้้ออกกฎหม�ยท่ำ�ข่�น้ค่�แรงขั�น้
ตั้ำ��ทัำ�วทัำ�งรฐั สิร�้งก�รคุ้มครองสิิ�งแวด้ล้อมใหม่ และทำำ�ใหม่้ทุำน้ก�รศ่กษี� Cal Grant เพิ�มข่�น้

สิำ�หรบันั้กศ่กษี�ท่ำ�สิมควรได้้รบั ใน้ฐ�น้ะสิม�ชีกิสิภ�ท้ำองถิ�น้หญิงและน้�ยกเทำศมน้ตั้ร ่ดิ้ฉัน้ได้้ชีว่ยสิร�้งท่ำ�พักอ�ศัยร�ค�ไม่
แพงสิำ�หรบัครู ปิ็ด้กั�น้ Big Tobacco จำ�กก�รโฆษีณ�ใกล้โรงเรย่น้ เปิ็ด้บรกิ�รดู้แลเด็้กและผู้สูิงอ�ยุใหม่สิำ�หรบัครอบครวัวยั
ทำำ�ง�น้ และทำำ�ง�น้เพื�อเพิ�มก�รป็กป้็องสิิทำธเิย�วชีน้ใน้ก�รอุป็ถัมภ์ ดิ้ฉัน้ภูมิใจำท่ำ�ง�น้ของดิ้ฉัน้ใน้สิภ�นิ้ติั้บัญญัติั้แหง่รฐัได้้รบั
ก�รจัำด้อนั้ดั้บตั้ลอด้ชีพ่ 100% จำ�กองค์กร Planned Parenthood, สิโมสิร Sierra Club, Congress of California Seniors, 
และ Equality California และดิ้ฉัน้ได้้รบัก�รสินั้บสิน้นุ้จำ�กผู้ว�่ก�รรฐั Gavin Newsom, พรรคเด้โมแครตั้ใน้แคลิฟอรเ์น่้ย, 
สิม�คมพย�บ�ลแคลิฟอรเ์น่้ย, สิม�คมครูแคลิฟอรเ์น่้ย, พนั้กง�น้ SEIU และ AFSCME และนั้กผจำญเพลิงมืออ�ชีพ่แหง่
แคลิฟอรเ์น่้ย แต่ั้ตั้ร�ป็ระทัำบก�รอน้มัุติั้ท่ำ�สิำ�คัญท่ำ�สุิด้ม�จำ�กท่ำ�น้ ดิ้ฉัน้จ่ำงขอก�รลงคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้ด้้วยคว�มเค�รพ

Sally J. Lieber | เด้โมแครตั้

P.O. Box 9980, San Jose, CA 95157 | โทำร: (650) 646-2068 | อเ่มล: 2022@sallylieber.org | www.sallylieber.org

Peter Coe Verbica | ร่พับลิกัน้
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกต้ัั้ง

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

ไม่ม่ถ้อยแถลงของผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�ง

ไม่ม่ถ้อยแถลงของผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�ง

Y. Marie Manvel | ไม่ ม่พรรคท่่ำ ชีื่ น้ชีอบ

Tony Vazquez | เด้โมแครตั้

คณะกรรมัการบรหิารภาษีีและค่าธรรมัเนีียมั
เขตั้ 3
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกต้ัั้ง
คณะกรรมัการบรหิารภาษีีและค่าธรรมัเนีียมั

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

เขตั้ 4

ด้้วยป็ระสิบก�รณ์ 30 ปี็ใน้ก�รป็ระเมิน้ภ�ษ่ีทำรพัยสิ์ิน้ท่ำ� BOE และผู้จัำด้ก�รสิำ�นั้กง�น้ภูมิภ�ค 
แคลิฟอรเ์น่้ยตั้อน้ใต้ั้ ผมเป็็น้ผู้สิมัครท่ำ�ม่คุณสิมบัติั้เหม�ะสิมท่ำ�สุิด้ คณะกรรมก�รกำ�กับดู้แล
ระบบภ�ษ่ีทำรพัยสิ์ิน้ของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย ผมมุ่งมั�น้ท่ำ�จำะใชีค้ว�มรูข้องผมใน้สิ�ข�เฉพ�ะน่้�เพื�อ
ป็กป้็องสิิทำธิ�ของท่ำ�น้ ต่ั้อสู้ิกับชีอ่งโหวแ่ละแก้ปั็ญห�คว�มท้ำ�ทำ�ยต่ั้�ง ๆ ผมจำะน้ำ�เสิน้อคว�ม
เชี่�ยวชี�ญท่ำ�จำำ�เป็็น้เพื�อน้ำ�ทำ�งก�รเป็ล่�ยน้แป็ลงกฎหม�ยภ�ษ่ี บ้�น้เป็็น้หน่้�งใน้ไม่ก่�หน้ทำ�ง
สิำ�หรบัครอบครวัท่ำ�จำะสิร�้งคว�มมั�งคั�ง ผมจำะทำำ�ก�รเป็ล่�ยน้แป็ลงใน้เชีงิบวกเพื�อชีว่ยเหลือชี�ว
แคลิฟอรเ์น่้ย #USCG

P.O. Box 3804, Dana Point, CA 92629 | โทำร: (949) 484-6435 | อเ่มล DavidDodson4BOE@gmail.com 
DavidDodson4BOE.org | Facebook: DavidDodson4BOE | Twitter: Dodson4BOE | Instagram: dodson4boe 
Linkedin: in/dodson4boe/

ผมชีื�อ Mike Schaefer "The Equalizer" ผมภ�คภูมิใจำท่ำ�จำะได้้ทำำ�หน้้�ท่ำ�เป็็น้ท่ำ�ป็รก่ษี�ภ�ษ่ี
และใน้ฐ�น้ะรองป็ระธ�น้คณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยมรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย พวก
ท่ำ�น้ 10 ล้�น้คน้ ซ่ึ่�งเป็็น้สิม�ชีกิของผม ใน้เเทำศมณฑล San Diego, Orange, Riverside, 
Imperial, และ San Bernardino พ่�งพ�ใหผ้มทำำ�หน้้�ท่ำ�เป็็น้ผู้ดู้แลงบป็ระม�ณของรฐัของ
ท่ำ�น้โด้ยใชีค้ว�มรบัผิด้ชีอบใน้ก�รกำ�กับดู้แลของผมต่ั้อระบบภ�ษ่ีทำรพัยสิ์ิน้มูลค่� $77 พัน้
ล้�น้ของเร� ซ่ึ่�งใหทุ้ำน้แก่โรงเรย่น้และบรกิ�รของรฐับ�ลท้ำองถิ�น้ท่ำ�ท่ำ�น้ว�งใจำ เมื�อท่ำ�น้เลือก
ผมใน้ปี็ 2019 ผมได้้เป็็น้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�รฐัธรรมน้ญูน้้องใหม่ท่ำ�อ�ยุม�กท่ำ�สุิด้ใน้ป็ระวติัั้ศ�สิตั้รข์อง
รฐั เมื�อเกิด้โรคระบ�ด้ ผมได้้ทำำ�ง�น้รว่มกับผู้ว�่ก�ร Newsom เพื�อรเิริ�มคำ�สัิ�งผู้บรหิ�ร ซ่ึ่�งได้้
ชีว่ยเหลือธุรกิจำขน้�ด้เล็กโด้ยก�รเลื�อน้กำ�หน้ด้เส้ิน้ตั้�ยสิำ�หรบัใบแจ้ำงยอด้ภ�ษ่ีทำรพัยสิ์ิน้ ซ่ึ่�ง
ชีว่ยใหธุ้รกิจำอยูร่อด้ใน้ชีว่งเวล�ท่ำ�ท้ำ�ทำ�ย ผมได้้รว่มเป็็น้ผู้น้ำ�กองกำ�ลังเฉพ�ะกิจำด้้�น้โควดิ้-19 
ทัำ�วทัำ�งรฐัจำำ�น้วน้ 50 คน้ ซ่ึ่�งสิร�้งผลิตั้ภัณฑ์และบรกิ�รเฉพ�ะด้้�น้ภ�ษ่ีท่ำ�เป็็น้น้วตัั้กรรมใหม่

เพื�อป็กป้็องข้อเสิน้อท่ำ� 13 ทำห�รผ่�น้ศ่ก บุคคล ครอบครวั และผู้สูิงอ�ยุ ป็ระสิบก�รณ์และก�รศ่กษี�: ป็รญิญ�ธุรกิจำจำ�ก 
University of California Berkeley และป็รญิญ�ทำ�งกฎหม�ยจำ�ก Georgetown University ผู้สืิบสิวน้และนั้กวเิคร�ะห์
ทำ�งก�รเงนิ้ของสิำ�นั้กง�น้คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทำรพัยแ์ละตั้ล�ด้หลักทำรพัยแ์หง่สิหรฐัอเมรกิ�ใน้กรุงวอชีงิตัั้น้ ด่้.ซ่ึ่., 
สิม�ชีกิสิภ�เมืองซึ่�น้ดิ้เอโก อ�ชีพ่นั้กกฎหม�ยของผมเริ�มต้ั้น้ข่�น้ใน้สิำ�นั้กง�น้อยัก�รเมือง	San Diego ก่อน้จำะไป็ป็ระกอบ
วชิี�ชีพ่ส่ิวน้ตัั้วและกล�ยเป็็น้นั้กต่ั้อสู้ิด้้�น้กฎหม�ยก�รเลือกตัั้�งท่ำ�ยุติั้ธรรมและเสิมอภ�ค ผมภูมิใจำท่ำ�ได้้รบัก�รสินั้บสิน้นุ้
จำ�กพรรคเด้โมแครตั้ใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย	ผู้ควบคุมก�รเงนิ้ของรฐั	Betty Yee, เหรญัญิกของรฐั	Fiona Ma, Malia Cohen 
ป็ระธ�น้คณะกรรมก�รบรหิ�รภ�ษ่ีและค่�ธรรมเน่้ยม	และสิม�ชีกิสิภ�	Chris Ward ซ่ึ่�งรว่มกับผู้เส่ิยภ�ษ่ีและครอบครวัผู้
ทำำ�ง�น้ใน้ก�รสินั้บสิน้นุ้ก�รเลือกตัั้�งของผมเพื�อด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้งอก่ครั �ง ผมรูส่้ิกเป็็น้เก่ยรติั้ท่ำ�ได้้รบัคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้และ
จำะต่ั้อสู้ิเพื�อคว�มยุติั้ธรรมทำ�งภ�ษ่ีและคว�มยุติั้ธรรมใน้ก�รป็กป้็องด้อลล�รภ์�ษ่ีท่ำ�ห�ม�อย�่งย�กลำ�บ�กของท่ำ�น้ต่ั้อไป็ 
ไป็ท่ำ� www.MikeFightsForUs.com

Mike Schaefer | เด้โมแครตั้

โทำร: (858) 264-6711 | อเ่มล: MikeSchaefer2022@gmail.com | MikeFightsForUs.com | Facebook: BoEMemberSchaefer

David Dodson | เด้โมแครตั้
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มััครรบัเลือกต้ัั้ง
ผู้้อ้ำานีวยการด้านีการสอนีในีโรงเรยีนีรฐับาล (ตั้ำาแหน่ีงทางการเมัืองท่ีไมั่สงักัดพรรค)

	• ใน้ฐ�น้ะหวัหน้้�สูิงสุิด้ของโรงเรย่น้รฐับ�ล ใหทิ้ำศทำ�งน้โยบ�ยก�รศ่กษี�แก่เขตั้โรงเรย่น้ใน้ท้ำองถิน่้ และทำำ�ง�น้รว่มกับ
ชุีมชีน้ก�รศ่กษี�เพื่อป็รบัป็รุงผลก�รเรย่น้
	• เป็็น้ผู้น้ำ�กระทำรวงศ่กษี�ธกิ�ร และน้ำ�น้โยบ�ยท่่ำกำ�หน้ด้โด้ยคณะกรรมก�รก�รศ่กษี�แหง่รฐัไป็ป็ฏิิบัติั้
	• ทำำ�หน้้�ท่่ำเป็็น้สิม�ชีกิโด้ยตั้ำ�แหน่้งของคณะกรรมก�รควบคุมของระบบก�รศ่กษี�ระดั้บสูิงของรฐั

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่�มเพื่่�อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้จััดหาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน้� และยงัไม�ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน�วยงานใด ๆ ของรฐั ความคิดเห็น
และม่มมองของผู้้้สุ่มัครเป็็นความคิดเห็นสุ่�วนบ่คคลของบ่คคลดังกล�าว และไม�ได้แสุ่ดงถึ้งความคิดเห็นหรอ่ม่มมองของสุ่ำานักงานเลขาธิกิารแห�งรฐั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งเป็็นผู้้้ย่�นและ
ออกค�าใช้จ้ั�ายสุ่ำาหรบัแตั้�ละถ้้อยแถ้ลงโดยสุ่มัครใจั ผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้�งท้ี่�ไม�ได้สุ่�งถ้้อยแถ้ลงเข้ามา อาจัม้ค่ณสุ่มบัติั้เหมาะสุ่มท้ี่�จัะม้ช้่�อป็รากฏอย้�ในบัตั้รลงคะแนนด้วย

โรงเรย่น้รฐับ�ลใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยกำ�ลังล้มเหลวใน้ทุำกแงมุ่ม ลูกหล�น้ของเร�ไม่พรอ้มสิำ�หรบั
เศรษีฐกิจำแหง่ศตั้วรรษีท่่ำ 21 แม้ว�่เร�จำะใชีจ่้ำ�ยงบป็ระม�ณไป็ถ่ง $23,893 ต่ั้อนั้กเรย่น้
โรงเรย่น้รฐับ�ลหน่่้งคน้ใน้ป่็น้่้ก็ตั้�ม รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยอยูใ่น้อนั้ดั้บท่่ำ 50 ใน้ด้้�น้ก�รอ�่น้ออก
เข่ยน้ได้้ นั้กเรย่น้เกรด้แป็ด้ม่คว�มสิ�ม�รถทำ�งคณิตั้ศ�สิตั้รส์ิำ�หรบัเกรด้ห�้ ใน้ชีว่งล็อกด้�วน์้ 
โรงเรย่น้ใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยปิ็ด้น้�น้กว�่รฐัอื่น้ ๆ และนั้กเรย่น้เกือบ 300,000 คน้ต้ั้องออกจำ�ก
โรงเรย่น้รฐับ�ลของเร� กลุ่มผู้แสิวงห�ผลป็ระโยชีน์้ท่่ำได้้รบัก�รป็กป้็องน้ั้น้ ไม่สิน้ใจำผู้ป็กครอง 
ก�รจัำด้ลำ�ดั้บคว�มสิำ�คัญท่่ำล้มเหลวใน้ก�รเรย่น้ก�รสิอน้ และใชีห้ลักสูิตั้รท่่ำต่ั้�งไป็จำ�กเดิ้ม
อย�่งสิิน้้เชีงิ สิิง่เหล่�น้่้ต้ั้องหยุด้ ใน้ฐ�น้ะพ่อของลูกวยั 5 ขวบ อด่้ตั้ครู ผู้บรหิ�รน้โยบ�ยก�ร
ศ่กษี� และผู้ร�่งก�รเข้�ชีื่อเสิน้อกฎหม�ยโด้ยป็ระชี�ชีน้เรือ่งตัั้วเลือกโรงเรย่น้ ผมจำะใชี้
ป็ระสิบก�รณ์ด้้�น้น้โยบ�ย กฎหม�ย และงบป็ระม�ณท่่ำม่ม�เป็็น้เวล�สิองทำศวรรษีม�เพื่อเป็็น้
ป็ระโยชีน์้ และเพิม่ผู้ป็กครองเข้�ม�รว่มใน้สิมก�รก�รศ่กษี�ของเร�ม�กยิง่ข่้น้ ผมจำะเรย่กรอ้ง

คว�มเป็็น้เลิศทำ�งก�รศ่กษี�จำ�กเขตั้โรงเรย่น้ใน้ท้ำองถิน่้ของเร� และผลักดั้น้ก�รป็ฏิิรูป็ก�รศ่กษี�ท่่ำเป็็น้ป็ระโยชีน์้ต่ั้อ
นั้กเรย่น้ ไม่ใชีส่ิำ�หรบัผู้แสิด้งห�ผลป็ระโยชีน์้ เร�ต้ั้องป็กป้็องลูกหล�น้ของเร�ใน้หอ้งเรย่น้ ผมจำะเน้้น้ด้้�น้คว�มป็ลอด้ภัยใน้
โรงเรย่น้ ซ่่ึ่งจำะเป็็น้เก่ยรติั้อย�่งยิง่ท่่ำได้้รบัก�รลงคะแน้น้เส่ิยงจำ�กท่ำ�น้ใน้ฐ�น้ะผู้อำ�น้วยก�รด้้�น้ก�รสิอน้ใน้โรงเรย่น้รฐับ�ล
ป็ระจำำ�รฐัคน้ต่ั้อไป็ ผมมุ่งมัน่้ท่่ำจำะทำำ�ใหก้�รศ่กษี�ใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยกล�ยเป็็น้สิิง่ท่่ำคน้ทัำง้โลกอจิำฉ�
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นั้กเรย่น้ใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยป็ระสิบกับชีว่งเวล�ท่่ำย�กลำ�บ�กใน้ชีว่งไม่ก่่ป่็ท่่ำผ�่น้ม�น้่้ ใน้ฐ�น้ะ
ผูอ้ำ�น้วยก�รด้้�น้ก�รสิอน้ของรฐัของท่ำ�น้ ผมได้้น้ำ�โครงก�รต่ั้�ง ๆ ท่่ำจำะน้ำ�พ�สิถ�น้ศ่กษี�ใหผ่้�น้พ้น้
คว�มย�กลำ�บ�กใน้ชีว่งก�รระบ�ด้ใหญน้่่้ ไม่ว�่จำะเป็็น้ก�รรกัษี�คว�มป็ลอด้ภัยคอมพวิเตั้อรห์น่่้งล้�น้
เครือ่ง และเงนิ้ทุำน้หล�ยพนั้ล้�น้ด้อลล�รเ์พือ่ปิ็ด้ชีอ่งว�่งทำ�งอนิ้เทำอรเ์น็้ตั้ และเพือ่จัำด้ห�ทำรพัย�กร
เพือ่ใหส้ิถ�น้ศ่กษี�ของเร�เปิ็ด้กว�้งและนั้กเรย่น้นั้กศ่กษี�ของเร�ป็ลอด้ภัย ขณะท่่ำเร�พย�ย�ม
เอ�ชีน้ะคว�มท้ำ�ทำ�ยท่่ำนั้กเรย่น้ต้ั้องเผชีญิใน้ระหว�่งก�รระบ�ด้ใหญ ่ผมรูส่้ิกภูมิใจำท่่ำม่ทำรพัย�กรใหม่ ๆ 
ม�ชีว่ยเหลือบุตั้รหล�น้ของเร�เพือ่ฟ้ืน้ฟูใหด่้้ข่น้้ ซ่่ึ่งรวมถ่งก�รจัำด้ห�เงนิ้ทุำน้เพือ่จ้ำ�งแพทำยสุ์ิขภ�พจิำตั้
กว�่ 10,000 คน้ จัำด้ใหม่้ชีว่งเวล�ก่อน้วยัเรย่น้สิำ�หรบัเด็้กอ�ยุ 4 ขวบทุำก ๆ คน้ และอ�ห�รใน้
โรงเรย่น้ฟรส่ิำ�หรบันั้กเรย่น้ท่่ำหวิโหยทุำกคน้ ใน้ฐ�น้ะผูป้็กครองท่่ำทำำ�ง�น้กับโรงเรย่น้ของรฐัท่่ำใชีเ้วล� 
14 ป่็ใน้ก�รสิอน้ทัำกษีะชีว่ติั้และพลเมือง จัำด้ทำำ�โครงก�รหลังเลิกเรย่น้และสุิขภ�พจิำตั้ และใหก้�รชีว่ย
เหลือนั้กเรย่น้นั้กศ่กษี� ผมมุ่งมัน่้ท่่ำจำะรว่มมือกับผูป้็กครองเพ่ือชี่แ้น้ะคว�มต้ั้องก�รด้้�น้ก�รศ่กษี�ของ

บุตั้รหล�น้ของเร� ผมพย�ย�มอย�่งเต็ั้มท่่ำเพือ่ใหแ้น่้ใจำว�่บุตั้รหล�น้ของเร�ก้�วหน้้�ข่น้้ รวมถ่งก�รทำำ�ใหมั้น่้ใจำว�่นั้กเรย่น้ทุำกคน้
สิ�ม�รถอ�่น้หนั้งสืิอออกใน้ชีัน้้เกรด้สิ�ม และใหก้�รฝ่่กอบรมด้้�น้วทิำย�ก�รคอมพวิเตั้อรแ์ละโอก�สิใน้ก�รเรย่น้รูส้ิองภ�ษี� 
ผมจำะยนื้หยดั้ต่ั้อสู้ิกับผูท่่้ำต้ั้องก�รทำำ�ใหโ้รงเรย่น้รฐัเป็็น้สิถ�น้ศ่กษี�เอกชีน้ และต่ั้อสู้ิกับผูท่่้ำโจำมต่ั้เย�วชีน้ LGBTQ นั้กเรย่น้ผิวส่ิ และ
เย�วชีน้ท่่ำม่ร�ยได้้ต่ั้ำ�ของเร� ผมจำะทำำ�ง�น้เพือ่แก้ไขคว�มไม่เท่ำ�เท่ำยมกัน้ใน้ก�รศ่กษี� และทำำ�ง�น้เพือ่ใหแ้น่้ใจำว�่นั้กเรย่น้ทุำกคน้จำะ
ได้้รบัก�รศ่กษี�ท่่ำด่้ท่่ำสุิด้และม่โอก�สิม่ชีว่ติั้ท่่ำด่้ ผมรูส่้ิกเป็็น้เก่ยรติั้อย�่งยิง่ท่่ำได้้รบัก�รสินั้บสิน้นุ้จำ�กครูอ�จำ�รย ์พย�บ�ล และนั้กผจำญ
เพลิงของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย พรอ้มทัำง้ พรรคเด้โมแครตั้รฐัแคลิฟอรเืน่้ย, Planned Parenthood, Equality California, โฆษีก Nancy 
Pelosi และวฒิุสิม�ชีกิ Alex Padilla ผมจำะถือว�่เป็็น้เก่ยรติั้ท่่ำได้้รบัคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้ใน้เดื้อน้พฤศจิำก�ยน้น้่้
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การเลืือกต้ั้�งในรฐ้แคลิืฟอรเ์นีย
กฎหมายว่า่ด้้ว่ยการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้นแบบเปิิด้เพื่ื�อหาผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งสองคนท่ี่�ได้้คะแนนเส่ยงมากท่ี่�สุด้ กำาหนด้
ว่า่ ต้ั้องใส่ชื่ื�อผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งทุี่กคนสำาหรบ้ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืงคะแนนเส่ยง ลืงในบ้ตั้รลืงคะแนนใบ
เด่้ยว่ก้น ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืงคะแนนเส่ยง รว่มถึึง ตั้ำาแหน่งในสภานิติั้บ้ญญ้ติั้ขั้องรฐ้ ตั้ำาแหน่งในรฐ้สภา
ขั้องสหรฐ้ฯ แลืะตั้ำาแหน่งที่างรฐ้ธรรมนญ้ขั้องรฐ้

ในท้ี่�งการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้นแบบเปิิด้แลืะการเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิ ท่ี่านสามารถึลืงคะแนนเส่ยงใหแ้ก่ผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งคน
ใด้ก็ได้้ โด้ยไม่ต้ั้องคำานึงว่า่ท่ี่านได้้ระบุในแบบฟอรม์ขั้ึ�นที่ะเบ่ยนผู้้้ลืงคะแนนเส่ยงขั้องท่ี่านว่า่ท่ี่านชื่อบพื่รรคใด้  
ในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้น ผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งสองคนท่ี่�ได้้รบ้คะแนนเส่ยงมากท่ี่�สุด้ โด้ยไม่คำานึงถึึงพื่รรคท่ี่�ชื่อบ จะได้้
เขั้้าไปิส่้การเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิ หากผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งคนหนึ�งได้้รบ้คะแนนเส่ยงส่ว่นใหญ่ (อยา่งน้อยท่ี่�สุด้รอ้ยลืะ  
50 + 1) ก็ยง้จะต้ั้องจ้ด้ใหม่้การเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิขั้ึ�น

ไม่ม่การใชื่ร้ะบบการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้นแบบเปิิด้ขั้องรฐ้แคลิืฟอรเ์น่ยก้บผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งตั้ำาแหน่งปิระธานาธบิด่้
สหรฐ้ฯ คณะกรรมการกลืางขั้องเที่ศมณฑลื หรอืตั้ำาแหน่งต่ั้าง ๆ ภายในท้ี่องถิึ�น

ผู้้ส้ม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งท่ี่�ผู้้้ลืงคะแนนเส่ยงเขั้ย่นชื่ื�อลืงในบต้ั้รลืงคะแนนเอง สำาหรบ้ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้ล้ืงคะแนน
เส่ยง ยง้คงสามารถึสม้ครเขั้า้ชื่งิตั้ำาแหน่งในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้นได้้ แต่ั้ผู้้ส้ม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งท่ี่�ผู้้้ลืงคะแนนเส่ยงเขั้ย่นชื่ื�อ
ลืงในบต้ั้รลืงคะแนนเอง จะได้้เขั้า้ไปิส่้การเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิได้้ก็ต่ั้อเมื�อผู้้ส้ม้ครคนน้�นเป็ินหนึ�งในสองขั้องผู้้ท่้ี่�ได้้รบ้คะแนน
เส่ยงมากท่ี่�สุด้ในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้นเท่ี่าน้�น นอกจากน่� ยง้ไม่ม่กระบว่นการเสนอชื่ื�อโด้ยอสิระสำาหรบ้การเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิ

กฎหมายขั้องรฐ้แคลิืฟอรเ์น่ย กำาหนด้ใหต้้ั้องพื่ิมพื่์ขั้้อม้ลืต่ั้อไปิน่�ลืงในค่้มือฉบ้บน่�

ตั้ำาแหน่งทีี่�เสนอชื่ื�อโดยผู้้�ลืงคะแนนเสยีง
พื่รรคการเมืองไม่ม่สิที่ธิ�ท่ี่�จะเสนอชื่ื�อผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งอยา่งเป็ินที่างการ สำาหรบ้ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้
ลืงคะแนนเส่ยงในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้น ผู้้้สม้ครท่ี่�ได้้รบ้การเสนอชื่ื�อสำาหรบ้ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืงคะแนน
เส่ยงในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้น เป็ินผู้้้ได้้รบ้เสนอชื่ื�อจากปิระชื่าชื่น แลืะไม่ใชื่ผู้่้้ได้้รบ้เสนอชื่ื�ออยา่งเป็ินที่างการจาก
พื่รรคการเมืองใด้ในการเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิ ผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งท่ี่�จะเขั้้าชื่งิตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืงคะแนนเส่ยง ต้ั้อง
ระบุพื่รรคการเมืองท่ี่�ตั้นชื่อบหรอืการไม่ม่พื่รรคการเมืองท่ี่�ชื่อบ ลืงในบ้ตั้รลืงคะแนน แต่ั้การระบุพื่รรคการเมือง
ท่ี่�ชื่อบเป็ินสิ�งท่ี่�ผู้้้สม้ครคนน้�นเลืือกเท่ี่าน้�น แลืะจะแสด้งไว่ใ้นบ้ตั้รลืงคะแนนเพื่ื�อเป็ินขั้้อม้ลืใหแ้ก่ผู้้้ลืงคะแนน
เส่ยงเท่ี่าน้�น น่�ไม่ได้้หมายคว่ามว่า่ผู้้้สม้ครคนน้�นได้้รบ้การเสนอชื่ื�อหรอืรบ้รองโด้ยพื่รรคการเมืองน้�น หรอืว่า่ม่
คว่ามเก่�ยว่ขั้้องก้นระหว่า่งพื่รรคน้�นก้บผู้้้สม้ครคนน้�น แลืะต้ั้องไม่ถืึอว่า่ผู้้้สม้ครทุี่กคนท่ี่�ได้้รบ้การเสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืง
คะแนนเส่ยง เป็ินผู้้้สม้ครท่ี่�ได้้รบ้การเสนอชื่ื�ออยา่งเป็ินที่างการขั้องพื่รรคการเมืองใด้ ในค่้มือขั้้อม้ลืสำาหรบ้ผู้้้ลืง
คะแนนเส่ยงขั้องเที่ศมณฑลื พื่รรคการเมืองอาจระบุรายชื่ื�อผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งสำาหรบ้ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืง
คะแนนเส่ยงซึึ่�งเป็ินผู้้้ท่ี่�ได้้รบ้การรบ้รองอยา่งเป็ินที่างการจากพื่รรคน้�น

ผู้้้ลืงคะแนนเส่ยงคนใด้จะลืงคะแนนเส่ยงใหแ้ก่ผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งคนใด้ก็ได้้สำาหรบ้ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืง
คะแนนเส่ยง หากม่คุณสมบ้ติั้ตั้ามท่ี่�กำาหนด้ในการลืงคะแนนเส่ยงสำาหรบ้ตั้ำาแหน่งน้�น ผู้้้สม้ครท่ี่�ได้้รบ้คะแนน
เส่ยงส้งสุด้สองคนแรกในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้น จะได้้เขั้้าไปิส่้การเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิสำาหรบ้ตั้ำาแหน่งท่ี่�เสนอชื่ื�อโด้ยผู้้้ลืง
คะแนนเส่ยง แม้ว่า่ผู้้้สม้ครท้ี่�งสองคนจะได้้ระบุว่า่ชื่อบพื่รรคเด่้ยว่ก้นก็ตั้าม พื่รรคการเมืองจะไม่ม่สิที่ธิ�ใหผู้้้้สม้คร
รบ้เลืือกต้ั้�งท่ี่�ระบุพื่รรคท่ี่�ชื่อบ เขั้้าไปิส่้การเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิได้้ เว่น้เส่ยแต่ั้ว่า่ผู้้้สม้ครคนน้�นจะเป็ินหนึ�งในสองคนท่ี่�ได้้
รบ้คะแนนเส่ยงส้งสุด้ในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้น

ตั้ำาแหน่งที่างการเมืืองทีี่�ไมื่สง้ก้ดพรรค
พื่รรคการเมืองไม่ม่สิที่ธิ�ท่ี่�จะเสนอชื่ื�อผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งสำาหรบ้ตั้ำาแหน่งที่างการเมืองท่ี่�ไม่ส้งก้ด้พื่รรคในการ
เลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้น แลืะผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้นไม่ได้้เป็ินผู้้้ได้้รบ้การเสนอชื่ื�ออยา่งเป็ินที่างการขั้อง
พื่รรคใด้สำาหรบ้ตั้ำาแหน่งเฉพื่าะในการเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิ ผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�งท่ี่�จะเขั้้าชื่งิตั้ำาแหน่งที่างการเมืองท่ี่�ไม่
ส้งก้ด้พื่รรค ไม่สามารถึระบุในบ้ตั้รลืงคะแนนว่า่ตั้นชื่อบพื่รรคใด้ หรอืไม่ชื่อบพื่รรคใด้เลืย ผู้้้สม้ครรบ้เลืือกต้ั้�ง
สองคนท่ี่�ได้้รบ้คะแนนเส่ยงส้งสุด้ในการเลืือกต้ั้�งขั้้ �นต้ั้น จะได้้เขั้้าไปิส่้การเลืือกต้ั้�งท้ี่�ว่ไปิสำาหรบ้ตั้ำาแหน่งที่างการ
เมืองท่ี่�ไม่ส้งก้ด้พื่รรค
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ผู้้พ้พิากษีาศาลฎีกา

วธิดีำาเนิีนีการเลือกตัั้�ง
ภ�ยใต้ั้รฐัธรรมน้ญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย ผู้พิพ�กษี�ศ�ลฎ่ก�และผู้พิพ�กษี�ศ�ลอุทำธรณ์อยูภ่�ยใต้ั้ก�รยนื้ยนั้จำ�กผู้ลง
คะแน้น้เส่ิยง สิ�ธ�รณชีน้ลงคะแน้น้เส่ิยง "รบั" หรอื "ไม่รบั" จำะเป็็น้ก�รรกัษี�ผู้พิพ�กษี�แต่ั้ละคน้หรอืไม่

ตั้ำ�แหน่้งผู้พิพ�กษี�เหล่�น่้�เป็็น้ตั้ำ�แหน่้งทำ�งก�รเมืองท่ำ�ไม่สัิงกัด้พรรค

ก่อน้ท่ำ�บุคคลใด้สิ�ม�รถเป็็น้ผู้พิพ�กษี�ใน้ศ�ลอุทำธรณ์ได้้ ผู้ว�่ก�รรฐัต้ั้องส่ิงร�ยชีื�อผู้รบัสิมัครเลือกตัั้�งไป็ยงัคณะกรรม�ธกิ�ร
ก�รป็ระเมิน้ผู้สิมัครซ่ึ่�งป็ระกอบด้้วยสิม�ชีกิจำ�กมห�ชีน้และนั้กกฎหม�ย คณะกรรม�ธกิ�รจำะทำำ�ก�รพิจำ�รณ�อย�่งละเอย่ด้
ถ่งภูมิหลังและคุณสิมบัติั้ของผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�ง และข้อมูลท่ำ�รบัม�จำ�กชุีมชีน้ และส่ิงผลก�รป็ระเมิน้ของผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�ง
ไป็ยงัผู้ว�่ก�ร

จำ�กนั้�น้ผู้ว�่ก�รรฐัจำะตั้รวจำสิอบก�รป็ระเมิน้ผลของคณะกรรม�ธกิ�รและเสิน้อชีื�อผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�งอย�่งเป็็น้ทำ�งก�ร 
โด้ยท่ำ�คุณสิมบัติั้ของพวกเข�จำะได้้รบัก�รลงคว�มคิด้เหน็้จำ�กสิ�ธ�รณชีน้ก่อน้ท่ำ�จำะม่ก�รตั้รวจำ และตั้รวจำสิอบโด้ยคณะ
กรรม�ธกิ�รแต่ั้งตัั้�งผู้พิพ�กษี� คณะกรรม�ธกิ�รดั้งกล่�วป็ระกอบด้้วยหวัหน้้�ผู้พิพ�กษี�แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย อยัก�รสูิงสุิด้
แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย และหวัหน้้�ผู้พิพ�กษี�โด้ยตั้ำ�แหน่้งแหง่ศ�ลอุทำธรณ์ระดั้บอ�วุโสิ จำ�กนั้�น้คณะกรรม�ธกิ�รแต่ั้งตัั้�งผู้
พิพ�กษี�ต้ั้องยนื้ยนั้หรอืป็ฏิิเสิธก�รเสิน้อชีื�อ ต่ั้อเมื�อได้้รบัก�รยนื้ยนั้แล้วเท่ำ�นั้�น้ ผู้ถูกเสิน้อชีื�อก็จำะกล�ยเป็็น้ผู้พิพ�กษี�

หลังจำ�กก�รยนื้ยนั้น่้� ผู้พิพ�กษี�ทำำ�ก�รสิ�บ�น้ตั้น้ต่ั้อตั้ำ�แหน่้งน่้�และข่�น้กับก�รอน้มัุติั้ของผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงใน้ก�รเลือกตัั้�ง
ผู้ว�่ก�รรฐัครั �งถัด้ไป็ และหลังจำ�กนั้�น้เป็็น้ก�รสิรุป็ของแต่ั้ละว�ระ ว�ระท่ำ�บัญญัติั้ไวต้ั้�มรฐัธรรมน้ญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย
สิำ�หรบัผู้พิพ�กษี�ของศ�ลฏ่ิก�และศ�ลอุทำธรณ์คือ 12 ปี็ ผู้พิพ�กษี�จำะได้้รบัก�รยนื้ยนั้จำ�กคณะกรรม�ธกิ�รแต่ั้งตัั้�งผู้
พิพ�กษี�จำน้กว�่จำะถ่งก�รเลือกตัั้�งผู้ว�่ก�รรฐัครั �งต่ั้อไป็เท่ำ�นั้�น้ เมื�อใด้ก็ตั้�มพวกเข�เสิน้อเข้�ชีงิตั้ำ�แหน่้งเพื�อก�รด้ำ�รงอยู่
ใน้ว�ระท่ำ�เหลืออยู ่ห�กผู้ท่ำ�ด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้งก่อน้หน้้�ของพวกเข�คน้ใด้ก็ตั้�มอ�จำจำะอยูใ่น้ว�ระไม่ว�่ส่ิ�หรอืแป็ด้ปี็ (ป็ระมวล
กฎหม�ยว�่ด้้วยก�รเลือกตัั้�ง ม�ตั้ร� 9083)

เมื�อศ�ลฎ่ก�ของรฐัหรอืศ�ลอุทำธรณ์ใกล้สิิ�น้สุิด้ว�ระก�รด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้ง ม่ก�รขอใหผู้ล้งคะแน้น้เส่ิยงตัั้ด้สิิน้ใจำว�่จำะใหผู้้พพิ�กษี�
ด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้งต่ั้อไป็ (ยงัคงใหท้ำำ�ง�น้ต่ั้อไป็) อก่ว�ระหน่้�งหรอืไม่ น่้�เรย่กว�่ก�รเลือกตัั้�งก�รด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้งของผูพิ้พ�กษี�

ใน้ก�รเลือกตัั้�งก�รด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้งของผู้พิพ�กษี�น่้� ผู้พิพ�กษี�จำะไม่ม่ผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�งท่ำ�เป็็น้คู่แข่ง ห�กผู้พิพ�กษี�ได้้รบั
ก�รลงคะแน้น้เส่ิยง "รบั" ม�กกว�่ ผู้พิพ�กษี�อ�จำยงัคงอยูใ่น้ตั้ำ�แหน่้งเดิ้มต่ั้อไป็ได้้ ห�กผู้พิพ�กษี�ได้้รบัก�รลงคะแน้น้
เส่ิยง "ไม่รบั" ม�กกว�่ ผู้พิพ�กษี�จำะสิิ�น้สุิด้ว�ระปั็จำจุำบัน้ จำ�กนั้�น้ผู้ว�่ก�รรฐัจำะแต่ั้งตัั้�งผู้พิพ�กษี�คน้ใหม่ข่�น้ม�แทำน้

ตั้ำ�แหน่้งผู้พิพ�กษี�ของศ�ลฎ่ก�ของรฐัจำะดู้แลทัำ�วทัำ�งรฐั ดั้งนั้�น้ ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยทัำ�งหมด้จ่ำงม่ส่ิวน้รว่มใน้
ก�รเลือกตัั้�งก�รด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้งของผู้พิพ�กษี�น่้� 

ผู้พิพ�กษี�ศ�ลอุทำธรณ์ทำำ�หน้้�ท่ำ�ใน้หน่้�งใน้หกเขตั้ใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย เฉพ�ะผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ลงทำะเบ่ยน้ใน้เขตั้อุทำธรณ์
ของตั้น้เท่ำ�นั้�น้ท่ำ�จำะม่สิิทำธิ�พิจำ�รณ�ว�่ผู้พิพ�กษี�ของเขตั้นั้�น้ควรจำะด้ำ�รงตั้ำ�แหน่้งต่ั้อไป็หรอืไม่

สิำ�หรบัข้อมูลเพิ�มเติั้มเก่�ยวกับผู้พิพ�กษี�ศ�ลฎ่ก�และผู้พิพ�กษี�ศ�ลอุทำธรณ์ โป็รด้ไป็ท่ำ�เวบ็ไซึ่ต์ั้  
voterguide.sos.ca.gov หรอื courts.ca.gov
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ภููมิิหลัังด้ีานผูู้้พพิากษา: รองผู้พิพ�กษี� ศ�ลฎ่ก�แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย 2011 ถ่งปั็จำจุำบัน้ 

Joshua P. Groban รองผู้พิพ�กษี� ศ�ลฎ่ก�แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย

การรบัเข้้าเป็็นเนติิบัณฑิิติ: ธนั้ว�คม 1998

การศึึกษา: Harvard Law School, J.D., 1998; Stanford University, A.B., 1995

ภููมิิหลัังอาชีพีทางกฎหมิาย: เสิม่ยน้กฎหม�ยผู้พิพ�กษี� William C. Conner เขตั้ทำ�งใต้ั้ของนิ้วยอรก์ 1998–1999; 
ทำน้�ยคว�ม Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, 1999–2005; ทำน้�ยคว�ม Munger, Tolles และ Olson 
LLP, 2005–2010 ท่ำ�ป็รก่ษี�อ�วุโสิผู้ว�่ก�รรฐั Jerry Brown, 2011–2018 อ�จำ�รย ์คณะนิ้ติั้ศ�สิตั้ร ์UCLA 2014–2018  

ภููมิิหลัังด้ีานผูู้้พพิากษา: รองผู้พิพ�กษี� ศ�ลฎ่ก�แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย 2018–ปั็จำจุำบัน้ 

Patricia Guerrero หวัหน้้�ผู้พิพ�กษี�แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย

การรบัเข้้าเป็็นเนติิบัณฑิิติ: 1997

การศึึกษา: Stanford Law School, J.D., 1997; University of California, Berkeley, B.A., 1994

ภููมิิหลัังอาชีพีทางกฎหมิาย: Partner, Latham & Watkins LLP (2006–2013); Associate, Latham & Watkins 
LLP (2003–2006 และ 1997–2002) ผู้ชีว่ยอยัก�รสิหรฐัฯ สิำ�นั้กง�น้อยัก�รสิหรฐัฯ เขตั้ทำ�งใต้ั้ของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย 
(2002–2003)

ภููมิิหลัังการพจิารณาคดีี: รองผู้พิพ�กษี� ศ�ลฎ่ก�รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย ม่น้�คม 2022–ปั็จำจุำบัน้ รองผู้พิพ�กษี�ศ�ล
อุทำธรณ์รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย เขตั้อุทำธรณ์ท่ำ�ส่ิ� หน่้วยท่ำ�หน่้�ง ธนั้ว�คม 2017–ม่น้�คม 2022; ผู้พิพ�กษี�ศ�ลฏ่ิก� San Diego 
2013–2017

เมื�อวนั้ท่ำ� 10 สิิงห�คม 2022 รองผู้พิพ�กษี�ศ�ลฎ่ก�ผู้ทำรงเก่ยรติั้ Patricia Guerrero ได้้รบัก�รเสิน้อชีื�อโด้ยผู้ว�่ก�ร 
Gavin Newsom ใหเ้ป็็น้หวัหน้้�ผู้พิพ�กษี�แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่้ยคน้ต่ั้อไป็ ก�รเสิน้อชีื�อโด้ยผู้ว�่ก�รรฐัจำะม่ผลเมื�อได้้รบัก�ร
ยนื้ยนั้จำ�กคณะกรรม�ธกิ�รก�รแต่ั้งตัั้�งผู้พิพ�กษี�แล้ว ห�กได้้รบัก�รยนื้ยนั้จำ�กคณะกรรม�ธกิ�ร ผู้พิพ�กษี� Guerrero 
จำะป็ร�กฏิชีื�อใน้บัตั้รลงคะแน้น้ก�รเลือกตัั้�งทัำ�วไป็วนั้ท่ำ� 8	พฤศจิำก�ยน้	2022” สิำ�หรบัข้อมูลเพิ�มเติั้มเก่�ยวกับก�รเลือกตัั้�งผู้
พิพ�กษี� กรุณ�ดู้หน้้� 68 ของคู่มือน่้� สิำ�หรบัข้อมูลท่ำ�ป็รบัป็รุงแล้วเก่�ยวกับก�รเสิน้อชีื�อศ�ลฎ่ก�รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย กรุณ�
ไป็ท่ำ� www.courts.ca.gov
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คำาเตืั้อนี: หา้มัการใช้อ้ทิธพิลหรอืวธิกีารที�ไมั่ซื่ื�อสตัั้ยเ์พื�อ
ได้คะแนีนีเสยีงมัา!
การละเมิัดอาจนีำาไปส้่การเสียค่าปรบัและ/หรอืจำาคุก

ที�ไหนี:
	• ภ�ยใน้บรเิวณใกล้เค่ยงบุคคลท่ำ�อยูใ่น้แถวท่ำ�จำะทำำ�ก�รลงคะแน้น้ หรอืภ�ยใน้ 100 ฟุตั้จำ�กทำ�งเข้�ของสิถ�น้
ท่ำ�เลือกตัั้�ง ห�้มมิใหท้ำำ�กิจำกรรมต่ั้อไป็น่้�ใกล้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยงหรอืกล่องรบับัตั้ร

กิจกรรมัใดบ้างที�หา้มั:
	• หา้มิขอใหบุ้คคลใด้ลงคะแน้น้เส่ิยงเหน็้ด้้วยหรอืคัด้ค้�น้ผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�งหรอืป็ระเด็้น้ใน้บัตั้รลงคะแน้น้
	• หา้มิแสิด้งชีื�อ รูป็ภ�พ หรอืโลโก้ของผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�ง
	• หา้มิปิ็ด้กั�น้ก�รเข้�ถ่งหรอืเดิ้น้เตั้รใ่กล้กล่องรบับัตั้รลงคะแน้น้ใด้ ๆ
	• หา้มิใหข้้อมูลท่ำ�เป็็น้สืิ�อหรอืข้อมูลเส่ิยงเพื�อเหน็้ด้้วยหรอืคัด้ค้�น้ผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�งหรอืป็ระเด็้น้ใน้บัตั้รลง
คะแน้น้ ใกล้สิถ�น้ท่ำ�เลือกตัั้�ง ศูน้ยล์งคะแน้น้เส่ิยง หรอืกล่องรบับัตั้รลงคะแน้น้

	• หา้มิเผยแพรค่ำ�รอ้งใด้ ๆ รวมถ่งก�รเข้�ชีื�อเสิน้อกฎหม�ยโด้ยป็ระชี�ชีน้ ก�รลงป็ระชี�มติั้ ก�รเรย่กคืน้ 
หรอืก�รเสิน้อชีื�อผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�ง

	• หา้มิแจำกจ่ำ�ย จัำด้แสิด้ง หรอืสิวมเสืิ�อผ้�ใด้ ๆ (หมวก เสืิ�อเชีิ�ตั้ ป้็�ย กระดุ้ม สิติั้�กเกอร)์ ท่ำ�ม่ชีื�อ รูป็ภ�พ โลโก้ 
และ/หรอืเหน็้ด้้วยหรอืคัด้ค้�น้ผู้สิมัครรบัเลือกตัั้�งหรอืป็ระเด็้น้ใน้บัตั้รลงคะแน้น้ใด้ ๆ

	• หา้มิแสิด้งข้อมูลหรอืพูด้คุยกับผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงเก่�ยวกับสิิทำธใิน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยงของผู้ลงคะแน้น้เส่ิยง
ข้อห�้มใน้ก�รใชีอ้ทิำธพิลหรอืวธิก่�รท่ำ�ไม่ซืึ่�อสัิตั้ยเ์พื�อได้้คะแน้น้เส่ิยงม�ท่ำ�สิรุป็ไวข้้�งต้ั้น้ ม่ระบุไวใ้น้ข้อ 7 ของ
หมวด้ 4 ของภ�ค 18 แหง่ป็ระมวลกฎหม�ยว�่ด้้วยก�รเลือกตัั้�งของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย
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คำาเตืั้อนี: หา้มัการทุจรติั้ในีกระบวนีการลงคะแนีนีเสยีง!
การละเมัิดอาจนีำาไปส้่การเสียค่าปรบัและ/หรอืจำาคุก

กิจกรรมัใดบ้างที�หา้มั:
	• หา้มิกระทำำ�ก�รหรอืพย�ย�มกระทำำ�ก�รฉ้อโกงก�รเลือกตัั้�ง
	• หา้มิใหค่้�ตั้อบแทำน้หรอืก�รติั้ด้สิิน้บน้ ไม่ว�่ใน้ลักษีณะใด้หรอืโด้ยวธิก่�รใด้ก็ตั้�มท่ำ�ชีกัจูำงหรอืพย�ย�ม
ชีกัชีวน้ใหบุ้คคลลงคะแน้น้เส่ิยงหรอืงด้เวน้้จำ�กก�รลงคะแน้น้เส่ิยง

	• หา้มิลงคะแน้น้เส่ิยงอย�่งผิด้กฎหม�ย
	• หา้มิพย�ย�มลงคะแน้น้เส่ิยงหรอืชีว่ยเหลือผู้อื�น้ใน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยงเมื�อไม่ม่สิิทำธิ�ใน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยง
	• หา้มิม่ส่ิวน้รว่มใน้ก�รใชีอ้ทิำธพิลหรอืวธิก่�รท่ำ�ไม่ซืึ่�อสัิตั้ยเ์พื�อได้้คะแน้น้เส่ิยงม� ถ่�ยภ�พ หรอืบัน้ท่ำกผู้ลง
คะแน้น้เส่ิยงเข้�หรอืออกจำ�กหน่้วยเลือกตัั้�ง หรอืก่ด้ขว�งทำ�งเข้�ออกหรอืท่ำ�จำอด้รถ

	• หา้มิรดิ้รอน้สิิทำธขิองบุคคลใน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยง หรอืกระทำำ�ก�รใด้ ๆ ท่ำ�ทำำ�ใหผู้้ลงคะแน้น้เส่ิยงไม่สิ�ม�รถ
ลงคะแน้น้เส่ิยงได้้ หรอืชีะลอกระบวน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยง หรอืหลอกลวงบุคคลใด้ ๆ ว�่บุคคลดั้งกล่�วไม่ม่
สิิทำธิ�ลงคะแน้น้เส่ิยงหรอืไม่ได้้ลงทำะเบ่ยน้เพื�อลงคะแน้น้เส่ิยง

	• หา้มิพย�ย�มตั้รวจำสิอบว�่ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงได้้ลงคะแน้น้ของตั้น้อย�่งไร
	• หา้มิครอบครองหรอืจัำด้ใหบุ้คคลครอบครองอ�วุธปื็น้ใน้บรเิวณใกล้เค่ยงกับสิถ�น้ท่ำ�เลือกตัั้�ง ยกเวน้้ใน้บ�งกรณ่
	• หา้มิป็ร�กฏิตัั้วหรอืจัำด้ใหใ้ครม�สิวมเครื�องแบบของเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�รกัษี�คว�มสิงบ ผู้พิทัำกษ์ี หรอืเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�รกัษี�
คว�มป็ลอด้ภัยใน้บรเิวณใกล้เค่ยงกับสิถ�น้ท่ำ�เลือกตัั้�ง ยกเวน้้ใน้บ�งกรณ่

	• หา้มิเข้�ไป็ยุง่เก่�ยวหรอืขัด้ขว�งส่ิวน้ป็ระกอบใด้ ๆ ของระบบก�รลงคะแน้น้เส่ิยง
	• หา้มิป็ลอมแป็ลง ดั้ด้แป็ลง หรอืยุง่เก่�ยวกับผลก�รเลือกตัั้�ง
	• หา้มิเป็ล่�ยน้แป็ลงผลก�รเลือกตัั้�ง
	• หา้มิยุง่เก่�ยว ทำำ�ล�ย หรอืเป็ล่�ยน้แป็ลงร�ยก�รเลือกตัั้�ง บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้ทำ�งก�ร หรอืตู้ั้ลงคะแน้น้
เส่ิยงใด้ ๆ

	• หา้มิจัำด้แสิด้งตู้ั้รวบรวมบัตั้รลงคะแน้น้อย�่งไม่เป็็น้ทำ�งก�รท่ำ�อ�จำหลอกลวงผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงใหเ้ชีื�อว�่เป็็น้ก
ล่องรบับัตั้รอย�่งเป็็น้ทำ�งก�ร

	• หา้มิเข้�ไป็ยุง่เก่�ยวหรอืรบกวน้เก่�ยวกับผลก�รลงคะแน้น้เส่ิยง
	• หา้มิบังคับหรอืหลอกลวงบุคคลท่ำ�ไม่สิ�ม�รถอ�่น้ได้้หรอืผู้สูิงอ�ยุใหล้งคะแน้น้เส่ิยงเหน็้ด้้วยหรอืคัด้ค้�น้ผู้
สิมัครรบัเลือกตัั้�งหรอืป็ระเด็้น้ใน้บัตั้รลงคะแน้น้ท่ำ�ขัด้ต่ั้อเจำตั้น้�รมณ์ของผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงดั้งกล่�ว

	• หา้มิทำำ�ตัั้วเป็็น้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งห�กคุณไม่ได้้เป็็น้
นายจ้างไม่สิ�ม�รถกำ�หน้ด้ใหห้รอืขอใหพ้นั้กง�น้น้ำ�บัตั้รลงคะแน้น้โด้ยส่ิงทำ�งไป็รษีณ่ยม์�ท่ำ�ทำำ�ง�น้ หรอืขอให้
พนั้กง�น้ลงคะแน้น้เส่ิยงใน้ท่ำ�ทำำ�ง�น้ได้้ ณ เวล�ท่ำ�จ่ำ�ยเงนิ้เดื้อน้หรอืค่�จ้ำ�ง น้�ยจ้ำ�งไม่สิ�ม�รถแน้บเอกสิ�รท่ำ�
พย�ย�มโน้้มน้้�วคว�มคิด้เหน็้ทำ�งก�รเมืองหรอืก�รกระทำำ�ของพนั้กง�น้ได้้

สมิาชีกิคณะกรรมิการ ป็ระจำาเข้ติ	ไม่สิ�ม�รถพย�ย�มทำำ�ใหท้ำร�บว�่ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงได้้ลงคะแน้น้เส่ิยงของตั้น้
อย�่งไร หรอืเปิ็ด้เผยว�่ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงได้้ลงคะแน้น้เส่ิยงของตั้น้อย�่งไร ห�กค้น้พบข้อมูลใน้ภ�ยหลัง

ข้อห�้มเก่�ยวกับกิจำกรรมก�รทุำจำรติั้ใน้กระบวน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�สิรุป็ไวข้้�งต้ั้น้ ม่ระบุไวใ้น้หมวด้ 6 ของภ�ค 
18 แหง่ป็ระมวลกฎหม�ยว�่ด้้วยก�รเลือกตัั้�งของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย
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การลงทะเบยีนีผู้้ล้งคะแนีนีเสยีง
ห�กท่ำ�น้ได้้ลงทำะเบย่น้เพื�อลงคะแน้น้เส่ิยงแล้ว ท่ำ�น้ไม่ต้ั้องลงทำะเบย่น้อก่ เว้น้แต่ิท่ำ�น้เป็ล่�ยน้ชีื�อ ท่ำ�อยู่
บ�้น้ หรอืท่ำ�อยูท่ำ�งไป็รษีณ่ย ์หรอืห�กท่ำ�น้ต้ั้องก�รจำะเป็ล่�ยน้หรอืเลือกพรรคก�รเมือง
ลงทำะเบ่ยน้เพื�อลงคะแน้น้เส่ิยงทำ�งออน้ไลน์้ได้้ท่ำ� registertovote.ca.gov หรอืโทำร
สิ�ยด่้วน้สิำ�หรบัผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงของเลข�ธกิ�รรฐั ท่ำ�หม�ยเลขโทำรฟร ่(855) 345-3933 เพื�อใหส่้ิงแบบ
ฟอรม์ก�รลงทำะเบย่น้ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงใหแ้ก่ท่ำ�น้ทำ�งไป็รษีณ่ย์
ส่ิวน้ใหญ่สิ�ม�รถห�แบบฟอรม์ก�รลงทำะเบ่ยน้ผูล้งคะแน้น้เส่ิยงได้้ท่ำ�ท่ำ�ทำำ�ก�รไป็รษีณ่ย ์หอ้งสิมุด้ 
สิำ�นั้กง�น้ป็ระจำำ�เมืองและเทำศมณฑล สิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑล และสิำ�นั้กง�น้เลข�ธกิ�ร
รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย

การลังทะเบยีนผูู้ล้ังคะแนนเสียงแบบมีิเง่�อนไข้
ห�กท่ำ�น้พล�ด้กำ�หน้ด้เวล�ก�รลงทำะเบย่น้ผู้ม่สิิทำธเิลือกตัั้�ง 15 วนั้ก่อน้วนั้เลือกตัั้�ง ท่ำ�น้ยงัคงสิ�ม�รถลง
ทำะเบ่ยน้เพื�อลงคะแน้น้ได้้
ใน้ชีว่ง 14 วนั้ก่อน้ถ่งวนั้เลือกตัั้�งและรวมถ่งวนั้เลือกตัั้�ง ท่ำ�น้สิ�ม�รถลงทำะเบย่น้แบบม่เงื�อน้ไขเพื�อลง
คะแน้น้และลงคะแน้น้เส่ิยงได้้ท่ำ�สิำ�นั้กง�น้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งของเทำศมณฑล ศูน้ยล์งคะแน้น้ หรอื
หน่้วยเลือกตัั้�ง ดู้ขอ้มูลเพิ�มเติั้มได้้ท่ำ� http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg

ขอ้ม้ัลความัเปน็ีสว่นีตัั้วในีการลงทะเบยีนีผู้้ล้งคะแนีนีเสยีง
โป็รแกรมิการลังทะเบียนผูู้ล้ังคะแนนเสียงที�เป็น็คว้ามิลัับสำาหรบัโป็รแกรมิ Safe at Home: ผู้ลงคะแน้น้
เส่ิยงบ�งร�ยท่ำ�เผชีญิกับสิถ�น้ก�รณ์ท่ำ�คุกค�มชีว่ติั้ (นั้�น้คือ เหยื�อและผูร้อด้ชีว่ติั้จำ�กคว�มรุน้แรงใน้
ครอบครวั ก�รสิะกด้รอยตั้�ม ก�รล่วงละเมิด้ทำ�งเพศ ก�รค้�มน้ษุีย ์ก�รกระทำำ�ทำ�รุณต่ั้อผูสู้ิงอ�ยุ/ผู้ใหญ่
ท่ำ�ต้ั้องพ่�งพ�) อ�จำม่สิิทำธิ�ได้้รบัสิถ�น้ะผูล้งคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้คว�มลับห�กพวกเข�เป็็น้สิม�ชีกิท่ำ�ใชีง้�น้
อยูข่องโป็รแกรม Safe at Home สิำ�หรบัขอ้มูลเพิ�มเติั้ม โป็รด้ติั้ด้ต่ั้อหม�ยเลขโทำรฟรโ่ป็รแกรม Safe at 
Home ของเลข�ธกิ�รรฐัท่ำ� (877) 322-5227 หรอืไป็ท่ำ� https://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

คว้ามิเป็น็ส่ว้นตัิว้ข้องข้อ้มูิลัผูู้ล้ังคะแนนเสียง: เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งจำะใชีข้อ้มูลคำ�ใหก้�รเป็็น้ล�ย
ลักษีณ์อกัษีรเก่�ยวกับก�รลงทำะเบย่น้ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้เพื�อส่ิงขอ้มูลท่ำ�เป็็น้ทำ�งก�รใน้เรื�อง
กระบวน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยง เชีน่้ ท่ำ�ตัั้�งของหน่้วยเลือกตัั้�ง และป็ระเด็้น้ต่ั้�ง ๆ และผูส้ิมัครรบัเลือกตัั้�งท่ำ�จำะ
ป็ร�กฏิบน้บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยง กฎหม�ยห�้มมิใหใ้ชีก้�รลงทำะเบย่น้ผูล้งคะแน้น้เส่ิยงใน้เชีงิพ�ณิชีย ์และ
จำะเป็็น้คว�มผิด้อ�ญ�ป็ระเภทำลหุโทำษี อ�จำม่ก�รใหข้อ้มูลผูล้งคะแน้น้เส่ิยงแก่ผูส้ิมัครรบัเลือกตัั้�ง คณะ
กรรมก�รด้้�น้ป็ระเด็้น้บน้บตัั้รลงคะแน้น้เส่ิยง หรอืบุคคลอื�น้เพื�อจุำด้ป็ระสิงค์ด้้�น้ก�รเลือกตัั้�ง วชิี�ก�ร 
ก�รข�่ว ก�รเมือง หรอืรฐับ�ลตั้�มท่ำ�ได้้พจิำ�รณ�โด้ยเลข�ธกิ�รรฐั ไม่สิ�ม�รถใหห้ม�ยเลขใบขับข่�และ
หม�ยเลขป็ระกัน้สัิงคม หรอืล�ยมือชีื�อของท่ำ�น้ท่ำ�แสิด้งบน้บตัั้รข่�น้ทำะเบย่น้ผูล้งคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้
เพื�อจุำด้ป็ระสิงค์เหล่�น่้�ได้้ ห�กท่ำ�น้ม่คำ�ถ�มใด้ ๆ เก่�ยวกับก�รใชีข้อ้มูลผูล้งคะแน้น้เส่ิยง หรอืป็ระสิงค์
จำะร�ยง�น้ขอ้สิงสัิยว�่ม่ก�รใชีข้อ้มูลดั้งกล่�วใน้ทำ�งท่ำ�ผดิ้ โป็รด้โทำรติั้ด้ต่ั้อสิ�ยด่้วน้โทำรฟรส่ิำ�หรบัผู้ลง
คะแน้น้เส่ิยงของเลข�ธกิ�รรฐัท่ำ� (855) 345-3933
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ตั้รวจสอบสถ้านีะผู้้ล้งคะแนีนีเสยีงของท่านีทางออนีไลน์ี
ไป็ท่ำ�หน้้�	สิถ�น้ะผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงของฉัน้	ของเลข�ธกิ�รรฐัท่ำ� 
voterstatus.sos.ca.gov ท่ำ�ซ่ึ่�งท่ำ�น้สิ�ม�รถตั้รวจำสิอบสิถ�น้ะผู้ลง
คะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้ ห�สิถ�น้ท่ำ�เลือกตัั้�งหรอืศูน้ยล์งคะแน้น้เส่ิยง
ของท่ำ�น้ และข้อมูลอื�น้ ๆ อก่ม�กม�ย

ใชี	้สิถ�น้ะผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงของฉัน้	เพื�อ:
	• ตั้รวจำยนื้ยนั้ว�่ท่ำ�น้ได้้ข่�น้ทำะเบ่ยน้เลือกตัั้�งแล้ว 
	• ตั้รวจำยนื้ยนั้ท่ำ�อยูล่งทำะเบ่ยน้ผู้ม่สิิทำธเิลือกตัั้�งของท่ำ�น้
	• ตั้รวจำยนื้ยนั้ว�่ท่ำ�น้เลือกพรรคก�รเมืองใด้
	• ตั้รวจำสิอบยนื้ยนั้ภ�ษี�ท่ำ�ต้ั้องก�ร
	• ค้น้ห�ศูน้ยล์งคะแน้น้หรอืหน่้วยเลือกตัั้�งของท่ำ�น้
	• ค้น้ห�ก�รเลือกตัั้�งท่ำ�กำ�ลังจำะม่ข่�น้ใน้พื�น้ท่ำ�ของท่ำ�น้
	• เลือกวธิร่บัคู่มือข้อมูลสิำ�หรบัผู้ลงคะแน้น้เส่ิยง (VIG) ป็ระจำำ�รฐัหรอืเทำศมณฑลของท่ำ�น้ ท่ำ�ส่ิงทำ�งอเ่มลก่อน้
ก�รเลือกตัั้�งทัำ�วทัำ�งรฐัแต่ั้ละครั �ง

	• ห�ข้อมูลผู้ติั้ด้ต่ั้อสิำ�หรบัสิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้
	• ตั้รวจำสิอบว�่ม่ก�รนั้บบัตั้รลงคะแน้น้ทำ�งไป็รษีณ่ยห์รอืบัตั้รลงคะแน้น้ชีั�วคร�วของท่ำ�น้หรอืไม่

ใน้ก�รตั้รวจำสิถ�น้ะผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้ ท่ำ�น้จำะต้ั้องกรอก ชีื�อ น้�มสิกุล วนั้เดื้อน้ปี็เกิด้ และหม�ยเลขใบขับข่�
หรอืบัตั้รป็ระจำำ�ตัั้วของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ยของท่ำ�น้ หรอืหม�ยเลขบัตั้รป็ระกัน้สัิงคมส่ิ�ตัั้วสุิด้ท้ำ�ยของท่ำ�น้ 

ท่ำ�น้สิ�ม�รถใชีเ้ครื�องมือ	สิถ�น้ะผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงของฉัน้	เพื�อขอไม่รบั	VIG	ของรฐัได้้	อย�่งไรก็ตั้�ม	ห�กผู้ลง
คะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ข่�น้ทำะเบ่ยน้แล้วร�ยอื�น้ใน้ท่ำ�ครวัเรอืน้ของท่ำ�น้ขอรบัคู่มือ VIG ของรฐัทำ�งไป็รษีณ่ย ์จำะยงัคงม่ก�รส่ิง
ถ่งท่ำ�อยูข่องท่ำ�น้ น้อกจำ�กน่้� คู่มือ VIG ของรฐัยงัม่ใหท้ำ�งออน้ไลน์้ท่ำ� voterguide.sos.ca.gov

ไป็ท่ำ� voterstatus.sos.ca.gov เพื�อเริ�มต้ั้น้ใชีง้�น้

ท่านีลืมัที�จะลงทะเบียนีหรอืปรบัปรุงขอ้ม้ัลการลงทะเบียนี
ผู้้ล้งคะแนีนีเสยีงของท่านีหรอืไมั่
ไมั่มัีปัญหา!
ท่ำ�น้สิ�ม�รถลงทำะเบ่ยน้และลงคะแน้น้เส่ิยงได้้จำน้ถ่งเวล� 20.00 น้. ใน้วนั้เลือกตัั้�งท่ำ�สิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งของเทำศ
มณฑลของท่ำ�น้ หรอืท่ำ�ศูน้ยล์งคะแน้น้เส่ิยงหรอืหน่้วยเลือกตัั้�งใด้ ๆ ใน้เขตั้ของท่ำ�น้ กระบวน้ก�รน่้�เรย่กว�่ก�รข่�น้
ทำะเบ่ยน้ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงแบบม่เงื�อน้ไข หรอืก�รข่�น้ทำะเบ่ยน้ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงใน้วนั้เลือกตัั้�ง น่้�คือวธิท่ำำ�:

1. ไป็ท่ำ�สิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้ ศูน้ยล์งคะแน้น้เส่ิยง หรอืสิถ�น้ท่ำ�เลือกตัั้�งใน้เทำศมณฑล
ของท่ำ�น้ สิ�ม�รถดู้สิถ�น้ท่ำ�ได้้ท่ำ�คู่มือข้อมูลสิำ�หรบัผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงใน้เทำศมณฑลของท่ำ�น้หรอืท่ำ� vote.ca.gov

2. กรอกบัตั้รก�รลงทำะเบ่ยน้ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงหรอืใบสิมัครออน้ไลน์้
3. ลงคะแน้น้เส่ิยงของท่ำ�น้ใน้บัตั้รลงคะแน้น้ท่ำ�สิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�ง ศูน้ยล์งคะแน้น้เส่ิยง หรอืสิถ�น้ท่ำ�เลือก
ตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้

4. เมื�อเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งของเทำศมณฑลด้ำ�เนิ้น้ก�รข่�น้ทำะเบ่ยน้ของท่ำ�น้ และพิจำ�รณ�ว�่ท่ำ�น้ม่สิิทำธิ� ท่ำ�น้
จำะได้้รบัก�รข่�น้ทำะเบ่ยน้ใหล้งคะแน้น้เส่ิยง และจำะม่ก�รนั้บบัตั้รลงคะแน้น้ของท่ำ�น้

เพื�อเรย่น้รูเ้พิ�มเติั้มเก่�ยวกับก�รข่�น้ทำะเบ่ยน้ใน้วนั้เลือกตัั้�ง  
กรุณ�ไป็ท่ำ�	sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg
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ประช้าธปิไตั้ยต้ั้องการท่านี! ใหบ้รกิารในีฐานีะเจ้าหน้ีาที�
การเลือกตัั้�ง
ชีว่ยเหลือชุีมชีน้ของท่ำ�น้ใหใ้ชีสิ้ิทำธใิน้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยงโด้ยก�รลงทำะเบ่ยน้เพื�อสิมัครเป็็น้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือก
ตัั้�ง ใน้ฐ�น้ะเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�ง ท่ำ�น้สิ�ม�รถชีว่ยใหแ้น่้ใจำว�่ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงสิ�ม�รถลงคะแน้น้เส่ิยงของตั้น้
ได้้อย�่งง�่ยด้�ยและป็ลอด้ภัย รบัป็ระสิบก�รณ์ตั้รง และม่ส่ิวน้รว่มเป็็น้ส่ิวน้ท่ำ�สิำ�คัญท่ำ�สุิด้ใน้ระบบป็ระชี�ธปิ็ไตั้ย
ของเร�—ก�รลงคะแน้น้เส่ิยง!

ทำาไมิจึงคว้รเป็็นเจ้าหน้าที�การเล่ัอกตัิ�ง
 ✓	 สินั้บสินุ้น้ป็ระชี�ธปิ็ไตั้ย
 ✓	 ม่ส่ิวน้รว่มและใหค้ว�มชีว่ยเหลือแก่ผูล้งคะแน้น้เส่ิยง
 ✓	 เป็็น้สิม�ชีกิท่ำ�ม่ส่ิวน้รว่มใน้ชุีมชีน้ของท่ำ�น้
 ✓	 ได้้รบัค่�จ้ำ�งสิำ�หรบัคว�มชีว่ยเหลือของท่ำ�น้ (จำำ�น้วน้เงนิ้ท่ำ�ได้้รบัแตั้กต่ั้�งกัน้ใน้แต่ั้ละเทำศมณฑล)

เจ้าหน้าที�การเล่ัอกตัิ�งทำาหน้าที�อะไร
 ✓	 จัำด้ตัั้�งและปิ็ด้สิถ�น้ท่ำ�ลงคะแน้น้เส่ิยงด้้วยตั้น้เอง
 ✓	 ใหค้ว�มชีว่ยเหลือผู้ลงคะแน้น้เส่ิยง ณ สิถ�น้ท่ำ�ลงคะแน้น้เส่ิยงด้้วยตั้น้เอง
 ✓	 ชีว่ยใหผู้้ลงคะแน้น้เส่ิยงเข้�ใจำเก่�ยวกับสิิทำธขิองตั้น้
 ✓	 ป็กป้็องบัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงและอุป็กรณ์สิำ�หรบัลงคะแน้น้เส่ิยง
 ✓ ชีว่ยใหแ้น่้ใจำว�่ก�รลงคะแน้น้เส่ิยงสิ�ม�รถเข้�ถ่งได้้และเป็็น้ไป็อย�่งร�บรื�น้

ท่านพูดีภูาษาอ่�นได้ีหรอ่ไม่ิ
 ✓	 เร�ต้ั้องก�รคว�มชีว่ยเหลือของท่ำ�น้ใน้ก�รมอบก�รเข้�ถ่งและคว�มชีว่ยเหลือด้้�น้ภ�ษี�แก่ผู้ลงคะแน้น้	
	 	 	 	 	 	 เส่ิยง เพื�อใหทุ้ำกคน้สิ�ม�รถเข้�รว่มได้้

ใครที�สามิารถเป็็นเจ้าหน้าที�การเล่ัอกตัิ�งได้ีบ้าง
ใน้ก�รป็ฏิิบัติั้ง�น้ใน้ฐ�น้ะเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�ง ท่ำ�น้ต้ั้อง: 

 ✓	 ม่อ�ยุอย�่งน้้อย 16 ปี็; 
 ✓	 เป็็น้ผู้ม่ถิ�น้พำ�นั้กอ�ศัยใน้รฐัแคลิฟอรเ์น่้ย* และ
 	 	 	 	  (*ทัำ�งพลเมืองสิหรฐัฯ และผู้ม่ถิ�น้พำ�นั้กอ�ศัยอย�่งถูกต้ั้องตั้�มกฎหม�ยม่คุณสิมบัติั้ท่ำ�จำะเป็็น้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือก	
	 	 	 	 	 	 	 	 ตัั้�งได้้) 
 ✓	 เข้�รว่มก�รฝึ่กอบรม

ชีว่ยเหลือชุีมชีมของท่ำ�น้โด้ยก�รลงทำะเบ่ยน้แล้วม�เป็็น้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�ง กรอกใบสิมัครของท่ำ�น้วนั้น่้� ท่ำ�  
pollworker.sos.ca.gov 

สิำ�หรบัข้อมูลเพิ�มเติั้มเก่�ยวกับก�รเป็็น้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�ง โป็รด้ติั้ด้ต่ั้อสิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศ
มณฑลของคุณ (ดู้ท่ำ�หน้้� 126 ของคู่มือน่้�) หรอืโทำรติั้ด้ต่ั้อเลข�ธกิ�รรฐัแคลิฟอรเ์น่้ยท่ำ� (855) 345-3933 หรอื
ไป็ท่ำ� vote.ca.gov



 75

ความัช้ว่ยเหลือสำาหรบัผู้้ล้งคะแนีนีเสยีงที�ทุพพลภาพ
การลงคะแนีนีเสยีงที�สถ้านีที�เลือกตัั้�งหรอืศ้นียก์ารลงคะแนีนีเสยีง
สิถ�น้ท่ำ�เลือกตัั้�งและศูน้ยก์�รลงคะแน้น้เส่ิยงของรฐัแคลิฟอรเ์น่้ยจัำด้ใหผู้้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ทุำพพลภ�พได้้ม่โอก�สิลง
คะแน้น้เส่ิยงใน้บัตั้รลงคะแน้น้อย�่งเป็็น้ส่ิวน้ตัั้วและเป็็น้อสิิระ สิถ�น้ท่ำ�ลงคะแน้น้เส่ิยงทุำกแหง่ได้้รบัก�รสิำ�รวจำม�
แล้วก่อน้หน้้� เพื�อใหแ้น่้ใจำว�่ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ทุำพพลภ�พสิ�ม�รถเข้�ถ่งได้้ สิถ�น้ท่ำ�ลงคะแน้น้เส่ิยงได้้จัำด้ใหม่้:

	• เทำคโน้โลยส่ิำ�หรบัลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�สิ�ม�รถเข้�ถ่งได้้ท่ำ�พรอ้มใชีง้�น้สิำ�หรบัผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงทุำกร�ย
	• ท่ำ�จำอด้รถเฉพ�ะสิำ�หรบัผูล้งคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ทุำพพลภ�พซ่ึ่�งอยูใ่กล้จุำด้ลงคะแน้น้เส่ิยงม�กท่ำ�สุิด้เท่ำ�ท่ำ�จำะเป็็น้ไป็ได้้
	• ก�รลงคะแน้น้โด้ยไม่ต้ั้องลงจำ�กรถ

ก�รลงคะแน้น้โด้ยไม่ต้ั้องลงจำ�กรถชีว่ยใหผู้้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ทุำพพลภ�พสิ�ม�รถจำอด้รถใกล้จุำด้
ลงคะแน้น้เส่ิยงและลงคะแน้น้จำ�กใน้ย�น้พ�หน้ะของตั้น้เอง เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งจำะน้ำ�บัญชี่
ร�ยชีื�อ บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยง และสิิ�งท่ำ�ต้ั้องใชีใ้น้ก�รลงคะแน้น้เส่ิยงอื�น้ ๆ ม�ใหต้ั้�มท่ำ�จำำ�เป็็น้ ตั้รวจำ
ดู้หม�ยเลขท่ำ�ระบุไว ้ณ สิถ�น้ท่ำ�เลือกตัั้�งเพื�อติั้ด้ต่ั้อเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งเพื�อแจ้ำงใหท้ำร�บว�่ 
ท่ำ�น้ต้ั้องก�รคว�มชีว่ยเหลือใน้ก�รติั้ด้ต่ั้อสิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้

ศูน้ยล์งคะแน้น้เส่ิยงป็ระจำำ�เทำศมณฑลต่ั้�ง ๆ ม่ "จำำ�น้วน้วนั้และวธิก่�รลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เพิ�มข่�น้" โด้ยอน้ญุ�ตั้ใหผู้้
ลงคะแน้น้เส่ิยงสิ�ม�รถลงคะแน้น้เส่ิยงได้้ท่ำ�ศูน้ยล์งคะแน้น้เส่ิยงใด้ก็ได้้ภ�ยใน้เทำศมณฑล น้�น้สูิงสุิด้ 10 วนั้ก่อน้
วนั้เลือกตัั้�ง น้อกจำ�กน่้� ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงใน้ทุำกเทำศมณฑลยงัสิ�ม�รถลงคะแน้น้เส่ิยงได้้ท่ำ�สิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�ง
ป็ระจำำ�เทำศมณฑลของตั้น้ได้้ระหว�่งวนั้ท่ำ� 10 ตุั้ล�คมไป็จำน้ถ่งวนั้เลือกตัั้�ง

การลงคะแนีนีเสยีงที�บ้านี
ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ทุำพพลภ�พยงัสิ�ม�รถลงคะแน้น้เส่ิยงได้้โด้ยอสิิระจำ�กท่ำ�บ้�น้โด้ยใชีร้ะบบลงคะแน้น้เส่ิยงทำ�ง
ไกลผ่�น้ไป็รษีณ่ย ์(RAVBM) RAVBM เปิ็ด้โอก�สิใหผู้้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ทุำพพลภ�พได้้รบับัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงของ
ตั้น้ท่ำ�บ้�น้ และก�บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงอย�่งเป็็น้อสิิระและเป็็น้ส่ิวน้ตัั้วก่อน้ท่ำ�จำะส่ิงบัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงกลับไป็ยงัเจ้ำ�
หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งผ่�น้ทำ�งไป็รษีณ่ย ์น้อกจำ�กน่้� ยงัสิ�ม�รถหยอ่น้บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยง RAVBM ได้้ท่ำ�สิถ�น้ท่ำ�หยอ่น้
บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงใด้ก็ได้้ หรอืท่ำ�สิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑล โป็รด้ติั้ด้ต่ั้อเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�
เทำศมณฑลของท่ำ�น้สิำ�หรบัข้อมูลเพิ�มเติั้ม

สิำ�หรบัข้อมูลเพิ�มเติั้มเก่�ยวกับบรกิ�รต่ั้�งๆ ท่ำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้จัำด้เตั้รย่มไวใ้หส้ิำ�หรบัผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�
ทุำพพลภ�พ โป็รด้ติั้ด้ต่ั้อสิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้ โด้ยไป็ท่ำ� sos.ca.gov/elections/voting-
resources/county-elections-offices

ค่้มัือขอ้ม้ัลสำาหรบัผู้้ล้งคะแนีนีเสยีงแบบเสยีงและสิ�งพมิัพ์ขนีาดใหญ่
คู่มือน่้�จัำด้ไวใ้หใ้น้แบบเส่ิยงและสิิ�งพิมพ์ขน้�ด้ใหญ่โด้ยไม่ม่ค่�ใชีจ่้ำ�ยใด้ ๆ ใน้ภ�ษี�องักฤษี จ่ำน้ ฮนิ้ด่้ ญ่�ปุ่็น้ เขมร 
สิเป็น้ ตั้�ก�ล็อก ไทำย และเวย่ด้น้�ม

ใน้ก�รสัิ�งคู่มือ:

ไปท่ี vote.ca.gov

โทรติิดต่ิอสายด่วนโทรฟรขีองสำานักงานเลขาธิกิารรฐัสำาหรบัผู้้�ลงคะแนนเสียงท่ี (855) 345-3933

ดาวน์โหลดเวอรช์นัเสียง MP3 ท่ี voterguide.sos.ca.gov/en/audio



76

คำาแนีะนีำาสำาหรบัผู้้ล้งคะแนีนีเสยีงของรฐัแคลิฟอรเ์นีีย
ที�เป็นีทหารและผู้้ที้�อย้ต่่ั้างประเทศ
ก�รม่ส่ิวน้รว่มใน้ก�รเลือกตัั้�งจำะสิะด้วกสิบ�ยยิ�งกว�่ครั �งใด้ ๆ สิำ�หรบัชี�วแคลิฟอรเ์น่้ยท่ำ�เป็็น้ทำห�รหรอื
ท่ำ�อ�ศัยอยูน่้อกป็ระเทำศสิหรฐัอเมรกิ� ขั�น้ตั้อน้จำะเริ�มต้ั้น้เมื�อท่ำ�น้ลงทำะเบย่น้เพื�อลงคะแน้น้เส่ิยงใน้
ฐ�น้ะเป็็น้ผูล้งคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้ทำห�รหรอืผูท่้ำ�อยูต่่ั้�งป็ระเทำศ และรบัเอกสิ�รก�รเลือกตัั้�งทำ�งไป็รษีณ่ย ์
โทำรสิ�ร หรอือเ่มล เตั้รย่มตัั้วใหพ้รอ้ม
	• เริ�มิต้ินแต่ิเนิ�น ๆ เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลจำะส่ิงบตัั้รลงคะแน้น้เส่ิยงไป็ยงัผูล้ง
คะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้ทำห�รและผู้ท่ำ�อยูต่่ั้�งป็ระเทำศภ�ยใน้ 45 วนั้ก่อน้ถ่งวนั้เลือกตัั้�ง กรอกใบสิมัครก�ร
ลงทำะเบย่น้ผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงแต่ั้เนิ้�น้ ๆ ท่ำ� RegisterToVote.ca.gov เพื�อใหแ้น่้ใจำว�่ท่ำ�น้ได้้รบับตัั้รลง
คะแน้น้เส่ิยงภ�ยใน้วนั้เลือกตัั้�ง

	• รูจั้กทางเล่ัอกข้องท่าน เมื�อลงทำะเบ่ยน้เพื�อลงคะแน้น้เส่ิยงใน้ฐ�น้ะเป็็น้ผูล้งคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้
ทำห�รหรอืผู้ท่ำ�อยูต่่ั้�งป็ระเทำศ ท่ำ�น้สิ�ม�รถเลือกท่ำ�จำะใหส่้ิงบตัั้รลงคะแน้น้เส่ิยงถ่งท่ำ�น้ทำ�งไป็รษีณ่ย ์
โทำรสิ�ร หรอือเ่มลได้้ น้อกจำ�กน่้� ท่ำ�น้สิ�ม�รถเย่�ยมชีมเวบ็ไซึ่ต์ั้ของเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศ
มณฑลของท่ำ�น้เพื�อดู้ขอ้มูลเก่�ยวกับวธิก่�รด้�วน์้โหลด้บตัั้รลงคะแน้น้เส่ิยงและเอกสิ�รก�รเลือกตัั้�ง 
ท่ำ�น้อ�จำส่ิงบตัั้รลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�ลงคะแน้น้เส่ิยงแล้วคืน้เจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของ
ท่ำ�น้ทำ�งไป็รษีณ่ย ์หรอืใน้บ�งสิถ�น้ก�รณ์ ทำ�งโทำรสิ�รได้้ ห�กท่ำ�น้เข�้เกณฑ์ตั้รงตั้�มข้อกำ�หน้ด้ใน้
ก�รส่ิงคืน้บตัั้รลงคะแน้น้เส่ิยงทำ�งโทำรสิ�ร ท่ำ�น้ยงัต้ั้องส่ิงโทำรสิ�รแบบฟอรม์คำ�สิ�บ�น้ตั้น้ของผู้ลง
คะแน้น้เส่ิยง (ม่ใหจ้ำ�กเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้) ซ่ึ่�งจำะสิละสิิทำธขิองท่ำ�น้ท่ำ�ม่
ต่ั้อบัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงป็ระเภทำท่ำ�เป็็น้คว�มลับด้้วยเชีน่้กัน้

	• คอยติิดีติามิข้า่ว้สาร เมื�อท่ำ�น้ลงทำะเบย่น้เป็็น้ผูล้งคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้ทำห�รหรอืผูท่้ำ�อยูต่่ั้�งป็ระเทำศ 
ท่ำ�น้จำะได้้รบับตัั้รลงคะแน้น้เส่ิยง และเอกสิ�รก�รเลือกตัั้�งจำ�กเจ้ำ�หน้้�ท่ำ�ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศ
มณฑลของท่ำ�น้ก่อน้ก�รเลือกตัั้�งแต่ั้ละครั �ง อย�่งไรก็ตั้�ม ท่ำ�น้จำะต้ั้องป็รบัป็รุงขอ้มูลก�รลงทำะเบ่ยน้
เพื�อลงคะแน้น้เส่ิยง ห�กท่ำ�น้เป็ล่�ยน้ท่ำ�อยู ่ชีื�อของท่ำ�น้ หรอืพรรคก�รเมืองท่ำ�ชีอบ หรอืห�กท่ำ�น้ไม่เข้�
รว่มใน้ก�รเลือกตัั้�งทัำ�วไป็ทัำ�วทัำ�งรฐัติั้ด้ต่ั้อกัน้ส่ิ�ครั �ง ไป็ท่ำ� www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/
military-overseas-voters/ สิำ�หรบัขอ้มูลก�รเลือกตัั้�งเพิ�มเติั้มท่ำ�ถูกออกแบบม�ใหท่้ำ�น้โด้ยเฉพ�ะ

ว้นัที�ที�คว้รจำา:
24 ตุิลัาคมิ: วนั้สุิด้ท้ำ�ยสิำ�หรบัผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้ทำห�รและผู้ท่ำ�อยูต่่ั้�งป็ระเทำศ ลงทำะเบ่ยน้เพื�อลง
คะแน้น้เส่ิยงและขอบัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยง
1 พฤศึจิกายน: วนั้สุิด้ท้ำ�ยสิำ�หรบัผู้ลงคะแน้น้เส่ิยงท่ำ�เป็็น้ทำห�รหรอืผู้ท่ำ�อยูต่่ั้�งป็ระเทำศ ป็รบัป็รุงข้อมูล
หรอืเป็ล่�ยน้วธิก่�รรบับัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยง
8 พฤศึจิกายน: วนั้เลือกตัั้�ง บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงทำ�งไป็รษีณ่ยจ์ำะต้ั้องป็ระทัำบตั้ร�ไป็รษีณ่ยใ์น้หรอืก่อน้
วนั้เลือกตัั้�ง แลัะสิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้ได้้รบัไม่เกิน้วนั้ท่ำ� 15 พฤศึจิกายน 
บัตั้รลงคะแน้น้เส่ิยงทำ�งโทำรสิ�รจำะต้ั้องส่ิงไป็ยงัสิำ�นั้กง�น้ก�รเลือกตัั้�งป็ระจำำ�เทำศมณฑลของท่ำ�น้ไม่
เกิน้ 20:00 น้. เวล�ม�ตั้รฐ�น้แป็ซิึ่ฟิกใน้วนั้เลือกตัั้�ง

สำาหรบัข้้อมูิลัเพิ�มิเติิมิ โป็รดีติิดีต่ิอ:
ของเลข�ธกิ�รรฐัแคลิฟอรเ์น่้ย		 โป็รแกรมชีว่ยเหลือก�รลงคะแน้น้เส่ิยงขอ	
	 รฐับ�ลกล�ง

 (855) 345-3933   (800) 438-VOTE 

  www.sos.ca.gov/elections/voter-    
  registration/military-overseas-voters/ www.fvap.gov
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1

เน้ื้�อหาของกฎหมายท่ี่�เสนื้อ

ประมาณการว่า่ในระหว่า่งท่ี่�รฐับาลกลางห้ามมิให้ม่การ
เดิิมพันัก่ฬา ตลาดิมืดิทัี่�ว่ทัี่�งสหรฐัอเมรกิาได้ิเจรญิร่ง่เรอืง
ไปด้ิว่ยเงนิหลายพันัล้านดิอลลารต่์อปี ตลาดิการเดิิมพันั
ก่ฬาท่ี่�ผิดิิกฎหมายในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยยงัคงเติบโตอยา่งต่อ
เนื�อง และจะยงัคงเป็นตัว่เลือกท่ี่�น่าดึิงดูิดิ เพัราะไม่ต้องม่
การเส่ยภาษ่ี ไม่ม่การคว่บค่ม และไม่ต้องม่ใบอนญ่าต 

(c)  สถานประกอบการเดิิมพัันท่ี่�ไม่ม่การคว่บค่มเป็นภัยค่
กคามต่อคว่ามปลอดิภัยต่อสาธารณชนและสาธารณส่ข 
เนื� องด้ิว่ยมักถูกดิำาเนินการโดิยองค์ประกอบคว่ามผิิดิที่าง
อาญา ดัิงนั�นจึงไม่ม่บ่คคลใดิในรฐัน่�ท่ี่�ม่สิที่ธิ�ในการดิำาเนิน
ธ่รกิจการเดิิมพััน เว่น้แต่จะได้ิรบัอนญ่าตอยา่งชดัิเจนจาก
กฎหมายของรฐับาลกลาง รฐั หรอืท้ี่องถิ�น 

(d)  นักเศรษีฐศาสตรช์ั �นนำาและผูิ้เช่�ยว่ชาญในอ่ตสาหกรร
มประมาณการว่า่ตลาดิการเดิิมพัันก่ฬาท่ี่�ถูกกฎหมายและ
ได้ิรบัการคว่บค่มในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยจะสรา้งรายได้ิหลายรอ้
ยล้านดิอลลารใ์นกิจกรรมที่างเศรษีฐกิจในชว่่งปีแรก ๆ ซึึ่�ง
จะส่งผิลให้รฐัแคลิฟอรเ์น่ยได้ิรบัรายได้ิจากภาษ่ีประจำาปี
เป็นมูลค่าหลายสิบล้านดิอลลาร ์
(e)  การเดิิมพันัก่ฬาคว่รได้ิรบัการคว่บค่มและเก็บภาษ่ีในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย เพัื�อกำาจัดิตลาดิมืดิของการเดิิมพันัก่ฬาท่ี่�ผิิดิ
กฎหมาย เพัื�อใหผู้้ิใหญส่ามารถเลือกท่ี่�จะเขา้รว่่มในกิจกรรม
น่�ด้ิว่ยการค้่มครองผู้ิบรโิภคท่ี่�เขม้งว่ดิ 

(f)  การเก็บภาษ่ีการเดิิมพัันก่ฬาจะสรา้งรายได้ิใหม่เพัื�อเพัิ�
มเงนิท่ี่นสำาหรบัโปรแกรมท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการป้องกันปัญหา
การเดิิมพัันและส่ขภาพัจิต และชว่่ยเหลือด้ิานเงนิท่ี่นตาม
ลำาดัิบคว่ามสำาคัญของกองท่ี่นทัี่�ว่ไปของรฐัท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับ
การศึกษีาและคว่ามปลอดิภัยสาธารณะ 
(g)  ชาว่แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�ม่อาย่ 21 ปีขึ�นไปคว่รม่ที่างเลือกใน
การเข้ารว่่มการเดิิมพัันก่ฬาท่ี่�ถูกกฎหมายในสถานท่ี่�ท่ี่�ได้ิ
รบัการคว่บค่มอยา่งเข้มงว่ดิและม่คว่ามปลอดิภัย โดิยผูิ้ท่ี่�
ม่ประสบการณ์ในการดิำาเนินการกิจการด้ิานเกมและอยู่ใน
แนว่ปฏิิบัติท่ี่�ด่ิกับหน่ว่ยงานกำากับดูิแลของรฐับาลกลาง รฐั 
และท้ี่องถิ�น 

(h)  เพัื�อให้สอดิคล้องกับค่านิยมในการปกป้องเด็ิกและเยา
ว่ชนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยของเรา การเดิิมพัันก่ฬาต้องได้ิรบั
การคว่บค่มอยา่งเข้มงว่ดิ ต้องจำากัดิเฉพัาะใหผู้ิ้ใหญ่ท่ี่�ม่อาย่ 
21 ปีขึ�นไปเท่ี่านั�น กฎหมายท่ี่�ม่อยูย่อมรบัว่า่การเดิิมพััน
อาจที่ำาใหเ้สพัติดิได้ิ และไม่ใชกิ่จกรรมท่ี่�ต้องถูกส่งเสรมิหรอื
ที่ำาให้ถูกกฎหมายเหมือนกับคว่ามบันเทิี่งสำาหรบัเด็ิกและ
ครอบครวั่ ดัิงนั�น จึงจะไม่ม่การโฆษีณาหรอืที่ำาการตลาดิใน
เรื�องการเดิิมพัันก่ฬาท่ี่�ม่่งเป้าไปยงัเด็ิก 

(i)  เพัื�อป้องกันนักเรย่น นักศึกษีา ว่ทิี่ยาลัยและมหาว่ทิี่ยาลัย
ของเรา หา้มมิใหม่้การเดิิมพันัก่ฬาในระดัิบมัธยมศึกษีาตอน
ปลายและท่ี่มว่ทิี่ยาลัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(j)  เพัื�อป้องกันการแสว่งหาผิลประโยชน์จากสัตว่ ์ หา้มมิใหม่้
การว่างเดิิมพัันก่ฬาในรูปแบบการแข่งขันสัตว่ท่์ี่�ต้องห้ามใน
ปัจจ่บัน เชน่ การแข่งว่ิ�งของส่นัขเกรยฮ์าว่น์หรอืส่นัขพัันธ่อ์ื�น ๆ

(k)  คว่ามเชื�อมั�นของสาธารณชนท่ี่�ว่่าการพันันท่ี่�ถูกกฎห
มาย ซึึ่�งรว่มถึงการเดิิมพัันก่ฬา จะต้องไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ขภาพั คว่ามปลอดิภัย หรอืสว่สัดิิการของสาธารณชนจึง
ต้องกำาหนดิให้ม่การกฎหมายและข้อบังคับใช้เพัื�อให้แน่ใจ

ขอ้เสนื้อ 1
การแก้ไขเพัิม่เติมน้่เสนอโดิยว่่ฒิสภา การแก้ไขเพัิม่เติม 10 
รฐัธรรมนญูของการประช่มสมัยสามัญ 2021–2022 (มติ 
หมว่ดิ 97 บที่กฎหมายป่ 2022) แก้ไขเพัิม่เติมรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยอยา่งชดัิแจ้ง โดิยเพัิม่เติมหน่ึงมาตรา
เข้าไป ดัิงน้ันบที่บัญญัติใหม่ท่่ี่เสนอจะพัิมพั์ในรูปแบบตัว่
เอย่ง เพัื่อระบ่ว่า่เป็นข้อคว่ามใหม่ 

การแก้ไขเพิ่่�มเต่ิมท่ี่�เสนื้อเขา้ในื้ขอ้ I
มาตรา 1.1 ถูกเพัิ�มใน ข้อ I เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�: 
มาตรา 1.1 รฐัจะต้องไม่ปฏิิเสธหรอืแที่รกแซึ่งเสรภ่าพัเรื�อง
การสืบพัันธ่์ของผู้ิอื�นในการตัดิสินใจเรื�องท่ี่�ละเอ่ยดิอ่อน
ท่ี่�ส่ดิ ซึึ่�งรว่มถึงสิที่ธขิั �นพัื�นฐานในการเลือกที่ำาแท้ี่งและสิที่ธิ
ขั �นพัื�นฐานในการเลือกหรอืปฏิิเสธการค่มกำาเนิดิ มาตราน่�
ม่่งหมายเพัื�อเพัิ�มเติมสิที่ธิตามรฐัธรรมน่ญเพืั�อคว่ามเป็น
ส่ว่นตัว่ท่ี่�รบัรองโดิยมาตรา 1 และสิที่ธติามรฐัธรรมนญูท่ี่�
จะไม่ถูกปฏิิเสธคว่ามค้่มครองท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกันท่ี่�รบัรองโดิย
มาตรา 7 ไม่ม่สิ�งใดิในเรื�องน่�ท่ี่�ลดิหรอืจำากัดิสิที่ธคิว่ามเป็น
ส่ว่นตัว่หรอืคว่ามค้่มครองท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกัน 

ขอ้เสนื้อ 26 
การเข้าชื� อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่� ถูกส่งไปยัง
ประชาชนตามบที่บัญญัติของมาตรา 8 ของข้อ II ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่� เป็นการแก้ไข
มาตราหนึ�งของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย รว่มทัี่�งเพัิ�ม
มาตราในประมว่ลกฎหมายว่ิชาช่พัและประมว่ลกฎหมาย
รฐับาล ดัิงนั�นบที่บญัญติัท่ี่�ม่อยูซึ่ึ่�งได้ิรบัการเสนอใหล้บออก
จะพัมิพัเ์ป็นตัว่อกัษีรท่ี่�ม่ขด่ิฆ่า ส่ว่นบที่บญัญติัใหม่ซึึ่�งได้ิรบั
การเสนอใหเ้พัิ�มเติมเข้าไปจะพิัมพ์ัเป็นตัว่อกัษีรเอย่งเพัื�อบ่ง
บอกว่า่เป็นขอ้คว่ามใหม่ 

กฎหมายท่ี่�เสนื้อ
มาตรา  1.  ชื�อ
ข้อเสนอน่�จะเรย่กว่า่ "กฎหมายว่า่ด้ิว่ยการเดิิมพัันก่ฬาใน
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยและกฎหมายบังคับใช้เรื�องการเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิ
กฎหมาย"
มาตรา  2.  ผิลสร่ปและการประกาศ
(a)  ในเดืิอนพัฤษีภาคม 2018 ศาลฎ่กาของรฐัได้ิยกเลิกขอ้
หา้มของรฐับาลกลางเก่�ยว่กับการเดิิมพันัก่ฬา ด้ิว่ยเหต่น่� รฐั
จึงม่อิสระท่ี่�จะอน่ญาตให้ม่การเดิิมพัันก่ฬาภายในเขตแดิน
ของตน และกำาหนดิขอ้บงัคับ การค้่มครองผูิบ้รโิภค ขอ้เสนอ
การเดิิมพันัอยา่งม่คว่ามรบัผิดิิชอบ และการเก็บภาษ่ีในการ
เดิิมพันัก่ฬา รฐักว่า่ 20 รฐัได้ิเลือกท่ี่�จะคว่บค่มและเก็บภาษ่ี
การเดิิมพัันก่ฬาในลักษีณะท่ี่�ให้คว่ามค้่มครองแก่ผูิ้บรโิภค 
การเดิิมพันัอยา่งม่คว่ามรบัผิดิิชอบ และใหท้ี่างเลือกแก่
ผูิใ้หญ่ในการเขา้รว่่มกิจกรรมน่� 
(b)  การเดิิมพัันก่ฬาท่ี่�ไม่ได้ิรบัการคว่บค่มและไม่เส่ยภ
าษ่ีเกิดิขึ�นทัี่�ว่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย โดิยไม่ม่การค้่มครองผูิ้
บรโิภค หรอืไม่ม่การเดิิมพันัอยา่งม่คว่ามรบัผิดิิชอบ นัก
เศรษีฐศาสตรช์ั �นนำาและผูิ้เช่�ยว่ชาญในอ่ตสาหกรรม
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เลือกเข้ารว่่มกิจกรรมน่�ที่ำาได้ิโดิยชอบด้ิว่ยกฎหมายคว่บคู่ไป
กับการเพัิ�มรายได้ิเพัื�อการศึกษีา คว่ามปลอดิภัยสาธารณะ 
และส่ขภาพัจิต เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่ม่การค้่มครองผูิ้บรโิภคโดิย
เฉพัาะอยา่งยิ�งสำาหรบัเด็ิก และการบังคับใชก้ฎหมายการ
เดิิมพัันท่ี่�เข้มงว่ดิ
มาตรา  3.  จ่ดิประสงค์และเจตนา
จ่ดิประสงค์ของข้อบังคับการเดิิมพัันก่ฬาและกฏิหมายว่่า
ด้ิว่ยการเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิกฎหมายของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย คือเพัื�อ
คว่บค่มและเก็บภาษ่ีการเดิิมพัันก่ฬาในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
และเสรมิสรา้งข้อบังคับและการค้่มครองการเดิิมพัันของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยโดิย:
(a)  การคว่บค่มและการเก็บภาษ่ีการเดิิมพัันก่ฬาม่เพัื�อน
ำาการเดิิมพัันก่ฬาออกจากตลาดิมืดิและสรา้งโครงสรา้งก
ารกำากับดูิแลท่ี่�ป้องกันการเข้าถึงโดิยผู้ิเยาว่์และปกป้องค
ว่ามปลอดิภัยสาธารณะโดิยอน่ญาตให้ม่การเดิิมพัันก่ฬา
ในสถานท่ี่�ท่ี่�ม่การคว่บค่มอยา่งเข้มงว่ดิและปลอดิภัย ซึึ่�ง
ดิำาเนินการโดิยผูิ้ม่ประสบการณ์ในการเล่นเกม 

(b)  การอนญ่าตใหร้ฐับาลชนเผิ่าเสนอการเดิิมพัันก่ฬา รู
เล็ต และเกมท่ี่�เล่นโดิยใชลู้กเต๋า หลังจากการเจรจาตาม
กฎหมายของรฐัและรฐับาลกลาง เนื�องจากรฐับาลชนเผิ่า
ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญในการดิำาเนินกิจการการเล่นเกมและม่
ที่รพััยากรที่างการเงนิในการดิำาเนินกิจการการเดิิมพัันก่ฬา
อยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ 

(c)  การอน่ญาตให้ผูิ้ประกอบการสนามแข่งท่ี่�ได้ิรบัอน่ญา
ตเสนอการเดิิมพัันก่ฬา เนื�องจากผูิ้ประกอบการเหล่าน่�ได้ิ
รบัการคว่บค่มอย่างเข้มงว่ดิและม่ประสบการณ์ในดิำาเนิน
กิจการเกม 

(d)  การที่ำาให้แน่ใจว่า่สถานท่ี่�เดิิมพัันและผู้ิประกอบการเห
ล่าน่�อยูใ่นแนว่ปฏิิบัติท่ี่�ด่ิกับหน่ว่ยงานกำากับดูิแลของรฐับาล
กลาง รฐั และท้ี่องถิ�น 

(e)  การสรา้งการค้่มครองผูิ้บรโิภคท่ี่�เข้มงว่ดิ เพัื�อส่งเสรมิ
การเดิิมพัันก่ฬาอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ และปกป้องเด็ิก
และส่ขภาพัของสาธารณชน เชน่: 

(1)  การกำาหนดิใหผู้ิ้ใหญ่ท่ี่�อาย่ 21 ปีขึ�นไปต้องแสดิงตัว่ใน
สถานท่ี่�เพัื�อว่างเดิิมพัันก่ฬา 
(2)  การอนญ่าตใหเ้ฉพัาะผูิ้ท่ี่�ม่อาย่ 21 ขึ�นไปเดิิมพัันก่ฬา 
เพัื�อป้องกันการเดิิมพัันในกล่่มผูิ้เยาว่ท่์ี่�ยงัไม่บรรล่นิติภาว่ะ 
(3)  การห้ามที่ำาการตลาดิและการโฆษีณาการเดิิมพัันก่ฬา
แก่ผูิ้ท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปี 

(4)   การอน่ญาตให้ม่การเดิิมพัันเฉพัาะในก่ฬาอาช่พั 
ว่ทิี่ยาลัย หรอืก่ฬาสมัครเล่น หรอืการแข่งขันกรฑ่าเท่ี่านั�น 

(5)  การห้ามมิให้ม่การเดิิมพัันก่ฬาหรอืกรฑ่าระดัิบมัธยม
ปลายใดิ ๆ เพัื�อปกป้องนักเรย่นของเรา 
(6)  การหา้มมิใหม่้การเดิิมพันัก่ฬาหรอืกรฑ่าใดิ ๆ ท่ี่�ท่ี่มว่ทิี่ยาลัย
ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยเขา้รว่่ม เพัื�อปกป้องนักเรย่น นักศ่กษีา 
ว่ทิี่ยาลัย และมหาว่ทิี่ยาลัยของเรา ในขณะท่ี่�อนญ่าตใหเ้ดิิมพันั
ก่ฬาในกิจกรรมยอดินิยม เชน่ การแขง่ขันบาสเก็ตบอล NCAA 

(7)  การหา้มมิใหม่้การเดิิมพัันในการแข่งขันก่ฬา หรอืการ
แข่งท่ี่�ผิิดิกฎหมายในปัจจ่บัน ซึึ่�งรว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง 

ว่่าการเดิิมพัันปราศจากองค์ประกอบที่างอาญาและการ
ท่ี่จรติ ม่การดิำาเนินการอยา่งซืึ่�อสัตยแ์ละแข่งขันได้ิ และ
ดิำาเนินการในสถานท่ี่�ท่ี่�เหมาะสมเท่ี่านั�น อ่ตสาหกรรมเกม
ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยต้องเป็นผูิ้รบัผิิดิชอบ เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่พัว่ก
เขาปฏิิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงนิ และกฎหมาย
และข้อบังคับอื�น ๆ ท่ี่�ใชบ้ังคับ
(l)  การบังคับใช้กฎหมายการเดิิมพัันในปัจจ่บันนั�นไม่เพั่ย
งพัอ รฐัแคลิฟอรเ์น่ยจำาเป็นต้องเพัิ�มว่ธิก่ารในการบังคับ
ใช้กฎหมายการเดิิมพัันของรฐัเพัื�อปกป้องเด็ิกและผู้ิใหญ่
ท่ี่� เปราะบางจากองค์กรท่ี่� ไม่ม่ศ่ลธรรมท่ี่�ดิำาเนินกิจการ
การเดิิมพัันอยา่งผิิดิกฎหมาย ชาว่แคลิฟอรเ์น่ยต้อง
สามารถรายงานและบังคับใช้การละเมิดิกฎหมายของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยต่อกิจกรรมการเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิกฎหมาย 
(m)  ระบบการเดิิมพันัก่ฬาท่ี่�ได้ิรบัการกำากับคว่บค่มอยา่งด่ิจ
ะจำากัดิการเดิิมพัันใหอ้ยูใ่นสถานท่ี่�ท่ี่�ม่การคว่บค่มและม่คว่า
มปลอดิภัยสูง ซึึ่�งถูกดิำาเนินการโดิยผูิม่้ประสบการณ์ในการ
ดิำาเนินกิจการการเดิิมพัันพัรอ้มกับที่รพััยากรที่างการเงนิเพัื�อ
ดิำาเนินกิจกรรมอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ หน่ว่ยงานท่ี่�ด่ิท่ี่�ส่ดิใน
การดิำาเนินการเดิิมพันัก่ฬาอยา่งปลอดิภัยคือคาสิโนเกมของ
ชาว่อนิเด่ิยนแดิงและผู้ิประกอบการสนามแขง่ท่ี่�ได้ิรบัอนมั่ติ 

(n)  ตั�งแต่ปี 2000 รฐับาลชนเผิ่าในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยได้ิ
ดิำาเนินการคาสิโนของชาว่อินเด่ิยนแดิงในดิินแดินชน
เผิ่าของพัว่กเขา สรา้งที่รพััยากรท่ี่�จำาเป็นเพัื�อชว่่ยยอ้น
ประว่ัติศาสตร์อันโหดิร้ายท่ี่�ชาว่พืั�นเมืองอเมริกันในรัฐ
แคลิฟอรเ์น่ยต้องที่น ที่รพััยากรเหล่าน่�ที่ำาใหช้นเผิ่าในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยสามารถจัดิหาบรกิารต่าง ๆ เชน่ การดูิแล
ส่ขภาพั โรงเรย่น ท่ี่นการศึกษีา การค้่มครองที่รพััยากรที่าง
ว่ฒันธรรม บรกิารดัิบเพัลิง บรกิารการบังคับใชก้ฎหมาย 
ระบบนำ�า การค้่มครองสิ�งแว่ดิล้อม และอื�น ๆ ได้ิ ในชว่่ง 20 
ปีท่ี่�ผิ่านมาชนเผ่ิาในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยได้ิแบ่งปันรายได้ิกว่า่ 
$1 พัันล้านดิอลลารใ์หกั้บชนเผิ่าท่ี่�ไม่ได้ิประกอบธ่รกิจเกม
เพัื�อชว่่ยเสรมิสรา้งช่มชนชนเผิ่า 
(o)  ในปี 2016 การเล่นเกมของชาว่อนิเด่ิยนแดิงในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยสรา้งผิลกระที่บต่อเศรษีฐกิจและงบประมาณ
ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยทัี่�งโดิยตรงและที่างออ้ม ดัิงต่อไปน่�: งาน 
124,300 ตำาแหน่ง ผิลผิลิต $20 พัันล้าน ค่าจ้างพันักงาน 
$9 พันัล้าน และจ่ายภาษ่ีและส่ว่นแบง่รายได้ิ $3.4 พันัล้าน
แก่รฐับาลกลาง รฐั และท้ี่องถิ�น ซึึ่�งรว่มถึงเกือบ $1 พันัล้าน
แก่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย และ $378 ล้านแก่รฐับาลท้ี่องถิ�น 

(p)  การแข่งม้าเป็นรูปแบบการเดิิมพัันท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�ส่ดิรูปแ
บบหนึ�ง ซึึ่�งม่อยูใ่นรฐัแคลิฟอรเ์น่ยมาเกือบศตว่รรษี งาน
ท่ี่�ได้ิรบัใบอนญ่าตกว่า่ 17,000 ตำาแหน่งเชื�อมโยงกับ
อ่ตสาหกรรมการแข่งม้า ตามรายงานของคณะกรรมการ
การแข่งม้าของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยม่การเดิิมพัันกว่า่ $3 พััน
ล้านในแต่ละปี ซึึ่�งนำารายได้ิหลายล้านดิอลลารม์าสู่รฐั สู่
หอ้งปฏิิบัติการที่างเคม่เก่�ยว่กับม้าชั �นนำาของโลก Equine 
Analytical Chemistry Laboratory ใน Kenneth L. 
Maddy ท่ี่�University of California, Davis และรฐับาล
ท้ี่องถิ�นจากภาษ่ีการขาย 
(q)  ข้อบังคับการเดิิมพัันก่ฬาของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยและกฎห
มายว่า่ด้ิว่ยว่า่การเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิกฎหมายที่ำาใหแ้น่ใจว่า่การเดิิ
มพัันก่ฬานั�นได้ิรบัการคว่บค่มและเก็บภาษ่ี เพัื�อใหผู้ิ้ใหญ่ท่ี่�
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แดินอนิเด่ิยนแดิงในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยตามกฎหมายของรฐับาล
กลาง ดัิงนั�นเครื�องสล็อค เกมลอตเตอร่� และการธนาคาร 
และเกมไพัใ่นรูปแบบอตัรารอ้ยละ รูเล็ต เกมท่ี่�เล่นด้ิว่ยลูกเต๋า 
และการเดิิมพันัก่ฬาจึงได้ิรบัอนญ่าตใหจั้ดิการและดิำาเนินการ
ในดิินแดินของชนเผิา่อนิเด่ิยนแดิงภายใต้ขอ้ตกลงดัิงกล่าว่ 
(f)  (g)  โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) สภานิติบญัญติัอาจอนญ่
าตใหอ้งค์กรเอกชนท่ี่�ไม่แสว่งหาผิลกำาไรและองค์กรท่ี่�ได้ิรบัสิที่ธิ�
ตามนิยามของสภานิติบญัญติัในการจัดิกิจกรรมขายตั �ว่จับฉลา
กในการระดิมท่ี่นเพัื�อสนับสนน่งานท่ี่�เป็นประโยชน์และเพัื�อการ
ก่ศลขององค์กรของตนเอง หรอืองค์กรท่ี่�ไม่แสว่งหาผิลกำาไร 
หรอืองค์กรท่ี่�ได้ิรบัสิที่ธิ� โดิยม่เงื�อนไขว่า่ (1) รอ้ยละ 90 ของ
รายรบัรว่มจากการขายตั �ว่จับฉลากต้องถูกใชเ้พืั�อใหเ้ป็นไปตาม
จ่ดิประสงค์ท่ี่�เป็นประโยชน์ หรอืเพัื�อการก่ศลในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
โดิยตรง และ (2) บ่คคลใดิ ๆ ท่ี่�ได้ิรบัค่าตอบแที่นท่ี่�เก่�ยว่ข้อง
กับการดิำาเนินการขายตั �ว่จับฉลากต้องเป็นพันักงานขององค์กร
เอกชนท่ี่�ไม่แสว่งหาผิลกำาไรจากการดิำาเนินการขายตั �ว่จับฉลาก 
สภานิติบญัญติั สองในสามของสมาชกิของแต่ละสภาอาจแก้ไข
รอ้ยละของรายรบัรว่มท่ี่�กำาหนดิในอนม่าตราน่� เพัื�อมอบใหเ้พืั�อ
ใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ท่ี่�เป็นประโยชน์หรอืเพัื�อการก่ศลโดิย
ใชก้ฎเกณฑ์ท่ี่�ลงนามโดิยผูิว้่า่การรฐั 
(h) โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) และ (e) เริ�มตั�งแต่ว่นัท่ี่� 
1 มกราคม 2022 ผู้ิประกอบการสนามแขง่ท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต
ตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นมาตรา 19670 ของกฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจ
และว่ชิาชพ่ัอาจเสนอการเดิิมพันัก่ฬา โดิยม่เงื�อนไขว่า่การ
เดิิมพันัก่ฬาใดิ ๆ ท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตใหท้ี่ำาตามอนม่าตราน่�ต้อง
ว่างเดิิมพันัโดิยลูกค้าต้องว่างเดิิมพันัด้ิว่ยตนเอง และได้ิ
รบัการยอมรบัจากผูิ้ประกอบการสนามแข่งท่ี่�ได้ิรบัอน่มัติ 
ภายในอาคารท่ี่�ตั�งสนามแขง่ ซึึ่�งผู้ิประกอบการสนามแขง่ท่ี่�
ได้ิรบัอนญ่าตได้ิดิำาเนินกิจการการแข่งม้าถ่ายที่อดิสดิในช่ว่ง 
18 เดืิอนท่ี่�ผิา่นมา การเดิิมพันัก่ฬาท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตใหด้ิำาเนิน
การตามอน่มาตราน่� ต้องไม่ม่การเดิิมพัันท่ี่�ตู้เดิิมพัันหรอื
เครื�องเล่นเกมแบบบรกิารตัว่เองนอกอาคารท่ี่�ตั�งสนามแขง่ 
( i )   (1)   เพัื� อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของอน่มาตรา 
(f) และ (h) "การเดิิมพัันก่ฬา" หมายถึงการเดิิมพัันผิลการ
แข่งขันก่ฬาอาชพ่ั ว่ทิี่ยาลัย หรอืก่ฬาสมัครเล่น หรอืการ
แข่งขันกรฑ่าใดิ ๆ การเดิิมพัันก่ฬาไม่ได้ิหมายถึงการเดิิม
พัันผิลการแข่งขันของ: 
(A) การแข่งขันก่ฬาหรอืกรฑ่าระดัิบมัธยมปลาย
(B) การแข่งขันก่ฬาหรอืกรฑ่าท่ี่�ท่ี่มว่ทิี่ยาลัยในรฐัแคลิฟอ
รเ์น่ยเขา้รว่่ม โดิยไม่คำานึงถึงสถานท่ี่�จัดิงาน อยา่งไรก็ตาม
การแข่งขันก่ฬาหรอืกรฑ่าท่ี่�ท่ี่มว่ทิี่ยาลัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
เขา้รว่่มจะไม่รว่มถึงการแข่งขันเกมอื�น ๆ ของก่ฬาหรอืกรฑ่า
ระดัิบว่ทิี่ยาลัยท่ี่�ท่ี่มว่ทิี่ยาลัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยเขา้รว่่ม
(C) การแข่งขันก่ฬา หรอืกรฑ่า หรอืการแข่งม้าท่ี่�เกิดิขึ�น
ไปแล้ว่ นอกจากน่� ผิลลัพัธ ์ รว่มถึงการแลกของรางว่ลัจาก
การแข่งขันก่ฬา หรอืกรฑ่า หรอืการแข่งม้าจะไม่แสดิง หรอื
ถูกแสดิงในลักษีณะท่ี่�เล่ยนแบบเครื�องสล็อต หรอืเกมอื�น ๆ 
ในรูปแบบคาสิโน ซึึ่�งรว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง แบล็คแจ็ค รู
เล็ต หรอืแครป็ส์ 

(D) การแข่งม้าและการรว่มกล่่มแข่งม้าและการเดิิมกันผิล
การแขง่ได้ิรบัอนญ่าตตามอนม่าตรา (b) และบที่กฎหมาย
ท่ี่�เผิยแพัรใ่ชต้ามอนม่าตรานั�น (2) สภานิติบญัญติัจะต้อง

การแข่งขันของสัตว่ ์ เชน่ การแข่งว่ิ�งของส่นัขเกรยฮ์าว่น์
หรอืส่นัขพัันธ่อ์ื�น ๆ เพัื�อป้องกันการหาประโยชน์จากสัตว่ ์
(8)  การอนญ่าตใหส้ภานิติบัญญัติจัดิมาตรการต่อต้านการ
ท่ี่จรติ เพัื�อรบัรองคว่ามซืึ่�อสัตยข์องการแข่งขันก่ฬา 
(f)  การจัดิเก็บภาษ่ีรอ้ยละ 10 สำาหรบักิจกรรมการเดิิมพันัก่ฬา
ท่ี่�ดิำาเนินการโดิยผูิป้ระกอบการสนามแข่งท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต เพืั�อ
เป็นเงนิท่ี่นสำาหรบัโปรแกรมท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการป้องกันปัญหา
ด้ิานการเดิิมพันัและส่ขภาพัจิต และดิำาเนินการ และกำากับ
ดูิแลการเดิิมพันัก่ฬาและการเล่นเกมในรูปแบบอื�น ๆ และชว่่ย
จัดิหาเงนิท่ี่นตามลำาดัิบคว่ามสำาคัญของกองท่ี่นทัี่�ว่ไปของรฐัท่ี่�
เก่�ยว่ขอ้งกับการศึกษีาและคว่ามปลอดิภัยของสาธารณะ 
(g) การตรว่จสอบการใช้จ่ายรายรบัจากการเดิิมพัันก่ฬา 
เพัื�อให้แน่ใจว่่ารายรับน่� ถูกใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและม่
ประสิที่ธผิิล 
(h) การปกป้องคว่ามปลอดิภัยสาธาณะด้ิว่ยการบังคับใช้ก
ฎหมายการเดิิมพัันในปัจจ่บันของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�เข้มงว่ดิ 
เพัื�อให้ชาว่แคลิฟอรเ์น่ยสามารถคว่บค่มกิจกรรมการเดิิม
พัันท่ี่�ผิิดิกฎหมายและดิำาเนินการอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ 

(i) การเพัิ�มการบังคับใช้กฎการเดิิมพัันท่ี่�ม่เพืั�อใหแ้น่ใจว่า่ส
ถานท่ี่�เดิิมพัันท่ี่กท่ี่�นำาเสนอโอกาสในการเดิิมพัันตามกฎแล
ะปฏิิบัติตามกฎหมาย มาตรการบังคับใชก้ฎหมายท่ี่�เพัิ�มขึ�น
เหล่าน่�จะช่ว่ยให้แน่ใจว่า่การเดิิมพัันท่ี่�ถูกกฎหมายทัี่�งหมดิ
นั�นปราศจากองค์ประกอบที่างอาญาและการท่ี่จรติ และม่
การดิำาเนินกิจการอย่างตรงไปตรงมาและสามารถแข่งขัน
ได้ิโดิยผูิ้ประกอบการท่ี่�เหมาะสม และใหส้ถานท่ี่�เดิิมพััน
ดิำาเนินการอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ โดิยไม่ต้องเป็นภาระแก่
การบังคับใชก้ฎหมายในท้ี่องถิ�น 

(j) การที่ำาให้แน่ใจว่า่สถานท่ี่�เดิิมพัันเสนอการเดิิมพัันท่ี่�ถูก
กฎหมายเล่นตามกฎ โดิยกำาหนดิใหอ้ยูภ่ายใต้มาตรฐานการ
ตรว่จสอบท่ี่�เหมาะสม 

มาตรา  4.  มาตรา 19 ของข้อ IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลิฟอรเ์น่ยได้ิรบัการแก้ไขเพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�: 
มาตรา  19.  (a)  สภานิติบัญญ้ติไม่ม่อำานาจในการอนญ่า
ตลอตเตอร่� และจะต้องหา้มการขายลอตเตอร่�ในรฐั 
(b) สภานิติบัญญัติอาจจัดิให้ม่ข้อบังคับเรื�องการแข่งม้า 
และการรว่มกล่่มแข่งม้า และการเดิิมพัันผิลการแข่งขัน 

(c) โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) สภานิติบัญญัติโดิยบที่ก
ฎหมายอาจอน่ญาตให้เมืองและเที่ศมณฑลจัดิให้ม่เกมบิงโ
กได้ิ แต่เพัื�อการก่ศลเท่ี่านั�น 

(d) โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) ม่การอนญ่าตใหจั้ดิตั�งล
อตเตอร่�รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(e) สภานิติบญัญติัไม่ม่อำานาจท่ี่�จะอนญ่าต และหา้มมิใหม่้คา
สิโนท่ี่�ปัจจ่บนัดิำาเนินกิจการในรฐัเนว่าดิาและรฐันิว่เจอรซ่์ึ่ย ์
(f) โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) และ (e) และบที่บัญญติัอื�น 
ๆ ของกฎหมายของรฐั ผู้ิว่า่การรฐัม่อำานาจในการเจรจา
และที่ำาข้อตกลง ภายใต้การใหสั้ตยาบนัโดิยสภานิติบญัญติั 
สำาหรบัการที่ำางานของเครื�องสล็อต และสำาหรบัการเล่นเกม
ลอตเตอร่�และการธนาคาร และเกมไพ่ัในรูปแบบอตัรารอ้ย
ละ รูเล็ต เกมท่ี่�เล่นด้ิว่ยลูกเต๋า และการเดิิมพันัก่ฬา โดิยชน
เผิ่าอินเด่ิยนแดิงท่ี่�ได้ิรบัการยอมรบัจากรฐับาลกลางในดิิน
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(d) เพัื�อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์ในการคำานว่ณท่ี่�กำาหนดิโ
ดิยมาตรา 8 ข้อ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
เ งิน ท่ี่น ท่ี่� โอนไปยั งกอง ท่ี่นการ เ ดิิมพััน ก่ฬาแห่งรัฐ
แคลิฟอรเ์น่ยจะถือเป็นรายได้ิของกองท่ี่นทัี่�ว่ไปท่ี่�อาจถูก
จัดิสรรตามข้อ XIII B ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
19673.  การกระจายเงนิจากกองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแหง่
รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(a) ค่าใชจ่้ายท่ี่�เกิดิขึ�นจรงิและสมเหต่สมผิลใดิ ๆ ท่ี่�เกิดิ
ขึ�นโดิยผูิ้คว่บค่มและกระที่รว่งภาษ่ีและค่าธรรมเน่ยมแห่ง
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการบรหิารงานของกองท่ี่น
การเดิิมพันัก่ฬาแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย และการจัดิเก็บภาษ่ี
ท่ี่�สรา้งโดิยมาตรา 19671 ตามท่ี่�กำาหนดิโดิยผูิอ้ำานว่ยการ
ฝ่่ายการเงนิจะถูกหกัออกจากกองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแหง่รฐั
แคลิฟอรเ์น่ยก่อนท่ี่�เงนิท่ี่นจะถูกเบกิจ่ายตามอนม่าตรา (b) 

(b) ในแต่ละปีงบประมาณโดิยเริ�มในปี 2022-23 ผูิ้คว่บค่ม
จะต้องจ่ายเงินท่ี่�ฝ่ากไว่้ในกองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแห่งรฐั
แคลิฟอร์เน่ยท่ี่�ยังคงเหลืออยู่หลังจากการเบิกจ่ายตาม
อนม่าตรา (a) ดัิงต่อไปน่�:
(1) รอ้ยละสิบห้าให้แก่กระที่รว่งสาธารณส่ขของรฐัเพัื�อ
การว่จัิย พััฒนา และดิำาเนินการโปรแกรม และเป็นเงนิ
ชว่่ยเหลือป้องกันปัญหาการเดิิมพััน และส่ขภาพัจิต และ
เป็นเงนิชว่่ยเหลือแก่เมือง เมืองและเที่ศมณฑล และเที่ศ
มณฑลสำาหรบัโปรแกรมในท้ี่องถิ�น เพัื�อแก้ปัญหาการเดิิม
พัันและส่ขภาพัจิต 

(2)  ร้อยละสิบห้าให้แก่สำานักคว่บค่มการเดิิมพัันใน
กระที่รว่งย่ติธรรมสำาหรบัค่าใช้จ่ายท่ี่�เกิดิขึ�นจรงิและสมเหต่
สมผิลในการบังคับใช้และเครื�องมือในการเดิิมพัันก่ฬาและ
การเล่นเกมรูปแบบอื�น ๆ ภายในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย สำานัก
คว่บค่มการเดิิมพัันต้องไม่จ่ายเกินรอ้ยละ 5 ของเงนิท่ี่น
รายปีทัี่�งหมดิท่ี่�ได้ิรบัจากกองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแห่งรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบัค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดิการตามท่ี่�ผูิ้
อำานว่ยการฝ่่ายการเงนิกำาหนดิ 

(3) รอ้ยละเจ็ดิสิบใหแ้ก่กองท่ี่นทัี่�ว่ไป 

(c) ท่ี่ก ๆ สองปี ผูิ้คว่บค่มจะต้องดิำาเนินการตรว่จสอบ
โปรแกรมท่ี่�ดิำาเนินการโดิยหน่ว่ยงานท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นว่รรค (1) 
และ (2) ของอนม่าตรา (b) เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่เงนิท่ี่นถูกเบิ
กจ่ายและใชต้ามข้อน่� และต้องรายงานข้อค้นพับต่อสภา
นิติบัญญัติและสาธารณชน
(d) เงนิท่ี่นท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) และ (2) ของอนม่าตรา 
(b) จะใชเ้พัื�อขยายโปรแกรมเพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ขอ
งกฎหมายฉบับน่� เงนิท่ี่นเหล่าน่�จะไม่ถูกนำามาใชเ้พัื�อที่ดิแที่น
เงนิท่ี่นของรฐัหรอืท้ี่องถิ�นท่ี่�ม่อยูส่ำาหรบัจ่ดิประสงค์น่� 
19674.  ข้อจำากัดิด้ิานอาย่สำาหรบัการเดิิมพัันก่ฬา 
(a) หา้มมิใหผู้ิ้ท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปีว่างเดิิมพัันก่ฬา 
อนญ่าตใหว้่างเดิิมพัันก่ฬา หรอืเก็บรว่บรว่มรางว่ลัจาก
การเดิิมพัันก่ฬา ไม่ว่า่จะดิำาเนินการด้ิว่ยตนเอง หรอืผิ่าน
ตัว่แที่น จากการแข่งขันก่ฬาหรอืกรฑ่าใดิ ๆ ณ สถานท่ี่�การ
แข่งขันของผูิ้ประกอบการท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต
(b) ผูิ้ท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปีจะต้องไม่แสดิงหรอืเสนอหลัก
ฐานท่ี่�เป็นลายลักษีณ์อกัษีร พัิมพั ์ หรอืภาพัถ่ายใดิ ๆ ท่ี่�
เก่�ยว่ข้องกับอาย่และตัว่ตนท่ี่�เป็นเท็ี่จ ฉ้อโกง หรอืไม่ใชตั่ว่

อนญ่าตตามบที่กฎหมายของกฎหมายท่ี่�จำาเป็นในการดิำาเนิน
การตามอนม่าตราน่� ซึึ่�งจะจัดิใหม่้การค้่มครองผู้ิบรโิภคและ
ม่ข้อเสนอต่อต้านการท่ี่จรติ เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่การแขง่ขนัก่ฬา
หรอืกรฑ่าม่คว่ามซืึ่�อสัตย ์
มาตรา  5.  ข้อบังคับการเดิิมพัันก่ฬาและการบังคับใช้
เรื�องการเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิกฎหมาย
มาตรา  5.1.  ข้อ 12 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19670) ได้ิถูกเพัิ�ม
เข้ามาในหมว่ดิ 4 ของภาค 8 ของกฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจ
และว่ชิาชพ่ั เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�: 

ข้อ 12. การเดิิมพัันก่ฬาท่ี่�สถานท่ี่�
แข่งม้าท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต 

19670.  คำานิยาม
เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของขอ้น่�และมาตรา 19 ของขอ้ 
IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย "ผูิป้ระกอบการสนาม
แข่งท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต" หมายถึงผูิป้ระกอบการท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต
จากคณะกรรมการแข่งม้าของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในระหว่่าง
ปีปฏิิทิี่น 2019 ใหม่้การจัดิการแขง่ม้าถ่ายที่อดิสดิท่ี่�สถานท่ี่�
แข่งท่ี่�ตั�งอยูใ่นเที่ศมณฑลของอาลาเมดิา ลอสแองเจลิส ออ
เรนจ์ หรอืซึ่านดิิเอโดิ และดิำาเนินการโดิยหน่ว่ยงานเอกชน 
รว่มถึงหน่ว่ยงานท่ี่�ดิำาเนินงานในพัื�นท่ี่�จัดิงานของรฐัภายใน
เที่ศมณฑลท่ี่�ระบ่ "ผูิป้ระกอบการสนามแขง่ท่ี่�ได้ิอนญ่าต" จะ
ไม่รว่มถึงสนามแขง่ของ "งานแสดิงท่ี่�รฐักำาหนดิ" ตามท่ี่�ระบ่
ในส่ว่นยอ่ย (a) ของมาตรา 19418 ตามท่ี่�อา่นในขอ้นั�นเมื�อ
ว่นัท่ี่� 1 มกราคม 2020

19671.  ภาษ่ีการเดิิมพัันก่ฬา
(a) ยอดิการเดิิมพัันก่ฬารายว่นัท่ี่�ผู้ิประกอบการสถานท่ี่�แข่
งท่ี่�ได้ิรบัอน่ญาตได้ิรบัหักด้ิว่ยเงนิรางว่ลัรว่มของผู้ิเดิิมพัันจ
ะต้องเส่ยภาษ่ีรอ้ยละ 10 

(b) กระที่รว่งภาษ่ีและค่าธรรมเน่ยมแห่งรฐัแคลิฟอรเ์น่
ยเป็นผู้ิบรหิารจัดิการและเก็บภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยอน่มาต
รา (a) และอาจกำาหนดิ นำามาใช ้ และบังคับใชร้ะเบ่ยบท่ี่�
เก่�ยว่ข้องกับการบรหิารจัดิการและการบังคับใช้ในมาตรา
น่� รว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง การรว่มยอดิรายว่นัเป็นราย
ไตรมาส รายปี หรอืตามระยะเว่ลาอื�น ๆ หรอืการเรย่กเก็บ
เงนิ การรายงาน การคืนเงนิ และการอ่ที่ธรณ์ 

(c) รายได้ิทัี่�งหมดิท่ี่�มาจากภาษ่ีตามอนม่าตรา (a) จะถูกฝ่
ากเข้าสู่กองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�สรา้ง
ขึ�นโดิยมาตรา 19672 

19672. กองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(a) กองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแห่งรฐัแคลิฟอรเ์น่ยถูกสรา้ง
ขึ�นในกองคลังของรฐั และโดิยไม่คำานึงถึงมาตรา 13340 
ของประมว่ลกฎหมายรฐับาล ม่การจัดิสรรอยา่งต่อเนื�อง
โดิยไม่คำานึงถึงปีงบประมาณเพัื� อดิำาเนินการตามจ่ดิ
ประสงค์ของข้อน่�
(b) รายได้ิทัี่�งหมดิท่ี่�ได้ิรบัตามภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตรา 19671 
จะถูกฝ่ากเข้าสู่กองท่ี่นการเดิิมพันัก่ฬาแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(c) เงนิท่ี่�จ่ายให้กับรฐัตามข้อตกลงระหว่า่งรฐักับชนเผ่ิาท่ี่�เ
ก่�ยว่ข้องกับการเดิิมพัันก่ฬาอาจถูกฝ่ากเข้าสู่กองท่ี่นการเดิิ
มพัันก่ฬาแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
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19991.  ข้อห้ามของการตลาดิและการโฆษีณาการเดิิม
พัันก่ฬาท่ี่�ม่่งเป้าไปท่ี่�ผูิ้เยาว่์
(a)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตราน่�: 
(1) “โฆษีณา” หมายคว่ามว่า่ การต่พัมิพ์ัหรอืเผิยแพัรโ่ฆษีณา 
(2) "การโฆษีณา" ได้ิแก่ ข้อคว่ามท่ี่�เป็นลายลักษีณ์อกัษีร
หรอืคำาพูัดิ ภาพัประกอบหรอืการแสดิงภาพัใดิ ๆ ท่ี่�เป็นการ
ส่งเสรมิการเดิิมพัันก่ฬา รว่มถึงงานเข่ยน สิ�งพัิมพั ์ ภาพั
กราฟิก หรอืว่สัด่ิอื�น ๆ ป้ายโฆษีณา ป้าย หรอืการแสดิง
กลางแจ้งอื�น ๆ บัตรขนส่งสาธารณะ ว่รรณกรรม ประกาศ 
หรอืการออกอากาศที่างว่ทิี่ย่หรอืโที่รทัี่ศน์ หรอืในสื�ออื�น 
ๆ ซึึ่�งไม่รว่มถึงงานบรรณาธกิาร หรอืสื�อการอา่นอื�น ๆ 
รว่มถึงข่าว่ประชาสัมพัันธใ์นว่ารสาร หรอืประกาศ หรอื
หนังสือพัิมพั ์ สำาหรบัการต่พัิมพั์ท่ี่�ไม่ได้ิจ่ายเงนิ หรอืม่การ
จ่าย หรอืสัญญาว่า่จะจ่ายค่าตอบแที่น ทัี่�งในที่างตรงหรอื
ที่างออ้ม แก่สถานประกอบการท่ี่�ดิำาเนินกิจการเดิิมพัันก่ฬา 
และไม่ได้ิเข่ยนขึ�นโดิย หรอืตามคำาสั�งของสถานประกอบ
การท่ี่�ดิำาเนินกิจการเดิิมพัันก่ฬา 
(3) "ตลาดิ" หรอื "การที่ำาการตลาดิ" หมายถึงการกระที่ำา 
หรอืกระบว่นการใดิ ๆ ท่ี่�ส่งเสรมิการเดิิมพัันก่ฬา ซึึ่�งรว่ม
ถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง การสนับสนน่การแข่งขันก่ฬา การ
โฆษีณา ณ จ่ดิขาย และการพััฒนาผิลิตภัณฑ์ท่ี่�ออกแบบา
โดิยเฉพัาะเพัื�อดึิงดูิดิกล่่มประชาชนบางกล่่ม 

(b) การโฆษีณาหรอืการตลาดิใดิ ๆ ท่ี่�ม่การกระจายเส่ยง 
ออกอากาศที่างเคเบิล ว่ทิี่ย่ สิ�งพัิมพั์ และดิิจิทัี่ลจะต้อง
ดิำาเนินการเฉพัาะในกรณ่ท่ี่�เชื�อว่า่ผูิ้ชมม่อาย่ 21 ปีขึ�นไป
เท่ี่านั�น ตามท่ี่�กำาหนดิโดิยข้อมูลองค์ประกอบผูิ้ชมท่ี่�น่าเชื�อ
ถือและเป็นปัจจ่บัน 

(c) การโฆษีณา หรอืการตลาดิใดิ ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ
สื�อสารโดิยตรง เป็นรายบ่คคล หรอืบที่สนที่นาท่ี่�คว่บค่ม
โดิยสถานประกอบการท่ี่�ดิำาเนินกิจการเดิิมพัันก่ฬาจะต้อง
ใชว้่ธิก่ารยนืยนัอาย่ เพัื�อตรว่จสอบว่า่ผูิ้ชมม่อาย่ 21 ปี
ขึ�นไป ก่อนท่ี่�จะม่ส่ว่นรว่่มในการสื�อสาร หรอืบที่สนที่นาท่ี่�
คว่บค่มโดิยสถานประกอบการท่ี่�ดิำาเนินกิจการเดิิมพัันก่ฬา 
เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของอนม่าตราน่� ว่ธิก่ารยนืยนั
อาย่นั�นอาจรว่มถึงการยนืยนัตัว่ตนผูิ้ใช ้ การเปิดิเผิยว่นัเกิดิ 
หรอืว่ธิก่ารลงที่ะเบ่ยนอื�น ๆ ท่ี่�คล้ายคลึงกัน 

(d) สถานประกอบการท่ี่�ดิำาเนินกิจการเดิิมพันัก่ฬาจะต้องไม่: 

(1) โฆษีณาหรอืที่ำาการตลาดิเรื�องการว่างเดิิมพัันในลัก
ษีณธท่ี่�ม่่งหมายใหส่้งเสรมิใหบ่้คคลท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปีเข้า
รว่่มการเดิิมพัันก่ฬา 
(2) ออกอากาศหรอืเผิยแพัรโ่ฆษีณาหรอืที่ำาการตลาดิท่ี่�
ดึิงดูิดิใจเด็ิก ๆ 
19992.  การตรว่จสอบสถานประกอบการท่ี่�ดิำาเนินกิจการ
เดิิมพัันก่ฬา
สำานักคว่บค่มการเดิิมพัันท่ี่�อยู่ในกระที่รว่งย่ติธรรมจะที่ำา
หน้าท่ี่�ตรว่จสอบและสืบสว่นสถานประกอบการท่ี่�ดิำาเนิน
กิจการการเดิิมพันัก่ฬาทัี่�งหมดิตามมาตรา 19826 และ 
19827 เว่น้แต่จะกำาหนดิไว่เ้ป็นอยา่งอื�นในขอ้ตกลงระหว่า่ง
รฐักับชนเผิา่ 
มาตรา  5.3.  มาตรา 12012.200 ถูกเพัิ�มเข้าไปใน
ประมว่ลกฎหมายของรฐั เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�: 

ตนจรงิของบ่คคลนั�น เพัื�อจ่ดิประสงค์ในการว่างเดิิมพัันใน
การแข่งขันก่ฬาแก่ผูิ้ประกอบการสนามแข่งท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต 
หรอืตัว่แที่นของผูิ้ประกอบการสนามแข่งท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต 

(c) ผูิ้ท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปี ผูิ้ใดิท่ี่�ฝ่่าฝื่นมาตราน่�ถือว่า่ม่
คว่ามผิิดิที่างอาญา 
มาตรา  5.2.  ข้อ 18 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19990) ได้ิถูกเพัิ�ม
เข้ามาในหมว่ดิ 5 ของภาค 8 ของกฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจ
และว่ชิาชพ่ั เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�: 
ข้อ 18.  การบังคับใชเ้รื�องการเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิกฎหมาย

19990.  การบังคับใชต่้อกิจกรรมการเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิกฎหมาย 
(a)  นอกเหนือจากบที่ลงโที่ษีอื�น ๆ ท่ี่�กฎหมายกำาหนดิ 
บ่คคลใดิก็ตามท่ี่�ม่ส่ว่นรว่่มในการกระที่ำาใดิ ๆ ท่ี่�ผิิดิกฎหมาย
ตามหมว่ดิ 10 (เริ�มท่ี่�มาตรา 330) บที่ท่ี่� 9 ของส่ว่นท่ี่� 
1 ของประมว่ลกฎหมายอาญา แต่ไม่รว่มถึงมาตรา 335 
และ 337 ของประมว่ลกฎหมายอาญา จะต้องรบัโที่ษีที่าง
แพั่งสูงถึงหนึ�งหมื�นดิอลลาร ์ ($10,000) ต่อการละเมิดิ 
และอยู่ภายใต้คำาสั�งห้ามเพัื�อหย่ดิการกระที่ำาท่ี่�ผิิดิกฎหมาย
ในการดิำาเนินคด่ิที่างแพ่ังในนามของประชาชนแห่งรัฐ
แคลิฟอรเ์น่ยโดิยอยัการสูงส่ดิ นอกจากน่� อยัการสูงส่ดิ
ม่อำานาจบังคับใชม้าตราน่�ในการออกคำาสั�งปิดิ 24 ชั�ว่โมง
สำาหรบัการละเมิดิครั�งแรก คำาสั�งปิดิ 48 ชั�ว่โมงสำาหรบัการ
ละเมิดิครั�งท่ี่�สอง และคำาสั�งปิดิ 30 ว่นัสำาหรบัการละเมิดิ
ครั�งท่ี่�สามและครั�งอื�น ๆ ท่ี่�ตามมา 
(b) บ่คคลหรอืนิติบ่คคลใดิท่ี่�ที่ราบถึงการกระที่ำาใดิ ๆ ท่ี่�
ผิิดิกฎหมายตามหมว่ดิ 10 (เริ�มท่ี่�มาตรา 330) บที่ท่ี่� 9 
ของส่ว่นท่ี่� 1 ของประมว่ลกฎหมายอาญา แต่ไม่รว่มถึง
มาตรา 335 และ 337 ของประมว่ลกฎหมายอาญาของ
บ่คคลใดิ ๆ อาจยื�นฟ้องคด่ิแพั่งเพัื�อใหบ่้คคลดัิงกล่าว่รบั
โที่ษีที่างแพั่งและคำาสั�งห้ามตามท่ี่�บัญญัติไว่้ในอน่มาตรา 
(a) หากก่อนท่ี่�จะยื�นฟ้อง บ่คคลหรอืนิติบ่คคลยื�นคำารอ้ง
เป็นลายลักษีณ์อักษีรต่ออัยการสูงส่ดิให้เริ�มการฟ้องรอ้ง 
คำาขอจะต้องม่ข้อคว่ามท่ี่�ชัดิเจนและรดัิก่มเก่�ยว่กับมูลเหต่ท่ี่�
เชื�อว่า่ม่เหต่ผิลสำาหรบัการยื�นฟ้องนั�น 

(1) หากอยัการสูงส่ดิยื�นคำาฟ้องภายใน 90 ว่นันับแต่ได้ิรบัคำา
ขอเป็นลายลักษีณ์อกัษีรใหเ้ริ�มฟ้อง หา้มมิใหม่้การดิำาเนินการ
อื�นใดิเว่น้แต่การดิำาเนินการของอยัการสูงส่ดิจะถูกยกเลิกโดิย
ปราศจากอคติ 

(2) หากอยัการสูงส่ดิไม่ฟ้องภายใน 90 ว่นันับแต่ได้ิรบัคำา
ขอใหเ้ริ�มดิำาเนินการ บ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ยื�นฟ้องอาจ
ดิำาเนินคด่ิที่างแพั่งต่อไปได้ิ 

(3) ระยะเว่ลาท่ี่�จะเริ�มการฟ้องที่างแพ่ังจะนับจากว่ันท่ี่�
อัยการสูงส่ดิได้ิรบัคำาขอท่ี่�เป็นลายลักษีณ์อักษีรจนถึงว่ัน
ท่ี่�การฟ้องที่างแพั่งถูกยกเลิกโดิยปราศจากอคติ หรอืเป็น
เว่ลา 150 ว่นัแล้ว่แต่ว่า่กรณ่ใดิจะถึงภายหลัง แต่การฟ้อง
ที่างแพั่งท่ี่�บ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ส่งคำาขอให้อัยการสูงส่ดิ
เริ�มฟ้อง 
(c) หากม่คำาพัิพัากษีาต่อจำาเลยหรอืบรรดิาจำาเลยในการฟ้อ
งใดิ ๆ ตามมาตราน่� หรอืเรื�องได้ิรบัการตัดิสิน จำานว่นเงนิท่ี่�
ได้ิรบัเป็นค่าปรบัที่างแพ่ังหรอืตามข้อตกลงของการฟ้องจะ
ถูกฝ่ากไว่ใ้นกองท่ี่นการเดิิมพัันก่ฬาแห่งรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�
สรา้งขึ�นโดิยมาตรา 19672 
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และข้อมูลโรงเรย่นรฐับาลแสดิงให้เห็นว่า่นักเรย่นโรงเรย่น
รฐับาลมากกว่า่ 250,000 คนกำาลังประสบกับภาว่ะไรบ้า้น
(b) คว่ามผิดิิปกติที่างส่ขภาพัจิตเป็นหนึ�งในภาว่ะส่ขภาพัท่ี่�พั
บบอ่ยท่ี่�ส่ดิของชาว่แคลิฟอรเ์น่ย: ผูิใ้หญ่ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
เกือบ 1 ใน 6 คนม่อาการป่ว่ยที่างจิตชนิดิใดิชนิดิหนึ�ง 1 ใน 
24 ม่อาการป่ว่ยที่างจิตขั�นร่นแรงท่ี่�ที่ำาใหก้ารดิำาเนินกิจกรรม
สำาคัญในชว่่ตินั�นที่ำาได้ิยาก และเด็ิก 1 ใน 13 คนม่อาการผิดิิ
ปกติที่างอารมณ์ท่ี่�จำากัดิการม่ส่ว่นรว่่มในกิจกรรมประจำาว่นั 
เพัราะไม่ม่แหล่งเงนิท่ี่นถาว่รท่ี่�เพัย่งพัอ รฐับาลในท่ี่กระดัิบจึง
ได้ิเลิกลงท่ี่นในบรกิารด้ิานส่ขภาพัจิต—ปล่อยทิี่�งผูิ้ท่ี่�ต้องการ
คว่ามชว่่ยเหลือมากท่ี่�ส่ดิโดิยไม่ม่การชว่่ยเหลือ
(c) ในเดืิอนพัฤษีาคม 2018 ศาลฎ่กาของสหรฐัอเมรกิาได้ิ
ยกเลิกข้อหา้มในการเดิิมพัันก่ฬาของรฐับาลกลาง ด้ิว่ยเหต่
น่� รฐัจึงม่อสิระท่ี่�จะอนญ่าตใหม่้การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
ภายในเขตแดินของตน และกำาหนดิข้อบังคับ การค้่มครอง
ผูิ้บรโิภค ข้อเสนอเล่นเกมออนไลน์อยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ 
และการเก็บภาษ่ีสำาหรบัการเดิิมพัันก่ฬา
(d) การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ไม่ได้ิรบัการคว่บค่มและไม่
เส่ยภาษ่ีเกิดิขึ�นทัี่�ว่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยในตลาดิท่ี่�ผิิดิกฎหมาย 
โดิยไม่ม่การค้่มครองผูิ้บรโิภค หรอืไม่ม่การเล่นเกมอยา่งม่
คว่ามรบัผิิดิชอบ นักเศรษีฐศาสตรช์ั �นนำาและผูิ้เช่�ยว่ชาญ
ในอ่ตสาหกรรมคาดิการณ์ว่่าตลาดิท่ี่�ผิิดิกฎหมายทัี่�ว่ทัี่�ง
สหรัฐอเมริกาได้ิเจริญร่่งเรืองด้ิว่ยการเดิิมพัันออนไลน์
มูลค่าหลายพัันล้านดิอลลารต่์อปี
(e) การอน่ญาตให้หน่ว่ยงานท่ี่�คว่บค่มโดิยรฐัเสนอการ
เดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ ซึึ่�งรว่มถึง
กระบว่นการออกใบอนญ่าตท่ี่�ครอบคล่ม การจำากัดิการเดิิม
พัันก่ฬาออนไลน์สำาหรบัผูิ้ท่ี่�อาย่ 21 ปีขึ�นไปเท่ี่านั�น และ
กำาหนดิข้อเสนอบังคับใช้และคว่ามรบัผิิดิชอบท่ี่�จะสรา้งราย
ได้ิหลายพัันล้านดิอลลาร ์ เพัื�อชว่่ยต่อสู้ปัญหาคนไรบ้้านและ
ขยายการสนับสนน่ด้ิานส่ขภาพัจิตในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(f) การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปลอดิภัยและถูกกฎหมายท่ี่�
อนญ่าตใหผู้ิ้ท่ี่�ม่อาย่ 21 ปีขึ�นไปเพัลิดิเพัลินไปกับการเดิิม
พัันก่ฬาที่างอินเที่อรเ์น็ตและบนอ่ปกรณ์มือถือต้องกำาหนดิ
ให้ผู้ิให้บรกิารการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ใช้เที่คโนโลย่ตรว่จ
สอบอาย่และการแบ่งปันข้อมูลท่ี่�ได้ิรบัการพิัสูจน์แล้ว่ว่า่ม่
ประสิที่ธผิิลในรฐัอื�น ๆ เพัื�อป้องกันไม่ใหผู้ิ้เยาว่เ์ข้ารว่่มการ
เดิิมพััน และกำาหนดิบที่ลงโที่ษีและค่าปรบัเมื�อม่การละเมิดิ
(g) การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปลอดิภัยและถูกกฎหมายค
ว่รได้ิรบัการคว่บค่มโดิยกระที่รว่งย่ติธรรม เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่ผูิ้
เยาว่แ์ละเด็ิกได้ิรบัการค้่มครอง ม่การรกัษีาคว่ามซืึ่�อสัตยใ์น
การแข่งขันกิฬา และผูิ้ประกอบการได้ิรบัการอนญ่าตอยา่ง
เหมาะสม เที่คโนโลยฉ่ลาดิและการแบ่งปันข้อมูลระหว่า่ง
สมาคมก่ฬา ผูิ้ใหบ้รกิารการเดิิมพัันออนไลน์ และกระที่รว่ง
คว่รถูกนำามาใชเ้พัื�อค้่มครองผูิ้เยาว่ ์และรกัษีาคว่ามซืึ่�อสัตย์
ของก่ฬา
(h) การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ต้องอาศัยคว่ามเช่�ยว่ชาญ
ของหน่ว่ยงานท่ี่�ม่ประสบการณ์สูงในการดิำาเนินการแพัล
ตฟอรม์การเดิิมพัันออนไลน์ในรฐัและเขตแดินอื�น ๆ ของ
สหรฐัอเมรกิา ดัิงนั�นชนเผิ่าผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมจึงคว่รเป็น
ผู้ิเสนอการเดิิมพัันออนไลน์ท่ี่�รฐัคว่บค่มใหกั้บผูิ้ท่ี่�ที่ำาการเดิิม
พัันในขณะท่ี่�อยูใ่นรฐัน่� แต่นอกดิินแดินอนิเด่ิยนแดิง ผูิ้

12012.200.  การชดิเชยค่าใช้จ่ายด้ิานกฎระเบ่ยบของ
การแก้ไขเพัิ�มเติมเรื�องการเดิิมพัันก่ฬา
การแก้ไขเพัิ�มเติมทัี่�งหมดิเก่�ยว่กับข้อตกลงการเล่นเกม
ระหว่า่งรฐัและชนเผิ่า เพัื�ออนญ่าตใหม่้การเดิิมพัันก่ฬาตาม
อนม่าตรา (f) ของมาตรา 19 ของข้อ IV ของรฐัธรรมนญู
แห่งรัฐแคลิฟอร์เน่ยจะต้องรว่มถึงบที่บัญญัติสำาหรับ
การชดิเชยค่าใช้จ่ายด้ิานกฎระเบ่ยบท่ี่�เกิดิขึ�นจรงิโดิยรฐั
ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการเดิิมพัันก่ฬาในส่ว่นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ
ดิำาเนินการและการบริหารจัดิการข้อตกลงการเล่นเกม
ระหว่า่งรฐัและชนเผิ่าตามกฎหมายคว่บค่มการเล่นของชาว่
อนิเด่ิยนแดิง 1988 (25 U.S.C. มาตรา 2710(d)(4))

มาตรา  6.  การแก้ไขเพัิ�มเติม
กฎหมายฉบับน่�จะถูกต่คว่ามอยา่งกว่า้ง ๆ เพัื�อใหบ้รรล่จ่ดิ
ประสงค์ของกฎหมาย บที่บัญญัติของมาตรา 5, 5.1, 5.2 
และ 5.3 อาจได้ิรบัการแก้ไขตราบเท่ี่าท่ี่�การแก้ไขเพัิ�มเติม
ดัิงกล่าว่สอดิคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับน่�โดิย
การออกเส่ยงลงคะแนนสองในสามของสภานิติบัญญัติ
มาตรา  7.  การเป็นโมฆะเป็นบางส่ว่น
บที่บัญญัติของกฎหมายฉบับน่�สามารถแยกออกได้ิ หากม่
ส่ว่น มาตรา อนม่าตรา ว่รรค อนป่ระโยค ประโยค ว่ล่ คำา 
หรอืการใชก้ฎหมายใดิ ๆ ของกฎหมายฉบับน่�ด้ิว่ยเหต่ผิล
ใดิ ๆ ท่ี่�ถือเป็นโมฆะโดิยคำาว่นิิจฉัยของศาลท่ี่�ม่เขตอำานาจ
ศาลใดิ ๆ การตัดิสินใจดัิงกล่าว่จะไม่ม่ผิลต่อคว่ามถูกต้อง
ของส่ว่นท่ี่�เหลือของกฎหมายฉบับน่� ประชาชนของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยขอประกาศในท่ี่�น่�ว่า่ พัว่กเขาจะรบักฎหมาย
ฉบับน่�มาใช ้ และท่ี่ก ๆ ส่ว่น มาตรา อนม่าตรา ว่รรค อน่
ประโยค ประโยต ว่ล่ คำา และการใชก้ฎหมายท่ี่�ไม่ได้ิประกาศ
ว่า่เป็นโมฆะหรอืขัดิต่อรฐัธรรมนญู โดิยไม่คำานึงถึงว่า่ต่อมา
ส่ว่นใดิ ๆ ของกฎหมายฉบับน่�หรอืการใชง้านของกฎหมาย
ฉบับน่�จะได้ิรบัการประกาศว่า่เป็นโมฆะหรอืไม่ 

ขอ้เสนื้อ 27 
การเข้าชื� อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่� ถูกส่งไปยัง
ประชาชนตามบที่บัญญัติของมาตรา 8 ของข้อ II ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
การเข้าชื� อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนฉบับน่� ได้ิเพัิ�ม
มาตราต่าง ๆ เข้าในรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย และ
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจและว่ชิาชพ่ั ด้ิว่ยเหต่น่�บที่บัญญัติใหม่
ท่ี่�จะเพัิ�มเติมเข้าไปจะพัิมพั์ด้ิว่ยตัว่เอ่ยงเพืั�อแสดิงว่่าเป็น
ข้อคว่ามใหม่ 

กฎหมายท่ี่�เสนื้อ
มาตรา  1.  ชื�อ
มาตราน่�จะเป็นท่ี่�รูจั้ก และถูกอา้งองิในนามกฏิหมายว่า่ด้ิว่ยการ
แก้ไขปัญหาคนไรบ้้านและส่ขภาพัจิตของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
มาตรา  2.  แถลงการณ์เจตนารมณ์และจ่ดิประสงค์
ประชาชนของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยลงคว่ามเห็นและประกาศดัิง
ต่อไปน่�:
(a) เรย่กรอ้งใหม่้ดิำาเนินการแก้ไขปัญหาคนไรบ้านและส่ขภาพั
จิตของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย จากจำานว่นทัี่�งหมดิของคนท่ี่�ไม่ม่ท่ี่�พักั
อาศัยในประเที่ศ จำานว่นเกือบครึ�งอาศัยอยูใ่นรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
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(C) รายได้ิหรอืเงนิได้ิจากการเดิิมพัันออนไลน์
(2) โดิยไม่คำานึงถึงว่รรค (1) อนม่าตราน่�ไม่ได้ิหา้มการจัดิ
เก็บภาษ่ีท่ี่�เป็นไปตามข้อกำาหนดิทัี่�งหมดิดัิงต่อไปน่�:
(A) ภาษ่ีท่ี่�ใชกั้บธ่รกิจ กิจกรรมที่างธ่รกิจ การดิำาเนินการ 
ที่รพััยสิ์น หรอืผิลิตภัณฑ์ท่ี่�หลากหลาย
(B) ภาษ่ีไม่ได้ิกำาหนดิหรอือาศัยการจำาแนกประเภที่ท่ี่�เก่�ยว่
พัันหรอืเก่�ยว่ข้องกับสิ�งต่อไปน่�:
(i) ผูิ้ใหบ้รกิารการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(ii) การเสนอ ดิำาเนินการ หรอืใหบ้รกิารการเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์
(iii) รายได้ิหรอืเงนิได้ิจากการเดิิมพัันออนไลน์
(C) ภาษ่ีจะถูกนำาไปใช้ในลักษีณะท่ี่�หล่กเล่�ยงการเก็บภาษ่ีเ
พัิ�มเติมการดิำาเนินการของ หรอืรายได้ิ หรอืเงนิได้ิจากการ
เดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(e) คำาหรอืว่ล่ใดิ ๆ ท่ี่�ปรากฏิในมาตราน่� ซึึ่�งปรากฏิในข้อ 13 
(เริ�มต้นด้ิว่ย มาตรา 19794) ของหมว่ดิ 4.7 ภาค 8 ของ
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจและว่ชิาชพ่ัจะถูกกำาหนดิโดิยคำาจำากัดิ
คว่ามตามกฎหมายเหล่านั�น
(f) มาตราน่�จะม่ผิลบังคับในว่นัท่ี่� 1 มกราคมปีถัดิไป หลัง
จากได้ิรบัอนมั่ติจากประชาชนแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
มาตรา  4.  หมว่ดิ 4.7 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19750) ได้ิถูกเพัิ�ม
เข้ามาในภาค 8 ของกฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจและว่ชิาชพ่ั เพัื�อ
ใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�:

หมวด  4.7.  การเดิมพัันกีฬาออนไลน์
ข้อ  1.  กองท่ี่นที่รสัต์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์

ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
19750.  กองท่ี่นที่รสัต์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย
(a) กองท่ี่นที่รสัต์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ของรฐัแคลิฟอรเ์
น่ยได้ิถูกสรา้งขึ�นโดิยกระที่รว่งการคลังของรฐั
(b) โดิยไม่คำานึงถึงบที่บัญญัติอื�น ๆ ของกฎหมาย กองท่ี่น 
และท่ี่กบัญชใ่นกองท่ี่นถูกประกาศใหเ้ป็นกองท่ี่นที่รสัต์
(c) ยกเว่น้ตามท่ี่�บัญญัติไว่ใ้นมาตรา 16310 และ 16381 
ของประมว่ลกฎหมายของรัฐบาลตามมาตราเหล่านั�นท่ี่�
อา่นเมื�อว่นัท่ี่� 1 มกราคม 2018 เงนิในกองท่ี่นจะไม่ถูก
ยมื กู้ หรอืโอนไปยงักองท่ี่นทัี่�ว่ไป หรอืกองท่ี่นอื�น ๆ ใน
กระที่รว่งการคลังของรฐั เงนิท่ี่�ฝ่ากเข้ากองท่ี่นและบัญช่
ภายในกองท่ี่น รว่มถึงดิอกเบ่�ยท่ี่�ได้ิรบัจากเงนิเหล่านั�น จะ
นำาไปใช้เพัื�อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์เฉพัาะท่ี่�กำาหนดิไว่้
ในหมว่ดิน่�เท่ี่านั�น หา้มมิใหด้ิำาเนินการใดิ ๆ ท่ี่�จะเปล่�ยน
สถานภาพักองท่ี่นเป็นกองที่รสัต์เป็นการถาว่รหรอืชั �ว่คราว่ 
หรอืกู้ยมื โอนยา้ย หรอืจัดิสรรเงนิในกองท่ี่นในลักษีณะท่ี่�ไม่
สอดิคล้องกับหมว่ดิน่�
(d) หลังจากหกัและโอนเงนิท่ี่�จำาเป็นตามว่รรค (2) ของ
อนม่าตรา (c) ของมาตรา 19751 และชำาระคืนเงนิกู้ท่ี่�ได้ิ
รบัอนมั่ติตามมาตรา 19784 ผูิ้คว่บค่มต้องจัดิสรรและโอน
เงินท่ี่�เหลือให้กองท่ี่นเป็นรายปีไปยังบัญช่ดัิงต่อไปน่�ตาม
จำานว่นดัิงต่อไปน่�:

ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิ่านการ
รบัรองสามารถนำาเสนอผิลิตภัณฑ์และบรกิารของตนแก่ชน
เผิ่าผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม และหน่ว่ยงานท่ี่�ประกอบธ่รกิจเกม
ท่ี่�ผิ่านการรบัรอง ซึึ่�งม่ข้อตกลงการเข้าถึงตลาดิกับชนเผิ่า
ผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมคว่รได้ิรบัอน่ญาตให้เสนอการเดิิมพััน
ออนไลน์ในรฐัน่�
(i) ตลาดิการเดิิมพัันก่ฬาอออนไลน์และด้ิว่ยตนเองท่ี่�สถา
นท่ี่�แข่งอย่างถูกกฎหมายต้องดิำาเนินการโดิยบ่คคลและห
น่ว่ยงานท่ี่�ม่คว่ามสามารถในการค้่มครองผูิ้บรโิภค ปกป้อง
ผูิ้เยาว่จ์ากการเข้าถึงการเดิิมพัันก่ฬา ส่งเสรมิ และรกัษีา
การเล่นเกมอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ และและอำานว่ยคว่าม
สะดิว่กใหกั้บตลาดิท่ี่�เพัิ�มรายได้ิอย่างม่คว่ามรบัผิิดิชอบเพัื�อ
ให้บรรล่จ่ดิประสงค์ด้ิานนโยบายสาธารณะของกฎหมาย
ฉบับน่� กฎหมายฉบับน่�กำาหนดิค่ณสมบัติขั �นตำ�าท่ี่�บ่คคลและ
หน่ว่ยงานต้องปฏิิบัติตามก่อนท่ี่�จะสามารถเสนอการเดิิม
พัันก่ฬาออนไลน์ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(j) การเดิิมพัันก่ฬาอออนไลน์และด้ิว่ยตนเองท่ี่�สถานท่ี่�
แข่งเป็นส่ว่นเติมเต็มและเสรมิซึึ่�งกันและกัน พัว่กเขา
สามารถนำาเสนอการเดิิมพัันทัี่�งสองแบบพัรอ้มกันในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยได้ิ เพัื�อเพัิ�มจำานว่นรายได้ิภาษ่ีสูงส่ดิ
มาตรา 3.  เพัิ�มมาตรา 19.5 ในข้อ IV ของรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�:
มาตรา  19.5.  โดิยไม่คำานึงถึงบที่บัญญัติหรอืกฎหมายใดิ
ท่ี่�ขัดิต่อรฐัธรรมนญูน่�:
(a) ชนเผิา่ผูิป้ระกอบการธ่รกิจเกม ผู้ิใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์
การเดิิมพันัออนไลน์ท่ี่�ม่ข้อตกลงในการดิำาเนินงานกับชนเผิา่
ผูิป้ระกอบการธ่รกิจเกม หรอืหน่ว่ยงานท่ี่�ประกอบธ่รกิจเกม
ท่ี่�ผิา่นการรบัรอง ซึึ่�งม่ขอ้ตกลงการเขา้ถึงตลาดิกับชนเผิา่ผู้ิ
ประกอบธ่รกิจเกม อาจเสนอ ดิำาเนินการ หรอืใหบ้รกิารการ
เดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ผิา่นอนิเที่อรเ์น็ต และบนอ่ปกรณ์มือถือ
สำาหรบัผูิท่้ี่�ม่อาย่ 21 ปีขึ�นไป ซึึ่�งอาศัยอยูท่่ี่�ใดิก็ได้ิในรฐัน่� แต่
นอกดิินแดินของชาว่อินเด่ิยนแดิงท่ี่�ได้ิรบัการยอมรบัจาก
รฐับาลกลาง
(b)  (1)  การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะต้องเสนอ ดิำาเนินการ หรอื
ใหบ้รกิารในรฐัน่�เท่ี่าน่� แต่นอกดิินแดินของชาว่อนิเด่ิยนแดิง
ตามท่ี่�กำาหนดิไว่โ้ดิยเฉพัาะในหมว่ดิ 4.7 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19750)
ภาค 8 ของกฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจและว่ชิาชพ่ั
(2) การดิำาเนินการและการบรหิารจัดิการในส่ว่นน่�จะอยู่
ภายใต้หมว่ดิ 4.7 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19750) ภาค 8 ของ
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจและว่ชิาชพ่ั บที่บัญญัติท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต
และกำาหนดิโดิยมาตราน่�ของรฐัธรรมนญูอยา่งชดัิแจ้ง
(c) ไม่อนญ่าตใหม่้การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ในการแข่งขันก่
ฬาเยาว่ชน
(d)  (1)  ภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยข้อ 8 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19775) ของ
หมว่ดิ 4.7 ภาค 8 ของกฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจและว่ชิาชพ่ัจะ
ใชแ้ที่นและก่อนภาษ่ีของรฐัท่ี่�ม่อยู ่ หรอืในอนาคต และภาษ่ี
ท้ี่องถิ�น โดิยเป็นภาษ่ีท่ี่�เรย่กเก็บจากสิ�งใดิ ๆ ต่อไปน่�:
(A) ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันออนไลน์ในฐานะผู้ิให้บรกิารเดิิมพััน
ออนไลน์
(B) การเสนอ การดิำาเนินการ หรอืการใหบ้รกิารการเดิิม
พัันออนไลน์
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ถูกจัดิสรรและโอนโดิยผูิ้คว่บค่มการเงินไปยังบัญช่ช่ว่ยเ
หลือคนไรท่้ี่�อยู่อาศัยและส่ขภาพัจิตของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(California Solutions to Homelessness and Mental 
Health Support) แที่น
(e)  (1)  เงนิจะถูกจัดิสรรจากกองท่ี่นตามมาตรา 12 ของข้อ 
IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย เพัื�อใหค้รอบคล่ม
ค่าใช้จ่ายในการดิำาเนินงานท่ี่�เกิดิขึ�นโดิยกองและกระที่รว่ง
ในการดิำาเนินการตามหมว่ดิน่� การจัดิสรรรายปีสำาหรบักอง
และกระที่รว่งจะต้องเพั่ยงพัออยา่งชดัิเจน เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่
กองนั�นม่บ่คลากรเพั่ยงพัอ การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ม่การ
คว่บค่มอยา่งพัอเหมาะ และม่การดิำาเนินการใหจ่้ดิประสงค์
ของหมว่ดิน่�ม่ผิลใชบ้ังคับอยา่งซืึ่�อสัตย์
(2)  รอ้ยละ 85 จากเงนิท่ี่�จัดิสรรตามอนม่าตราน่�จะถูกดึิง
จากบัญช่ช่ว่ยเหลือคนไรท่้ี่�อยู่อาศัยและส่ขภาพัจิตของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย และรอ้ยละ 15 จะถูกดึิงมาจากบัญชก่าร
พััฒนาเศรษีฐกิจของชนเผิ่า
19751.  การกำากับดูิแลและคว่ามรบัผิิดิชอบของกองท่ี่น
ที่รสัต์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(a)  ประชาชนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยขอประกาศเจตนาอย่างไม่
ม่เงื�อนไขสำาหรบัรายได้ิท่ี่�เกิดิจากหมว่ดิน่�เพัื�อใช้เพัื�อสนับส
นน่จ่ดิประสงค์ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 19750 โดิยไม่ม่การ
ประว่งิเว่ลาหรอืหย่ดิชะงกั จ่ดิประสงค์ของมาตราน่�คือเพัื�อ
ให้กลไกการกำากับดูิแลและคว่ามรบัผิิดิชอบเพัื�อรบัประกัน
ว่า่ได้ิดิำาเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชน
(b)  อยัการสูงส่ดิหรอือยัการเขตในท้ี่องถิ�นจะดิำาเนินการสอบส
ว่นอยา่งเรง่ด่ิว่น และอาจขอบที่ลงโที่ษีที่างแพ่ังหรอืที่างอาญา
สำาหรบัการใช้เงนิท่ี่�ฝ่ากเข้าหรอืจัดิสรรจากกองท่ี่นที่รสัต์การ
เดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย (California Online 
Sports Betting Trust Fund) หรอืบญัชใ่ดิ ๆ ภายในกองท่ี่น
โดิยมิชอบหรอืโดิยไม่ได้ิรบัอนญ่าต
(c)  (1)  ผู้ิตรว่จเงินแผิ่นดิินของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�ไม่สังกั
ดิพัรรคจะเป็นผู้ิดิำาเนินการตรว่จสอบการเงนิของโปรแกร
มท่ี่�ได้ิรบัเงนิจากกองท่ี่นโดิยอสิระท่ี่ก ๆ สองปี ผูิ้ตรว่จเงนิ
แผิ่นดิินของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยจะรายงานผิลการตรว่จสอบ
ต่อผูิ้ว่า่การรฐัและสภาทัี่�งสองสภาของสภานิติบัญญัติ และ
จะเปิดิเผิยผิลการตรว่จสอบน่� ต่อสาธารณะบนเว่็บไซึ่ต์
อนิเที่อรเ์น็ตของตน
(2)  (A)  ผู้ิตรว่จเงนิแผิ่นดิินของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยจะได้ิรบัเงิ
นคืนจากเงนิในกองท่ี่นสำาหรบัค่าใช้จ่ายจรงิท่ี่�เกิดิขึ�นในการ
ดิำาเนินการตรว่จสอบท่ี่ก ๆ สองปีตามท่ี่�อนม่าตราน่�กำาหนดิ 
ในจำานว่นไม่เกินหกแสนดิอลลาร ์ ($600,000) ต่อการ
ตรว่จสอบหนึ�งครั �ง
(B)   ว่งเงนิสูงส่ดิหกแสนดิอลลาร ์ ($600,000) ต่อการ
ตรว่จสอบหนึ�งครั �งจะถูกปรบัท่ี่กสิบปีเพัื�อสะท้ี่อนถึงอัตรา
เงนิเฟ้อท่ี่�เพัิ�มขึ�นตามท่ี่�ว่ดัิโดิยดัิชน่ราคาผูิ้บรโิภคสำาหรบัผู้ิ
บรโิภคในเมืองทัี่�งหมดิ (CPI-U) สำานักงานคลังจะคำานว่ณแ
ละเผิยแพัรก่ารปรบัว่งเงนิสูงส่ดิตามท่ี่�อนว่่รรคน่�กำาหนดิไว่้
(d)  (1)  หากการคัดิค้านใดิ ๆ เพัื�อที่ำาใหก้ารกระที่ำาท่ี่�ละเมิดิ
การใช้เงนิท่ี่�จัดิสรรหรอืกันไว่ใ้ช้ตามหมว่ดิน่�เป็นโมฆะดัิงท่ี่�
ระบ่ไว่ใ้นหมว่ดิน่�ประสบคว่ามสำาเรจ็ ไม่ว่า่จะเป็นกรณ่ท่ี่�คำา
พัิพัากษีาถึงท่ี่�ส่ดิ การที่ำาข้อตกลง หรอืมติจากการดิำาเนิน

(1)  (A)  รอ้ยละแปดิสิบห้าไปยังบัญช่เพืั�อแก้ไขปัญหาคนไ
รบ้า้นและส่ขภาพัจิต ซึึ่�งได้ิจัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นน่� ตามท่ี่�ระบ่
ไว่ใ้นว่รรคน่� เงนิในบญัชจ่ะถูกจัดิสรรตามมาตรา 12 ขอ้ IV 
ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย เพืั�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิ
ประสงค์ในการส่งมอบท่ี่�อยูถ่าว่รและชั�ว่คราว่ รว่มถึงการให้
คว่ามชว่่ยเหลือในการเชา่ การใหบ้รกิารสนับสนน่ และเงนิ
ชว่่ยเหลือในการดิำาเนินการ หรอืเงนิสำารองเพัื�อใหเ้ป็นไปตาม
จ่ดิประสงค์เหล่าน่�
(i) เงนิในบัญช่จะใช้ไปยังเมือง เมือง และเที่ศมณฑล 
เที่ศมณฑล และคว่ามต่อเนื�องของการดูิแลตามสูตร
การจัดิสรรเด่ิยว่กันสำาหรบัปีงบประมาณล่าส่ดิท่ี่�ใช้แจก
จ่ายเงินให้กับหน่ว่ยงานภายใต้โปรแกรมการจัดิหาบัา
นพััก การช่ว่ยเหลือ และการป้องกันการไรบ้้านท่ี่�จัดิขึ�นใน
หมว่ดิ 6 (เริ�มท่ี่�มาตรา 50216) ของ ส่ว่น 1ของภาค 31 
แห่งประมว่ลกฎหมายว่่าด้ิว่ยส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย 
(กฎหมาย HHAP) หรอืบที่กฎหมายสืบเนื�องอื�น ๆ
(ii) เงนิท่ี่�จัดิสรรจากบัญชจ่ะถูกมอบใหกั้บเมือง เมืองและ
เที่ศมณฑล เที่ศมณฑล และโครงการดูิแลอยา่งต่อเนื�อง
ด้ิว่ยข้อกำาหนดิคว่ามรบัผิิดิชอบและการรายงานเชน่เด่ิยว่กับ
ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นกฎหมาย HHAP หรอืบที่กฎหมายสืบเนื�องอื�น ๆ

(iii) เงนิท่ี่�จัดิสรรจากบัญช่อาจถูกจำากัดิเพืั�อใหบ้รรล่เป้าหม
ายของรฐัในการปรบัปร่งที่างออกสำาหรบัผูิ้ท่ี่�ประสบปัญหาไ
รท่้ี่�อยูท่่ี่�ต้องการเข้าถึงการบำาบัดิด้ิานส่ขภาพัจิต และการใช้
สารเสพัติดิ และบรกิารเสรมิด้ิานท่ี่�อยูอ่าศัย
(B) เงนิในบัญช ่ หรอืเงนิส่ว่นหนึ�งอาจนำาไปชำาระหน่�พันัธบตัร
รายได้ิ รายได้ิจากพัันธบตัรรายได้ิเหล่านั�นจะใชเ้พัื�อส่งเสรมิ
จ่ดิประสงค์ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (A) เท่ี่านั�น เงนิในบญัชจ่ะ
ไม่ถูกกำาหนดิใชใ้นการชำาระคืนพันัธบตัรผูิกพันัทัี่�ว่ไป
(C) โดิยไม่คำานึงถึงอนว่่รรค (A) ส่ว่นหนึ�งของเงนิในบัญช่
อาจจัดิสรรนำาไปใช้สำาหรบัโปรแกรมการรกัษีาส่ขภาพัจิตตา
มหมว่ดิ 8 (เริ�มท่ี่�มาตรา 4369) ของส่ว่นท่ี่� 3 ของภาคท่ี่� 4 
ของประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยสว่สัดิิการและสถาบัน
(D) เงนิท่ี่�จัดิสรรตามว่รรคน่�จะถูกนำามาใชเ้พัื�อเพิั�มและปรบัป
ร่งจ่ดิประสงค์ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (A) และ (C) และไม่แ
ที่นท่ี่�รายได้ิอื�นใดิท่ี่�ม่อยู่เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์เหล่านั�น 
ซึึ่�งรว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง แหล่งรายได้ิท่ี่�ม่อยูซึ่ึ่�งสนับสนน่
กฎหมาย HHAP เมือง เมืองและเที่ศมณฑล เที่ศมณฑล 
ตลอดิจนโครงการดูิแลอย่างต่อเนื�องของรฐัและผูิ้รบัม่ภาระ
ในการพิัสูจน์ด้ิว่ยหลักฐานท่ี่�ชัดิเจนและน่าเชื�อถือว่่าเงินท่ี่�
จัดิสรรตามว่รรคน่� ไม่ได้ิถูกใชเ้พัื�อแที่นท่ี่�รายได้ิท่ี่�ม่อยูก่่อน
(E)  (i)  ยกเว่น้ตามท่ี่�ระบ่ในข้อ (ii) เงนิในบัญชไ่ม่เกินรอ้ยละ 
40 จะถูกจัดิสรรหรอืใชส้ำาหรบัท่ี่�อยูอ่าศัยชั �ว่คราว่
(ii)  ในปีงบประมาณใดิ ๆ ซึึ่�งม่การจัดิสรรเงนิสำาหรบั
กฎหมาย HHAP เท่ี่ากับหรอืมากกว่า่จำานว่นเงนิท่ี่�จัดิสรร
สำาหรบัจ่ดิประสงค์เด่ิยว่กันในระหว่า่งปีงบประมาณ 2021–
22 ข้อจำากัดิในข้อ (i) จะไม่ม่ผิลบังคับใช้
(2)  (A)  รอ้ยละสิบหา้ของบัญชก่ารพััฒนาเศรษีฐกิจของชน
เผิ่า (Tribal Economic Development) ภายใต้อนว่่รรค (B)

(B)  ในกรณ่ท่ี่�ศาลท่ี่�ม่เขตอำานาจศาลพับว่า่มาตรา 19769 
ไม่สามารถบังคับใช้ทัี่�งหมดิหรอืบางส่ว่นภายใต้กฎหมาย
ของรฐัหรอืรฐับาลกลาง เงนิท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (A) จะ
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(c)  กองจะปรกึษีาหารอืกับคณะกรรมการคว่บค่มการพั
นันแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย (California Gambling Control 
Commission) และสำานักงานท่ี่�ปรกึษีาชนเผ่ิาของผูิ้ว่า่กา
รรฐั เพัื�อรบันำาข้อบังคับท่ี่�กำาหนดิสูตรสำาหรบัการจัดิสรร
เงนิในบัญช่การพััฒนาเศรษีฐกิจของชนเผ่ิามาใช้กับชนเผ่ิา
อนิเด่ิยนแดิงตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) ของอนม่าตรา 
(b) สูตรโดิยอย่างน้อยท่ี่�ส่ดิจะต้องให้ว่ธิก่ารจัดิสรรและกำา
หนดิการสำาหรบัการชำาระเงนิ
(d)  เงินท่ี่�ชนเผิ่าอินเด่ิยนแดิงได้ิรบัตามมาตราน่�อาจถูก
นำาไปใชเ้พัื�อสนับสนน่ ปรบัปร่ง และขยายการปกครอง 
สาธารณส่ข การศึกษีา โครงสรา้งพัื�นฐาน การพััฒนา
เศรษีฐกิจ และโอกาสในการจ้างงานของชนเผิ่า

ข้อ 2.  การค้่มครองผูิ้เยาว่แ์ละผูิ้บรโิภค
19752.  ห้ามผูิ้เยาว่ม่์ส่ว่นเก่�ยว่ข้องกับการเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์
(a)  บ่คคลท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปีจะต้องไม่กระที่ำาการใดิ ๆ ดัิง
ต่อไปน่�:
(1)  ว่างหรอืเก็บเงนิรางว่ลัจากการเดิิมพัันในการแข่งขัน
ก่ฬาใดิ ๆ ไม่ว่า่จะเป็นกระที่ำาด้ิว่ยตนเองหรอืผิ่านตัว่แที่น
(2)  แสดิงหรอืเสนอหลักฐานท่ี่�เป็นลายลักษีณ์อกัษีร ฉบบั
พัมิพั ์ หรอืภาพัถ่ายใดิ ๆ ท่ี่�แสดิงอาย่และขอ้มูลประจำาตัว่ท่ี่�
เป็นเท็ี่จ เป็นขอ้มูลปลอม หรอืไม่ใชข่องตนเองแก่ผู้ิใหบ้รกิาร
เดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ใดิ ๆ หรอืตัว่แที่นใดิ ๆ ของผู้ิใหบ้รกิาร
ดัิงกล่าว่เพัื�อจ่ดิประสงค์ในการเดิิมพันัในการแขง่ขนัก่ฬา
(3)  เปิดิ เก็บ หรอืใชบ้ัญชก่ารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ หรอื
ที่ำาการเดิิมพัันหรอืพัยายามที่ำาการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ไม่
ว่า่ในที่างใดิที่างหนึ�ง
(b)  บ่คคลจะต้องไม่กระที่ำาการใดิดัิงต่อไปน่�โดิยเจตนา:
(1)  ยอมรบัหรอืแลกเดิิมพัันท่ี่�ว่างโดิย หรอืเสนอใหย้อมรบั
หรอืแลกเดิิมพัันในนามของบ่คคลท่ี่�ที่ราบว่่าอาย่ตำ�ากว่่า  
21 ปี
(2)  อนญ่าตใหบ่้คคลท่ี่�ที่ราบว่า่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปี เปิดิ เก็บ หรอื
ใชบ้ญัชก่ารเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ หรอืที่ำาเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์
ไม่ว่า่ในที่างใดิที่างหนึ�ง
(c)  บ่คคลท่ี่�ฝ่่าฝื่นมาตราน่�จะได้ิรบัโที่ษีตามท่ี่�กองกำาหนดิ
ไว่ใ้นมาตรา 19781 ผูิ้ถือใบอนญ่าตตามหมว่ดิน่�ซึึ่�งฝ่่าฝื่น
มาตราน่�ยังจะได้ิรบัโที่ษีที่างว่ินัยของฝ่่ายปกครองตามท่ี่�
กองกำาหนดิไว่้
19753.  การค้่มครองผูิ้บรโิภคและข้อกำาหนดิ
(a)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะใช้คว่ามพัยายามท่ี่�ส
มเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชยเ์พัื�อตรว่จสอบว่า่บ่คคลท่ี่�ว่างเดิิม
พััน ที่ำาการเดิิมพััน หรอืเริ�มการเดิิมพัันในการแข่งขันก่ฬา
ม่อาย่ขั �นตำ�าตามกฎหมายสำาหรบัการเดิิมพัันนั�น
(b)  ผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะแสดิงข้อคว่ามบน
เว่บ็ไซึ่ต์อินเที่อรเ์น็ตและแอปพัลิเคชันมือถือว่า่การท่ี่�บ่คค
ลท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปีม่ส่ว่นเก่�ยว่ข้องในการเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์เป็นสิ�งผิิดิกฎหมายในรฐัน่�
(c)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะแสดิงลิงก์บนแพัล
ตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ของตนไปยังหน้าเว่บ็อินเ

การของศาล ฝ่่ายปกครอง หรอืสภานิติบัญญัติ ขอให้
ที่ำาการจัดิสรรจากกองท่ี่นทัี่�ว่ไปไปยังผูิ้คว่บค่มการเงนิอย่าง
ต่อเนื�อง โดิยไม่คำานึงถึงปีงบประมาณ จำานว่นเงนิท่ี่�จำาเป็น
ในการฟื� นฟูกองท่ี่นที่รัสต์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ของ
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยหรอืบัญช่ภายในกองท่ี่นให้กลับสู่สถานะ
ที่างการเงนิซึึ่�งมิได้ิม่การกระที่ำาการอนัมิชอบด้ิว่ยกฎหมาย
(2)   ดิอกเบ่�ยท่ี่�คำานว่ณตามอัตราของบัญช่การลงท่ี่น
ที่างการเงนิรว่่มกัน (Pooled Money Investment 
Account) จากว่นัท่ี่�ท่ี่�ม่การใช้เงนิโดิยมิชอบด้ิว่ยกฎหมาย
จะสะสมเป็นจำานว่นเงนิท่ี่�ต้องคืนตามมาตราน่� ภายใน 30 
ว่นันับจากว่นัท่ี่�การคัดิค้านประสบคว่ามสำาเรจ็ ผูิ้คว่บค่ม
การเงินจะต้องที่ำาการโอนตามท่ี่�กำาหนดิโดิยการจัดิสรร
อยา่งต่อเนื�องท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นว่รรค (1) และออกประกาศไปยงั
ฝ่่ายต่าง ๆ ว่า่ได้ิดิำาเนินการโอนเรย่บรอ้ยแล้ว่
(3)  หากในการคัดิค้านใดิ ๆ ตามมาตราน่�ม่การออกคำาสั�ง
หา้มกระที่ำาการหรอืคำาสั�งก่อนช่�ขาดิตัดิสินคด่ิ โจที่ก์หรอืผูิ้
รอ้งท่ี่กข์ไม่จำาเป็นต้องลงประกาศพัันธบัตรท่ี่�บังคับให้โจที่ก์
หรอืผูิ้รอ้งท่ี่กข์ชดิใช้ค่าเส่ยหายแก่จำาเลยท่ี่�เป็นภาครฐัหรอื
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบัคว่ามเส่ยหายใดิ ๆ ท่ี่�อาจม่สาเหต่
มาจากคำาสั�งหา้มกระที่ำาการหรอืคำาสั�งก่อนช่�ขาดิตัดิสินคด่ิ
(e)  (1)  ท่ี่ก ๆ ส่�ปี ผู้ิคว่บค่มการเงนิจะดิำาเนินการตรว่จสอบ
ผิลการปฏิิบติังานของคว่ามพัยายามและโปรแกรมท่ี่�ได้ิรบัเงนิ
ท่ี่นจากบญัชช่ว่่ยเหลือคนไรท่้ี่�อยูอ่าศัยและส่ขภาพัจิตของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่จะม่การเบกิจ่ายเงนิและใชจ่้าย
ตามหมว่ดิน่�เท่ี่านั�น และจะรายงานผิลการตรว่จสอบของผู้ิ
คว่บค่มการเงนิต่อผูิว้่า่การรฐั สภานิติบญัญติั และประชาชน
(2)  เงินในบัญช่ช่ว่ยเหลือคนไรท่้ี่�อยู่อาศัยและส่ขภาพัจิต
ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยอาจถูกจัดิสรรตามมาตรา 12 ของข้อ 
IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย เพัื�อชดิใชค่้าใชจ่้าย
ในการดิำาเนินการตรว่จสอบตามท่ี่�อน่มาตราน่�กำาหนดิให้
แก่ผูิ้คว่บค่มการเงนิ หากเงนิถูกจัดิสรรจากบัญชดั่ิงกล่าว่
เพัื�อจ่ดิประสงค์น่� จำานว่นเงนิจะต้องไม่เกินว่งเงนิในสก่ล
ดิอลลารท่์ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) ของอนม่าตรา (c)

19751.5.  บัญชก่ารพััฒนาเศรษีฐกิจของชนเผิ่า
(a)  บัญช่การพััฒนาเศรษีฐกิจของชนเผิ่าถูกสรา้งขึ�นในกอ
งท่ี่นที่รสัต์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(b)  (1)  โดิยไม่คำานึงถึงมาตรา 13340 แหง่ประมว่ล
กฎหมายของรฐับาลหรอืกฎหมายอื�นใดิ เงนิทัี่�งหมดิท่ี่�ฝ่ากไว่้
ในบัญชก่ารพััฒนาเศรษีฐกิจของชนเผิ่า รว่่มกับดิอกเบ่�ยใดิ 
ๆ ท่ี่�ได้ิรบัจากเงนิดัิงกล่าว่ จะถูกจัดิสรรอยา่งต่อเนื�องโดิย
ไม่คำานึงถึงปีงบประมาณใหแ้ก่ชนเผิ่าอนิเด่ิยนแดิงท่ี่�ได้ิรบัการ
ยอมรบัจากรฐับาลกลางในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยซึึ่�งไม่ม่สิ�งต่อไปน่�:
(A)  ใบอนญ่าตใหบ้รกิารของชนเผิ่า
(B)  ข้อตกลงการดิำาเนินงานกับผู้ิใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การ
เดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(C)  ข้อตกลงการเข้าถึงตลาดิกับบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประ
กอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ
(2)  ผูิ้คว่บค่มการเงนิจะโอนรายได้ิในบัญช่การพััฒนาเศรษีฐกิจ
ของชนเผิา่ใหแ้ก่ชนเผิา่อนิเด่ิยนแดิงตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) 
โดิยเริ�มดิำาเนินการหลังจากหนึ�งปีนับจากว่นัท่ี่�หมว่ดิน่�ม่ผิลบงัคับใช ้
การโอนจะดิำาเนินการตามว่ธิด่ิำาเนินการท่ี่�ในใชต้ามอนม่าตรา (c)
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(c)  ผู้ิสมัครเป็นผู้ิใหบ้รกิารอาจดิำาเนินงานที่างการตลาดิก่อ
นการเปิดิตัว่ซึึ่�งเปิดิเผิยอย่างชัดิเจนว่า่ปัจจ่บันผู้ิสมัครเป็น
ผูิ้ใหบ้รกิารยงัไม่ได้ิเสนอ ดิำาเนินการ หรอืใหบ้รกิารเดิิมพััน
ก่ฬาออนไลน์ในรฐัน่�
(d)  ไม่ม่การจำากัดิประเภที่หรอืจำานว่นเดิิมพัันฟรห่รอืเครดิิ
ตส่งเสรมิการขายท่ี่�เสนอหรอืออกโดิยผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่
ฬาออนไลน์
19756.  การดิำาเนินการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(a)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์แต่ละรายจะใช้กฎขอ
งตนเองสำาหรบัการเล่นพันันท่ี่�คว่บค่มธ่รกรรมการเดิิมพััน
ก่ฬาออนไลน์กับลูกค้าของตน กฎจะต้องรว่มถึงสิ�งต่อไปน่�
เป็นอยา่งน้อย:
(1)  ว่ธิก่ารคำานว่ณและจ่ายเงนิเดิิมพัันท่ี่�ชนะ
(2)   ผิลกระที่บต่อการเดิิมพัันหากม่การเปล่�ยนแปลง
กำาหนดิการแข่งขันก่ฬา
(3)  ว่ธิก่ารแจ้งผูิบ้รโิภคเก่�ยว่กับการเปล่�ยนแปลงอตัราต่อรอง
(4)  ว่ิธ่การติดิต่อผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์เพืั�อขอ
คว่ามชว่่ยเหลือหรอืรอ้งเรย่น
(5)   คำาอธิบายเก่�ยว่กับบ่คคลท่ี่�ห้ามว่างเดิิมพัันในการ
แข่งขันก่ฬาจำาเพัาะโดิยพิัจารณาจากคว่ามเก่�ยว่ข้องกับ
องค์กรท่ี่�กำากับดูิแลก่ฬา ล่กก่ฬา ท่ี่ม หรอืการแข่งขันก่ฬา
(6)  ว่ธิก่ารฝ่ากเงนิเข้าบัญชก่ารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(7)  สถานการณ์ซึึ่�งผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อาจ
ยกเลิกการเดิิมพัันตามด่ิลยพันิิจของตน รว่มถึงข้อผิิดิพัลาดิ
ท่ี่�เหน็ได้ิชดัิ และว่ธิก่ารแจ้งผู้ิบรโิภคว่า่การเดิิมพัันเป็นโมฆะ
(b)  ลูกค้าสามารถสรา้งบัญช่การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์กับผูิ้
ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ได้ิด้ิว่ยสองว่ธิดั่ิงต่อไปน่�:
(1)  ที่างอนิเที่อรเ์น็ต รว่มถึงบนอ่ปกรณ์เคลื�อนท่ี่�
(2)  ด้ิว่ยตนเอง ณ สถานท่ี่�ท่ี่�กองอนมั่ติ หากเสนอโดิยผูิ้ให้
บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(c)  ลูกค้าจะต้องไม่ลงที่ะเบ่ยนมากกว่่าหนึ� งบัญช่กับแพั
ลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์แต่ละแหง่ ผูิ้ใหบ้รกิาร
เดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะต้องใช้ว่ธิก่ารท่ี่�สมเหต่สมผิลในเชิง
พัาณิชย์เพัื�อให้แน่ใจว่า่ลูกค้าแต่ละรายถูกจำากัดิเพ่ัยงหนึ�ง
บัญชต่่อแพัลตฟอรม์
(d)  ผู้ิใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อาจอนญ่าตใหผู้ิ้ถือบัญ
ช่ฝ่ากเงนิเข้าและถอนเงนิจากบัญช่การเดิิมพัันก่ฬาออนไล
น์ผิ่านที่างอนิเที่อรเ์น็ต รว่มถึงบนอ่ปกรณ์เคลื�อนท่ี่� ว่ธิก่าร
ฝ่ากและถอนเงนิท่ี่นท่ี่�อนญ่าตได้ิรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง 
บัตรเครดิิต บัตรเดิบิต บัตรของขว่ญั บัตรเติมเงนิแบบเติม
เงนิซึ่ำ�าได้ิ เครดิิตฟรแ่ละส่งเสรมิการขาย การโอนอตัโนมัติ
ผิ่านสำานักหกับัญช ่ ระบบชำาระเงนิออนไลน์และบนมือถือท่ี่�
รองรบัการโอนเงนิออนไลน์ และการโอนเงนิปกติ กองอาจ
อนมั่ติว่ธิก่ารฝ่ากและถอนเงนิเพัิ�มเติม ซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่
จำากัดิเพั่ยง การฝ่ากเงนิสดิท่ี่�สถานท่ี่�ท่ี่�ได้ิรบัอนมั่ติและครปิ
โที่เคอรเ์รนซ่ึ่ท่ี่�ปลอดิภัย
(e)  ผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์แต่ละรายจะใช้เที่คโ
นโลย่การระบ่ตำาแหน่งท่ี่�ตั�งที่างภูมิศาสตรแ์ละเที่คโนโล
ย่การหาขอบเขตที่างภูมิศาสตรท่์ี่�สมเหต่สมผิลในเชิงพัา

ที่อรเ์น็ตหรอืหน้าจอแอปพัลิเคชันมือถือท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ
พันันอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ ซึึ่�งจะต้องม่ท่ี่กข้อต่อไปน่�:
(1)  เครื�องมือสำาหรบักำาหนดิข้อจำากัดิตนเองโดิยสมัครใจ
เก่�ยว่กับกิจกรรมการเดิิมพััน
(2)  ข้อคว่ามท่ี่�เหน็เด่ินชดัิระบ่ว่า่ “หากค่ณหรอืคนท่ี่�ค่ณ
รูจั้กม่ปัญหาเรื�องการพันันและต้องการคว่ามช่ว่ยเหลือ 
โปรดิโที่ร 1-800-GAMBLER” หรอืข้อคว่ามท่ี่�คล้ายกัน
(3)  ลิงก์ไปยังองค์กรท่ี่�เหมาะสมซึึ่�งให้ข้อมูลเก่�ยว่กับการ
พันันอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ
(d)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะต้องดิำาเนินโปรแกร
มการพันันอยา่งม่คว่ามรบัผิิดิชอบ รว่มถึงจัดิการฝึ่กอบรม
ท่ี่�สมเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชย์เก่�ยว่กับการระบ่และการตอบ
สนองต่อสัญญาณของการพันันท่ี่�เป็นปัญหาใหแ้ก่พันักงาน
19754.  ขอ้จำากัดิโดิยสมัครใจเก่�ยว่กับกิจกรรมการเดิิมพันั
(a)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะอนญ่าตใหบ่้คคลสมั
ครใจกันตนเองจากการว่างเดิิมพัันกับผูิ้ใหบ้รกิาร และจะใช้
คว่ามพัยายามท่ี่�สมเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชย์เพัื�อป้องกันไม่
ใหบ่้คคลท่ี่�ก่ดิกันตนเองว่างเดิิมพััน
(b)  กองจะกำาหนดิกระบว่นการซึึ่�งบ่คคลอาจใช้เพัื�อส่งคำา
ขอให้กันตนเองจากการเดิิมพัันก่ฬากับผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัั
นก่ฬาออนไลน์ท่ี่กราย กองจะรกัษีารายชื�อบ่คคลท่ี่�ได้ิกัน
ตนเองจากการเดิิมพัันในการแข่งขันก่ฬา และจะใหสิ้ที่ธิ�ผูิ้
ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่กรายสามารถเข้าถึงรายชื�อ
ดัิงกล่าว่ได้ิ
(c)  เดิิมพันัใดิ ๆ ท่ี่�ว่างโดิยบ่คคลก่อนการกันตนเองจากการ
เดิิมพันัจะได้ิรบัอนญ่าตใหด้ิำาเนินการได้ิและไม่ต้องยกเลิก
19755.  โฆษีณาของผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(a)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะต้อง:
(1)  ใช้ว่ธิก่ารท่ี่�สมเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชย์และเที่คโนโลย่
เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่การตลาดิและโฆษีณาไม่ได้ิม่เจตนาม่่งเป้าไป
ท่ี่�บ่คคลท่ี่�กันตนเองจากการเดิิมพัันในการแข่งขันก่ฬา
(2)  ใช้ว่ธิก่ารท่ี่�สมเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชย์เพัื�อให้แน่ใจว่า่
โฆษีณาสำาหรบัการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์:

(A)  ไม่ได้ิม่เจตนาม่่งเป้าไปท่ี่�ผูิ้เยาว่ ์บ่คคลอื�นท่ี่�ไม่ม่สิที่ธิ�ว่าง
เดิิมพััน หรอืบ่คคลท่ี่�กันตนเองจากการเดิิมพััน
(B)  เปิดิเผิยตัว่ตนของผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(C)  ให้ข้อมูลเก่�ยว่กับหรอืลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลท่ี่�เก่�ยว่ข้อง
กับการพันันท่ี่�เป็นปัญหา
(D)  ไม่เป็นเท็ี่จ ที่ำาใหเ้ขา้ใจผิดิิ หรอืหลอกลว่งผูิบ้รโิภคท่ี่�เหมาะสม
(E)  เปิดิเผิยข้อกำาหนดิท่ี่�สำาคัญของข้อเสนอฟรห่รอืเครดิิต
ส่งเสรมิการขายอยา่งชดัิเจนและเด่ินชดัิ โฆษีณาออนไลน์
อาจเป็นไปตามว่รรคน่�โดิยประกอบด้ิว่ยไฮเปอรลิ์งก์ท่ี่�นำาผูิ้ดูิ
ไปยงัข้อกำาหนดิท่ี่�สำาคัญ
(3)  เก็บรกัษีาสำาเนาโฆษีณาทัี่�งหมดิท่ี่�แสดิงต่อผูิ้บรโิภคใน
รฐัน่�ไว่เ้ป็นเว่ลาไม่น้อยกว่า่สามปี
(b)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ไม่จำาเป็นต้องได้ิรบัการ
ตรว่จสอบหรอือนมั่ติโฆษีณาหรอืการส่งเสรมิการขายใดิ ๆ 
จากกองก่อน
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(a) หา้มกรรมการ เจ้าหน้าท่ี่� เจ้าของหลัก และพันักงาน
ของผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ และญาติคนใดิท่ี่�อาศัย
อยู่ในครวั่เรอืนเด่ิยว่กันกับบ่คคลเหล่านั�นไม่ให้ว่างเดิิมพััน
กับผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ดัิงกล่าว่
(b)  (1)  หา้มบ่คคลต่อไปน่�ไม่ใหว้่างเดิิมพัันในการแข่งขันก่
ฬาภายใต้อำานาจของล่กก่ฬาของตน: นักก่ฬา ผูิ้ฝึ่กสอน ผูิ้
ตัดิสิน เจ้าหลักของท่ี่ม สมาชกิล่กก่ฬา และเจ้าหน้าท่ี่�ของ
สหภาพัท่ี่�เป็นตัว่แที่นนักก่ฬาหรอืผูิ้ตัดิสิน
(2)  ในการพัิจารณาว่า่บ่คคลใดิต้องถูกกันจากการเดิิมพััน
ในการแข่งขันก่ฬาจำาเพัาะภายใต้อนม่าตราน่� ผูิ้ใหบ้รกิาร
เดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะอ้างอิงจากรายชื�อบ่คคลท่ี่�ล่กก่ฬา
อาจจัดิเตรย่มใหแ้ก่กองเพั่ยงอย่างเด่ิยว่โดิยไม่พัึ�งพัาสิ�งอื�น
ใดิอก่ กองจะแจกจ่ายรายชื�อเหล่านั�นใหแ้ก่ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิม
พัันก่ฬาออนไลน์
(c)  หา้มบ่คคลใดิ ๆ ท่ี่�ที่ราบว่า่สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
เดิิมพัันท่ี่�เป็นคว่ามลับและไม่เปิดิเผิยต่อสาธารณะซึึ่�งอยู่
ในครอบครองของผู้ิใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ไม่ใหว้่าง
เดิิมพัันกับผูิ้ใหบ้รกิารรายดัิงกล่าว่
(d)  (1)  รกัษีาคว่ามปลอดิภัยของข้อมูลการเดิิมพััน ข้อมูล
ลูกค้า และข้อมูลท่ี่�เป็นคว่ามลับอื�น ๆ จากการเข้าถึงและ
การแจกจ่ายโดิยไม่ได้ิรบัอนญ่าต
(2)  โดิยไม่คำานึงถึงว่รรค (1) ไม่ม่ส่ว่นใดิในหมว่ดิน่�ท่ี่�จะหา้ม
การใช้การโฮสต์ข้อมูลบนอินเที่อรเ์น็ตหรอืบนระบบคลาว่ด์ิ 
หรอืการเปิดิเผิยขอ้มูลหรอืสารสนเที่ศตามท่ี่�กฎหมายหรอืคำา
สั�งศาลกำาหนดิ
(e)  ดิำาเนินการตรว่จสอบประว่ติัพันักงานซึึ่�งไม่เคยผ่ิานกา
รตรว่จสอบประว่ติัระหว่า่งการจ้างงานกับผู้ิให้บรกิารเดิิมพัั
นก่ฬาออนไลน์มาก่อน การตรว่จสอบประว่ติัจะต้องค้นหา
ประว่ติัอาชญากรรม รว่มถึงข้อกล่าว่หาหรอืการพัิพัากษีา
ลงโที่ษีใดิ ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการท่ี่จรติหรอืการจัดิฉากการ
แข่งขันก่ฬา และคว่ามเก่�ยว่ข้องกับองค์กรอาชญากรรม
19759.  การเดิิมพันัท่ี่�ผิิดิปกติและกิจกรรมท่ี่�น่าสงสัยอื�น ๆ

(a)  กระที่รว่งจะเป็นผูิ้รบัผิิดิชอบหลักในการดิำาเนินการหรอื
ชว่่ยกองในการดิำาเนินการ ตรว่จสอบกิจกรรมการเดิิมพัันท่ี่�
ผิิดิปกติ การล็อกผิลการแข่งขัน และการดิำาเนินการอื�น ๆ 
ท่ี่�ที่ำาลายผิลการเดิิมพัันของการแข่งขันก่ฬาเพัื�อจ่ดิประสงค์
ในการแสว่งหาผิลประโยชน์ที่างการเงนิ
(b)  กองและผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะใช้คว่ามพัย
ายามท่ี่�สมเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชย์เพัื�อใหค้ว่ามรว่่มมือกับก
ารสอบสว่นท่ี่�ดิำาเนินการโดิยหน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬา
หรอืหน่ว่ยงานบังคับใชก้ฎหมาย คว่ามพัยายามเหล่าน่�จะ
รว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง การใชค้ว่ามพัยายามท่ี่�สมเหต่สม
ผิลในเชงิพัาณิชยเ์พัื�อใหห้รอืจัดิแจงการใหข้้อมูลการเดิิมพััน
(c)  (1)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะรายงานข้อมูลใดิ 
ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับสิ�งต่อไปน่�ต่อกองโดิยเรว็่ท่ี่�ส่ดิเท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้ิ:

(A)  กระบว่นพิัจารณาที่างอาญาหรอืที่างว่ินัยท่ี่�สำาคัญซึึ่�ง
ดิำาเนินการกับผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์โดิยรฐัน่� รฐั
หรอือาณาเขตอื�นของสหรฐัอเมรกิา หรอืสหรฐัอเมรกิาโดิย
เก่�ยว่ข้องกับการใหบ้รกิาร
(B)  กิจกรรมหรอืรูปแบบการเดิิมพัันท่ี่�ผิิดิปกติซึึ่�งอาจบ่งบอ
กถึงข้อกังว่ลเก่�ยว่กับคว่ามซืึ่�อสัตยข์องการแข่งขันก่ฬา

ณิชย ์เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่ยอมรบัการเดิิมพัันเฉพัาะจากลูกค้าซึึ่�ง
ปรากฏิตัว่ในรฐัน่�แต่ไม่ได้ิปรากฏิตัว่อยู่จรงิในดิินแดินของ
ชาว่อนิเด่ิยนแดิง ณ เว่ลาท่ี่�ว่างเดิิมพััน
(f)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์แต่ละรายจะกำาหนดิแ
ละแสดิงเส้น การกระจายแต้ม อตัราต่อรอง หรอืข้อมูลอื�น 
ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ กองจะไม่ระบ่ว่ธิ่
การกำาหนดิเส้น การกระจายแต้ม หรอือตัราต่อรอง และไม่
ต้องเปิดิเผิยข้อมูลดัิงกล่าว่ต่อสาธารณะ กองจะไม่ตั�งหรอื
กำาหนดิใหม่้อตัราพัักตำ�าส่ดิหรอืสูงส่ดิ
(g)  (1)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะเก็บรกัษีาเซิึ่รฟ์
เว่อรค์อมพิัว่เตอรห์รอืเซิึ่รฟ์เว่อรท่์ี่�ใช้ในการรบัการส่งคำาขอ
เพัื�อว่างเดิิมพัันและท่ี่�ส่งการยนืยนั การยอมรบัการเดิิมพััน
ในการแข่งขันก่ฬาโดิยลูกค้าท่ี่�ปรากฏิตัว่อยู่ในรฐัน่�แต่อยู่
นอกดิินแดินของชาว่อินเด่ิยนแดิงไว่ใ้นรฐัน่�หรอืสถานท่ี่�อื�น
ใดิท่ี่�กองอนมั่ติและสอดิคล้องกับกฎหมายของรฐับาลกลาง
(2)  การเดิิมพัันทัี่�งหมดิท่ี่�ได้ิรบัอน่ญาตภายใต้หมว่ดิน่�จะ
ต้องเริ�มต้น ที่ำา หรอืไม่เชน่นั�นจะต้องว่างโดิยผูิ้เดิิมพัันใน
ขณะท่ี่�ปรากฏิตัว่ภายในรฐัน่�แต่อยู่นอกดิินแดินของชาว่
อนิเด่ิยนแดิง
(3)   การจัดิเส้นที่างกลางของข้อมูลอิเล็กที่รอนิกส์ท่ี่�
เก่�ยว่ข้องกับการเดิิมพัันภายในรฐัท่ี่�ชอบด้ิว่ยกฎหมายท่ี่�ได้ิ
รบัอนญ่าตภายใต้หมว่ดิน่� จะไม่กำาหนดิตำาแหน่งท่ี่�ตั�งท่ี่�เป็น
จ่ดิเริ�มต้น ส่ง รบั หรอืไม่เชน่นั�นที่ำาการเดิิมพััน
19757.  การบรหิารคว่ามเส่�ยง
(a)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ม่ใบอนญ่าตในการเส
นอการเดิิมพันัก่ฬา ไม่ว่า่จะด้ิว่ยตนเองหรอืออนไลน์ ในรฐัน่�
และรฐัหรอือาณาเขตอื�นอยา่งน้อยหนึ�งแหง่ของสหรฐัอเมรกิา
อาจรว่มกล่่มสภาพัคล่องจากรฐัและดิินแดินเหล่านั�นทัี่�งหมดิ
(b)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อาจใช้ระบบท่ี่�ชดิเชย
คว่ามสูญเส่ยหรอืจัดิการหรอืหย่ดิคว่ามเส่�ยงในการเสนอ 
ดิำาเนินการ หรอืใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(c)  ระบบท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (b) รว่มถึง แต่ไม่จำากัดิ
เพัย่ง กล่่มสภาพัคล่องและการแลกเปล่�ยนหรอืกลไกท่ี่�
คล้ายคลึงกันกับรฐัหรอือาณาเขตอื�นของสหรฐัอเมรกิาซึึ่�งผู้ิให้
บรกิารเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ม่ใบอนญ่าตใหเ้สนอ ดิำาเนินการ 
หรอืใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬา ไม่ว่า่จะด้ิว่ยตนเองหรอืออนไลน์
(d)  ผูิ้จัดิหาการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ม่ใบอน่ญาตให้เส
นอการเดิิมพัันก่ฬา ไม่ว่า่จะด้ิว่ยตนเองหรอืออนไลน์ ใน
รัฐน่� และรัฐหรืออาณาเขตอื�นอย่างน้อยหนึ� งแห่งของ
สหรฐัอเมรกิาอาจใชร้ะบบท่ี่�อธบิายไว่ใ้นมาตราน่�ในนามของ
ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(e)  ผู้ิใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์หรอืผู้ิจัดิหาการเดิิมพััน
ก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ดิำาเนินการในนามของผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬ
าออนไลน์ จะต้องตรว่จสอบใหแ้น่ใจเสมอว่า่ม่เงนิท่ี่นเพั่ยง
พัอท่ี่�จะจ่ายใหผู้ิ้เล่นท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนในกล่่มสภาพัคล่อง

ข้อ  3.  การปกป้องคว่ามซืึ่�อสัตยข์องก่ฬา
19758.  การรกัษีาคว่ามซืึ่�อสัตยข์องการแข่งขันก่ฬา
ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะใช้ว่ธิก่ารท่ี่�สมเหต่สมผิล
ในเชงิพัาณิชยเ์พัื�อที่ำาท่ี่กข้อต่อไปน่�:
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งานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬาท่ี่�อยู่ระหว่า่งการพัิจารณาตัดิสินขั�น
ส่ดิท้ี่ายของกองเป็นการชั�ว่คราว่ ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์อาจเสนอการเดิิมพัันก่ฬาและยอมรบัการเดิิมพััน
ในการแข่งขันก่ฬาท่ี่�ครอบคล่มซึึ่�งอยู่ระหว่า่งการพัิจารณา
ตัดิสินขั�นส่ดิท้ี่ายโดิยกองต่อไป เว่น้แต่กองจะอนญ่าตตาม
คำารอ้งขอเป็นการชั�ว่คราว่
19760.  บันทึี่กการเดิิมพััน
(a)  ผูิใ้หบ้รกิารเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์จะเก็บรกัษีาบนัทึี่กการเดิิม
พันัทัี่�งหมดิท่ี่�ม่การว่าง รว่มถึงขอ้มูลท่ี่�สามารถระบ่ตัว่ตนของผูิ้
เดิิมพันั จำานว่นและประเภที่ของการเดิิมพันั เว่ลาท่ี่�ว่างเดิิมพััน 
ตำาแหน่งท่ี่�ตั�งของการเดิิมพันั รว่มถึงเลขท่ี่�อยูไ่อพั ่ (IP) หากม่ 
ผิลการเดิิมพันั และบนัทึี่กกิจกรรมการเดิิมพันัท่ี่�ผิดิิปกติเป็น
เว่ลาสามปีหลังจากการแข่งขนัก่ฬาเกิดิขึ�น หากม่การบนัทึี่ก
ว่ด่ิิโอการที่ำาธ่รกรรม จะต้องเก็บรกัษีาไว่เ้ป็นเว่ลาอยา่งน้อยห
นึ�งปีนับจากว่นัท่ี่�การแขง่ขนัก่ฬาเกิดิขึ�น ผูิใ้หบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์จะเปิดิเผิยข้อมูลดัิงกล่าว่สำาหรบัการตรว่จสอบตาม
คำารอ้งขอของกองหรอืตามท่ี่�คำาสั�งศาลกำาหนดิ
(b)  ผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะใช้คว่ามพัยายามท่ี่�
สมเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชย์เพัื�อเก็บรกัษีาข้อมูลท่ี่�ไม่ระบ่ตั
ว่ตนเก่�ยว่กับผูิ้เดิิมพััน จำานว่นและประเภที่ของการเดิิมพััน 
เว่ลาท่ี่�ว่างเดิิมพััน ตำาแหน่งท่ี่�ตั�งของการเดิิมพััน รว่มถึงเลข
ท่ี่�อยู ่ IP หากม่ ผิลการเดิิมพััน และบันทึี่กกิจกรรมการเดิิม
พัันท่ี่�ผิิดิปกติในแบบเรย่ลไที่ม์และในระดัิบบัญช ่ กองอาจ
รอ้งขอข้อมูลดัิงกล่าว่ในรูปแบบและลักษีณะตามท่ี่�กำาหนดิ
ในกฎของกอง ไม่ม่ส่ว่นใดิในอนม่าตราน่�ท่ี่�จะกำาหนดิใหผู้ิ้ให้
บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ต้องใหข้้อมูลใดิ ๆ ท่ี่�กฎหมาย
หรอืข้อบังคับของรฐับาลกลาง รฐั หรอืท้ี่องถิ�นหา้ม รว่ม
ถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง กฎหมายและข้อบังคับท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับ
คว่ามเป็นส่ว่นตัว่และข้อมูลท่ี่�สามารถระบ่ตัว่ตนได้ิ
(c)  หากหน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬาได้ิแจ้งใหก้องที่ราบว่า่ 
จำาเป็นต้องม่การเขา้ถึงขอ้มูลท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (a) สำา
หรบัการเดิิมพัันท่ี่�ว่างไว่ใ้นการแข่งขันก่ฬาของหน่ว่ยงานกำากั
บดูิแลด้ิานก่ฬา เพัื�อติดิตามตรว่จสอบคว่ามซืึ่�อสัตยข์องการ
แขง่ขนัก่ฬาของหน่ว่ยงาน และรบัรองกับกองว่า่ หน่ว่ยงาน
ใช้ข้อมูลดัิงกล่าว่อย่างเฉพัาะเจาะจงเพัื�อจ่ดิประสงค์ในการ
ติดิตามตรว่จสอบคว่ามซืึ่�อสัตยข์องการแขง่ขนัก่ฬาของหน่ว่ย
งานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬานั�น ๆ หลังจากนั�น ผูิใ้หบ้รกิารเดิิมพันั
ก่ฬาออนไลน์จะแบ่งปันข้อมูลเด่ิยว่กันกับท่ี่�ผู้ิใหบ้รกิารเดิิมพันั
ก่ฬาออนไลน์จำาเป็นต้องรกัษีาไว่ภ้ายใต้อนม่าตรา (b) ในส่ว่
นท่ี่�เก่�ยว่กับการเดิิมพัันในการแข่งขันก่ฬาของหน่ว่ยงานกำากั
บดูิแลด้ิานก่ฬาดัิงกล่าว่กับหน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬาหรอื
ผูิไ้ด้ิรบัมอบหมายท่ี่�คว่ามถ่� รูปแบบ และลักษีณะท่ี่�สมเหต่สม
ผิลในเชงิพัาณิชย ์ หน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬาและผู้ิได้ิรบั
มอบหมายอาจใชข้อ้มูลท่ี่�ได้ิรบัภายใต้มาตราน่�เพืั�อจ่ดิประสงค์
ในการติดิตามตรว่จสอบคว่ามซืึ่�อสัตยเ์ท่ี่านั�น และไม่สามารถ
ใชข้อ้มูลท่ี่�ได้ิรบัภายใต้มาตราน่�เพัื�อจ่ดิประสงค์ในเชงิพัาณิชย์
หรอืจ่ดิประสงค์อื�นใดิ ไม่ม่ส่ว่นใดิในมาตราน่�ท่ี่�จะกำาหนดิใหผู้้ิ
ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ต้องใหข้อ้มูลใดิ ๆ ท่ี่�กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคับของรฐับาลกลาง รฐั หรอืท้ี่องถิ�นหา้ม รว่มถึง 
แต่ไม่จำากัดิเพัย่ง กฎหมายและขอ้บงัคับท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกับคว่าม
เป็นส่ว่นตัว่และขอ้มูลท่ี่�สามารถระบ่ตัว่ตนได้ิ
19761.   ประเภที่การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์และการ
แข่งขันก่ฬาท่ี่�อนญ่าตได้ิ

(C)  การดิำาเนินการอื�นใดิท่ี่�ที่ำาลายผิลการเดิิมพันัของการแข่
งขนัก่ฬาเพัื�อจ่ดิประสงค์ในการแสว่งหาผิลประโยชน์ที่างการ
เงนิ รว่มถึงการล็อกผิลการแขง่ขนั
(D)  กิจกรรมการเดิิมพันัท่ี่�น่าสงสัยหรอืผิดิิกฎหมายหากผู้ิให้
บรกิารที่ราบ รว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพัย่ง การใชเ้งนิท่ี่นท่ี่�ได้ิจาก
กิจกรรมท่ี่�ผิิดิกฎหมาย การเดิิมพันัเพัื�อปกปิดิหรอืฟอกเงนิท่ี่�
ได้ิจากกิจกรรมท่ี่�ผิดิิกฎหมาย การใชตั้ว่แที่นในการเดิิมพันั 
หรอืการใชข้อ้มูลในการระบ่ตัว่ตนท่ี่�เป็นเท็ี่จ ไม่ม่ส่ว่นใดิใน
ท่ี่�น่�ท่ี่�จะต้องเปิดิเผิยรายงานกิจกรรมท่ี่�น่าสงสัยท่ี่�ที่ำาขึ�นตาม
และถือเป็นคว่ามลับภายใต้กฎหมายของรฐับาลกลาง
(2)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะใช้มาตรการคว่บค่ม
ภายในท่ี่�สมเหต่สมผิลในเชิงพัาณิชย์ซึึ่�งออกแบบมาเพัื�อ
ระบ่กิจกรรมท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตราน่�
(3)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะต้องรายงานข้อมูลท่ี่�
อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (B) และ (C) ของว่รรค (1) โดิยเรว็่
ท่ี่�ส่ดิเท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้ิ โดิยต้องรายงานต่อหน่ว่ยงานกำากับดูิแล
ด้ิานก่ฬาท่ี่�เก่�ยว่ข้องและกองในเว่ลาเด่ิยว่กัน
(d)  กองและผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะรกัษีาคว่า
มลับของข้อมูลท่ี่�หน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬามอบให้เพัื�อ
จ่ดิประสงค์ในการตรว่จสอบหรอืป้องกันกิจกรรมท่ี่�อธบิาย
ไว่ใ้นอนว่่รรค (B) และ (C) ของว่รรค (1) ของอนม่าตรา 
(c) เว่น้แต่การเปิดิเผิยจะได้ิรบัคว่ามยินยอมจากหน่ว่ยงา
นกำากับดูิแลด้ิานก่ฬาหรอืกฎหมายของรฐั กอง หรอืคำาสั�ง
ศาลกำาหนดิ
19759.5.  ข้อจำากัดิเก่�ยว่กับการเดิิมพัันท่ี่�กำาหนดิโดิย
หน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬา
(a)  หน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬาอาจยื�นคำารอ้งขอเป็นลายลัก
ษีณ์อกัษีรต่อกองในรูปแบบท่ี่�กองกำาหนดิ เพัื�อกำาหนดิขอ้จำากัดิ 
จำากัดิ หรอืยกเว่น้การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์บางประเภที่ รูป
แบบ หรอืหมว่ดิหมู่ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกับการแข่งขนัก่ฬาท่ี่�ครอบคล่ม
ของหน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬา หากหน่ว่ยงานกำากับดูิแล
ด้ิานก่ฬาเชื�อว่า่การเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ประเภที่ รูปแบบ หรอื
หมว่ดิหมู่ดัิงกล่าว่ท่ี่�เก่�ยว่กับการแข่งขันก่ฬาท่ี่�ครอบคล่มของ
หน่ว่ยงานกำากับดูิแลด้ิานก่ฬาอาจที่ำาลายคว่ามซืึ่�อสัตย์หรอื
คว่ามซืึ่�อสัตย์ท่ี่�รบัรูกั้นของหน่ว่ยงานหรอืการแข่งขันก่ฬาท่ี่�
ครอบคล่มของหน่ว่ยงาน
(b)  กองจะขอคว่ามคิดิเห็นจากผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออ
นไลน์เก่�ยว่กับคำารอ้งขอทัี่�งหมดิท่ี่�ที่ำาขึ�นตามมาตราน่� หลัง
จากท่ี่�ได้ิพัิจารณาคว่ามคิดิเห็นทัี่�งหมดิท่ี่�ได้ิรบัตามสมคว่ร
แล้ว่ กองจะอนญ่าตตามคำารอ้งขอโดิยจะแสดิงมูลเหต่อนั
ด่ิจากผูิ้ยื�นคำารอ้งขอว่า่เหต่ใดิการเดิิมพัันก่ฬาประเภที่ รูป
แบบ หรอืหมว่ดิหมู่ดัิงกล่าว่จึงม่แนว่โน้มท่ี่�จะที่ำาลายคว่าม
ซืึ่�อสัตย์หรอืคว่ามซืึ่�อสัตย์ท่ี่�รบัรูกั้นของหน่ว่ยงานหรอืการ
แข่งขันก่ฬาของหน่ว่ยงาน
(c)  (1)  กองจะตอบสนองต่อคำารอ้งขอเก่�ยว่กับการแข่งขัน
ก่ฬาท่ี่�ครอบคล่มก่อนเริ�มการแข่งขัน หรอืหากไม่สามารถ
ตอบกลับก่อนเริ�มการแข่งขัน จะตอบกลับไม่เกิน 7 ว่นัหลัง
จากม่การยื�นคำารอ้งขอ
(2)  หากกองพัิจารณาแล้ว่ว่่าผู้ิยื�นคำาร้องขอม่แนว่โน้ม
มากกว่า่ท่ี่�จะชนะในการแสดิงมูลเหต่อันด่ิสำาหรบัคำารอ้งขอ
ของตนได้ิสำาเรจ็ กองอาจอนญ่าตตามคำารอ้งขอของหน่ว่ย
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ข้อ  4.  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
19762.  การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต
(a)  การเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ได้ิรบัอนญ่าตใหเ้สนอ ดิำาเนิน
การ หรอืใหบ้รกิารในรฐัน่�โดิยสอดิคล้องกับหมว่ดิน่�และมาตรา 
19.5 ของขอ้ IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(b)  การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะต้องเสนอ ดิำาเนินการ หรอื
ให้บรกิารในรฐัน่� เฉพัาะในกรณ่ท่ี่�ม่ใบอน่ญาตให้บรกิารเดิิม
พัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ออกโดิยกองสำาหรบัชนเผ่ิาท่ี่�ม่การเล่น
พันัน ผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ม่ข้อ
ตกลงในการใหบ้รกิารกับชนเผิ่าท่ี่�ม่การเล่นพันัน หรอืบ่คคล
หรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบท่ี่�ม่ข้อ
ตกลงในการเข้าถึงตลาดิกับชนเผิ่าท่ี่�ม่การเล่นพันัน
(c)  หา้มบ่คคลใดิม่ส่ว่นเก่�ยว่ข้องในกิจกรรมใดิ ๆ ท่ี่�
เก่�ยว่ข้องกับการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ในรฐัน่� เว่น้แต่จะได้ิ
รบัใบอน่ญาตหรอืใบอน่ญาตชั�ว่คราว่ท่ี่�จำาเป็นทัี่�งหมดิตาม
หมว่ดิน่� ตลอดิจนกฎและข้อบังคับของกอง
(d)  ใบอนญ่าตใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ออกตามหม
ว่ดิน่�ไม่ได้ิให้สิที่ธิ�ผู้ิถือใบอน่ญาตในการยอมรบัการเดิิมพััน
ใดิ ๆ จากบ่คคลท่ี่�ปรากฏิตัว่อยูบ่นดิินแดินของชาว่อนิเด่ิยน
เมื�อที่ำาหรอืเริ�มการเดิิมพััน
19763.  ใบอนญ่าตใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(a)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์แต่ละรายจะต้องขอใบ
อนญ่าตตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นหมว่ดิน่�
(b)  (1)  ใบอนญ่าตใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อาจนำาไป
ใชด้้ิว่ยว่ธิต่่อไปน่�:
(A)  โดิยชนเผิ่าท่ี่�ม่การเล่นพันัน (“คำาขอของชนเผิ่า”) ภาย
ใต้คำาขอของชนเผิ่า ชนเผิ่าท่ี่�ม่การเล่นพันันจะเป็นผูิ้สมัคร
เป็นผูิ้ใหบ้รกิาร หากคำาขอได้ิรบัอนมั่ติ จะม่การออกใบ
อน่ญาตให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ให้แก่ชนเผิ่าท่ี่�ม่การ
เล่นพันัน (“ใบอนญ่าตใหบ้รกิารของชนเผิ่า”)

(B)  โดิยบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณส
มบัติครบ (“คำาขอของบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการ
พันันท่ี่� ม่ค่ณสมบัติครบ”) ภายใต้คำาขอของบ่คคลหรือ
นิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ บ่คคล
หรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบจะ
เป็นผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิาร หากคำาขอได้ิรบัอนมั่ติ จะม่การ
ออกใบอน่ญาตให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ให้แก่บ่คคล
หรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ (“ใบ
อน่ญาตให้บรกิารของบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการ
พันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ”)

(C)  โดิยผู้ิให้บรกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไล
น์ (“คำาขอของผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์”) ภายใต้คำาขอของผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การ
เดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ ผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพััน
ก่ฬาออนไลน์จะเป็นผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิาร หากคำาขอได้ิ
รบัอนมั่ติ จะม่การออกใบอนญ่าตใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์ให้แก่ผูิ้ให้บริการแพัลตฟอร์มการเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์ (“ใบอนญ่าตใหบ้รกิารของผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์
การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์”)

(2)   ห้ามบ่คคลใดิขอใบอน่ญาตให้บริการเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์ตามมาตราน่� ยกเว่น้ชนเผิ่าท่ี่�ม่การเล่นพันัน 

(a)  (1)  กองจะเก็บรกัษีารายการการแข่งขันก่ฬา ล่กก่ฬา 
และประเภที่การเดิิมพัันท่ี่�สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ิท่ี่�ได้ิ
รบัอน่ญาตสำาหรบัการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ตามหมว่ดิน่�ใน
แบบเรย่ลไที่ม์
(2)  ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อาจยอมรบัการเดิิม
พัันในการแข่งขันก่ฬา ล่กก่ฬา และประเภที่การเดิิมพัันท่ี่�
ปรากฏิในรายการ
(3)  ผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อาจยื�นคำารอ้งขอเป็น
ลายลักษีณ์อกัษีรต่อกองเพัื�อขอการแข่งขันก่ฬา ล่กก่ฬา 
หรอืประเภที่การเดิิมพัันเพิั�มเติมท่ี่�จะเพิั�มในรายการท่ี่�เก็บ
รกัษีาไว่ต้ามมาตราน่�
(b)  กองจะพัิจารณาปัจจัยต่อไปน่�เมื�อที่ำาการตัดิสินเก่�ยว่กับ
คำารอ้งขอท่ี่�ยื�นตามว่รรค (3) ของอนม่าตรา (a):

(1)  สามารถตรว่จสอบคว่ามถูกต้องของผิลการแข่งขันก่ฬา
หรอืประเภที่การเดิิมพัันได้ิหรอืไม่
(2)  ผิลการแข่งขันก่ฬาอาจได้ิรบัผิลกระที่บจากการเดิิมพััน
ประเภที่ใดิ ๆ ท่ี่�ว่างหรอืไม่
(3)  การแข่งขันก่ฬาดิำาเนินการตามกฎหมายทัี่�งหมดิท่ี่�
บังคับใชห้รอืไม่
(c)  หา้มหรอืไม่อนญ่าตใหม่้การเดิิมพัันท่ี่�เก่�ยว่กับการแข่งขั
นก่ฬาในกรณ่ใดิ ๆ ต่อไปน่�:
(1)  การเกิดิการบาดิเจ็บหรอืการลงโที่ษี
(2)  ผิลของการตัดิสินที่างว่นัิยของผูิ้เล่น
(3)  ผิลของการตรว่จสอบภาพัชา้
(d)  (1)  กองจะอน่มัติหรือปฏิิเสธคำาร้องขอตามว่รรค  
(3) ของอน่มาตรา (a) ภายในห้าว่นัที่ำาการหลังจากได้ิรบั
คำารอ้งขอ
(2)  กองจะใช้คว่ามพัยายามโดิยส่จรติเพัื�อออกคำาตัดิสิน
ล่ว่งหน้าในโอกาสถัดิไปสำาหรบัการเดิิมพัันท่ี่�จะเสนอหรอื
ยอมรบัในการแข่งขันก่ฬา ล่กก่ฬา หรอืประเภที่การเดิิม
พัันโดิยขึ�นอยูกั่บคำารอ้งขอ หากผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬา
ออนไลน์ที่ำาการรอ้งขอล่ว่งหน้าอย่างน้อยสามว่ันที่ำาการ 
หากคำารอ้งขอได้ิรบัอนมั่ติ การแข่งขันก่ฬา ล่กก่ฬา หรอื
ประเภที่การเดิิมพัันจะถูกเพัิ�มในรายการท่ี่�เก็บรกัษีาไว่ต้าม
ว่รรค (1) ของอนม่าตรา (a) โดิยไม่ม่การประว่งิเว่ลา
(3)  หากกองไม่แจ้งคำาตัดิสินของตนให้ผูิ้ให้บรกิารเดิิมพััน
ก่ฬาออนไลน์ที่ราบภายในห้าว่ันที่ำาการหลังจากได้ิรบัคำา
รอ้งขอ ใหใ้ชทั้ี่�งสองข้อต่อไปน่�:
(A)  ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะได้ิรบัอนญ่าตใหเ้สน
อการเดิิมพัันในการแข่งขันก่ฬา ล่กก่ฬา หรอืประเภที่การ
เดิิมพัันลำาดัิบต่อไปหลังจากเลยกำาหนดิหา้ว่นัที่ำาการ
(B)  กองจะเพัิ�มการแขง่ขนัก่ฬา ล่กก่ฬา หรอืประเภที่การ
เดิิมพันัในรายการท่ี่�เก็บรกัษีาไว่ต้ามว่รรค (1) ของอนม่าตรา 
(a) โดิยไม่ม่การประว่งิเว่ลา
(e)  หากการแข่งขันก่ฬาหรอืล่กก่ฬาได้ิรบัอน่ญาตโดิยทัี่�ว่
ไปจากกองตามมาตราน่� ผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
อาจยอมรบัการเดิิมพัันในการแข่งขันก่ฬาท่ี่กประเภที่ท่ี่�โดิย
ทัี่�ว่ไปดิำาเนินการโดิยล่กก่ฬานั�น
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การไม่ปฏิิบัติตามดัิงกล่าว่ส่งผิลให้หน่ว่ยงานของรฐัท่ี่�ม่
อำานาจต้องดิำาเนินการบังคับใช้กฎหมายท่ี่�สำาคัญกับผูิ้สมัคร
เป็นผูิ้ใหบ้รกิารหรอืไม่
(e)  เมื�อได้ิรบัอนมั่ติจากกองและจ่ายค่าธรรมเน่ยมใบอนญ่
าตเบื�องต้นตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นอนม่าตรา (f) กองจะออกใบ
อน่ญาตให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ซึึ่�งจะหมดิอาย่ในห้า
ปีนับจากว่นัท่ี่�ออก
(f)  เมื�อได้ิรบัแจ้งจากกองว่า่ได้ิอน่มัติคำาขอใบอน่ญาตให้บริ
การเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์แล้ว่และก่อนการออกใบอนญ่าต ผูิ้
สมัครเป็นผู้ิให้บรกิารจะต้องจ่ายค่าธรรมเน่ยมใบอน่ญาต
เบื�องต้นใหกั้บกองดัิงต่อไปน่�:
(1)  ใบอนญ่าตใหบ้รกิารของชนเผ่ิาหรอืใบอนญ่าตใหบ้รกิาร
ของผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะม่ค่า
ธรรมเน่ยมเบื�องต้นสิบล้านดิอลลาร ์($10,000,000)

(2)  ใบอนญ่าตใหบ้รกิารของบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบ
กิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบจะม่ค่าธรรมเน่ยมเบื�องต้น
หนึ�งรอ้ยล้านดิอลลาร ์($100,000,000)

(g)  กองอาจระบ่และกำาหนดิให้ผูิ้ม่อำานาจตัดิสินใจหลักขอ
งผู้ิยื�นคำาขอเป็นผู้ิใหบ้รกิารต้องยื�นขอคำาขอโดิยเป็นส่ว่นหนึ�
งของคำาขอของผูิ้ยื�นเป็นผูิ้ใหบ้รกิารตามท่ี่�ระบ่ในข้อ 7 (เริ�ม
ท่ี่�มาตรา 19774)

(h)  (1)  ใบอน่ญาตให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อน่ญาต
ให้ผูิ้ถือใบอน่ญาตให้บรกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาอ
อนไลน์ได้ิหนึ�งแพัลตฟอรม์ โดิยอยู่ภายใต้บที่บัญญัติการ
สรา้งแบรนด์ิท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นว่รรค (2) ของอนม่าตรา (i)
(2)  (a)  บ่คคลท่ี่�ถือใบอน่ญาตให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไ
ลน์สามารถกระที่ำาการเป็นผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การเดิิม
พัันก่ฬาออนไลน์ได้ิ โดิยม่เงื�อนไขว่า่ บ่คคลดัิงกล่าว่จะต้อง:
(i)  ยื�นเอกสารท่ี่�จำาเป็นตามมาตรา 19767 สำาหรบัผูิ้ให้
บรกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(ii)  จ่ายค่าธรรมเน่ยมใบอนญ่าตเบื�องต้นตามว่รรค (1) ของ
อนม่าตรา (f) สำาหรบัชนเผิา่ท่ี่�ม่การเล่นพันันแต่ละชนเผิา่ท่ี่�เป็
นผูิใ้หบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์
(B)  ผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์จะไม่ใ
หบ้รกิารใดิ ๆ ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นคำาจำากัดิคว่ามของ “ผูิ้ใหบ้รกิาร
แพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์” แก่ชนเผิ่าท่ี่�ม่การ
เล่นพันันใดิ ๆ นอกเหนือจากท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นอนม่าตราน่�
(i)  (1)  (A)  ในกรณ่ท่ี่�ชนเผ่ิาท่ี่�ม่การเล่นพันันได้ิรบัใบอนญ่าต
ใหบ้รกิารของชนเผิา่ ชนเผิา่ท่ี่�ม่การเล่นพันันจะต้องใหบ้รกิาร
แพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ภายใต้ชื�อของชนเผิ่าท่ี่�
ม่การเล่นพันันเองเท่ี่านั�น หรอืหากชนเผิา่กลายเป็นชนเผิา่ท่ี่�
ม่การเล่นพันัน ณ หรอืก่อนว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2021 จะต้อง
ใหบ้รกิารภายใต้เครื�องหมายการค้าท่ี่�ชนเผิา่ท่ี่�ม่การเล่นพันัน
เป็นเจ้าของ ณ ว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2021

(B)  หากชนเผ่ิากลายเป็นชนเผิา่ท่ี่�ม่การเล่นพันันหลังว่นัท่ี่� 1 
กรกฎาคม 2021 ชนเผ่ิาท่ี่�ม่การเล่นพันันจะต้องใหบ้รกิาร
แพัลตฟอรม์การเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ภายใต้ชื�อของชนเผิา่ท่ี่�
ม่การเล่นพันันเองเท่ี่านั�น
(2)  ในกรณ่ท่ี่�บ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�
ม่ค่ณสมบัติครบได้ิรบัใบอน่ญาตให้บรกิารของบ่คคลหรอื

บ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติ
ครบ หรอืผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(3)  นอกเหนือจากข้อกำาหนดิท่ี่�ชดัิเจนของหมว่ดิน่� กอง
อาจระบ่ข้อมูลเพิั�มเติมท่ี่�จำาเป็นต้องยื�นเป็นส่ว่นหนึ� งของ
คำาขอของชนเผิ่า คำาขอของบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบ
กิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ หรอืคำาขอของผูิ้ใหบ้รกิาร
แพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(c)  (1)  ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิารจะต้องยื�นคำาขอต่อกองในลั
กษีณะท่ี่�กองกำาหนดิ พัรอ้มค่าธรรมเน่ยมคำาขอหนึ�งแสนหา้
หมื�นดิอลลาร ์($150,000)

(2)  (A)  ค่าธรรมเน่ยมคำาขอในว่รรค (1) จะครอบคล่ม
เว่ลาของบ่คลากรระดัิบชำานาญการของกองสูงส่ดิ 2,000 
ชั�ว่โมง ซึึ่�งจะใชไ้ปในเรื�องท่ี่�เก่�ยว่ข้องโดิยตรงกับคำาขอ
(B)  ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ให้บรกิารจะต้องจ่ายค่าชดิเชยให้แก่กอง
สำาหรบัจำานว่นชั�ว่โมงเพัิ�มเติมใดิ ๆ ท่ี่�จำาเป็นในการดิำาเนิน
คำาขอในอัตรารายชั�ว่โมงสำาหรบับรกิารที่รพััยากรบ่คคลท่ี่�
หน่ว่ยที่รพััยากรบ่คคลตามสัญญาของสำานักงานที่รพััยากร
บ่คคลภายในกระที่รว่งการบรกิารทัี่�ว่ไปใช้ตามท่ี่�กำาหนดิไว่้
ในสม่ดิราคาของกระที่รว่งดัิงกล่าว่
(3)  ไม่ว่า่ในกรณ่ใดิก็ตาม ยอดิรว่มท่ี่�ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิาร
จะต้องจ่ายตามอน่มาตราน่� ต้องไม่เกินสองแสนห้าหมื�น
ดิอลลาร ์($250,000)

(d)  ในการพิัจารณาว่า่จะอน่มัติคำาขอของผูิ้สมัครเป็นผู้ิให้
บรกิารเพัื�อเป็นผู้ิให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์หรอืไม่นั�น 
กองอาจรอ้งขอและพัิจารณาข้อมูลใดิ ๆ หรอืทัี่�งหมดิต่อไปน่�
จากผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิาร:
(1)  ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ให้บรกิารม่เงินท่ี่นเพ่ัยงพัอและม่คว่าม
สามารถที่างการเงนิในการชำาระหน่�ท่ี่�ม่หลักประกันและไม่ม่
หลักประกันอย่างม่คว่ามรบัผิิดิชอบตามข้อตกลงที่างการ
เงนิและข้อผูิกพัันตามสัญญาอื�น ๆ หรอืไม่
(2)  ผูิ้สมัครเป็นผู้ิให้บรกิารม่ประว่ัติการไม่ปฏิิบัติตามข้อ
กำาหนดิเก่�ยว่กับการออกใบอนญ่าตการเดิิมพัันก่ฬาท่ี่�สำาคัญ
ของรฐัน่� รฐัหรอือาณาเขตอื�นใดิของสหรฐัอเมรกิา หรอื
สหรฐัอเมรกิา ซึึ่�งการไม่ปฏิิบัติตามดัิงกล่าว่ส่งผิลใหห้น่ว่ย
งานของรฐัท่ี่�ม่อำานาจต้องดิำาเนินการบังคับใช้กฎหมายท่ี่�
สำาคัญกับผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิารหรอืไม่
(3)  ผูิ้สมัครเป็นผู้ิใหบ้รกิารหรอืผู้ิม่อำานาจตัดิสินใจหลักของ
ผู้ิสมัครเป็นผูิใ้หบ้รกิารเคยถูกฟ้องคด่ิอาญาอ่กฉกรรจ์ ถูกตั�ง
ขอ้กล่าว่หา ถูกจับก่ม ถูกพัพิัากษีาลงโที่ษี ใหก้ารรบัสารภาพั
ว่า่กระที่ำาคว่ามผิดิิ หรอืแก้ฟ้องในคว่ามผิิดิท่ี่�ไม่ได้ิกระที่ำาแต่
ต้องโที่ษี หรอืถูกถอนสิที่ธกิารประกันตัว่ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกับคว่าม
ผิิดิอาญาท่ี่�ไม่รา้ยแรงหรอืคว่ามผิดิิอาญาอ่กฉกรรจ์ใดิ ๆ ตาม
กฎหมายของรฐัน่� รฐัหรอือาณาเขตอื�นใดิของสหรฐัอเมรกิา 
หรอืสหรฐัอเมรกิา ยกเว่น้การละเมิดิกฎจราจรหรอืไม่
(4)  ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ให้บรกิารเคยยื�นขอหรอืยื�นขอคัดิค้าน
กระบว่นพัิจารณาคด่ิล้มละลาย หรอืเคยม่ส่ว่นเก่�ยว่ข้องใน
กระบว่นการอยา่งเป็นที่างการเพัื�อปรบั ผิัดิผิ่อน ระงบั หรอื
ดิำาเนินการชำาระหน่�ใดิ ๆ หรอืไม่
(5)   ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ให้บริการม่ประว่ัติการไม่ปฏิิบัติตาม
ข้อกำาหนดิของข้อบังคับใดิ ๆ ท่ี่�สำาคัญของรฐัน่� รฐัหรอื
อาณาเขตอื�นใดิของสหรฐัอเมรกิา หรอืสหรฐัอเมรกิา ซึึ่�ง
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อน่ญาตชั�ว่คราว่ครั�งละสองปีหรอืจนกว่า่จะม่การพัิจารณา
ตัดิสินขั�นส่ดิท้ี่า แล้ว่แต่กรณ่ใดิจะเกิดิก่อน
19765.  การที่ดิสอบแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
(a)  หากกองกำาหนดิข้อกำาหนดิในการที่ดิสอบสำาหรบัแพั
ลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ จะต้องยอมรบัผิลการ
ที่ดิสอบอย่างใดิอย่างหนึ�งต่อไปน่�สำาหรบัแพัลตฟอรม์การ
เดิิมพัันก่ฬาออนไลน์แที่นการที่ดิสอบใหม่ หากออกไม่เกิน 
180 ว่นัก่อนว่นัท่ี่�ยื�นคำาขอท่ี่�เก่�ยว่ข้องตามข้อน่�หรอืข้อ 6 
(เริ�มท่ี่�มาตรา 19771):

(1)  ผิลท่ี่�น่าพัอใจซึึ่�งออกโดิยห้องปฏิิบัติการที่ดิสอบอิสระ 
หากหอ้งปฏิิบติัการได้ิรบัอนมั่ติจากกองหรอืรฐัหรอือาณาเขต
ของสหรฐัอเมรกิาใหด้ิำาเนินการที่ดิสอบดัิงกล่าว่
(2 )   ผิลท่ี่� น่าพัอใจซึึ่� งออกโดิยรัฐหรืออาณาเขตของ
สหรฐัอเมรกิา
(b)  มาตราน่�จะใชกั้บผูิ้ใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ รว่ม
ถึงผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ และผูิ้
จัดิหาการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
19766.  การต่ออาย่ใบอนญ่าตใหบ้รกิารเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์
(a)  กองจะกำาหนดิกระบว่นการในการต่ออาย่ใบอนญ่าตสำาห
รบัผู้ิใหบ้รกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ใหส้อดิคล้องกับมาตราน่�
(b) ในการขอต่ออาย่ใบอนญ่าต ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันัน
ก่ฬาออนไลน์ต้องยื�นเรื�องต่อไปน่�ใหกั้บกอง:
(1)  เอกสารหรอืข้อมูลทัี่�งหมดิตามท่ี่�กองต้องการซึึ่�งจะ
แสดิงให้เห็นว่่าผูิ้ประกอบการพันันก่ฬาออนไลน์ยังคง
ปฏิิบัติตามข้อกำาหนดิของหมว่ดิน่�และข้อบังคับของกอง
(2)  ค่าธรรมเน่ยมคำาขอต่ออาย่หา้หมื�นดิอลลาร ์($50,000)

(c) หากผูิป้ระกอบการพันันก่ฬาออนไลน์ยื�นคำาขอต่ออาย่ไปยั
งกองอยา่งน้อย 60 ว่นัก่อนใบอนญ่าตปัจจ่บันของผูิป้ระกอบ
การจะหมดิอาย่ กองจะพิัจารณาคำาขอต่ออาย่ก่อนใบอนญ่าต
ปัจจ่บันจะหมดิอาย่
(d) กองจะต่ออาย่ใบอน่ญาตผู้ิประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬา
ออนไลน์เป็นเว่ลาหา้ปี เว่น้แต่คำาขอต่ออาย่แสดิงใหเ้หน็ว่า่ผู้ิ
ประกอบการจะไม่สามารถปฏิิบัติตามข้อกำาหนดิทัี่�งหมดิของ
หมว่ดิน่�และขอ้บงัคับของกองได้ิ เมื�อต่ออาย่ใบอนญ่าต ผูิ้
ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์จะต้องจ่ายค่าธรรมเน่ยม
การต่ออาย่ใบอนญ่าตหนึ�งล้านดิอลลาร ์ ($1,000,000) 
สำาหรับใบอน่ญาตผูิ้ประกอบการชนเผ่ิาพัื�นเมืองหรือใบ
อนญ่าตผู้ิประกอบธ่รกิจใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬา
ออนไลน์ และสิบล้านดิอลลาร ์ ($10,000,000) สำาหรบัใบ
อนญ่าตผูิป้ระกอบธ่รกิจเกมท่ี่�ผิา่นการรบัรอง
19767.  ข้อกำาหนดิด้ิานเอกสารท่ี่�สัมพัันธ์กับชนเผ่ิาพืั�น
เมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม
(a) ก่อนดิำาเนินการพันันก่ฬาในรฐัน่�ตามใบอน่ญาตท่ี่�ออ
กใหภ้ายใต้ข้อน่� บ่คคลท่ี่�ถือใบอนญ่าตผูิ้ประกอบการเกมท่ี่�
ผิ่านการรบัรองหรอืใบอน่ญาตผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การ
พันันก่ฬาออนไลน์จะต้องส่งสำาเนาข้อตกลงระหว่า่งผูิ้ถือใบ
อนญ่าตและชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมดัิงต่อไปน่�:
(1) ผู้ิถือใบอน่ญาตผูิ้ประกอบกิจการเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรอง
จะต้องส่งข้อตกลงการเข้าถึงตลาดิไปยงักอง ซึึ่�งข้อตกลงน่�
ที่ำาขึ�นระหว่า่งผูิ้ประกอบกิจการเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรองและชน

นิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ อาจให้
บรกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ภายใต้ชื�อใดิชื�อ
หนึ�งต่อไปน่� โดิยเลือกตามด่ิลยพัินิจของบ่คคลหรอืนิติบ่คคล
ท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ:

(A)  ชื�อ ชื�อที่างการค้า เครื�องหมายการค้าท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต 
หรอืชื�อธ่รกิจท่ี่�สมมติขึ�นของบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบ
กิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ
(B)  ชื�อ ชื�อที่างการค้า เครื�องหมายการค้าท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าต 
หรอืชื�อธ่รกิจท่ี่�สมมติขึ�นของบรษัิีที่ในเครอืของบ่คคลหรอื
นิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบ
(C)  ชื�อของชนเผ่ิาท่ี่�ม่การเล่นพันันซึึ่�งม่ข้อตกลงในการเข้า
ถึงตลาดิกับบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่
ณสมบัติครบ
(D)  หากชนเผ่ิาท่ี่�ม่ข้อตกลงในการเข้าถึงตลาดิกับบ่คคลห
รอืนิติบ่คคลท่ี่�ประกอบกิจการพันันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติครบกลาย
เป็นชนเผิ่าท่ี่�ม่การเล่นพันัน ณ หรอืก่อนว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 
2021 จะต้องใหบ้รกิารภายใต้เครื�องหมายการค้าท่ี่�ชนเผิ่าท่ี่�
ม่การเล่นพันันเป็นเจ้าของ ณ ว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2021

(E)  การใชช้ื�อใดิ ๆ ก็ตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (A) ถึง 
(D) ท่ี่กว่รรครว่่มกัน
(3)  ในกรณ่ท่ี่�ผูิใ้หบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์
ได้ิรบัใบอนญ่าตใหบ้รกิารของผู้ิใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การเดิิม
พันัก่ฬาออนไลน์ ผูิใ้หบ้รกิารแพัลตฟอรม์เดิิมพันัก่ฬาออนไลน์
จะต้องใหบ้รกิารหรอือำานว่ยคว่ามสะดิว่กหรอืสนับสนน่การให้
บรกิารของแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ภายใต้ชื�อท่ี่�
ได้ิรบัอนญ่าตตามอนว่่รรค (A) หรอื (B) ของว่รรค (1) ของ
อน่มาตราน่�สำาหรบัการใช้งานโดิยชนเผ่ิาท่ี่�ม่การเล่นพันันซึึ่�ง
เป็นผูิ้ท่ี่�ผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์ให้
บรกิารตามขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารเท่ี่านั�น
19764.  ใบอนญ่าตใหบ้รกิารเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ชนิดิชั�ว่คราว่
(a)  กองจะออกใบอน่ญาตให้บรกิารเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์
ชั �ว่คราว่ใหกั้บผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิารใดิ ๆ หากเป็นไปตาม
เงื�อนไขทัี่�งหมดิดัิงต่อไปน่�:
(1)  ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิารได้ิยื�นคำาขอตามมาตรา 19763

(2)  ผูิส้มัครเป็นผูิใ้หบ้รกิารเป็นไปตามเงื�อนไขของว่รรค (1) 
หรอื (2) ของอนม่าตรา (กช) ของมาตรา 19794

(3)  ผูิส้มัครเป็นผูิใ้หบ้รกิารจ่ายค่าธรรมเน่ยมใบอนญ่าตเบื�อง
ต้นตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นอนม่าตรา (f) ของมาตรา 19763

(b)  (1)  ภายใน 30 ว่นันับจากได้ิรบัคำารอ้งขอใบอนญ่าตชั�ว่คราว่ 
กองจะออกใบอนญ่าตใหบ้รกิารเดิิมพันัก่ฬาออนไลน์ชั �ว่คราว่ให้
แก่ผูิส้มัครเป็นผูิใ้หบ้รกิารท่ี่�เป็นไปตามขอ้กำาหนดิของอนม่าตรา 
(a) ใบอนญ่าตชั�ว่คราว่จะหมดิอาย่สองปีนับจากว่นัท่ี่�ออกหรอื
จะหมดิอาย่ ณ ว่นัท่ี่�กองออกใบอนญ่าตใหแ้ก่ผูิส้มัครเป็นผูิใ้ห้
บรกิารตามมาตรา 19763 แล้ว่แต่กรณ่ใดิจะเกิดิก่อน
(2)   ใบอน่ญาตชั�ว่คราว่ท่ี่�ออกให้ตามมาตราน่� ให้สิที่ธิ
บ่คคลสามารถม่ส่ว่นเก่�ยว่ข้องในกิจกรรมทัี่�งหมดิท่ี่�ผู้ิถือใบ
อนญ่าตท่ี่�ออกตามมาตรา 19763 อาจดิำาเนินการได้ิทัี่นท่ี่
(c)  หากกองไม่สามารถที่ำาการพัิจารณาตัดิสินขั�นส่ดิท้ี่ายเ
ก่�ยว่กับการยื�นคำาขอตามมาตรา 19763 ภายในระยะเว่ลา
สองปีแรกของการออกใบอนญ่าตชั�ว่คราว่ ใหข้ยายอาย่ใบ
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(CPI-U) สำานักงานเหรญัญิกจะคำานว่ณและเผิยแพัรก่ารป
รบัค่าธรรมเน่ยมท่ี่�กำาหนดิโดิยอนม่าตราน่�

ข้อ 5.  การพันันก่ฬาออนไลน์ใน
เขตอำานาจศาลของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย

19769.  เขตอำานาจศาลของการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�รฐั
แคลิฟอรเ์น่ยคว่บค่ม
(a)  กองจะต้องกำาหนดิเงื�อนไขการออก การบำาร่งรกัษีา และ
การต่ออาย่ใบอน่ญาตผู้ิประกอบการของชนเผ่ิาพืั�นเมืองผูิ้
ประกอบธ่รกิจเกมท่ี่กรายเมื�อชนเผ่ิาพัื�นเมืองยินยอมต่อสิ�ง
ต่อไปน่�ทัี่�งหมดิโดิยไม่สามารถเพิักถอนได้ิ:

(1)  การชำาระค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 
19775 และการแก้ไขเพัิ�มเติมในภายหลัง
(2)  การชำาระค่าปรบัสำาหรบัการละเมิดิหมว่ดิน่�ตามท่ี่�กำาหนดิ
ไว่ใ้นมาตรา 19781 และค่าธรรมเน่ยมอื�น ๆ ทัี่�งหมดิท่ี่�
กำาหนดิตามหมว่ดิน่�หรอืขอ้บงัคับท่ี่�นำามาใชต้ามมาตราน่�
(3)  การปฏิิบติัตามกฎหมายของรฐัทัี่�งหมดิท่ี่�คว่บค่มการพันัน
ก่ฬาออนไลน์ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิน่� และขอ้บงัคับ กฎ คำาสั�ง 
และการต่คว่ามทัี่�งหมดิท่ี่�นำามาใชห้รอืบงัคับใชต้ามหมว่ดิน่�
(4)  การยนิยอมต่อเขตอำานาจศาลของรฐัน่� และศาลของรฐั
หรอืศาลรฐับาลกลางท่ี่�เหมาะสมอื�นใดิท่ี่�ม่เขตอำานาจศาลและ
สถานท่ี่� เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ท่ี่�จำากัดิในการบงัคับใช้
หมว่ดิน่� รว่มถึงสิ�งต่อไปน่�ทัี่�งหมดิ:

(A)  การสละสิที่ธิ�อยา่งจำากัดิโดิยชดัิแจ้งสำาหรบัคว่ามค้่มกัน
แหง่รฐั และสิที่ธใิดิ ๆ ในการยนืยนัคว่ามค้่มกันของรฐั ต่อ
รฐัน่�หรอืกอง
(B)  การยินยอมให้รฐัแคลิฟอรเ์น่ยหรอืกองในศาลของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยและศาลของรฐัหรอืศาลรฐับาลกลางท่ี่�เหมาะ
สมอื�นใดิท่ี่�ม่เขตอำานาจศาลและสถานท่ี่�นั�นดิำาเนินการฟ้อง 
และม่ผิลผูิกพัันตามคำาพัิพัากษีาของศาลดัิงกล่าว่ ในส่ว่นท่ี่�
เก่�ยว่กับจ่ดิประสงค์ในการจ่ายเงนิเพัิ�มท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค 
(1) ค่าปรบัและค่าธรรมเน่ยมท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) และ
การปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบ่ยบ กฎ คำาสั�ง และการต่คว่าม
ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (3)

(C)  การสละสิที่ธิ�โดิยชัดิแจ้งในการแก้ไขคว่ามเส่ยหายของ
ชนเผิ่าพัื�นเมือง
(5)  การยินยอมต่อการดิำาเนินงานของเขตอำานาจศาล
ของกอง ซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพัย่ง การตรว่จสอบและการ
ตรว่จที่านการดิำาเนินการและบันทึี่กการพันันก่ฬาออนไลน์
ของชนเผ่ิาพัื�นเมืองผู้ิประกอบธ่รกิจเกมว่า่ม่การค้่มครอง
ผู้ิเยาว่แ์ละผู้ิบรโิภค การปกป้องคว่ามซืึ่�อสัตยข์องการก่ฬา 
และการชำาระเงนิของค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมท่ี่�ถูกต้องตาม
กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 19775

(b)  กองจะไม่ออกหรอืต่ออาย่ใบอนญ่าตผูิ้ประกอบการของ
ชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม เว่น้แต่ชนเผิ่าพัื�นเมือง
นั�นจะปฏิิบัติตามมาตราน่�
19770.  ข้อจำากัดิเก่�ยว่กับอำานาจศาลของรฐัต่อชนเผิ่า
พัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม
(a)  แม้ว่า่จะม่ข้อขัดิแย้งกับหมว่ดิน่�ในส่ว่นท่ี่�เก่�ยว่กับชนเผิ่
าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม หมว่ดิน่�คว่บค่มเฉพัาะการ

เผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมโดิยเก่�ยว่ข้องกับข้อเสนอ
การพันันก่ฬาออนไลน์ของหน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรอง
ในรฐัน่� คู่สัญญาในข้อตกลงจะเป็นผูิ้กำาหนดิระยะเว่ลาของ
ข้อตกลงการเข้าถึงตลาดิ
(2)   ผูิ้ ถือใบอน่ญาตผูิ้ให้บริการแพัลตฟอร์มการพันัน
ก่ฬาออนไลน์จะต้องส่งข้อตกลงในการดิำาเนินงานท่ี่�ที่ำาขึ�น
ระหว่า่งผู้ิให้บรกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์และ
ชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมใหแ้ก่กอง จ่ดิประสงค์
ของข้อตกลงในการดิำาเนินงานคือเพัื�อระบ่การจัดิสรร
สิที่ธิ� คว่ามรบัผิิดิชอบ และภาระผูิกพัันระหว่า่งผูิ้ใหบ้รกิาร
แพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์และชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้
ประกอบธ่รกิจเกมท่ี่�ผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์จะใหบ้รกิาร
(A)  ขอ้ตกลงในการดิำาเนินงานจะม่ผิลผูิกพันัคู่สัญญา เมื�อได้ิ
รบัการอนมั่ติจากกองแล้ว่ หากม่การเปล่�ยนแปลงท่ี่�สำาคัญใน
ขอ้ตกลงการดิำาเนินงานจะต้องได้ิรบัการอนมั่ติเป็นลายลักษีณ์
อกัษีรจากกองก่อน กองจะตอบกลับต่อคำาขอเปล่�ยนแปลง
ท่ี่�เป็นสาระสำาคัญในข้อตกลงการดิำาเนินงานเป็นลายลักษีณ์
อกัษีรภายใน 10 ว่นัที่ำาการนับตั�งแต่ว่นัท่ี่�ยนืคำารอ้ง
(B)  เรื�องท่ี่�ต้องระบ่ไว่ใ้นข้อตกลงการดิำาเนินงานม่ แต่ไม่จำากัดิ
เพั่ยง ดัิงต่อไปน่�:
(i)  ชื�อท่ี่�ใชใ้นการดิำาเนินกับแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์
(ii)  การจัดิสรรการแบ่งปันผิลกำาไร หากม่ ระหว่า่งชนเผิ่า
พัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมและผู้ิให้บรกิารแพัลตฟอรม์
การพันันก่ฬาออนไลน์
(iii)  ข้อมูลท่ี่�จำาเป็นอื�น ๆ ท่ี่�กองกำาหนดิ
(b)  กองอาจออกแบบจำาลองหรอืแม่แบบของข้อตกลงในกา
รดิำาเนินงานเพัื�อใหผู้้ิใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออ
นไลน์นำาไปใช้
19768.  การดิำาเนินการกับคำาขอของผูิ้ประกอบธ่รกิจการ
พันันก่ฬาออนไลน์
(a)  แม้จะม่บที่บญัญติัของกฎหมายอื�นท่ี่�ขดัิแยง้ คำาขอท่ี่�ยื�นตาม
ขอ้น่�หรอืขอ้ 6 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19771) และเอกสาร รายงาน 
และขอ้มูลทัี่�งหมดิท่ี่�ส่งมาด้ิว่ย ซึึ่�งประกอบด้ิว่ยข้อมูลท่ี่�เป็น
กรรมสิที่ธิ� คว่ามลับที่างการค้า ขอ้มูลที่างการเงนิ หรอืข้อมูล
ส่ว่นบ่คคลเก่�ยว่กับบ่คคลใดิจะได้ิรบัการยกเว่น้จากการเปิดิเผิย
ภายใต้หมว่ดิ 3.5 (เริ�มท่ี่�มาตรา 6250) ของภาค 7 ของลักษีณะ 
1 แหง่ประมว่ลกฎหมายรฐับาลหรอืกฎหมายท่ี่�สืบเนื�องใดิ ๆ
(b)  เมื�อคำาขอภายใต้ข้อน่�จำาเป็นต้องม่การสอบสว่นประว่ติั
อาชญากรรมของบ่คคล และบ่คคลนั�นได้ิยนิยอมใหม่้การ
ตรว่จสอบประว่ัติอาชญากรรมในรฐัน่�หรอืรฐัหรอืเขตแดิน
อื�น ๆ ของสหรฐัอเมรกิาในชว่่ง 12 เดืิอนท่ี่�ผิ่านมา บ่คคล
นั�นไม่จำาเป็นต้องผ่ิานการตรว่จสอบประว่ัติอาชญากรรม
อื�นหรอืการส่งลายนิ�ว่มืออื�น ๆ หากบ่คคลนั�นส่งผิลของการ
ตรว่จสอบประว่ัติอาชญากรรมก่อนหน้าน่�และเอกสารแจ้ง
ภายใต้บที่ลงโที่ษีของการเบิกคว่ามเท็ี่จยืนยันว่่าไม่ม่การ
เปล่�ยนแปลงประว่ติัอาชญากรรมในชว่่ง 12 เดืิอนท่ี่�ผิ่านมา
(c)  ค่าธรรมเน่ยมท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นข้อน่� ข้อ 6 (เริ�มท่ี่�มาตรา 
19771) และข้อ 7 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19774) จะปรบัท่ี่ก
สิบปีเพัื�อให้สอดิคล้องกับการเพัิ�มขึ�นของอัตราเงินเฟ้อท่ี่�
ว่ดัิโดิยดัิชน่ราคาผูิ้บรโิภคสำาหรบัผูิ้บรโิภคในเมืองทัี่�งหมดิ 
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ออกหรอืในว่ันท่ี่�กองออกใบอน่ญาตให้แก่ผู้ิสมัครเป็นผูิ้ให้
บรกิารตามมาตรา 19771 แล้ว่แต่ว่า่กรณ่ใดิจะเกิดิขึ�นก่อน
(2)  ใบอน่ญาตชั�ว่คราว่ท่ี่�ออกให้ตามมาตราน่�ให้สิที่ธบ่ิคคล
ในการดิำาเนินกิจกรรมทัี่�งหมดิท่ี่�แบบเด่ิยว่กับผูิ้ได้ิรับใบ
อนญ่าตซึึ่�งออกตามมาตรา 19771 ดิำาเนินการได้ิทัี่นท่ี่
(c)  หากกองไม่สามารถให้คำาว่นิิจฉัยขั �นส่ดิท้ี่ายต่อคำาขอท่ี่�ยื�
นตามมาตรา 19771 ภายในระยะเว่ลาสองปีแรกของการให้
ใบอนญ่าตชั�ว่คราว่ ใหข้ยายอาย่ใบอนญ่าตชั�ว่คราว่เพัิ�มเติม
ท่ี่ละสองปีหรอืจนกว่า่จะม่คำาว่นิิจฉัยขั �นส่ดิท้ี่าย แล้ว่แต่ว่า่
กรณ่ใดิจะเกิดิขึ�นก่อน
19773.  การต่ออาย่ใบอน่ญาตผูิ้ให้บรกิารการพันันก่ฬา
ออนไลน์
(a)  กองจะต้องจัดิที่ำากระบว่นการเพัื�อใหผู้้ิใหบ้รกิารการพันั
นก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตต่ออาย่ใบอนญ่าตใหส้อดิคล้อ
งกับส่ว่นน่�
(b)  เมื�อต้องการขอต่ออาย่ใบอนญ่าต ผูิใ้หบ้รกิารการพันันก่ฬา
ออนไลน์จะต้องส่งเอกสารทัี่�งสองรายการดัิงต่อไปน่�ใหแ้ก่กอง:
(1)  เอกสารหรอืข้อมูลทัี่�งหมดิท่ี่�กองต้องการเพัื�อแสดิงให้
เหน็ว่า่ผู้ิใหบ้รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ยงัคงปฏิิบัติตามข้อ
กำาหนดิของหมว่ดิน่�และข้อบังคับของกอง
(2)  ค่าธรรมเน่ยมคำาขอต่ออาย่หนึ�งหมื�นดิอลลาร ์($10,000)

(c)  หากผู้ิให้บรกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ยื�นคำาขอต่ออ
าย่ไปยงักองอยา่งน้อย 60 ว่นัก่อนใบอนญ่าตปัจจ่บันจะ
หมดิอาย่ กองจะพัิจารณาตัดิสินเรื�องคำาขอต่ออาย่ก่อนใบ
อนญ่าตปัจจ่บันจะหมดิอาย่
(d)  กองจะต่ออาย่ใบอน่ญาตผูิ้ให้บรกิารการพันันก่ฬาออ
นไลน์เป็นระยะเว่ลาเพัิ�มเติมอก่หา้ปี เว่น้แต่คำาขอต่ออาย่
จะแสดิงให้เห็นว่่าจะผูิ้ให้บรกิารไม่สามารถปฏิิบัติตามข้อ
กำาหนดิทัี่�งหมดิของหมว่ดิน่�และข้อบังคับของกองได้ิ เมื�อ
ต่ออาย่ใบอนญ่าต ผูิ้ใหบ้รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์จะต้อง
ชำาระค่าธรรมเน่ยมการต่ออาย่ใบอน่ญาตเป็นเงินห้าหมื�น
ดิอลลาร ์($50,000)

ข้อ 7.  บ่คคลหลักของการพันันก่ฬาออนไลน์
19774.  ใบอนญ่าตบ่คคลหลัก
(a)  (1)  กองอาจกำาหนดิให้บ่คคลหลักของผูิ้ประกอบธ่รกิ
จการพันันก่ฬาออนไลน์ ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ประกอบธ่รกิจ ผูิ้ให้
บรกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ หรอืผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิาร 
ส่งคำาขอและรบัใบอนญ่าตตามข้อน่�
(2)  เมื�อบ่คคลหลักจำาเป็นต้องยื�นคำาขอตามขอ้น่� กองอาจจะใช้
แบบฟอรม์การอนญ่าตท่ี่�ครอบคล่มหลายอาณาเขตท่ี่�รฐัและ
เขตแดินอื�น ๆ ของสหรฐัอเมรกิาใช ้หากเป็นไปได้ิ ผูิอ้ำานว่ยการ
ต้องขอคำาแนะนำาจากคณะกรรมการเก่�ยว่กับแบบฟอรม์การ
อนญ่าตท่ี่�ครอบคล่มหลายอาณาเขตท่ี่�เหมาะสมท่ี่�ส่ดิท่ี่�จะใช้
(b)  (1) กองจะออกใบอนญ่าตบ่คคลหลักชั�ว่คราว่ หากบ่คคล
นั�นม่ใบอน่ญาตท่ี่�เท่ี่ยบเท่ี่ากันหรอืการอน่ญาตท่ี่�คล้ายคลึง
กันท่ี่�ออกโดิยรฐัหรอืเขตแดินอื�นของสหรฐัอเมรกิาท่ี่�การพันัน
ก่ฬาออนไลน์ถูกกฎหมาย รว่มถึงการอนญ่าตท่ี่�ม่การตรว่จ
สอบคว่ามเหมาะสมอย่างครอบคล่มของบ่คคลและผิลออก
มาท่ี่�เป็นท่ี่�น่าพัอใจในระหว่า่งการออกใบอนญ่าตใหนิ้ติบ่คคล

พันันก่ฬาออนไลน์โดิยบ่คคลท่ี่�แสดิงตัว่อยู่ท่ี่�ใดิก็ได้ิในรฐัน่�
แต่อยูน่อกดิินแดินของชาว่อนิเด่ิยนแดิง
(b)  หมว่ดิน่�จะไม่ขยายเขตอำานาจศาลของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยไ
ปถึงการที่ำาหรอืว่างเดิิมพัันโดิยบ่คคลท่ี่�อยูใ่นดิินแดินของชา
ว่อนิเด่ิยนแดิงในขณะท่ี่�ว่างหรอืเริ�มการเดิิมพััน
(c)  หมว่ดิน่� ไม่ได้ิสรา้งหรอืขยายเขตอำานาจศาลหรอืหน่ว่
ยงานกำากับดูิแลของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยไปถึงการดิำาเนินการ
เกมอื�น ๆ ของชนเผิ่าอนิเด่ิยนแดิงท่ี่�ได้ิรบัการยอมรบัจาก
รฐับาลกลาง

ข้อ 6.  ผูิ้ใหบ้รกิารพันันก่ฬาออนไลน์
19771.  ใบอนญ่าตผูิ้ใหบ้รกิารพันันก่ฬาออนไลน์
(a)  ผูิ้ให้บรกิารการพันันก่ฬาออนไลน์จะต้องได้ิรบัใบอน่ญา
ตตามข้อน่�
(b)  (1)  ผู้ิสมัครเป็นผู้ิให้บรกิารจะต้องส่งคำาขอเป็นผู้ิให้บ
รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ไปยังกองในลักษีณะท่ี่�กองกำา
หนดิพัรอ้มกับค่าธรรมเน่ยมคำาขอสองหมื�นห้าพัันดิอลลาร ์
($25,000)

(2)  (A)  ค่าธรรมเน่ยมคำาขอในว่รรค (1) จะครอบคล่มเว่ลา
เจ้าหน้าท่ี่�ของกองสูงส่ดิ 333 ชั�ว่โมงท่ี่�ใชด้ิำาเนินการในเรื�อง
ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับคำาขอโดิยตรง
(B)  ผู้ิสมัครเป็นผู้ิให้บรกิารจะต้องจ่ายค่าชดิเชยให้แก่กอง
สำาหรบัจำานว่นชั�ว่โมงเพัิ�มเติมท่ี่�จำาเป็นเพัื�อดิำาเนินการคำาข
อในอัตรารายชั�ว่โมงสำาหรบับรกิารที่รพััยากรบ่คคลท่ี่�หน่ว่ย
ที่รพััยากรบ่คคลตามสัญญาของสำานักงานที่รพััยากรบ่คคล
ภายในกระที่รว่งการบรกิารทัี่�ว่ไปใช้ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นสม่ดิ
ราคาของกระที่รว่งนั�น
(3)  ไม่ว่า่ในกรณ่ใดิก็ตาม ยอดิรว่มท่ี่�ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิาร
จะต้องจ่ายตามอน่มาตราน่� ต้องไม่เกินส่�หมื�นดิอลลาร ์
($40,000)

(c)  (1)  เมื�อได้ิรบัแจ้งจากกองว่า่ได้ิอนมั่ติคำาขอใบอนญ่าตผูิ้
ใหบ้รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ และก่อนการออกใบอนญ่าต 
ผูิ้สมัครเป็นผู้ิให้บรกิารจะต้องชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอน่ญาต
เริ�มต้นหนึ�งแสนดิอลลาร ์($100,000) ใหกั้บกอง
(2)  ใบอนญ่าตผูิ้ใหบ้รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ออกตาม
มาตราน่�ม่อาย่หา้ปีนับจากว่นัท่ี่�ออก
(d)  ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตส
ามารถที่ำาหน้าท่ี่�ใดิ ๆ และทัี่�งหมดิของผูิ้ใหบ้รกิารการพันัน
ก่ฬาออนไลน์โดิยไม่ต้องขอใบอน่ญาตผู้ิให้บรกิารการพันัน
ก่ฬาออนไลน์แยกต่างหาก
19772.  ใบอนญ่าตผู้ิใหบ้รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ชั �ว่คราว่
(a)  กองจะออกใบอน่ญาตการเป็นผูิ้ให้บรกิารการพันัน
ก่ฬาออนไลน์ชั �ว่คราว่ให้กับผูิ้สมัครท่ี่� ส่งคำาขอตามมาต
รา 19771 และได้ิรบัอนญ่าตหรอืได้ิรบัอำานาจในลักษีณะ
เด่ิยว่กันเพัื�อให้บรกิารการพันันก่ฬาออนไลน์แบบเด่ิยว่กัน
ในรฐัหรอืดิินแดินของสหรฐัอเมรกิาจำานว่นสองรฐัหรอืดิิน
แดิน
(b)  (1)  ภายใน 30 ว่นัหลังจากได้ิรบัคำาขอใบอนญ่าต
ชั�ว่คราว่ กองจะออกใบอนญ่าตผูิ้ใหบ้รกิารการพันันก่ฬา
ออนไลน์ชั �ว่คราว่ให้กับผู้ิสมัครเป็นผูิ้ให้บรกิารท่ี่�ม่ค่ณสมบัติ
เหมาะสม ใบอนญ่าตชั�ว่คราว่จะหมดิอาย่สองปีนับแต่ว่นัท่ี่�
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คงค้างจะใช้เพัื�อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์ในการคำานว่ณ
จำานว่นเงินค่าบรกิารท่ี่�ค้างชำาระโดิยผู้ิประกอบธ่รกิจการ
พันันก่ฬาออนไลน์ตามมาตราน่�
(b)  (1)  ค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมท่ี่�กำาหนดิตามมาตราน่� ม่ก
ำาหนดิเว่ลาและต้องชำาระให้กับกองเป็นงว่ดิรายเดืิอนในว่นั
ส่ดิท้ี่ายของเดืิอนตามปฏิิทิี่นหรอืก่อนหน้านั�นโดิยเริ�มต้นท่ี่�
เดืิอนตามปฏิิทิี่นซึึ่�งถัดิจากเดืิอนท่ี่�ได้ิรบัรายรบัจากการพันัน
ก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปรบัแล้ว่
(2)  ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์จะต้องกรอก
ข้อมูลของเดืิอนก่อนหน้านั�นโดิยใช้แบบฟอรม์ท่ี่�กองกำาหนดิ
และส่งคืนที่างอิเล็กที่รอนิกส์ไปยังกองในว่ันส่ดิท้ี่ายตาม
ปฏิิทิี่นของแต่ละเดืิอนหรอืก่อนหน้านั�น แบบฟอรม์ท่ี่�ส่งคืน
จะต้องม่ข้อมูลทัี่�งหมดิดัิงต่อไปน่�:
(A)  รายรบัรว่มของผูิป้ระกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาและรายรบัร
ว่มของการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปรบัแล้ว่จากการเสนอ ดิำาเนิน
การ หรอืปฏิิบติังานการพันันก่ฬาออนไลน์ระหว่า่งเดืิอน
(B)  จำานว่นเงนิท่ี่�ผู้ิประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ต้อ
งชำาระ
(C)  ข้อมูลเพัิ�มเติมอื�น ๆ ท่ี่�จำาเป็นในการคำานว่ณและการ
เรย่กเก็บค่าธรรมเน่ยมจากรายรบัเงินรว่มของการพันัน
ก่ฬาออนไลน์รว่มท่ี่�ปรบัแล้ว่ซึึ่�งกองกำาหนดิ
(3)  จะต้องส่งจำานว่นเงินท่ี่�ต้องชำาระท่ี่�ครบกำาหนดิโดิย
การโอนเงนิที่างอิเล็กที่รอนิกส์พัรอ้มกับการยื�นแบบแสดิง
รายการ
(c)  (1)  รายรบัรว่มจากการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปรบัแล้ว่ข
องผู้ิประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ในเดืิอนหนึ�งจะเป็
นตัว่เลขติดิลบเมื�อรายรบัรว่มทัี่�งหมดิของผู้ิประกอบธ่รกิจท่ี่�
ได้ิรบัจากการพันันจากลูกค้าน้อยกว่า่ผิลรว่มของสิ�งต่อไปน่�
ทัี่�งหมดิ:

(A)  เงนิรางว่ลัทัี่�งหมดิท่ี่�จ่ายใหกั้บลูกค้าท่ี่�ว่างเดิิมพัันบนแพั
ลตฟอรม์ของผูิ้ใหบ้รกิารพันันก่ฬาออนไลน์
(B)  การพันันท่ี่�ถือเป็นโมฆะทัี่�งหมดิ
(C)  ภาษ่ีสรรพัสามิตทัี่�งหมดิท่ี่�จ่ายตามกฎหมายของรฐับาลก
ลาง
(D)  มูลค่าของสินค้าหรอืที่รพััยสิ์นทัี่�งหมดิท่ี่�มอบใหกั้บผูิ้พันัน
(2)  (A)  เมื�อรายรบัรว่มจากการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปรบัแ
ล้ว่ของผูิ้ประกอบธ่รกิจในเดืิอนหนึ�งเป็นตัว่เลขติดิลบตาม
สูตรท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นว่รรค (1) กองจะอนญ่าตใหผู้ิ้ประกอบ
ธ่รกิจยกยอดิจำานว่นเงนิติดิลบภายใน 12 เดืิอนและนำา
เงนิจำานว่นดัิงกล่าว่ไปหักกับจำานว่นท่ี่�ต้องชำาระในเดืิอนนั�น 
กองอาจกำาหนดิให้จำานว่นเงนิติดิลบกระจายไปหลายเดืิอน
ภายในระยะเว่ลา 12 เดืิอน
(B)  จำานว่นเงนิติดิลบของรายรบัรว่มท่ี่�ปรบัแล้ว่จะไม่ถูกนำา
ไปหักกับจำานว่นท่ี่�ชำาระของเดืิอนก่อนหน้าและจะไม่ม่การคื
นเงนิท่ี่�จ่ายใหกั้บกองก่อนหน้าน่� ยกเว่น้ในกรณ่ท่ี่�ผูิ้ประกอบ
ธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ยอมคืนใบอนญ่าตและรายงาน
การชำาระครั �งส่ดิท้ี่ายของผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬา
ออนไลน์แสดิงตัว่เลขติดิลบในรายรบัรว่มจากการพันันก่ฬา
ออนไลน์รว่มท่ี่�ปรบัแล้ว่

อื�น แต่ไม่ม่การออกใบอนญ่าตอยา่งเป็นที่างการหรอืเอกสาร
ท่ี่�คล้ายกันใหกั้บบ่คคลนั�น
(2)  (A)  กองอาจยอมรบัใบอน่ญาตท่ี่�เท่ี่ยบเท่ี่าหรอืการอน่
ญาตท่ี่�คล้ายคลึงกันท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) ท่ี่�เป็นไปตาม
ข้อกำาหนดิในการขอรบัใบอนญ่าตบ่คคลหลักตามข้อน่�อย่าง
ครบถ้ว่น หากกองปฏิิเสธท่ี่�จะยอมรบัใบอนญ่าตท่ี่�เท่ี่ยบเท่ี่า
กันหรอืการอน่ญาตท่ี่�คล้ายคลึงกันจากรฐัหรอืเขตแดินอื�น
ของสหรฐัอเมรกิา หน่ว่ยงานดัิงกล่าว่จะต้องใหเ้หต่ผิลของ
การปฏิิเสธเป็นลายลักษีณ์อกัษีรแก่บ่คคลท่ี่�ขอใบอนญ่าต
(B)  ในกรณ่ท่ี่�กองปฏิิเสธท่ี่�จะยอมรบัใบอนญ่าตท่ี่�เท่ี่ยบเท่ี่า
กันหรอืการอนญ่าตท่ี่�คล้ายคลึงกัน บ่คคลท่ี่�ขอใบอนญ่าตจะ
ม่สิที่ธอ่ิที่ธรณ์คำาตัดิสินของกองต่ออยัการสูงส่ดิ
(c)  สำาหรบัผูิ้ท่ี่�ไม่ม่ค่ณสมบัติได้ิรบัใบอนญ่าตบ่คคลหลักชั�ว่
คราว่ตามอนม่าตรา (b) กองอาจออกใบอนญ่าตบ่คคลหลัก
ชั�ว่คราว่เมื�อเสรจ็สิ�นการตรว่จสอบประว่ติัอาชญากรรมแล้ว่
(d)  กองอาจออกใบอน่ญาตผู้ิประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬา
ออนไลน์หรอืใบอน่ญาตผูิ้ให้บรกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ 
หรอืใบอนญ่าตร่น่ชั �ว่คราว่ ในขณะท่ี่�คำาขอใบอนญ่าตบ่คคล
หลักยงัอยูร่ะหว่า่งดิำาเนินการและรอการพัิจารณา
(e)  (1)  กองอาจกำาหนดิค่าธรรมเน่ยมคำาขอบ่คคลหลักสูง
ส่ดิสองพัันส่�รอ้ยดิอลลาร ์($2,400)

(2)  (A)  ค่าธรรมเน่ยมคำาขอในว่รรค (1) จะครอบคล่มเว่ลา
เจ้าหน้าท่ี่�ของกองสูงส่ดิ 100 ชั�ว่โมงท่ี่�ใชด้ิำาเนินการในเรื�อง
ท่ี่�เก่�ยว่ข้องโดิยตรงกับคำาขอโดิยตรง
(B)  ผูิ้สมัครใบอนญ่าตบ่คคลหลักจะต้องจ่ายค่าชดิเชยใหแ้
ก่กองสำาหรบัจำานว่นชั�ว่โมงเพิั�มเติมท่ี่�จำาเป็นเพัื�อดิำาเนินกา
รคำาขอในอัตรารายชั�ว่โมงสำาหรบับรกิารที่รพััยากรบ่คคลท่ี่�
หน่ว่ยที่รพััยากรบ่คคลตามสัญญาของสำานักงานที่รพััยากร
บ่คคลภายในกระที่รว่งการบรกิารทัี่�ว่ไปใช้ตามท่ี่�กำาหนดิไว่้
ในสม่ดิราคาของกระที่รว่งนั�น
(3)  ไม่ว่า่ในกรณ่ใดิก็ตาม ยอดิรว่มท่ี่�ผูิ้สมัครใบอนญ่าต
บ่คคลหลักจะต้องจ่ายตามอนม่าตราน่�ต้องไม่เกินหนึ�งหมื�น
ดิอลลาร ์($10,000)

(f)  ก่อนออกใบอนญ่าต บ่คคลหลักจะต้องชำาระค่าธรรมเน่ยม
ใบอนญ่าตเจ็ดิรอ้ยหา้สิบเหรย่ญ ($750)

(g)  ใบอนญ่าตบ่คคลหลักจะม่อาย่ไม่ตำ�ากว่า่ 5 ปี กองอาจ
กำาหนดิค่าธรรมเน่ยมคำาขอต่ออาย่ไม่เกินห้ารอ้ยดิอลลาร ์
($500) และค่าธรรมเน่ยมการต่ออาย่ใบอน่ญาตไม่เกิน
เจ็ดิรอ้ยหา้สิบดิอลลาร ์($750)

(h)  กองไม่กำาหนดิใหม่้การออกใบอนญ่าตใหแ้ก่บ่คคลอื�นท่ี่�ไม่ใ
ชบ่่คคลหลัก แต่อาจกำาหนดิใหต้รว่จสอบประว่ติัอาชญากรรม
ของบ่คคลท่ี่�ไม่ใชบ่่คคลหลักหากม่เหต่ผิลใหต้้องดิำาเนินการ

ข้อ 8.  ค่าธรรมเน่ยมการพันันก่ฬาออนไลน์
19775.  ค่าธรรมเน่ยมผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬา
ออนไลน์
(a)  ในท่ี่�น่�จะม่การเรย่กเก็บค่าธรรมเน่ยมจากผูิ้ประกอบ
ธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์แต่ละรายเท่ี่ากับรอ้ยละ 10 
ของรายรบัรว่มจากการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปรบัแล้ว่ของ
ผูิ้ประกอบธ่รกิจท่ี่�ได้ิมาจากการเสนอ การดิำาเนินการ หรอื
การปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์ในรฐัน่� ว่ธิก่ารที่ำาบัญช่
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15 ของจำานว่นเงนิท่ี่�ว่างเดิิมพันับนหรอืผิา่นแพัลตฟอรม์การ
พันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิดิิกฎหมายหรอืได้ิรบัการยกเว่น้ภาษ่ี
(2)  ประชาชนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยขอประกาศ ณ ท่ี่�น่�ว่า่ ขึ�น
อยู่กับเหต่การณ์ท่ี่�เกิดิขึ�นและจากผิลโดิยธรรมชาติและที่าง
กฎหมาย ลักษีณะของภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตราน่�เป็นภาระ
ผูิกพัันของผูิ้ว่างเดิิมพััน ณ สถานท่ี่�ซึึ่�งบ่คคลนั�นอยูเ่มื�อที่ำา
หรอืเริ�มต้นการเดิิมพััน และไม่ใชภ่าระผูิกพัันกับเจ้าของหรอื
ผู้ิใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิิดิกฎหมาย
หรอืได้ิรบัการยกเว่น้ภาษ่ี
(b)  กองอาจนำากฎระเบ่ยบมาใชแ้ละดิำาเนินการต่าง ๆ ท่ี่�
จำาเป็นหรอืเพัื�อคว่ามสะดิว่กสำาหรบัการดิำาเนินการและการ
บังคับใชม้าตราน่� ข้อบังคับอาจรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง ข้อ
ต่อไปน่�ทัี่�งหมดิ:

(1)  กำาหนดิให้บ่คคลท่ี่�ว่างเดิิมพัันในหรอืผิ่านแพัลตฟอรม์
การพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิรบัการยกเว่น้
ภาษ่ีเพัื�อลงที่ะเบ่ยนกับกองก่อนท่ี่�จะที่ำาหรอืว่างเดิิมพัันนั�น
(2)  กำาหนดิใหเ้จ้าของ ผูิ้ประกอบการ หรอืตัว่แที่นของ
แพัลตฟอร์มการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่� ผิิดิกฎหมายหรือ
ได้ิรบัการยกเว่้นภาษ่ีเปิดิเผิยชื�อบ่คคลท่ี่�ว่างเดิิมพัันผิ่าน
แพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิ
รบัการยกเว่้นภาษ่ีในขณะท่ี่�อยู่ในรฐัน่�แต่อยู่นอกดิินแดิน
อนิเด่ิยนแดิง
(3)  (A)  ดิำาเนินการที่างกฎหมายใดิ ๆ และทัี่�งหมดิกับเจ้าของ 
ผูิป้ระกอบการ คู่ค้าธ่รกิจ หรอืตัว่แที่นของแพัลตฟอรม์การ
พันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิรบัการยกเว่น้ภาษ่ีท่ี่�
ปฏิิเสธท่ี่�จะเปิดิเผิยชื�อผูิพ้ันันตามว่รรค (2) เพัื�อบงัคับใหเ้ปิดิ
เผิยชื�อท่ี่�ต้องการ
(B)  การดิำาเนินการอาจรว่มถึงการบล็อกการเข้าถึงเว่บ็ไซึ่
ต์อินเที่อรเ์น็ตหรอืคำาขอมือถือของแพัลตฟอรม์การพันันก่
ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิรบัการยกเว่้นภาษ่ีจากท่ี่�
ใดิก็ได้ิในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยยกเว่น้ดิินแดินอนิเด่ิยนแดิง
(4)  ที่ำาสัญญากับกระที่รว่งสรรพัากรเพัื�อช่ว่ยเหลือในการ
บรหิารและจัดิเก็บภาษ่ี
(5)  กำาหนดิเว่ลาในการชำาระและเก็บภาษ่ี กองอาจกำาหนดิ
ใหต้้องชำาระภาษ่ี ณ เว่ลาท่ี่�ว่างหรอืเริ�มการเดิิมพััน หรอืเป็น
รายว่นั รายสัปดิาห ์รายเดืิอน รายไตรมาส รายครึ�งปี หรอื
รายปี หรอืรว่มกัน
(6)  เผิยแพัรร่ายชื�อแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�
ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิรบัการยกเว่น้ภาษ่ีท่ี่�เป็นท่ี่�รูจั้ก
(c)  นอกเหนือจากเบ่�ยปรบัอื�น ๆ ในท่ี่�น่� ม่การกำาหนดิโที่ษีที่าง
แพัง่หนึ�งพันัดิอลลาร ์ ($1,000) ต่อว่นัเมื�อเลยกำาหนดิการ
ชำาระภาษ่ีตามมาตราน่�ภายใต้ขอ้บงัคับท่ี่�กองบังคับใช ้ เงนิท่ี่�
ได้ิรบัจากเบ่�ยปรบัท่ี่�เกิดิขึ�นภายใต้อน่มาตราน่�จะถูกฝ่ากเข้า
กองท่ี่น
(d)  เงนิท่ี่�ได้ิจากภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตราน่�จะนำาไปฝ่ากเข้า
กองท่ี่น
(e)  ภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิตามมาตราน่�จะไม่ม่การใชกั้บหรอืบังคับใช้
กับบ่คคลใดิ ๆ ท่ี่�ว่างเดิิมพันัไม่ว่า่ในลักษีณะใดิ หากบ่คคลนั�น
อยูใ่นดิินแดินอนิเด่ิยนแดิงในขณะท่ี่�ว่างหรอืเริ�มการเดิิมพััน

(d)  (1)  (A)  ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์อาจใ
ช้เครดิิตกับค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอน่มาตรา 
(a) เท่ี่ากับรอ้ยละ 20 ของค่าธรรมเน่ยมใบอนญ่าตเริ�มต้น
ท่ี่�จ่ายตามอนม่าตรา (f) ของมาตรา 19763 ในแต่ละปีของ
ห้าปีแรกตามปฏิิทิี่นหลังจากการออกใบอน่ญาตผู้ิประกอบ
ธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์เบื�องต้นหรอืใบอนญ่าตชั�ว่คราว่
(B)  หากผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ต่ออาย่ใบอ
นญ่าต ยอดิรว่มของเครดิิตท่ี่�ไม่ได้ิใชใ้นแต่ละปีของหา้ปีแรก
ตามปฏิิทิี่นหลังจากการออกใบอนญ่าตผู้ิประกอบธ่รกิจการ
พันันก่ฬาออนไลน์ครั �งแรกหรอืใบอน่ญาตชั�ว่คราว่อาจถูก
ยกยอดิไปในปีท่ี่�หกและปีปฏิิทิี่นถัดิไปจนกว่า่เครดิิตจะหมดิ
(2)  (A)  ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์อาจใช้เ
ครดิิตกับค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมท่ี่�อธิบายไว่้ในอน่มาตรา 
(a) เท่ี่ากับรอ้ยละ 20 ของค่าธรรมเน่ยมใบอนญ่าตการต่อ
อาย่ท่ี่�จ่ายตามอนม่าตรา (d) มาตรา 19766 บว่กกับเครดิิต
ท่ี่�ยกมาตามว่รรค (1) ในแต่ละหา้ปีปฏิิทิี่นหลังจากการต่อ
อาย่ใบอนญ่าตผูิป้ระกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์
(B)  หากผู้ิประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ต่ออาย่ใบ
อนญ่าตมากกว่า่หนึ�งครั �ง ยอดิรว่มของเครดิิตท่ี่�ไม่ได้ิใชใ้น
แต่ละห้าปีแรกตามปฏิิทิี่นหลังจากการต่ออาย่ใบอน่ญาต
การพันันก่ฬาออนไลน์ครั �งก่อนอาจถูกยกยอดิไปในปีท่ี่�หก
และปีปฏิิทิี่นถัดิไปจนกว่า่เครดิิตจะหมดิ
(3)   ไม่ว่า่ในกรณ่ใดิ จำานว่นเครดิิตท่ี่�ใชต้ามอนม่าตราาน่�
จะไม่ลดิลงตำ�ากว่า่ศูนย์ของจำานว่นเงนิค่าธรรมเน่ยมท่ี่�ค้าง
ชำาระสำาหรบัปีปฏิิทิี่น
(4)  เครดิิตท่ี่�อธบิายในอน่มาตราน่�สามารถนำามาใช้กับการ
ผิ่อนชำาระรายเดืิอนหนึ� งงว่ดิหรอืมากกว่่าตามอน่มาตรา 
(b) ได้ิตราบใดิท่ี่�จำานว่นเครดิิตทัี่�งหมดิท่ี่�ใชไ้ม่เกินข่ดิจำากัดิท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นว่รรค (1) และ (2 )

(e)  กองจะโอนสิ�งต่อไปน่�ไปยังผู้ิค่มบัญช่เพัื�อฝ่ากเข้ากองท่ี่
นโดิยทัี่นท่ี่:

(1)   รายได้ิจากค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมท่ี่� เร่ยกเก็บตาม
มาตราน่�
( 2 )   ค่ า ธ ร ร ม เ น่ ย มแล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี่� กำา ห นดิ โ ดิ ย
อนม่าตรา (c) และ (f) ของมาตรา 19763 อนม่าตรา 
(b) และ (d) ของมาตรา 19766 อนม่าตรา (b) และ 
(c) ของมาตรา 19771 และอนม่าตรา (b) และ 
(d) ของมาตรา 19773

(3)  จำานว่นเงนิท่ี่�จ่ายตามมาตรา 19774

(f)  หากกองรอ้งขอ ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์
จะต้องตกลงท่ี่�จะว่่าจ้างบริษัีที่ผูิ้สอบบัญช่อิสระท่ี่�ได้ิรับ
การรบัรองซึึ่�งได้ิรบัอน่มัติจากกองให้ดิำาเนินการตรว่จสอบ
ประจำาปีเพัื�อใหแ้น่ใจว่า่ค่าธรรมเน่ยมท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตราน่�
ม่การคำานว่ณและชำาระอยา่งถูกต้อง
19776.  ค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมจากการพันันท่ี่�ที่ำาผิ่าน
แพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิรบั
การยกเว่น้ภาษ่ี
(a)  (1)  ในท่ี่�น่�จะม่การเรย่กเก็บภาษ่ีกับผู้ินันสำาหรบัสิที่ธพิัิเ
ศษีในการว่างเดิิมพัันผิ่านแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไล
น์ท่ี่�ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิรบัการยกเว่น้ภาษ่ีในขณะท่ี่�อยู่ในรฐัน่�
แต่อยูน่อกดิินแดินของอนิเด่ิยนแดิง อตัราภาษ่ีจะเป็นรอ้ยละ 
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ถูกกฎหมาย และนำากรอบการกำากับดูิแลท่ี่�คล้ายคลึงกัน
มาใชเ้ท่ี่าท่ี่�เป็นไปได้ิ กองอาจขอคว่ามชว่่ยเหลือจากคณะ
กรรมการในการระบ่และตรว่จสอบข้อบังคับท่ี่�เก่�ยว่ข้องซึึ่�ง
รฐัหรอืเขตแดินอื�นของสหรฐัอเมรกิานำาไปใช้
(5)  จัดิตั�งและดูิแลสำานักงานในการที่ำาธ่รกรรมที่างธ่รกิจ
ในแซึ่คราเมนโต
(c)   (1)   รว่มอยู่ในอำานาจทัี่�ว่ไปของกองในการปรับใช ้
แก้ไข และเพัิกถอนข้อบังคับคืออำานาจในการนำาข้อบังคับท่ี่�
เก่�ยว่ข้องกับสิ�งต่อไปน่�มาใช:้
(A)  การยอมรบัการพันันในการแข่งขันก่ฬาหรอืการแข่งขัน
ก่ฬาต่อเนื�อง
(B)  ประเภที่ของบันทึี่กท่ี่�จะต้องเก็บรกัษีาไว่้
(C)  การค้่มครองสำาหรบัลูกค้าท่ี่�ว่างเดิิมพััน
(D)  การส่งเสรมิคว่ามรบัผิิดิชอบต่อสังคม การเล่นเกม
อย่างม่คว่ามรบัผิิดิชอบ และการใส่ข้อคว่ามว่า่ “หากค่ณ
หรอืคนท่ี่�ค่ณรูจั้กม่ปัญหาด้ิานการพันันและต้องการคว่าม
ช่ว่ยเหลือ โที่ร 1-800-GAMBLER” หรอืข้อคว่ามท่ี่�คล้ายกัน
บนแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์
(2)  ว่รรค (1) เป็นเพัย่งคำาอธบิายบางส่ว่นเก่�ยว่กับอำานาจการ
กำากับดูิแลของกอง ไม่ม่ขอ้คว่ามใดิในว่รรค (1) ท่ี่�จะต่คว่ามว่า่
เป็นขอ้จำากัดิในอำานาจของกอง
(d)  กองจะไม่ใชห้รอืบังคับใชก้ฎหรอืข้อบังคับใดิ ๆ ท่ี่�:
(1)  กำาหนดิให้ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ต้อง
ยดึิเงนิเดิิมพัันไม่ว่า่จะเป็นอตัรารอ้ยละ จำานว่นเฉพัาะ หรอื
ในรูปแบบอื�น
(2)  กำาหนดิให้ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ต้อง
รายงานหรอืแสดิงยอดิเดิิมพัันรว่มหรอืจำานว่นเงนิเดิิมพััน
ในการแข่งขันก่ฬาแต่ละรายการหรอืประเภที่การพันัน
(e)  กองจะปฏิิเสธ จำากัดิ ว่างเงื�อนไข หรอืจำากัดิใบอนญ่าต 
การลงที่ะเบ่ยน หรอืการอนมั่ติด้ิว่ยเหต่ผิลท่ี่�สมคว่รเท่ี่านั�น 
ทัี่�งน่�ขึ�นอยูกั่บกระบว่นการท่ี่�สมคว่ร
(f)  นอกเหนือจากอำานาจอื�น ๆ กองอาจดิำาเนินการอยา่งใดิ
อยา่งหนึ�งต่อไปน่�:
(1)  ส่งหมายเรย่กพัยาน บังคับใหเ้ข้ารว่่มและใหก้ารเป็น
พัยาน ใหค้ำาสาบานและการยนืยนั ใชพ้ัยานหลักฐานและ
กำาหนดิใหม่้หมายเรย่กใหท้ี่ำาหนังสือ เอกสาร บันทึี่ก หรอื
รายการอื�น ๆ ท่ี่�เป็นสาระสำาคัญในการปฏิิบัติหน้าท่ี่�หรอืการ
ใชอ้ำานาจของกองรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง อำานาจในการ
ตรว่จสอบการปฏิิบัติตามหมว่ดิน่�ของบ่คคล
(2)  จัดิตั�งและปกป้องการดิำาเนินการที่างแพั่งในศาลใดิ ๆ 
เพัื�อยบัยั �งหรอืหย่ดิการละเมิดิหมว่ดิน่�
(3)  รเิริ�มดิำาเนินการที่างว่นัิยสำาหรบัการละเมิดิหมว่ดิน่�
(4)  ตรว่จสอบอ่ปกรณ์ ว่สัด่ิ และระบบของผูิ้ประกอบธ่รกิจ
การพันันก่ฬาออนไลน์หรอืผูิ้ใหบ้รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์
(5)  กำาหนดิใหบ่้คคลยื�นขอใบอนญ่าต การลงที่ะเบ่ยน หรอื
การอนมั่ติตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นหมว่ดิน่�หรอืในข้อบังคับใดิ ๆ ท่ี่�นำา
มาใชต้ามหมว่ดิน่� กองอาจจำากัดิ ว่างเงื�อนไข หรอืจำากัดิใบ
อนญ่าต การลงที่ะเบ่ยน หรอืการอนมั่ติใดิ ๆ
19779.  การมอบอำานาจใหผู้ิ้อำานว่ยการ

( f )   เ พัื� อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต าม จ่ ดิป ร ะส ง ค์ ข อ งม าต ร า น่� 
“แพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ผิิดิกฎหมายหรอืได้ิ
รบัการยกเว่น้ภาษ่ี” คือแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์
ท่ี่�ม่ลักษีณะดัิงต่อไปน่�:
(1)  เจ้าของเป็นบ่คคลท่ี่�ได้ิรบัยกเว่น้การจ่ายค่าธรรมเน่ยม
เพัิ�มเติมท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตรา 19775

(2)  บ่คคลท่ี่�เป็นเจ้าของหรอืดิำาเนินการไม่ได้ิขึ�นตรงต่อเขต
อำานาจศาลและการคว่บค่มด้ิานกฎระเบ่ยบของกอง
(3)  บ่คคลท่ี่�เป็นเจ้าของหรอืดิำาเนินการไม่ม่ใบอนญ่าตตาม
ท่ี่�กำาหนดิในหมว่ดิน่�สำาหรบัการเสนอ การดิำาเนินการ หรอื
การปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์ในรฐัน่�แต่อยู่นอกดิิน
แดินอนิเด่ิยนแดิง

ข้อ 9.  กองคว่บค่มการพันันก่ฬาออนไลน์
19777.  จัดิตั�งกองคว่บค่มการพันันก่ฬาออนไลน์
(a)  แม้จะม่บที่บัญญัติของกฎหมายอื�นท่ี่�ขัดิแย้งซึึ่�งรว่มถึง 
แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง ส่ว่นท่ี่� 6 (เริ�มท่ี่�มาตรา 15000) ของภาค
ท่ี่� 3 ของบที่ท่ี่� 2 แหง่ประมว่ลกฎหมายของรฐับาล ได้ิม่การ
จัดิตั�งกองคว่บค่มการพันันก่ฬาออนไลน์ภายในกระที่รว่ง
ย่ติธรรม
(b)  กองจะดิำาเนินงานต่อไปหลังจากว่นัท่ี่�ม่ผิลบังคับใช้ขอ
งหมว่ดิน่� และจะปฏิิบัติงานแยกจากกันและเป็นอสิระจาก
กอง สำานัก สาขา หมว่ดิ และหน่ว่ยงานภายในสำานักงาน
อยัการสูงส่ดิและกระที่รว่งย่ติธรรม
(c)  อัยการสูงส่ดิจะแต่งตั�งผู้ิอำานว่ยการกองซึึ่�งจะเป็นผูิ้นำา
กองในการปฏิิบัติหน้าท่ี่� ผูิ้อำานว่ยการต้องที่ำาหน้าท่ี่�ตามคำา
สั�งของอยัการสูงส่ดิ
(d)  เพัื�อให้สอดิคล้องกับกฎหมายว่า่ด้ิว่ยราชการพัลเรอืน 
อยัการสูงส่ดิจะต้องรกัษีา แต่งตั�ง หรอืมอบหมายพันักงาน
ให้แก่กองในจำานว่นท่ี่�เพั่ยงพัอต่อการปฏิิบัติหน้าท่ี่�ตามท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิน่�และการปฏิิบัติตามข้อบังคับ อยัการ
สูงส่ดิจะปรึกษีากับผู้ิอำานว่ยการเก่�ยว่กับจำานว่นและ
ค่ณสมบัติของลูกจ้างท่ี่�จำาเป็นสำาหรบักองเพัื�อปฏิิบัติหน้าท่ี่� 
กองอาจที่ำาสัญญากับองค์กรภายนอกสำาหรับบริการท่ี่�
พันักงานไม่สามารถดิำาเนินการได้ิ
19778.  อำานาจของกอง
(a)  กองน่� ได้ิรบัมอบอำานาจและเขตอำานาจผูิกขาดิในการ
ดิำาเนินการและบังคับใชห้มว่ดิน่� และดูิแลการเสนอ การ
ดิำาเนินการ หรอืการปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์ในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยแต่อยูน่อกดิินแดินของอนิเด่ิยนแดิง
(b)  กองต้องดิำาเนินการต่อไปน่�ทัี่�งหมดิ:

(1)   ใช้อำานาจทัี่�งหมดิของสำานักงานอัยการสูงส่ดิและ
กระที่รว่งย่ติธรรมในการปฏิิบัติหน้าท่ี่�
(2)  ใช ้ แก้ไข และยกเลิกข้อบังคับท่ี่�จำาเป็นเพัื�อดิำาเนินการ
ตามจ่ดิประสงค์และบที่บัญญัติของหมว่ดิน่�
(3)  ปรกึษีาและรบัข้อมูลเป็นลายลักษีณ์อักษีรจากคณะ
กรรมการก่อนท่ี่�จะเสนอ ปรบัใช ้ แก้ไข หรอืเพัิกถอนข้อ
บังคับหรอืระเบ่ยบฉ่กเฉินใดิ ๆ
(4)  ตรว่จสอบข้อบังคับท่ี่�นำามาใชใ้นรฐัหรอืเขตแดินอื�น ๆ 
ของสหรฐัอเมรกิาท่ี่�ดิำาเนินการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์อย่าง
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(b)  กองม่อำานาจแต่เพั่ยงผูิ้เด่ิยว่ในการบังคับใช้หมว่ดิน่�และ
กำาหนดิค่าปรบัและบที่ลงโที่ษีอื�น ๆ สำาหรบัการละเมิดิหมว่ดิน่�
(c)  ค่าปรบัสูงส่ดิสำาหรบัการละเมิดิหมว่ดิน่�จะเป็นดัิงน่�:
(1)  สำาหรบัผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์หรอืผูิ้ให้
บรกิารพันันก่ฬาออนไลน์:

(A)  หนึ�งหมื�นหา้พัันเหรย่ญ ($15,000) เมื�อการละเมิดิ
เก่�ยว่ข้องกับบ่คคลท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปี
(B)  หนึ�งหมื�นดิอลลาร ์($10,000) สำาหรบัการละเมิดิอื�น ๆ 
ทัี่�งหมดิ
(2)  สำาหรบับ่คคลหลัก:

(A)  เจ็ดิพันัหา้รอ้ยดิอลลาร ์($7,500) เมื�อการละเมิดิเก่�ยว่ข้อง
กับบ่คคลอาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปี
(B)  หา้พันัดิอลลาร ์($5,000) สำาหรบัการละเมิดิอื�น ๆ  ทัี่�งหมดิ
(3)  สำาหรบับ่คคลอื�นทัี่�งหมดิ:

(A)  หา้พัันดิอลลาร ์ ($5,000) เมื�อการละเมิดิเก่�ยว่ข้องกับ
บ่คคลอาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปี
(B)  สองพัันหา้รอ้ยดิอลลาร ์ ($2,500) สำาหรบัการละเมิดิ
อื�น ๆ ทัี่�งหมดิ
(d)  โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (c) ค่าปรบัสูงส่ดิสำาหรบัการล
ะเมิดิหมว่ดิน่�หลายครั�งอนัเกิดิจากการที่ำาธ่รกรรม เหต่การณ์ 
หรอืหลาย ๆ สถานการณ์ แบบเด่ิยว่กัน จะเป็นดัิงน่�:
(1)  หนึ�งแสนดิอลลาร ์($100,000) สำาหรบัผูิ้ประกอบธ่รกิจ
การพันันก่ฬาออนไลน์หรอืผูิ้ใหบ้รกิารพันันก่ฬาออนไลน์
(2)  หา้หมื�นดิอลลาร ์($50,000) สำาหรบับ่คคลหลัก
(3)  สองหมื�นหา้พันัดิอลลาร ์($25,000) สำาหรบับ่คคลอื�นทัี่�งหมดิ
(e)  (1)  ไม่ม่ส่ว่นใดิในหมว่ดิน่�จะที่ำาใหเ้กิดิหรอืต่คว่ามเพืั�อส
รา้งสิที่ธส่ิว่นบ่คคลในการดิำาเนินการ
(2)  ข้อ 18 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19990) ของหมว่ดิ 5 ของหมว่ดิ 
8 จะไม่นำาไปใชกั้บการดิำาเนินการใดิ ๆ ท่ี่�ชอบด้ิว่ยกฎหมาย
โดิยหมว่ดิน่�หรอืข้อบังคับท่ี่�นำามาใชต้ามนั�น
19782.  ข้อบังคับฉ่กเฉิน
(a)  กองจะต้องใชข้อ้บงัคับฉ่กเฉินท่ี่�เพัย่งพัอท่ี่�จะอนญ่าตใหม่้
การเสนอ ดิำาเนินการ หรอืปฏิิบติังานการพันันก่ฬาออนไลน์
ในรฐัน่�แต่อยูน่อกดิินแดินอนิเด่ิยนแดิง ใหน้ำาขอ้บงัคับฉ่กเฉิน
มาใชต้ามกำาหนดิการท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 19791

(b)  ขอ้บงัคับฉ่กเฉินใดิ ๆ ท่ี่�นำามาใชต้ามหมว่ดิน่�จะถูกนำามาใช้
ตามหมว่ดิ 3.5 (เริ�มท่ี่�มาตรา 11340) ของส่ว่นท่ี่� 1 ของภาค 
3 ของลักษีณะ 2 ของประมว่ลกฎหมายของรฐับาล และเพืั�อให้
เป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของหมว่ดินั�น รว่มถึงมาตรา 11349.6 
แหง่ประมว่ลกฎหมายของรฐับาล การนำาขอ้บงัคับมาใชเ้ป็นเหต่
ฉ่กเฉิน และจะต้องได้ิรบัการพัจิารณาจากสำานักงานกฎหมาย
ปกครองเท่ี่าท่ี่�จำาเป็นเพัื�อรกัษีาคว่ามสงบส่ข ส่ขภาพัและคว่าม
ปลอดิภัยสาธารณะ และสว่สัดิิภาพัสาธารณะโดิยทัี่นท่ี่ แม้
จะม่บที่บญัญติัของกฎหมายอื�นท่ี่�ขดัิแยง้ ขอ้บงัคับฉ่กเฉินท่ี่�
กองบังคับใชจ้ะยงัคงม่ผิลบังคับใชจ้นกว่า่จะม่การนำาข้อบังคับ
ที่ดิแที่นถาว่รมาใช้
19783.  การรายงานการละเมิดิต่อกอง

(a)  มอบอำานาจทัี่�งหมดิท่ี่�จำาเป็นในการปฏิิบัติหน้าท่ี่�ในการจั
ดิการและบรหิารของกองน่�ใหแ้ก่ผูิ้อำานว่ยการ อำานาจเหล่า
น่�รว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง สิ�งต่อไปน่�:
(1)  การออกและต่ออาย่ใบอนญ่าต
(2)  การดิำาเนินการสอบสว่น ตรว่จสอบ และตรว่จประเมิน
(3)  การดิำาเนินคด่ิที่างแพั่งและการที่ำาข้อตกลงเก่�ยว่กับ
การละเมิดิหมว่ดิน่�
(4)  การอนมั่ติรูปแบบการเดิิมพััน ประเภที่การแข่งขันก่ฬา 
และล่กก่ฬา
(5)  การอนญ่าตคำาขอและการสละสิที่ธิ� การตอบคำาถาม การ
ต่คว่าม และการดิำาเนินการอื�น ๆ ท่ี่�ได้ิรบัการรอ้งขออยา่งสม
เหต่สมผิลจากผู้ิยื�นคำาขอและผูิร้บัใบอนญ่าตเพัื�อส่งเสรมิและ
ที่ำาใหส้อดิคล้องกับการบรหิารและการบังคับใช้หมว่ดิน่�อยา่ง
ม่ประสิที่ธภิาพั
(b)  ผูิ้ยื�นคำาขอหรอืผูิ้รบัใบอนญ่าตท่ี่�ได้ิรบัการตัดิสิน การ
ไม่ยอมรบั หรอืการปฏิิเสธ จากผูิ้อำานว่ยการอาจอ่ที่ธรณ์
คำาตัดิสิน การไม่ยอมรบั หรอืการปฏิิเสธท่ี่�ไม่พัึงประสงค์ต่อ
อยัการสูงส่ดิ อยัการสูงส่ดิจะตรว่จสอบคำาอ่ที่ธรณ์ท่ี่�ส่งขึ�น
มาตามอนม่าตราน่�ใหม่อก่ครั �งโดิยอสิระ
19780.  การรกัษีาคว่ามลับ
(a)  กองต้องเก็บรกัษีาไฟล์คำาขอใบอน่ญาตทัี่�งหมดิภายใต้
หมว่ดิน่� กองต้องเก็บรกัษีาบันทึี่กการดิำาเนินการทัี่�งหมดิท่ี่�
เก่�ยว่ข้องกับคำาขอเหล่านั�น
(b)   เว่น้แต่จำาเป็นสำาหรบัการบรหิารหมว่ดิน่� บ่คคลท่ี่�เขา้
ถึงบันทึี่กหรอืข้อมูลท่ี่�เป็นคว่ามลับในการปฏิิบัติหน้าท่ี่�ตาม
หมว่ดิน่�จะต้องไม่เปิดิเผิยหรอืส่งบันทึี่กหรอืข้อมูลหรอืส่ว่น
ใดิส่ว่นหนึ�งโดิยรูเ้ท่ี่าทัี่นให้แก่บ่คคลท่ี่�ไม่ได้ิรบัอน่ญาตตาม
กฎหมาย การละเมิดิอนม่าตราน่�เป็นการที่ำาผิดิิกฎหมายและ
อาจส่งผิลใหผู้ิล้ะเมิดิต้องรบัผิดิิที่างแพัง่ รว่มถึงคว่ามเส่ย
หาย และการดิำาเนินการที่างว่นัิย
(c)  โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (k) ของมาตรา 1798.24 แหง่
ประมว่ลกฎหมายแพัง่ ศาลจะไม่บงัคับใหเ้ปิดิเผิยข้อมูลส่ว่น
บ่คคลท่ี่�อยู่ในคว่ามครอบครองของกองต่อบ่คคลใดิในการ
ดิำาเนินคด่ิที่างแพัง่ท่ี่�กองหรอือยัการสูงส่ดิไม่ใชคู่่สัญญา เว่น้
แต่ม่เหต่จำาเป็นและม่การแสดิงใหเ้หน็ว่า่ไม่สามารถหาขอ้มูล
อยา่งอื�นได้ิ มาตราน่�จะไม่อนญ่าตใหเ้ปิดิเผิยข้อมูลส่ว่นบ่คคล
ท่ี่�ได้ิรบัการยกเว่น้จากการเปิดิเผิย
(d)  หากม่คว่ามจำาเป็นท่ี่�ต้องเปิดิเผิยข้อมูลท่ี่�จำาเป็นต่อกอ
งสำาหรบัการบรหิารหมว่ดิน่� จะไม่เป็นการสละสิที่ธิ�เอกสิที่ธิ�
ค้่มกันคว่ามลับในการติดิต่อสื�อสารระหว่่างลูกคว่ามกับ
ที่นายคว่ามท่ี่�บ่คคลหรอืผูิ้เก่�ยว่ข้องกับบ่คคลท่ี่�ต้องเปิดิเผิย
ข้อมูลนั�น
19781.  ค่าปรบัและบที่ลงโที่ษีสำาหรบัการละเมิดิหมว่ดิ
(a)  กองอาจกำาหนดิค่าปรบั คาดิโที่ษีภาคทัี่ณฑ์กับผูิ้รบัใบ
อนญ่าต และเพัิกถอนใบอนญ่าตตามท่ี่�ม่การละเมิดิหมว่ดิ
น่� ทัี่�งน่�ขึ�นอยูกั่บกระบว่นการท่ี่�เหมาะสม กองอาจกำาหนดิ
ค่าปรบัใหกั้บบ่คคลท่ี่�ถือครอง หรอืกำาหนดิใหถื้อใบอนญ่าต 
การลงที่ะเบ่ยน หรอืการอนมั่ติภายใต้หมว่ดิน่�หรอืข้อบังคับ
ท่ี่�นำามาใชต้ามหมว่ดิน่�
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(2)  ประธานของสมัชชาจะแต่งตั�งสมาชิกสามคนดัิงต่อไป
น่�: ตัว่แที่นจากประชาชนทัี่�ว่ไปหนึ�งคน ตัว่แที่นของชนเผิ่า
พัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมหนึ�งคน และตัว่แที่นของหน่ว่ย
งานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรองหนึ�งคน
(3)  ประธานสภาชั�ว่คราว่ของว่่ฒิสภาจะแต่งตั�งสมาชกิสาม
คนดัิงต่อไปน่�: ตัว่แที่นจากประชาชนทัี่�ว่ไปหนึ�งคน ตัว่แที่น
ของชนเผิา่พัื�นเมืองผู้ิประกอบธ่รกิจเกมหนึ�งคน และตัว่แที่น
ของหน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิา่นการรบัรองหนึ�งคน
(4)  รองผู้ิว่่าการรัฐจะแต่งตั�งสมาชิกสองคนดัิงต่อไปน่� : 
ตัว่แที่นท่ี่�ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญในการเล่นเกมอย่างรบัผิิดิชอบ
หนึ�งคน และตัว่แที่นของชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม
หรอืหน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรองหนึ�งคน
(5)  ผู้ิค่มบัญช่จะต้องแต่งตั�งสมาชิกสองคนดัิงต่อไปน่� : 
ตัว่แที่นท่ี่�ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญด้ิานบัญชห่นึ�งคน และตัว่แที่น
ของชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมหนึ�งคน
(6)  เหรญัญิกจะแต่งตั�งสมาชกิสองคนดัิงต่อไปน่�: ตัว่แที่นท่ี่�
ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญด้ิานการเงนิสาธารณะหนึ�งคน และตัว่แที่น
ของหน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรองหนึ�งคน
(7)  เลขาธกิารแหง่รฐัจะแต่งตั�งสมาชิกท่ี่�ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญ
ด้ิานเที่คโนโลยห่รอืข้อมูลส่ว่นบ่คคลหนึ�งคน
(b)  องค์กรซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่จำากับเพัย่ง ชนเผิา่พืั�นเมืองผูิ้
ประกอบธ่รกิจเกม หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิา่นการรบัรอง องค์กร
บงัคับใชก้ฎหมาย หรอืองค์กรด้ิานสาธารณส่ข จะไม่สามารถ
แต่งตั�งบ่คคลมากกว่า่หนึ�งคนใหเ้ป็นคณะกรรมการได้ิไม่ว่า่
เมื�อไรก็ตาม
(c)  อยัการสูงส่ดิหรอืตัว่แที่นอยัการสูงส่ดิ จะที่ำาหน้าท่ี่�เป็น
สมาชิกโดิยตำาแหน่งท่ี่�ไม่สามารถลงคะแนนเส่ยงในคณะ
กรรมการ
(d)  สมาชกิของคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องเป็นพัลเมือง
และผูิ้ม่ถิ�นท่ี่�อยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืปฏิิบัติตามข้อกำาหนดิข
องอนม่าตรา (b) ของมาตรา 1020 แหง่ประมว่ลกฎหมาย
ของรฐับาล
19787.  ว่าระของสมาชกิของคณะกรรมการ
(a)   ผูิ้ม่อำานาจแต่งตั�งแต่ละรายตามท่ี่�อธิบายไว่้ในมาต
รา 19786 จะต้องที่ำาการแต่งตั�งเบื�องต้นใหกั้บคณะกรรมการ
ตามกำาหนดิการในมาตรา 19791

(b)  ว่าระของผู้ิท่ี่�ได้ิรบัการแต่งตั�งครั �งแรกให้เป็นคณะกรร
มการจะเริ�มในว่นัท่ี่� 45 หลังจากว่นัท่ี่�หมว่ดิน่�ม่ผิลบังคับใช ้
ว่าระการแต่งตั�งครั �งแรกของคณะกรรมการม่ดัิงน่�:
(1)  ผูิ้ได้ิรบัแต่งตั�งครั �งแรกของผูิ้ว่า่การรฐัและรองผู้ิว่า่การ
รฐัจะม่ว่าระการดิำารงตำาแหน่งส่�ปี
(2)  ประธานสมัชชาและประธานชั�ว่คราว่ของผูิ้ได้ิรบัแต่งตั�ง
ครั �งแรกของว่่ฒิสภาม่ว่าระการดิำารงตำาแหน่งสามปี
(3)  ผูิ้ได้ิรบัแต่งตั�งครั �งแรกของผูิ้ค่มบัญช ่ เหรญัญิก และ
เลขาธกิารแหง่รฐัจะม่ว่าระการดิำารงตำาแหน่งสองปี
(c)  หลังจากว่าระเริ�มแรกว่าระของกรรมการแต่ละคนท่ี่�ได้ิรั
บแต่งตั�งหรอืแต่งตั�งใหม่จะม่ระยะเว่ลาส่�ปี กรรมการแต่ละ
คนที่ำาหน้าท่ี่�จนกว่า่จะม่การแต่งตั�งผูิ้สืบที่อดิ

บ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ม่ใบอนญ่าตหรอืการอนมั่ติภายใต้หมว่ดิ
น่�จะต้องรายงานการละเมิดิท่ี่�ที่ราบในหมว่ดิน่�หรอืกฎหมายท่ี่�
บงัคับใชอ้ื�น ๆ หรอืขอ้บงัคับท่ี่�นำามาใชต้ามหมว่ดิน่�ใหก้องที่ราบ 
การรายงานการละเมิดิจะต้องที่ำาด้ิว่ยคว่ามรว่ดิเรว็่ท่ี่�สมเหต่
สมผิลในเชงิพัาณิชย ์ ซึึ่�งรว่มถึงเว่ลาท่ี่�เหมาะสมในการดิำาเนิน
การตรว่จสอบภายในเก่�ยว่กับการละเมิดิท่ี่�อาจเกิดิขึ�น
19784.  เงนิกู้เริ�มต้นของกอง
(a)  แม้จะม่บที่บัญญัติของกฎหมายอื�นท่ี่�ขัดิแยง้ กองท่ี่น
ทัี่�ว่ไปจะมอบเงินกู้จำานว่นไม่เกินสามสิบล้านดิอลลาร ์
($30,000,000) ให้แก่อัยการสูงส่ดิเพืั�อให้เป็นไปตามจ่ดิ
ประสงค์ในการจัดิตั�งกอง ว่า่จ้างผูิ้อำานว่ยการและพันักงาน
อื�น ๆ ในกอง การจัดิหาพัื�นท่ี่�สำานักงานสำาหรบักอง นำาข้อ
บังคับมาใช ้ ตรว่จสอบและประมว่ลผิลคำาขอ และบรหิาร
จัดิการในหมว่ดิน่�
(b)  เงนิกู้จะต้องชำาระคืนภายในหา้ปี สภานิติบัญญัติจะต้อง
จัดิสรรเงนิในกองท่ี่นเพัื�อชำาระคืนเงนิกู้
(c)  ผูิ้คว่บค่มบัญชแ่ละเจ้าหน้าท่ี่�ของรฐัท่ี่�รบัผิิดิชอบอื�น ๆ 
จะต้องดิำาเนินการทัี่�งหมดิท่ี่�จำาเป็นเพัื�อให้ม่การมอบเงินกู้
ตามข้อกำาหนดิในหมว่ดิน่�ม่

ข้อ 10.  คณะกรรมการท่ี่�ปรกึษีา
ด้ิานการพันันก่ฬาออนไลน์อสิระ

19785.  การจัดิตั�งคณะกรรมการท่ี่�ปรกึษีาด้ิานการพันัน
ก่ฬาออนไลน์อสิระ
(a)  คณะกรรมการท่ี่�ปรกึษีาด้ิานการพันันก่ฬาออนไลน์อสิร
ะได้ิรบัการจัดิตั�งขึ�นภายในกองน่�
(b)  บ่คคลท่ี่�ดิำารงตำาแหน่งของรฐับาลกลาง รฐั ชนเผิ่าพัื�น
เมือง หรอืท้ี่องถิ�นท่ี่�ได้ิรบัการเลือกตั�งหรอืแต่งตั�ง และเจ้า
พันักงานหรอืเจ้าหน้าท่ี่�ของพัรรคการเมือง ไม่ม่สิที่ธิ�ได้ิรบั
การแต่งตั�งใหเ้ป็นคณะกรรมการ
(c)  กรรมการเก้าคนก่อตั�งเป็นองค์ประช่มเพัื�อลงคะแนนเส่
ยงและดิำาเนินธ่รกิจของคณะกรรมการ
(d)  คณะกรรมการจะเลือกประธานจากบรรดิาสมาชิก 
ประธานกรรมการจะดิำารงตำาแหน่งดัิงกล่าว่เป็นเว่ลาสองปี
และม่สิที่ธไิด้ิรบัเลือกตั�งใหม่ ประธานจะเป็นผู้ินำาการประช่ม
ท่ี่กครั �งและให้ม่อำานาจและเอกสิที่ธิ�ทัี่�งหมดิเช่นเด่ิยว่กับ
กรรมการท่ี่านอื�น
(e)  คณะกรรมการต้องประช่มกันอยา่งน้อยท่ี่กไตรมาส และ
อาจจัดิประช่มพัิเศษีเพัิ�มเติมตามตามท่ี่�คณะกรรมการหรอื
ประธานนัดิ
(f)  พันักงานในกองอยา่งน้อยสองคนจะได้ิรบัมอบหมายใหเ้
ป็นพันักงานเต็มเว่ลาและสนับสนน่คณะกรรมการ
19786.  สมาชกิภาพัของคณะกรรมการ
(a)  คณะกรรมการจะประกอบด้ิว่ยสมาชกิ 17 คนท่ี่�ได้ิรบั
การแต่งตั�งดัิงต่อไปน่�:
(1)  ผูิ้ว่า่การรฐัจะแต่งตั�งสมาชกิส่�คนดัิงต่อไปน่�: คือ ตัว่แที่น
ท่ี่�ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญในการบังคับใช้กฎหมายหรอืสาธารณส่ข
หนึ�งคน ตัว่แที่นจากประชาชนทัี่�ว่ไปหนึ�งคน ตัว่แที่นของ
ชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมหนึ�งคน และตัว่แที่นของ
หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรองหนึ�งคน
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(d)  ค่าเบ่�ยเล่�ยงและการชำาระเงนิคืนท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตในมาต
ราน่�จะถูกหกัออกจากเงนิในกองท่ี่นทัี่�งหมดิ
ข้อ 11.  การแก้ไขเพัิ�มเติม ว่นัท่ี่�ม่ผิลบังคับใช ้และการเริ�ม

ต้นการพันันก่ฬาออนไลน์
19790.  การแก้ไขเพัิ�มเติม
(a)  ประชาชนแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยขอประกาศดัิงต่อไปน่�:
(1)  ภายใต้อนม่าตรา (c) ของมาตรา 10 ของขอ้ II ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย และตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้น 
People v. Kelly (2010) 47 Cal.4th 1008 สภานิติบญัญติั
ไม่ม่อำานาจท่ี่�จะแก้ไขเพัิ�มเติมในการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิย
ประชาชนโดิยไม่ได้ิรบัการอนมั่ติของผูิล้งคะแนนเส่ยง เว่น้
แต่ได้ิรบัอนญ่าตโดิยเฉพัาะจากประชาชนเพืั�อที่ำาการแก้ไข
เพัิ�มเติมโดิยไม่ต้องได้ิรบัการอนมั่ติของผูิล้งคะแนนเส่ยง
(2)  ภายใต้อนม่าตรา (c) ของมาตรา 10 ของขอ้ II ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย และตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้น 
Amwest Surety Insurance Company v. Wilson (1995) 11 
Cal.4th 1243 ซึึ่�งประชาชนอนญ่าตใหส้ภานิติบญัญติัแก้ไข
การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชน ประชาชนม่อำานาจท่ี่�
จะแนบเงื�อนไขในการมอบอำานาจ
(b)  (1)  ยกเว่น้ตามท่ี่�บัญญัติไว่ใ้นว่รรค (2) หลังจากว่นัท่ี่�
หมว่ดิน่�ม่ผิลบังคับใช ้ สภานิติบัญญัติอาจแก้ไขหมว่ดิน่�โดิย
การผ่ิานบที่กฎหมายในแต่ละสภาของสภานิติบัญญัติโดิยการ
ลงคะแนนเส่ยงในบันทึี่กประจำาว่นั หา้ในหกของสมาชกิภาพั
ท่ี่�เหน็พั้องต้องกัน โดิยม่เงื�อนไขว่า่บที่กฎหมายท่ี่�สอดิคล้อง
กับและส่งเสรมิจ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่� ไม่อนญ่าตใหผ้ิ่านข้อ
เสนอพัยายามแก้ไขหมว่ดิน่�หลังจากว่ันท่ี่�ม่ผิลบังคับใช้หรอื
ที่ำาใหเ้ป็นบที่กฎหมายในท้ี่ายท่ี่�ส่ดิ เว่น้แต่ข้อเสนอดัิงกล่าว่จะ
พัิมพั์และแจกจ่ายใหกั้บสมาชกิ และเผิยแพัรบ่นอนิเที่อรเ์น็ต
ในรูปแบบส่ดิท้ี่ายเป็นเว่ลาอยา่งน้อย 15 ว่นัที่ำาการก่อนท่ี่�จะ
ผิ่านเข้าในแต่ละสภาของสภานิติบัญญัติ
(2)  โดิยไม่คำานึงถึงว่รรค (1) สภานิติบญัญติัอาจแก้ไขอตัรา
ร้อยละการจัดิสรรเงินระหว่่างบัญช่การแก้ปัญหาของรัฐ
แคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบัคนไรท่้ี่�อยูแ่ละการใหค้ว่ามสนับสนน่ด้ิาน
ส่ขภาพัจิตและบญัชก่ารพัฒันาเศรษีฐกิจของชนเผิา่พัื�นเมือง
ท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นอนม่าตรา (d) ของมาตรา 19750 และว่รรค (2) 
ของอนม่าตรา (e) ของมาตรา 19750 โดิยบที่กฎหมายจะ
ต้องผิ่านในแต่ละสภาของสภานิติบัญญัติโดิยการลงคะแนน
เส่ยงท่ี่�ระบ่ลงในบันทึี่กประจำาว่นั สองในสามของสมาชกิภาพั
ท่ี่เหน็พัอ้งต้องกัน
(c)  บที่กฎหมายท่ี่�ตราขึ�นหลังจากว่นัท่ี่� 1 ต่ลาคม 2021 แต่
ก่อนว่นัท่ี่�หมว่ดิน่�ม่ผิลบงัคับใช ้ ซึึ่�งจะถือเป็นการแก้ไขเพิั�ม
เติมของหมว่ดิน่� จะม่ผิลใชบ้งัคับหลังจากว่นัท่ี่�ม่ผิลบงัคับใช้
ของหมว่ดิน่� เว่น้แต่บที่กฎหมายจะผ่ิานตาม ขอ้กำาหนดิของ
อนม่าตรา (b)

(d)  จ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่�อธบิายไว่ใ้นมาตราท่ี่� 2 ของ
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยการแก้ปัญหาของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบั
คนไรท่้ี่�อยูแ่ละการใหค้ว่ามสนับสนน่ด้ิานส่ขภาพัจิต
19791.  ว่ันท่ี่� ม่ผิลบังคับใช้และเริ�มต้นการพันันก่ฬา
ออนไลน์
(a)  หมว่ดิน่�จะม่ผิลบังคับใชใ้นว่นัท่ี่� 1  มกราคม ถัดิไปหลัง
จากได้ิรบัการอนมั่ติจากประชาชนแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย

(d)  สมาชิกในคณะกรรมการอาจถูกผู้ิม่อำานาจแต่งตั�งถอ
ดิถอนหากม่การท่ี่จรติต่อหน้าท่ี่�หรอืละเลยหน้าท่ี่� สมาชกิ
จะไม่ถูกถอดิออกเว่้นแต่จะม่การนำาเสนอเหต่ผิลของการ
ถอดิถอนเป็นลายลักษีณ์อกัษีรต่อสมาชกิ
(e)  (1)  ภายใน 10 ว่นัหลังจากท่ี่�ม่การเปล่�ยนแปลง สมาชกิ
ของคณะกรรมการท่ี่�ได้ิรบัการแต่งตั�งใหเ้ป็นตัว่แที่นของกล่่ม
ผูิเ้ช่�ยว่ชาญ องค์กร หรอืประเภที่ของนิติบ่คคลจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผูิ้ม่อำานาจแต่งตั�งหากพัว่กเขาไม่ม่หรอืไม่ได้ิ
เป็นตัว่แที่นของกล่่มผูิเ้ช่�ยว่ชาญ องค์กร หรอืประเภที่ของ
นิติบ่คคลอก่ต่อไป หรอืไม่สามารถที่ำาหน้าท่ี่�เป็นสมาชกิของ
คณะกรรมการต่อไปได้ิ
(2)  เมื�อผู้ิม่อำานาจแต่งตั�งได้ิรบัหนังสือแจ้งแล้ว่ ให้ถือว่า่
ตำาแหน่งของกรรมการนั�นว่า่งลง ภายใน 30 ว่นัหลังจาก
ได้ิรบัหนังสือแจ้ง ให้ผูิ้ม่อำานาจแต่งตั�งผูิ้สืบที่อดิเพัื�อดิำารง
ตำาแหน่งตามว่าระท่ี่�เหลืออยู่ของอด่ิตสมาชิก เมื�อครบ
กำาหนดิตามว่าระแล้ว่ ผูิ้สืบตำาแหน่งอาจได้ิรบัแต่งตั�งให้
ดิำารงตำาแหน่งเต็มว่าระก็ได้ิ
19788.  หน้าท่ี่�ของคณะกรรมการ
(a)  คณะกรรมการจะใหค้ำาแนะนำาและเสนอแนะแก่กองแล
ะผูิ้อำานว่ยการในส่ว่นท่ี่�เก่�ยว่กับการปฏิิบัติตามหมว่ดิน่� คณะ
กรรมการจะใหค้ำาแนะนำาและเสนอแนะในแงม่่มใดิ ๆ ของ
การปฏิิบัติตามหมว่ดิน่� ซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง หวั่ข้อ
ต่อไปน่�:
(1)  เที่คโนโลยแ่ละมาตรการอื�น ๆ ท่ี่�สามารถนำามาใชเ้พัื�อ
ป้องกันไม่ใหผู้ิ้ท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 21 ปีว่างเดิิมพััน
(2)  แนว่ปฏิิบัติการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ด่ิท่ี่�ส่ดิท่ี่�ใชใ้นรฐัและ
ดิินแดินอื�น ๆ ของสหรฐัอเมรกิา
(3)  ตัว่เลือกท่ี่�สอดิคล้องกับหมว่ดิน่� ท่ี่�จะเพัิ�มรายได้ิท่ี่�จ่าย
เข้ากองท่ี่นใหสู้งส่ดิอยา่งเหมาะสม
(4)   คำาแนะนำาด้ิานการบริหารและการสนับสน่นด้ิาน
เที่คนิคสำาหรบักองท่ี่�เก่�ยว่กับการพันันก่ฬาออนไลน์
(5)  ข้อแนะนำาเก่�ยว่กับข้อบังคับใหม่ท่ี่�คว่รนำามาใช ้ และข้อ
บังคับเดิิมท่ี่�คว่รแก้ไข ปรบัปร่ง หรอืเพัิกถอน
(b)  คณะกรรมการได้ิรบัมอบอำานาจใหด้ิำาเนินการดัิงต่อไปน่�:
(1)  ดิำาเนินการสอบสว่นหรอืศึกษีา
(2)  ออกรายงานเป็นลายลักษีณ์อกัษีร
(3)  โพัสต์รายงานหรอืขอ้เสนอแนะใดิ ๆ บนเว่บ็ไซึ่ต์อนิเที่อรเ์น็ต
ของกองภายใต้ลิงก์ของคณะกรรมการเอง
19789.  ค่าตอบแที่น
(a)  กรรมการแต่ละคนยกเว่น้สมาชิกโดิยตำาแหน่งม่สิที่ธิ�ไ
ด้ิรบัหนึ�งรอ้ยหา้สิบดิอลลาร ์ ($150) ต่อหนึ�งว่นั ใหจ่้ายค่า
เบ่�ยเล่�ยงแก่กรรมการในแต่ละว่นัท่ี่�ใช้สำาหรบัการเข้าประช่ม
หรอืเดิินที่างไปกลับจากการประช่มของคณะกรรมการ หรอื
ในการมอบหมายงานพัิเศษีของคณะกรรมการตามท่ี่�ได้ิรบั
อนมั่ติจากประธานคณะกรรมการและผูิ้อำานว่ยการ
(b)  กรรมการจะไม่ได้ิรบัเบ่�ยเล่�ยงต่อว่นัเกิน 40 ว่นัตาม
ปฏิิทิี่น
(c)  สมาชิกคณะกรรมการจะได้ิรบัค่าเดิินที่างท่ี่�จำาเป็นและ
ค่าอาหารตามท่ี่�ผูิ้อำานว่ยการอนมั่ติ
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(a)  การรว่บรว่ม การใช ้ การเก็บรกัษีา และการแบ่งปัน
ข้อมูลส่ว่นบ่คคลตามหมว่ดิน่�และข้อบังคับท่ี่�นำามาใช้จะอยู่
ภายใต้หมว่ดิน่�และไม่ใชภ่ายใต้กฎหมายของรฐัอื�น
(b)  เพัื�อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของกฎหมายรฐัแคลิฟอ
รเ์น่ย ซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง บที่ท่ี่� 1.81.5 (เริ�มท่ี่�มา
ตรา 1798.100) ของส่ว่นท่ี่� 4 ของภาคท่ี่� 3 แหง่ประมว่ล
กฎหมายแพั่ง ประชาชนในท่ี่�น่�สร่ปและประกาศว่า่ม่คว่าม
จำาเป็นท่ี่�จะต้องรว่บรว่ม ใช ้เก็บรกัษีา และแบ่งปันข้อมูลส่ว่น
บ่คคลท่ี่�ได้ิรบัอน่ญาตหรอืกำาหนดิในหมว่ดิน่� เพัื�อให้เป็นไป
ตามกฎหมายของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิน่�

ข้อ  13.  คำานิยาม
19794.  คำานิยาม
เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่� ใหน้ำาคำานิยาม
คว่ามต่อไปน่�มาใชทั้ี่�งท่ี่�อยูใ่นรูปเอกพัจน์และพัหูพัจน์:

(a)  “รายรบัจากการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�ปรบัแล้ว่” หมาย
ถึงจำานว่นเงนิดิอลลารท่์ี่�เหลืออยู่หลังจากหักลบจำานว่นเงนิ
ดิอลลารท่์ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) จากจำานว่นเงนิดิอลลารท่์ี่�
อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1):

(1)  รายรบัรว่มทัี่�งหมดิ
(2)  ยอดิรว่มของเงินดิอลลารทั์ี่�งหมดิต่อไปน่� ท่ี่�ผูิ้ประกอบ
ธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์จ่ายหรอืเส่ยไป:

(A)  เงนิทัี่�งหมดิท่ี่�จ่ายเป็นเงนิรางว่ลัใหกั้บผูิ้พันันท่ี่กคน
(B)  มูลค่าของสินค้าหรอืที่รพััย์สินทัี่�งหมดิท่ี่�มอบใหเ้ป็นราง
ว่ลักับผูิ้พันัน
(C)  ภาษ่ีสรรพัสามิตของรฐับาลกลางทัี่�งหมดิ
(D)  การเดิิมพัันท่ี่�ถือเป็นโมฆะทัี่�งหมดิ
(b)  "งานแข่งขันก่ฬาสมัครเล่น" หรอื "การแข่งขันก่ฬา
สมัครเล่น" หมายถึง งานก่ฬาหรอืการแข่งขันก่ฬาใดิ ๆ ท่ี่�
ไม่ใชง่านแข่งขันก่ฬาระดัิบมืออาชพ่ั งานแข่งขันก่ฬาระดัิบ
ว่ทิี่ยาลัย หรอืงานแข่งขันก่ฬาเยาว่ชน
(c)  “งานแขง่ขนัก่ฬาระดัิบว่ทิี่ยาลัย” หรอื “งานแขง่ขนัก่ฬา
ระดัิบมหาว่ทิี่ยาลัย” หมายถึง งานแขง่ขนัก่ฬาหรอืเหต่การณ์
ท่ี่�ม่ผูิ้เข้ารว่่มอย่างน้อยหนึ� งท่ี่มมาจากสถาบันอ่ดิมศึกษีา
ของรฐัหรอืเอกชนหรอืบ่คคลท่ี่�แข่งขันในนามของสถาบัน
อ่ดิมศึกษีาของรฐัหรอืเอกชนไม่ว่า่สถาบันนั�นจะตั�งอยูท่่ี่�ใดิ
(d)  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการท่ี่�ปรกึษีาการพันัน
ก่ฬาออนไลน์อสิระท่ี่�จัดิตั�งขึ�นในขอ้ 10 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19785)

(e)  “งานแข่งขัน” หรอื “งานแบบใหม่” หมายถึงงาน
ประเภที่ใดิก็ได้ิท่ี่�ได้ิรบัอน่ญาตจากกองให้ม่การพันันภายใต้
หมว่ดิน่� ซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง การแสดิงรางว่ลั การ
แข่งขันและกิจกรรมท่ี่�ไม่ใชก่่ฬา ว่ฒันธรรมสมัยนิยม และ
เหต่การณ์ปัจจ่บัน “งานแข่งขัน” หรอื “งานแบบใหม่” ไม่
รว่มถึงการเลือกตั�งระดัิบรฐับาลกลาง รฐั ท้ี่องถิ�น หรอื
ต่างประเที่ศ
(f)  “งานแขง่ขนัก่ฬาท่ี่�ครอบคล่ม” หรอื “การแขง่ขนัก่ฬา
ท่ี่�ครอบคล่ม” หมายถึง การแขง่ขนัก่ฬาระดัิบมืออาชพ่ั 
ว่ทิี่ยาลัย หรอืมือสมัครเล่นของหน่ว่ยงานกำากับดูิแลการก่ฬา
ท่ี่�ผูิป้ระกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์หนึ�งรายหรอืมากกว่า่
เสนอหรอืยอมรบัการเดิิมพััน

(b)  ภายใน 30 ว่นัหลังจากว่นัท่ี่�หมว่ดิน่�ม่ผิลบังคับใช ้ จะม่
การแต่งตั�งคณะกรรมการในขั�นต้นทัี่�งหมดิ
(c)  ภายใน 120 ว่นัหลังจากว่นัท่ี่�หมว่ดิน่�ม่ผิลบังคับใช ้กอง
จะต้องเผิยแพัรข่้อบังคับฉ่กเฉินท่ี่�เสนอซึึ่�งเพั่ยงพัอสำาหรบั
การดิำาเนินการตามหมว่ดิน่�รว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง แบบ
ฟอรม์การยื�นคำาขอใบอน่ญาตและการส่งท่ี่�ได้ิรบัอน่ญาต
ตามข้อ 4 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19762) ข้อ 5 (เริ�มท่ี่�มาตรา 
19769) ข้อ 6 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19771) และข้อ 7 (เริ�มท่ี่�มา
ตรา 19774) กองจะขอและพัิจารณาคว่ามคิดิเหน็เก่�ยว่กับ
ข้อบังคับฉ่กเฉินท่ี่�เสนอจากประชาชนและคณะกรรมการ
(d)  ภายใน 150 ว่นัหลังจากว่นัท่ี่�หมว่ดิน่�ม่ผิลบังคับใช ้กอง
จะต้องนำาข้อบังคับฉ่กเฉินขั�นส่ดิท้ี่ายมาใช้บังคับในหมว่ดิน่� 
รว่มถึงแบบฟอรม์คำาขอตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (c)

(e)  ภายใน 160 ว่นัหลังจากว่นัท่ี่�หมว่ดิน่�ม่ผิลบงัคับใช ้กองจะ
เริ�มรบัการยื�นคำาขอใบอนญ่าตจากผูิส้มัครเป็นผูิป้ระกอบธ่รกิจ 
ผูิส้มัครเป็นผูิใ้หบ้รกิาร บ่คคลหลัก และใบอนญ่าตชั�ว่คราว่ 
กองต้องพัจิารณาคำาขอภายใน 60 ว่นันับแต่ว่นัท่ี่�ได้ิรบั
(f)  (1)  ภายใน 240 ว่นัหลังจากว่นัท่ี่�ม่ผิลบงัคับใชข้อง
หมว่ดิน่� กองจะอนญ่าตใหผู้ิป้ระกอบธ่รกิจการพันันก่ฬา
ออนไลน์เริ�มเสนอ ดิำาเนินการ หรอืปฏิิบติังานการพันันก่ฬา
ออนไลน์ในรฐัน่�ตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นหมว่ดิน่�
(2)   ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ประกอบธ่รกิจท่ี่กคนท่ี่�ยื�นคำาขอตาม
มาตรา 19763 ภายใน 30 ว่นันับจากว่นัท่ี่�ใชข้้อบังคับ
ฉ่กเฉินขั�นส่ดิท้ี่ายตามอนม่าตรา (d) จะได้ิรบัโอกาสท่ี่�เท่ี่
าเท่ี่ยมกันในการเริ�มเสนอ ดิำาเนินการ หรอืปฏิิบัติงานการ
พันันก่ฬาออนไลน์ในครั�งแรกในรฐัน่�ในว่นัเด่ิยว่กัน
(3)  ผูิ้สมัครเป็นผู้ิประกอบธ่รกิจท่ี่กคนท่ี่�ยื�นคำาขอทัี่�งตาม
มาตรา 19763 และมาตรา 19764 ภายใน 30 ว่นันับจาก
ว่นัท่ี่�ใชข้้อบังคับฉ่กเฉินขั�นส่ดิท้ี่ายตามอนม่าตรา (d) จะไ
ด้ิรบัโอกาสท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกันในการเริ�มเสนอ ดิำาเนินการ หรอื
ปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์ในครั �งแรกในรฐัน่� ในว่ัน
เด่ิยว่กัน ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ประกอบธ่รกิจท่ี่�อธบิายในว่รรคน่�อาจ
ได้ิรบัอนญ่าตใหเ้ริ�มเสนอ ดิำาเนินการ หรอืปฏิิบัติงานการ
พันันก่ฬาออนไลน์ในรัฐน่� ได้ิก่อนผูิ้สมัครเป็นผู้ิประกอบ
ธ่รกิจท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2)

ข้อ 12.  คว่ามลับที่างการค้าและข้อมูล
ส่ว่นบ่คคลและข้อมูลท่ี่�เป็นกรรมสิที่ธิ�

19792.  คว่ามลับที่างการค้าและข้อมูลท่ี่�เป็นกรรมสิที่ธิ�
(a)  การยนืต่อกองตามหมว่ดิน่� และเอกสาร รายงาน และ
ขอ้มูลทัี่�งหมดิท่ี่�ส่งมาด้ิว่ย ซึึ่�งม่ขอ้มูลท่ี่�เป็นกรรมสิที่ธิ� คว่ามลับ
ที่างการค้า ขอ้มูลที่างการเงนิ หรอืขอ้มูลส่ว่นบ่คคลเก่�ยว่กับ
บ่คคลหรอืนิติบ่คคลใดิ ๆ ไม่ใชบ่นัทึี่กสาธารณะอาจได้ิรบัการ
เปิดิเผิยเพืั�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของหมว่ดิ 3.5 (เริ�มท่ี่�มา
ตรา 6250) ของภาคท่ี่� 7 ของบที่ท่ี่� 1 แหง่ประมว่ลกฎหมาย
ของรฐับาลหรอืกฎหมายของรฐัอื�น
(b)  กองจะปฏิิบัติต่อข้อมูลท่ี่�ยื�นตามท่ี่�อธบิายในอน่มาตรา 
(a) ใหเ้ป็นบันทึี่กท่ี่�เป็นคว่ามลับ และจะไม่ถูกเปิดิเผิยหรอื
เผิยแพัรต่่อสาธารณะ เว่น้แต่จะกำาหนดิโดิยคำาสั�งของศาล
ท่ี่�ม่เขตอำานาจ
19793.  ข้อมูลส่ว่นบ่คคลและการปฏิิบติัตามกฎหมายของรฐั
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การลงท่ี่นโดิยม่สัดิส่ว่นน้อยกว่า่รอ้ยละ 25 ของกรรมสิที่ธิ�
ห่น้ส่ว่นของผู้ิสมัคร ผู้ิประกอบธ่รกิจ หรอืผู้ิใหบ้รกิาร
(q)  “ข้อตกลงการเข้าถึงตลาดิ” หมายถึง ข้อตกลงระหว่า่ง
หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรับรองและชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้
ประกอบธ่รกิจเกม ซึึ่�งข้อตกลงเก่�ยว่ข้องกับข้อเสนอและ
การให้บรกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ของหน่ว่ยงานเกมท่ี่�
ผิ่านการรบัรองแก่บ่คคลท่ี่�อยู่ในรฐัน่�แต่อยู่นอกดิินแดิน
อนิเด่ิยนแดิงซึึ่�งจะกำาหนดิโดิยคู่สัญญาในข้อตกลงเท่ี่านั�น
(r)  “งานแข่งขันก่ฬายานยนต์” หมายถึง งานแข่งขันก่ฬา
ท่ี่�ผู้ิเข้ารว่่มแข่งขันกันโดิยใช้ยานพัาหนะหรอือ่ปกรณ์ท่ี่�ขับ
เคลื�อนด้ิว่ยเครื�องจักร
(s)  (1)  “การพันันก่ฬาออนไลน์” หมายถึง การยอมรบัการ
เดิิมพัันหรอืว่างเงนิเดิิมพัันผิ่านแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬา
ออนไลน์ต่อไปน่�:
(A)  งานแข่งขันก่ฬา
(B)  ส่ว่นหรอืการรว่มกันของงานแข่งขันก่ฬา
(C)  สถิติส่ว่นบ่คคลหรอืผิลงานของนักก่ฬาหรอืผูิ้เข้ารว่่มงา
นแข่งขันก่ฬาหรอืการรว่มกันของการแข่งขันก่ฬา
(2)  การพันันก่ฬาออนไลน์สามารถอยูใ่นรูปแบบของการว่าง
หรอืรบัเงนิเดิิมพันัด้ิว่ยระบบหรอืว่ธิก่ารเดิิมพันัใดิ ๆ รว่มถึง 
แต่ไม่จำากัดิเพัย่ง การเดิิมพันัเกมเด่ิยว่ เดิิมพันัท่ี่เซึ่อร ์ พัาร์
เลย ์ สูง-ตำ�า การที่ายผิล พูัล เดิิมพันัแลกเปล่�ยน เดิิมพัันใน
เกม เดิิมพันัระหว่า่งเล่น เดิิมพันัแบบเสนอ และเดิิมพันัตรง
(3)  “การพันันก่ฬาออนไลน์” ไม่รว่มถึงการเดิิมพันั parimutuel 
ในการแขง่ม้าตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 9 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19590)  
ของหมว่ดิ 4 ของภาคท่ี่� 8
(t)  (1)  “ผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์” หมายถึง 
บ่คคลท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) ท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตตามหมว่ดิน่�
ใหเ้สนอ ดิำาเนินการ หรอืปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์
ในรฐัน่�แต่อยูน่อกดิินแดินอนิเด่ิยนแดิง
(2)  (A)  ในกรณ่ท่ี่�ชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมได้ิรั
บใบอนญ่าตผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมของชนเผิ่าตามมาตรา 4 
(เริ�มท่ี่�มาตรา 19762) ชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม
คือผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์
(B)  ในกรณ่ท่ี่�หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิา่นการรบัรองได้ิรบัใบอนญ่าตผู้ิ
ประกอบธ่รกิจเกมท่ี่�ผิา่นการรบัรองตามมาตรา 4 (เริ�มท่ี่�มาตรา 
19762) หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรองคือผูิ้ประกอบธ่รกิจ
การพันันก่ฬาออนไลน์
(C)  ในกรณ่ท่ี่�ผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไล
น์ได้ิรบัใบอน่ญาตผูิ้ประกอบธ่รกิจให้บรกิารแพัลตฟอรม์ก
ารพันันก่ฬาออนไลน์ตามมาตรา 4 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19762) 
ผู้ิใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์คือผูิ้ประกอบ
ธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์
(u)  “ใบอนญ่าตผู้ิประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์” 
หมายถึง ใบอนญ่าตท่ี่�ออกโดิยกองใหกั้บผูิ้ประกอบธ่รกิจ
การพันันก่ฬาออนไลน์ตามหมว่ดิน่�เพัื�อเสนอ ดิำาเนินการ 
หรอืปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์ในรฐัน่�แต่อยู่นอก
ดิินแดินอนิเด่ิยนแดิง “ใบอนญ่าตผูิ้ประกอบธ่รกิจการ
พันันก่ฬาออนไลน์” รว่มถึงใบอนญ่าตผูิ้ประกอบการชน
เผิ่า ใบอนญ่าตผูิ้ประกอบการเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรอง และ

(g)  “กระที่รว่ง” หมายถึง กระที่รว่งย่ติธรรม
(h)  “กอง” หมายถึง กองคว่บค่มการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�
จัดิตั�งขึ�นในข้อ 9 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19777)

(i)  “ผูิ้อำานว่ยการ” หมายถึง ผูิ้อำานว่ยการกองคว่บค่มการ
พันันก่ฬาออนไลน์
(j)  “งานแข่งขันก่ฬาอเิล็กที่รอนิกส์” หรอื “การแข่งขัน
ก่ฬาอเิล็กที่รอนิกส์” หมายถึง ล่ก ว่งจรการแข่งขัน การ
แข่งขันชงิชนะเลิศ หรอืการแข่งขันท่ี่�คล้ายกันซึึ่�งบ่คคลหรอื
ท่ี่มเล่นว่ด่ิิโอเกม โดิยทัี่�ว่ไปสำาหรบัผูิ้สังเกต่การณ์ ไม่ว่า่จะ
มาเล่นด้ิว่ยตนเองในงานหรอืที่างออนไลน์ เพัื�อใหเ้ป็นไป
ตามจ่ดิประสงค์ในการรบัรางว่ลั เงนิ หรอืคว่ามบันเทิี่ง
(k)  “กองท่ี่น” หมายถึง กองท่ี่นที่รสัต์เพัื�อการพันันก่ฬา
ออนไลน์ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�จัดิตั�งขึ�นโดิยมาตรา 19750

(l)  (1)  “ชนเผิา่พัื�นเมืองผู้ิประกอบธ่รกิจเกม” หมายถึง ชน
เผิ่าอินเด่ิยนแดิงท่ี่�ได้ิรบัการยอมรบัจากรฐับาลกลางซึึ่�ง
ดิำาเนินธ่รกิจเครื�องสล็อตหรอืดิำาเนินการเช่นธนาคารและ
เกมไพัใ่นรูปแบบอตัรารอ้ยละ รูเล็ต หรอืเกมท่ี่�เล่นด้ิว่ยลูกเต๋า
อยา่งถูกกฎหมายโดิยสอดิคล้องกับขอ้ใดิขอ้หนึ�งต่อไปน่�:
(A)  ข้อตกลงรว่่มท่ี่�ถูกต้องซึึ่�งเจรจากับผู้ิว่า่การรฐัและสภา
นิติบัญญัติใหก้ารอนมั่ติตามท่ี่�บัญญัติไว่ใ้นมาตรา 19 ของ
มาตรา IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(B)  ว่ธิก่ารดิำาเนินงานการเล่นเกมระดัิบ III ท่ี่�ออกโดิย
รัฐมนตร่กระที่รว่งมหาดิไที่ยของสหรัฐอเมริกาตาม
บที่บัญญัติการแก้ไขของมาตรา 2710(d)(7) ของบที่ท่ี่� 25 
ของประมว่ลกฎหมายสหรฐัอเมรกิา หรอืกฎหมายสืบเนื�อง
ของรฐับาลกลาง
(2)  “ชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม” รว่มถึง หน่ว่ย
งานยอ่ย กองการเมือง หรอืนิติบ่คคลตามกฎหมายอื�น ๆ ท่ี่�
ชนเผ่ิาพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมดิำาเนินการเครื�องสล็อต
หรอืดิำาเนินการเช่นธนาคารและเกมไพั่ในรูปแบบอัตรารอ้ย
ละ การพันันก่ฬา รูเล็ต หรอืเกมท่ี่�เล่นด้ิว่ยลูกเต๋าในรฐัน่�
(m)  “ยอดิเดิิมพัันรว่ม” หมายถึง จำานว่นเงนิท่ี่�เท่ี่ากับยอดิ
รว่มของการเดิิมพัันทัี่�งหมดิในงานแข่งขันก่ฬา
(n)  “ถือ” หมายถึง จำานว่นเงนิดิอลลารเ์ท่ี่ากับยอดิรว่มของ
การเดิิมพัันทัี่�งหมดิ ยกเว่น้การเดิิมพัันฟรห่รอืเครดิิตการ
เล่นเกมซึึ่�งมาจากการส่งเสรมิการขาย ท่ี่�ผูิ้รบัอนญ่าตการ
พันันก่ฬาออนไลน์รว่บรว่มจากลูกค้า หกัด้ิว่ยจำานว่นเงนิ
ทัี่�งหมดิท่ี่�จ่ายออกไปเพัื�อเป็นเงนิรางว่ลัใหกั้บลูกค้า
(o)  “ดิินแดินอนิเด่ิยนแดิง” หมายถึง ดิินแดินของชน
เผิ่าอินเด่ิยนแดิงท่ี่�ได้ิรบัการยอมรบัจากรฐับาลกลางตาม
ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 2703(4) ของลักษีณะ 25 แหง่
ประมว่ลกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาหรอืกฎหมายสืบเนื�อง
ของรฐับาลกลาง
(p)  “บ่คคลหลัก” หมายถึง พันักงานระดัิบบรหิารของผู้ิ
สมัครเป็นผูิป้ระกอบธ่รกิจ ผูิส้มัครเป็นผูิใ้หบ้รกิาร ผู้ิประกอบ
ธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ หรอืผูิใ้หบ้รกิารการพันันก่ฬา
ออนไลน์ ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ของผูิบ้รหิารระดัิบสูง เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่าย
ปฏิิบติัการหลัก หรอืเจ้าหน้าท่ี่�บญัชห่ลัก และเจ้าของหลัก
ของหน่ว่ยงานท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตหรอืผูิย้ื�นคำาขอนั�น ยกเว่น้ผู้ิ
ลงท่ี่นสถาบันท่ี่�ถือครองไว่เ้พืั�อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์ใน
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(1)  ในกรณ่ท่ี่�ชนเผิ่าพัื�นเมืองผู้ิประกอบธ่รกิจเกมส่งคำาขอ
ผูิ้ประกอบการของชนเผิ่าตามข้อ 4 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19762) 
ชนเผิ่าพัื�นเมืองผู้ิประกอบธ่รกิจเกมคือผูิ้สมัครเป็นผูิ้
ประกอบธ่รกิจ
(2)  ในกรณ่ท่ี่�หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรองส่งคำาขอสำาหรบั
หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิา่นการรบัรองตามขอ้ 4(เริ�มท่ี่�มาตรา 19762) 
หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิา่นการรบัรองคือผู้ิสมัครเป็นผู้ิประกอบธ่รกิจ
(3)   ในกรณ่ท่ี่� ผูิ้ ให้บริการแพัลตฟอร์มการพันันก่ฬา
ออนไลน์ส่งคำาขอสำาหรับผูิ้ ให้บริการแพัลตฟอร์มการ
พันันก่ฬาออนไลน์ตามข้อ 4 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19762) ผูิ้ให้
บรกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์คือผูิ้สมัครเป็นผูิ้
ประกอบธ่รกิจ
(ac)  "ผูิ้อ่ปการะ" "ผูิ้พันัน" "ผูิ้บรโิภค" หรอื "ลูกค้า" หมาย
ถึง บ่คคลในรฐัน่�ท่ี่�ม่สิที่ธิ�ว่างหรอืเริ�มการเดิิมพัันของการ
แข่งขันก่ฬาตามหมว่ดิน่� ซึึ่�งได้ิว่างหรอืเริ�มการเดิินพัันแล้ว่
หรอืกำาลังจะที่ำาในอนาคต
(ad)  “บ่คคล” หมายถึง บ่คคล บ่คคลธรรมดิา ชนเผิา่พัื�นเมือง
ผูิป้ระกอบธ่รกิจเกม หน่ว่ยงานชนเผ่ิา นิติบ่คคล และนิติบ่คคล
อื�นท่ี่กประเภที่ เมื�อใชเ้ป็นคำานาม "บ่คคล" หมายถึง มนษ่ีย์
(ae)  “เจ้าของหลัก” หมายถึง บ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ครอบ
ครองห่น้มากกว่า่รอ้ยละ 10

(af)  “งานแขง่ขนัก่ฬาระดัิบมืออาชพ่ั” หรอื “การแข่งขนัก่ฬา
ระดัิบมืออาชพ่ั” หมายถึง งานแขง่ขนัก่ฬาท่ี่�ม่ผูิเ้ขา้แขง่ขนั
อยา่งน้อยสองคนขึ�นไปและผูิเ้ขา้แขง่ขนัหนึ�งคนหรอืมากกว่า่
จะได้ิรบัค่าตอบแที่นสำาหรบัการเขา้รว่่มการแขง่ขนั งาน
แข่งขันท่ี่�ม่ค่ณสมบัติเป็นก่ฬาระดัิบว่ทิี่ยาลัยจะไม่ถือว่า่เป็น
ก่ฬาอาชพ่ัโดิยไม่คำานึงว่า่ผู้ิแขง่ขนัจะได้ิรบัค่าตอบแที่นหรอืไม่
(ag)  “หน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรอง” หมายถึง บ่คคลท่ี่�
ปฏิิบัติตามเงื�อนไขต่อไปน่�อยา่งน้อยหนึ�งข้อ:
(1)   บ่คคลและผู้ิเก่�ยว่ข้องได้ิรับใบอน่ญาตหรือได้ิรับ
อนญ่าตรว่่มกันในลักษีณะเด่ิยว่กันใหเ้สนอ ดิำาเนินการ 
หรอืปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์อยา่งน้อยใน 10 รฐั
หรอืเขตแดินของสหรฐัอเมรกิา
(2)  บ่คคลและผูิ้เก่�ยว่ข้อง:
(A)  ได้ิรบัใบอนญ่าตหรอืได้ิรบัอนญ่าตใหเ้สนอ ดิำาเนินการ 
หรอืปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์อย่างน้อยในห้ารฐั
หรอืเขตแดินของสหรฐัอเมรกิา
(B)   ดิำาเนินการหรอืจัดิการคาสิโนอยา่งน้อย 12 แหง่ซึึ่�งตั�งอยู่
ท่ี่�ใดิก็ได้ิภายในรฐัหรอือาณาเขตของสหรฐัอเมรกิา ซึึ่�งคาสิโน
เหล่าน่�จะเสนอเกมท่ี่�เป็น "การเล่นเกมระดัิบ III" ภายใต้มาตรา 
2703 ของลักษีณะ 25 ของประมว่ลกฎหมายของประเที่ศ
สหรฐัอเมรกิาหากชนเผิา่อนิเด่ิยนแดิงบรหิารงานในคาสิโน
(ah)  “คำาขอของหน่ว่ยงานเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรอง” หมาย
ถึง คำาขอท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (B) ของว่รรค (1) ของ
อนม่าตรา (b) ของมาตรา 19763

(ai)  “ใบอน่ญาตผู้ิประกอบธ่รกิจเกมท่ี่�ผิ่านการรบัรอง” 
หมายถึง ใบอนญ่าตผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์
ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (B) ของว่รรค (1) ของอนม่าตรา 
(b) ของมาตรา 19763

ใบอน่ญาตผูิ้ประกอบธ่รกิจให้บรกิารแพัลตฟอรม์การ
พันันก่ฬาออนไลน์
(v)  “แพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์” หรอื “แพัลตฟอรม์” 
หมายถึง คำาขอท่ี่�เปิดิใชง้านออนไลน์ เว่บ็ไซึ่ต์อนิเที่อรเ์น็ต หรอื
เที่คโนโลยอ่เิล็กที่รอนิกส์หรอืดิิจิทัี่ลอื�น ๆ ท่ี่�ใชใ้นการเสนอ 
ดิำาเนินการ หรอืปฏิิบติังานการพันันก่ฬาออนไลน์
(w)   “ผูิ้ให้บริการแพัลตฟอร์มการพันันก่ฬาออนไลน์” 
หมายถึง บ่คคลท่ี่�ที่ำาสัญญากับชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบ
ธ่รกิจเกมเพัื�อจัดิหาแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์หรอื
บรกิารอื�น ๆ ใหกั้บชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมท่ี่�
เฉพัาะเจาะจงสำาหรบัการเดิิมพัันก่ฬาออนไลน์และท่ี่�จำาเป็น
สำาหรบัการเสนอ ดิำาเนินการ หรอื ปฏิิบัติงานการพันันก่ฬา
ออนไลน์ของชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม รว่มถึง
อตัราต่อรองและข้อมูลไลน์ การว่างเดิิมพััน หรอืการรกัษีา
บัญชลู่กค้าการพันันก่ฬา
(x)  “คำาขอผู้ิให้บรกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์” 
หมายถึง คำาขอท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (C) ของว่รรค (1) 
ของอนม่าตรา (b) ของมาตรา 19763

(y) “ใบอน่ญาตผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออ
นไลน์” หมายถึง ใบอนญ่าตผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬา
ออนไลน์ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (C) ของว่รรค (1) ของ
อนม่าตรา (b) ของมาตรา 19763

(z)  “ผูิใ้หบ้รกิารพันันก่ฬาออนไลน์” หมายถึง บ่คคลท่ี่�ใหบ้รกิาร
หรอืเสนอบรกิารแก่ผูิป้ระกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์
(aa)  “ข้อตกลงในการดิำาเนินงาน” หมายถึง สัญญาท่ี่�เป็น
ลายลักษีณ์อักษีรในรูปแบบท่ี่�กองอน่มัติซึึ่�งชนเผิ่าพัื�นเมือง
ผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมและผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การพันัน
ก่ฬาออนไลน์ยอมรบัในเนื�อหาต่อไปน่�ทัี่�งหมดิ:

(1)  ผูิ้ใหบ้รกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์จะเสนอ 
ดิำาเนินการ หรอืปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์แที่นท่ี่�ชน
เผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกม
(2)  ผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์จะต้อง
ยื�นขอใบอนญ่าตผูิ้ประกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์และ
จะเป็นผูิ้เด่ิยว่ในข้อตกลงท่ี่�ได้ิรบัใบอนญ่าตภายใต้หมว่ดิน่�
(3)  ชนเผิ่าพัื�นเมืองผูิ้ประกอบธ่รกิจเกมจะไม่ม่บที่บาที่ใน
การเสนอ การดิำาเนินการ หรอืการปฏิิบัติงานการพันันก่ฬา
ออนไลน์
(4)  ผูิ้ให้บรกิารแพัลตฟอรม์การพันันก่ฬาออนไลน์จะแบ่ง
ปันผิลกำาไรส่ว่นหนึ�งจากการเสนอ การดิำาเนินการ หรอื
การปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์กับชนเผ่ิาพัื�นเมืองผูิ้
ประกอบธ่รกิจเกมหรอืไม่
(5)   ผูิ้ให้บริการแพัลตฟอร์มการพันันก่ฬาออนไลน์จะ
ต้องรบัผิิดิชอบในการชำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนญ่าต ค่า
ธรรมเน่ยมการต่ออาย่ใบอนญ่าต ภาษ่ี บที่ลงโที่ษี ค่าปรบั 
และค่าธรรมเน่ยมเพัิ�มเติมท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการเสนอ การ
ดิำาเนินการ หรอืการปฏิิบัติงานการพันันก่ฬาออนไลน์กับ
บ่คคลท่ี่�อยูใ่นรฐัแต่นอกดิินแดินอนิเด่ิยนแดิง
(ab)  “ผูิส้มัครเป็นผู้ิประกอบธ่รกิจ” หมายถึง บ่คคลทัี่�งหมดิ
ดัิงต่อไปน่�:
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ท่ี่�ผู้ิสนับสน่นของเกมหรอืการแข่งขันให้ผู้ิเข้ารว่่มฟรแ่ละ
สามารถใช้หรอืแลกได้ิเฉพัาะการเข้ารว่่มในเกมหรอืการ
แข่งขันท่ี่�ผูิ้สนับสนน่นำาเสนอเท่ี่านั�น
(E)  การแข่งขันก่ฬาแฟนตาซ่ึ่ซึึ่�งผิลชนะจะสะท้ี่อนถึงคว่า
มรูแ้ละทัี่กษีะท่ี่�เก่�ยว่ข้องของผูิ้เล่น โดิยจะพัิจารณาจากผิล
งานที่างสถิติสะสมของนักก่ฬาหรอืบ่คคลเป็นหลัก
(2)  การอา้งองิถึงเงนิเดิิมพัันหรอืเงนิพันันท่ี่� "ที่ำา" "ว่าง" 
หรอื "เริ�ม" หรอืการรว่มกันหรอืการผิันของคำาเหล่านั�น ซึึ่�ง
สามารถใชแ้ที่นกันได้ิภายในหมว่ดิน่�
(as)  (1)  “งานแข่งขันก่ฬาเยาว่ชน” หรอื “การแข่งขัน
ก่ฬาเยาว่ชน” หมายถึง งานแข่งขันก่ฬาหรอืเหต่การณ์ท่ี่�ม่
เงื�อนไขอยา่งใดิอยา่งหนึ�งดัิงต่อไปน่�:
(A)  ผูิ้เข้ารว่่มส่ว่นใหญ่ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 18 ปี
(B)  ผู้ิเข้ารว่่มอย่างน้อยหนึ�งท่ี่มมาจากโรงเรย่นประถมศึก
ษีา มัธยมศึกษีาตอนต้น หรอืมัธยมศึกษีาตอนปลาย ของ
รฐัหรอืเอกชน ไม่ว่า่โรงเรย่นนั�นจะตั�งอยูท่่ี่�ใดิก็ตาม
(2)  โดิยไม่คำานึงถึงว่รรค (1) หากงานแข่งขันก่ฬาเป็นการ
แข่งขันก่ฬาโอลิมปิกหรือเป็นไปตามคำาจำากัดิคว่ามของ 
"งานแข่งขันก่ฬาระดัิบว่ทิี่ยาลัย" หรอื "งานแข่งขันก่ฬา
ระดัิบมืออาชพ่ั" งานแข่งขันนั�นจะไม่ถือว่า่เป็นการแข่งขัน
ก่ฬาเยาว่ชนโดิยไม่คำานึงถึงอาย่ของผูิ้เข้ารว่่ม
(3)  การกำาหนดิเป็น "งานแข่งขันก่ฬาเยาว่ชน" จะจำากัดิ
เฉพัาะเกมหรือนัดิเด่ิยว่ท่ี่�ม่เงื�อนไขอย่างใดิอย่างหนึ� งท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นอนว่่รรค (A) หรอื (B) ของว่รรค (1) และจะ
ไม่ต่คว่ามเพัื�อห้ามเดิิมพัันในเกมอื�นของการแข่งขันชิงชนะ
เลิศหรอืการแข่งขันหลายเกมท่ี่�ท่ี่มก่ฬาเยาว่ชนเข้ารว่่ม
มาตรา 5.  เพัิ�มมาตรา 15.5 เพัิ�มเขา้ไปในขอ้ XIII B ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย เพัื�อใหเ้ขา้ใจคว่ามหมายดัิงน่�:
มาตรา 15.5. “การจัดิสรรภายใต้ขอ้จำากัดิ” ของแต่ละหน่ว่ย
งานของรฐับาลจะไม่รว่มถึงการจัดิสรรรายได้ิจากกองท่ี่น
ที่รสัต์ของการพันันก่ฬาออนไลน์ของแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�สรา้ง
ขึ�นโดิยกฎหมายว่่าด้ิว่ยการแก้ปัญหาของแคลิฟอร์เน่ย
สำาหรบัคนไรท่้ี่�อยู่และการให้คว่ามสนับสน่นด้ิานส่ขภาพัจิต 
หรอืรายได้ิอื�นท่ี่�ฝ่ากเข้ากองท่ี่นหรอืบัญช่อื�นตามกฎหมาย
นั�น ไม่จำาเป็นต้องปรบัเปล่�ยนขอ้จำากัดิการจัดิสรรของหน่ว่ย
งานรฐับาลตามมาตรา 19.5 ของขอ้ IV ของรฐัธรรมนญู
แห่งรฐัแคลิฟอรเ์น่ยอันเป็นผิลมาจากรายได้ิท่ี่�ฝ่ากเข้าหรอื
จัดิสรรจากกองท่ี่นที่รสัต์ของการพันันก่ฬาออนไลน์ของ
แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�สรา้งขึ�นโดิยกฎหมายว่า่ด้ิว่ยการแก้ปัญหาของ
แคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบัคนไรท่้ี่�อยูแ่ละการใหค้ว่ามสนับสนน่ด้ิาน
ส่ขภาพัจิตหรอืกองท่ี่นหรอืบญัชอ่ื�นใดิตามกฎหมายนั�น
มาตรา 6.  เพัิ�มมาตรา 23.5 ในข้อ XVI ของรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�:
มาตรา 23.5 ภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยกฎหมายว่า่ด้ิว่ยการแก้
ปัญหาของแคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบัคนไรท่้ี่�อยู่และการให้คว่าม
สนับสนน่ด้ิานส่ขภาพัจิตและรายได้ิจากภาษ่ีดัิงกล่าว่ รว่ม
ถึงดิอกเบ่�ยจากการลงท่ี่น จะไม่ถือเป็นรายได้ิของกองท่ี่น
ทัี่�ว่ไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตรา 8 และบที่กฎหมายท่ี่�บังคับ
ใช ้และจะไม่ถือเป็น “รายได้ิของกองท่ี่นทัี่�ว่ไป” “รายได้ิของ
รฐั” หรอื “เงนิภาษ่ีของกองท่ี่นทัี่�ว่ไป” เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิ

(aj)  “คำาขอชนเผิ่าพัื�นเมือง” หมายถึง คำาขอท่ี่�อธบิายไว่ใ้น
อนว่่รรค (A) ของว่รรค (1) ของอนม่าตรา (b) ของมาตรา 
19763

(ak)  “ใบอนญ่าตผูิป้ระกอบการชนเผ่ิาพืั�นเมือง” หมายถึง ใบ
อนญ่าตผูิป้ระกอบธ่รกิจการพันันก่ฬาออนไลน์ท่ี่�อธบิายไว่ใ้น
อนว่่รรค (A) ของว่รรค (1) ของอนม่าตรา (b) ของมาตรา 
19763

(al)  (1)  “งานแข่งขันก่ฬา” หรอื “การแข่งขันก่ฬา” หมาย
ถึง กิจกรรมท่ี่กอยา่งต่อไปน่�:
(A)  งานแข่งขันก่ฬาระดัิบมืออาชพ่ั
(B)  งานแข่งขันก่ฬา
(C)  งานแข่งขันก่ฬาระดัิบว่ทิี่ยาลัย
(D)  งานแข่งขันก่ฬาสมัครเล่น
(E)  งานแข่งขันก่ฬาอเิล็กที่รอนิกส์
(F)  งานแข่งขันก่ฬายานยนต์
(G)  งานแข่งขันหรอืงานแบบใหม่
(2)  “งานแข่งขันก่ฬา” หรอื “การแข่งขันก่ฬา” ไม่รว่มการ
แข่งม้าท่ี่�อยูภ่ายใต้ข้อ 9 (เริ�มท่ี่�มาตรา 19590) ของหมว่ดิ 
4 ของภาค 8

(am) “หน่ว่ยงานกำากับดูิแลการก่ฬา” หมายถึง องค์กรท่ี่�
ม่สำานักงานใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาและกำาหนดิกฎขั�นส่ดิท้ี่าย
และบังคับใช้หลักจรรยาบรรณเก่�ยว่กับการแข่งขันก่ฬาท่ี่�
ครอบคล่มและผูิ้เข้ารว่่มการแข่งขัน
(an)  “ล่กก่ฬา” หมายถึง องค์กรท่ี่�เป็นเจ้าภาพัหรอืประสาน
งานการแข่งขันก่ฬาท่ี่�เกิดิขึ�นประจำาระหว่า่งท่ี่มหรอืบ่คคลท่ี่�
เป็นสมาชกิหรอืเก่�ยว่ขอ้งกับองค์กร
(ao)  “ผูิ้สมัครเป็นผูิ้ใหบ้รกิาร” หมายถึง บ่คคลท่ี่�ยื�นขอใบ
อนญ่าตเป็นผูิ้ใหบ้รกิารการพันันก่ฬาออนไลน์ตามข้อ 6 
(เริ�มท่ี่�มาตรา 19771)

(ap)  “รายรบัรว่มทัี่�งหมดิ” หมายถึง จำานว่นเงนิรว่มของ
การพันันก่ฬาออนไลน์ทัี่�งหมดิท่ี่�ผู้ิประกอบธ่รกิจการพันัน
ก่ฬาออนไลน์รว่บรว่มจากผูิ้พันัน ยกเว่น้การเดิิมพัันฟรห่รอื
เครดิิตการเล่นเกมซึึ่�งมาจากการส่งเสรมิการขาย
(aq)  “รฐัหรอืดิินแดินของสหรฐัอเมรกิา” หมายถึง ว่อชงิตัน 
ด่ิ.ซ่ึ่. อาณาเขตใดิ ๆ ของสหรฐัอเมรกิา หรอืรฐัใดิ ๆ ท่ี่�เป็น
ตัว่แที่นในว่ฒิ่สภาสหรฐัอเมรกิานอกเหนือจากรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(ar)  (1)  “พันัน” หรอื “เดิิมพััน” หมายถึง การท่ี่�บ่คคล
เส่�ยงด้ิว่ยการลงสิ�งของท่ี่�ม่มูลค่าตามข้อตกลงหรอืคว่าม
เข้าใจว่า่บ่คคลหรอืบ่คคลอื�นจะได้ิรบัสิ�งท่ี่�ม่ค่าในกรณ่ท่ี่�ได้ิ
รบัผิลลัพัธต์ามท่ี่�กำาหนดิ ข้อกำาหนดิต่าง ๆ นั�นไม่รว่มถึง:
(A)  กิจกรรมใดิ ๆ ท่ี่�อยูภ่ายใต้กฎหมายหลักที่รพััยข์อง
สหรฐัอเมรกิาหรอืรฐัน่�
(B)  สัญญาการชดิใชค่้าเส่ยหายหรอืการคำ�าประกันใดิ ๆ
(C)  สัญญาประกันใดิ ๆ
(D)  การเข้ารว่่มในเกมหรอืการแข่งขันใดิ ๆ ท่ี่�ผูิ้เข้ารว่่ม
ไม่เดิิมพัันหรอืเส่�ยงสิ�งใดิ ๆ ท่ี่�ม่มูลค่านอกเหนือจากคว่าม
พัยายามส่ว่นตัว่ของผู้ิเข้าร่ว่มในการเล่นเกมหรือการ
แข่งขันหรอืการเข้าถึงอนิเที่อรเ์น็ต หรอืคะแนนหรอืเครดิิต
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(C)  เป็นเจตนาของประชาชนท่ี่�หากกฎหมายฉบับน่�และก
ฎหมายว่่าด้ิว่ยการแก้ปัญหาของแคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบัคน
ไรท่้ี่�อยู่และการให้คว่ามสนับสน่นด้ิานส่ขภาพัจิตได้ิรบักา
รอน่มัติจากผู้ิลงคะแนนเส่ยงในการเลือกตั�งครั �งเด่ิยว่กัน 
ข้อเสนอทัี่�งสองคว่รม่ผิลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เพัื�อให้รฐั
แคลิฟอรเ์น่ยได้ิรบัประโยชน์จากการพันันก่ฬาท่ี่�ปลอดิภัย 
ถูกกฎหมาย และแบบตัว่ต่อตัว่
(c)  หากการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ได้ิรบัการ
อน่มัติโดิยผู้ิลงคะแนนเส่ยงแต่ถูกแที่นท่ี่�โดิยการเข้าชื�อเส
นอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ขัดิแยง้กันอื�น ๆ ท่ี่�ได้ิรบัอนมั่ติ
จากผูิ้ม่สิที่ธิเลือกตั�งในการเลือกตั�งครั �งเด่ิยว่กันทัี่�งหมดิ
หรอืบางส่ว่น และข้อเสนอขัดิแยง้กันดัิงกล่าว่ถูกพัิจารณา
เป็นโมฆะในภายหลัง ข้อเสนอน่�จะต้องกลับมาม่ผิลบังคับใช้
อยา่งสมบูรณ์
มาตรา 9.  การต่คว่ามตามเจตนารมณ์เสร่
กฎหมายฉบับน่� จะต้องต่คว่ามอย่างเสร่เพัื�อให้เกิดิผิล
ตามเจตนาและจ่ดิประสงค์ซึึ่�งแสดิงไว่ใ้นมาตราท่ี่� 2 ของ
กฎหมายฉบับน่�
มาตรา 10.  การป้องกันที่างกฎหมาย
จ่ดิประสงค์ของมาตราน่�คือการที่ำาใหสิ้ที่ธอินัลำ�าค่าของการเขา้
ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนจะไม่ถูกลบล้างอยา่งไม่เหมาะ
สมโดิยนักการเมืองของรฐัท่ี่�ปฏิิเสธท่ี่�จะปกป้องเจตนาของผู้ิลง
คะแนนเส่ยง ดัิงนั�น หากกฎหมายฉบับน่�ได้ิรบัการอนมั่ติจาก
ผูิล้งคะแนนเส่ยงของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย และหลังจากนั�นประสบ
กับคว่ามท้ี่าที่ายที่างกฎหมายท่ี่�พัยายามจำากัดิขอบเขตหรอื
การใชก้ฎหมายฉบับน่�ในที่างใดิที่างหนึ�ง หรอือา้งว่า่กฎหมาย
ฉบบัน่�เป็นการละเมิดิกฎหมายของรฐัหรอืรฐับาลกลางทัี่�งหมดิ
หรอืบางส่ว่น และทัี่�งผูิว้่า่การรฐัและอยัการสูงส่ดิปฏิิเสธท่ี่�จะ
ปกป้องกฎหมายฉบับน่�อยา่งเต็มคว่ามสามารถเท่ี่าท่ี่�เป็นไปได้ิ
ในนามของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย จะต้องม่การดิำาเนินการดัิงต่อไปน่�:
(a)   แม้ว่า่จะม่ข้อขัดิแยง้ในหมว่ดิ 6 (เริ�มท่ี่�มาตรา 12500) 
ของส่ว่นท่ี่� 2 ของภาค 3 ของบท่ี่� 2 แหง่ประมว่ลกฎหมาย
ของรฐับาลหรอืกฎหมายอื�น อยัการสูงส่ดิจะแต่งตั�งท่ี่�ปรกึษีา
อิสระเพัื�อปกป้องกฎหมายฉบับน่� ด้ิว่ยคว่ามซืึ่�อสัตย์และ
จรงิจังอย่างเต็มคว่ามสามารถเท่ี่าท่ี่�เป็นไปได้ิในนามของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย
(b)  ก่อนการแต่งตั�งหรอืเปล่�ยนท่ี่�ปรกึษีาอิสระหลังจากนั�น 
อัยการสูงส่ดิจะต้องพิัจารณาค่ณสมบัติของท่ี่�ปรกึษีาอิสระ
และต้องได้ิรบัการยืนยันเป็นลายลักษีณ์อักษีรจากท่ี่�ปรกึษีา
อิสระว่่าท่ี่�ปรึกษีาอิสระจะปกป้องกฎหมายฉบับน่� อย่าง
ซืึ่�อสัตย์และจรงิจังอย่างเต็มคว่ามสามารถเท่ี่าท่ี่�เป็นไปได้ิ 
การยืนยันเป็นลายลักษีณ์อักษีรนั�นจะต้องนำาไปเปิดิเผิยต่อ
สาธารณชนทัี่นท่ี่ท่ี่�ม่การรอ้งขอ
(c)  เพัื�อสนับสน่นการแก้ต่างของกฎหมายฉบับน่�ในกรณ่ท่ี่�
ผูิ้ว่า่การรฐัและอยัการสูงส่ดิไม่สามารถดิำาเนินการได้ิทัี่�ง ๆ 
ท่ี่�เป็นคว่ามประสงค์ของผูิ้ลงคะแนนเส่ยง จะต้องม่การการ
จัดิสรรเงินท่ี่นอย่างต่อเนื� องจากกองท่ี่นทัี่�ว่ไปให้แก่ผู้ิค่ม
บัญช่โดิยไม่คำานึงถึงปีงบประมาณในจำานว่นท่ี่�จำาเป็นท่ี่�จะ
ให้ครอบคล่มค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ี่�ปรกึษีาอิสระต่อไปเพัื�อ
ปกป้องกฎหมายฉบับน่� ในนามของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยอย่าง
ซืึ่�อสัตยแ์ละจรงิจังอยา่งเต็มคว่ามสามารถเท่ี่าท่ี่�เป็นไปได้ิ

ประสงค์ของอนม่าตรา (a) และ (b) ของมาตรา 8 และบที่
กฎหมายท่ี่�บังคับใช้
มาตรา  7.  การเป็นโมฆะเป็นบางส่ว่น
บที่บัญญติัของกฎหมายฉบับน่�สามารถแยกออกได้ิ หากม่
ส่ว่น มาตรา อนม่าตรา ว่รรค อนป่ระโยค ประโยค ว่ล่ คำา 
หรอืการใชก้ฎหมายใดิ ๆ ของกฎหมายฉบบัน่�ด้ิว่ยเหต่ผิลใดิ 
ๆ ท่ี่�ถือเป็นโมฆะโดิยคำาว่นิิจฉัยของศาลท่ี่�ม่เขตอำานาจศาลใดิ 
ๆ การตัดิสินใจดัิงกล่าว่จะไม่ม่ผิลต่อคว่ามถูกต้องของส่ว่น
ท่ี่�เหลือของกฎหมายฉบับน่� ประชาชนแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
ขอประกาศในท่ี่�น่�ว่า่พัว่กเขาจะรบัเอาพัระราชบญัญติัน่� และ
ท่ี่กส่ว่น มาตรา อนม่าตรา ว่รรค อนป่ระโยค ประโยค ว่ล่ 
คำา และการใชก้ฎหมายจะไม่ประกาศว่า่ไม่ถูกต้องหรอืขดัิต่อ
รฐัธรรมนูญโดิยไม่คำานึงถึงว่า่ส่ว่นใดิของกฎหมายหรอืการ
ใชก้ฎหมายฉบับน่�จะถูกประกาศว่า่เป็นโมฆะในภายหลัง
มาตรา 8.  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ขัดิ
แยง้และไม่ขัดิแยง้
(a)  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ขดัิแยง้ ในกรณ่
ท่ี่�การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�และการเข้าชื�อ
เสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�นท่ี่�อนญ่าตใหเ้สนอการพันัน
ก่ฬาที่างอนิเที่อรเ์น็ตและบนอ่ปกรณ์มือถือแก่บ่คคลท่ี่�ม่อาย่ 
21 ปีขึ�นไปท่ี่�อาศัยอยูใ่นรฐัน่�แต่นอกดิินแดินอนิเด่ิยนแดิงจะ
ปรากฏิในการลงคะแนนเส่ยงเลือกตั�งทัี่�ว่ทัี่�งรฐัเด่ิยว่กัน การ
เขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�น ๆ จะถือว่า่ขัดิต่อขอ้
เสนอน่� ในกรณ่ท่ี่�การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ได้ิ
รบัการลงมติเป็นเอกฉันท์ี่จำานว่นมากจากผูิ้ลงคะแนนเส่ยง 
บที่บัญญติัของขอ้เสนอน่�จะม่ผิลบงัคับใชอ้ยา่งครบถ้ว่น และ
บที่บัญญติัของการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�่น ๆ 
จะถือเป็นโมฆะ
(b)  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ไม่ขัดิแยง้
(1)  โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโ
ดิยประชาชนน่�จะไม่ถือว่า่ขดัิกับข้อบังคับการเดิิมพันัก่ฬาแห่
งรฐัแคลิฟอรเ์น่ยและกฎหมายการบงัคับใชก้ารพันันท่ี่�ผิดิิกฎ
หมาย ซึึ่�งเดิิมถูกกำาหนดิใหเ้ป็นการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิย
ประชาชนหมายเลข 19-0029 การแก้ไขเพัิ�มเติม #1 โดิย
อยัการสูงส่ดิ และ #1886 โดิยเลขาธกิารแหง่รฐั
(2)  ผูิ้ลงคะแนนเส่ยงขอประกาศในท่ี่�น่�ว่า่กฎหมายฉบับน่�
และการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�อธิบายไว่ใ้น
ว่รรค (1) เป็นส่ว่นเสรมิและเติมเต็มซึึ่�งกันและกันและไม่ได้ิ
บงัคับใหต้้องเลือกอยา่งใดิอยา่งหนึ�ง ผูิล้งคะแนนเส่ยงแสดิง
เจตจำานงของตนอย่างเสรแ่ละชัดิเจนว่า่หากกฎหมายฉบับ
น่�และการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�อธบิายไว่ใ้น
ว่รรค (1) ได้ิรบัการอนมั่ติในการเลือกตั�งครั �งเด่ิยว่กัน ให้
กฎหมายฉบับน่�และการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชน
อื�น ๆ ม่ผิลบงัคับใชอ้ยา่งสมบูรณ์
(3)  ผูิ้ลงคะแนนเส่ยงขอประกาศเพัิ�มเติมดัิงน่�:
(A)  ข้อบังคับการเดิิมพัันก่ฬาแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยและกฎห
มายว่า่ด้ิว่ยการบังคับใช้การพันันท่ี่�ผิิดิกฎหมายและกฎหมา
ยฉบับน่�ส่ว่นเสรมิและเติมเต็มซึึ่�งกันและกัน
(B)  กฎหมายฉบับน่�และกฎหมายว่า่ด้ิว่ยการแก้ปัญหาของ
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยสำาหรบัคนไรท่้ี่�อยูแ่ละการใหค้ว่ามสนับสนน่
ด้ิานส่ขภาพัจิตไม่ได้ิบังคับใหต้้องเลือกอยา่งใดิอยา่งหนึ�ง
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ดิำาเนินหลักสูตรการศึกษีาด้ิานศิลปะและดินตรค่่ณภาพัสูง
ได้ิต่อไป
(2)  การใหเ้จ้าหน้าท่ี่�ของรฐัรบัผิิดิชอบในการใช้เงนิดัิงกล่าว่
เพัื�อการศึกษีาศิลปะและดินตรโ่ดิย: 
(A) การกำาหนดิให้ใช้เงนิเหล่าน่�สำาหรบัครูสอนศิลปะท่ี่�ผิ่าน
การรบัรอง บ่คลากรผูิ้ใหก้ารศึกษีา และผูิ้ชว่่ยสอนเป็นหลัก
(B)  การกำาหนดิใหโ้รงเรย่นเผิยแพัรร่ายงานประจำาปีท่ี่�ระบ่โ
ปรแกรมศิลปะเฉพัาะท่ี่�ม่ใหแ้ละจำานว่นนักเรย่นท่ี่�เข้ารว่่มใน
โครงการท่ี่�ได้ิรบัท่ี่น
(C)  การที่ำาใหแ้น่ใจว่า่โรงเรย่นรฐับาลท่ี่กแหง่จะได้ิรบัเงนิท่ี่น
สำาหรบัการศึกษีาด้ิานศิลปะและดินตรเ่พัิ�มขึ�น และจัดิหาเงนิ
ท่ี่นเพัิ�มเติมให้กับโรงเรย่นท่ี่�ให้บรกิารเด็ิกในช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิ
น้อยซึึ่�งไม่สามารถเข้าถึงการศึกษีาด้ิานศิลปะและดินตร่
(D)  การปกป้องเงนิท่ี่นของข้อเสนอ 98 ท่ี่�ม่อยูข่องโรงเรย่น
รัฐบาลโดิยกำาหนดิให้สภานิติบัญญัติใช้เงินจากกองท่ี่น
ทัี่�ว่ไปของรฐัเพัื�อเสรมิข้อเสนอ 98

(3)  การดิำาเนินการทัี่�งหมดิน่�โดิยไม่ขึ�นภาษ่ี 

(f)  ข้อเสนอน่�จะจัดิหาเงนิท่ี่นเพัื�อเพัิ�มจำานว่นครูสอนศิลปะ
และดินตรใ่นหอ้งเรย่นมากกว่า่รอ้ยละ 50 

(g)  ดัิงนั�น ประชาชนจึงประกาศว่า่การศึกษีาศิลปะม่คว่าม
สำาคัญที่างการศึกษีาท่ี่�คว่รได้ิรบัการรบัประกันจากรฐัในใน
การใหเ้งนิท่ี่นขั�นตำ�าเพัิ�มอก่รอ้ยละ 1 ของจำานว่นเงนิท่ี่�ได้ิ
รบัท่ี่นสำาหรบัการศึกษีาของรฐั และประกาศใช ้ “กฎหมาย
ว่า่ด้ิว่ยการรบัประกันและคว่ามรบัผิิดิชอบในการให้เงนิท่ี่น
สำาหรบัการศึกษีาศิลปะและดินตรใ่นโรงเรย่น”

มาตรา  2.  กฎหมายว่า่ด้ิว่ยการรบัประกันและคว่ามรบัผิิดิ
ชอบในการให้เงนิท่ี่นสำาหรบัการศึกษีาศิลปะและดินตรใ่น
โรงเรย่น
มาตรา  2.1.  หมว่ดิ 5.1 (เริ�มท่ี่�มาตรา 8820) ถูกเพัิ�ม
เข้าไปในส่ว่นท่ี่� 6 ของภาค 1 ของบที่ท่ี่� 1 แหง่ประมว่ล
กฎหมายการศึกษีา เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�: 
หมวด 5.1.  กฎหมายวา่ด้วยการรบัประกันและความรบั
ผิิดชอบในการใหเ้งินิทุุนสำำาหรบัการศึึกษาศิึลปะและดนตรี

ในโรงิเรยีน 

8820.  (a)  กฎหมายว่า่ด้ิว่ยการรบัประกันและคว่ามรบัผิิ
ดิชอบในการให้เงนิท่ี่นสำาหรบัการศึกษีาศิลปะและดินตรใ่น
โรงเรย่นจัดิตั�งขึ�นเพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ในการจัดิหา
แหล่งเงนิท่ี่นขั�นตำ�าประจำาปีของโรงเรย่นรฐับาล K–12 รว่ม
ถึงโรงเรย่นในกำากับรฐับาล เพัื�อเสรมิโปรแกรมการศึกษีา
ด้ิานศิลปะสำาหรบันักเรย่นท่ี่�เข้าเรย่นในโรงเรย่นเหล่านั�น
(b)  (1)  เริ�มในปีงบประมาณแรกหลังการออกกฎหมายฉบั
บน่� และสำาหรบัปีงบประมาณแต่ละปีหลังจากนั�น ใหม่้การ
จัดิสรรเงินท่ี่นอย่างต่อเนื� องโดิยไม่คำานึงถึงปีงบประมาณ
จากกองท่ี่นทัี่�ว่ใหแ้ก่กระที่รว่งเพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์
ของหมว่ดิน่� ซึึ่�งเป็นจำานว่นเงนิท่ี่�เท่ี่ากับรอ้ยละ 1 ของราย
ได้ิทัี่�งหมดิของรัฐและท้ี่องถิ�นท่ี่�ได้ิรับโดิยหน่ว่ยงานการ
ศึกษีาในท้ี่องถิ�นในปีงบประมาณก่อนหน้าท่ี่�รว่มอยู่ในการ
คำานว่ณการรบัประกันเงนิท่ี่นขั�นตำ�าท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตราท่ี่� 8 
และ 8.5 ของข้อ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
ยกเว่น้ การจัดิสรรตามหมว่ดิน่�

ขอ้เสนื้อ 28 
การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ถูกส่งไปยงัประชาชน
ตามบที่บญัญัติของมาตรา 8 ของขอ้ II ของรฐัธรรมนญูแหง่
รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�เพัิ�มส่ว่นต่าง ๆ ลงใน
ประมว่ลกฎหมายการศึกษีา ดัิงนั�นจึงม่การพัมิพับ์ที่บญัญติั
ใหม่ท่ี่�เสนอใหเ้พัิ�มเป็นตัว่เอย่งเพัื�อระบ่ว่า่เป็นของใหม่ 

กฎหมายท่ี่�เสนื้อ
มาตรา  1.  ผิลสร่ปและการประกาศ
(a)  ผิลการศึกษีาเก่�ยว่กับการบรรล่ผิลสำาเรจ็ที่างการศึกษีาพัิ
สูจน์ใหเ้หน็ว่า่การศึกษีาศิลปะและดินตรช่ว่่ยปรบัปร่งการเรย่น
รูข้องนักเรย่น การศึกษีาด้ิานดินตรแ่สดิงใหเ้หน็ถึงพัฒันาการ
ที่างสติปัญญาและการใชเ้หต่ผิลเชงิปรภูิมิ ในขณะท่ี่�นาฏิศิลป์
ชว่่ยปรบัปร่งการอา่นว่เิคราะห ์ การศึกษีาด้ิานศิลปะและดินตร่
ยงัแสดิงใหเ้หน็ด้ิว่ยว่า่สามารถปรบัปร่งการเขา้เรย่นในโรงเรย่น
และคว่ามมั�นใจในตนเองและแรงจูงใจในการเรย่นรู้ของ
นักเรย่นแต่ละคน โดิยเฉพัาะอยา่งยิ�งในหมู่นักเรย่นท่ี่�ยากจน
และกล่่มเส่�ยงอื�น ๆ การศึกษีาด้ิานศิลปะยงัเป็นเส้นที่างสู่การ
ที่ำางานในระบบเศรษีฐกิจสรา้งสรรค์ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ใน
ขณะเด่ิยว่กันก็พัฒันาและขยายว่ฒันธรรมด้ิว่ย 
(b)  ถึงแม้การศึกษีาศิลปะและดินตรไ่ด้ิสรา้งค่ณค่าอยา่งชดัิเจน 
แต่การค้นคว่า้อสิระด้ิานการศึกษีาศิลปะในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยพับว่า่: 
(1)   ร้อยละเก้าสิบของโรงเร่ยนประถมศึกษีาไม่ได้ิจัดิ
หลักสูตรการศึกษีาสาขาว่ชิาศิลปะท่ี่�ม่ค่ณภาพั
(2)  รอ้ยละเก้าสิบหกของโรงเรย่นมัธยมศึกษีาตอนต้นไม่ได้ิ
จัดิหลักสูตรการศึกษีาสาขาว่ชิาศิลปะท่ี่�ม่ค่ณภาพั
(3)  รอ้ยละเจ็ดิสิบสองของโรงเรย่นมัธยมศึกษีาตอนปลาย
ไม่ได้ิจัดิหลักสูตรการศึกษีาสาขาว่ชิาศิลปะท่ี่�ม่ค่ณภาพั
(c)  จากการค้นคว่า้เด่ิยว่กันน่�พับว่า่จำานว่นการลงที่ะเบย่นขอ
งนักเรย่นและการเปิดิสอนหลักสูตรของการศึกษีาด้ิานดินตร่
ลดิลงอยา่งมาก จึงไม่น่าแปลกใจท่ี่�การเข้าถึงการศึกษีาด้ิาน
ศิลปะของนักเรย่นในโรงเรย่นท่ี่�ม่คว่ามยากจนสูงแยก่ว่า่ 
(d)  สาเหต่ของการลดิลงอย่างต่อเนื�องในการศึกษีาศิลปะ
และดินตรนั่�นม่สาเหต่โดิยตรงมาจากการม่เงนิท่ี่นให้แก่โป
รแกรมดัิงกล่าว่ไม่เพั่ยงพัอและไม่แน่นอน ดัิงท่ี่�ครูใหญ่คน
หนึ�งกล่าว่อยา่งตรงไปตรงมาว่า่: “ในเว่ลาท่ี่�ยากลำาบาก เมื�อ
จะต้องลดิเงนิท่ี่นใหเ้หลือเฉพัาะสิ�งท่ี่�จำาเป็น สิ�งแรกท่ี่�ถูกตัดิ
ออกคือโปรแกรมศิลปะ” อนัท่ี่�จรงิ กว่า่รอ้ยละ 70 ของผูิ้
อำานว่ยการโรงเรย่นทัี่�งหมดิกล่าว่ว่า่อ่ปสรรคสำาคัญในการ
ให้การศึกษีาด้ิานศิลปะแก่นักเรย่นคือเงนิท่ี่นท่ี่�ไม่เพั่ยงพัอ
และไม่แน่นอน 

(e)  ว่ธิแ่ก้ปัญหาน่�ชดัิเจน เราจำาเป็นต้องจัดิหาแหล่งเงนิท่ี่น
เพิั�มเติมประจำาปีสำาหรบัการศึกษีาด้ิานศิลปะและดินตรโ่ดิย
เฉพัาะใหแ้ก่โรงเรย่นรฐับาลในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย กฎหมาย
ฉบบัน่�ที่ำาใหนั้กเรย่นท่ี่กคนในโรงเรย่นรฐับาล K–12 ของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยสามารถเขา้ถึงการศึกษีาศิลปะค่ณภาพัสูงได้ิโดิย:
(1)  การเพัิ�มและสรา้งเสถ่ยรภาพัให้กับเงนิท่ี่นสำาหรบัการ
ศึกษีาศิลปะและดินตร ่ เพัื�อใหโ้รงเรย่นสามารถพััฒนาและ

ข้อเสนื้อ 28 ต่ิอ
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ภายในหน่ว่ยงานการศึกษีาในท้ี่องถิ�นของโรงเรย่นของเด็ิก
ก่อนว่ยัเรย่นหากม่ 

(d)  หน่ว่ยงานการศึกษีาในท้ี่องถิ�นต้องจัดิแบง่เงนิใหโ้รงเรย่
นแต่ละแหง่เท่ี่ากับผิลรว่มของจำานว่นเงนิท่ี่�คำานว่ณตามว่รรค 
(1) ของอนม่าตรา (c) และจำานว่นเงนิท่ี่�คำานว่ณตามว่รรค 
(2) ของอนม่าตรา (c) 

(e)   สำาหรับแต่ละโรงเร่ยนหรือโรงเร่ยนก่อนว่ัยเร่ยน 
อาจารย์ใหญ่หรอืผูิ้อำานว่ยการโปรแกรมต้องจัดิที่ำาแผินค่า
ใชจ่้ายสำาหรบักองท่ี่นท่ี่�จัดิแบ่งตามอนม่าตรา (d) 

(f)  เงนิท่ี่�จัดิแบ่งตามอนม่าตรา (d) จะสามารถใชไ้ด้ินานถึ
งสามปีงบประมาณ หลังจากนั�นเงนิจะถูกคืนไปยงักระที่รว่ง 
และกระที่รว่งจะจัดิแบ่งเงินท่ี่นเหล่านั�นใหม่ให้กับหน่ว่ย
งานการศึกษีาในท้ี่องถิ�นทัี่�งหมดิในปีงบประมาณถัดิไปตาม
อนม่าตรา (c) 

(g)  ตามเงื�อนไขการรบัเงนิตามหมว่ดิน่� แต่ละปีหน่ว่ยงานการ
ศึกษีาท้ี่องถิ�นจะต้อง: 
(1)  รบัรองว่า่ได้ิม่การใชเ้งนิท่ี่นทัี่�งหมดิเพัื�อการศึกษีาศิลปะ 
และเงนิท่ี่�ใช้จ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้านั�นอย่างแท้ี่จรงิ
ใช้เพัื�อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์เหล่านั�นยกเว่น้ตามท่ี่�ระบ่
ไว่ใ้นว่รรค (3) อยา่งแท้ี่จรงิ สำาหรบัหน่ว่ยงานการศึกษีาใน
ท้ี่องถิ�นท่ี่�ม่นักเรย่นลงที่ะเบ่ยนตั�งแต่ 500 คนขึ�นไป การ
รบัรองต้องประกันด้ิว่ยว่า่อยา่งน้อยรอ้ยละ 80ของเงนิท่ี่น
จะนำาไปจ้างพันักงานท่ี่�ผิ่านการรบัรองหรอืบ่คลากรผู้ิใหก้าร
ศึกษีาเพัื�อสอนว่ิชาศิลปะและจะใช้เงินท่ี่�เหลือสำาหรบัการ
ฝึ่กอบรม อ่ปกรณ์และว่สัด่ิ และโปรแกรมคว่ามรว่่มมือ
ที่างการศึกษีาศิลปะ 
(2)  รบัรองว่า่เงนิท่ี่นท่ี่�ได้ิรบัดัิงกล่าว่จะนำาไปใช้เสรมิการให้
ท่ี่นสำาหรบัโปรแกรมการศึกษีาศิลปะ และเงนิท่ี่นท่ี่�ได้ิรบัใน
ปีงบประมาณก่อนหน้านั�นใช้เพัื�อเสรมิโปรแกรมการศึกษีา
ศิลปะอยา่งแท้ี่จรงิ 
(3)  รบัรองว่า่จำานว่นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของเงนิท่ี่นท่ี่�ได้ิรบัจะ
ถูกนำาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารของหน่ว่ยงานการ
ศึกษีาในท้ี่องถิ�นเพัื�อดิำาเนินการตามหมว่ดิน่� และเงนิท่ี่นท่ี่�
ได้ิรบัในปีงบประมาณก่อนหน้านั�นถูกใช้ภายในขอบเขตดัิง
กล่าว่อยา่งแท้ี่จรงิ
(4)  ส่งรายงานประจำาปีท่ี่�คณะกรรมการหรอืหน่ว่ยงาน
อนมั่ติตามลักษีณะท่ี่�ผูิ้อำานว่ยการกำาหนดิ และใหโ้พัสต์บน
เว่บ็ไซึ่ต์อนิเที่อรเ์น็ตของหน่ว่ยงานการศึกษีาในท้ี่องถิ�นและ
ของกระที่รว่ง และระบ่รายละเอย่ดิประเภที่โปรแกรมการ
ศึกษีาศิลปะท่ี่�ได้ิรบัท่ี่นจากโปรแกรม จำานว่นครูเต็มเว่ลา
เท่ี่ยบเท่ี่า บ่คลากรผูิ้ใหก้ารศึกษีา และผูิ้ชว่่ยสอน จำานว่น
นักเรย่นท่ี่�รบับรกิาร และจำานว่นโรงเรย่นท่ี่�จัดิโปรแกรมการ
ศึกษีาศิลปะด้ิว่ยเงนิท่ี่นเหล่านั�น 

(h)  กระที่รว่งอาจยกใหย้กเว่น้จากข้อกำาหนดิตามว่รรค (1) 
ของอนม่าตรา (g) ตามคำาขอเป็นลายลักษีณ์อกัษีรจากอาจ
ารยใ์หญ่ของโรงเรย่น หากม่มูลเหต่อนัเหมาะสม 

(i)  การตรว่จสอบประจำาปีท่ี่�ดิำาเนินการตามมาตรา 41020 
จะรว่มถึงเงินท่ี่นทัี่�งหมดิท่ี่�ได้ิรบัและแจกจ่ายโดิยหน่ว่ย
งานการศึกษีาในท้ี่องถิ�นตามมาตราน่� และจะต้องรว่มถึง
การตัดิสินว่า่ม่การใช้เงนิท่ี่นตามใบรบัรองท่ี่�ส่งมาและตาม
ข้อกำาหนดิของมาตราน่�หรอืไม่ 

(2)  ผูิอ้ำานว่ยการฝ่่ายการเงนิจะคำานว่ณและเผิยแพัรป่ระมาณ
การของจำานว่นเงนิท่ี่�จำาเป็นต้องได้ิรบัการจัดิสรรเงนิท่ี่นตาม
หมว่ดิน่�ซึึ่�งเป็นส่ว่นหนึ�งของการแก้ไขงบประมาณประจำาปีของ
ผูิว้่า่การรฐัประจำาเดืิอนพัฤษีภาคม และจะต้องสร่ปการคำานว่ณ
และเผิยแพัรจ่ำานว่นท่ี่�ต้องจัดิสรรภายในว่นัท่ี่� 10 มกราคมของ
แต่ละปีงบประมาณ โดิยเป็นส่ว่นหนึ�งของหน้าท่ี่�ของผูิอ้ำานว่ย
การตามอนม่าตรา (d) ของมาตรา 41206.01 

(3)  โดิยไม่คำานึงถึงกฎหมายอื�น เพืั�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์
ในการคำานว่ณท่ี่�กำาหนดิโดิยอนม่าตรา (b) ของมาตรา 8 ของ
ขอ้ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย:
(A)  สำาหรบัปีงบประมาณแรกหลังการบังคับใชห้มว่ดิน่� การ
จัดิสรรตามอน่มาตราน่�จะถือเป็นการชำาระเงนิเพัิ�มเติมซึึ่�ง
เกินจำานว่นเงนิขั �นตำ�าท่ี่�จำาเป็นสำาหรบัปีงบประมาณนั�นตาม
มาตรา 8 ของข้อ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
และจะต้องไม่ถือว่่าเป็นการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดิของ
มาตรา 8 ของข้อ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
สำาหรบัปีงบประมาณนั�น 

(B)  สำาหรบัปีงบประมาณหลังจากนั�น การจัดิสรรตามอนม่าตรา
น่�จะถือเป็นเงนิท่ี่�จัดิแบ่งให้กับเขตโรงเรย่นโดิยเป็นเงนิจาก
การเก็บภาษ่ีของกองท่ี่นทัี่�ว่ไปท่ี่�จัดิสรรตามขอ้ XIII B ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(C)  เริ�มด้ิว่ยปีงบประมาณท่ี่�สองหลังจากการออกกฎหมายฉบั
บน่�และแต่ละปีงบประมาณหลังจากนั�น "อตัรารอ้ยละของราย
ได้ิกองท่ี่นทัี่�ว่ไปท่ี่�จัดิสรรสำาหรบัเขตโรงเรย่นและเขตว่ทิี่ยาลัย
ช่มชน ตามลำาดัิบ ในปีงบประมาณ 1986–87" จะถือเป็น
อัตรารอ้ยละของรายได้ิของกองท่ี่นทัี่�ว่ไปท่ี่�จะม่การจัดิสรร
สำาหรบัหน่ว่ยงานเหล่านั�นหากส่ว่นแบง่ของกองท่ี่นทัี่�ว่ไปของ
การชำาระเงนิเสรมิท่ี่�คำานว่ณตามอนม่าตราน่�ในปีงบประมาณ
ก่อนหน้านั�นรว่มอยู่ในอัตรารอ้ยละของรายได้ิของกองท่ี่น
ทัี่�ว่ไปท่ี่�จัดิสรรสำาหรบัเขตโรงเรย่นและเขตว่ทิี่ยาลัยช่มชน
ตามลำาดัิบในปีงบประมาณ 1986–87 เพืั�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิ
ประสงค์ของว่รรค (1) ของอนม่าตรา (b) ของมาตรา 8 ของ
ขอ้ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
(c)  กระที่รว่งจะจัดิแบ่งเงนิท่ี่นท่ี่�จัดิสรรตามหมว่ดิน่�ใหกั้บห
น่ว่ยงานการศึกษีาท้ี่องถิ�นแต่ละแห่งเป็นจำานว่นเงนิรว่มท่ี่�
คำานว่ณตามว่รรค (1) และจำานว่นเงนิท่ี่�คำานว่ณตามว่รรค 
(2) สำาหรบัแต่ละหน่ว่ยงานศึกษีาท้ี่องถิ�นนั�น ดัิงน่�: 
(1)  จำานว่นเงนิท่ี่�เท่ี่ากับผิลคูณของรอ้ยละ 70 ของเงนิท่ี่นท่ี่�
จัดิสรรในอนม่าตรา (b) คูณกับการลงที่ะเบ่ยนของโรงเรย่
นในปีงบประมาณก่อนหน้า หารด้ิว่ยการลงที่ะเบ่ยนทัี่�งหมดิ
ทัี่�ว่ทัี่�งรฐัในปีงบประมาณก่อนหน้าของหน่ว่ยงานการศึกษีา
ในท้ี่องถิ�น
(2)  จำานว่นเงนิท่ี่�เท่ี่ากับผิลคูณของรอ้ยละ 30 ของเงนิท่ี่นท่ี่�
จัดิสรรในอนม่าตรา (b) คูณด้ิว่ยการลงที่ะเบ่ยนของโรงเรย่
นสำาหรบันักเรย่นท่ี่�ด้ิอยโอกาสที่างเศรษีฐกิจในปีงบประมาณ
ก่อนหน้า หารด้ิว่ยการลงที่ะเบ่ยนทัี่�งหมดิของนักเรย่นท่ี่�ด้ิอย
โอกาสที่างเศรษีฐกิจทัี่�ว่ทัี่�งรฐัในปีงบประมาณก่อนหน้าของ
หน่ว่ยงานการศึกษีาในท้ี่องถิ�น สำาหรบัโรงเรย่นท่ี่�ใหบ้รกิาร
นักเรย่นก่อนว่ยัเรย่น การลงที่ะเบ่ยนนักเรย่นท่ี่�ด้ิอยโอกาส
ที่างเศรษีฐกิจของโรงเรย่นจะถือว่่าเท่ี่ากับการลงที่ะเบ่ยน
ของเด็ิกก่อนว่ัยเรย่นคูณด้ิว่ยอัตรารอ้ยละของนักเรย่นท่ี่�
ด้ิอยโอกาสที่างเศรษีฐกิจท่ี่�โรงเรย่นประถมศึกษีาท่ี่�ใกล้ท่ี่�ส่ดิ

ข้อเสนื้อ 28 ต่ิอ



29

28

เน้ือหาของกฎหมายท่่ี่เสนอ  |  107

เน้ือหาของกฎหมายท่ีเสนอ ข้อเสนอ  27 ต่อ

เด่ิยว่กันปรากฏิในการลงคะแนนเลือกตั�งทัี่�ว่ทัี่�งรฐัเด่ิยว่กัน 
ให้ถือว่่าบที่บัญญัติของกฎหมายอื�นขัดิต่อกฎหมายฉบับน่� 
ในกรณ่ท่ี่�กฎหมายฉบับน่� ได้ิรบัคะแนนเส่ยงยืนยันจำานว่น
มากกว่า่ บที่บญัญติัของกฎหมายฉบับน่�ทัี่�งหมดิจะม่ผิลบงัคับ
ใชอ้ยา่งครบถ้ว่น และบที่บญัญัติทัี่�งหมดิของกฎหมายอื�น ๆ 
จะไม่ม่ผิลและเป็นโมฆะ 
(c)  ยกเว่น้ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นอนม่าตรา (j) ของมาตรา 8820 
สภานิติบญัญัติอาจแก้ไขหมว่ดิน่�เพัื�อเพัิ�มเติมจ่ดิประสงค์โดิย
ข้อเสนอผ่ิานในแต่ละสภาโดิยการลงคะแนนเส่ยงแบบโรล
คอลท่ี่�ระบ่ลงในบนัทึี่ก สองในสามของสมาชกิภาพัของแต่ละ
สภาเหน็พัอ้งต้องกัน 

ขอ้เสนื้อ 29 
การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ถูกส่งไปยงัประชาชน
ตามบที่บญัญติัของมาตรา 8 ของขอ้ II ของรฐัธรรมนญูแหง่
รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ได้ิเพัิ�มมาตราต่าง 
ๆ เข้าในประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย 
ด้ิว่ยเหต่น่� บที่บัญญัติใหม่ท่ี่�จะเพัิ�มเติมเข้าไปจะพัิมพั์ด้ิว่ยตัว่
เอย่งเพัื�อบ่งบอกว่า่เป็นข้อคว่ามใหม่ 

กฎหมายท่ี่�เสนื้อ
มาตรา  1.  ชื�อ
กฎหมายฉบับน่�เรย่กว่า่ “กฎหมายค้่มครองชว่่ติของผูิป่้ว่ยฟอก
ไต” 

มาตรา  2.  ผิลสร่ปและจ่ดิประสงค์
กฎหมายฉบับน่�ซึึ่�งรบัมาใช้โดิยประชาชนรฐัแคลิฟอรเ์น่ยที่ำา
ผิลสร่ปและม่จ่ดิประสงค์ดัิงต่อไปน่�:
(a)  ประชาชนที่ำาผิลสร่ปดัิงน่�: 
(1)  การฟอกไตเป็นกระบว่นการช่ว่ยช่ว่ติโดิยนำาเลือดิออก
จากรา่งกายของผูิ้ป่ว่ย ล้างสารพัิษี แล้ว่ส่งกลับคืนสู่ผูิ้ป่ว่ย 
ต้องที่ำาอย่างน้อยสัปดิาห์ละสามครั�งเป็นเว่ลาหลายชั�ว่โมง
ต่อครั �ง และผูิ้ป่ว่ยต้องได้ิรบัการรกัษีาต่อไปตลอดิชว่่ติหรอื
จนกว่า่จะได้ิรบัการปลูกถ่ายไต 

(2)  ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ม่ผูิเ้ขา้รบัการฟอกไตเกือบ 80,000 คน 

(3)  บรษัิีที่ข้ามชาติท่ี่�แสว่งหาผิลกำาไรเพั่ยงสองแหง่ดิำาเนิน
กิจการหรือจัดิการคลินิกฟอกไตเกือบสามในส่�ส่ว่นของ
รัฐแคลิฟอร์เน่ยและให้การรักษีาผู้ิป่ว่ยฟอกไตกว่่าร้อย
ละ 75 ในรฐั บรษัิีที่ข้ามชาติทัี่�งสองแหง่น่�ม่รายได้ิหลาย
พัันล้านดิอลลารต่์อปีจากการดิำาเนินการฟอกไต ซึึ่�งเกือบ 
$450 ล้านต่อปีมาจากรฐัแคลิฟอรเ์น่ยเพั่ยงแหง่เด่ิยว่ 
(4)  ผิลการศึกษีาพับว่า่เมื�อเท่ี่ยบกับผูิป่้ว่ยท่ี่�คลินิกฟอกไตท่ี่�ไม่
แสว่งหากำาไร ผูิป่้ว่ยท่ี่�คลินิกท่ี่�แสว่งหาผิลกำาไรม่โอกาสท่ี่�จะได้ิ
รบัการปลูกถ่ายไตน้อยกว่า่ ม่แนว่โน้มท่ี่�จะเข้ารบัการรกัษีาใน
โรงพัยาบาลมากกว่า่ และม่แนว่โน้มท่ี่�จะเส่ยชว่่ติมากกว่า่ 
(5)  คลินิกฟอกไตหลายแห่งดิำาเนินการเป็นกิจการรว่่มค้า
ระหว่า่งบรษัิีที่ท่ี่�แสว่งหาผิลกำาไรและแพัที่ย ์ แพัที่ยผู์ิม่้ห่น้ใน
คลินิกฟอกไตอาจที่ำาหน้าท่ี่�เป็นแพัที่ย์หลักของผูิ้ป่ว่ยโรคไต 
ซึึ่�งอาจก่อใหเ้กิดิคว่ามขดัิแยง้ที่างผิลประโยชน์ได้ิ นักว่จัิยจึง
จำาเป็นต้องดิำาเนินการศึกษีาให้โปรง่ใสมากขึ�นถึงผิลกระที่บ

(j)  สภานิติบญัญติัอาจลดิการจัดิสรรรายปีตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นห
มว่ดิน่� หากสภานิติบญัญติัระงบัการดิำาเนินการตามข้อเสนอ 98 
โดิยการออกบที่กฎหมายเรง่ด่ิว่นตามอนม่าตรา (h) ของมาตรา 
8 ของขอ้ XVI แหง่รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย รอ้ยละ
ของการลดิการจัดิสรรประจำาปีท่ี่�กำาหนดิในหมว่ดิน่�จะต้องไม่
เกินรอ้ยละของการลดิเงนิท่ี่นท่ี่�มอบใหกั้บโรงเรย่น K–12 และ
ว่ทิี่ยาลัยช่มชนสำาหรบัปีงบประมาณท่ี่�ตำ�ากว่า่ระดัิบเงนิท่ี่นของ
การรบัประกันขั�นตำ�าท่ี่�จะใหต้ามมาตรา 8 ของขอ้ XVI ของ
รฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย หากไม่ม่การระงบัการดิำาเนิน
การตามข้อเสนอ 98 

(k)  ไม่ม่ส่ว่นใดิในมาตราน่�ท่ี่�หา้มสภานิติบัญญัติจัดิสรรเงนิ
สำาหรบัโปรแกรมเกินกว่า่ท่ี่�จัดิสรรขั�นตำ�าประจำาปีน่� 
8821.  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่� ใหใ้ชค้ำา
นิยามต่อไปน่�: 
(a)  “โปรแกรมการศึกษีาศิลปะ” รว่มถึงการสอนและการ
ฝึ่กอบรม อ่ปกรณ์ ว่สัด่ิ และโปรแกรมคว่ามรว่่มมือที่างการ
ศึกษีาศิลปะ สำาหรบัการสอน: นาฏิศิลป์ สื�อศิลปะ ดินตร ่
ละคร และทัี่ศนศิลป์ รว่มถึงศิลปะพัื�นบ้าน การว่าดิภาพั 
ประติมากรรม การถ่ายภาพั และศิลปะหตัถกรรม การ
แสดิงออกอยา่งสรา้งสรรค์ รว่มถึงศิลปะภาพัพัิมพั์และการ
ออกแบบ การเข่ยนโค้ดิด้ิว่ยคอมพัิว่เตอร ์ แอนิเมชั�น การ
แต่งเพัลงและการแสดิงกล่่ม การเข่ยนบที่ การออกแบบ
เครื�องแต่งกาย ภาพัยนตร ์และว่ด่ิิโอ 
(b)  “นักเรย่นท่ี่�ด้ิอยโอกาสที่างเศรษีฐกิจ” หมายถึง นักเรย่น
ท่ี่�ม่สิที่ธิ�ได้ิรบัคว่ามช่ว่ยเหลือตามกฎหมายว่า่ด้ิว่ยการมอบ
อาหารกลางว่นัของโรงเรย่นแหง่ชาติของรฐับาลกลาง (42 
U.S.C. มาตรา 1751 และท่ี่�ตามมา) หรอืโปรแกรมท่ี่�รบัชว่่ง
ต่อหลังจากนั�น 

(c)  “การลงที่ะเบ่ยน” หมายถึง นักเรย่นท่ี่�เป็นเด็ิกก่อน
ว่ยัเรย่น เตรย่มอนบ่าล และ K–12 ท่ี่กคนท่ี่�ลงที่ะเบ่ยน
ในหน่ว่ยงานการศึกษีาในท้ี่องถิ�นและโรงเรย่น “นักเรย่น
ก่อนว่ยัเรย่น” หมายถึง นักเรย่นท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนในโปรแกรม
สำาหรบัเด็ิกก่อนว่ยัเรย่นของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยหรอืโรงเรย่น
สำาหรบัเด็ิกก่อนว่ยัเรย่นสำาหรบันักเรย่นท่ี่�ม่คว่ามต้องการ
พัิเศษีในหน่ว่ยงานการศึกษีาในท้ี่องถิ�น 

(d)  “หน่ว่ยงานด้ิานการศึกษีาในท้ี่องถิ�น” รว่มถึงเขตโรงเรย่น 
K-12 สำานักงานการศึกษีาของเที่ศมณฑล โรงเรย่นในกำากับ
ของรฐั และโรงเรย่นสำาหรบัคนตาบอดิในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยและ
โรงเรย่นสำาหรบัคนหหูนว่กในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(e)  “เงนิท่ี่นเพัิ�มเติม”หมายคว่ามว่า่เงนิท่ี่นท่ี่�จัดิสรรในหมว่
ดิน่�และจะนำาไปใชโ้ดิยหน่ว่ยงานการศึกษีาในท้ี่องถิ�นเพัื�อเพัิ�
มเงนิท่ี่นสำาหรบัโปรแกรมการศึกษีาศิลปะและจะไม่แที่นท่ี่�
เงนิท่ี่นท่ี่�ม่อยูส่ำาหรบัโปรแกรมเหล่านั�น 

8822.  (a)   หากบที่บญัญติัใดิ ๆ ของกฎหมายฉบับน่�หรอื
การบงัคับใชแ้ก่บ่คคลหรอืพัฤติการณ์หนึ�ง ๆ เป็นโมฆะ การ
เป็นโมฆะนั�นจะไม่ส่งผิลกระที่บต่อบที่บญัญติัอื�น ๆ หรอืการ
ใช้งานของกฎหมายท่ี่�สามารถม่ผิลได้ิโดิยไม่ม่บที่บัญญัติหรอื
การบงัคับใชง้านท่ี่�เป็นโมฆะ และต่อการสิ�นส่ดิของบที่บญัญติั
ของกฎหมายฉบับน่�ซึึ่�งแยกจากกันได้ิ 

(b)  กฎหมายฉบบัน่�ม่่งหมายเพัื�อใหค้รอบคล่ม เป็นเจตนา
ของประชาชนว่่าในกรณ่ท่ี่�กฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับเรื�อง

ข้อเสนื้อ 29 ต่ิอ
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1226.7.  (a)  คลินิกฟอกไตเรื�อรงัจะต้องให้การดูิแลผูิ้ป่ว่
ยอย่างม่ค่ณภาพัในระดัิบท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกันโดิยไม่ม่การเลือก
ปฏิิบัติว่า่ใครเป็นผู้ิรบัผิิดิชอบในการจ่ายค่ารกัษีาของผูิ้ป่ว่ย 
นอกจากน่�คลินิกฟอกไตเรื�อรงัจะต้องไม่ปฏิิเสธท่ี่�จะเสนอหรอื
ใหก้ารรกัษีาพัยาบาลโดิยพัิจารณาว่า่ใครเป็นผูิ้รบัผิิดิชอบใน
การจ่ายค่ารกัษีาของผู้ิป่ว่ย การหา้มการเลือกปฏิิบติัรว่มถึง
การเลือกปฏิิบติับนพัื�นฐานท่ี่�ว่า่ผูิจ่้ายเงนิเป็นผู้ิป่ว่ยรายบ่คคล 
นิติบ่คคลเอกชน ผู้ิประกันตน Medi-Cal, Medicaid หรอื 
Medicare มาตราน่�จะใชกั้บหน่ว่ยงานกำากับดูิแลของคลินิก
ฟอกไตเรื�อรงัด้ิว่ย ซึึ่�งจะตรว่จสอบว่า่ไม่ม่การเลือกปฏิิบติัท่ี่�
ต้องหา้มโดิยมาตราน่�ท่ี่�หรอืในคลินิกท่ี่�หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล
เป็นเจ้าของหรอืดิำาเนินการ 
(b)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตราน่� ใหน้ำาคำา
นิยามต่อไปน่�มาใช:้ 
(1)  “คลินิกฟอกไตเรื�อรงั” ม่คว่ามหมายเชน่เด่ิยว่กับในมาตรา 
1204 

(2)  “หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล” หมายถึง บ่คคล ธ่รกิจ สมาคม 
หา้งห่น้ส่ว่น บรษัิีที่ หรอืหน่ว่ยงานอื�น ๆ ท่ี่�เป็นเจ้าของหรอื
ดิำาเนินการคลินิกฟอกไตเรื�อรงัท่ี่�ม่การออกใบอนญ่าต โดิยไม่
คำานึงถึงว่า่บ่คคลหรอืนิติบ่คคลนั�นถือครองใบอนญ่าตเองหรอืไม่ 

มาตรา  4.  มาตรา 1226.8 ถูกเพัิ�มเขา้มาในประมว่ลกฎหมาย
ส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�:
1226.8. (a)  คลินิกฟอกไตเรื�อรงัท่ี่กแหง่ต้องม่แพัที่ย ์ ผูิ้
ประกอบอาชพ่ัพัยาบาล หรอืผูิ้ชว่่ยแพัที่ยท่์ี่�ได้ิรบัอนญ่าต ณ 
สถานพัยาบาลตลอดิเว่ลาท่ี่�ม่ผู้ิป่ว่ยฟอกไตเข้ารบัการรกัษีา
ด้ิว่ยค่าใชจ่้ายของคลินิกเอง แพัที่ยใ์นสถานพัยาบาลน่�จะ
ต้องม่อำานาจและคว่ามรบัผิิดิชอบต่อคว่ามปลอดิภัยของผูิ้
ป่ว่ยและกำากับดูิแลการจัดิหาและค่ณภาพัของการรกัษีา
พัยาบาล 
(1)  แพัที่ย ์ ผูิ้ประกอบอาชพ่ัพัยาบาล หรอืผูิ้ชว่่ยแพัที่ย ์ณ 
สถานพัยาบาล จะต้องม่ประสบการณ์อยา่งน้อยหกเดืิอนใน
การดูิแลผูิ้ป่ว่ยโรคไตระยะส่ดิท้ี่าย 
(2)  คลินิกฟอกไตเรื�อรงัอาจที่ำาเรื�องขอยกเว่น้ข้อกำาหนดิใน
อนม่าตราน่�กับกระที่รว่ง หากม่ปัญหาการขาดิแคลนแพัที่ย ์
ผูิ้ประกอบอาชพ่ัพัยาบาล หรอืผูิ้ชว่่ยแพัที่ยท่์ี่�ผิ่านการรบัรอง
โดิยส่จรติซึึ่�งที่ำาใหไ้ม่สามารถปฏิิบัติตามข้อกำาหนดิได้ิ เมื�อ
ม่การแสดิงดัิงกล่าว่ กระที่รว่งอาจใหข้้อยกเว่น้ท่ี่�อนญ่าตให้
คลินิกปฏิิบัติตามข้อกำาหนดิในอนม่าตราน่� โดิยใหแ้พัที่ย ์ ผูิ้
ประกอบอาชพ่ัพัยาบาล หรอืผูิ้ชว่่ยแพัที่ยอ์ยา่งน้อยหนึ�งคน
ท่ี่�พัรอ้มจะดูิแลผิ่านบรกิารส่ขภาพัที่างไกลตลอดิเว่ลาท่ี่�ม่
ผู้ิป่ว่ยฟอกไตเข้ารบัการรกัษีาด้ิว่ยค่าใช้จ่ายของคลินิกเอง 
โดิยท่ี่�แพัที่ย์ที่างไกลม่ประสบการณ์อย่างน้อยหกเดืิอนใน
การดูิแลผูิ้ป่ว่ยโรคไตระยะส่ดิท้ี่าย 
(3)  ระยะเว่ลาของข้อยกเว่น้ท่ี่�ได้ิรบัจากกระที่รว่งตามว่รรค 
(2) คือหนึ�งปีปฏิิทิี่นนับจากว่นัท่ี่�คลินิกได้ิรบัแจ้งการตัดิสิน
ใจของกระที่รว่ง 
(b)  สำาหรบัคลินิกฟอกไตเรื�อรงัแต่ละแหง่ คลินิกหรอืหน่ว่ย
งานท่ี่�กำากับดูิแลจะต้องรายงานต่อกระที่รว่งรายไตรมาส 
ตามแบบฟอรม์และกำาหนดิการท่ี่�กระที่รว่งกำาหนดิ ข้อมูล
การรักษีาพัยาบาลของคลินิกฟอกไตท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ
ติดิเชื�อ ("คลินิกฟอกไต HAI") รว่มถึงอ่บัติการณ์ และ

ของการดูิแลผูิ้ป่ว่ยเมื�อแพัที่ย์เป็นเจ้าของและผิลประโยชน์
จากคว่ามเป็นเจ้าของนั�นม่อิที่ธิพัลต่อการตัดิสินใจเก่�ยว่กับ
แนว่ที่างการดูิแลการฟอกไต การเลือกคลินิกของผูิป่้ว่ย และ
เมื�อใดิท่ี่�จะเริ�มหรอืหย่ดิการฟอกไต 

(6)  ผู้ิป่ว่ยท่ี่�เป็นโรคไตสามารถตัดิสินใจได้ิด่ิขึ�นเก่�ยว่กับการ
ดูิแลของตนเองเมื�อได้ิรบัแจ้งว่า่แพัที่ย์ของตนม่เป็นเจ้าของ
คลินิกท่ี่�พัว่กเขาได้ิรบัการฟอกไตหรอืไม่ 

(7)  ว่ธิ่การฟอกไตและผิลข้างเค่ยงจากการรกัษีาที่ำาให้เกิดิ
อนัตรายหลายประการต่อผูิป่้ว่ย และม่การกล่าว่อา้งถึงคลินิก
ฟอกไตหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เน่ยว่่าไม่สามารถรักษีา
มาตรฐานการดูิแลท่ี่�เหมาะสม การไม่รกัษีามาตรฐานท่ี่�เหมาะ
สมอาจที่ำาใหผู้ิป่้ว่ยได้ิรบัอนัตราย ต้องเขา้รบัการรกัษีาในโรง
พัยาบาลและถึงขั �นเส่ยชว่่ติได้ิ 

(8)  ปัจจ่บันคลินิกฟอกไตไม่ม่แพัที่ย์หรอืผูิ้ประกอบว่ชิาช่พั
ขั �นสูงอื�น ๆ อยูป่ระจำาสถานพัยาบาลเพัื�อดูิแลค่ณภาพั ตรว่จ
สอบว่า่ได้ิปฏิิบติัตามแผินการดูิแลผูิป่้ว่ยอยา่งเหมาะสม และ
ตรว่จสอบถึงคว่ามปลอดิภัยของเกณฑ์ว่ธิ ่ ผู้ิป่ว่ยคว่รเขา้ถึง
แพัที่ยห์รอืผูิป้ระกอบว่ชิาชพ่ัขั �นสูง ณ สถานพัยาบาลเมื�อใดิ
ก็ตามท่ี่�ม่การใหก้ารบำาบดัิด้ิว่ยการฟอกไต 

(9)  การฟอกไตเก่�ยว่ข้องกับการเข้าถึงกระแสเลือดิโดิยตรง 
ซึึ่�งที่ำาใหผู้ิ้ป่ว่ยม่คว่ามเส่�ยงท่ี่�จะติดิเชื�ออนัตรายมากขึ�น การ
รายงานท่ี่�ถูกต้องและคว่ามโปรง่ใสเก่�ยว่กับอัตราการติดิ
เชื�อส่งเสรมิให้คลินิกปรบัปร่งค่ณภาพัและช่ว่ยให้ผูิ้ป่ว่ย
เลือกที่างเลือกท่ี่�ด่ิท่ี่�ส่ดิสำาหรบัการรกัษีาพัยาบาลของตน 

(10)  เมื�อสถานบรกิารส่ขภาพั เชน่ โรงพัยาบาลและสถาน
พัยาบาลปิดิ หน่ว่ยงานกำากับดูิแลของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยสามารถ
ดิำาเนินการตามขั�นตอนต่าง ๆ เพัื�อปกป้องผูิป่้ว่ยจากอนัตราย
ได้ิ ในที่ำานองเด่ิยว่กัน คว่รใหค้ว่ามค้่มครองท่ี่�รดัิก่มแก่ผูิป่้ว่ยท่ี่�
ม่คว่ามเส่�ยงเมื�อคลินิกฟอกไตปิดิ 

(11)  บรษัิีที่ฟอกไตได้ิโน้มน้าว่ไม่ให้ม่การออกกฎหมาย
ค้่มครองผูิ้ป่ว่ยฟอกไตในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย โดิยท่่ี่มเงนิกว่า่ 
$100 ล้านในปี 2020 เพัื�อชกัจูงผูิ้ลงคะแนนเส่ยงในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย 
(b)  จ่ดิประสงค์: 

กฎหมายฉบับน่�ม่่งหมายเพัื�อ: 
(1)  ตรว่จสอบว่า่คลินิกฟอกไตผู้ิป่ว่ยนอกใหก้ารดูิแลผู้ิป่ว่ย
ท่ี่�ม่ค่ณภาพัและราคาไม่แพังแก่ผูิ้ท่ี่�เป็นโรคไตระยะส่ดิท้ี่าย 
(2)  ให้ข้อมูลของรฐับาลท่ี่�จำาเป็นในการกำากับดูิแลคลินิก
ฟอกไตเพัื�อตรว่จสอบว่า่เจ้าของคลินิกฟอกไตและแพัที่ยท่์ี่ก
คนใหก้ารดูิแลท่ี่�เหมาะสมแก่ผูิ้ป่ว่ย
(3)   ให้ข้อมูลเก่�ยว่กับคลินิกฟอกไตและผิลประโยชน์
ที่างการเงนิของแพัที่ยแ์ก่ผูิ้ป่ว่ยท่ี่�ฟอกไต เพัื�อใหผู้ิ้ป่ว่ย
สามารถตัดิสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดิเก่�ยว่กับการดูิแล
รกัษีาพัว่กเขา
(4)  ใช้งบประมาณท่ี่�เป็นกลางเพืั�อให้รฐัดิำาเนินการและ
บรหิารจัดิการ 
มาตรา  3.  มาตรา 1226.7 ถูกเพัิ�มเข้ามาในประมว่ล
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย เพัื�อใหเ้ข้าใจ
คว่ามหมายดัิงน่�: 

ข้อเสนื้อ 29 ต่ิอ
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นิยามเพิั�มเติมหรอืท่ี่�เป็นที่างเลือกท่ี่�เหมาะสมซึึ่�งกระที่ว่รง
กำาหนดิโดิยข้อบังคับ 

(3) “หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล” ม่คว่ามหมายเด่ิยว่กับใน
มาตรา 1226.7 

(4) “แพัที่ยท่์ี่�ได้ิรบัการรบัรอง” หมายถึง แพัที่ยโ์รคไตหรอื
แพัที่ยอ์ื�นท่ี่�ได้ิรบัการรบัรองจากรฐัตามหมว่ดิ 5 (เริ�มท่ี่�มาตรา 
2000) ของบที่ 2 แหง่ประมว่ลกฎหมายธ่รกิจและว่ชิาชพ่ั 

(5) “ผิลประโยชน์จากคว่ามเป็นเจ้าของที่างออ้ม” หมาย
ถึง ผิลประโยชน์คว่ามเป็นเจ้าของในบ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�
ม่ส่ว่นได้ิเส่ยในการเป็นเจ้าของในคลินิกฟอกไตเรื�อรงั คำา
น่�รว่มถึงผิลประโยชน์จากคว่ามเป็นเจ้าของในบ่คคลหรอื
นิติบ่คคลใดิ ๆ ท่ี่�ม่ผิลประโยชน์จากคว่ามเป็นเจ้าของใน
คลินิกฟอกไตเรื�อรงั 
(6) “ผูิ้ประกอบอาชพ่ัพัยาบาล” หมายถึง พัยาบาลว่ชิาชพ่ั
ท่ี่�ได้ิรบัใบอนญ่าตตามหมว่ดิ 6 (เริ�มตั�งแต่มาตรา 2700) 
ของบที่ 2 แหง่ประมว่ลธ่รกิจและว่ชิาชพ่ัและได้ิรบัการ
รบัรองใหเ้ป็นผู้ิประกอบว่ชิาช่พัพัยาบาลโดิยคณะกรรมการ
การพัยาบาลว่ชิาชพ่ั 

(7)  “ผิลประโยชน์จากคว่ามเป็นเจ้าของ” หมายถึง ผิล
ประโยชน์ผิา่นส่ว่นของผู้ิถือห่น้ หน่� หรอืว่ธิก่ารอื�น ๆ รว่ม
ถึงการครอบครองส่ว่นของท่ี่น ห่น้ หรอืผิลกำาไรของคลินิก
ฟอกไตเรื�อรงั ผิลประโยชน์ในรายได้ิของคลินิกฟอกไตเรื�อรงั 
ห่น้ห่น้ส่ว่น สมาชกิบรษัิีที่จำากัดิ หรอืดิอกเบ่�ยในการจำานอง 
โฉนดิท่ี่�ดิิน ตั �ว่เงนิ หรอืภาระผูิกพันัอื�นใดิท่ี่�คล่นิคฟอกไต
เรื�อรงัคำ�าประกัน 

(8)  “บ่คคล” หมายถึง บ่คคลธรรมดิา ธ่รกิจ สมาคม 
องค์กร หา้งห่น้ส่ว่น ที่รสัต์ที่างธ่รกิจ บรษัิีที่ บรษัิีที่รว่่มท่ี่น 
บรรษัีที่ บรษัิีที่จำากัดิ รบัผิิดิ กิจการรว่่มค้า หรอืองค์กรอื�น
ของบ่คคล 
(9)  “ผู้ิชว่่ยแพัที่ย”์ หมายถึง ผู้ิชว่่ยแพัที่ยท่์ี่�ได้ิรบัใบอนญ่าต
ตามหมว่ดิ 7.7 (เริ�มท่ี่�มาตรา 3500) ของภาค 2 แหง่
ประมว่ลกฎหมายธ่รกิจและว่ชิาชพ่ั 

มาตรา 5.  มาตรา 1226.9 เพัิ�มเข้าไปในประมว่ล
กฎหมายส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่าม
หมายดัิงน่�: 
1226.9.  (a)  ก่อนการย่ติคลินิกฟอกไตเรื�อรงั หรอืการ
ลดิจำานว่น หรอืงดิใหบ้รกิารบางประเภที่ของคลินิกฟอกไต
เรื�อรงัลงอยา่งม่นัยสำาคัญ คลินิกหรอืหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล
ต้องแจ้งและได้ิรบัการยินยอมเป็นลายลักษีณ์อักษีรและรบั
คว่ามยนิยอมเป็นลายลักษีณ์อกัษีรจากกระที่รว่ง 
(b)  กระที่รว่งจะม่อำานาจในการใหค้ว่ามยนิยอม ใหค้ว่าม
ยนิยอมโดิยม่เงื�อนไข หรอืไม่ใหค้ว่ามยนิยอมต่อการย่ติ 
หรอืการลดิจำานว่นหรอืงดิให้บรกิารดัิงกล่าว่ลงอย่างม่นัย
สำาคัญใดิ ๆ ท่ี่�เสนอไว่ ้ ในการตัดิสินใจ กระที่รว่งอาจคำานึง
ถึงข้อมูลท่ี่�ส่งโดิยคลินิก หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล และผูิ้ม่
ส่ว่นได้ิส่ว่นเส่ยอื�น ๆ และจะต้องพัิจารณาปัจจัยท่ี่�กระที่รว่ง
พัิจารณาว่า่ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง ซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง 
ปัจจัยดัิงต่อไปน่�: 
(1)   ผิลกระที่บต่อการม่อยู่และการเข้าถึงบริการดูิแล
ส่ขภาพัต่อช่มชนท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ซึึ่�งรว่มถึง แต่ไม่จำากัดิเพั่ยง 

ประเภที่ HAI ของคลินิกฟอกไต ท่ี่�คลินิกฟอกไตเรื�อรงั
แต่ละแหง่ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย และข้อมูลอื�น ๆ ตามท่ี่�
กระที่รว่งเห็นสมคว่รเพืั�อสรา้งคว่ามโปรง่ใสเก่�ยว่กับอัตรา 
HAI ของคลินิกฟอกไตและส่งเสรมิคว่ามปลอดิภัยของ
ผูิ้ป่ว่ย ประธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิารหรอืเจ้าหน้าท่ี่�หลักอื�น ๆ 
ของคลินิกหรอืหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแลจะต้องรบัรองภายใต้
กฎหมายการเบิกคว่ามเท็ี่จว่า่หลังจากการพิัจารณาที่บที่ว่น
เจ้าหน้าท่ี่�พัอใจว่า่รายงาน HAI ของคลินิกฟอกไตท่ี่�ส่งไปยกั
ระที่รว่งนั�นถูกต้องและครบถ้ว่น กระที่รว่งจะโพัสต์ข้อมูล 
HAI ของคลินิกฟอกไตในรายงานน่�บนเว่บ็ไซึ่ต์อนิเที่อรเ์น็ต
โดิยม่รายละเอย่ดิในระดัิบเด่ิยว่กับท่ี่�ใหไ้ว่ใ้นรายงาน ข้อมูล
ท่ี่�โพัสต์จะต้องม่ข้อมูลท่ี่�ระบ่หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแลของ
คลินิกฟอกไตเรื�อรงัแต่ละแหง่ 
(c)  คลินิกฟอกไตเรื�อรงัต้องจัดิให้ม่รายชื�อแพัที่ย์ท่ี่�ผิลประ
โยชน์จากคว่ามเป็นเจ้าของหรอืม่ผิลประโยชน์ที่างอ้อมใน
คลินิกรว่มรอ้ยละ 5 ขึ�นไปใหแ้ก่ผูิ้ป่ว่ย การเปิดิเผิยข้อมูลน่�
ต้องที่ำาเป็นลายลักษีณ์อักษีรและต้องมอบให้แก่ผู้ิป่ว่ยเมื�อ
พัว่กเขาเริ�มรบัการรกัษีาท่ี่�คลินิก ท่ี่กปีหลังจากนั�น และเมื�อ
ผูิ้ป่ว่ยรอ้งขอ รว่มถึงตามคำาขอของผูิ้ท่ี่�อาจจะมาเป็นผูิ้ป่ว่ย
ในอนาคต 

(1)  สำาหรบัคลินิกฟอกไตเรื�อรงัแต่ละแหง่ คลินิกหรอื
หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแลจะต้องรายงานต่อกระที่รว่งเป็น
รายไตรมาส ตามแบบฟอรม์และกำาหนดิการท่ี่�กระที่รว่ง
กำาหนดิ ท่ี่�เป็นเจ้าของหรอืม่ผิลประโยชน์ที่างออ้มในคลินิก
รว่มรอ้ยละ 5 ขึ�นไป รว่มถึงอตัรารอ้ยละของคว่ามเป็น
เจ้าของและลักษีณะของผิลประโยชน์จากคว่ามเป็นเจ้าของ 
กระที่รว่งจะโพัสต์แบบฟอรม์ท่ี่�ส่งโดิยคลินิกฟอกไตเรื�อรงั
แต่ละแหง่บนเว่บ็ไซึ่ต์อนิเที่อรเ์น็ต 

(2)  สำาหรบัคลินิกฟอกไตเรื�อรงัแต่ละแหง่ หน่ว่ยงานท่ี่�
กำากับดูิแลจะต้องโพัสต์แบบฟอรม์การเป็นเจ้าของท่ี่�ส่งให้
แก่กระที่รว่งบนเว่บ็ไซึ่ต์อนิเที่อรเ์น็ตของตน 

(d)  ในกรณ่ท่ี่�กระที่รว่งกำาหนดิว่า่คลินิกฟอกไตเรื�อรงัหรอืห
น่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแลไม่สามารถรกัษีาข้อมูลหรอืส่งรายงา
นท่ี่�จำาเป็นตามมาตราน่�ตามกำาหนดิเว่ลา หรอืรายงานท่ี่�ส่ง
ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้ว่น กระที่รว่งต้องประเมินเบ่�ยปรบั
ของคลินิกฟอกไตเรื�อรงัหรอืหน่ว่ยงานกำากับดูิแลไม่เกิน
หนึ�งแสนดิอลลาร ์ ($100,000) กระที่รว่งจะต้องกำาหนดิ
เบ่�ยค่าปรบัตามคว่ามร่นแรงของการละเมิดิ ใจคว่ามสำาคัญ
ของข้อมูลท่ี่�ไม่ถูกต้องหรอืถูกละเลย และคำาอธบิายท่ี่�หนัก
แน่นสำาหรบัการละเมิดิ หากม่ กระที่รว่งจะนำาเบ่�ยปรบัท่ี่�จัดิ
เก็บตามว่รรคน่�ไปใช้เพัื�อดิำาเนินการและบังคับใช้กฎหมาย
เก่�ยว่กับคลินิกฟอกไตเรื�อรงั 
(e)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตราน่� ใหน้ำาคำา
นิยามต่อไปน่�มาใช:้ 
(1)  “คลินิกฟอกไตเรื�อรงั” ม่คว่ามหมายเชน่เด่ิยว่กับใน
มาตรา 1204 

(2) “HAI ของคลินิกฟอกไต” หมายถึง การติดิเชื�อใน
กระแสเลือดิ การติดิเชื�อในพัื�นท่ี่� หรอืการติดิเชื�อในหลอดิ
เลือดิท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการฟอกเลือดิตามท่ี่�กำาหนดิโดิยเครอื
ข่ายคว่ามปลอดิภัยที่างสาธารณส่ขแห่งชาติของศูนย์
คว่บค่มและป้องกันโรคของรฐับาลกลางหรอือื�น ๆ หรอืคำา

ข้อเสนื้อ 29 ต่ิอ
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(b)  หากกระที่รว่งไม่สามารถรับข้อบังคับขั �นส่ดิท้ี่ายได้ิ
ภายในหนึ� งปีหลังจากว่ันท่ี่�กฎหมายฉบับน่� ม่ผิลบังคับใช ้
จะถือว่่าการรบัรองฉ่กเฉินสำาหรบัข้อบังคับซึึ่�งยังไม่แล้ว่
เสรจ็เพัื�อการดิำาเนินงาน เป็นสิ�งจำาเป็นและเรง่ด่ิว่น เพัื�อ
เป็นการค้่มครองคว่ามสงบ ส่ขภาพั คว่ามปลอดิภัย และ
สว่สัดิิภาพัโดิยทัี่�ว่ไปแก่สาธารณชน ในกรณ่ท่ี่�กระที่รว่ง
รบัรองข้อบังคับฉ่กเฉินเบื�องต้นภายในไม่เกินหน่�งปีหลัง
จากว่นัท่ี่�กฎหมายฉบับน่�ม่ผิลบังคับใช ้ หรอืโดิยเรว็่ท่ี่�ส่ดิเท่ี่า
ท่ี่�สามารถใชง้านได้ิ หากข้อบังคับฉ่กเฉินดัิงกล่าว่ได้ิรบัการ
รบัรอง กระที่รว่งจะรบัรองข้อบังคับขั �นส่ดิท้ี่ายท่ี่�จำาเป็นเมื�อ
สิ�นส่ดิระยะเว่ลาท่ี่�ข้อบังคับฉ่กเฉินม่ผิลบังคับใช ้
มาตรา  10.  ตามอนม่าตรา (c) แหง่มาตรา 10 ของข้อ 
II ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย กฎหมายฉบับน่�
อาจได้ิรบัการแก้ไขเพัิ�มเติมโดิยข้อเสนอต่อมาท่ี่�เสนอเพัื�อ
การลงคะแนนเส่ยงของประชาชนในการเลือกตั�งทัี่�ว่ทัี่�งรฐั 
หรอืตามบที่กฎหมายท่ี่�ผิ่านการรบัรองอยา่งถูกต้องโดิยสภา
นิติบัญญัติและลงนามโดิยผูิ้ว่า่การรฐั แต่เพั่ยงเพัื�อบรรล่
จ่ดิประสงค์ของกฎหมายฉบับน่�เท่ี่านั�น 

มาตรา 11.   (a)  ในกรณ่ท่ี่�การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยป
ระชาชนน่�และการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�นท่ี่�
เก่�ยว่ข้องกับกฎระเบ่ยบของคลินิกฟอกไตเรื�อรงัหรอืการรกั
ษีาและดูิแลผู้ิป่ว่ยฟอกไตปรากฏิในบัตรลงคะแนนเลือกตั�ง
ทัี่�ว่ทัี่�งรฐั ใหถื้อว่า่การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�น 
ๆ ขดัิต่อมาตรการน่� ในกรณ่ท่ี่�การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิย
ประชาชนน่�ได้ิรบัการคะแนนเส่ยงรบัรองสูงส่ดิ บที่บญัญัติ
ของขอ้เสนอน่�จะม่ผิลบงัคับใชอ้ยา่งครบถ้ว่น และบที่บญัญัติ
ของการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�่น ๆ หรอืข้อ
เสนอจะไม่ม่ผิลและเป็นโมฆะ 
(b)  หากการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ได้ิรบัคว่าม
เหน็ชอบจากผู้ิลงคะแนนเส่ยงแต่ถูกแที่นท่ี่�ทัี่�งหมดิหรอืบางส่
ว่นโดิยขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนอื�นใดิท่ี่�ขดัิแยง้ท่ี่�ได้ิรบัคว่าม
เห็นชอบจากผู้ิลงคะแนนเส่ยงในการเลือกตั�งครั �งเด่ิยว่กัน 
และขอ้เสนอขดัิแยง้กันดัิงกล่าว่ถือเป็นโมฆะในภายหลัง ขอ้
เสนอน่�จะม่ผิลตามกฎหมายและบังคับใชไ้ด้ิอยา่งสมบูรณ์ครบ
ถ้ว่น 

มาตรา  12.  บที่บญัญัติของกฎหมายฉบบัน่�สามารถแยกออก
จากกันได้ิ หากบที่บัญญติัใดิ ๆ ของกฎหมายฉบับน่� หรอืการใช้
กฎหมายถือเป็นโมฆะ ผิลของการเป็นโมฆะนั�นจะไม่กระที่บต่อ
บที่บญัญติัหรอืการใชก้ฎหมายส่ว่นท่ี่�เหลือ ซึึ่�งยงัคงม่ผิลบงัคับ
ใชโ้ดิยปราศจากบที่บัญญติั หรอืการใชก้ฎหมายท่ี่�เป็นโมฆะ
นั�น ประชาชนของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยขอประกาศในท่ี่�น่�ว่า่ พัว่กเขา
จะรบักฎหมายฉบบัน่�มาใช ้และท่ี่ก ๆ ส่ว่น มาตรา อนม่าตรา 
ว่รรค อนป่ระโยค ประโยต ว่ล่ คำา และการใชก้ฎหมายท่ี่�ไม่
ได้ิประกาศว่า่เป็นโมฆะหรอืขดัิต่อรฐัธรรมนญู โดิยไม่คำานึง
ถึงว่า่ต่อมาส่ว่นใดิ ๆ ของกฎหมายฉบับน่�หรอืการใชง้านของ
กฎหมายฉบับน่�จะได้ิรบัการประกาศว่า่เป็นโมฆะหรอืไม่ 

ขอ้เสนื้อ 30 
การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ถูกส่งไปยงัประชาชน
ตามบที่บญัญติัของมาตรา 8 ของขอ้ II ของรฐัธรรมนญูแหง่
รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนเพัิ�มมาตราใน
ประมว่ลกฎหมายที่รพััยากรสาธารณะและประมว่ลกฎหมาย

แผินโดิยละเอย่ดิของคลินิกดัิงกล่าว่เพัื�อใหแ้น่ใจว่า่ผูิ้ป่ว่ยจะ
สามารถเข้าถึงการรกัษีาพัยาบาลได้ิโดิยไม่ม่การหย่ดิชะงกั 

(2)  หลักฐานแสดิงคว่ามพัยายามโดิยส่จรติของคลินิกหรอื
หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแลในการจำาหน่าย ใหเ้ชา่ หรอืถ่ายโอน
กรรมสิที่ธิ�หรอืการดิำาเนินงานของคลินิกไปยังองค์กรอื�นท่ี่�
สามารถใหบ้รกิารฟอกไตเรื�อรงัได้ิ 

(3)  แหล่งเงนิท่ี่นของคลินิกและหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล 
(c)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตราน่� ใหใ้ชค้ำานิยาม
ต่อไปน่�: 
(1)  “คลินิกฟอกไตเรื�อรงั” ม่คว่ามหมายเชน่เด่ิยว่กับในมาตรา 
1204 

(2)  “หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล” ม่คว่ามหมายเชน่เด่ิยว่กับท่ี่�
ระบ่ในมาตรา 1226.7 

มาตรา 6.  มาตรา 1226.10 ถูกเพัิ�มเข้าไปในประมว่ล
กฎหมายส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่าม
หมายดัิงน่�: 
1226.10. (a)  หากคลินิกฟอกไตเรื�อรงัหรอืหน่ว่ยงานท่ี่�
กำากับดูิแลไม่เห็นด้ิว่ยกับการตัดิสินใจของกระที่รว่งตาม
มาตรา 1226.8 หรอื 1226.9 คลินิกฟอกไตเรื�อรงัหรอื
หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแลอาจรอ้งขอการพัิจารณาตามมาตรา 
131071 ภายใน 10 ว่นัที่ำาการ คลินิกฟอกไตเรื�อรงัหรอื
หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแลจะต้องจ่ายค่าปรับในการจัดิการ
ทัี่�งหมดิเมื�อการอ่ที่ธรณ์เสรจ็สิ�นและการพัิจารณานั�นได้ิ
สนับสนน่การตัดิสินของกระที่รว่ง 
(b)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตราน่� ใหน้ำาคำานิยาม
ต่อไปน่�มาใช:้ 
(1)  “คลินิกฟอกไตเรื�อรงั” ม่คว่ามหมายเชน่เด่ิยว่กับในมาตรา 
1204 

(2)  “หน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูิแล” ม่คว่ามหมายเชน่เด่ิยว่กับท่ี่�
ระบ่ในมาตรา 1226.7 

มาตรา  7.  เพัิ�มมาตรา 1266.3 ไว่ใ้นประมว่ลกฎหมาย
ส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่ามหมายดัิงน่�:
1266.3.  เป็นเจตนาของประชาชนท่ี่�ไม่ใหผู้ิ้เส่ยภาษ่ีของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยต้องรบัผิดิิชอบต่อเงนิท่ี่�ใชไ้ปเพัื�อดิำาเนินการและ
การบังคับใชก้ฎหมายว่า่ด้ิว่ยการค้่มครองชว่่ติของผูิป่้ว่ยซึึ่�งได้ิ
รบัการฟอกไต เพัื�อใหบ้รรล่เจตนาดัิงกล่าว่ เมื�อที่ำาการคำานว่ณ 
การประเมิน และการเรย่กเก็บค่าธรรมเน่ยมท่ี่�กำาหนดิไว่ส้ำาหรบั
คลินิกฟอกไตเรื�อรงัตามมาตรา 1266 กระที่รว่งต้องคำานึงถึง
ค่าใชจ่้ายทัี่�งหมดิท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการดิำาเนินการและการบงัคับใช้
กฎหมายตามมาตรา 1226.7 ถึง 1226.10 ท่ี่�รว่มด้ิว่ย
มาตรา  8.  ไม่ม่สิ�งใดิในกฎหมายฉบับน่� ม่่งหมายให้เกิดิ
ผิลต่อสถานพัยาบาลท่ี่� ได้ิรับใบอน่ญาตตามอน่มาตรา 
(a) (b) หรอื (f) แหง่มาตรา 1250 แหง่ประมว่ลกฎหมาย
ส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย 
มาตรา  9.  (a)  กระที่รว่งสาธารณส่ขประจำารฐัม่อำานาจ 
และจะรบัรองขอ้บงัคับต่าง ๆ เพัื�อการดิำาเนินการตามมาตรา 
1226.8 และ 1226.9 แหง่ประมว่ลกฎหมายส่ขภาพัและ
คว่ามปลอดิภัย ภายในหนึ�งปีหลังจากว่นัท่ี่�กฎหมายฉบบัน่�ม่
ผิลบังคับใช ้เพัื�อบรรล่จ่ดิประสงค์ของกฎหมายฉบบัน่� 

ข้อเสนื้อ 29 ต่ิอ
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(e)  รฐัแคลิฟอรเ์น่ยยังต้องลดิการปล่อยมลพัิษีจากยานพั
าหนะขนาดิกลางและขนาดิใหญ่ เชน่ รถประจำาที่างและรถ
บรรท่ี่กแท่ี่นข่ดิเจาะขนาดิใหญ่ท่ี่�เป็นต้นเหต่ของการปล่อย 
GHG และมลพัิษี โดิยเฉพัาะอยา่งยิ�งในช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิ
น้อยและผูิ้ด้ิอยโอกาส การเปล่�ยนรถโดิยสารและรถบรรท่ี่ก
ขนาดิใหญ่เป็นยานพัาหนะไฟฟ้าจะชว่่ยลดิการปล่อย GHG 
จากภาคการขนส่งได้ิอย่างมากและจะที่ำาให้อากาศท่ี่�เรา
หายใจสะอาดิขึ�น 

(f)  นอกจากการช่ว่ยให้รฐัของเราบรรล่เป้าหมายในการลดิ
การปล่อย GHG แล้ว่ การลงท่ี่นในระบบพัื�นฐานการชารจ์
รถยนต์ไฟฟ้าในรฐัจะสรา้งงานส่เข่ยว่ท่ี่�รายได้ิด่ิหลายพััน
งานสำาหรบัคนงานท่ี่�ม่ทัี่กษีะ 
(g)  การเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศและไฟป่าท่ี่�รา้ยแ
รงม่คว่ามเชื�อมโยงอยา่งมาก เมื�อการเปล่�ยนแปลงของ
สภาพัอากาศเลว่รา้ยลง ไฟป่าก็เลว่รา้ยลง ซึึ่�งจะปล่อยก๊าซึ่
คารบ์อนท่ี่�เปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศออกมามากขึ�น ไฟ
ป่าท่ี่�เพัิ�มมากขึ�นอย่างต่อเนื�องในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยกำาลังขัดิ
ขว่างการต่อสู้ต่อการเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศของรฐั 
ในปี 2020 เพั่ยงปีเด่ิยว่ ไฟป่าปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกใน
ปรมิาณเท่ี่ากันกับรถยนต์มากกว่า่ 24 ล้านคัน ขณะน่�ไฟป่า
ปล่อย GHG ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยมากกว่า่โรงไฟฟ้า 
(h)  กองน่� ท่่ี่มเที่ที่รพััยากรเพัิ�มเติมโดิยเฉพัาะเพัื�อป้องกันไ
ฟป่าท่ี่�อาจเกิดิภัยพัิบัติในอนาคต และเพัื�อกำาจัดิไฟป่าใหเ้รว็่
ขึ�นก่อนท่ี่�จะสรา้งคว่ามเส่ยหายเพัิ�มเติมต่อเป้าหมายด้ิาน
สภาพัอากาศ เศรษีฐกิจ บ้านและช่มชน และส่ขภาพัของ
ครอบครวั่ของเรา 
(i)  นอกจากการเป็นแหล่งหลักของการปล่อย GHG แล้ว่ การ
ขนส่งและไฟป่ายงัสรา้งมลพิัษีในอากาศของเราโดิยตรงด้ิว่ยฝ่่่น
ละอองและคว่นั ที่ำาใหค่้ณภาพัอากาศแยล่งและค่กคามส่ขภาพั
และค่ณภาพัชว่่ติของเรา ปัจจ่บัน ชาว่แคลิฟอรเ์น่ยมากกว่า่รอ้ย
ละ 90 หายใจเอามลพัษิีที่างอากาศในระดัิบท่ี่�ไม่ด่ิต่อส่ขภาพัใน
บางชว่่งของปี เมืองท่ี่�ม่หมอกคว่นัมากท่ี่�ส่ดิ 7 ใน 10 แหง่ใน
สหรฐัอเมรกิาอยูใ่นรฐัแคลิฟอรเ์น่ย จำานว่นของไฟป่าท่ี่�เพัิ�มมาก
ขึ�นและที่ว่ค่ว่ามร่นแรงมากขึ�น ซึึ่�งที่ำาลายชว่่ติและที่รพััยสิ์นด้ิว่ย 
ส่งผิลใหค่้ณภาพัอากาศแยล่งทัี่�ว่ทัี่�งรฐั จำานว่นว่นัท่ี่�ม่คว่นัท่ี่�ไม่ด่ิ
ต่อส่ขภาพัเพัิ�มขึ�นรอ้ยละ 230 ในลอสแองเจลิสและ Diego เอโก 
และรอ้ยละ 400 ในซึ่านโฮเซึ่นับตั�งแต่ปี 2016 คว่นัไฟป่าซึึ่�ง
เป็นส่ว่นผิสมท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อนของมลพิัษีที่างอากาศไม่ด่ิต่อส่ขภาพัเมื�อ
หายใจเขา้ไปและเป็นอนัตรายอยา่งยิ�งต่อเด็ิก ผูิสู้งอาย่ สตรม่่
ครรภ์ และผูิท่้ี่�ม่ภาว่ะหวั่ใจหรอืระบบที่างเดิินหายใจ การลดิการ
ปล่อย GHG จากการขนส่งและไฟป่าม่คว่ามสำาคัญเป็นพิัเศษี
เนื�องจากม่ประโยชน์เพัิ�มเติมในด้ิานคว่ามสะอาดิค่ณภาพัของ
อากาศในรฐัของเรา 
(j)  อนาคตของรฐัของเราและคว่ามสามารถในการบรรล่เป้
าหมายด้ิานสภาพัอากาศและปรบัปร่งค่ณภาพัอากาศไปด้ิว่
ยนั�นขึ�นอยู่กับการขนส่งท่ี่�สะอาดิขึ�นและจำานว่นไฟป่าท่ี่�รา้ย
แรงน้อยลง แต่ไม่ใชท่่ี่กคนท่ี่�จ่ายส่ว่นแบง่อยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกัน 
บ่คคลผู้ิมั�งคั�งใช้ช่องโหว่ใ่นประมว่ลกฎหมายด้ิานภาษ่ีเพัื�อ
หล่กเล่�ยงการจ่ายส่ว่นแบง่ท่ี่�ย่ติธรรมสำาหรบับรกิารสาธารณะ
ในรฐัของเราที่ำาใหช้าว่แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�ม่รายได้ิตำ�ากว่า่และปาน
กลางต้องจ่ายมากขึ�นเพัื�อชดิเชยส่ว่นต่าง 

ว่า่ด้ิว่ยรายได้ิและการเก็บภาษ่ี ดัิงนั�นบที่บญัญติัใหม่ท่ี่�เสนอ
ใหเ้พัิ�มจึงพิัมพัเ์ป็นตัว่เอย่งเพัื�อระบ่ว่า่เป็นของใหม่ 

กฎหมายท่ี่�เสนื้อ
มาตรา1.  ภาค 47 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80200) ถูกเพัิ�มใน
ประมว่ลกฎหมายที่รพััยากรสาธารณะ เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่าม
หมายดัิงน่�:

ภาค 47.  การลดิและบรรเที่า
แหล่งท่ี่�มาหลักของ

การปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจก 

หมวด 1.  กฎหมายวา่ด้วยรถยนต์สำะอาดและอากาศึ
บรสุิำทุธิ์ิ�

ข้อ 1.  ชื�อ ผิลสร่ป และการประกาศ คำาช่�แจงจ่ดิประสงค์
80200.  ชื�อ 
ภาคน่�จะเป็นท่ี่�รูจั้กและอาจอ้างถึงในชื�อกฎหมายว่่าด้ิว่ย
รถยนต์สะอาดิและอากาศบรส่ิที่ธิ� 
80201.  ผิลสร่ปและการประกาศ
ประชาชนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยสร่ปและประกาศดัิงต่อไปน่�: 
(a)  การเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศได้ิส่งผิลกระที่บต่อ
รฐัแคลิฟอรเ์น่ยแล้ว่ รฐัของเรากำาลังประสบกับไฟป่าและ
ภัยแล้งท่ี่�ที่ำาลายสถิติมากขึ�นเรื�อย ๆ ท่ี่�ที่ำาลายค่ณภาพั
อากาศ ที่ำาลายคว่ามงามตามธรรมชาติอนัเป็นเอกลักษีณ์
ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ย ที่ำาลายที่รพััยสิ์น ที่ำาลายเศรษีฐกิจ
ของรฐั และครา่ชว่่ติผูิ้คน เพัื�อใหบ้รรล่เป้าหมายด้ิาน
คารบ์อนของรฐัและหล่กเล่�ยงผิลกระที่บท่ี่�เลว่รา้ยท่ี่�ส่ดิของ
การเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศ จำาเป็นต้องม่การดิำาเนิน
การเก่�ยว่กับแหล่งท่ี่�มาของการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 
(GHG) ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�ส่ดิสองแหล่งในรฐัของเรา ได้ิแก่ การขนส่ง
และไฟป่า 
(b)  การคมนาคมยงัคงเป็นแหล่งปล่อย GHG ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�ส่ดิ
ของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยซึึ่�งก่อให้เกิดิการเปล่�ยนแปลงสภาพั
ภูมิอากาศ เราจำาเป็นต้องเพัิ�มการเข้าถึงยานพัาหนะปลอดิ
มลพัิษี (ZEV) ราคาไม่แพังของชาว่แคลิฟอรเ์น่ยทัี่�งหมดิอย่
างมาก รว่มถึงรถยนต์ไฟฟ้าและระบบพัื�นฐานในการชารจ์ท่ี่�
จำาเป็น เพัื�อใหบ้รรล่เป้าหมายด้ิานสภาพัอากาศของเรา 
(c)  รถยนต์ไฟฟ้ายังคงแพังเกินไปสำาหรบัชาว่แคลิฟอรเ์น่ย
จำานว่นมากท่ี่�ต้องเผิชิญกับค่าครองช่พัท่ี่�สูงในรฐัน่�อยู่แล้ว่ 
คว่ามชว่่ยเหลือที่างการเงนิท่ี่�ม่อยูส่ำาหรบัผูิบ้รโิภคยงัไม่เพัย่ง
พัอสำาหรบัครอบครวั่ในแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�ม่รายได้ิน้อยและปาน
กลางหรอืสำาหรบัหลายองค์กรท่ี่�จะซืึ่�อหรอืเช่ารถยนต์ไฟฟ้า 
เราจำาเป็นต้องที่ำาให้รถยนต์ไฟฟ้าม่ราคาไม่แพังสำาหรบัชาว่
แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่กคน ดัิงนั�นเราจึงสามารถลดิการปล่อย GHG 
จากภาคการขนส่งได้ิอยา่งมาก 

(d)  รฐัแคลิฟอรเ์น่ยขาดิระบบพืั�นฐานสำาหรบัการชารจ์รถยน
ต์ไฟฟ้าท่ี่�จำาเป็นเพัื�อใหช้าว่แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�ม่รถยนต์ไฟฟ้าสาม
ารถชารจ์รถยนต์ท่ี่�บา้น ท่ี่�ที่ำางาน และท่ี่กท่ี่�ท่ี่�พัว่กเขาเดิินที่าง
ไปทัี่�ว่ทัี่�งรฐัได้ิอยา่งสะดิว่ก เราจำาเป็นต้องพัฒันาเครอืขา่ย
สถาน่ชารจ์สำาหรบับา้น ท่ี่�ที่ำางาน อพัารต์เมนต์ และทัี่�ว่ทัี่�ง
รฐั เพัื�อใหก้ารขับข่�รถยนต์ไฟฟ้าท่ี่�ใชพ้ัลังงานจากแบตเตอร่�ม่
คว่ามสะดิว่กพัอ ๆ กับการขบัรถท่ี่�ขบัเคลื�อนด้ิว่ยแก๊ส 

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ



30

112  |  เน้ือหาของกฎหมายท่่ี่เสนอ

เน้ือหาของกฎหมายท่ีเสนอ ข้อเสนอ 27 ต่อ

เงนิเหล่านั�นจะไม่ถูกยมื กู้ หรอืโอนไปยงักองท่ี่นทัี่�ว่ไปหรอื
กองท่ี่นอื�นในคลังของรฐัไม่ว่า่จะเป็นการถาว่รหรอืชั �ว่คราว่ 
เงินท่ี่�ฝ่ากเข้ากองท่ี่นและกองท่ี่นย่อยหรือบัญช่ภายใน
กองท่ี่น รว่มถึงดิอกเบ่�ยใดิ ๆ ท่ี่�ได้ิรบัจากเงนิเหล่านั�น จะ
นำาไปใช้เพัื�อให้เป็นไปตามจ่ดิประสงค์เฉพัาะท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้น
บที่น่�เท่ี่านั�น หา้มใหด้ิำาเนินการใดิ ๆ ท่ี่�จะเปล่�ยนสถานภาพั
กองท่ี่นเป็นกองที่รสัต์และกองท่ี่นพัิเศษีเป็นการถาว่รหรอื
ชั �ว่คราว่ หรอืกู้ยมื โอนยา้ย หรอืจัดิสรรเงนิในกองท่ี่น หรอื
เงนิท่ี่�ต้องฝ่ากเข้ากองท่ี่นในลักษีณะท่ี่�ไม่สอดิคล้องกับบที่น่� 
80204.  การกำากับดูิแลและคว่ามรบัผิิดิชอบกองท่ี่น
(a)  ประชาชนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยขอประกาศเจตนาอย่างไ
ม่ม่เงื�อนไขสำาหรบัเงนิท่ี่�ฝ่ากเข้ากองท่ี่นเพัื�อให้ใช้สนับสน่น
จ่ดิประสงค์ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นบที่น่�โดิยไม่ชักช้าหรอืหย่ดิชะงกั 
จ่ดิประสงค์ของมาตราน่� คือเพัื�อให้กลไกการกำากับดูิแล
และคว่ามรบัผิิดิชอบเพัื�อรบัประกันว่่าได้ิดิำาเนินการตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน 

(b)  (1)  อยัการสูงส่ดิจะสอบสว่นโดิยเรว็่ และอาจเรย่กค่า
ปรบัและเบ่�ยปรบัที่างแพ่ังหรอืที่างอาญาสำาหรบัการนำาเงนิ
ท่ี่�ฝ่ากเข้าหรอืจัดิแบ่งจากกองท่ี่นหรอืกองท่ี่นย่อยหรอืบัญช่
ใดิ ๆ ในกองท่ี่นไปใชใ้นที่างท่ี่�ผิิดิหรอืโดิยไม่ได้ิรบัอนญ่าต 

(2)  นอกเหนือจากการเย่ยว่ยาอื�นใดิท่ี่�กฎหมายกำาหนดิ 
หากผู้ิรับเงินท่ี่� จัดิหาให้ตามบที่น่� ถูกพัิจารณาโดิยคำา
พัิพัากษีาขั�นส่ดิท้ี่าย ข้อตกลง หรอืการลงมติขั �นส่ดิท้ี่ายที่าง
ศาาลหรอืที่างการปกครอง ว่า่ได้ิใชเ้งนิเหล่านั�นโดิยเจตนา
หรอืโดิยรูเ้ท่ี่าทัี่นในลักษีณะท่ี่�ไม่ได้ิรบัอนญ่าตจากกองน่�หรอื
ข้อบังคับท่ี่�นำามาใชต้ามบที่น่� ผูิ้รบันั�นจะไม่ม่สิที่ธิ�ได้ิรบัเงนิ
เพัิ�มเติมตามบที่น่�อยา่งถาว่ร เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์
ของว่รรคน่� “ผูิ้รบัเงนิ” จะต้องไม่รว่มถึงหน่ว่ยงานของรฐั
หรอืกระที่รว่งท่ี่�ได้ิรบัการจัดิสรรอยา่งต่อเนื�องตามบที่น่� 
(3)  ค่าปรบัใดิ ๆ ท่ี่�อยัการสูงส่ดิได้ิรบัคืนตามอนม่าตราน่� 
อยัการสูงส่ดิจะเก็บรกัษีาไว่ ้
(c)  ผู้ิสอบบัญช่ของรัฐแคลิฟอร์เน่ยท่ี่�ไม่สังกัดิพัรรคจะ
ต้องดิำาเนินการตรว่จสอบที่างการเงินของโปรแกรมท่ี่�ไ
ด้ิรบัเงนิจากกองท่ี่นโดิยอสิระท่ี่ก ๆ สองปี ผูิ้สอบบัญช่
ของรัฐแคลิฟอร์เน่ยจะรายงานผิลการตรว่จสอบต่อผู้ิ
ว่า่การรฐัและสภาทัี่�งสองสภาของสภานิติบัญญัติ และจะ
ต้องเปิดิเผิยผิลการตรว่จสอบน่� ต่อสาธารณะบนเว่็บไซึ่ต์
อนิเที่อรเ์น็ตของตน 

(d)  ท่ี่ก ๆ ส่�ปี ผูิ้คว่บค่มบัญชจ่ะต้องดิำาเนินการตรว่จสอบ
ผิลการปฏิิบัติงานของงานและโปรแกรมท่ี่�ได้ิรบัท่ี่นจากเงนิ
กองท่ี่น เพัื�อพัิจารณาว่า่ม่การเบิกจ่ายเงนิและใชจ่้ายไป
เฉพัาะตามบที่น่�เท่ี่านั�น โดิยจะต้องรายงานผิลการตรว่จ
สอบต่อผูิ้ว่า่ราชการและสภาทัี่�งสองสภาของสภานิติบัญญัติ 
และจะต้องเปิดิเผิยผิลการตรว่จสอบน่� ต่อสาธารณะบน
เว่บ็ไซึ่ต์อนิเที่อรเ์น็ตของตน 

(e)  (1)  ผู้ิสอบบัญชข่องรฐัแคลิฟอรเ์น่ยและผู้ิคว่บค่มบญัชจ่
ะได้ิรบัเงนิคืนแยกจากกันจากเงนิในกองท่ี่นสำาหรบัค่าใชจ่้ายจ
รงิท่ี่�เกิดิขึ�นในการดิำาเนินการตรว่จสอบที่างการเงนิท่ี่�กำาหนดิ
โดิยอนม่าตรา (c) และการตรว่จสอบการที่ำางานตามท่ี่�กำาห
นดิโดิยอนม่าตรา (d) ในจำานว่นเงนิไม่เกินหกแสนดิอลลาร ์
($600,000) ต่อการตรว่จสอบ 

(k)  กองน่�ต้องการการม่ส่ว่นรว่่มท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกันจากผูิ้ม่รายไ
ด้ิสูงส่ดิเพัื�อเป็นท่ี่นสำาหรบัการลงท่ี่นสาธารณะร่น่ต่อร่น่ เพัื�อ
ใหบ้รรล่เป้าหมายด้ิานการเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศของ
เราผิ่านภาคการขนส่งท่ี่�สะอาดิขึ�นและโดิยการป้องกันและ
ปราบปรามไฟป่าท่ี่�รา้ยแรง โดิยเฉพัาะอยา่งยิ�ง การลงท่ี่นใน
การเข้าถึงยานพัาหนะไฟฟ้าและระบบพัื�นฐานการชารจ์ยาน
พัาหนะไฟฟ้าสำาหรบัชาว่แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่กคน และการปรบัปร่ง
ในมาตรการป้องกันและปราบปรามไฟป่าท่ี่�รา้ยแรงจะสรา้งผิล
ประโยชน์ด้ิานสิ�งแว่ดิล้อมและเศรษีฐกิจอยา่งไม่เคยปรากฏิมา
ก่อนใหแ้ก่รฐัของเรา 
(l) นอกจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว่ ยงัม่ยานพัาหนะท่ี่�ปล่อยมลพัษิี
เป็นศูนยอ์ื�น ๆ เชน่ รถยนต์เซึ่ลล์เชื�อเพัลิงไฮโดิรเจน ยาน
พัาหนะเหล่าน่�สามารถใช้งานเป็นทัี่�งรถยนต์นั�งส่ว่นบ่คคล
และยานพัาหนะขนาดิกลางและใหญ ่ เชน่ รถประจำาที่าง รถ
ขนขยะ และรถบรรท่ี่กแท่ี่นข่ดิเจาะขนาดิใหญ ่ ขอ้เสนอน่�ชว่่ย
ลดิการปล่อย GHG โดิยการจัดิหาที่รพััยากรเพัิ�มเติมเพัื�อชว่่ย
ใหผู้ิอ้ยูอ่าศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยสามารถซืึ่�อยานพัาหนะเหล่าน่�
ได้ิ และเพัื�อพัฒันาโครงสรา้งพัื�นฐานท่ี่�จำาเป็นสำาหรบัการเติม
เชื�อเพัลิงและการชารจ์ไฟ 

(m)  ในขณะท่ี่�รฐัแคลิฟอรเ์น่ยยังคงเดิินหน้าสู่เส้นที่างสู่ก
ารผิลิตไฟฟ้าท่ี่�สะอาดิรอ้ยละ 100 การใชง้านยานพัาหนะ
ไฟฟ้าขนาดิใหญ่และระบบพัื�นฐานการชารจ์รถยนต์ไฟฟ้า
สามารถนำาไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าท่ี่�แข็งแกรง่และเชื�อถือได้ิ
มากขึ�น และลดิอตัราค่าไฟฟ้าในขณะท่ี่�ยงัชว่่ยลดิการปล่อย 
GHG เนื�องจากรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชารจ์ได้ิเมื�อม่คว่าม
จ่สำารองบนโครงข่ายและเมื�อม่ไฟฟ้าสะอาดิจำานว่นมาก 
จึงสามารถปรบัปร่งการใช้งานและการที่ำางานของระบบ 
ลดิราคาค่าไฟฟ้าเพัื�อประโยชน์ของลูกค้าสาธารณูปโภค
ทัี่�งหมดิ กองน่�กำาหนดิใหห้น่ว่ยงานของรฐัจัดิลำาดัิบคว่าม
สำาคัญของคว่ามน่าเชื�อถือและคว่ามยดืิหย่น่ของโครงข่าย 
80202.  คำาช่�แจงจ่ดิประสงค์
จ่ดิประสงค์ของกองน่� คือการลดิการปล่อยมลพิัษีจากการ
ขนส่งและไฟป่า ซึึ่�งเป็นแหล่งกำาหนดิของ GHG หลักสอง
แหล่งของรฐั โดิยดิำาเนินการผิา่นการลงท่ี่นภาครฐัในการนำา
พัลังงานไฟฟ้าไปใชใ้นยานพัาหนะท่ี่�ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย และ
การปรบัปร่งในการป้องกันและปราบปรามไฟป่าท่ี่�รา้ยแรง
และปรบัปร่งค่ณภาพัอากาศของเราไปด้ิว่ย 
ข้อ 2.  กองท่ี่นที่รสัต์สำาหรบัรถยนต์สะอาดิและอากาศ

บรส่ิที่ธิ�
80203.  การก่อตั�งกองท่ี่นสำาหรับรถยนต์สะอาดิและ
อากาศบรส่ิที่ธิ�
(a)  กองท่ี่นสำาหรบัรถยนต์สะอาดิและอากาศบรส่ิที่ธิ�จัดิตั�ง
ขึ�นในท่ี่�น่�ในกระที่รว่งการคลังของรฐั 
(b)  โดิยไม่คำานึงถึงกฎหมายอื�น ทัี่�งหมดิต่อไปน่�ม่ผิลบงัคับใช:้ 
(1)  กองท่ี่นเป็นกองท่ี่นพัิเศษีท่ี่�แยกจากกันอย่างถาว่รและ
แยกออกจากกองท่ี่นทัี่�ว่ไปหรอืกองท่ี่นหรอืบัญชอ่ื�นของรฐั 
(2)  กองท่ี่นและท่ี่กกองท่ี่นย่อยและท่ี่กบัญช่ในกองท่ี่นได้ิ
รบัการประกาศใหเ้ป็นกองท่ี่นที่รสัต์ กองท่ี่นยอ่ยที่รสัต์ หรอื
บัญชท่ี่รสัต์ 

(c)  เว่น้แต่จะระบ่ไว่อ้ยา่งชดัิแจ้งในบที่น่� เงนิท่ี่�ฝ่ากเข้าหรอื
จำาเป็นต้องฝ่ากเข้า กองท่ี่นและดิอกเบ่�ยใดิ ๆ ท่ี่�ได้ิรบัจาก

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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(c)  ในการออกแบบโปรแกรมและพัิจารณาจัดิแบ่งเงิน
ท่ี่นตามท่ี่�บที่น่�กำาหนดิ คณะกรรมาธกิาร กระที่รว่ง และ
คณะกรรมการของรฐัจะต้องปรกึษีากับหน่ว่ยงานท้ี่องถิ�น 
ภูมิภาค รฐั และรฐับาลกลางท่ี่�เหมาะสมอื�น ๆ 
(d)  ห้ามนำาเงนิในกองท่ี่นไปใช้ในลักษีณะท่ี่�อน่ญาตให้บรษัิี
ที่ไฟฟ้าสาธารณูปโภคดิำาเนินการอยา่งใดิอยา่งหนึ�งดัิงต่อไป
น่�:
(1)  หล่กเล่�ยงการลงท่ี่นด้ิว่ยเงนิดิอลลารข์องผู้ิถือห่น้ท่ี่�พัว่ก
เขาจำาเป็นต้องที่ำาเพัื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
(2)  รบัผิลกำาไรจากการลงท่ี่นภาครฐัท่ี่�ได้ิรบัท่ี่นจากบที่น่�ซึึ่�ง
ม่ผิลที่ำาใหร้ะบบไฟฟ้าปลอดิภัยยิ�งขึ�น 

(e)  เพัื�อเรง่รดัิคว่ามพัยายามในการลดิการปล่อย GHG จาก
การขนส่งและไฟป่า คณะกรรมาธกิาร กระที่รว่ง และคณะ
กรรมการของรฐัจะต้องพัยายามท่ี่กว่ถ่ิที่างท่ี่�จะเริ�มใหเ้งนิรางว่ลั
จูงใจและการใชจ่้ายตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นบที่น่�ภายในเว่ลาไม่เกิน
ว่นัท่ี่� 1 มกราคมท่ี่�สองหลังจากว่นัท่ี่�ม่ผิลบงัคับใชข้องบที่น่� 
80208.  การปฏิิบติัต่อรายได้ิท่ี่�ฝ่ากเขา้และใชจ่้ายจากกองท่ี่น
(a)  มาตราน่� ม่่งหมายใหแ้น่ใจว่า่การลงท่ี่นสาธารณะมากท่ี่�
ส่ดิเป็นไปตามจ่ดิประสงค์และหวั่ข้อของบที่น่�ซึึ่�งคือการลดิก
ารปล่อย GHG จากแหล่งกำาเนิดิ GHG หลักสองแหล่งใหญ่
ของรฐัคือการขนส่งและไฟป่า 
(b)  รายได้ิกองท่ี่นรว่มกองที่รสัต์พัิเศษี
(1)  แม้จะม่กฎหมายอื�นท่ี่�ขดัิแยง้ ใหน้ำาภาษ่ีตามมาตรา 
17044 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยรายได้ิและการเก็บภาษ่ี
และรายได้ิท่ี่�ได้ิจากการเก็บภาษ่ีรว่มดิอกเบ่�ยและค่าปรบัแต่หกั
เงนิท่ี่�ต้องชำาระคืนนั�นฝ่ากเข้ากองท่ี่น ซึึ่�งเป็นกองท่ี่นพัเิศษีและ
กองท่ี่นที่รสัต์แยกจากกองท่ี่นทัี่�ว่ไปโดิยถาว่รและไม่สามารถ
เพักิถอนได้ิ เงนิในกองท่ี่นม่การจัดิสรรอยา่งต่อเนื�องโดิยไม่
คำานึงถึงปีงบประมาณตามจ่ดิประสงค์ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิน่� 
(2)  แม้จะม่กฎหมายอื�นท่ี่�ขดัิแยง้ ภาษ่ีและรายได้ิท่ี่�เกิดิจาก
การเก็บภาษ่ีท่ี่�อธบิายในว่รรค (1) จะไม่ถือว่า่เป็นส่ว่นหนึ�ง
ของกองท่ี่นทัี่�ว่ไป เนื�องจากม่การใชค้ำานั�นในหมว่ดิ 1 ( เริ�ม
ท่ี่�มาตรา 16300) ของส่ว่นท่ี่� 2 ของภาค 4 ของบที่ท่ี่� 2 ของ
ประมว่ลกฎหมายของรฐับาล จะไม่ถือเป็นรายได้ิของกอง
ท่ี่นทัี่�ว่ไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตรา 8 ของข้อ XVI ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรฐัแคลิฟอรเ์น่ยและบที่กฎหมายท่ี่�บังคับ
ใช ้ และจะไม่ถือเป็น "รายได้ิของกองท่ี่นทัี่�ว่ไป" "รายได้ิของ
รฐั" "เงนิ" หรอื "รายได้ิจากภาษ่ีของกองท่ี่นทัี่�ว่ไป" เพัื�อใหเ้ป็น
ไปตามจ่ดิประสงค์ของอนม่าตรา (a) และ (b) ของมาตรา 
8 ของข้อ XVI ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยและบที่
กฎหมายท่ี่�บงัคับใช ้
(c)  การจัดิสรรรายจ่ายท่ี่นท่ี่�ผิา่นการรบัรองและการขอคืนภาษ่ี
(1)  นอกเหนือจากการจัดิสรรสำาหรบัโครงการรายจ่าย
ท่ี่นท่ี่�ผิ่านการรบัรองตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้นมาตรา 7914 แหง่
ประมว่ลกฎหมายของรฐับาลแล้ว่ การจัดิสรรสำาหรบั 
"โครงการจัดิสรรรายจ่ายท่ี่นท่ี่�ผิ่านการรบัรอง" ตามท่ี่�ใชใ้น
อนม่าตรา (d) ของมาตรา 9 ของข้อ XIII B รฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย ยงัหมายถึงการจัดิสรรสิ�งต่อไปน่�โดิย
ไม่คำานึงถึงอาย่การใหป้ระโยชน์หรอืมูลค่าของสินที่รพััย:์ 
(A)  สิ�งจูงใจที่างการเงนิหรอืเงนิอ่ดิหนน่ต่าง ๆ สำาหรบั
สถาน่เชื�อเพัลิงหรอืสถาน่ชารจ์รถยนต์ท่ี่�ปล่อยมลพัิษีเป็น

(2)   ว่งเงนิสูงส่ดิหกแสนดิอลลาร ์ ($600,000) ต่อการ
ตรว่จสอบหนึ�งครั �งจะถูกปรบัท่ี่กสิบปีเพืั�อสะท้ี่อนถึงอัตรา
เงนิเฟ้อท่ี่�เพัิ�มขึ�นตามท่ี่�ว่ดัิโดิยดัิชน่ราคาผู้ิบรโิภคสำาหรบัผู้ิ
บรโิภคในเมืองทัี่�งหมดิ (CPI-U) สำานักงานเหรญัญิกจะคำาน
ว่ณและเผิยแพัรก่ารปรบัปร่งตามว่รรคน่� 
80205.  กองท่ี่นยอ่ยภายในกองท่ี่น
หลังจากหกัและโอนเงนิท่ี่�จำาเป็นตามมาตรา 80204 
สำาหรบัการตรว่จสอบที่างการเงินของผู้ิสอบบัญช่ของรฐั
แคลิฟอรเ์น่ยและการตรว่จสอบการที่ำางานของผูิ้คว่บค่ม
บัญชแ่ล้ว่ ผูิ้คว่บค่มบัญชจ่ะต้องจัดิสรรและโอนเงนิท่ี่�เหลือ
ในกองท่ี่นไปยงักองท่ี่นยอ่ยต่อไปน่�ในจำานว่นดัิงต่อไปน่�: 
(a)  รอ้ยละสามสิบหา้ไปยังของกองท่ี่นย่อยแผินการลงท่ี่นโ
ครงสรา้งพัื�นฐาน ZEV ซึึ่�งจัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นน่� 
(b)  รอ้ยละส่�สิบหา้ไปยงัของกองท่ี่นยอ่ย ZEV และการ
สัญจรท่ี่�สะอาดิ ซึึ่�งจัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นน่� 
(c)  รอ้ยละย่�สิบไปยังของกองท่ี่นย่อยเพืั�อการลดิการปล่อย 
GHG ของไฟป่า ซึึ่�งจัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นน่� 
80206.  การจัดิสรรเงนิในกองท่ี่นอยา่งต่อเนื�อง
โดิยไม่คำานึงถึงมาตรา 13340 แหง่ประมว่ลกฎหมายของ
รฐับาลและยกเว่น้การชำาระภาษ่ีคืน เงนิทัี่�งหมดิท่ี่�ฝ่ากเข้า
กองท่ี่นยอ่ยท่ี่�สรา้งขึ�นภายในกองท่ี่นตามมาตรา 80205 
พัรอ้มดิอกเบ่�ยท่ี่�ได้ิรบัจากเงนิเหล่านั�น จะถูกจัดิสรรอยา่ง
ต่อเนื�องโดิยไม่คำานึงถึงปีงบประมาณดัิงต่อไปน่�: 
(a)  เงนิทัี่�งหมดิในกองท่ี่นยอ่ยแผินการลงท่ี่นโครงสรา้งพัื�น
ฐาน ZEV ใหกั้บคณะกรรมาธกิารเฉพัาะตามจ่ดิประสงค์ท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิ 2 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80210) 

(b)  เงนิทัี่�งหมดิในกองท่ี่นยอ่ย ZEV และการสัญจรท่ี่�
สะอาดิใหกั้บคณะกรรมการของรฐัเฉพัาะตามจ่ดิประสงค์ท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิ 3 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80217) 

(c)  เงนิทัี่�งหมดิในกองท่ี่นยอ่ยเพัื�อการลดิการปล่อย GHG 
ของไฟป่าใหกั้บกระที่รว่งเฉพัาะตามจ่ดิประสงค์ท่ี่�กำาหนดิไว่้
ในหมว่ดิ 4 เท่ี่านั�น (เริ�มท่ี่�มาตรา 80223) 

80207.  การบรหิารจัดิการ
(a)  (1)  คณะกรรมาธกิาร กระที่รว่ง คณะกรรมการของ
รฐั และหน่ว่ยงานของรฐัหรอืรฐับาลท้ี่องถิ�นท่ี่�ได้ิรบัเงนิจาก
กองท่ี่น จะใชเ้งนิไม่เกินรอ้ยละ 5 ของเงนิในกองท่ี่นยอ่ย
หรอืบัญชใ่นกองท่ี่น หรอืเงนิท่ี่�ได้ิรบัจากกองท่ี่นยอ่ยหรอื
บัญชใ่นกองท่ี่นเพัื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารจัดิการ 
(2)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของอนม่าตราน่� “ค่าใช้
จ่ายในการบรหิารจัดิการ” ไม่รว่มถึงค่าใชจ่้ายในการเผิย
แพัรป่ระชาสัมพัันธ ์
(b)  คณะกรรมาธกิาร กระที่รว่ง คณะกรรมการของรฐั 
จะใชจ่้ายและแจกจ่ายเงนิใน กองท่ี่นยอ่ยแผินการลงท่ี่น
โครงสรา้งพัื�นฐาน ZEV กองท่ี่นยอ่ย ZEV และการสัญจร
ท่ี่�สะอาดิ และกองท่ี่นยอ่ยเพัื�อการลดิการปล่อย GHG ของ
ไฟป่า และบัญชอ่ื�น ๆ ในนั�น ตั�งแต่ว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม ถึง 
30 มิถ่นายนของรอบปีงบประมาณ โปรแกรมท่ี่�จัดิตั�งขึ�น
ตามบที่น่�จะได้ิรบังบประมาณและจัดิหาเงนิท่ี่นในว่นัท่ี่� 1 
กรกฎาคมถึง 30 มิถ่นายนปีงบประมาณเชน่เด่ิยว่กัน 

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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(c)  การเพัิ�มการเข้าถึงโครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการเติมเ
ชื�อเพัลงใหกั้บยานพัาหนะโดิยสาร ZEV สำาหรบัช่มชนและ
ผู้ิบรโิภคท่ี่�ด้ิอยโอกาส รายได้ิตำ�า และรายได้ิปานกลางให้
กับ และเพัิ�มโครงสรา้งพัื�นฐานเหล่านั�นสำาหรบัยานพัาหนะ
โดิยสาร ZEV ในช่มชนเหล่านั�นและใหกั้บผู้ิบรโิภคเหล่านั�น 
เพัื�อลดิการปล่อย GHG ปรบัปร่ง ค่ณภาพัอากาศ และส่ง
เสรมิผิลประโยชน์โดิยรว่มสำาหรบัช่มชนและผู้ิบรโิภคเหล่านั�น 

(d)   การที่ำาใหแ้น่ใจว่า่โครงข่ายไฟฟ้าของรฐัได้ิเตรย่มพัรอ้
มสำาหรบัอนาคตของยานพัาหนะท่ี่�สะอาดิซึึ่�งได้ิม่การเรง่การ
ดิำาเนินงานโดิยบที่น่� 
(e)  การบรรล่การลดิการปล่อย GHG ในขณะท่ี่�เพัิ�มเติบโต
ของงานท่ี่�ค่ณภาพัสูงด้ิานการผิลิตใหกั้บรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 

ข้อ 2.  การดิำาเนินการโดิยคณะกรรมาธกิาร
อนร่กัษ์ีและพััฒนาที่รพััยากรพัลังงาน

ของรฐั 
80211.  การนำาไปใช ้
(a)  คณะกรรมาธิการจะใช้เงินในกองท่ี่นย่อยแผินการลง
ท่ี่นโครงสรา้งพัื�นฐาน ZEV และบัญชท่่ี่�จัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่น
ยอ่ย เพัื�อเป็นท่ี่นในการก่อสรา้ง การว่างแผิน การใชง้าน 
การดิำาเนินงาน หรอืการบำาร่งรกัษีาสถาน่เติมเชื�อเพัลิง ZEV 
ในรฐัน่� โปรแกรมการรบัรองสำาหรบับ่คลากรท่ี่�ติดิตั�งสถาน่
เติมเชื�อเพัลิง ZEV และการประชาสัมพัันธใ์หก้ารศึกษีา
แก่สาธารณะท่ี่�จำาเป็นเพืั�อให้ผูิ้อยู่อาศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
ได้ิรับรู ้และเข้าใจถึงว่ิธ่การใช้สิ�งจูงใจท่ี่� ม่ให้ในหมว่ดิน่� 
คณะกรรมาธิการอาจใช้เงนิในกองท่ี่นย่อยแผินการลงท่ี่น
โครงสรา้งพัื�นฐาน ZEV และบัญชท่่ี่�จัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นยอ่ย
สำาหรบัการใชจ่้ายโดิยตรง เงนิคืน เงนิชว่่ยเหลือ ท่ี่นบล็อก 
หรอืเงนิกู้ 

(b)  คณะกรรมาธกิารจะต้องปรกึษีาหารอืและประสานงานกั
บคณะกรรมาธกิารสาธารณูปโภค บรษัิีที่ไฟฟ้าสาธารณูปโภค
ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง และสาธารณูปโภคไฟฟ้าท่ี่�เป็นของสาธารณะใน
ท้ี่องถิ�นท่ี่�เก่�ยว่ข้องเพัื�อใหเ้ป็นไปตามข้อต่อไปน่�เพัื�อใหส้ำาเรจ็
ตามจ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่�โดิยไม่ล่าชา้: 
(1)  แผินสาธารณูปโภคไฟฟ้า กำาหนดิโครงสรา้งของงาน 
และสรา้งโครงสรา้งพัื�นฐานท่ี่�จำาเป็นด้ิานสาธารณูปโภค
ของมิเตอร ์และงานได้ิรบัท่ี่นในเว่ลาท่ี่�เหมาะสม 

(2)  จะต้องไม่ม่กิจกรรมใดิท่ี่�กระที่บต่อคว่ามน่าเชื�อถือของ
โครงข่ายไฟฟ้า 
(c)  คณะกรรมาธกิารจะได้ิรบัคำาแนะนำาตามหลักการต่อไป
น่�ทัี่�งหมดิในการออกแบบโปรแกรมโดิยใช้เงนิท่ี่นภายใต้หม
ว่ดิน่�: 
(1)  ต้นท่ี่นตำ�าสำาหรบัผูิ้ขับข่�เพัื�อใหผู้ิ้ขับข่�ม่โอกาสชารจ์ ZEV 
ในราคาท่ี่�สมเหต่สมผิล 
(2)  คว่ามโปรง่ใสด้ิานราคาเพัื�อม่่งมั�นให้เกิดิคว่ามโปรง่ใส
ในการกำาหนดิราคาสำาหรบัการชารจ์หรอืเติมเชื�อเพัลิง เพัื�อ
ให้คนขับที่ราบว่า่จะต้องเส่ยค่าบรกิารอะไรบ้างสำาหรบัการ
ชารจ์หรอืเติมเชื�อเพัลิงก่อนท่ี่�จะถึงสถาน่เติมเชื�อเพัลิง ZEV 

(3)  คว่ามน่าเชื�อถือในระยะยาว่เพัื�อใหโ้ครงสรา้งพืั�นฐานการ
ชารจ์หรอืการเติมเชื�อเพัลิงของ ZEV ยงัคงได้ิรบัการบำาร่ง
รกัษีาอยา่งด่ิ ใชง้านได้ิจรงิ และม่ไว่ใ้ชง้านได้ิในระยะยาว่ 

ศูนยต์ามหมว่ดิ 2 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80210) รว่มถึงการ
ก่อสรา้งและการใชง้านดัิงกล่าว่ 
(B)  สิ�งจูงใจที่างการเงนิหรอืเงนิอ่ดิหนน่ต่าง ๆ สำาหรบัการ
ซืึ่�อ ZEV สำาหรบัการใชง้านขนาดิเล็ก กลาง หรอืใหญ่ตาม
หมว่ดิ 3 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80217) หากหน่ว่ยงานของรฐับาล
ของรฐัหรอืท้ี่องถิ�นเป็นผูิ้ซืึ่�อ ZEV 

(2)  (A)  ในระหว่่างปีงบประมาณท่ี่�รัฐได้ิรับรายได้ิเกิน
ข่ดิจำากัดิการจัดิสรรของรัฐเพืั�อให้เป็นไปตามจ่ดิประส
งค์ของข้อ XIII B ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
หรอืในปีงบประมาณทัี่นท่ี่หลังท่ี่�เกิดิเหต่การณ์นั�น คณะ
กรรมาธกิารและคณะกรรมการของรฐัอาจปรบัโครงสรา้ง
สิ�งจูงใจที่างการเงนิและเงนิอ่ดิหนน่ในรูปแบบอื�น ๆ ท่ี่�ให้
ไว่ต้ามหมว่ดิ 2 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80210) และหมว่ดิ 3 (เริ�ม
ท่ี่�มาตรา 80217) ใหกั้บผูิ้อยูอ่าศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในรูป
แบบของการคืนภาษ่ีท่ี่�สามารถใช้ได้ิเฉพัาะตามจ่ดิประสงค์
ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิ
(B)  คณะกรรมาธกิารและคณะกรรมการของรฐัจะปรบัโค
รงสรา้งสิ�งจูงใจที่างการเงนิและเงนิอ่ดิหนน่อื�น ๆ ตามอน่
ว่รรค (A) เมื�อม่การรอ้งขอเป็นลายลักษีณ์อกัษีรจากผูิ้อำาน
ว่ยการฝ่่ายการเงนิ ใหค้ณะกรรมาธกิารและคณะกรรมการ
ของรฐัประสานงานกับกรมการคลังในการดิำาเนินการตาม
ว่รรคน่� 
80209.  การไม่แที่นท่ี่�
(a)  ยกเว่น้ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นอนม่าตรา (c) เงนิในกองท่ี่น
ม่่งหมายให้ใช้เพัื�อเพัิ�มและปรบัปร่งคว่ามสำาเรจ็ของจ่ดิปร
ะสงค์และคว่ามม่่งหมายท่ี่�อธบิายไว่ใ้นบที่น่� และไม่ใชเ่พัื�อ
ที่ดิแที่นรายได้ิอื�นท่ี่�ม่อยูท่่ี่�ม่จ่ดิประสงค์และคว่ามม่่งหมายอื�น 

(b)  คณะกรรมาธกิาร กระที่รว่ง และคณะกรรมการของรฐั
ต้องจัดิที่ำารายงานประจำาปีซึึ่�งม่รายละเอ่ยดิว่า่ได้ิปฏิิบัติตาม
อนม่าตรา (a) หรอืไม่ 

(c)  โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) การลดิหรอืตัดิเงนิท่ี่นส
ำาหรบัโครงการคืนเงินสำาหรบัรถยนต์สะอาดิซึึ่�งจัดิตั�งขึ�นโ
ดิยเป็นส่ว่นหนึ�งของโปรแกรมปรบัปร่งค่ณภาพัอากาศตา
มข้อ 3 (เริ�มท่ี่�มาตรา 44274) ของหมว่ดิ 8.9 ของส่ว่น
ท่ี่� 5 ของบที่ 26 ของประมว่ลกฎหมายส่ขภาพัและคว่าม
ปลอดิภัยจะไม่ละเมิดิมาตราน่� 

หมวด  2.  โปรแกรมโครงิสำรา้งิพั้�นฐาน ZEV 

ข้อ  1.  จ่ดิประสงค์ของหมว่ดิ
80210.  จ่ดิประสงค์ 

จ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่�คือการลดิการปล่อย GHG จากภาค
การขนส่งของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยโดิย: 
(a)  การที่ำาใหก้ารเติมเชื�อเพัลิงใหกั้บ ZEV เข้าถึงได้ิและ
สะดิว่กกว่า่การเติมนำ�ามันยานพัาหนะท่ี่�ขับเคลื�อนด้ิว่ยด่ิเซึ่ล
หรอืเบนซิึ่นสำาหรบัชาว่แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่กคนไม่ว่า่จะอาศัยอยู่
หรอืที่ำางานท่ี่�ไหน 

(b)  การปิดิชอ่งว่า่งของโครงสรา้งพัื�นฐานของ ZEV หรอื
โครงข่ายไฟฟ้าในรฐัท่ี่�คณะกรรมาธิการะบ่รตามมาตรา 
25229 หรอืตามการว่เิคราะหห์น่ว่ยงานของรฐัท่ี่�เก่�ยว่ข้อง
อื�น ๆ เพัื�อใหผู้ิ้อยูอ่าศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยสามารถเติมเชื�อ
เพัลิง ZEV ในท่ี่�ท่ี่�พัว่กเขาอาศัย ที่ำางาน และที่ำากิจกรรม 

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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(a)  เงนิในบัญชก่ารเข้าถึงโครงสรา้งพัื�นฐาน และบัญช่
โครงสรา้งพัื�นฐานทัี่�ว่ไปแที่นจะต้องนำามาใช้เพัื�อเป็นเงนิท่ี่น
ในการก่อสรา้ง การว่างแผิน การใชง้าน การดิำาเนินงาน 
หรอืการบำาร่งรกัษีาสถาน่ชารจ์ท่ี่�หรอืใกล้อสังหารมิที่รพััย์ท่ี่�
เป็นท่ี่�อยูอ่าศัยแบบหลายครอบครวั่เพัื�อใหบ้รกิารผูิ้พัักอาศัย
ในอสังหารมิที่รพััยท่์ี่�เป็นท่ี่�อยูอ่าศัยแบบหลายครอบครวั่ 
(b)  ในการจัดิสรรเงนิตามมาตราน่� คณะกรรมธกิารจะต้อง
พัจิารณาการชารจ์ฮารด์ิแว่รห์รอืระบบท่ี่�สนับสนน่การที่ำางาน
และคว่ามค้่มค่าของโครงขา่ยไฟฟ้า 
(c)  เมื�อใหเ้งนิโดิยตรงกับผูิ้ใหบ้รกิารท่ี่�เป็นบ่คคลภายนอกใ
นการก่อสรา้งสถาน่ชารจ์ การว่างแผิน อ่ปกรณ์ การบำาร่ง
รกัษีา การใชง้าน หรอืการติดิตั�ง คณะกรรมาธกิารจะต้อง
มอบเงนิตามกระบว่นการท่ี่�แข่งขันได้ิ 

ข้อ  4.  สถาน่ชารจ์ ZEV  
สำาหรบัท่ี่�อยูอ่าศัยแบบครอบครวั่เด่ิ�ยว่

80214.  สถาน่ชารจ์ ZEV สำาหรบัท่ี่�อยูอ่าศัยแบบครอบครวั่
เด่ิ�ยว่ 
(a)  เงนิในบญัชก่ารเขา้ถึงโครงสรา้งพัื�นฐาน และบญัชโ่ครงสรา้ง
พัื�นฐานทัี่�ว่ไปแที่นจะต้องนำามาใช้เพัื�อเป็นเงนิท่ี่นให้กับสถาน่
ชารจ์และยกระดัิบไฟฟ้าในอสังหารมิที่รพััยท่์ี่�เป็นท่ี่�อยูอ่าศัยแบบ
ครอบครวั่เด่ิ�ยว่ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นส่ว่นน่� 
(b)  (1)  เงนิท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (a) จะต้องที่ำาใหใ้ชไ้ด้ิ 
เป็นเงนิคืน เงนิชว่่ยเหลือจากรฐับาลกลาง ท่ี่น หรอืค่าใชจ่้าย
โดิยตรงสำาหรบังานไฟฟ้า รว่มถึงการเดิินสายไฟ ท่ี่อรอ้ยสาย
ไฟ หรอืการยกระดัิบแผิงไฟฟ้า และการซืึ่�อหรอืการติดิตั�ง
ฮารด์ิแว่รก์ารชารจ์หรอืระบบการชารจ์ท่ี่�ได้ิรบัอนมั่ติระดัิบ 2 ท่ี่�
ได้ิรบัอนมั่ติจากคณะกรรมาธกิารในอสังหารมิที่รพััยท่์ี่�เป็นท่ี่�อยู่
อาศัยแบบครอบครวั่เด่ิ�ยว่ 
(2) ในการจัดิสรรเงนิตามมาตราน่� คณะกรรมาธกิารจะต้อง
พัิจารณาการชารจ์ฮารด์ิแว่รห์รอืระบบท่ี่�สนับสนน่การที่ำางาน
และคว่ามค้่มค่าของโครงข่ายไฟฟ้า 
ข้อ  5.  โครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลัง

สูงสำาหรบั ZEV

80215.  การให้เงนิท่ี่นสำาหรบัโครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบั
การชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูงสำาหรบั Passenger ZEV

(a)  เงนิในบัญชบ่ัญชก่ารเข้าถึงโครงสรา้งพัื�นฐาน และบัญช่
โครงสรา้งพัื�นฐานทัี่�ว่ไปแที่นจะต้องนำามาใช้เพัื�อเป็นเงนิท่ี่น
ในการติดิตั�งโครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้า
กำาลังสูงสำาหรบั Passenger ZEV ตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นมาตราน่� 
(b)  (1)  เงนิท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (a) จะต้องที่ำาใหพ้ัรอ้
มใชง้านเป็นเงนิคืน เงนิชว่่ยเหลือจากรฐับาลกลาง เงนิชว่่ย
เหลือ เงนิกู้อ่ดิหนน่ หรอืค่าใชจ่้ายโดิยตรงสำาหรบัการติดิตั�ง
โครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูงสำาหรบั 
Passenger ZEV 

(2)  คณะกรรมาธิการจะต้องจัดิลำาดัิบคว่ามสำาคัญของการ
จัดิสรรสำาหรบัโครงการในช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิน้อยและผูิ้ด้ิอย
โอกาส ท่ี่�ตั�งใกล้กับอสังหารมิที่รพััยท่์ี่�เป็นท่ี่�อยูอ่าศัยแบบหลาย
ครอบครวั่ท่ี่�ไม่สามารถให้บรกิารโดิยโครงสรา้งพัื�นฐานการ
ชารจ์ในสถานท่ี่� ใจกลางเมือง สนามบนิ และสถานท่ี่�อื�น ๆ ท่ี่�
คณะกรรมาธิการกำาหนดินั�นไม่ได้ิรบัการบรกิารอย่างด่ิจาก 
โครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูงสำาหรบั 

(4)  การสนับสนน่โครงขา่ยเพัื�อใหผู้ิข้บัข่�และเจ้าหน้าท่ี่�คว่บค่ม
ยานพัาหนะได้ิรบัประโยชน์จากการชารจ์และการจัดิการโหลดิ
ในลักษีณะท่ี่�สนับสนน่การที่ำางานของโครงขา่ยไฟฟ้า 
(5)  โครงข่ายท่ี่�แข็งแกรง่เพัื�อให้โครงข่ายไฟฟ้าสามารถ
รองรบัการชารจ์ ZEV ยงัคงเชื�อถือได้ิ และสามารถใช้
ประโยชน์จากลักษีณะท่ี่�ยืดิหย่่นของโหลดิท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับ 
ZEV และการจัดิเก็บพัลังงานท่ี่�ม่อยูใ่นแบตเตอร่�รถยนต์ 
โดิยรว่่มมือกับหน่ว่ยงานของรฐัท่ี่�เก่�ยว่ข้องอื�น ๆ 
(6)   การเข้าถึงท่ี่� เท่ี่าเท่ี่ยมกันเพืั� อให้ ผู้ิอยู่อาศัยในรัฐ
แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่กคนสามารถเข้าถึงเชื�อเพัลิง ZEV ได้ิ 

80212.  บัญช่�
(a)  เงนิในกองท่ี่นยอ่ยแผินการลงท่ี่นโครงสรา้งพัื�นฐาน ZEV 
จะถูกฝ่ากเขา้ในบัญชต่่อไปน่� ซึึ่�งจัดิตั�งขึ�นในท่ี่�น่�ในกองท่ี่นยอ่ย: 
(1)  ยกเว่น้ท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นอนม่าตรา (d) รอ้ยละ 50 ใหเ้ขา้ใน
บญัชก่ารเขา้ถึงโครงสรา้งพัื�นฐาน 

(2)  หลังจากฝ่ากเงนิเข้าบัญช่การเข้าถึงโครงสรา้งพัื�นฐาน 
(Infrastructure Access Account) ตามว่รรค (1) แล้ว่ ส่ว่น
ท่ี่�เหลือจะถูกฝ่ากเขา้ในบญัชโ่ครงสรา้งพัื�นฐานทัี่�ว่ไป 

(b)  เงนิในบญัชโ่ครงสรา้งพัื�นฐานจะม่ไว่เ้ฉพัาะสำาหรบัโครงก
ารและกิจกรรมและเพัื�อประโยชน์ของผูิค้นในช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิ
น้อยและผูิด้้ิอยโอกาสเท่ี่านั�น 

(c)  คณะกรรมาธกิารจะต้องตรว่จสอบว่า่ม่การใชจ่้ายขั �นตำ�าต่อ
ไปน่�ในบัญชก่ารเข้าถึงโครงสรา้งพัื�นฐานและบัญชโ่ครงสรา้งพัื�
นฐานทัี่�ว่ไป (General Infrastructure Account) เป็นเว่ลาอยา่ง
น้อยหา้ปีงบประมาณติดิต่อกันตั�งแต่ว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2023: 

(1)  จะต้องใชจ่้ายอยา่งน้อยรอ้ยละ 20 ในโปรแกรม โครงการ 
หรอืกิจกรรมท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตตามข้อ 3 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80213) 
ของหมว่ดิน่� 
(2)  จะต้องใชจ่้ายอยา่งน้อยรอ้ยละ 10 ในโปรแกรม โครงการ 
หรอืกิจกรรมท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตตามข้อ 4 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80214) 
ของหมว่ดิน่� 
(3)  จะต้องใชจ่้ายอยา่งน้อยรอ้ยละ 10 ในโปรแกรม โครงการ 
หรอืกิจกรรมท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตตามข้อ 5 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80215) 
ของหมว่ดิน่� 
(4)  จะต้องใชจ่้ายอยา่งน้อยรอ้ยละ 10 ในโปรแกรม โครงการ 
หรอืกิจกรรมท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตตามข้อ 6 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80216) 
ของหมว่ดิน่� 
(d)  (1)  ในว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2026 ยอดิคงเหลือสูงส่ดิ
ในบัญช่การเข้าถึงโครงสรา้งพัื�นฐานจะต้องเท่ี่ากับรอ้ยละ 
200 ของจำานว่นเงนิเฉล่�ยต่อปีท่ี่�ฝ่ากเขา้ในบญัชใ่นชว่่งสอง
ปีงบประมาณก่อนหน้าทัี่นท่ี่ 

(2)  ตราบใดิท่ี่�บัญช่การเข้าถึงโครงสรา้งพืั�นฐานอยู่ท่ี่�หรอื
สูงกว่า่ยอดิคงเหลือสูงส่ดิ เงนิท่ี่�จำาเป็นต้องฝ่ากเข้าบัญชนั่�น
จะต้องถูกฝ่ากเข้าในบัญชโ่ครงสรา้งพัื�นฐานทัี่�ว่ไปแที่น

ข้อ  3.  สถาน่ชารจ์ ZEV  
สำาหรบัท่ี่�อยูอ่าศัยแบบหลายครอบครวั่

80213.  สถาน่ชารจ์ ZEV สำาหรบัท่ี่�อยูอ่าศัยแบบหลาย
ครอบครวั่

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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การดัิงกล่าว่จะเป็นไปได้ิ สมเหต่สมผิล ค้่มท่ี่น และจะส่ง
เสรมิจ่ดิประสงค์ของภาคน่�ต่อไป 

หมวด  3.  โปรแกรม ZEV ราคาประหยดั 

ข้อ  1.  จ่ดิประสงค์ของหมว่ดิ
80217.  จ่ดิประสงค์
จ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่�คือการลดิการปล่อย GHG จากภาค
การขนส่งของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยโดิยดิำาเนินการทัี่�งหมดิดัิงต่อ
ไปน่�: 
(a)  การที่ำาให ้ ZEV สามารถเข้าถึงได้ิและม่ราคาท่ี่�ไม่แพัง
สำาหรบัผูิ้พัักอาศัยท่ี่กคนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(b)  การแปลงรถยนต์นั�งส่ว่นบ่คคลซึึ่�งเป็นแหล่งเด่ิยว่ท่ี่�ให
ญ่ท่ี่�ส่ดิของการปล่อย GHG ของรฐัใหเ้ป็น ZEV โดิยเรว็่ท่ี่�ส่ดิ 

(c)  การแปลงยานพัาหนะขนาดิกลาง ขนาดิใหญ่ และยาน
พัาหนะขับที่างขร่ขระเป็น ZEV โดิยม่่งเน้นท่ี่�การสรา้งประโยชน์
ต่อค่ณภาพัอากาศในช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิน้อยและผูิ้ด้ิอยโอกาส
พัรอ้มทัี่�งลดิการปล่อย GHG 

(d)  การเพิั�มการเข้าถึงตัว่เลือกการเคลื�อนย้ายท่ี่�สะอาดิปล
อดิมลพัิษีซึึ่�งไม่ต้องการการเป็นเจ้าของรถยนต์ 

(e)  การใหก้ารเข้าถึงและคว่ามสามารถในการซืึ่�อ ZEV สำาหรบั
ช่มชนและผูิบ้รโิภคท่ี่�ม่รายได้ิปานกลาง รายได้ิตำ�า และด้ิอย
โอกาส เพืั�อเพิั�มการม่ ZEV ในช่มชนเหล่านั�นและกับผู้ิบรโิภค
เหล่านั�นเพืั�อลดิการปล่อย GHG ปรบัปร่งค่ณภาพัอากาศ และ
ส่งเสรมิผิลประโยชน์โดิยรว่ม สำาหรบัช่มชนและผู้ิบรโิภคเหล่า
นั�น 

(f)  การแปลงรถยนต์นั�งส่ว่นบ่คคลท่ี่�ใช้เพัื�อการใช้ประโยชน์
สูงเป็น ZEV โดิยเรว็่ท่ี่�ส่ดิ เพัื�อลดิการปล่อย GHG โดิยเรว็่
ท่ี่�ส่ดิ 

(g)  การเพัิ�มการผิลิตภายในประเที่ศให้สูงส่ดิและการเติบโ
ตของงานค่ณภาพัสูงในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย 

ข้อ  2.  การนำามาปฏิิบัติโดิย
คณะกรรมการที่รพััยากรที่างอากาศของรฐั (State Air 

Resources Board)

80218.  การนำามาปฏิิบัติ
(a)  คณะกรรมการของรฐัจะใชเ้งนิใน ZEV and Clean 
Mobility Sub-Fund และบัญชท่่ี่�จัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นยอ่ยเพืั�อ
ใชเ้ป็นเงนิคืน เงนิกู้ เงนิชว่่ยเหลือจากรฐับาลกลาง เงนิชว่่ย
เหลือ และสิ�งจูงใจที่างการเงนิอื�น ๆ สำาหรบัโปรแกรมท่ี่�ได้ิ
รบัอนญ่าตภายใต้หมว่ดิน่� และการขยายการศึกษีาของรฐัท่ี่�
จำาเป็นเพัื�อใหแ้น่ใจว่า่ผู้ิอยู่อาศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยรบัที่ราบ
และได้ิรบัการศึกษีาเก่�ยว่กับว่ธิก่ารใชโ้ปรแกรมเหล่านั�น 

(b)  รถยนต์นั�งส่ว่นบ่คคลเป็นแหล่งปล่อย GHG แหล่งเด่ิยว่
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�ส่ดิในรฐัน่� เพัื�อลดิการปล่อย GHG จากรถยนต์นั�ง
ส่ว่นบ่คคลอยา่งม่ประสิที่ธผิิล คณะกรรมการของรฐัจะต้อง
ตรว่จสอบใหแ้น่ใจว่า่อย่างน้อยสองในสามของเงนิทัี่�งหมดิท่ี่�
ฝ่ากไว่ใ้น ZEV and Clean Mobility Sub-Fund ในชว่่งอยา่ง
น้อยหา้ปีบัญชติ่ดิต่อกันตั�งแต่ว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2023 จะ
ต้องนำามาจัดิสรรใหกั้บโครงการ โปรแกรม จ่ดิประสงค์ และ

Passenger ZEV นอกจากน่� คณะกรรมาธกิารสามารถจัดิลำาดัิบ
คว่ามสำาคัญของการจัดิสรรโครงการในสถานท่ี่�โครงสรา้งพัื�น
ฐานท่ี่�สำาคัญตามเส้นที่างที่างออกฉ่กเฉิน 

(c)  รฐัแคลิฟอรเ์น่ยจะต้องจัดิลำาดัิบคว่ามสำาคัญ ที่ำางานรว่่ 
มกับรฐับาลท้ี่องถิ�น และดิำาเนินการอยา่งรว่ดิเรว็่ในขอบเขต
สูงส่ดิท่ี่�เป็นไปได้ิ การอนญ่าตและการแบง่เขตสำาหรบัการ
ติดิตั�งโครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูง
สำาหรบั Passenger ZEV เพัื�อลดิเว่ลาท่ี่�จำาเป็นในการสรา้ง
สถาน่เติมนำ�ามันเหล่านั�นดิำาเนินการได้ิ 

(d)  เมื�อให้เงนิโดิยตรงกับผูิ้ให้บรกิารท่ี่�เป็นบ่คคลภายนอก
ของอ่ปกรณ์สถาน่ชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูง การบำาร่งรกัษีา 
การใชง้าน และการติดิตั�ง คณะกรรมาธกิารจะต้องมอบเงนิ
ตามกระบว่นการท่ี่�แข่งขันได้ิ 

(e)  รฐัจะต้องจัดิให้ม่ที่รพััย์สินท่ี่�รฐัเป็นเจ้าของเป็นสถานท่ี่�
ปฏิิบัติงานสำาหรบัการติดิตั�งโครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการ
ชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูงสำาหรบั Passenger ZEV ซึึ่�งการที่ำา
เชน่นั�นจะเป็นไปได้ิ สมเหต่สมผิล ค้่มท่ี่น และจะส่งเสรมิจ่ดิ
ประสงค์ของแผินกน่�ต่อไป 

ข้อ  6.  โครงสรา้งพัื�นฐานการชารจ์ไฟฟ้าสำาหรบั ZEV  
ขนาดิกลางและขนาดิใหญ่

80216.  การใหเ้งนิท่ี่นสำาหรบัโครงสรา้งพัื�นฐานการชารจ์
ไฟฟ้าสำาหรบั ZEV ขนาดิกลางและขนาดิใหญ่
(a)  เงนิในบญัชบ่ญัชก่ารเขา้ถึงโครงสรา้งพัื�นฐาน และบัญช่
โครงสรา้งพัื�นฐานทัี่�ว่ไปแที่นจะต้องนำามาใช้เพัื�อเป็นเงนิท่ี่น
ในการติดิตั�งโครงสรา้งพืั�นฐานสำาหรบัการชารจ์ไฟฟ้าสำาหรบั 
ZEV ขนาดิกลางและขนาดิใหญต่ามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นมาตราน่� 
(b)  (1)  เงนิท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (a) จะต้องที่ำาใหพ้ัรอ้
มใชง้านเป็นเงนิคืน เงนิชว่่ยเหลือจากรฐับาลกลาง เงนิชว่่ย
เหลือ เงนิกู้อ่ดิหนน่ หรอืค่าใชจ่้ายโดิยตรงสำาหรบัการติดิตั�ง
โครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ไฟฟ้าสำาหรบั ZEV ขนาดิ
กลางและขนาดิใหญ ่

(2)  คณะกรรมาธกิารจะต้องจัดิลำาดัิบคว่ามสำาคัญของการ
จัดิสรรสำาหรบัโครงการในท่ี่�ตั�งท่ี่�คณะกรรมาธิการกำาหนดิ
นั�นไม่ได้ิรบัการบรกิารอยา่งด่ิจาก โครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบั
การชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูงสำาหรบั ZEV ขนาดิกลางและ
ขนาดิใหญ ่

(c)  รฐัแคลิฟอรเ์น่ยจะจัดิลำาดัิบคว่ามสำาคัญ ที่ำางานรว่่มกับ
รฐับาลท้ี่องถิ�น และดิำาเนินการอยา่งรว่ดิเรว็่ในขอบเขตสูงส่ดิ
ท่ี่�เป็นไปได้ิ สำาหรบัการอนญ่าตและการแบง่เขตสำาหรบัการ
ติดิตั�งโครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูง
สำาหรบั ZEV ขนาดิกลางและขนาดิใหญภ่ายใต้หวั่ขอ้น่� เพัื�อ
ลดิเว่ลา จำาเป็นต้องที่ำาใหโ้ครงสรา้งพัื�นฐานท่ี่�เติมเชื�อเพัลิง
นั�นใชง้านได้ิ 

(d)  เมื�อให้เงนิโดิยตรงกับผูิ้ให้บรกิารท่ี่�เป็นบ่คคลภายนอก
ของโครงสรา้งพืั�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูงส
ำาหรบั ZEV ขนาดิกลางและขนาดิใหญ ่การบำาร่งรกัษีา การ
ใชง้าน และการติดิตั�ง คณะกรรมาธกิารจะมอบเงนิตาม
กระบว่นการท่ี่�แข่งขันได้ิ 

(e)  รฐัจะต้องจัดิให้ม่ที่รพััย์สินท่ี่�รฐัเป็นเจ้าของเป็นสถาน
ท่ี่�ปฏิิบัติงานสำาหรบัการติดิตั�งโครงสรา้งพัื�นฐานเชื�อเพัลิง 
ZEV ขนาดิกลางและหนักภายใต้มาตราน่� ซึึ่�งการดิำาเนิน

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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(1) จักรยานไฟฟ้า 
(2)  การใชจั้กรยานรว่่มกัน 

(3)  เลนจักรยานท่ี่�ม่การป้องกัน 

(4)  บัตรโดิยสารขนส่งสาธารณะ 
(i)  ใหสิ้�งจูงใจที่างการเงนิตามข้อ 4 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80221) 

ข้อ  4.  โครงการจูงใจ Passenger 
ZEV ใหม่จากโรงงาน

80221.  โครงการจูงใจ Passenger ZEV ใหม่จากโรงงาน
(a)  (1)  คณะกรรมการของรฐัต้องจัดิตั�งโปรแกรมจูงใจ 
ZEV ใหม่จากโรงงานตามข้อน่� 
(2)  เงนิใน ZEV General Account จะต้องนำามาใชเ้พัื�อเป็น
เงนิท่ี่นในการคืนเงนิ เงนิอ่ดิหนน่ เงนิชว่่ยเหลือ และสิ�ง
จูงใจที่างการเงนิอื�น ๆ ท่ี่�กำาหนดิโดิยคณะกรรมการแหง่รฐั
สำาหรบัผู้ิอยู่อาศัยท่ี่กคนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในการซืึ่�อหรอื
เชา่ ZEV ใหม่จากโรงงาน ตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นมาตราน่� เงนิใน 
ZEV Equity and Air Quality Account ยงัสามารถนำามาใช้
เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์น่�ได้ิด้ิว่ย 
(b)  ในการกระจายเงนิตามมาตราน่� คณะกรรมการของรฐั
จะจัดิลำาดัิบคว่ามสำาคัญของคำาขอตามลำาดัิบต่อไปน่�: 
(1)  คำาขอจากผู้ิอยู่อาศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�อธิบายไว่ใ้น
ว่รรค (1) ของอนม่าตรา (a) ของมาตรา 80228 

(2)  คำาขอจากผู้ิอยู่อาศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�อธิบายไว่ใ้น
ว่รรค (2) และ (3) ของอนม่าตรา (a) ของมาตรา 80228 
สำาหรบั Passenger ZEV เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ใน
การใชง้านสูง 
(3)  คำาขอจากผูิอ้ยูอ่าศัยรายอื�น ๆ ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�อธบิาย
ไว่ใ้นว่รรค (2) และ (3) ของอนม่าตรา (a) ของมาตรา 
80228 

(c)  (1)  ผู้ิอยูอ่าศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) 
ของอนม่าตรา (a) ของมาตรา 80228 จะต้องม่สิที่ธิ�ได้ิรบัเงนิ
คืน ณ จ่ดิขายท่ี่�ขอคืนได้ิเมื�อซืึ่�อหรอืเชา่ ZEV ใหม่จากโรงงาน 
เงนิคืนน่�จะต้องสามารถโอนใหตั้ว่แที่นจำาหน่ายรถยนต์ท่ี่�ได้ิรบั
ใบอนญ่าตและหน่ว่ยงานด้ิานการเงนิอื�น ๆ ได้ิ
( 2 )   จำานว่นเงิน คืนและสิที่ธิ�สำาหรับ ผู้ิอ ยู่ อา ศัยในรัฐ
แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) ของอนม่าตราน่�จะต้องได้ิ
รบัการกำาหนดิโดิยคณะกรรมการของรฐั ในการกำาหนดิจำานว่น
เงนิคืนและการม่สิที่ธิ� คณะกรรมการของรฐัจะต้องจัดิลำาดัิบ
คว่ามสำาคัญของการเพัิ�มจำานว่นผู้ิอยูอ่าศัยในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
ใหไ้ด้ิมากท่ี่�ส่ดิซึึ่�งม่คว่ามสามารถในการจ่ายใหเ้ชา่หรอืซืึ่�อ ZEV 
ใหม่จากโรงงานอนัเป็นผิลมาจากมาตราน่� 
(d)  (1)  ผูิ้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เน่ยท่ี่�อธิบายไว่้ในว่ร
รค (2) และ (3) ของอนม่าตรา (a) ของมาตรา 80228 
จะต้องม่สิที่ธิ�ได้ิรบัเงนิคืน ณ จ่ดิขายต่อรถท่ี่�ซืึ่�อเพัื�อนำา
ไปใชกั้บการซืึ่�อหรอืเชา่ ZEV ใหม่จากโรงงานเพัื�อใชใ้นรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย เงนิคืนท่ี่�จัดิใหต้ามอนม่าตราน่�จะต้องได้ิรบั
เงนิจาก ZEV General Account 

(2 )   จำานว่นเงินคืนและสิที่ธิ�สำาหรับ ผู้ิอยู่อาศัยในรัฐ
แคลิฟอรเ์น่ยท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) และ (3) ของ
อนม่าตรา (a) ของมาตรา 80228 จะต้องได้ิรบัการกำาหนดิ

กิจกรรมท่ี่�สนับสนน่การใชง้าน Passenger ZEV ท่ี่�ดิำาเนิน
การในรฐัน่� 
80219.  บัญช่
(a)  ยกเว่น้ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นอนม่าตรา (c) เงนิใน ZEV 
and Clean Mobility Sub-Fund จะต้องนำามาฝ่ากเข้าใน
บัญชดั่ิงต่อไปน่� ซึึ่�งจัดิตั�งขึ�นในท่ี่�น่�ในกองท่ี่นยอ่ย: 
(1)  รอ้ยละหา้สิบใน ZEV Equity and Air Quality Account 

(2)  รอ้ยละหา้สิบใน ZEV General Account 

(b)  เงนิใน ZEV Equity and Air Quality Account จะต้อง
นำามาจัดิสรรให้เป็นเงนิท่ี่นในโปรแกรมท่ี่�เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิน้อยและผูิ้ด้ิอยโอกาสเป็น
หลัก โปรแกรมท่ี่�ม่สิที่ธิ�ได้ิรบัเงนิท่ี่นจาก ZEV Equity and 
Air Quality Account รว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเฉพัาะโปรแกรมท่ี่�
อธบิายไว่ใ้นข้อ 3 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80220) 

(c)  (1)  ในและหลังว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2026 ยอดิคงเหลือ
สูงส่ดิใน ZEV Equity and Air Quality Account จะต้อง
เท่ี่ากับรอ้ยละ 200 ของจำานว่นเงนิเฉล่�ยต่อปีท่ี่�ฝ่ากในบัญช่
ในชว่่งสองปีงบประมาณก่อนหน้าทัี่นท่ี่ 

(2)  ตราบใดิท่ี่� ZEV Equity and Air Quality Account อยูท่่ี่�
หรอืสูงกว่า่ยอดิคงเหลือสูงส่ดิรอ้ยละ 100 ของเงนิท่ี่�โอนไป
ยงั ZEV and Clean Mobility Sub-Fund จะต้องนำามาฝ่าก
เข้าใน ZEV General Account 

ข้อ  3.  โปรแกรมลดิการปล่อย GHG  
คว่ามสามารถในการจ่ายท่ี่น และค่ณภาพัอากาศ

80220.  โปรแกรมท่ี่�ม่สิที่ธิ�
โปรแกรมท่ี่�ม่สิที่ธิ�ได้ิรบัเงนิท่ี่นตามหมว่ดิน่�อาจรว่มถึงแต่ไม่
จำากัดิเฉพัาะโปรแกรมท่ี่�ดิำาเนินการอย่างใดิอย่างหนึ�งต่อไป
น่�: 
(a)  ใหเ้งนิชว่่ยเหลือจากรฐับาลกลาง เงนิชว่่ยเหลือ เงนิกู้ 
หรอืสิ�งจูงใจอื�น ๆ สำาหรบัรถโรงเรย่นปลอดิมลพัิษี เพัื�อให้
นักเรย่นนั�งรถไปโรงเรย่นใน ZEV 

(b)  ใหเ้งนิชว่่ยเหลือจากรฐับาลกลาง เงนิชว่่ยเหลือ เงนิกู้ 
หรอืสิ�งจูงใจอื�น ๆ สำาหรบัรถโดิยสารประจำาที่างท่ี่�ไม่ม่มลพัิษี 
เพัื�อใหผู้ิ้คนไปถึงท่ี่�ท่ี่�ต้องการใน ZEV 

(c)  ใหสิ้�งจูงใจ เงนิชว่่ยเหลือ และเงนิชว่่ยเหลือจากรฐับาล
กลางสำาหรบัรฐับาลและธ่รกิจในการซืึ่�อ ZEV สำาหรบั
การเกษีตรและการก่อสรา้งขนาดิกลาง หนัก และที่างข่รขระ 
(d)  ใหค้ว่ามชว่่ยเหลือด้ิานการเงนิเพัื�อชว่่ยเหลือผูิ้ท่ี่�ไม่ม่เงนิ
ท่ี่นหรอืสินเชื�อสูงในการซืึ่�อ ZEV ใหม่และใชแ้ล้ว่ 
(e)  ช่ว่ยให้ผูิ้คนเลิกใช้รถเก่าท่ี่�ก่อมลพิัษีและแที่นท่ี่�ด้ิว่ย 
ZEV ใหม่และใชแ้ล้ว่หรอืตัว่เลือกการเคลื�อนยา้ยท่ี่�ปลอดิ
มลพัิษีอื�น ๆ 
(f)  ชว่่ยคนงานเกษีตรและคนอื�น ๆ ใชร้ถตู้ปลอดิมลพัิษี 

(g)  ให้ประโยชน์ด้ิานค่ณภาพัอากาศในท้ี่องถิ�นในช่มชนท่ี่�
ม่มลพัิษีด่ิเซึ่ลมากเกินไป นอกเหนือจากการลดิการปล่อย 
GHG 

(h)  เพัิ�มการเข้าถึงตัว่เลือกการเคลื�อนยา้ยท่ี่�สะอาดิ ซึึ่�งรว่ม
ถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง: 

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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80224.  บัญช่
(a)  เงนิใน Wildfire GHG Emissions Reduction Sub-
Fund จะต้องนำามาฝ่ากเข้าในบัญชดั่ิงต่อไปน่� ซึึ่�งจัดิตั�งขึ�น
ในกองท่ี่นยอ่ยดัิงน่�: 
(1)  รอ้ยละย่�สิบหา้ใน State Fire Marshal Prevention and 
Suppression Account 

(2)  รอ้ยละเจ็ดิสิบหา้ใน General Prevention and Suppression 
Account 

(b)  ในชว่่งหกปีงบประมาณตั�งแต่ว่นัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2024 
และสิ�นส่ดิว่นัท่ี่� 30 มิถ่นายน 2030 เงนิท่ี่�ฝ่ากไว่ใ้น General 
Prevention and Suppression Account มากถึงรอ้ยละ 25 
จะถูกนำาไปใช้สำาหรับการป้องกันไฟป่าและกิจกรรมท่ี่�ที่ำา
รว่่มกันในการฟื� นตัว่ รว่มถึงกิจกรรมท่ี่�ที่ำารว่่มกันท่ี่�อธบิาย
ไว่ใ้นว่รรค (4 ) ถึง (6) รว่มถึงอนม่าตรา (a) ของมาตรา 
80226 

80225.  กิจกรรมท่ี่�ที่ำารว่่มกันป้องกันและปราบปรามอคัค่
ภัยภายใน Office of the State Fire Marshal

(a)  เงนิใน State Fire Marshal Prevention and 
Suppression Account จะต้องพัรอ้มสำาหรบัการแจกจ่ายและ
ใชเ้ป็นการเฉพัาะโดิย Office of State Fire Marshal เพัื�อการ
ป้องกันและปราบปรามไฟป่าตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตราน่� 
(b)  กิจกรรมท่ี่�ที่ำารว่่มกันในการป้องกันและปราบปราม
อคัค่ภัยท่ี่�ได้ิรบัท่ี่นจาก State Fire Marshal Prevention 
and Suppression Account จะต้องได้ิรบัการคัดิเลือกโดิย 
Office of the State Fire Marshal รว่่มกับคณะกรรมการ
ฝึ่กหัดิทัี่�ว่ทัี่�งรฐัท่ี่�จัดิตั�งขึ�นเพัื�อปรบัปร่งค่ณภาพัการศึกษีา
และการฝ่ึกอบรมภายในหน่ว่ยดัิบเพัลิงและกำาหนดิ
มาตรฐานว่ชิาชพ่ั สำาหรบันักผิจญเพัลิงในรฐั 
80226.  ที่รพััยากรการป้องกันและปราบปรามอัคค่ภัย
เพัิ�มเติม
(a)  เงนิใน General Prevention and Suppression 
Account จะต้องนำามาใชโ้ดิยกระที่รว่งสำาหรบักิจกรรมท่ี่�ที่ำา
รว่่มกันเพัิ�มเติมในการป้องกัน จัดิการ และปราบปรามไฟ
ป่าในรฐัน่� สามารถนำาเงนิมาใชส้ำาหรบัสิ�งใดิต่อไปน่�: 
(1)  การรกัษีา ท่ี่�อยูอ่าศัย การฝึ่กอบรม และการว่า่จ้างนัก
ผิจญเพัลิงประจำาแผินกและตามฤดูิกาลท่ี่�จำาเป็นในการ
ป้องกันและปราบปรามไฟป่า 
(2)  ระบบตรว่จจับและเฝ้่าระว่งัไฟป่าขั �นสูง รว่มถึงเครอื
ข่ายกล้องและดิาว่เท่ี่ยม 

(3)  การปรบัปร่งระบบป้องกันอัคค่ภัยและโครงสรา้งพัื�น
ฐานด้ิานคว่ามปลอดิภัยในช่มชนเส่�ยงภัยจากอคัค่ภัย 
(4)  การปรบัปร่งพัื�นท่ี่�ป้องกันรอบบ้านและช่มชน 

(5)  เงนิช่ว่ยเหลือสำาหรบัการปรบัปร่งซ่ึ่อมแซึ่มบ้านท่ี่�เน้น
ช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิน้อย 
(6)  สนับสนน่กิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ ซึึ่�งรว่มถึง
โปรแกรมการฟื� นฟูป่า การเผิาไหม้ท่ี่�กำาหนดิ การฟื� นฟูและ
การจัดิการต้นนำ�า และการจัดิการพัืชพัรรณ 

(b)  ในการใชจ่้ายตามมาตราน่� ใหก้ำาหนดิลำาดัิบคว่ามสำาคัญ
หลักในว่รรค (1) ของอนม่าตรา (a) 

โดิยคณะกรรมการของรฐั จำานว่นเงนิและการจัดิสรรเงนิ
คืนจะต้องสอดิคล้องกับการปฏิิบัติตาม ZEV และเป้าหมาย
และกฎระเบ่ยบด้ิานสภาพัอากาศของรฐั 
(3)  ในการกำาหนดิจำานว่นเงนิคืนและการม่สิที่ธิ� คณะ
กรรมการของรฐัจะต้องจัดิลำาดัิบคว่ามสำาคัญของการลดิการ
ปล่อย GHG จากภาคการขนส่งของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยใหม้าก
ท่ี่�ส่ดิ คณะกรรมการของรฐัจะต้องกำาหนดิจำานว่นเงนิคืนและ
การม่สิที่ธิ�ภายใต้อนม่าตราน่�ในลักษีณะท่ี่�ส่งเสรมิจ่ดิประสงค์
ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (b) และ (f) ของมาตรา 80217 

(e)  คณะกรรมการของรฐัสามารถกำาหนดิข่ดิจำากัดิท่ี่�สมเห
ต่สมผิลสำาหรบัจำานว่นหรอืมูลค่ารว่มของเงนิคืนท่ี่�ผู้ิม่ถิ�นพั
ำานักในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยสามารถได้ิรบัในปีงบประมาณเด่ิยว่ 
ตราบใดิท่ี่�คณะกรรมการของรฐัแสดิงให้เห็นด้ิว่ยหลักฐาน
ท่ี่�ชัดิเจนและน่าเชื�อถือว่า่ข่ดิจำากัดิไม่ได้ิที่ำาลายการบรรล่จ่ดิ
ประสงค์ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (b) และ (f) ของมาตรา 
80217 

(f)  ภายใต้ลำาดัิบคว่ามสำาคัญท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นอนม่าตรา (b) คณ
ะกรรมการของรฐัจะต้องพัยายามท่ี่กว่ถ่ิที่างในการเบิกจ่ายเ
งนิทัี่�งหมดิใน ZEV General Account เพัื�อการใชง้านท่ี่�ได้ิรบั
อน่ญาตภายใต้มาตราน่�ภายในสิ�นปีงบประมาณแต่ละปีซึึ่�ง
สอดิคล้องกับจ่ดิประสงค์ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นหมว่ดิน่� 
ข้อ  5.  ข้อกำาหนดิการเป็นเจ้าของหรอืสัญญาเชา่ขั �นตำ�า

สำาหรบัการปฏิิบัติตามหมว่ดิน่�
80222.  ข้อกำาหนดิการลงที่ะเบ่ยนขั�นตำ�า
หากได้ิรบัสิ�งจูงใจตามหมว่ดิน่�สำาหรบัการซืึ่�อหรอืเชา่ ZEV 
คณะกรรมการของรฐัสามารถกำาหนดิใหย้านพัาหนะนั�นต้อง
จดิที่ะเบย่นกับ Department of Motor Vehicles ตามระยะ
เว่ลาท่ี่�กำาหนดิ 

หมวด  4.  การลดการปล่อย GHG จากไฟป่า 
ข้อ  1.  จ่ดิประสงค์ของหมว่ดิ

80223.  จ่ดิประสงค์ 

จ่ดิประสงค์ของหมว่ดิน่�ม่ดัิงต่อไปน่�: 
(a)  เพัื�อให้แน่ใจว่า่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยและรฐับาลท้ี่องถิ�นม่คว่
ามสามารถในการป้องกันอัคค่ภัยท่ี่�เพ่ัยงพัอเพัื�อลดิปรมิาณ
การปล่อย GHG จากไฟป่าท่ี่�ร่นแรง ในขณะเด่ิยว่กันก็ลดิ
มลพัิษีที่างอากาศท่ี่�เกิดิจากไฟป่าด้ิว่ย 
(b)  เพัื�อลดิการปล่อย GHG จากเหต่การณ์ไฟไหม้ร่นแรง
ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ยผ่ิานการปรบัปร่งในการปราบปรามไฟ
ป่า การป้องกัน การบรรเที่า การฟื� นตัว่ และการเตรย่ม
พัรอ้ม และการฟื� นฟูและการบำาร่งรกัษีาระบบการดัิบ
เพัลิงท่ี่�เป็นธรรมชาติและปลอดิภัยยิ�งขึ�นบนภูมิประเที่ศของ
รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(c)  เพัื�อบรรเที่า ป้องกัน และปราบปรามผิลกระที่บ รว่ม
ถึงการปล่อย GHG ของเหต่การณ์ไฟป่าท่ี่�ร่นแรงต่อผูิ้คน 
โครงสรา้งพัื�นฐานท่ี่�จำาเป็น และช่มชน 

(d)  เพัื�อคว่ามก้าว่หน้าในการดิำาเนินการป้องกันไฟป่า 

ข้อ  2.  ที่รพััยากรการป้องกัน บรรเที่า
และปราบปรามไฟป่า

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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หรอืเข้ากับพัอรต์ทัี่�ว่ไปหรอื การชารจ์แบบเหน่�ยว่นำาหรอื
ระบบการชารจ์อื�น ๆ 
(k)  “ตัว่แที่นจำาหน่ายรถยนต์ท่ี่�ได้ิรบัใบอนญ่าต” หมายถึง
บ่คคลหรอืนิติบ่คคลท่ี่�ได้ิรบัอนญ่าตจากรฐัแคลิฟอรเ์น่ยใหม่้
ส่ว่นรว่่มในการขายยานยนต์ 

(l)  “สาธารณูปโภคไฟฟ้าท่ี่�เป็นของสาธารณะในท้ี่องถิ�น” ม่
คว่ามหมายเด่ิยว่กับท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นมาตรา 224.3 แหง่ประมว่ล
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยสาธารณูปโภค 

(m)  (1)  “ช่มชนผูิ้ม่รายได้ิน้อยและผูิ้ด้ิอยโอกาส” หมายถึง
สิ�งต่อไปน่�:
(A)  ช่มชนผู้ิด้ิอยโอกาสท่ี่�ระบ่โดิยหน่ว่ยงานค้่มครองสิ�ง
แว่ดิล้อมแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยตามมาตรา 39711 แหง่
ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย 
(B)  ช่มชนท่ี่�ม่รายได้ิน้อยท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) ของอนม่าตรา 
(d) ของมาตรา 39713 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยส่ขภาพั
และคว่ามปลอดิภัย 
(2)  “ช่มชนผูิม่้รายได้ิน้อยและผูิด้้ิอยโอกาส” ยงัรว่มถึงครวั่
เรอืนท่ี่�ม่รายได้ิน้อยตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นว่รรค (1) ของอนม่าตรา 
(d) ของมาตรา 39713 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยอาชว่่
อนามัยและคว่ามปลอดิภัย ซึึ่�งอยูภ่ายนอกแต่ภายในหนึ�งไมล์
ครึ�งของช่มชนท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนว่่รรค (A) ของว่รรค (1) ของ
อนม่าตราน่� 
(n)  "อสังหารมิที่รพััย์ท่ี่�เป็นท่ี่�อยู่อาศัยแบบหลายครอบครวั่" 
หมายถึงการปรบัปร่งอสังหารมิที่รพััย์ท่ี่�ม่่งหมายสำาหรบัท่ี่�
อยูอ่าศัยของมนษ่ียโ์ดิยม่หน่ว่ยท่ี่�อยูอ่าศัยมากกว่า่ส่�หน่ว่ย 
(o)  “Passenger ZEV” หมายถึงรถยนต์นั�งส่ว่นบ่คคลตามท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 465 ของประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยยาน
พัาหนะท่ี่�ตรงตามคำาจำากัดิคว่ามของ “ยานพัาหนะปลอดิมลพัษิี” 

(p)  “บรษัิีที่ไฟฟ้าสาธารณูปโภค” หมายถึง บรษัิีที่ไฟฟ้า
ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 218 แหง่ประมว่ลกฎหมาย
ว่่าด้ิว่ยสาธารณูปโภคท่ี่� เป็นไปตามคำาจำากัดิคว่ามของ 
“สาธารณูปโภค” ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 216 แหง่
ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยสาธารณูปโภค 

(q)  “อสังหารมิที่รพััยท่์ี่�เป็นท่ี่�อยูอ่าศัยแบบครอบครวั่เด่ิ�ยว่” 
หมายถึง การปรบัปร่งอสังหารมิที่รพััยท่์ี่�ม่่งหมายสำาหรบัท่ี่�
อยู่อาศัยของมน่ษีย์โดิยม่หน่ว่ยท่ี่�อยู่อาศัยส่�หน่ว่ยหรอืน้อย
กว่า่ 
(r)  “คณะกรรมการของรฐั” หมายถึงคณะกรรมการที่รพััยากร
ที่างอากาศของรฐัท่ี่�จัดิตั�งขึ�นตามหมว่ดิ 1 (เริ�มท่ี่�มาตรา 
39000) ของส่ว่นท่ี่� 1 ของภาค 26 ของประมว่ลกฎหมายว่า่
ด้ิว่ยส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย 
(s)  “หน่ว่ยงานของรฐัหรอืรฐับาลท้ี่องถิ�น” หมายถึงรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย เมือง เที่ศมณฑล เมืองและเที่ศมณฑล หรอื
เขตพิัเศษี หรอืเจ้าหน้าท่ี่�ของรฐั หน่ว่ยงานของรฐั หรอื
หน่ว่ยงานที่างการเมืองอื�น ๆ หรอืองค์กรสาธารณะในรฐั 
(t)  “ยานพัาหนะปลอดิมลพัษิี” หรอื “ZEV” หมายถึงยาน
พัาหนะท่ี่�ม่สิที่ธิ�ได้ิรบัเครดิิตการปฏิิบติัตามขอ้กำาหนดิสำาหรบั
การดิำาเนินการปลอดิมลพัษิีภายใต้ ZEV, Advanced Clean 
Truck หรอืขอ้บงัคับอื�น ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งของคณะกรรมการของ
รฐั ตามท่ี่�คณะกรรมการของรฐักำาหนดิ 

80227.  การไม่ที่ดิแที่น 

(a)  เงนิใน Wildfire GHG Emissions Reduction Sub-
Fund และบัญชท่่ี่�จัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นยอ่ยจะต้องใชเ้พัื�อ
เสรมิ และไม่ที่ดิแที่นเงนิท่ี่�ม่อยูซึ่ึ่�งเหมาะสมกับจ่ดิประสงค์
ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นหมว่ดิน่� 
(b)  รฐัแคลิฟอรเ์น่ยรบัภาระในการพัิสูจน์ด้ิว่ยหลักฐานท่ี่�
ชดัิเจนและน่าเชื�อถือว่า่เงนิใน Wildfire GHG Emissions 
Reduction Sub-Fund และบัญชท่่ี่�จัดิตั�งขึ�นในกองท่ี่นยอ่ย
นั�น ไม่ได้ิถูกใชเ้พัื�อที่ดิแที่นเงนิท่ี่�ม่อยูก่่อนซึึ่�งเหมาะสมกับ
จ่ดิประสงค์ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นหมว่ดิน่� 

หมวด 5.  คำาจำากัดความ
80228.  คำาจำากัดิคว่าม
เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของภาคน่� ตามท่ี่�ใชทั้ี่�งในรูป
เอกพัจน์และพัหูพัจน์ ใหน้ำาคำาจำากัดิคว่ามต่อไปน่�มาใช:้ 
(a)  “ผูิ้ม่ถิ�นท่ี่�อยู่ในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย” หมายถึงสิ�งต่อไปน่�
ทัี่�งหมดิ: 

(1)  ผูิ้ม่ถิ�นท่ี่�อยูใ่นรฐัน่� 
(2)  นิติบ่คคลท่ี่�ม่พันักงานหรอืเป็นเจ้าของที่รพััย์สินในรฐั
แคลิฟอรเ์น่ย 
(3)  หน่ว่ยงานของรฐัหรอืท้ี่องถิ�น 

(b)  “ใจกลางเมือง” หมายถึงพัื�นท่ี่�ภายในเขตเที่ศบาลท่ี่�จัดิ
ตั�งขึ�นโดิยเมืองม่่งหมายการพััฒนาศูนย์กลางเมืองโดิยใช้ท่ี่�
อยูอ่าศัย การค้าปล่ก สำานักงาน และสถานบันเทิี่งท่ี่�ม่คว่าม
หนาแน่นสูงขึ�น 

(c)  “คณะกรรมาธกิาร” หมายถึงคณะกรรมาธกิารอนร่กัษ์ี
และพััฒนาที่รพััยากรพัลังงานของรฐัท่ี่�จัดิตั�งขึ�นตามหมว่ดิ 
3 (เริ�มท่ี่�มาตรา 25200) ของภาค 15 

(d)  “กรม” หมายถึงกรมป่าไม้และป้องกันอคัค่ภัยท่ี่�จัดิตั�ง
ขึ�นตามหมว่ดิ 2.5 (เริ�มท่ี่�มาตรา 700) ของภาค 1 

(e)  “การไฟฟ้า” เป็นทัี่�งบรษัิีที่ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์หรอื
สาธารณูปโภคไฟฟ้าท่ี่�เป็นของสาธารณะในท้ี่องถิ�น 

(f)  “โครงสรา้งพัื�นฐานสำาหรบัการชารจ์ด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลัง
สูง” รว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยงการชารจ์ยานพัาหนะพัลังงาน
ไฟฟ้าด้ิว่ยไฟฟ้ากำาลังสูง ซึึ่�งรว่มถึงเครื�องชารจ์ DCFC 
ขนาดิ 150kW และสถาน่เติมเชื�อเพัลิงไฮโดิรเจน 

(g)  “กองท่ี่น” เมื�อใชเ้ป็นคำานามหมายถึง Clean Cars and 
Clean Air Trust Fund ท่ี่�จัดิตั�งขึ�นในมาตรา 80203 

(h)  “ก๊าซึ่เรอืนกระจก” or “GHG” หมายถึง คารบ์อนไดิออกไซึ่ด์ิ 
(CO[2]), ม่เที่น (CH[4]), ไนตรสัออกไซึ่ด์ิ (N[2]O), ซัึ่ลเฟอรเ์ฮก
ซึ่าฟลูออไรด์ิ (SF[6]), ไฮโดิรฟลูออโรคารบ์อน (HFCs), เปอรฟ์ลู
ออโรคารบ์อน (PFCs) และก๊าซึ่เรอืนกระจกท่ี่�ม่ฟลูออรน่อื�น ๆ 
ตามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 95102 ของลักษีณะ 17 ของขอ้บังคับ
ของประมว่ลกฎหมายแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(i)  “จ่ดิประสงค์ในการใชง้านระดัิบสูง” หมายถึงการใช ้ ZEV 
โดิยท่ี่�ผูิซื้ึ่�อสามารถจัดิเตรย่มเอกสารท่ี่�ระบ่ว่า่การใชง้านนั�นน่า
จะส่งผิลใหม่้ระยะที่างโดิยเฉล่�ยมากกว่า่ 25,000 ไมล์ต่อปี 

(j)  “สถาน่ชารจ์ระดัิบ 2” หมายถึงสถาน่ชารจ์ท่ี่�ม่ระดัิบแรง
ดัินไฟฟ้าทัี่�ว่ไปท่ี่� 208-250V อตัราแอมแปรทั์ี่�ว่ไปท่ี่� 15-90 
แอมแปร ์ และปลั�กตัว่ผูิ้ทัี่�ว่ไปของ SAE J1772 เพัื�อเส่ยบ

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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มาตรา  2.  ใหเ้พัิ�มมาตรา 17044 ในประมว่ลกฎหมายว่า่
ด้ิว่ยเงนิรายได้ิและระบบการจัดิเก็บภาษ่ี เพัื�อใหเ้ข้าใจคว่าม
หมายดัิงน่�: 
17044.  (a)  ในแต่ละปีท่ี่�ต้องเส่ยภาษ่ีท่ี่�เริ�มในหรอืหลังว่นัท่ี่� 
1 มกราคม 2023 นอกเหนือจากภาษ่ีอื�นใดิท่ี่�กำาหนดิโดิยส่ว่น
น่� จะม่การเรย่กเก็บภาษ่ีเพัิ�มเติมในอตัรารอ้ยละ 1.75 ของ
รายได้ิท่ี่�ต้องเส่ยภาษ่ีของผูิเ้ส่ยภาษ่ีส่ว่นท่ี่�เกินสองล้านดิอลลาร ์
($2,000,000) 

(b)  เพืั�อใหไ้ปเป็นตามจ่ดิประสงค์ของการใชส่้ว่นท่ี่� 10.2 (เริ�ม
ท่ี่�มาตรา 18401) ของภาคท่ี่� 2 ภาษ่ีท่ี่�เรย่กเก็บภายใต้มาตรา
น่� จะถือว่า่กำาหนดิไว่ภ้ายใต้มาตรา 17041 

(c)  สิ�งต่อไปน่�จะไม่ม่ผิลใช้บังคับกับภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตร
าน่�: 
(1)  บที่บัญญัติในมาตรา 17039 ท่ี่�เก่�ยว่กับการใหสิ้นเชื�อ 
(2)  บที่บัญญัติในมาตรา 17041 ว่า่ด้ิว่ยสถานะการยื�นและ
การคำานว่ณใหม่ของฐานอตัราภาษ่ีเงนิได้ิ 

(3)  บที่บัญญัติในมาตรา 17045 ว่า่ด้ิว่ยผิลตอบแที่นรว่่ม
กัน 

(d)  รายได้ิท่ี่�เกิดิจากภาษ่ีท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตราน่�จะนำาไป
ฝ่ากเข้า Clean Cars and Clean Air Trust Fund ซึึ่�งจัดิ
ตั�งขึ�นตามมาตรา 80203 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ย
ที่รพััยากรสาธารณะ 
มาตรา  3.  Sunset

(a)  ยกเว่น้ตามท่ี่�บัญญัติไว่ใ้นอนม่าตรา (b) บที่บัญญัติของ
กฎหมายฉบับน่�จะไม่ม่ผิลบังคับใชดั้ิงต่อไปน่�: 
(1)  มาตรา 17044 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยเงนิรายได้ิ
และระบบการจัดิเก็บภาษ่ีจะไม่ม่ผิลบังคับใชใ้นว่นัท่ี่� 1 มกราคม 
2043 

(2)  ภาค 47 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80200) แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่
ด้ิว่ยที่รพััยากรสาธารณะจะไม่ม่ผิลบงัคับใชใ้นว่นัท่ี่� 30 มิถ่นายน 
2043

(b)  (1)  โดิยไม่คำานึงถึงอนม่าตรา (a) หากเป็นเว่ลาสาม
ปีปฏิิทิี่นติดิต่อกันในหรอืหลังว่นัท่ี่� 1 มกราคม 2030 การ
ปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกทัี่�ว่ทัี่�งรฐัจะตำ�ากว่่าระดัิบการปล่อย
ก๊าซึ่เรอืนกระจกทัี่�ว่ทัี่�งรฐัในปี 1990 อยา่งน้อยรอ้ยละ 
80 ตามท่ี่�รายงานในรายการก๊าซึ่เรอืนกระจกตามมาตรา 
39607.4 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยอาชว่่อนามัยและ
คว่ามปลอดิภัย บที่บัญญัติของกฎหมายฉบับน่�จะไม่ม่ผิล
บังคับใชต้ามท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นอนม่าตราน่�
(2)  มาตราของกฎหมายฉบับน่�ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) ของ
อนม่าตรา (a) จะไม่ม่ผิลบังคับใชใ้นว่นัท่ี่� 1 มกราคม ถัดิ
จากปีปฏิิทิี่นท่ี่�เป็นไปตามเงื�อนไขท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นว่รรค (1) 

(3)  มาตราของกฎหมายฉบับน่�ท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) ของ
อนม่าตรา (a) จะไม่ม่ผิลบังคับใชใ้นว่นัท่ี่� 30 มิถ่นายน ถัดิ
ไปหลังจากสิ�นปีปฏิิทิี่นท่ี่�เป็นไปตามเงื�อนไขท่ี่�กำาหนดิไว่้ใน
ว่รรค (1) 

(c)  เงนิใดิ ๆ ท่ี่�เหลืออยูใ่น Clean Cars and Clean Air 
Trust Fund หลังจากภาค 47 (เริ�มท่ี่�มาตรา 80200) ของ
ประมว่ลกฎหมายว่่าด้ิว่ยที่รพััยากรสาธารณะจะไม่ม่ผิล

(u)  “การชารจ์ไฟฟ้าสำาหรบั ZEV” หมายถึงแต่ไม่จำากัดิเพัย่ง
การชารจ์แบตเตอร่�ไฟฟ้าของยานพัาหนะพัลังงานไฟฟ้า 

หมวด  6.  การจัดสำรรเงินิใหม่
80229.  การปรบัเปล่�ยนการจัดิสรรอตัรารอ้ยละของเงนิ
(a)  (1)  การจัดิสรรตามอัตรารอ้ยละของเงนิท่ี่�อธิบายไว่ใ้
นอนม่าตรา (c) ของมาตรา 80212 สามารถแก้ไขได้ิโดิย
คณะกรรมาธกิารหลังว่นัท่ี่� 30 มิถ่นายน 2028 ตามท่ี่�ระบ่
ไว่ใ้นมาตราน่�
(2)   การจัดิสรรตามอัตราร้อยละของเงินท่ี่�อธิบายไว่้ใน
อนม่าตรา (B) ของมาตรา 80218 สามารถแก้ไขได้ิโดิยคณะ
กรรมการของรฐัหลังว่นัท่ี่� 30 มิถ่นายน 2028 ตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้น
มาตราน่�
(b)  (1)  การปรบัเปล่�ยนทัี่�งหมดิในการจัดิสรรตามอัตราร้
อยละของเงนิท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (a) จะต้องดิำาเนินก
ารผ่ิานกระบว่นการสาธารณะโดิยใช้เว่ลาแสดิงคว่ามคิดิเ
หน็อยา่งน้อย 30 ว่นั รว่มถึงการประช่มเชงิปฏิิบัติการของ
ผูิ้ม่ผิลประโยชน์อยา่งน้อยหนึ�งครั �ง การปรบัเปล่�ยนจะต้อง
สอดิคล้องกับแผินการลงท่ี่นรายปีหรอืหลายปี 

(2)  เมื�อที่ำาการปรบัเปล่�ยนตามว่รรค (1) คณะกรรมาธกิาร
และคณะกรรมการของรัฐจะต้องเร่ยกประช่มคณะ
กรรมการท่ี่�ปรกึษีาผู้ิม่ผิลประโยชน์รว่่มเพืั�อที่บที่ว่นและให้
ข้อมูลในแผินการลงท่ี่นประจำาปีหรอืหลายปี 

(c)  คณะกรรมาธกิารและคณะกรรมการของรฐัจะต้องไม่เส
นอการเปล่�ยนแปลงในการจัดิสรรตามอัตรารอ้ยละของเงนิ
ตามท่ี่�อธบิายไว่ใ้นอนม่าตรา (a) เว่น้แต่และจนกว่า่คณะก
รรมาธกิารหรอืคณะกรรมการของรฐัจะที่ำาทัี่�งสองอย่างต่อไ
ปน่�ตามท่ี่�เหน็สมคว่ร: 
(1)  กำาหนดิว่า่การจัดิสรรตามอัตรารอ้ยละอื�นจะตอบสนอง
จ่ดิประสงค์ของภาคน่�ได้ิด่ิกว่า่ 
(2)  เผิยแพัรร่ายงานท่ี่�อธบิายว่า่การปรบัเปล่�ยนการจัดิสรร
ตามอัตรารอ้ยละจะตอบสนองจ่ดิประสงค์ของภาคน่�ได้ิด่ิขึ�น
อยา่งไร 

หมวด  7.  การแก้ไขเพัิ�มเติม
80230.  การแก้ไขเพัิ�มเติมภาค
(a)  (1)  ยกเว่น้ตามท่ี่�ระบ่ไว่ใ้นว่รรค (2) สภานิติบัญญัติ
สามารถแก้ไขส่ว่นน่�โดิยกฎเกณฑ์ท่ี่�ผิ่านในแต่ละสภาของ
สภานิติบัญญัติโดิยการลงคะแนนเส่ยงโดิยการขานชื�อท่ี่�
ป้อนลงในบันทึี่กการประช่มสภา สามในส่�ของสมาชกิภาพั
เหน็พั้องต้องกัน โดิยม่เงื�อนไขว่า่กฎหมายนั�นสอดิคล้อง
และส่งเสรมิจ่ดิประสงค์ของภาคน่� 
(2)  สภานิติบญัญติัอาจแก้ไขอนม่าตรา (a) ของมาตรา 
80207 โดิยการลงคะแนนเส่ยงในบนัทึี่กการประช่มสภา 
สองในสามของสมาชกิภาพัเหน็พัอ้งต้องกัน โดิยม่เงื�อนไขว่า่
บที่บัญญติันั�นสอดิคล้องและส่งเสรมิจ่ดิประสงค์ของภาคน่� 
(b)  ไม่ม่บที่บัญญัติท่ี่�ตราขึ�นหลังจากว่นัท่ี่� 1 ต่ลาคม 2021 
แต่ก่อนว่นัท่ี่�ภาคน่�ม่ผิลบังคับใช ้ ซึึ่�งจะถือเป็นการแก้ไขภาค
น่� จะม่ผิลใชบ้ังคับหลังจากว่นัท่ี่�ม่ผิลบังคับใชข้องภาคน่� เว่น้
แต่จะผิ่านกฎเกณฑ์ตามข้อกำาหนดิของอนม่าตรา (a) 

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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(B)  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�น ๆ ท่ี่�เพัิ�ม
ภาษ่ีจากรายได้ิส่ว่นบ่คคลเพัื�อเป็นเงนิท่ี่นในโปรแกรมหรอื
กิจกรรมท่ี่�ที่ำารว่่มกันท่ี่�ไม่รว่มถึงการลดิการปล่อย GHG 
จากการขนส่งและไฟป่าจัดิการกับหัว่ข้อท่ี่�แยกจากกัน
และชดัิเจน การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนเหล่า
น่�รว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเฉพัาะการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิย
ประชาชนท่ี่�เริ�มแรกกำาหนดิโดิยอัยการสูงส่ดิเป็นการเข้าชื�อ
เสนอกฎหมายโดิยประชาชนหมายเลข 21-0022 

(3)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของอนม่าตรา 
(b) ของมาตรา 10 ของมาตรา II ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลิฟอรเ์น่ย เนื�องจากหน่ว่ยงานดัิงกล่าว่เก่�ยว่ขอ้งกับอำานาจ
ตามรฐัธรรมนญูท่ี่�แยกจากกันและชดัิเจน และหวั่ขอ้ท่ี่�แยกจาก
กันและชดัิเจน การเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�จึงไม่
ขดัิแยง้กับการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนใดิ ๆ ท่ี่�อธบิาย
ไว่ใ้นว่รรค (2) ผูิม่้สิที่ธเิลือกตั�งขอประกาศในท่ี่�น่�ว่า่การเข้าชื�อ
เสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�และการเข้าชื�อเสนอกฎหมาย
โดิยประชาชนท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (2) ไม่ได้ิแขง่ขนักับที่างเลือก
ทัี่�งหมดิหรอืไม่ม่เลย ผูิม่้สิที่ธเิลือกตั�งแสดิงเจตจำานงอยา่งเสร่
และชดัิเจนในท่ี่�น่�ว่า่หากการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชน
น่�และการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนใดิ ๆ ท่ี่�อธบิายไว่้
ในว่รรค (2) ได้ิรบัการอนมั่ติในการเลือกตั�งครั �งเด่ิยว่กัน คว่ร
ใหทั้ี่�งการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�และการเข้าชื�อ
เสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�น ๆ ม่ผิลตามกฎหมายและบงัคับ
ใชไ้ด้ิอยา่งสมบูรณ์ครบถ้ว่น 

(c)  หากการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ได้ิรบัการ
อน่มัติโดิยผู้ิลงคะแนนเส่ยงแต่ถูกแที่นท่ี่�โดิยการเข้าชื�อเส
นอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ขัดิแยง้กันอื�น ๆ ท่ี่�ได้ิรบัอนมั่ติ
จากผูิ้ม่สิที่ธิเลือกตั�งในการเลือกตั�งครั �งเด่ิยว่กันทัี่�งหมดิ
หรอืบางส่ว่น และข้อเสนอขัดิแยง้กันดัิงกล่าว่ถูกพัิจารณา
เป็นโมฆะในภายหลัง ข้อเสนอน่�จะต้องกลับมาม่ผิลบังคับใช้
อยา่งสมบูรณ์ 

มาตรา  6.  การต่คว่ามตามเจตนารมณ์เสร่
กฎหมายฉบับน่� เ ป็นการใช้อำานาจในการเข้าชื� อเสนอ
กฎหมายโดิยประชาชนของประชาชนในรฐัแคลิฟอรเ์น่ย
ตามข้อ II และ ข้อ IV ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
และจะต้องถูกต่คว่ามอย่างเสร่เพัื� อให้เป็นไปตามจ่ดิ
ประสงค์ท่ี่�กำาหนดิไว่ใ้นกฎหมายฉบับน่� 
มาตรา  7.  การยนืหยดัิ
แม้ว่า่จะม่บที่บญัญติัอื�นใดิของกฎหมาย หากรฐัหรอืเจ้า
หน้าท่ี่�คนใดิของรัฐไม่สามารถปกป้องรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายฉบบัน่�ได้ิ หลังจากได้ิรบัการอนมั่ติจากผู้ิลงคะแนน
เส่ยง หน่ว่ยงานของรฐัหรอืท้ี่องถิ�นอื�นใดิของรฐัน่�จะม่อำานาจ
ในนามของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยในการแที่รกแซึ่งกิจการใดิ ๆ ท่ี่�
ขัดิต่อคว่ามชอบด้ิว่ยรฐัธรรมนูญของกฎหมายฉบับน่� เพัื�อ
ใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ในการปกป้องรฐัธรรมนญู ไม่ว่า่
จะเป็นการฟ้องคด่ิในศาลพิัจารณาคด่ิของรฐับาลกลางหรอื
ของรฐั การอ่ที่ธรณ์ หรอืโดิยการพัจิารณาที่บที่ว่นตามคำา
ว่นิิจฉัยของศาลสูงส่ดิแห่งรฐัแคลิฟอรเ์น่ยหรอืศาลสูงส่ดิ
แหง่ประเที่ศสหรฐัอเมรกิา ค่าธรรมเน่ยมและค่าใชจ่้ายท่ี่�สม
เหต่สมผิลในการปกป้องการดิำาเนินการจะต้องเป็นค่าใชจ่้าย
จากกองท่ี่นท่ี่�เหมาะสมกับกระที่รว่งย่ติธรรม ซึึ่�งจะต้องได้ิรบั
การตอบสนองโดิยทัี่นท่ี่

บังคับใช ้ สภานิติบัญญัติจะจัดิสรรใหเ้พัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิ
ประสงค์ของกฎหมายฉบับน่�ต่อไป 

(d)  มาตราใดิ ๆ ของกฎหมายฉบบัน่�ท่ี่�จะไม่ม่ผิลบงัคับใชต้าม
มาตราน่� ใหย้กเลิกหนึ�งปีหลังจากว่นัท่ี่�มาตรานั�นไม่ม่ผิลบงัคับ
ใช ้
มาตรา  4.  การแยกส่ว่นท่ี่�ไม่เป็นโมฆะออกจากส่ว่นท่ี่�เป็น
โมฆะ 
บที่บญัญัติของกฎหมายฉบับน่�สามารถแยกออกได้ิ หากส่ว่น 
มาตรา อนม่าตรา ว่รรค อนว่่รรค อนป่ระโยค ประโยค ว่ล่ คำา 
หรอืการใช้กฏิหมายฉบับน่�ด้ิว่ยเหต่ผิลใดิก็ตามท่ี่�ถือเป็นโมฆะ
โดิยคำาตัดิสินของศาลท่ี่�ม่เขตอำานาจศาล คำาตัดิสินนั�นจะต้อง
ไม่กระที่บต่อคว่ามถูกต้อง ส่ว่นท่ี่�เหลือของกฎหมายฉบบัน่� โดิย
เอกสารฉบบัน่� ประชาชนแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ยขอประกาศว่า่พัว่ก
เขาจะรบัเอากฎหมายฉบับน่� และท่ี่กส่ว่น มาตรา อนม่าตรา 
ว่รรค อนว่่รรค อนป่ระโยค ประโยค ว่ล่ คำา และการใชก้ฎหมาย
ฉบบัน่� ไม่ได้ิถูกประกาศว่า่ไม่ถูกต้องหรอืขดัิต่อรฐัธรรมนญูโดิย
ไม่คำานึงถึง ส่ว่นหนึ�งของกฎหมายฉบับน่�หรอืการใชดั้ิงกล่าว่จะ
ถูกประกาศว่า่เป็นโมฆะในภายหลัง 
มาตรา  5.  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ขัดิ
แยง้และไม่ขัดิแยง้
โดิยเอกสารฉบับน่� ประชาชนของรฐัแคลิฟอรเ์น่ยลงคว่าม
เหน็และประกาศดัิงต่อไปน่�:
(a)  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ขัดิแยง้ 
ในกรณ่ท่ี่�การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�และการ
เข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�นหรอืมาตรการท่ี่�เพัิ�ม
รายได้ิของรฐัเพัื�อเป็นท่ี่นในการลดิการปล่อย GHG จากการ
ขนส่งและไฟป่าปรากฏิในบัตรลงคะแนนเลือกตั�งทัี่�ว่ทัี่�งรฐั 
การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนหรอืการเข้าชื�อเสนอ
กฎหมายโดิยประชาชนอื�น ๆ จะถือว่า่ขัดิแยง้กับมาตรการ
น่� ในกรณ่ท่ี่�การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่�ได้ิรบั
การลงมติเป็นเอกฉันท์ี่จำานว่นมากจากผู้ิลงคะแนนเส่ยง 
บที่บัญญัติของข้อเสนอน่�จะม่ผิลบังคับใช้อย่างครบถ้ว่น 
และบที่บัญญัติของการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชน
อื�่น ๆ จะถือเป็นโมฆะ 
(b)  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�ไม่ขัดิแยง้ 
(1)  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนน่� เป็นการใช้
อำานาจในการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนของผูิ้ลง
คะแนนเส่ยงทัี่�ว่ทัี่�งรฐัตามมาตรา 1 ของข้อ IV, และมาตรา 
8 ของข้อ II, ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย 
(2)  (A)  การเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนอื�น ๆ ท่ี่�
เก่�ยว่ขอ้งกับขั �นตอนในการนำาภาษ่ี ค่าธรรมเน่ยม และค่า
ใชจ่้ายไปใชโ้ดิยสภานิติบญัญติัแหง่รฐั องค์กรนิติบญัญติั
ท้ี่องถิ�น และผูิม่้สิที่ธเิลือกตั�งในท้ี่องถิ�นจะจัดิการกับอำานาจ
ตามรัฐธรรมนูญท่ี่�แยกจากกันและชัดิเจนจากอำานาจ
ตามรฐัธรรมนญูท่ี่�อธบิายไว่ใ้นว่รรค (1) การเขา้ชื�อเสนอ
กฎหมายโดิยประชาชนเหล่าน่� รว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเฉพัาะการ
เข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชนท่ี่�เริ�มแรกกำาหนดิโดิย
อัยการสูงส่ดิเป็นการเข้าชื�อเสนอกฎหมายโดิยประชาชน
หมายเลข 21-0026 และการเขา้ชื�อเสนอกฎหมายโดิย
ประชาชนหมายเลข 21-0042 

ข้อเสนื้อ 30 ต่ิอ
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ลักษีณะ ชนิดิ บรรจ่ภัณฑ์ หรอืการติดิฉลาก เหมาะสมต่อ
การใช้งานและม่แนว่โน้มว่า่จะเสนอให้หรอืซืึ่�อโดิยผู้ิบรโิภค
เพัื�อใชเ้ป็นยาสูบสำาหรบั ที่ำาบ่หร่� รว่มทัี่�งบ่หร่�มว่นเอง
(9)  “บรรจ่ภัณฑ์” หมายถึง หบ่หอ่ กล่อง ลัง หรอืภาชนะใดิ 
ๆ หรอืถ้าไม่ม่ภาชนะอื�น ใหห้มายคว่ามการหอ่ใดิ ๆ รว่มถึง
กระดิาษีแก้ว่ ท่ี่�บรรจ่ผิลิตภัณฑ์ยาสูบถูกขายหรอืเสนอขาย
ใหกั้บผูิ้บรโิภค
(10)  “ซิึ่การร์ะดัิบพัรเ่ม่ยม” หมายคว่ามว่า่ ซิึ่การใ์ดิ ๆ ท่ี่�ที่ำา
ด้ิว่ยมือ ไม่ได้ิผิลิตจำานว่นมากโดิยใชเ้ครื�องจักร ม่กระดิาษี
หอ่ท่ี่�ที่ำาด้ิว่ยใบยาสูบทัี่�งใบ และม่ราคาขายส่งไม่ตำ�ากว่า่สิบ
สองดิอลลาร ์ ($12) ซิึ่การร์ะดัิบพัรเ่ม่ยมไม่ม่ท่ี่�กรอง ปลาย 
หรอืหลอดิเป่าท่ี่�ไม่ใชย้าสูบและปิดิด้ิว่ยมือ
(11)  “สถานท่ี่�ค้าปล่ก” หมายถึงทัี่�งสองอยา่งต่อไปน่�:
(A)  อาคารท่ี่�จำาหน่ายผิลิตภัณฑ์ยาสูบในรา้นค้าปล่ก
(B)  เครื�องจำาหน่ายสินค้าอตัโนมัติ
(12)  “จำาหน่าย” or “ขาย” หมายถึงการขายตามเงื�อนไขท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นมาตรา 30006 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ย
เงนิรายได้ิและระบบการจัดิเก็บภาษ่ี
(13)  “ผิลิตภัณฑ์ยาสูบชชิา” หมายคว่ามว่า่ ผิลิตภัณฑ์ยาสูบท่ี่�
ม่คว่นัหรอืม่่งหมายใหสู้บในฮ่คคา “ผิลิตภัณฑ์ยาสูบชชิา” รว่ม
ถึงและอาจเรย่กว่า่ยาสูบสำาหรบัฮ่คคา ยาสูบสำาหรบัท่ี่อผ่ิานนำ�า 
มาสเซึ่ล นารกิ์เล และอารกิ์เลห ์“ผิลิตภัณฑ์ยาสูบชชิา” ไม่รว่ม
ถึงอ่ปกรณ์อเิล็กที่รอนิกส์ใดิ ๆ เชน่ ฮ่คคาอเิล็กที่รอนิกส์ บ่หร่�
ไฟฟ้า หรอืผิลิตภัณฑ์ยาสูบอเิล็กที่รอนิกส์
(14)  “ผิลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายถึง ผิลิตภัณฑ์ยาสูบตามท่ี่�
กำาหนดิไว่ใ้นว่รรค (8) ของอนม่าตรา (a) ของมาตรา 104495 
ซึึ่�งสามารถแก้ไขเพัิ�มเติมบที่บญัญติันั�นเป็นครั �งคราว่
(15)  “สารปร่งแต่งรสผิลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายถึง ผิลิตภัณฑ์
ท่ี่�ออกแบบ ผิลิต ที่ำาใหเ้กิดิผิลิตภัณฑ์ ที่ำาการตลาดิ หรอื
จำาหน่ายเพัื�อผิลิตรสชาติท่ี่�บ่งบอกลักษีณะเฉพัาะเมื�อเติมลง
ในผิลิตภัณฑ์ยาสูบ
(16)  “ผูิ้ค้าปล่กยาสูบ” หมายคว่ามว่า่ บ่คคลซึึ่�งประกอบ
กิจการในรฐัน่� ในการขายผิลิตภัณฑ์ยาสูบต่อสาธารณชน
โดิยตรงจากสถานท่ี่�ขายปล่ก “ผูิ้ค้าปล่กยาสูบ” รว่มถึงผูิ้
ดิำาเนินการตู้จำาหน่ายสินค้าอัตโนมัติซึึ่�งจำาหน่ายผิลิตภัณฑ์
ยาสูบในรฐัน่�
(b)  (1)  ผูิ้ค้าปล่กยาสูบ หรอืตัว่แที่นหรอืพันักงานของผูิ้ค้า
ปล่กยาสูบคนใดิ จะต้องไม่ขาย เสนอขาย หรอืม่ไว่เ้พัื�อขาย
หรอืเสนอขาย ผิลิตภัณฑ์ยาสูบปร่งแต่งรสหรอืสารปร่งแต่ง
กลิ�นรสของผิลิตภัณฑ์ยาสูบ
(2)  ม่ข้อสันนิษีฐานท่ี่�โต้แยง้ได้ิว่า่ผิลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นผิลิตภัณฑ์
ยาสูบปร่งแต่งรสชาติ หากผูิผ้ิลิตหรอืตัว่แที่นหรอืพันักงานของผูิ้
ผิลิตรายใดิรายหนึ�งได้ิออกแถลงการณ์หรอืเรย่กรอ้งโดิยตรงต่อผูิ้
บรโิภคหรอืต่อสาธารณชนว่า่ ผิลิตภัณฑ์ยาสูบม่หรอืผิลิตรสชาติ
ท่ี่�บง่บอกลักษีณะเฉพัาะ ซึึ่�งรว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพัย่งข้อคว่าม ส่ 
รูปภาพั หรอืทัี่�งหมดิ บนฉลากหรอืบรรจ่ภัณฑ์ของผิลิตภัณฑ์ท่ี่�ใช้
เพืั�อสื�อสารโดิยชดัิแจ้งหรอืโดิยปรยิายว่า่ผิลิตภัณฑ์ยาสูบม่รสชาติ
ท่ี่�บง่บอกลักษีณะเฉพัาะ
(c)  อนม่าตรา (b) ไม่ม่ผิลใชบ้ังคับกับการขายผิลิตภัณฑ์ย
าสูบชชิาปร่งแต่งรสชาติโดิยผูิ้ค้าปล่กยาสูบฮ่คคา หากตรง
ตามเงื�อนไขทัี่�งหมดิต่อไปน่�:

ขอ้เสนื้อ 31 
กฎหมายฉบับน่�ท่ี่�เสนอโดิยรา่งกฏิหมายว่ฒิ่สภา 793 ของ
สมัยประช่มประจำาปี 2019–2020 (หมว่ดิ 34, บที่กฎหมาย
แหง่ปี 2020) ถูกส่งไปยงัประชาชนเพืั�อเป็นการลงประชามติ
ตามบที่บญัญติัของมาตรา 9 ของขอ้ II ของรฐัธรรมนญูแหง่
รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
กฎหมายท่ี่�เสนอน่�ได้ิเพัิ�มมาตราต่าง ๆ เขา้ในประมว่ลกฎหมาย
ว่า่ด้ิว่ยส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย ด้ิว่ยเหต่น่� บที่บญัญัติใหม่
ท่ี่�จะเพัิ�มเติมเข้าไปจะพัิมพ์ัด้ิว่ยตัว่เอ่ยงเพืั�อบ่งบอกว่า่เป็น
ขอ้คว่ามใหม่ 

กฎหมายท่ี่�เสนื้อ
มาตรา  1.  ข้อ 5 (เริ�มท่ี่�มาตรา 104559.5) ถูกเพัิ�ม
เข้าไปในหมว่ดิ 1 ของส่ว่น 3 ของภาค 103 ของประมว่ล
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยส่ขภาพัและคว่ามปลอดิภัย เพัื�อใหเ้ข้าใจ
คว่ามหมายดัิงน่�:

ข้อ  5.  ข้อหา้มการขายยาสูบ
104559.5.  (a)  เพัื�อใหเ้ป็นไปตามจ่ดิประสงค์ของมาตรา
น่� ใชค้ำาจำากัดิคว่ามต่อไปน่�:
(1)  “รสชาติท่ี่�บ่งบอกลักษีณะเฉพัาะ” หมายถึง รสชาติ
หรอืกลิ�นท่ี่�แยกแยะได้ิ หรอืทัี่�งสองอยา่ง ท่ี่�มิใชร่สชาติหรอื
กลิ�นของยาสูบ ท่ี่�มาจากผิลิตภัณฑ์ยาสูบหรอืผิลพัลอยได้ิ
ใดิ ๆ ท่ี่�ผิลิตโดิยผิลิตภัณฑ์ยาสูบ รสชาติท่ี่�บ่งบอกลักษีณะ
เฉพัาะ รว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง รสชาติหรอืกลิ�นท่ี่�เก่�ยว่ข้อง
กับผิลไม้ ชอ็คโกแลต ว่านิลลา นำ�าผิึ�ง ลูกอม โกโก้ ของ
หว่าน เครื�องดืิ�มแอลกอฮอล์ เมนที่อล มิ�นต์ ว่นิเที่อรก์รน่ 
สม่นไพัร หรอืเครื�องเที่ศ ผิลิตภัณฑ์ยาสูบต้องไม่ถูกกำาหนดิ
ให้ม่รสชาติเฉพัาะเพ่ัยงเพัราะการใช้สารเติมแต่งหรอืสาร
ปร่งแต่งรส หรอืการใหข้้อมูลส่ว่นผิสม แต่เป็นการม่อยูข่อง
รสชาติหรอืกลิ�นท่ี่�แยกแยะได้ิ หรอืทัี่�งสองอยา่ง ดัิงท่ี่�อธบิาย
ไว่ใ้นประโยคแรกของคำาจำากัดิคว่ามน่� ซึึ่�งถือเป็นรสชาติท่ี่�
บ่งบอกลักษีณะเฉพัาะ
(2)  “องค์ประกอบ” หมายถึง ส่ว่นผิสม สาร สารเคม่ หรอื
สารประกอบใดิ ๆ นอกเหนือจากยาสูบ นำ�า หรอืแผิ่นยาสูบท่ี่�
ที่ำาขึ�นใหม่ ท่ี่�เพัิ�มโดิยผูิ้ผิลิตลงในผิลิตภัณฑ์ยาสูบในระหว่า่ง
กระบว่นการผิลิต การผิลิต หรอืการบรรจ่ผิลิตภัณฑ์ยาสูบ
(3)  “ผิลิตภัณฑ์ยาสูบชชิาปร่งรส” หมายถึงผิลิตภัณฑ์ยาสูบ
ชชิาใดิ ๆ ท่ี่�ม่ส่ว่นประกอบท่ี่�ที่ำาใหม่้กลิ�นเฉพัาะตัว่
(4)  “ผิลิตภัณฑ์ยาสูบปร่งรส” หมายถึงผิลิตภัณฑ์ยาสูบใดิ 
ๆ ท่ี่�ม่ส่ว่นประกอบท่ี่�ที่ำาใหม่้กลิ�นเฉพัาะตัว่
(5)  “ฮ่คคา” หมายถึง ท่ี่อผิา่นนำ�าชนิดิหนึ�งท่ี่�ใชสู้บชชิาหรอื
ผิลิตภัณฑ์ยาสูบอื�น ๆ โดิยม่ท่ี่อออ่นยาว่สำาหรบัดึิงละอองลอย
ผิา่นนำ�า ส่ว่นประกอบของฮ่คคาสามารถรว่มถึงหวั่ ลำาต้น ชาม 
และสายยาง
(6)  “รา้นขายยาสูบฮ่คคา” หมายถึง ผูิค้้าปล่กยาสูบท่ี่�ประกอบ
ธ่รกิจค้าปล่กผิลิตภัณฑ์ยาสูบชชิา ฮ่คคา และอ่ปกรณ์การสู
บด้ิว่ยฮ่คคา
(7)  “การติดิฉลาก” หมายถึง การเข่ยน การพัิมพั์ รูปภาพั 
หรอืภาพักราฟิกบนผิลิตภัณฑ์ยาสูบหรอืบรรจ่ภัณฑ์ใดิ ๆ
(8)  “ใบยาสูบ” ประกอบด้ิว่ยยาสูบท่ี่�ตัดิหรอืฉ่กสำาหรบัไปป์ 
ซึึ่�งมักจะขายเป็นถ่ง ยกเว่น้ผิลิตภัณฑ์ยาสูบใดิ ๆ เนื�องจาก

ข้อเสนื้อ 31 ต่ิอ
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เน้ือหาของกฎหมายท่ีเสนอ ข้อเสนอ  27 ต่อ

(1)  ผูิ้ค้าปล่กยาสูบฮ่คคาม่ใบอน่ญาตท่ี่�ถูกต้องในการขาย
ผิลิตภัณฑ์ยาสูบท่ี่�ออกตามหมว่ดิ 2 (เริ�มท่ี่�มาตรา 22971.7) 
ของภาค 8.6 แหง่ประมว่ลกฎหมายว่า่ด้ิว่ยธ่รกิจและว่ชิาชพ่ั
(2)  ผูิ้ค้าปล่กยาสูบฮ่คคาไม่อนญ่าตใหบ่้คคลท่ี่�ม่อาย่ตำ�ากว่า่ 
21 ปีเข้ามาหรอืเข้าไปในสถานท่ี่�เมื�อใดิก็ได้ิ
(3)  ผูิ้ค้าปล่กยาสูบฮ่คคาจะต้องดิำาเนินการตามกฎหมายท่ี่�
เก่�ยว่ข้องทัี่�งหมดิของรฐัและท้ี่องถิ�นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการขาย
ผิลิตภัณฑ์ยาสูบ
(4)  หากอนญ่าตใหบ้รโิภคผิลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานท่ี่�ของผู้ิ
ค้าปล่กยาสูบฮ่คคา ผูิ้ค้าปล่กยาสูบฮ่คคาจะต้องดิำาเนินการ
ตามกฎหมายทัี่�งหมดิของรฐัและท้ี่องถิ�นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ
บรโิภคผิลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานท่ี่�ของผูิ้ค้าปล่กยาสูบ ซึึ่�ง
รว่มถึงแต่ไม่จำากัดิเพั่ยง ถึงมาตรา 6404.5 แหง่ประมว่ล
กฎหมายว่า่ด้ิว่ยแรงงาน
(d)  อนม่าตรา (b) ไม่ม่ผิลใชบ้ังคับกับการขายซิึ่การพ์ัรเ่ม่ย
มท่ี่�ขายในหอ้งรบัรองซิึ่การท่์ี่�ม่การซืึ่�อและบรโิภคผิลิตภัณฑ์ใ
นสถานท่ี่�เท่ี่านั�น
(e)  อนม่าตรา (b) ไม่ม่ผิลใชบ้งัคับกับใบยาสูบหรอืซิึ่การพ์ัรเ่ม่ยม
(f)  ผูิ้ค้าปล่กยาสูบ หรอืตัว่แที่นหรอืพันักงานของผูิ้ค้าปล่ก
ยาสูบท่ี่�ฝ่่าฝื่นมาตราน่�ม่คว่ามผิิดิฐานฝ่่าฝ่ืนและต้องระว่าง
โที่ษีปรบัสองรอ้ยหา้สิบดิอลลาร ์($250) สำาหรบัการละเมิดิ
มาตราน่�แต่ละครั �ง
(g)  มาตราน่�ไม่ได้ิสงว่นหรอืหา้มมิใหใ้ชม้าตรฐานท้ี่องถิ�นท่ี่�ก
ำาหนดิข้อจำากัดิในการเข้าถึงผิลิตภัณฑ์ยาสูบมากกว่า่ข้อจำากั
ดิท่ี่�กำาหนดิโดิยมาตราน่� ในขอบเขตท่ี่�ม่คว่ามไม่สอดิคล้องกัน
ระหว่า่งมาตราน่�กับมาตรฐานท้ี่องถิ�นท่ี่�กำาหนดิขอ้จำากัดิท่ี่�มาก
ขึ�นในการเข้าถึงผิลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอ้จำากัดิท่ี่�มากขึ�นในการเขา้
ถึงผิลิตภัณฑ์ยาสูบในมาตรฐานท้ี่องถิ�นจะม่ผิลเหนือกว่า่
มาตรา  2.  บที่บัญญัติแห่งกฎหมายฉบับน่�สามารถแยก
ส่ว่นออกได้ิ หากบที่บัญญัติใดิ ๆ ของกฎหมายฉบับน่� หรอื
การใชก้ฎหมายถือเป็นโมฆะ การเป็นโมฆะนั�นจะไม่กระที่บ
ต่อบที่บัญญัติ หรอืการใชข้องกฎหมายฉบับน่�ท่ี่�อาจม่ผิล
บังคับใชโ้ดิยปราศจากบที่บัญญัติ หรอืการใชท่้ี่�เป็นโมฆะ
มาตรา  3.  โดิยกฎหมายฉบับน่� ไม่จำาเป็นต้องชำาระเงนิ
คืนตามมาตรา 6 ของข้อ XIII B ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐั
แคลิฟอรเ์น่ย เนื�องจากจะม่ค่าใชจ่้ายเพั่ยงอยา่งเด่ิยว่ท่ี่�อาจ
เกิดิขึ�นจากหน่ว่ยงานท้ี่องถิ�นหรอืเขตโรงเรย่น เนื�องจาก
การกระที่ำาน่� ก่อให้เกิดิอาชญากรรมหรือการละเมิดิใหม่ 
ขจัดิอาชญากรรม หรอืการละเมิดิ หรอืเปล่�ยนบที่ลงโที่ษี
สำาหรบัอาชญากรรมหรอืการละเมิดิ  ตามคว่ามหมายของ
มาตรา  17556  แหง่ประมว่ลกฎหมายของรฐับาล  หรอื
เปล่�ยนคำาจำากัดิคว่ามของอาชญากรรมตามคว่ามหมายของ
มาตรา 6 ของข้อ XIII B ของรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลิฟอรเ์น่ย
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ระยะเวลาในการลงคะแนนเสียีงโดยสีง่ทางไปรษณีียล่์วงหน้า
คือต้ั้�งแต่ั้วน้ที� 11 ตุั้ลาคม จนถึึงวน้ที� 8 พฤศจิกายน 2022
อยา่รอช้า้ ลงคะแนนเสียีงเลยวน้นี�! 
ผู้้�ลงคะแนนเสีียงทุุกคนของรัฐัแคลิฟอรัเ์นียทีุ�ได้�ข้�นทุะเบีียนแล�วจะได้�รับัีบีัตรัลงคะแนนโด้ยส่ีงทุางไปรัษณีีย์
สีำาหรับัีการัเลือกตั�งทัุ�วไปวนัทีุ� 8 พฤศจิกายน 2022

รัะยะเวลาในการัลงคะแนนเสีียงผู้่านบีัตรัลงคะแนนโด้ยส่ีงทุางไปรัษณีียจ์ะเรัิ�มต�นข้�นทัุนทีุทีุ�บีัตรัลงคะแนนถู้ก
ส่ีงไปรัษณีีย ์โด้ยไม่ช้�ากวา่วนัทีุ� 10 ตุลาคม 2022  

ทุำาให�ได้�ยนิเสีียงของทุ่านวนันี�! ส่ีงคืนบีัตรัลงคะแนนโด้ยส่ีงทุางไปรัษณีียข์องทุ่านรัะหวา่งช้ว่งเลือกตั�ง ตั�งแต่วนั
ทีุ� 11 ตุลาคม จนถู้งเวลาปิด้สีถูานทีุ�เลือกตั�งในวนัทีุ� 8 พฤศจิกายน  

หากทุ่านต�องการัไปยังสีถูานทีุ�ลงคะแนนเสีียงด้�วยตนเอง ทุ่านสีามารัถูไปได้�ก่อนวนัเลือกตั�งซ้ึ่�งเป็นวนัทีุ�  
8 พฤศจิกายน 2022 สีถูานทีุ�ลงคะแนนเสีียงตั�งแต่หน้�งแห่งข้�นไปในหลายเทุศมณีฑลจะเปิด้รัะหวา่งช้่วงการั
ลงคะแนนเสีียงล่วงหน�า  

ค�นหากล่องหยอ่นบีัตรัลงคะแนนหรัอืสีถูานทีุ�ลงคะแนนเสีียงล่วงหน�าได้�ทีุ� caearlyvoting.sos.ca.gov หรัอื 
vote.ca.gov

การลงคะแนนเสียีงช้้�วคราว
ไม่มีช้ื�ออย่ใ่นรายช้ื�อผู่้ม้ีสีทิธิ์ิ�ลงคะแนนเสียีง ณี สีถึานที�เลือกต้ั้�งหรอืศ่นยล์งคะแนน
เสียีงใช้ห่รอืไม่
ทุ่านยงัคงมีสิีทุธิทีิุ�จะลงคะแนนเสีียงด้�วยบีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาว

บั้ตั้รลงคะแนนช้้�วคราวคืออะไร
บีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาวคือบีัตรัลงคะแนนปกติทัุ�วไปทีุ�ใส่ีไว�ในซึ่องพิเศษก่อนทีุ�จะถู้กหยอ่นลงในกล่องหยอ่น
บีัตรัลงคะแนน บีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาวจะลงคะแนนโด้ยผู้้�ลงคะแนนเสีียงซ้ึ่�งเช้ื�อวา่ตนเองได้�ข้�นทุะเบีียนเพื�อลง
คะแนนเสีียงไว�แล�ว แม�วา่จะไม่มีช้ื�ออย้ใ่นรัายช้ื�อผู้้�ข้�นทุะเบีียนเป็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงอยา่งเป็นทุางการั ณี สีถูาน
ทีุ�เลือกตั�งหรัอืศ้นยล์งคะแนนเสีียงก็ตาม

ผู้้�ลงคะแนนเสีียงอาจต�องลงคะแนนเสีียงด้�วยบีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาวหากผู้้�ลงคะแนนเสีียงต�องการัลงคะแนน
เสีียงด้�วยตนเองทีุ�สีถูานทีุ�เลือกตั�งหรัอืทีุ�ศ้นยล์งคะแนนเสีียง แต่ไม่ได้�รับัีบีัตรัลงคะแนนโด้ยส่ีงทุางไปรัษณีีย์
ของตนหรัอืไม่มีบีัตรัลงคะแนนโด้ยส่ีงทุางไปรัษณีียข์องตนติด้ตัวมาด้�วยเพื�อการัแสีด้งตนก่อนทีุ�จะทุำาการัลง
คะแนนเสีียงด้�วยตนเอง

จะมีการน้บัคะแนนบั้ตั้รลงคะแนนช้้�วคราวของฉ้ันหรอืไม่
ใช้ ่จะมีการันับีคะแนนบีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาวของทุ่านหลังจากทีุ�เจ�าหน�าทีุ�การัเลือกตั�งได้�ยนืยนัแล�ววา่ทุ่านได้�
ข้�นทุะเบีียนเพื�อลงคะแนนเสีียงในเทุศมณีฑลนั�น ๆ และทุ่านยงัไม่ได้�ลงคะแนนเสีียงในการัเลือกตั�งดั้งกล่าว

บีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาวสีามารัถูใช้�ได้�ทีุ�สีถูานทีุ�เลือกตั�งหรัอืศ้นยล์งคะแนนเสีียงใด้ ๆ ในเทุศมณีฑลทีุ�ทุ่านได้�รับัี
การัข้�นทุะเบีียนเพื�อลงคะแนนเสีียงไว� อยา่งไรัก็ตาม จะนับีคะแนนเสีียงเฉพาะการัเลือกตั�งของผู้้�สีมัครัรับัีเลือก
ตั�งทีุ�ทุ่านมีสิีทุธิิ�ออกเสีียงลงคะแนนเทุ่านั�น

ท่านจะสีามารถึตั้รวจสีถึานะบั้ตั้รลงคะแนนช้้�วคราวของท่านได้อยา่งไร
ผู้้�ลงคะแนนเสีียงทุุกคนทีุ�ลงคะแนนเสีียงในบีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาวมีสิีทุธิิ�ทีุ�จะตรัวจสีอบีกับีเจ�าหน�าทีุ�การัเลือก
ตั�งปรัะจำาเทุศมณีฑลของตนวา่มีการันับีคะแนนบีัตรัหรัอืไม่ และหากไม่นับี เหตุผู้ลทีุ�ไม่นับีคืออะไรั

ทุ่านสีามารัถูตรัวจสีถูานะบีัตรัลงคะแนนช้ั�วครัาวของทุ่านได้�ทีุ�
voterstatus.sos.ca.gov
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เกี�ยวขอ้เสีนอในบั้ตั้รลงคะแนน
ขอ้เสีนอในบั้ตั้รลงคะแนนของรฐ้คืออะไร
ข�อเสีนอในบีัตรัลงคะแนน หรัอืทีุ�ร้ั �จักกันในช้ื�อข�อเสีนอ คือกฎหมายทีุ�เสีนอซ้ึ่�งต�องการัการัรับัีรัองจากผู้้�ลงคะแนน
เสีียง โด้ยทีุ�ผู้้�ลงคะแนนเสีียงส่ีวนใหญ่่ (อยา่งน�อย 50% +1) ต�องสีนับีสีนนุให�ผู้่าน
ข�อเสีนอในบีัตรัลงคะแนนจะรัะบุีไว�ในบีัตรัลงคะแนนโด้ย

	• สีภานิติบีัญ่ญ่ัติของรัฐั หรัอื
	• พลเมืองทีุ�ทุำาการัล่ารัายช้ื�อเพื�อยื�นฎีกา

ข�อเสีนอในบีัตรัลงคะแนนมีหลายปรัะเภทุ	บีัตรัลงคะแนนการัเลือกตั�งทัุ�วไปวนัทีุ�	8	พฤศจิกายน	2022	จะมีข�อเสีนอ
ในบีัตรัลงคะแนนปรัะเภทุต่าง	ๆ	ดั้งต่อไปนี�

การเขา้ช้ื�อเสีนอกฎหมายโดยประช้าช้น
	• การัเข�าช้ื�อเสีนอกฎหมายโด้ยปรัะช้าช้นอาจสีรั�างหรัอืเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรัอืปรับัีปรุังแก�ไขรัฐัธิรัรัมนญ้่
แหง่รัฐัแคลิฟอรัเ์นีย

	• ผู้้�เสีนอการัเข�าช้ื�อเสีนอกฎหมายโด้ยปรัะช้าช้นต�องรัวบีรัวมลายมือช้ื�อผู้้�สีนับีสีนนุจากผู้้�ลงคะแนนเสีียงทีุ�ข้�น
ทุะเบีียนไว�แล�วเพื�อรัะบุีไว�ในข�อเสีนอการัเข�าช้ื�อเสีนอกฎหมายโด้ยปรัะช้าช้นในบีัตรัลงคะแนน

	• การัเข�าช้ื�อเสีนอกฎหมายโด้ยปรัะช้าช้นต�องได้�รับัีการัลงคะแนนเสีียงจากผู้้�ลงคะแนนเสีียงส่ีวนใหญ่่จ้งจะผู้่าน

การลงประช้ามติั้
	• การัลงปรัะช้ามติเป็นข�อเสีนอทีุ�ทุำาเพื�อพยายามปฏิิเสีธิกฏิหมายทีุ�สีภานิติบีัญ่ญ่ัติรับัีรัอง
	• ผู้้�เสีนอต�องรัวบีรัวมลายมือช้ื�อผู้้�คัด้ค�านจากผู้้�ลงคะแนนเสีียงทีุ�ข้�นทุะเบีียนภายใน 90 วนั นับีจากวนัทีุ�
ปรัะกาศใช้�รัา่งกฎหมาย หากผู้้�เสีนอต�องการัป้องกันไม่ให�รัา่งกฎหมายดั้งกล่าวได้�รับัีการัตรัาเป็นกฎหมาย

	• หากผู้้�ลงคะแนนเสีียงลงคะแนนไม่รับัี มากกวา่รับัี กฏิหมายดั้งกล่าวจะถู้กปฏิิเสีธิให�ตกไป หากผู้้�ลงคะแนน
เสีียงลงคะแนนรับัี มากกวา่ไม่รับัี กฏิหมายจะกลายมาเป็นกฎหมาย

การแก้ไขเพิ�มเติั้มรฐ้ธิ์รรมนญ่โดยสีภานิติั้บั้ญญติ้ั้
การัแก�ไขเพิ�มเติมรัฐัธิรัรัมนญ้่แหง่รัฐัแคลิฟอรัเ์นียซ้ึ่�งเสีนอโด้ยสีภานิติบีัญ่ญ่ัติจำาเป็นต�อง

	• ได้�รับัีการัลงคะแนนเสีียงรับัีรัองจากสีภานิติบีัญ่ญ่ัติแต่ละฝ่่ายด้�วยคะแนนเสีียงสีองในสีาม
	• คะแนนเสีียงส่ีวนใหญ่่เพื�อผู้่านรัา่งทีุ�แก�ไขให�กลายเป็นกฎหมาย

การขึ�นทะเบัียนล่วงหน้าเมื�ออายุสีบิัหกปี การลงคะแนนเสียีง
เมื�ออายุสีบิัแปดปี
การขึ�นทะเบัียนล่วงหน้าคืออะไร
หากทุ่านมีอายุ 16 หรัอื 17 ปี และมีคุณีสีมบีัติตรังตามข�อกำาหนด้ด้�านสิีทุธิใินการัลงคะแนนเสีียงอื�น ๆ ทัุ�งหมด้ 
ทุ่านสีามารัถูข้�นทุะเบีียนล่วงหน�าได้�ทีุ� registertovote.ca.gov

มีช้อ่งทุางการัข้�นทุะเบีียนล่วงหน�าออนไลน์สีำาหรับัีผู้้�ทีุ�มีอายุ 16 และ 17 ปีทีุ�มีสิีทุธิคิรับีถู�วน ทีุ� registertovote.
ca.gov หรัอืผู้่านแบีบีฟอรัม์การัข้�นทุะเบีียนผู้้�ลงคะแนนเสีียงในร้ัปแบีบีเอกสีารั เยาวช้นในรัฐั รัฐัแคลิฟอรัเ์นีย ทีุ�ข้�น
ทุะเบีียนเพื�อลงคะแนนเสีียงล่วงหน�าจะมีการัข้�นทุะเบีียนทีุ�ใช้�งานได้�เมื�อมีอายุครับี 18 ปี ไปทีุ� registertovote.ca.gov 
เพื�อด้้รัายการัข�อกำาหนด้ในการัข้�นทุะเบีียนทัุ�งหมด้

ข้�นทุะเบีียนล่วงหน�าด้�วยขั �นตอนงา่ย ๆ 2 ขั�นตอน:

1.	 ไปทีุ� registertovote.ca.gov
2.	 คลิกทีุ�ปุ่ม “Pre-register to Vote (ลงทุะเบีียนล่วงหน�าเพื�อลงคะแนนเสีียง)”

ทุ่านจะได้�รับัีการัข้�นทุะเบีียนโด้ยอตัโนมัติในวนัเกิด้ครับีรัอบี 18 ปีของทุ่าน
ทุ่านยงัสีามารัถูไปทีุ�เวบ็ีไซึ่ต์ของเลขาธิกิารัรัฐัทีุ� vote.ca.gov หรัอืโทุรัศัพท์ุไปทีุ�สีายด่้วนสีำาหรับัีผู้้�ลงคะแนนเสีียงทีุ�
หมายเลขโทุรัฟรั ี(855) 345-3933



126  |  สำ�นักง�นก�รเลือกตัง้ประจำ�เทศมณฑล

สำ�นักง�นก�รเลือกต้ังประจำ�เทศมณฑล
เทศมณฑล Alameda
(510) 272-6973
www.acvote.org

เทศมณฑล Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/

เทศมณฑล Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

เทศมณฑล Butte
(530) 552-3400 หรอื (800) 894-7761 
(ภ�ยในเทศมณฑล Butte) 
www.buttevotes.net

เทศมณฑล Calaveras
(209) 754-6376 หรอื (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us

เทศมณฑล Colusa
(530) 458-0500 หรอื (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

เทศมณฑล Contra Costa
(925) 335-7800
www.cocovote.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/Elections

เทศมณฑล Imperial
(442) 265-1060 หรอื (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

เทศมณฑล Inyo
(760) 878-0224
https://elections.inyocounty.us/

เทศมณฑล Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

เทศมณฑล Kings
(559) 852-4401
www.votekingscounty.com

เทศมณฑล Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm

เทศมณฑล Lassen
(530) 251-8217
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
www.sierracounty.ca.gov/214/Elections

เทศมณฑล Siskiyou
(530) 842-8084 หรอื 
(888) 854-2000 ต่อ 8084
www.sisqvotes.org

เทศมณฑล Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

เทศมณฑล Sonoma
(707) 565-6800
https://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
www.co.tehama.ca.us/gov-departments/
elections

เทศมณฑล Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/Elections

เทศมณฑล Tulare
(559) 624-7300
http://tularecoelections.org/elections

เทศมณฑล Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

เทศมณฑล Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org

เทศมณฑล Yolo
(530) 666-8133
www.yoloelections.org

เทศมณฑล Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

เทศมณฑล Marin
(415) 473-6456
www.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) 233-6200
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

เทศมณฑล Mono
(760) 932-5537 หรอื (760) 932-5530
https://monocounty.ca.gov/elections

เทศมณฑล Monterey
(831) 796-1499 หรอื (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

เทศมณฑล Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org/396/elections

เทศมณฑล Nevada
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/1847/Elections-
Voting

เทศมณฑล Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

เทศมณฑล Placer
(530) 886-5650
www.placercountyelections.gov

เทศมณฑล Plumas
(530) 283-6256 หรอื (844) 676-VOTE
www.plumascounty.us/142/Elections-
Division-Home

เทศมณฑล Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

เทศมณฑล Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.gov

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
https://sfelections.sfgov.org

เทศมณฑล San Joaquin
(209) 468-8683 หรอื (800) 400-5009
www.sjcrov.org

เทศมณฑล San Luis Obispo
(805) 781-5228 หรอื (805) 781-5080
www.slovote.com
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10 ตุุลาคม
เจ้าหน้้าท่ี่�การเลืือกต้ั้�งประจำาเที่ศมณฑลืจะเร่�มส่ง
บั้ตั้รลืงคะแน้น้เส่ยงโดยส่งที่างไปรษณ่ยใ์น้วัน้้ท่ี่�น่้�
หรอืก่อน้วัน้้ท่ี่�น่้�
11 ตุุลาคม
กล่ืองรบ้ับั้ตั้รลืงคะแน้น้เส่ยงโดยส่งที่างไปรษณ่ยท่์ี่�
แน่้น้หน้าปลือดภ้้ยเปิด
11 ตุุลาคม – 8 พฤศจิิกายน
ระยะเวัลืาสำาหรบ้ัการลืงคะแน้น้เส่ยงโดยการส่ง
คืน้บั้ตั้รลืงคะแน้น้โดยส่งที่างไปรษณ่ย์
24 ตุุลาคม
วัน้้สุดท้ี่ายท่ี่�จะขึ้้�น้ที่ะเบั่ยน้เพื�อลืงคะแน้น้เส่ยง 
การขึ้้�น้ที่ะเบั่ยน้ผู้้้ลืงคะแน้น้เส่ยงใน้วัน้้ลืงคะแน้น้
เส่ยงม่ให้บัรก่ารท่ี่�สำาน้้กงาน้การเลืือกต้ั้�งประจำา
เที่ศมณฑลืหรอืสถาน้ท่ี่�ลืงคะแน้น้เส่ยงหล้ืงวัน้้ครบั
กำาหน้ดการขึ้้�น้ที่ะเบั่ยน้ผู้้้ลืงคะแน้น้เส่ยงจน้ถ้งแลืะ
รวัมถ้งวัน้้เลืือกต้ั้�งด้วัย 

29 ตุุลาคม
วัน้้แรกท่ี่�ศ้น้ยล์ืงคะแน้น้เส่ยงเปิดให้ลืงคะแน้น้
เส่ยงล่ืวังหน้้าใน้เที่ศมณฑลืท่ี่�ใช้ก้ฎหมายต้ั้วัเลืือก
ขึ้องผู้้้ลืงคะแน้น้เส่ยง

อย่ารอช้า ลงคะแนนเสียงเลยวนัน้ี!
ระยะเวลาสำำาหรบัการลงคะแนนเสำียงล่วงหน้าผ่่านบัตรลงคะแนนโดยสำ่งทางไปรษณีีย์คือตั�งแต่วนัที� 
11 ตุลาคม จนถึึงวนัที� 8 พฤศจิกายน 2022
สำถึานที�เลือกตั�งเปิดใหล้งคะแนนเสำยีงตั�งแต่เวลา 7:00 น. ถึึง 20.00 น. ของวนัที� 8 พฤศจิกายน 
2022 ซึ่ึ�งเป็นวนัเลือกตั�ง!

ตุุลาคม

พฤศจิิกายน

วนัท่ีท่ีตุ้องจิำา!

วนัอังคารที� 8 พฤศจิิกายน 2022
วัน้้สุดท้ี่ายสำาหรบ้ัการลืงคะแน้น้เส่ยงด้วัยตั้น้เอง
หรอืส่งบั้ตั้รลืงคะแน้น้โดยส่งที่างไปรษณ่ย์
คือภ้ายใน้ 20:00 น้. สถาน้ท่ี่�เลืือกต้ั้�งเปิด
ต้ั้�งแต่ั้ 7:00 น้. ถ้ง 20:00 น้. บั้ตั้รลืงคะแน้น้
โดยส่งที่างไปรษณ่ย์ ต้ั้องประท้ี่บัตั้ราไปรษณ่ย์
ภ้ายใน้ไม่เก่น้วัน้้ท่ี่� 8 พฤศจ่กายน้



การเลืือกต้ั้�งท้ั่�วไป

California Secretary of State 
Elections Division 
1500 11th Street 
Sacramento, CA 95814

วน้ท่ั่�ท่ั่�ต้ั้องจำำา
10 ตุั้ลืาคม

เจ้้าหน้้าท่ี่�การเลืือกต้ั้�งประจ้ำาเที่ศมณฑลืจ้ะเร่�มส่่ง
บ้ัตั้รลืงคะแน้น้โดยส่่งที่างไปรษณ่ย์ใน้วัน้้ท่ี่�น่้�หรอืก่อน้วัน้้ท่ี่�น่้�

11 ตุั้ลืาคม
กล่ืองรบ้ับ้ัตั้รลืงคะแน้น้เส่่ยงโดยส่่งที่างไปรษณ่ย์ท่ี่�แน่้น้หน้าปลือดภ้้ยเปิด

11 ตุั้ลืาคม – 8 พฤศจิำกายน
ระยะเวัลืาส่ำาหรบ้ัการลืงคะแน้น้เส่่ยงโดยการส่่งคืน้บ้ัตั้รลืงคะแน้น้

โดยส่่งที่างไปรษณ่ย์
24 ตุั้ลืาคม

วัน้้สุ่ดท้ี่ายท่ี่�จ้ะขึ้้�น้ที่ะเบัย่น้เพื่ื�อลืงคะแน้น้เส่่ยง การขึ้้�น้ที่ะเบัย่น้ผู้้ล้ืง
คะแน้น้เส่่ยงใน้วัน้้ลืงคะแน้น้เส่่ยงม่ใหบ้ัรก่ารท่ี่�ส่ำาน้้กงาน้การเลืือกต้ั้�ง
ประจ้ำาเที่ศมณฑลืหรอืส่ถาน้ท่ี่�ลืงคะแน้น้เส่่ยงหล้ืงวัน้้ครบักำาหน้ดการ

ขึ้้�น้ที่ะเบัย่น้ผู้้ล้ืงคะแน้น้เส่่ยงจ้น้ถ้งแลืะรวัมถ้งวัน้้เลืือกต้ั้�งด้วัย
29 ตุั้ลืาคม

วัน้้แรกท่ี่�ศ้น้ย์ลืงคะแน้น้เส่่ยงเปิดใหล้ืงคะแน้น้เส่่ยงล่ืวังหน้้าใน้เที่ศ
มณฑลืท่ี่�ใช้ก้ฎหมายต้ั้วัเลืือกขึ้องผู้้้ลืงคะแน้น้เส่่ยง
วน้อง้คารท่ั่� 8 พฤศจิำกายน 2022

วัน้้สุ่ดท้ี่ายขึ้องการลืงคะแน้น้เส่่ยงด้วัยตั้น้เองหรอืส่่งคืน้
บ้ัตั้รลืงคะแน้น้โดยส่่งที่างไปรษณ่ย์ ภ้ายใน้ 20.00 น้. ส่ถาน้ท่ี่�เลืือกต้ั้�งเปิด
ต้ั้�งแต่ั้เวัลืา 7:00 น้. ถ้ง 20:00 น้. บ้ัตั้รลืงคะแน้น้โดยส่่งที่างไปรษณ่ย์ต้ั้อง

ประท้ี่บัตั้ราไปรษณ่ย์ภ้ายใน้ไม่เก่น้วัน้้ท่ี่� 8 พื่ฤศจ่้กายน้

สำำาหรบ้สำำาเนาเพิ�มเติั้มของค่�มือขอ้ม่ลืสำำาหรบ้ผู่้ล้ืงคะแนน
เสำย่งในภาษาใด ๆ ตั้�อไปน่� โปรดโทั่รติั้ดตั้�อ:

ภาษาอง้กฤษ: (800) 345-VOTE (8683) 

TTY/TDD: (800) 833-8683 

Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文Chinese:  (800) 339-2857 

/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 

/Khmer:  (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 

Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 

/Vietnamese: (800) 339-8163

ใน้ควัามพื่ยายามเพื่ื่อลืดค่าใช้จ่้้ายใน้การเลืือกต้ั้ง้ ส่ภ้าน่้ต่ั้บ้ัญญต่้ั้แหง่รฐ้ได้อน้มุ้ต่ั้ใหร้ฐ้แลืะเที่ศมณฑลืส่่งค่้มือเพื่ย่งหน่้้งเล่ืมที่างไปรษณ่ย์ไปยง้แต่ั้ลืะ
ครอบัครว้ัท่่ี่ม่การลืงคะแน้น้เส่่ยง ท่ี่าน้ส่ามารถขึ้อรบ้ัส่ำาเน้าเพื่่ม่เต่ั้มได้โดยต่ั้ดต่ั้อเจ้้าหน้้าท่่ี่การเลืือกต้ั้ง้ประจ้ำาเที่ศมณฑลื หรอืโดยโที่รไปท่่ี่ (855) 345-3933

OSP 22  153402

ท่านได้ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแล้วหรอืยัง ตรวจสอบท่ีน่ี: voterstatus.sos.ca.gov
ค้นหาสถานท่ีเลือกต้ังของท่านได้ท่ีน่ี: พิมพ์ข้อความ “Vote” to GOVOTE (468683)
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8 พฤศจิกายน 2022
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