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ร่างกฎหมาย ขยายอ�านาจของรฐับาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน10

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ	 จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
การเชา่ทีอ่ยูอ่าศยัในรฐั	California	มรีาคาแพง 
โดยทัว่ไป ผูเ้ชา่ในรัฐ California จา่ยเงนิคา่เชา่บา้น
รอ้ยละ 50 มากกวา่ผูเ้ชา่ในรัฐอืน่ ๆ ในบางสว่นของ
รัฐ คา่เชา่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของประเทศมากกวา่สองเทา่ 
คา่เชา่มรีาคาสงูในรัฐ California เนือ่งจากรัฐไมม่ทีีอ่ยู่
อาศยัทีเ่พยีงพอส�าหรับทกุคนทีต่อ้งการอาศยัอยูท่ีน่ี ่
คนทีต่อ้งการอาศยัอยูท่ีน่ีต่อ้งแขง่ขนัเพือ่แกง่แยง่ทีอ่ยู่
อาศยั ซึง่มรีาคาคา่เชา่ทีส่งูขึน้ 
หลายเมอืงมกีฎหมายควบคมุคา่เชา่ หลาย
เมอืงในรัฐ California —รวมไปถงึ Los Angeles, 
San Francisco, และ San Jose—มกีฎหมายทีจ่�ากดั
อตัราการขึน้คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัของผูใ้หเ้ชา่ตัง้แตห่นึง่ปี
ขึน้ไป กฎหมายดงักลา่วมกัมชีือ่วา่กฎหมายควบคมุคา่
เชา่ ชาว California จ�านวนหนึง่ในหา้อาศยัอยูใ่นเมอืง
ทีม่กีฎหมายควบคมุคา่เชา่ คณะกรรมการคา่เชา่ทอ้ง
ถิน่เป็นผูบ้รหิารการควบคมุคา่เชา่ คณะกรรมการเหลา่
นีไ้ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากคา่ธรรมเนยีมของ
ผูใ้หเ้ชา่ 
การพจิารณาคดขีองศาลวา่ดว้ยการจ�ากดัการ
ควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ ศาลไดต้ดัสนิวา่กฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่ตอ้งอนุญาตใหผู้ใ้หเ้ชา่ไดรั้บ “ผล
ตอบแทนในอตัราทีเ่ป็นธรรม” นีห่มายความวา่ผูใ้หเ้ชา่
ตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้พิม่คา่เชา่ทีเ่พยีงพอตอ่การรับ
ก�าไรในแตล่ะปี
กฎหมายรฐัจ�ากดัการควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ 
กฎหมายรัฐทีเ่รยีกวา่ กฎหมายคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยั 

Costa-Hawkins จ�ากดัการควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ 
Costa-Hawkins สรา้งขอ้จ�ากดัหลกัสามประการ 
ประการแรก คา่เชา่ทีพั่กไมส่ามารถใชไ้ดก้บับา้น
ครอบครัวเดีย่วทกุหลงั ประการทีส่อง การควบคมุคา่
เชา่ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทีพั่กสรา้งใหมใ่ด ๆ ทีก่อ่สรา้ง
ขึน้เสร็จหลงัจากวนัที ่1 กมุภาพันธ ์1995 ประการที่
สาม กฎหมายควบคมุคา่เชา่ไมส่ามารถควบคมุวา่ผูใ้ห ้
เชา่จะตอ้งคดิคา่เชา่กบัผูเ้ชา่รายใหมเ่ทา่ใดในครัง้แรก
ทีม่กีารยา้ยเขา้ 
รายไดภ้าษขีองรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั ภาษีสาม
ประเภทคอืแหลง่ทีม่าแหลง่ใหญท่ีส่ดุของรายไดจ้าก
ภาษีส�าหรับรัฐและรัฐบาลทอ้งถิน่ในรัฐ California  รัฐ
เก็บภาษีรายไดส้ว่นบคุคลจากรายได—้รวมไปถงึคา่
เชา่ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หเ้ชา่—ซึง่ไดรั้บภายในรัฐ รัฐบาล
ทอ้งถิน่เกบ็ภาษีทีอ่ยูอ่าศยัจากเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัตาม
มลูคา่ของทรัพยส์นิเหลา่นัน้ รัฐบาลรัฐและรัฐบาลทอ้ง
ถิน่เกบ็ภาษีการขายจากการขายสนิคา้ปลกี 

ขอ้เสนอ
ยกเลกิ	Costa-Hawkins ขอ้เสนอนีจ้ะยกเลกิ การจ�ากดั
กฎหมายควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ใน Costa-Hawkins 
ภายใตข้อ้เสนอนี ้เมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ สามารถ
ก�ากบัคา่เชา่ส�าหรับทีพั่กทกุประเภท นอกจากนีพ้วก
เขายงัสามารถจ�ากดัอตัราการขึน้คา่เชา่ของผูใ้หเ้ชา่
เมือ่มผีูเ้ชา่รายใหมย่า้ยเขา้ ขอ้เสนอนีไ้มท่�าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงใด ๆ ตอ่กฎหมายควบคมุคา่เชา่ทอ้งถิน่ 
โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการ เมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ 

• ยกเลกิกฎหมายของรัฐทีจ่�ากดัขอบเขตนโยบาย
ควบคมุคา่เชา่ในปัจจบุนัซึง่เมอืงและเขตอ�านาจศาล
ในทอ้งถิน่อืน่ ๆ อาจก�าหนดใหม้ี

• อนุญาตใหน้โยบายตา่ง ๆ สามารถจ�ากดัอตัราคา่เชา่
ทีเ่จา้ของบา้นเชา่อาจเรยีกเกบ็ส�าหรับผูเ้ชา่รายใหม ่
การกอ่สรา้งใหม ่และบา้นครอบครัวเดีย่ว

• โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายรัฐ California ก�าหนด
วา่นโยบายการควบคมุคา่เชา่จะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธิ
ของผูใ้หเ้ชา่ในการทีจ่ะไดรั้บรายไดท้ีเ่ป็นธรรมจาก
อสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ของตน

สรปุการประเมนิผลกระทบตอ่งบ
ประมาณสทุธขิองรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั	
โดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• aมคีวามเป็นไปไดท้ีร่ายไดส้ทุธขิองรัฐและทอ้งถิน่

จะลดลงหลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปีในระยะยาว ขึน้
อยูก่บัการด�าเนนิการของชมุชนทอ้งถิน่ตา่ง ๆ การ
สญูเสยีรายไดอ้าจนอ้ยลง หรอืมากขึน้เป็นอยา่งมาก

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั	ที	่	
http://voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย	 ต่ อ

จะตอ้งด�าเนนิการตา่งหากในการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
ทอ้งถิน่ 
ก�าหนดใหม้อีตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ขอ้
เสนอนีก้�าหนดใหก้ฎหมายควบคมุคา่เชา่อนุญาตใหผู้ ้
ใหเ้ชา่มอีตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ซึง่สง่ผลใหค้�า
พพิากษาของศาลในอดตีน�ามาปรับใชใ้นกฎหมายรัฐ 

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ หากชมุชนตา่ง ๆ ตอบ
สนองตอ่ขอ้เสนอนีด้ว้ยการขยายการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่ดงักลา่ว อาจน�าไปสูผ่ลกระทบทาง
เศรษฐกจิบางประการ ผลกระทบทีม่โีอกาสเกดิขึน้มาก
ทีส่ดุ ไดแ้ก:่

• เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งระเบยีบคา่เชา่ ผูใ้หเ้ชา่บาง
รายจะขายทีอ่ยูอ่าศยัใหเ้ชา่ของตนใหก้บัเจา้ของ
ใหมท่ีจ่ะอาศยัอยูท่ีน่ั่น 

• คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัจะลดลงเนือ่งจากผูใ้หเ้ชา่ไม่
ตอ้งการจา่ยมากขนาดนัน้ส�าหรับทรัพยส์นิเหลา่นี ้

• ผูเ้ชา่บางรายจะจา่ยคา่เชา่นอ้ยลงและผูใ้หเ้ชา่
บางรายจะไดรั้บรายไดค้า่เชา่ทีน่อ้ยลง

• ผูเ้ชา่บางรายจะยา้ยทีพั่กนอ้ยครัง้มากขึน้ 
ผลกระทบเหลา่นีจ้ะขึน้อยูก่บัวา่มกีีช่มุชนทีอ่อก
กฎหมายใหม ่และครอบคลมุทีอ่ยูอ่าศยักีแ่หง่ และมี
คา่เชา่ทีถ่กูจ�ากดัมากเทา่ใด ผูล้งคะแนนเสยีงในบาง
ชมุชนไดเ้สนอใหม้กีารขยายการใชก้ฎหมายควบคมุคา่
เชา่หากขอ้เสนอนีผ้า่น หากชมุชนทอ้งถิน่ตราขอ้บงัคบั
คา่เชา่ทีเ่ขม้งวด ผลกระทบทางเศรษฐกจิอืน่ ๆ (เชน่ 
ผลกระทบตอ่การกอ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั) อาจปรากฏขึน้
การเปลีย่นแปลงในรายไดร้ฐัและรายไดท้อ้ง
ถิน่ ผลกระทบทางเศรษฐกจิของขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผล
ตอ่ภาษีทรัพยส์นิ ภาษีการขาย และรายไดจ้ากภาษี 
ผลกระทบทีส่�าคญัทีส่ดุและมโีอกาสเกดิขึน้มากทีส่ดุ 
ไดแ้ก:่ 
•	มกีารเสยีภาษทีรพัยส์นิทีล่ดลงโดยผูใ้หเ้ชา่	

การลดลงของมลูคา่สนิทรัพยใ์หเ้ชา่อาจสง่ผลตอ่
การช�าระภาษีทรัพยส์นิทีล่ดลงโดยเจา้ของเป็น
เวลาหลายปี 

•	ผูเ้ชา่เสยีภาษกีารขายเพิม่มากขึน้ ผูเ้ชา่ทีจ่า่ย
คา่เชา่นอ้ยลดลงจะใชเ้งนิเกบ็บางสว่นของตนใน
การใชจ้า่ยกบัสนิคา้พงึช�าระภาษี 

•	การเปลีย่นแปลงในภาษรีายไดท้ีช่�าระโดย
ผูใ้หเ้ชา่ การช�าระภาษีรายไดข้องผูใ้หเ้ชา่จะ
ประสบความเปลีย่นแปลงในหลายวธิ ีผูใ้หเ้ชา่
บางรายจะไดรั้บรายไดจ้ากคา่เชา่ทีน่อ้ยลง ซึง่จะ

ลดการช�าระภาษีรายไดข้องผูใ้หเ้ชา่ ในทางกลบั
กนั ผูใ้หเ้ชา่จะจา่ยคา่ทรัพยส์นินอ้ยลงในเวลาตอ่
มา สิง่นีจ้ะลดคา่ใชจ้า่ยทีผู่ใ้หเ้ชา่สามารถใชอ้า้ง
สทิธิเ์พือ่ลดการเสยีภาษีรายได ้(เชน่ ดอกเบีย้
สนิเชือ่ ภาษีทรัพยส์นิ และการเสือ่มราคา) ซึง่จะ
เพิม่การช�าระภาษีรายไดข้องพวกเขา ผลกระทบ
ตอ่ภาษีรายไดท้ีช่�าระโดยผูใ้หเ้ชา่ในระยะยาวยงั
ไมม่คีวามชดัเจน 

โดยทัว่ไป ขอ้เสนอนีอ้าจลดรายไดรั้ฐและรายไดท้อ้ง
ถิน่ในระยะยาว โดยมผีลกระทบสงูสดุตอ่ภาษีทรัพยส์นิ 
จ�านวนรายไดท้ีส่ญูเสยีขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายประการ 
ปัจจัยทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืการตอบสนองของชมุชนเหลา่
นีต้อ่ขอ้เสนอดงักลา่ว หากชมุชนหลายชมุชนขยาย
การบงัคบัใชก้ารควบคมุคา่เชา่อยา่งสมเหตสุมผลเพือ่
ใหค้รอบคลมุคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัเกอืบทัง้หมด การสญู
เสยีรายไดอ้าจจะเป็นหลกัหลายสบิลา้นดอลลารต์อ่
ปี หากมชีมุชนเพยีงไมก่ีแ่หง่ท�าการเปลีย่นแปลง การ
สญูเสยีรายไดจ้ะเล็กนอ้ย หากหลายชมุชนบงัคบัใช ้
กฎหมายการควบคมุคา่เชา่ทีเ่ขม้แข็ง การสญูเสยีราย
ไดอ้าจจะเป็นหลกัหลายรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปี 
คา่ใชจ้า่ยของรฐับาลทอ้งถิน่ทีเ่พ ิม่ข ึน้ หากเมอืง
หรอืเทศมณฑลใด ๆ ตรากฎหมายควบคมุคา่เชา่ใหม่
หรอืขยายการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนั คณะ
กรรมการคา่เชา่ทอ้งถิน่อาจประสบกบัคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารและก�ากบัการทีเ่พิม่มากขึน้ โดยขึน้อยูก่บั
ทางเลอืกของรัฐบาลทอ้งถิน่ คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีอ้าจมี
ปรมิาณนอ้ยมากถงึหลายลา้นดอลลารต์อ่ปี คา่ใช ้
จา่ยเหลา่นีจ้ะช�าระโดยคา่ธรรมเนยีมของเจา้ของทีอ่ยู่
อาศยัใหเ้ชา่

โปรดไปที	่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/		
เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้
ข ึน้เฉพาะ	เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอนี	้
โปรดไปที	่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/nov‑18‑gen.html	เพือ่อา่นราย
ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ	10	รายแรกแกค่ณะ

กรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาของมาตรการ
นี	้โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข	

(855)	345-3933		หรอืทา่นสามารถสง่อเีมลถงึ	
vigfeedback@sos.ca.gov	ทา่นจะไดร้บัเอกสารทาง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

ขยายอ�านาจของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรากฎหมาย
ควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศัย 

บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย
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