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ร่างกฎหมาย ขยายอ�านาจของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศัย  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน10

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 10  ★

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 10  ★

รา่งกฎหมาย 10 จะท�าใหว้กิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัแยล่ง ไมใ่ชด่ขี ึน้
ผูส้นับสนุนรา่งกฎหมาย 10 ตอ้งการใหค้ณุเชือ่วา่รา่งกฎหมายนี้
จะแกไ้ขวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัของเราได ้“อยา่งมเีวทมนตร”์ แตร่า่งนีม้ี
ขอ้บกพรอ่งเป็นอยา่งมากและจะท�าใหว้กิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัแยล่ง รา่ง
กฎหมาย 10:
• อนุญาตรา่งกฎหมายใหม้บีา้นส�าหรับครอบครัวเดีย่ว
• ใหอ้�านาจเจา้หนา้ทีรั่ฐในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั
• ใหอ้�านาจคณะกรรมการการเชา่ถงึ 539 คณะในการเพิม่คา่

ธรรมเนยีมนอกเหนอืจากคา่เชา่
• ท�าใหผู้เ้สยีภาษีตกอยูใ่นความเสีย่งตอ่คา่ด�าเนนิการทาง

กฎหมายกวา่หลายลา้นเหรยีญ
• เป็นการเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหม ่ๆ กวา่หลายสบิลา้นใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิน่
ผูน้�าเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัราคาไมแ่พงเห็นดว้ยกบั: การไมรั่บรา่งขอ้
กฎหมาย 10
“ขอ้เสนอ 10 จะปิดกัน้วธิกีารแกปั้ญญาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัทัว่รัฐ
ในอนาคต และจะเป็นการบงัคบัสภานติบิญัญัตแิละผูว้า่การรัฐ
จากการใหค้วามคุม้ครองผูเ้ชา่”—Alice Huffman, ประธาน 
California State Conference NAACP
“รา่งกฎหมาย 10 ไมช่ว่ยอะไรในการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมใ่นราคา
ทีไ่มแ่พงทีค่รอบครัวตา่งมคีวามตอ้งการเป็นอยา่งมาก”—John 
Gamboa, ผูร้ว่มกอ่ตัง้ The Two Hundred—เครอืขา่ยการรวมตวั
ของผูน้�าความยตุธิรรมทางสงัคมกวา่ 200 คน
“ภายใตร้า่งกฎหมาย 10 ครอบครัวทีม่องหาบา้นราคาไมแ่พงจะ

เหลอืตวัเลอืกทีน่อ้ยลงและมแีตต่วัเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาแพงมาก
ขึน้”—Robert Apodaca, ผูอ้�านวยการบรหิาร United Latinos Vote
“ส�าหรับผูส้งูอายทุีม่ปีระกนัสงัคมและมรีายไดค้งที ่รา่งกฎหมาย
ที ่10 อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย”—Marilyn H. Markham, 
กรรมการบรหิาร California Senior Advocates League
“รา่งกฎหมาย 10 อนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐสัง่การไดว้า่พวกเขา
สามารถกระท�าอะไรและไมก่ระท�าอะไรกบับา้นของพวกเขา”—
Stephen White, ประธาน California Association of REALTORS
“รา่งกฎหมาย 10 จะอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐทีไ่มไ่ดม้าจากการ
เลอืกตัง้สามารถเกบ็คา่ธรรมเนยีมทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมด รวมถงึทีอ่ยู่
อาศยัส�าหรับครอบครัวเดีย่ว โดยไมผ่า่นการลงคะแนนเสยีงของ
ผูค้นและหน่วยงานทีม่าจากการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่”—Jon Coupal, 
ประธาน Howard Jarvis Taxpayers Association
เขา้รว่มกบักลุม่อสิระ กลุม่เดโมแครต กลุม่รพัีบลกินั กลุม่ผูเ้ชา่
และผูใ้หเ้ชา่ ผูส้งูอาย ุผูเ้สยีภาษี และคนกลุม่นอ้ยในการลง
คะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 10!
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
การประชมุของสมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชน
ผวิส ี(NAACP) แหง่รัฐ California
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน
สมาคมธรุกจิขนาดเล็กรัฐ California
MARILYN H. MARKHAM, กรรมการบรหิาร
สหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐ California

คา่เชา่มนัสงูเกนิไป! การลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 10จะ
ท�าใหช้มุชนทอ้งถิน่ของเราเป็นอสิระในการตดัสนิใจวา่ตอ้งอาศยั
การคุม้ครองควบคมุคา่เชา่อะไรบา้งถา้ม ีเพือ่รับมอืกบัวกิฤติ
อสงัหารมิทรัพย ์รา่งกฎหมาย สบิจะปกป้องผูเ้ชา่
หลายครอบครัวหมดรายไดก้วา่ครึง่หนึง่ไปกบัคา่บา้น ซึง่ยอมรับ
ไมไ่ด ้การใชเ้งนิเดอืนชนเดอืนหมายความวา่ครอบครัวเหลา่นี้
ประสบความยากล�าบากในการชกัหนา้ใหถ้งึหลงั และมเีงนิเกบ็
ไวย้ามฉุกเฉนินอ้ยมาก ผูส้งูอายทุีม่รีายไดค้งทีม่เีงนิใชจ้า่ยกบั
อาหารและยารักษาโรคนอ้ยลง หลายคนทีค่วรเป็นเสาหลกัของ
ชมุชนทอ้งถิน่ของเรา—ทัง้คณุคร ูพยาบาล และพนักงานดบั
เพลงิ ตา่งถกูบงัคบัใหต้อ้งยา้ยออกไปอยูไ่กลจากชมุชนของพวก
เขาเพราะวา่บรษัิทเจา้ของทีด่นิเพิม่คา่เชา่ถงึสองหรอืสามเทา่ 
เนือ่งดว้ยมหีลายครอบครัวทีป่ระสบความยากล�าบาก พวกเขาจงึ
ถกูบงัคบัใหย้า้ยออกไปจากรัฐ California ดว้ยกนั ทิง้งาน ทิง้
ญาตพิีน่อ้ง และทิง้โรงเรยีนไวข้า้งหลงั ยิง่ไปกวา่นัน้ หลายคนถกู
บงัคบัใหต้อ้งตกเป็นบคุคลไรบ้า้นและตอ้งอาศยัอยูบ่นทอ้งถนน 
ทกุครัง้ทีค่า่เชา่เพิม่ขึน้ 5% มคีนกวา่ 2,000 คนทีถ่กูบงัคบัให ้
ตอ้งออกจากบา้นของตนเอง— ซึง่เป็นเรือ่งน่าสลดตอ่คนกลุม่นี้
และน�ามาซึง่ปัญหาคนไรบ้า้นทีร่นุแรงกวา่เชน่เคยทีรั่ฐ California 
ตอ้งรับมอื
การลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 10 จะชว่ยใหเ้มอืงตา่ง ๆ ที่
มคีวามจ�าเป็นตอ้งผา่นกฎหมายจ�ากดัคา่เชา่มเีพิม่มากขึน้ รา่ง
กฎหมาย 10 ไมใ่ชข่อ้บงัคบัการควบคมุคา่เชา่ รา่งกฎหมายนีไ้ม่
บงัคบัใหช้มุชนใด ๆ ตอ้งรับมาตรการควบคมุคา่เชา่ใด ๆ ทีถ่อืวา่
ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณท์ีอ่ยูอ่าศยัของพวกเขา ไมบ่งัคบัวธิี
การใชท้างออกเดยีวในการแกปั้ญหาทกุอยา่งกบัเมอืงใด ๆ รา่ง
กฎหมาย 10 จะชว่ยใหช้มุชนทีก่�าลงัประสบปัญหาคา่ทีอ่ยูอ่าศยั
สงูเกนิไปมกีารจ�ากดัการขึน้ราคาคา่เชา่ในแตล่ะปี ชมุชนเป็น
อสิระในการสง่เสรมิความเป็นธรรมในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่ให ้
มัน่ใจวา่ผูเ้ชา่ไดรั้บการคุม้ครองตอ่การขึน้ราคาคา่เชา่ ในขณะ
เดยีวกนักรั็บประกนัวา่เจา้ของทีด่นิไดรั้บผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
ดว้ยการขึน้ราคาประจ�าปีอยา่งสมเหตสุมผล

ผูล้งคะแนนเสยีงไดรั้บฟังหลายขอ้โตแ้ยง้ทีน่่าสบัสนเกีย่วกบั
รา่งกฎหมาย 10 จงอยา่เชือ่การโจมต ีบรษัิท Wall Street ทัง้
หลายเชน่บรษัิท Blackstone ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบันาย Donald 
Trump ไดใ้ชเ้งนิหลายลา้นดอลลารเ์พือ่ตอ่สูก้บัขอ้เสนอนี ้เพราะ
วา่พวกเขากลวัวา่ขอ้เสนอดงักลา่วจะตดัก�าไรมหาศาลทีพ่วก
เขาไดรั้บจากการกวา้นซือ้บา้นทีร่อการขาย พวกเขาไมส่นใจวา่
ครอบครัวชาว California ก�าลงัถกูท�าลายโดยคา่เชา่ราคาสงู 
มนัถงึเวลาทีจ่ะยนืหยดัสนับสนุนทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาไมแ่พงและ
คดัคา้นเศรษฐพัีนลา้นของ Wall Street และบรษัิทผูใ้หเ้ชา่หนา้
เลอืดโดยการลงคะแนนเสยีงรับใหก้บัรา่งกฎหมาย 10
รา่งกฎหมาย 10 คอืขอ้เสนอจ�ากดัทีต่อบค�าถามวา่ใครคอืผูท้ี่
ตดัสนิใจในนโยบายทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนทอ้งถิน่หรอืผลประโยชน์
พเิศษของ Sacramento และนักลงทนุอสงัหารมิทรัพยท์ีท่รง
อทิธพิลทัง้หลาย รา่งกฎหมายไมใ่ชก่ารออกนโยบายทีอ่ยูอ่าศยั
ใหม ่แตเ่ป็นเพยีงการเปิดโอกาสใหช้มุชนทอ้งถิน่—ทีม่คีวามใกล ้
ชดิกบัประชาชนมากกวา่ไดต้ดัสนิใจวา่อะไรคอืสิง่ทีด่กีบัพวกเขา
มากทีส่ดุ ถงึเวลาแลว้ทีเ่รามอี�านาจในการแกไ้ขปัญหาคนไรบ้า้น
และคา่เชา่ทีส่งูลบิในชมุชนของเรา
พยาบาล คร ูผูส้งูอาย ุแรงงานบรษัิทในรัฐ California รวมถงึ
คณะกรรมการสหภาพพนักงานบรกิารสากล (SEIU) แหง่รัฐ ผู ้
สนับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยั กลุม่สทิธพิลเมอืง นักบวชและกลุม่
ศาสนา และองคก์รอืน่ ๆ ทีค่ณุไวว้างใจตา่งผลกัดนัใหรั้บรา่ง
กฎหมาย 10 อยา่ลมืรา่งกฎหมาย สบิจะปกป้องผูเ้ชา่
รับขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัรา่งกฎหมาย 10:  
www.VoteYesOnProp10.org

ZENEI CORTEZ, ประธานรว่ม
สมาคมพยาบาลรัฐ California
NAN BRASMER, ประธาน
สมาพันธ ์California ส�าหรับผูเ้กษียณชาวอเมรกินั
ELENA POPP, ผูอ้�านวยการบรหิาร
เครอืขา่ยป้องกนัการฟ้องขบัไล่
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ขยายอ�านาจของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศัย  

บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

10
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 10  ★

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 10  ★
อยา่ถกูหลอกโดยผลประโยชนพ์เิศษของบรษัิททีค่ดัคา้นรา่ง
กฎหมาย 10 หากพวกเขาตอ้งการชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ในการมทีีอ่ยู่
อาศยัในราคาทีไ่มแ่พงซึง่เป็นความจ�าเป็นของมนุษยข์ัน้พืน้ฐาน รัฐ 
California กค็งไมต่กอยูใ่นวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัเชน่นี ้ไลล่า่ตามเงนิ: 
ผลประโยชนข์องบรษัิทอสงัหารมิทรัพยท์ีฐ่านะร�า่รวย เจา้ของทีด่นิ 
และนักลงทนุ Wall Street ไดก้�าไรจากระบบในปัจจบุนัมาตลอด
หลายทศวรรษ บรษัิทยกัษ์ใหญเ่หลา่นีข้ ึน้คา่เชา่สองหรอืสามเทา่
อยา่งน่าไมอ่ายเพราะวา่พวกเขากร็อดตวัจากการกระท�าดงักลา่ว 
พวกเขาท�าก�าไรมหาศาลจากวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัทีพ่วกเขาชว่ยกนั
สรา้งมนัขึน้มา ไมแ่ปลกใจทีพ่วกเขาไมอ่ยากจะแกไ้ขปัญหานี!้
ใครสนับสนุนรา่งกฎหมาย 10 องคก์รไมแ่สวงหาก�าไร คร ู
พยาบาล ผูเ้กษียณอาย ุแรงงาน กลุม่ศาสนา ผูส้นับสนุนดา้นที่
อยูอ่าศยั และพรรคเดโมแครตรัฐ California ตา่งเรยีกรอ้งใหรั้บ
รา่งกฎหมายดงักลา่วเพราะรา่งกฎหมาย สบิจะปกป้องผูเ้ชา่
ผูเ้ชา่และผูใ้หเ้ชา่ควรลงคะแนนเสยีงรับเพือ่รักษาความเขม้แข็ง
ของชมุชน ชว่ยใหผู้ม้งีานท�า ไดแ้ก ่คณุคร ูพนักงานดบัเพลงิ ผู ้
ใหบ้รกิารดแูลระยะยาว พนักงานรา้นขายของ สามารถอาศยัอยู่
ในชมุชนของพวกเขาโดยสามารถเขา้ถงึปัจจัยพืน้ฐานทีจ่�าเป็น
ไดอ้ยา่งอาหารและการดแูลเด็ก เจา้ของทีด่นิบรษัิททีล่ะโมภจะ
บงัคบัใหผู้พ้กิารและผูส้งูอายทุีม่รีายไดค้งทีต่อ้งเลอืกระหวา่งการ
เชา่บา้นหรอืยารักษาโรค และพวกเขาก�าลงับงัคบัใหค้รอบครัว
รายไดต้�า่ตอ้งเขา้สูภ่าวะไรบ้า้นมากขึน้ซึง่เป็นวกิฤตทิีก่�าลงัทวี
ความรนุแรงอยา่งตอ่เนือ่ง
รา่งกฎหมาย 10 ไมบ่งัคบัใชเ้ป็นกฎหมายหรอืระเบยีบใหมก่บั

ชมุชนใด ๆ รา่งกฎหมายนีเ้พยีงชว่ยใหท้า่นในฐานะประชาชนมี
อ�านาจในการพัฒนานโยบายการควบคมุคา่เชา่ส�าหรับชมุชนของ
ทา่นเอง ประชาชนเป็นผูช้นะ ไมใ่ชผ่ลประโยชนค์วามละโมภเป็น
พเิศษของใคร คา่เชา่มนัสงูเกนิไป! รับ รา่งกฎหมาย สบิ เพือ่
ปกป้องผูเ้ชา่
สนับสนุนโดย พรรคเดโมแครตรัฐ CALIFORNIA; สมาคม
พยาบาลรัฐ California; ทีอ่ยูอ่าศยัรัฐ California; สนันบิาตเมอืง
แหง่ชาต;ิ ACLU แหง่รัฐ California; มลูนธิกิารรักษาพยาบาล 
AIDS; เจา้ของทรัพยส์นิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นธรรมและราคาไม่
แพง; การคา้ทีเ่ป็นพันธมติรและชา่งทาส ี36; สหภาพพนักงาน
บรกิารสากล (SEIU); สมาพันธอ์เมรกินัแหง่รัฐ, ขา้ราชการเทศ
มณฑลและเทศบาล (AFSCME); AFL-CIO สมาคมแรงงานกลาง
เทศมณฑล Humboldt และ Del Norte; มลูนธิกิารชว่ยเหลอื
ทางกฎหมายส�าหรับชนบทรัฐ California; ศนูยต์ะวนัตกทาง
กฎหมายและความยากจน; เครอืขา่ยการด�าเนนิการแหง่ชาต-ิLos 
Angeles; สมาคมพันธมติรชายฝ่ังตอนกลางเพือ่เศรษฐกจิยัง่ยนื; 
และองคก์รผูเ้ชา่ตา่ง ๆ ทัว่รัฐ
www.VoteYesOnProp10.org
ERIC C. HEINS, ประธาน
สมาคมพยาบาลรัฐ California
แกไ้ขปรบัปรงุ WILLIAM D. SMART, JR., ประธาน, ผูน้�าการ
ประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่ Southern California
ROXANNE SANCHEZ, ประธาน
SEIU California

รา่งกฎหมาย 10 บกพรอ่งเป็นอยา่งมากและจะสง่ผลใหว้กิฤตทิี่
อยูอ่าศยัของเรารนุแรงมากขึน้ ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ
• รา่งกฎหมาย 10: ไมด่ตีอ่เจา้ของบา้นในปัจจบุนัและอนาคต
“รา่งกฎหมาย 10 จะสง่ผลกระทบตอ่เจา้ของบา้นโดยเป็นการ
ใหอ้�านาจใหมก่บัรัฐบาลทีส่ามารถสัง่การไดว้า่เจา้ของบา้น
สามารถกระท�าหรอืไมก่ระท�าอะไรกบัทีอ่ยูอ่าศยัของตนเองได ้
มนัอาจท�าใหบ้า้นมรีาคาแพงมากยิง่ขึน้ส�าหรับผูซ้ ือ้ในอนาคต 
และสง่ผลกระทบตอ่ครอบครัวทีก่�าลงัพยายามซือ้บา้นหลงัแรก
ของพวกเขา” — Stephen White ประธานสมาคมนายหนา้
อสงัหารมิทรัพยรั์ฐ California
• รา่งกฎหมาย 10: ไมด่ตีอ่ผูเ้ชา่
“ผูเ้ชา่หลายหมืน่คน รวมถงึผูส้งูอายแุละผูท้ีม่รีายไดค้งที ่อาจ
ถกูบงัคบัใหต้อ้งออกจากหอ้งชดุและชมุชนของตนภายใตร้า่ง
กฎหมาย 10 ซึง่อนุญาตใหเ้จา้ของทีด่นิทีม่ฐีานะในรปูบรษัิท
สามารถเปลีย่นหอ้งชดุเป็นคอนโดและหอ้งพักใหเ้ชา่พักผอ่น
ระยะสัน้ได ้รา่งกฎหมายนีจ้ะเพิม่ตน้ทนุคา่เชา่และท�าใหก้ารหา
ทีอ่ยูอ่าศยัราคายอ่มเยายิง่ล�าบากมากยิง่ขึน้”—Alice Huffman 
ประธาน การประชมุรัฐแคลฟิอรเ์นยี สมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความ
กา้วหนา้ของประชาชนผวิส ี(NAACP)
ไมรั่บรา่งกฎหมายที ่10—ขอ้บกพรอ่งมากเกนิไป:
• อนุญาตรา่งกฎหมายใหม้บีา้นส�าหรับครอบครัวเดีย่ว
รา่งกฎหมาย 10 จะยกเลกิการคุม้ครองทีเ่จา้ของบา้นไดรั้บสทิธิ์
มาตลอดมากกวา่ 20 ปี และจะเป็นการปลอ่ยใหรั้ฐบาลเขา้มา
ก�ากบัราคาบา้นทีค่รอบครัวเดีย่วสว่นบคุคลเป็นเจา้ของ โดยการ
ควบคมุการคดิราคาของเจา้ของบา้นในการปลอ่ยเชา่บา้น—หรอื
แมแ้ตป่ลอ่ยเชา่หอ้ง รา่งกฎหมาย 10 อาจน�าไปสูส่ถานการณท์ี่
เจา้หนา้ทีรั่ฐคดิคา่ธรรมเนยีมกบัเจา้ของบา้นเพือ่ใหน้�าบา้นของ
พวกเขาออกจากตลาดปลอ่ยเชา่
• ใหอ้�านาจเจา้หนา้ทีรั่ฐในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั
รา่งกฎหมาย 10 ท�าใหค้ณะกรรมการคา่เชา่กวา่ 539 คณะอยูใ่น
ความรับผดิชอบเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการใหอ้�านาจหน่วยงานรัฐ
อยา่งไมจ่�ากดัในการเพิม่คา่ธรรมเนยีมทีอ่ยูอ่าศยั และทา้ยทีส่ดุ
จะน�าไปสูก่ารขึน้คา่เชา่ และท�าใหบ้า้นและหอ้งชดุราคาแพง
มากยิง่ขึน้ คณะกรรมการเหลา่นีอ้าจมอี�านาจอยา่งไมจ่�ากดัใน
การก�าหนดเงนิเดอืนและผลตอบแทนของตน ในขณะเดยีวกนัก็
เป็นการเพิม่คา่ธรรมเนยีมใหก้บัทีอ่ยูอ่าศยัซึง่จะตกเป็นภาระให ้
กบัผูเ้ชา่ในรปูแบบของคา่เชา่ทีส่งูขึน้
• ท�าใหผู้เ้สยีภาษีตกอยูใ่นความเสีย่งตอ่คา่ด�าเนนิการทาง

กฎหมายกวา่หลายลา้นเหรยีญ
หากเจา้ของบา้น ผูเ้ชา่ หรอืผูล้งคะแนนเสยีงทา้ทายกฎหมายใน
ศาล รา่งกฎหมาย 10 จะท�าใหผู้เ้สยีภาษีรัฐ California ตอ้งจา่ย
เพือ่สนับสนุนรา่งกฎหมาย ผูเ้สยีภาษีอาจตกอยูใ่นภาวะทีต่อ้ง
จา่ยเงนิหลายลา้นดอลลารส์�าหรับขอ้เสนอทีร่า่งอยา่งไมด่พีอและ
มขีอ้บกพรอ่ง
• เป็นการเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหม ่ๆ กวา่หลายสบิลา้นใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิน่
นักวเิคราะหท์างนติบิญัญัตทิีไ่มส่งักดัพรรคกลา่ววา่
รา่งกฎหมาย 10 อาจเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิน่กวา่หลาย
สบิลา้นดอลลารต์อ่ปีและท�าใหรั้ฐตอ้งสญูเสยีรายไดอ้กีหลายลา้น
ดอลลาร ์นีอ่าจน�าไปสูเ่งนิงบประมาณส�าหรับการศกึษาและบรกิาร
ฉุกเฉนิตา่ง ๆ ทีน่อ้ยลง การสรา้งบา้นใหมท่ีล่ดลง และการสญูเสยี
ต�าแหน่งงานดา้นกอ่สรา้งทีร่ายไดด้กีวา่หลายพันต�าแหน่ง
• ท�าใหต้น้ทนุคา่บา้นทีม่อียูเ่ดมิสงูขึน้
คา่ธรรมเนยีมใหม ่ๆ ของรัฐและกฎระเบยีบตา่ง ๆ จะสง่ผลให ้
เจา้ของบา้นเกดิแรงจงูใจทางการเงนิเป็นอยา่งมากในการปรับ
เปลีย่นสถานทีท่ีใ่หเ้ชา่เพือ่ผลก�าไรทีม่ากกวา่เดมิ เชน่ การให ้
เชา่พักผอ่นระยะสัน้ ซึง่จะเพิม่ตน้ทนุคา่ทีอ่ยูอ่าศยัในปัจจบุนัและ
ท�าใหผู้เ้ชา่ประสบความยากล�าบากมากยิง่ขึน้ในการหาบา้นราคา
ยอ่มเยาในอนาคต
สรปุ: รา่งกฎหมาย 10 มขีอ้บกพรอ่งมากเกนิไปและจะท�าให ้
วกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัมคีวามรนุแรงมากขึน้
เรยีนรูว้า่ท�าไมผูล้งคะแนนเสยีงจากทกุฝ่ายทางการเมอืงและทัว่
ทกุมมุของรัฐ California จงึลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 10 
ที ่www.ReadltForYourself.com
American G.I. การประชมุแสดงความคดิเห็นแหง่รัฐ California, 
สมาคมสนับสนุนผูส้งูอายรัุฐ California, การประชมุ NAACP 
แหง่รัฐ California, สมาคมนายหนา้อสงัหารมิทรัพยรั์ฐ 
California, สมาคมธรุกจิครอบครัวแหง่ California, สมาคมผู ้
เสยีงภาษี Howard Jarvis, หอการคา้รัฐ California, สมาคม
ธรุกจิรัฐ California, สมาพันธก์ารลงคะแนนเสยีงชาวละตนิ
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
การประชมุของสมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชน
ผวิส ี(NAACP) แหง่รัฐ California
FREDERICK A. ROMERO, ผูบ้ญัชาการรัฐ
American G.I. การประชมุแสดงความคดิเห็นแหง่รัฐ California
STEPHEN WHITE, ประธาน
สมาคมนายหนา้อสงัหารมิทรัพยรั์ฐ California




