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ร่างกฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ 
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม่
การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย5

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 5  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 5  ★
รา่งกฎหมาย 5 ไมไ่ดช้ว่ยผูส้งูอายรุายไดต้�า่สว่นใหญ ่แตจ่ะ
ชว่ยผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากบรษัิทอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นผูจั้ดหาเงนิ
สนับสนุน
ผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากอสงัหารมิทรัพยเ์บือ้งหลงัรา่งกฎหมาย 5 
ก�าลงัพยายามทีจ่ะสรา้งความหวาดกลวัในหมูผู่ส้งูอายดุว้ยค�า
โกหก กฎหมายปัจจบุนัไดอ้นุญาตใหผู้ช้�าระภาษีทีส่งูอายแุละ
ทพุพลภาพรนุแรงสามารถรักษาการยกเวน้ภาษีทรัพยส์นิไดแ้ลว้
เมือ่มกีารยา้ยทีอ่ยู ่รา่งกฎหมาย 5 แตกตา่งออกไป โดยเป็นการ
ยกเวน้ภาษีแบบใหมส่�าหรับผูท้ีม่รีายไดส้งูสดุทีค่อยกวา้นซือ้ที่
อยูอ่าศยัราคาแพงขึน้และขนาดใหญข่ึน้หลงัจากอาย ุ55 ปี
“ผูไ้ดผ้ลประโยชนก์ลา้ดยีงัไงถงึใชผู้ส้งูอายแุละผูท้พุพลภาพ
เป็นโรงรับจ�าน�าเพือ่ขายบา้นราคาแพงมากขึน้” กลา่วโดย Gary 
Passmore, ประธานสภาผูส้งูอายรัุฐ California “ ผูส้งูอายุ
สามารถเกษียณอายดุว้ยบา้นของพวกเขาโดยไมต่อ้งเสยี ‘เบีย้
ปรับการยา้ยทีอ่ยูใ่ด ๆ.’ พวกเขาสรา้งสิง่นัน้ขึน้มาเอง ลงคะแนน
เสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5”
รา่งกฎหมาย 5 เพิม่ความเสีย่งใหก้บับรกิารดบัเพลงิ การดแูล
สขุภาพ และโรงเรยีนของเรา เนือ่งจากรา่งกฎหมายนีจ้ะลดราย
ไดถ้งึ $1 พันลา้นจากเมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ 
ชาว California ทีอ่ายนุอ้ยกวา่ตอ้งตอ่สูเ้พือ่ซือ้บา้นหลงัแรก

ของพวกเขา ผูส้งูอายหุลายคน ผูท้พุพลภาพ และครอบครัวไม่
สามารถซือ้หอ้งชดุทีป่ลอดภยัได ้มนัเป็นเรือ่งทีผ่ดิทีผู่ไ้ดผ้ล
ประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัขอ้เสนอนีจ้ะท�าให ้
ทีอ่ยูอ่าศยัยิง่แพงมากขึน้
“ในฐานะครเูกษียณอาย ุฉันกงัวลเกีย่วกบัการจา่ยเงนิคา่สนิเชือ่
และการอาศยัภาวะเกษียณอายเุพือ่ชว่ยเหลอืลกู ๆ ของฉัน รา่ง
กฎหมาย 5 จะไมช่ว่ยฉันไดเ้ลย และพวกเขาไมค่วรพดูวา่มนั
จะชว่ยได”้ กลา่วโดย Melinda Dart ครเูกษียณอายโุรงเรยีน
ประถม
รา่งกฎหมาย 5 ถกูคดัคา้นโดยคร ูพยาบาล นักดบัเพลงิ และผู ้
สนับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและผูส้งูอายเุพราะวา่มนัเป็นการหลอก
ลวง โปรดรว่มกบัเราในการลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5
NAN BRASMER, ประธาน
สมาพันธ ์California ส�าหรับผูเ้กษียณชาวอเมรกินั
HELEN L. HUTCHISON, ประธาน
สหพันธผ์ูล้งคะแนนเสยีงสตรรัีฐ California 
TIM GAGE, อดตีผูอ้�านวยการ
กระทรวงการคลงัรัฐ California 

รา่งกฎหมาย 5 จะใหส้ทิธผิูส้งูอายทุกุคน (55 ขึน้ไป) และผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรงในการยา้ยทีอ่ยูโ่ดยไมม่เีบีย้ปรับ
รา่งกฎหมาย 5 การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนวา่ดว้ย
ความเป็นธรรมของภาษีทรัพยส์นิจะชว่ยขจัด “เบีย้ปรับในการ
ยา้ยทีอ่ยู”่ ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่คุม้ครองผูส้งูอาย ุ(55 ขึน้ไป) 
และผูท้พุพลภาพขัน้รนุแรงทีต่อ้งการยา้ยไปยงับา้นทีป่ลอดภยั 
เหมาะสม หรอืใกลก้บัครอบครัวของพวกเขามากกวา่ รา่ง
กฎหมาย 5 จ�ากดัเบีย้ปรับภาษีทรัพยส์นิทีพ่วกเขาอาจตอ้งเสยี
หากพวกเขาซือ้บา้นอกีหลงัหนึง่ในเทศมณฑลใด ๆ ของรัฐ
รา่งกฎหมาย 5 ขจัดความทา้ทายในการยา้ยทีอ่ยูส่�าหรับผูส้งู
อาย ุ(55 ขึน้ไป)
ผูส้งูอายใุนรัฐ California หลายลา้นคนอาศยัอยูใ่นบา้นทีไ่ม่
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของตนเชน่ บา้นขนาดใหญเ่กนิไป มี
ขัน้บนัไดมากเกนิหรอือยูห่า่งไกลจากครอบครัวและคนรักมาก
เกนิไป ภายใตร้า่งกฎหมาย 5 เจา้ของบา้นผูส้งูอาย ุ(อาย ุ55 
ขึน้ไป) จะสามารถโอนมลูคา่ปัจจบุนัทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้น
ของพวกเขา ไมว่า่พวกเขาจะเลอืกยา้ยไปยงัทีใ่ดในรัฐ
รา่งกฎหมาย 5 ใหอ้�านาจผูเ้กษียณอายทุีอ่าศยัอยูด่ว้ยรายได ้
คงที่
ผูเ้กษียณอายสุว่นมากอาศยัอยูด่ว้ยรายไดค้งที ่หลายครัง้มาก
เงนิบ�านาญหรอืเงนิประกนัสงัคม รา่งกฎหมาย 5 ขจัดโอกาส
การขึน้ภาษีสนิทรัพย ์100%, 200% หรอืแมแ้ต ่300% ที่
บอ่ยครัง้ คร ูนักดบัเพลงิ ต�ารวจ และผูเ้กษียณอายอุาชพีอืน่ ๆ 
ตอ้งจา่ยหากพวกเขาตอ้งการขายบา้นทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่ซือ้
บา้นหลงัใหมท่ีอ่ืน่ใดในรัฐ California
รา่งกฎหมาย 5 คุม้ครองจากฐานภาษีทรัพยส์นิ “เบีย้ปรับการ
ยา้ยทีอ่ยู”่
ภายใตก้ฎหมายรัฐ California ในปัจจบุนั ภาษีทรัพยส์นิเรยีก
เก็บเป็นอตัรารอ้ยละเล็กนอ้ยจากมลูคา่ทรัพยส์นิขณะท�าการ
ซือ้ สิง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กในชือ่ “ฐานภาษีทรัพยส์นิ” นอกจากนีก้ม็ี
การจ�ากดัวา่ภาษีทรัพยส์นิสามารถปรับเพิม่ไดเ้ทา่ใดตอ่ปี ผูส้งู
อายแุละผูท้พุพลภาพขัน้รนุแรงมกัมรีายไดค้งทีแ่ละไมส่ามารถ
ช�าระภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ แตห่ากพวกเขาเลอืกทีจ่ะยา้ยไป
ยงัทีอ่ยูใ่หม ่“ฐานภาษี”ของพวกเขาจะเพิม่สงูขึน้เป็นอยา่งมาก

เนือ่งจากราคาบา้นทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งหลายสบิปีทีผ่า่นมา รา่ง
กฎหมาย 5 คุม้ครองชาว California เหลา่นีจ้าก “เบีย้ปรับการ
ยา้ยทีอ่ยู”่ โดยอนุญาตใหพ้วกเขารักษาฐานภาษีทีต่�า่กวา่และ
เป็นธรรมกวา่
รา่งกฎหมาย 5 ขยายผลประโยชนข์องรา่งกฎหมาย 13 โดย
ชว่ยสรา้งเสถยีรภาพทางภาษีและความสบายใจ
รา่งกฎหมาย 5 ชว่ยขจัด“เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่ ทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนัอนัน�ามาซึง่ปัญหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐ 
California เชน่เดยีวกบัรา่งกฎหมาย 13 (1978) ซึง่ไดป้กป้อง
ผูส้งูอายหุลายลา้นคนจากการถกูเกบ็ภาษีทีอ่ยูอ่าศยัของพวก
เขา รา่งกฎหมาย 5 จะชว่ยคนอกีหลายลา้นคนในปัจจบุนั รา่ง
กฎหมาย 5 จะชว่ยบรรเทาภาวะการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัและ
จะน�ามาซึง่เสถยีรภาพทางภาษีและความสบายใจของคนชนชัน้
กลางและครอบครัววยัท�างานหลายลา้นคนในรัฐ California
รา่งกฎหมาย 5 ใหอ้�านาจผูท้พุพลภาพขัน้รนุแรงทีต่ดิอยูใ่นบา้น
ทีไ่มเ่หมาะสม
ผูท้พุพลภาพอยา่งรนุแรงหลายคนในรัฐ California อาศยัอยูใ่น
บา้นทีไ่มม่คีวามปลอดภยัหรอืเหมาะสมส�าหรับพวกเขาอกีตอ่ไป 
แตพ่วกเขาไมส่ามารถยา้ยทีอ่ยูไ่ดเ้นือ่งจากภาษีทรัพยส์นิของ
พวกเขาจะสงูมาก หากพวกเขาซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใหมใ่นทีแ่หง่ใดใน
รัฐ California  สถานการณน์ีส้ามารถเกดิขึน้ไดแ้มว้า่พวกเขาจะ
ซือ้บา้นในราคาทีถ่กูกวา่กต็าม ภายใตร้า่งกฎหมาย 5 เจา้ของ
บา้นทีเ่ป็นผูท้พุพลภาพรนุแรงจะสามารถยา้ยไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัที่
เหมาะสมมากกวา่เดมิโดยไมต่อ้งเสยี “เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่
PENNY LILBURN, ผูอ้�านวยการบรหิาร
ศนูยผ์ูส้งูอายทุีร่าบสงู
KYLE MILES, ผูบ้งัคบับญัชาการ
กรมทหารผา่นศกึอเมรกินั (AMVETS) รัฐ California 
SUSAN CHANDLER, ประธาน
ชาว California เพือ่สทิธผิูท้พุพลภาพ
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เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยบ์างรายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษีทรัพยส์นิของ
ตนไปยังอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปลีย่นแทนใหม ่

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนและบทกฎหมาย

ร่างกฎหมาย

5
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 5  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 5  ★

รา่งกฎหมาย 5 ชว่ยชาว California ทีต่อ้งการโอกาสในการ
ยา้ยทีอ่ยู่
รา่งกฎหมาย 5 การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนเรือ่ง
ภาษีทรัพยส์นิทีเ่ป็นธรรมชว่ยขจัด “เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่ ที่
สง่ผลเสยีตอ่ผูส้งูอายหุลายลา้นคน (55+) และผูท้พุพลภาพ
รนุแรงชาว California ทีรู่ส้กึตดิกบัอยูใ่นบา้นทีต่นไมต่อ้งการ
อาศยัอยูอ่กีตอ่ไปหรอืไมเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของตน 
รา่งกฎหมาย 5 จะอนุญาตใหช้าว California ทีอ่ายสุงูขึน้
สามารถขายบา้นปัจจบุนัของตนและซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใหม ่โดย
ไมต่อ้งเสยี “เบีย้ปรับการยา้ยทีอ่ยู”่ ของภาษีทรัพยส์นินี ้รา่ง
กฎหมาย 5 ชว่ยปลดปลอ่ยผูท้ีจ่�าเป็นตอ้งมทีีอ่ยูอ่าศยัอยา่งยิง่
ส�าหรับครอบครัวอืน่ ๆ รวมถงึเจา้ของบา้นหลงัแรกและผูเ้ชา่
รา่งกฎหมาย 5 จะไมเ่พิม่ราคาทีอ่ยูอ่าศยัใหส้งูขึน้
ไมม่สี ิง่ใดในรา่งกฎหมายนีท้ีจ่ะปรับราคาทีอ่ยูอ่าศยัใหส้งูขึน้
รา่งกฎหมาย 5 จะไมแ่ยง่งบประมาณจากความปลอดภยั
สาธารณะ
ไมม่สีว่นใดในรา่งกฎหมายนีจ้ะมาแยง่เงนิจากกรมการดบัเพลงิ 
ต�ารวจ หรอืการดแูลสขุภาพ
รา่งกฎหมาย 5 จะไมแ่ยง่งบประมาณจากความปลอดภยั
สาธารณะ

ไมม่สีว่นใดในรา่งกฎหมายนีจ้ะมาแยง่เงนิจากโรงเรยีนของรัฐ
นักเศรษฐศาสตรช์ัน้น�ารัฐ California กลา่ววา่รา่งกฎหมาย 5 
จะชว่ยเพิม่รายไดรั้ฐ
บททบทวนทางเศรษฐกจิของรา่งกฎหมาย 5 ซึง่จัดท�าโดยนัก
เศรษฐศาสตรช์ัน้น�าของรัฐสองทา่นไดส้รปุวา่การอนุญาตใหผู้ ้
สงูอาย ุผูท้พุพลภาพรนุแรง และเหยือ่จากภยัพบิตัไิดย้า้ยทีอ่ยู่
จะยิง่ชว่ยเพิม่รายไดรั้ฐและน�ามาซึง่เงนิงบประมาณตอ่บรกิาร
สาธารณะส�าคญัทีเ่พิม่มากขึน้
หากผูส้งูอายสุามารถยา้ยทีอ่ยูไ่ปยงัทีอ่ยูอ่าศยัใหมท่ีม่คีวาม
เหมาะสมกบัความตอ้งการของพวกเขามากกวา่เดมิ (เชน่ การ
ลดขนาดของครอบครัวเนือ่งจากลกู ๆ ยา้ยออก) บา้นหลงัเกา่
ของพวกเขาจะยิง่น�ามาซึง่รายไดจ้ากภาษีทีส่งูขึน้จากการขาย
ใหก้บัผูซ้ ือ้รายใหม่
MARILYN H. MARKHAM, กรรมการบรหิาร
สหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐ California 
TOM CAMPBELL, Ph.D., ศาสตราจารยด์า้นเศรษฐศาสตร์
MICHAEL C. GENEST, อดตีผูอ้�านวยการ
กระทรวงการคลงัรัฐ California 

ลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5
เราเรยีกรอ้งใหไ้มรั่บรา่งกฎหมาย 5 ดว้ยเหตผุลงา่ย ๆ หนึง่
ประการ เราก�าลงัประสบภาวะวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัอยา่งรนุแรงใน
รัฐ California และรา่งกฎหมาย 5 จะไมช่ว่ยท�าใหส้ถานการณ์
วกิฤตดิขี ึน้แตอ่ยา่งใด
รา่งกฎหมาย 5 จะสง่ผลอยา่งไร:
• รา่งกฎหมาย 5 จะยิง่เพิม่คา่ใชจ้า่ยในคา่ทีอ่ยูอ่าศยัใหส้งูขึน้
• รา่งกฎหมาย 5 จะน�าไปสูก่ารสญูเสยีเงนิรายไดท้อ้งถิน่หลาย

รอ้ยลา้นดอลลารแ์ละอาจถงึ $1 พันลา้นทีจ่ะไปสูโ่รงเรยีน
ของรัฐ

• รา่งกฎหมาย 5 จะน�ามาซึง่การสญูเสยีรายไดใ้นการบรกิาร
ทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่การดบัเพลนิ กจิการต�ารวจ และบรกิารดา้น
สขุภาพ สงูถงึ $1 พันลา้น

• รา่งกฎหมาย 5 จะใหก้ารยกเวน้ภาษีขนาดใหญก่บัชาว 
California ทีม่ฐีานะร�่ารวย

• รา่งกฎหมาย 5 จะท�าใหอ้ตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพยต์อ้ง
ทรดุตวัลง ซึง่เป็นผูส้นับสนุนโครงการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

เราเรยีกรอ้งใหไ้มรั่บรา่งกฎหมาย 5 เนือ่งดว้ยสิง่ทีร่า่งกฎหมาย
นีจ้ะไมก่ระท�า:
• จะไมส่รา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหมใ่ด ๆ
• จะไมช่ว่ยผูซ้ ือ้ทีอ่ยูอ่าศยัครัง้แรก
• จะไมล่ดคา่ใชจ้า่ยในการเชา่
• จะไมแ่กปั้ญหาภาวะไรบ้า้น
ผูส้นับสนุนทีอ่ยูอ่าศยัมคีวามชดัเจน: “รา่งกฎหมาย 5 ไมแ่กไ้ข
ปัญหาใหร้าคาทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้มถงึได ้และจะยิง่ท�าใหส้ถานการณ์
ในปัจจบุนัแยล่ง” กลา่วโดย Shamus Roller จากโครงการ
กฎหมายทีอ่ยูอ่าศยัแหง่ชาต ิแชมป์ทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาเอือ้มถงึได ้
ในชว่ง 30 ปีทีผ่า่นมา เจา้ของบา้นผูส้งูอายทุีย่า้ยเขา้อยูใ่น
บา้นทีม่ขีนาดเล็กลงและราคาถกูลงกวา่เดมิสามารถน�าภาษี
ทรัพยส์นิปัจจบุนัของตนมาดว้ยได ้ซึง่เป็นแรงสนับสนุนในการ
ยา้ยออกจากบา้นหลงัใหญแ่ละราคาแพงเพือ่ครอบครัวทีอ่ายุ
นอ้ยกวา่ เจา้ของบา้นเหลา่นีส้ามารถกระท�าเชน่นีไ้ด ้เพยีงหนึง่
ครัง้ในชวีติ นีค่อืการขยายขอบเขตรา่งกฎหมาย 13
แตร่า่งกฎหมาย 5 เปลีย่นแปลงสถานการณน์ี ้หากรา่งกฎหมาย

นีผ้า่น เจา้ของบา้นทีอ่ายมุากกวา่ 55 ปีสามารถใชก้ารยกเวน้
ภาษีเพือ่ซือ้บา้นทีร่าคาแพงกวา่เดมิซ�า้แลว้ซ�้าเลา่ในทกุพืน้ที่
ของรัฐ California  ในขณะเดยีวกนั ผูซ้ ือ้บา้นครัง้แรกทีอ่ายุ
นอ้ยกวา่และมรีายไดน้อ้ยกวา่จะตอ้งประสบกบัราคาทีอ่ยูอ่าศยั
ทีส่งูขึน้และผูเ้ชา่จะเผชญิความยากล�าบากมากยิง่ขึน้ทีจ่ะผันตน
เป็นเจา้ของบา้น
นักวเิคราะหก์ารออกกฎหมายรัฐ California ทีเ่ขา้ขา้งฝ่ายใด
กลา่ววา่ รา่งกฎหมาย 5 จะสง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีรายได ้
มหาศาลในระดบัทอ้งถิน่ นีค่อืเหตผุลวา่ท�าไมนักดบัเพลงิ คร ู
และพยาบาลลว้นออกเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 5 การเขา้ชือ่เสนอ
กฎหมายโดยประชาชนนีจ้ะสง่ผลใหก้ารบรกิารสาธารณะทีส่�าคญั
นัน้ลดลง ไดแ้ก ่การคุม้ครองดา้นดบัเพลงิ การคุม้ครองโดย
ต�ารวจและการดแูลสขุภาพ การจัดหาเงนิใหก้บัโรงเรยีนของรัฐมี
ทีม่าจากภาษีทรัพยส์นิทอ้งถิน่เป็นหลกั รา่งกฎหมาย 5 หมายถงึ
รายไดท้อ้งถิน่ทีน่อ้ยลงทีจ่ะไปสูโ่รงเรยีนรัฐของพวกเรา
“การตอ่สูก้บัไฟป่าทีร่ะบาดในชมุชนของเราในชว่งหลายปีที่
ผา่นมาตอ้งอาศยัทรัพยากรทอ้งถิน่ทีม่ากขึน้ ไมใ่ชล่ดลง เรา
เพยีงแคไ่มส่ามารถจา่ยใหก้บัรา่งกฎหมาย 5 ได”้ กลา่วโดย 
Brian Rice, ประธานสมาคมนักดบัเพลงิมอือาชพี California 
ผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากอสงัหารมิทรัพยท์ีจ่า่ยเงนิเพือ่ให ้
รา่งกฎหมาย 5อยูใ่นบตัรลงคะแนนเสยีงไดต้ดัสนิใจทีจ่ะให ้
เจา้ของบา้นตอ่สูก้นัเอง เพราะอะไรละ่ คณุจะตอ้งถามพวกเขา 
แตเ่ราเชือ่วา่มนัตอ้งมอีะไรเกีย่วของกบัเรือ่งผลก�าไรของพวกเขา
เราไมส่ามารถจา่ยใหก้บัรา่งกฎหมาย 5 ได ้โปรดรว่มกบัเราโดย
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บ
ศกึษาเพิม่เตมิที ่www.noprop5.com
CAROL KIM, สมาชกิคณะกรรมการ
สมาคมผูช้�าระภาษีชนชัน้กลาง
SHAMUS ROLLER, ผูอ้�านวยการบรหิาร
โครงการกฎหมายทีอ่ยูอ่าศยัแหง่ชาติ
GARY PASSMORE, ประธาน
สภาผูส้งูอายรัุฐ California 




