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ขอ้เสนอที่ ยกเว้น้ให้บ้ริษิัทัขนส่ง่และส่ง่ของผ่า่นแอปไม่่
ต้อ้งม่อบส่ว้สั่ดิกิาริพนกังานให้แ้กค่นขบัริถบาง
คน การิริเิริ ิ�ม่บญัญตั้กิฎห้ม่าย22

ห้วั้ขอ้และบทส่ริุปอยา่งเป็นทางการิ จ ัดิ เ ต้ ริีย ม่ โ ดิ ย อ ัย ก า ริ สู่ ง สุ่ ดิ

คว้าม่เป็นม่า
บริกิาริริบัส่ง่ผู่โ้ดิยส่าริและส่ง่ของผ่า่นแอป บางบรษัิท
ใหล้กูคา้สามารถเรยีกใชบ้รกิารรถหรอืบรกิารสัง่อาหารผา่น
แอปบนโทรศพัทไ์ด ้ซึง่บรษัิทเหลา่นีป้กตเิรยีกวา่บรษัิท
ผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของ บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่ม
เดนิทางและสง่ของเจา้ใหญส่ว่นมากแลว้มสี�านักงานใหญ่
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี มลูคา่ทางธรุกจิของบรษัิทเหลา่นีร้วม
กนัสงูเทยีบเทา่กบัของบรษัิทฟอรด์ เจนเนอรัล มอเตอรส์ 
และเฟียตไครสเลอรร์วมเขา้ดว้ยกนัเลยทเีดยีว
บริษิัทัริว่้ม่เดินิทางและส่ง่ของท�าการิว้า่จา้งคนขบัริถ
ในลกัษัณะผู่ร้ิบัจา้งอสิ่ริะ ผูรั้บจา้งอสิระบางคนท�างานนี้
เป็นธรุกจิหลกั แตไ่มใ่ชล่กูจา้งบรษัิท คนขบัรถของบรษัิท
ผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของสามารถเลอืกเวลา 
สถานที ่และวธิกีารท�างานไดอ้ยา่งมอีสิระ คนขบัรถใชร้ถ
ของตนเองและเสยีคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เอง
คนขบัริถส่ว่้นให้ญท่�างานเป็นแบบไม่เ่ต็้ม่เว้ลา คนขบั
รถสว่นใหญท่�างานเป็นแบบไมเ่ต็มเวลาและอกีหลายคน
ท�างานเพยีงชว่งสัน้ ๆ หรอืเป็นครัง้คราวเทา่นัน้ บรัษัทผู ้
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของจา่ยคา่ตอบแทนใหค้น
ขบัรถในรปูแบบสว่นแบง่ของคา่ใชบ้รกิารรถหรอืสง่ของ
ทีล่กูคา้ช�าระผา่นแอป คนขบัรถมชีว่งเวลาระหวา่งรอควิ
บรกิารรว่มเดนิทางหรอืสง่ของประมาณหนึง่ในสามของ
เวลาท�างานทัง้หมด และจะไมม่รีายไดใ้นชว่งเวลานี ้คน
ขบัรถสว่นใหญท่�ารายไดเ้ฉลีย่ประมาณ $11 ถงึ $16 
ตอ่ชัว่โมง ซึง่หกัชว่งเวลารอทีไ่มเ่กดิรายไดแ้ละคา่ใช ้
จา่ยตา่ง ๆ แลว้

ริฐัริะบวุ้า่บริษิัทัผู่ใ้ห้บ้ริกิาริริว่้ม่เดินิทางและส่ง่ของ
ต้อ้งว้า่จา้งคนขบัริถเป็นลกูจา้ง โดยเมือ่เร็ว ๆ นี ้รัฐได ้
ออกกฎหมายซึง่เป็นการจ�ากดัความสามารถของบรษัิท
ในการจา้งคนท�างานแบบผูรั้บจา้งอสิระ อยัการสงูสดุ
ประจ�ารัฐยกประเด็นขึน้มาวา่ กฎหมายก�าหนดใหบ้รษัิท
ผูใ้หบ้รกิารการรว่มเดนิทางและสง่ของตอ้งจา้งคนขบั
รถเป็นลกูจา้งของบรษัิท บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทาง
และสง่ของไมเ่ห็นดว้ยกบักฎหมายของรัฐฉบบัใหมน่ี ้ซ ึง่
ก�าหนดใหต้อ้งจา้งคนขบัรถเป็นลกูจา้งของบรษัิท โดย
บรษัิททัง้หลายยงัคงจา้งคนขบัรถแบบผูรั้บจา้งอสิระอยู่
ตอ่ไป เมือ่เร็ว ๆ นี ้อยัการสงูสดุประจ�ารัฐไดย้ืน่ฟ้องสอง
บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางเพือ่บงัคบัใหบ้รษัิทจา้งคน
ขบัรถเป็นลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ถา้หากศาลเห็นชอบกบั
ค�าฟ้องของอยัการสงูสดุ จะสง่ผลใหท้ัง้สองบรษัิทตอ้ง
จา้งคนขบัรถในฐานะลกูจา้ง
ในฐานะลกูจา้ง คนขบัริถจะไดิร้ิบัส่ทิธปิริะโยชน์
และการิคุม้่คริองข ัน้พืน้ฐานท ัง้ปว้ง ในฐานะลกูจา้ง 
คนขบัรถจะไดรั้บสทิธปิระโยชนแ์ละการคุม้ครองขัน้พืน้
ฐานทัง้ปวง ซึง่ผูรั้บจา้งอสิระไมม่สีทิธิไ์ดรั้บ ตวัอยา่ง
เชน่ ลกูจา้งตอ้งไดรั้บคา่ตอบแทนดว้ยอตัราคา่จา้งขัน้
ต�า่พรอ้มทัง้คา่ตอบแทนการท�างานลว่งเวลา ลกูจา้งยงั
ตอ้งมสีทิธิพั์กระหวา่งชัว่โมงท�างานและลาป่วยโดยไดรั้บ
คา่ตอบแทนดว้ย ในขณะเดยีวกนัเมือ่คนขบัรถท�างานใน
ฐานะลกูจา้งกจ็ะมตีวัเลอืกในการเลอืกชว่งเวลา สถานที ่
และวธิกีารท�างานไดน้อ้ยลง 

• จ�าแนกประเภทคนขบัรถของแอปขนสง่ (บรกิารรว่ม
เดนิทาง) และบรษัิทสง่ของวา่เป็น “ผูรั้บจา้งอสิระ” 
แทนทีจ่ะเป็น “ลกูจา้ง” เวน้เสยีแตว่า่บรษัิทไดก้�าหนด
ชัว่โมงของคนขบัรถ บงัคบัใหรั้บผูโ้ดยสารหรอืสง่ของ
บางอยา่ง หรอืหา้มมใิหท้�างานใหแ้กบ่รษัิทอืน่

• ผูรั้บจา้งอสิระไมไ่ดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
แรงงานแหง่รัฐตา่งๆ รวมถงึเรือ่งคา่จา้งขัน้ต�า่ การ
ท�างานลว่งเวลา ประกนัภยักรณีวา่งงานและคา่
ตอบแทนของแรงงาน

• แตค่นขบัรถทีเ่ป็นผูรั้บจา้งอสิระกจ็ะมสีทิธิไ์ดรั้บคา่
ตอบแทนอืน่ ๆ รวมถงึรายไดข้ัน้ต�า่ เงนิชว่ยเหลอืดา้น
การดแูลสขุภาพ และประกนัภยัยานพาหนะ

• จ�ากดัการใชข้อ้บงัคบัทอ้งถิน่บางขอ้บงัคบักบัคนขบัรถ
ของแอป

• ก�าหนดใหก้ารสวมรอยเป็นคนขบัรถเป็นเรือ่งผดิ
กฎหมาย

ส่ริปุปริะม่าณการิผ่ลกริะทบทางการิเงนิต้อ่
ริฐับาลริะดิบัริฐัและริะดิบัทอ้งถิ�นข ัน้ส่ดุิทา้ย 
โดิยนกัว้เิคริาะห้ก์ฎห้ม่าย:
• คนขบัรถและนักลงทนุของบรษัิทใหบ้รกิารรว่มเดนิ

ทางและสง่ของจะตอ้งช�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐเพิม่ขึน้
เล็กนอ้ย

การิว้เิคริาะห้โ์ดิยนกัว้เิคริาะห้ก์าริออกกฎห้ม่าย

ส่าม่าริถอา่นเนือ้ห้าของขอ้เส่นอนีไ้ดิท้ ี�เว็้บไซต้เ์ ลขาธกิาริริฐั ที� voterguide.sos.ca.gov
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การิว้เิคริาะห้โ์ดิยนกัว้เิคริาะห้ก์าริออกกฎห้ม่าย ต้่ อ

ขอ้เส่นอ
ส่นบัส่นนุให้ค้นขบัริถเป็นผู่ร้ิบัจา้งอสิ่ริะ ขอ้เสนอนี้
สนับสนุนใหค้นขบัรถรว่มเดนิทางและสง่ของผา่นแอป
เป็นผูรั้บจา้งอสิระ กฎหมายของรัฐฉบบัใหมท่ีจ่�ากดัความ
สามารถบรษัิทในการจา้งคนท�างานแบบผูรั้บจา้งอสิระนี ้
จะไมส่ามารถน�ามาใชก้บัคนขบัรถได ้
ก�าห้นดิส่ทิธปิริะโยชนท์ี�แนน่อนบางปริะการิแกค่น
ขบัริถ ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหบ้รษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทาง
และสง่ของตอ้งจัดสรรสทิธปิระโยชนท์ีแ่น่นอนบาง
ประการ:

• ริายไดิข้ ัน้ต้��า ขอ้เสนอนี้ก�าหนดใหบ้รษัิทตอ้ง
จ่ายค่าตอบแทนรอ้ยละ 120 ของอัตราค่าแรง
ขัน้ต�่าในทอ้งที ่ส�าหรับชั่วโมงทีค่นขับรถใชไ้ป
ระหว่างใหบ้รกิาร ไม่ใชร่ะยะเวลาระหว่างรอให ้
บรกิาร

• เงนิทุนปริะกนัสุ่ขภาพ ส�าหรับคนขับรถผูซ้ ึง่
ปกตทิ�างานมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์(ไม่
รวมเวลาขณะรอใหบ้รกิาร) แลว้ ขอ้เสนอนี้
ก�าหนดใหบ้รษัิทตอ้งชว่ยสมทบเงนิทุนประกัน
สขุภาพดว้ย 

• ช�าริะคา่ใชจ้า่ยต้า่ง ๆ เม่ื�อคนขบัริถไดิร้ิบัการิ
บาดิเจ็บริะห้ว้า่งการิท�างาน ขอ้เสนอนีก้�าหนด
ใหบ้รษัิทตอ้งช�าระคา่ใชจ้า่ยทางการแพทย ์และ
ชดเชยการสญูเสยีรายไดบ้างสว่นเมือ่คนขบัรถได ้
รับบาดเจ็บระหวา่งการท�างาน

• นโยบายการิพกั ขอ้เสนอนีก้�าหนดหา้มมใิห ้
คนขบัรถท�างานเกนิกวา่ 12 ชัว่โมงภายในหนึง่ชว่ง
เวลา 24-ชัว่โมง ส�าหรับการท�างานใหแ้กบ่รษัิทผู ้
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางหรอืสง่ของหนึง่ ๆ 

• ขอ้ก�าห้นดิอื�น ๆ ขอ้เสนอนีก้�าหนดหา้มมใิหม้กีาร
เลอืกปฏบิตัใินทีท่�างาน และก�าหนดใหบ้รษัิท: (1) 
จัดท�านโยบายเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ (2) 
ท�าการตรวจสอบขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม และ 
(3) ก�าหนดใหค้นขบัรถตอ้งเขา้รับการอบรบเกีย่ว
กบัความปลอดภยั

จ�ากดัิคว้าม่ส่าม่าริถของริฐับาลทอ้งถิ�นในการิออก
กฎริะเบยีบเพิ�ม่เต้มิ่ ขอ้เสนอนีจ้ะจ�ากดัความสามารถของ
เมอืงและเทศมณฑลตา่ง ๆ ในการก�าหนดกฎระเบยีบอืน่ใด
เกีย่วกบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของเพิม่เตมิ

ผ่ลกริะทบต้อ่งบปริะม่าณ
ประเด็นวา่คนขบัรถรว่มเดนิทางและสง่ของเป็นลกูจา้ง
บรษัิทหรอืผูรั้บจา้งอสิระนัน้ ยงัคงอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
โดยใหศ้าลเป็นผูต้ดัสนิ จากผลทีม่ตีอ่งบประมาณดา้นลา่งนี้
พอจะอนุมานไดว้า่ ศาลเห็นพอ้งกบัรัฐทีก่�าหนดใหค้นขบัรถ
เป็นลกูจา้งของบรษัิทภายใตก้ฎหมายของรัฐฉบบัใหมน่ี ้

คา่ใชจ้า่ยต้��าลงและผ่ลก�าไริเพิ�ม่ขึน้ส่�าห้ริบับริษิัทัผู่ ้
ให้บ้ริกิาริริว่้ม่เดินิทางและส่ง่ของ ขอ้เสนอนีเ้ปิดโอกาส
ใหบ้รษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของจา้งคนขบัรถ
แบบผูรั้บจา้งอสิระแทนการจา้งแบบลกูจา้ง โดยบรษัิทจะ
ไมต่อ้งมหีนา้ทีจ่า่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดสรรสทิธปิระโยชน์
และการคุม้ครองขัน้พืน้ฐานของลกูจา้ง ซึง่ปกตสิามารถ
ค�านวณเป็นรอ้ยละ 20 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเกีย่วกบั
ลกูจา้ง อนัจะท�าใหบ้รษัิทสามารถเรยีกเกบ็คา่บรกิารจาก
ลกูคา้ในอตัราทีต่�า่ลงได ้ดว้ย ราคาทีต่�า่ลง ท�าใหล้กูคา้
สามารถเขา้ถงึบรกิารรว่มเดนิทางไดถ้ีข่ ึน้และสัง่ของได ้
มากขึน้ ซึง่จะชว่ยเพิม่ผลก�าไรใหแ้กบ่รษัิทได ้เมือ่ผล
ก�าไรสงูขึน้มลูคา่ของหุน้บรษัิทกท็ะยานเพิม่สงูขึน้ไปดว้ย
ท ัง้คนขบัริถและผู่ถ้อืหุ้น้ท ัง้ห้ลายก็จะเส่ยีภาษัเีงนิ
ไดิเ้พิ�ม่ขึน้ต้าม่ไป เนือ่งจากผูค้นใชบ้รกิารรว่มเดนิทาง
มากขึน้และสัง่ของมากขึน้ คนขบัรถทัง้กลุม่กจ็ะสรา้งราย
ไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่หมายความวา่ภาษีเงนิไดข้องรัฐทีค่นขบัรถ
มหีนา้ทีช่�าระจะเพิม่ขึน้ดว้ย ทัง้นีเ้มือ่ชาวแคลฟิอรเ์นยีที่
เป็นเจา้ของหุน้บรษัิทผูใ้หบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของ
ตดัสนิใจขายหุน้กจ็ะมกี�าไรเพิม่เชน่กนั และพวกเขากจ็ะ
ตอ้งมหีนา้ทีช่�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐ โดยค�านวณจากฐาน
สว่นตา่งทีเ่พิม่ขึน้ จ�านวนการเพิม่ของภาษีเงนิไดบ้คุคล
ธรรมดาของรัฐทีช่�าระโดยคนขบัรถและผูถ้อืหุน้ เป็น
ตวัเลขทีย่งัประเมนิไมไ่ดแ้ตค่าดวา่เล็กนอ้ย

ส่ริปุผ่ลกริะทบต้อ่งบปริะม่าณ
ขอ้เสนอนีจ้ะมผีลกระทบตอ่งบประมาณดงัตอ่ไปนี:้

• คนขบัรถและนักลงทนุของบรษัิทใหบ้รกิารรว่มเดนิทาง
และสง่ของจะตอ้งช�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

โปริดิไปที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพื�อดิรูิายชื�อ 

คณะกริริม่การิที�ไดิร้ิบัการิจดัิต้ ัง้ข ึน้เฉพาะเพื�อ 
ส่นบัส่นนุห้ริอืคดัิคา้นขอ้เส่นอนี้

โปริดิไปที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพื�อดิรูิายชื�อผู่บ้ริจิาคเงนิจ�านว้นส่งูส่ดุิ  
10 ริายแริกของคณะกริริม่การิ 

ห้ากทา่นต้อ้งการิส่�าเนาเนือ้ห้าฉบบัเต็้ม่ของขอ้เส่นอริฐั
นี ้กริณุาโทริศัพัทต์้ดิิต้อ่เลขาธกิาริริฐัไดิท้ ี�ห้ม่ายเลข  

(855) 345-3933 ห้ริอืทา่นส่าม่าริถส่ง่อเีม่ลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดิร้ิบัเอกส่าริทาง 

ไปริษัณียโ์ดิยไม่เ่ส่ยีคา่ใชจ้า่ยแต้อ่ยา่งใดิ

ยกเวน้ใหบ้รษัิทขนสง่และสง่ของผา่นแอปไม่
ตอ้งมอบสวัสดกิารพนักงานใหแ้กค่นขบัรถบาง

คน การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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