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ขอ้เสนอที่ แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวของผู ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย24

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 24  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 24  ★

เราท�างานทกุวนัเพือ่คุม้ครองสทิธขิองชาว California ทกุคน เราคดัคา้น
รา่งกฎหมาย 24 เนือ่งจากสนับสนุนบรษัิทเทคโนโลยขีนาดใหญแ่ละลด
สทิธคิวามเป็นสว่นตวัของคณุ 
หากรา่งกฎหมาย 24 เสรมิสรา้งการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัไดจ้รงิ เราจะ
ตอ่สูเ้พือ่ผา่นรา่งกฎหมายนี ้แตค่วามจรงิแลว้ เนือ้หา 52 หนา้เต็มไปดว้ย
สิง่ทีเ่อือ้ประโยชนใ์หก้บับรษัิทโซเชยีลมเีดยีและเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ ่
ผูใ้หเ้งนิทนุสนับสนุนรา่งกฎหมาย 24 หวงัวา่คณุจะไมไ่ดอ้า่นรายละเอยีด
ของเนือ้ความทางกฎหมาย หากคณุไดอ้า่น คณุจะเห็นวา่รา่งกฎหมายนีล้ด
สทิธขิองคณุภายใตก้ฎหมายในปัจจบุนั ซึง่ชว่ยใหธ้รุกจิเทคโนโลยขีนาด
ใหญม่วีธิใีหม ่ๆ ในการรวบรวมขอ้มลูสว่นตวัของคณุ เชน่ ขอ้มลูจากแอ
ปดา้นสขุภาพและการเงนิ และการตดิตามวา่คณุไปทีไ่หนบา้ง 
รา่งกฎหมาย 24 ขอใหค้ณุอนุมตั ิ“การช�าระเงนิเพือ่ความเป็นสว่นตวั” ซึง่จะ
ใหบ้รษัิทตา่ง ๆ เรยีกเกบ็เงนิเพิม่เพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ การ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเพือ่รับบรกิารทีจ่�าเป็น การรักษาพยาบาล 
และโรงเรยีนในชว่งการระบาดใหญนั่น้ยากพอแลว้ส�าหรับชาว California 
ทีม่ปัีญหาทางการเงนิ การช�าระเงนิเพือ่ความเป็นสว่นตวัมผีลกระทบใหเ้กดิ
การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิการก�าหนดราคาส�าหรับคนท�างาน ผูส้งูอาย ุ
และครอบครัวชาวผวิสแีละชาวลาตนิอยา่งไมเ่หมาะสม ชาว California ทกุ
คนสมควรไดรั้บความเป็นสว่นตวั ไมใ่ชเ่พยีงคนรวยเทา่นัน้ 

รา่งกฎหมาย 24 จ�ากดัไมใ่หช้าว California บงัคบัใชส้ทิธคิวามเป็นสว่น
ตวัของตนเองในศาล รา่งกฎหมายนีต้อ้งการใหค้ณุไวว้างใจหน่วยงานใหม่
ของรัฐทีจั่ดตัง้ขึน้ในชว่งวกิฤตงบประมาณเพือ่ใหคุ้ม้ครองสทิธขิองคณุ 
รา่งกฎหมาย 24 เขยีนขึน้อยา่งเป็นความลบัโดยไดข้อ้มลูจากบรษัิท
เทคโนโลยทีีม่ปีระวตัหิาผลประโยชนจ์ากขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดว้ยวธิี
ทีไ่มเ่ป็นธรรมและเลอืกปฏบิตั ิรา่งกฎหมายนีใ้หอ้�านาจมากขึน้ตกอยูใ่น
มอืของบรษัิทเทคโนโลยอียา่งเชน่ Facebook ทีม่อี�านาจมากเกนิไปอยู่
แลว้ และปกป้องธรุกจิเทคโนโลยขีนาดใหญ ่ไมใ่ชป่ระชาชนคนทัว่ไป ลง
คะแนนเสยีงวา่ ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 24 
KEVIN BAKER, ผูอ้�านวยการ
ศนูยก์ารสนับสนุนและนโยบาย สหภาพเสรภีาพพลเมอืงอเมรกินัแหง่รัฐ 
(California Center for Advocacy and Policy, American Civil Liberties 
Union (ACLU) of California) 
NAN BRASMER, ประธาน 
พันธมติรส�าหรับชาวอเมรกินัทีเ่กษียณอายแุหง่รัฐ California (California 
Alliance for Retired Americans) 
JOHN MATHIAS, รองผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายการรณรงคเ์ลอืกตัง้ 
สสีรรแหง่การเปลีย่นแปลง

บรษัิททีใ่หญท่ีส่ดุในโลกก�าลงัรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูสว่น
ตวัเชงิลกึเกีย่วกบัเราทกุคน น่าเศรา้ทีก่ฎหมายในปัจจบุนัของเราไม่
แรงพอทีจ่ะปกป้องเราหรอืครอบครัวของเราจากผูท้ีล่ะเมดิขอ้มลูสว่น
บคุคลทีส่ดุของเราได ้
ในปี 2018 สภานติบิญัญัตไิดต้รากฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของ
ผูบ้รโิภคแหง่รัฐ California (California Consumer Privacy Act) แต่
นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ภาคอตุสาหกรรมไดพ้ยายามลดทอนและจ�ากดั
การบงัคบัใชก้ฎหมายนีซ้�้าแลว้ซ�้าเลา่ 
ผูบ้รโิภคตอ้งการการปกป้องทีแ่ข็งแกรง่ขึน้ น่ันคอืเหตผุลทีเ่ราได ้
น�าเสนอกฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California 
(California Privacy Rights Act) ปี 2020 เพือ่เสรมิสรา้งกฎหมาย
ความเป็นสว่นตวัในปัจจบุนั
นอกเหนอืจากการเฝ้าตดิตามบตุรหลานของเราแลว้ บรษัิทหลาย
แหง่ยงัตดิตามเราตลอดเวลา ตัง้แตย่มิไปจนถงึทีท่�างานไปจนถงึ
คลนิกิ บรษัิทเหลา่นีรู้จั้กเพือ่น งาน น�้าหนัก รูว้า่เรารับประทานอาหาร
ทีไ่หนและเราขบัรถเร็วแคไ่หน การคน้หาสว่นตวัของเรา และสิง่ทีเ่ราดู
ออนไลน ์นอกจากนี ้ยงัตดิตามและขายขอ้มลูทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
อยา่งเชน่ เชือ้ชาต ิรสนยิมทางเพศ และศาสนาของเรา 
เราเชือ่วา่เราควรมสีทิธคิวบคมุขอ้มลูของเราเอง และควรมสีทิธหิยดุไม่
ใหใ้ครใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นความลบัทีส่ดุของเรา 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเราและของบตุรหลานของเราก�าลงัถกูละเมดิ: 
บรษัิทยกัษ์ใหญห่ลายแหง่ท�าเงนิหลายพันลา้นจากการซือ้และขาย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเรา ไมว่า่จะเป็นแอป โทรศพัท ์และรถยนต ์กข็าย
ต�าแหน่งของคณุอยา่งสม�า่เสมอ กฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่น
ตวัแหง่รัฐ California ชว่ยใหค้ณุมอี�านาจทีจ่ะหยดุธรุกจิไมใ่หต้ดิตาม
ต�าแหน่งทีแ่น่นอนของคณุได ้อยา่งเชน่ การขายขอ้มลูจ�านวนครัง้ที่
คณุไปยมิหรอืรา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดใหก้บับรษัิทประกนัสขุภาพโดยที่
คณุไมรู่ห้รอืไมอ่นุญาต
ทีแ่ยก่วา่นัน้คอื บรษัิทเหลา่นีไ้มไ่ดเ้กบ็รักษาขอ้มลูของคณุใหป้ลอดภยั 
ในปี 2018 มกีารละเมดิขอ้มลูจ�านวนสงูถงึ 1,244,000,000 ขอ้มลู
ในสหรัฐอเมรกิา โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูมากกวา่ 446,000,000 
รายการ ซึง่น�าไปสูก่ารโจรกรรมเอกลกัษณบ์คุคลจ�านวนมาก ขอ้เสนอ
นีก้�าหนดใหธ้รุกจิขนาดใหญต่อ้งรับผดิชอบโดยจะเรยีกเกบ็คา่ปรับ
จ�านวนมหาศาล หากธรุกจิเพกิเฉยและไมเ่กบ็รักษาขอ้มลูสขุภาพหรอื
หมายเลขประกนัสงัคมของคณุหรอืบตุรหลานของคณุใหป้ลอดภยั 
กฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California จะ:

1. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ดุของคณุ โดยอนุญาตใหค้ณุป้องกนั
ไมใ่หธ้รุกจิใชห้รอืแบง่ปันขอ้มลูทีต่อ้งเก็บเป็นความลบัเกีย่วกบัสขุภาพ 
การเงนิ เชือ้ชาต ิชาตพัินธุ ์และต�าแหน่งทีแ่น่นอนของคณุ
2. ปกป้องเยาวชน เพิม่คา่ปรับเป็นสามเทา่ส�าหรับการละเมดิขอ้มลูของเด็ก 
3. ก�าหนดขดีจ�ากดัใหมใ่นการรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเรา
โดยบรษัิท 
4. จัดตัง้หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก ่หน่วยงานคุม้ครอง
ความเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California (California Privacy Protection 
Agency) เพือ่ปกป้องสทิธเิหลา่นีแ้ละใหบ้รษัิทตอ้งรับผดิชอบ และ
ขยายการบงัคบัใช ้รวมถงึการก�าหนดบทลงโทษส�าหรับความประมาท
เลนิเลอ่ ซึง่สง่ผลใหม้กีารโจรกรรมอเีมลและรหสัผา่นของผูบ้รโิภค
5. หามาตรการเพือ่ใหเ้กดิการลดทอนความเป็นสว่นตวัในรัฐ California 
ไดย้ากยิง่ขึน้ในอนาคต โดยการป้องกนัผลประโยชนพ์เิศษและนักการ
เมอืงจากการบอ่นท�าลายสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของชาว California ใน
ขณะเดยีวกนัยงัอนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่
เพิม่เป้าหมายหลกัในการเสรมิสรา้งความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค เพือ่
ปกป้องคณุและบตุรหลานของคณุใหด้ยี ิง่ขึน้ เชน่ การเลอืกใหใ้ชข้อ้มลู 
การคุม้ครองเพิม่เตมิส�าหรับผูเ้ยาวใ์นกลุม่เสีย่งสงูโดยเฉพาะ และอ�านาจ
ของบคุคลทีม่ากขึน้เพือ่ใหผู้ล้ะเมดิตอ้งรับผดิชอบ  
ลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24 เพือ่สนับสนุนกฎหมายวา่ดว้ย
สทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California: 
รัฐ California เป็นผูน้�าประเทศในการตรากฎหมายสทิธคิวามเป็นสว่น
ตวั แตบ่รษัิทขนาดใหญก่ลบัใชเ้งนิหลายลา้นเพือ่วิง่เตน้ใหก้ฎหมาย
ของเราออ่นลง แทนทีจ่ะปลอ่ยใหเ้ป็นเชน่นัน้ เราจ�าเป็นตอ้งท�าให ้
กฎหมายความเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California แข็งแกรง่ขึน้ เราจ�าเป็น
ตอ้งปกป้องการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของเรา และใหบ้รษัิทตา่ง ๆ 
ตอ้งรับผดิชอบเมือ่ละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานของเรา 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.caprivacy.org
โปรดรว่มมอืกบัเราและลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24
JAMES P. STEYER, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
Common Sense Media
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
สมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชนผวิส ี(NAACP) แหง่
รัฐ California
CELINE MACTAGGART, ผูอ้�านวยการ
ชาว California เพือ่ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค
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แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวของผู ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

24
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 24  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 24  ★

ผูน้�าชมุชนสนับสนุนรา่งกฎหมาย 24 
รางกฎหมาย 24 อนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตผิา่นกฎหมายความเป็นสว่น
ตวัทีแ่ข็งแกรง่ขึน้ รวมถงึขอ้หา้มทีเ่ขม้งวดขึน้ส�าหรับบรษัิททีป่ฏบิตัติอ่ผู ้
บรโิภคแตกตา่งกนัเนือ่งจากความเป็นสว่นตวัทีผู่บ้รโิภคเลอืก
โปรด รับ รา่งกฎหมาย 24 เพือ่หยดุความพยายามในการลดทอนความเป็นสว่นตวั 
“ฉันไดเ้ห็นความพยายามหลายตอ่หลายครัง้ของกลุม่ทีต่ัง้ชือ่หลอกลวง
เพือ่ลดทอนกฎหมายความเป็นสว่นตวัของรัฐ California รา่งกฎหมาย 24 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั ความเป็นสว่นตวัของเด็ก 
และชว่ยหยดุการโจรกรรมเอกลกัษณบ์คุคล รา่งกฎหมายนีแ้รงกวา่กฎหมาย
วา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐ California โปรดลงคะแนน
เสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24” วฒุิสิมาชกิ—Robert M. Hertzberg ผูเ้ขยีน
รว่มของกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐ California
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่สนับสนุนความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ 
“การผกูขาดอยา่งเชน่ Facebook และ Google ท�าก�าไรมหาศาลโดยใช ้
ขอ้มลูสว่นตวัของคณุเพือ่จัดการกบัสิง่ทีค่ณุเห็นออนไลน ์ลงคะแนนเสยีง
วา่ รับ รา่งกฎหมาย 24 เพือ่ทวงคนืสทิธคิวบคมุสนิคา้ทีม่คีา่ทีส่ดุของคณุ
 น่ันก็คอื ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ”—Paul Romer , ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร ์
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่หยดุการสรา้งโปรไฟลท์างเชือ้ชาตอิอนไลน ์
“รา่งกฎหมาย 24 อนุญาตใหผู้บ้รโิภคสามารถหยดุไมใ่หบ้รษัิทตา่ง  
ๆ ท�าการสรา้งโปรไฟลท์างเชือ้ชาตอิอนไลนเ์พือ่เลอืกปฏบิตักิบัตน”  
—Alice Huffman, ประธาน NAACP แหง่รัฐ California 

รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่คุม้ครองขอ้มลูสขุภาพ 
“หยดุไมใ่หธ้รุกจิใชข้อ้มลูสขุภาพทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ดุของคณุโดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาต ลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24”—Brad Jacobs, 
MD อดตีประธาน Academy of Integrative Health & Medicine
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่เสรมิสรา้งกฎหมายความเป็นสว่นตวัของรัฐ California
“เรายนิดทีีก่ฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐ California จะปิด
ชอ่งโหว ่เสรมิสรา้งการบงัคบัใช ้และชว่ยป้องกนัไมใ่หส้ภานติบิญัญัตลิด
ทอนขอ้เสนอนี”้—Maureen Mahoney, PhD, ส�านักงานรายงานผูบ้รโิภค
รับรา่งกฎหมาย 24 เพือ่ปกป้องเด็กออนไลน์
“ในปีนี ้เด็ก ๆ ใชเ้วลาสว่นใหญใ่นโลกออนไลน!์ ปกป้องเด็ก ๆ ดว้ยการ
ลงคะแนนเสยีงวา่ รับ รา่งกฎหมาย 24 ซึง่จะเพิม่คา่ปรับเป็นสามเทา่
หากมกีารละเมดิความเป็นสว่นตวัของเด็ก”—Alex Traverso, ประธาน 
Theodore Judah PTA
JAMES P. STEYER, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
Common Sense Media 
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
สมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้ของประชาชนผวิส ี(NAACP) 
แหง่รัฐ California 
CELINE MACTAGGART, ผูอ้�านวยการ
ชาว California เพือ่ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค

ลงคะแนนเสยีงวา่ ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 24 เนือ่งจากเขยีนขึน้อยา่งเป็น
ความลบัโดยไดข้อ้มลูจากบรษัิทเทคโนโลยยีกัษ์ใหญท่ีร่วบรวมและใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเราในทางทีผ่ดิ ในขณะทีผู่ส้นับสนุนขอ้เสนอนีป้ฏเิสธ
ขอ้เสนอแนะเกอืบทกุขอ้จากกลุม่สทิธคิวามเป็นสว่นตวัและสทิธผิูบ้รโิภค 
11 กลุม่ รา่งกฎหมาย 24 ลดการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัโดยลดทอน
สทิธขิองคณุภายใตก้ฎหมายของรัฐ California ในปัจจบุนัลงอยา่งมาก 
อยา่ตดัสนิใจผดิพลาด เรือ่งนีม้คีวามเป็นสว่นตวัของชาว California ทกุคน
เป็นเดมิพัน! 
ผูช้นะทีแ่ทจ้รงิของรา่งกฎหมาย 24 คอื แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีทีใ่หญ่
ทีส่ดุ บรษัิทเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ ่และบรษัิทรายงานเครดติ ซึง่จะไดรั้บ
อสิระมากขึน้ในการบกุรกุความเป็นสว่นตวัของคนงานและผูบ้รโิภค และ
จะแบง่ปันขอ้มลูเครดติของคณุตอ่ไป สิง่ทีไ่มม่ใีครบอกคณุเกีย่วกบัราย
ละเอยีดเนือ้ความทางกฎหมาย 52 หนา้ มดีงันี:้ 
รา่งกฎหมาย 24 ขอใหค้ณุอนุมตัแิผน “การช�าระเงนิเพือ่ความเป็นสว่นตวั” 
ผูท้ีไ่มช่�าระเงนิเพิม่อาจไดรั้บบรกิารทีด่อ้ยกวา่ เชน่ การเชือ่มตอ่ทีไ่มด่นัีก 
ดาวนโ์หลดชา้ลง และมโีฆษณาป๊อปอปัมากขึน้ รา่งกฎหมายนีเ้ป็นเพยีง
เลนทางดว่นเวอรช์นัอเิล็กทรอนกิสส์�าหรับคนรวย และการจราจรตดิขดั
ส�าหรับคนอืน่ ๆ 
ในปัจจบุนั นายจา้งสามารถไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลทกุประเภทเกีย่วกบัคน
งาน และแมแ้ตผู่ส้มคัรงาน รวมถงึขอ้มลูตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การใชแ้อปตดิตาม
การตัง้ครรภ ์สถานทีท่ีค่ณุไปนมสัการ หรอืขอ้มลูทีร่ะบวุา่คณุเขา้รว่มการ
ประทว้งทางการเมอืงหรอืไม ่รา่งกฎหมาย 24 อนุญาตใหน้ายจา้งรวบรวม
ขอ้มลูนีอ้ยา่งลบั ๆ ตอ่ไปไดอ้กีหลายปี ซึง่เป็นการลบลา้งกฎหมายใหมท่ี่
ใหค้นงานรูว้า่เจา้นายของตนมขีอ้มลูสว่นตวัทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัใดบา้ง 
โดยจะเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2021 เป็นตน้ไป 
ภายใตก้ฎหมายของรัฐ California สทิธคิวามเป็นสว่นตวัของคณุจะตดิตาม
คณุไปทกุที ่แตต่ามรา่งกฎหมาย 24 นาททีีค่ณุเดนิทางออกนอกรัฐพรอ้ม
โทรศพัท ์อปุกรณส์วมใส ่หรอืคอมพวิเตอร ์บรษัิทเทคโนโลยขีนาดใหญจ่ะ
ไดรั้บอนุญาตใหเ้กบ็ขอ้มลูสขุภาพ การเงนิ และขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอืน่ ๆ 
ทีค่ณุเกบ็ไวใ้นอปุกรณข์องคณุ 

คณุสามารถตัง้คา่เว็บเบราวเ์ซอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืใหส้ง่สญัญาณไปยงั
แตล่ะเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ไปและแอปทีค่ณุใชเ้พือ่หยดุการขายขอ้มลูสว่น
บคุคลของคณุได ้ดงันัน้ คณุจงึไมต่อ้งคดิถงึเรือ่งนีท้กุครัง้ รา่งกฎหมาย 
24 จะอนุญาตใหบ้รษัิทตา่ง ๆ เพกิเฉยตอ่ค�าสัง่เหลา่นี ้และโยนภาระให ้
คณุตอ้งแจง้ทกุเว็บไซตแ์ละทกุแอปเพือ่คุม้ครองขอ้มลูของคณุ 
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายแหง่ใหมต่ามรา่งกฎหมาย 24 ฟังดดู ีแตเ่มือ่
บรษัิทเทคโนโลยถีกูจับไดว้า่ละเมดิความเป็นสว่นตวัของคณุ สิง่ทีบ่รษัิท
เหลา่นีต้อ้งท�ามเีพยีงใหร้ว่มมอืกบัหน่วยงานฯ และบรษัิทฯ จะไดรั้บเพยีง
ค�าเตอืนหรอืบทลงโทษทีไ่มร่นุแรงเทา่นัน้ 
กฎหมายความเป็นสว่นตวัฉบบัใหมข่องรัฐ California เพิง่เริม่มผีลบงัคบัใชใ้น
ปีนี ้ธรุกจิขนาดเล็กใชจ้า่ยเงนิจ�านวนมากเพือ่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัใหม ่กอ่น
ทีเ่ราจะรูว้า่กฎหมายใหมน่ีใ้ชง้านอยา่งไร รา่งกฎหมาย 24 กจ็ะเขา้มาแทนที่
เสยีกอ่น โดยจะบงัคบัใหธ้รุกจิขนาดเล็กตอ้งรับภาระคา่ใชจ้า่ยมากขึน้อกีใน
ชว่งเศรษฐกจิชะลอตวัและมธีรุกจิจ�านวนมากทีก่�าลงัจะตอ้งปิดกจิการ 
รา่งกฎหมาย 24 เขยีนขึน้เพือ่รองรับแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีขนาดใหญ่
และบรษัิทอนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยทีีใ่ชจ้า่ยเงนิหลายสบิลา้นดอลลาร์
ตอ่ปี เพือ่วิง่เตน้ใหรั้ฐบาลทกุระดบัหลกีเลีย่งกฎหมายทีจ่ะมผีลตอ่ก�าไร
ของตน รา่งกฎหมาย 24 เป็นขมุทรัพยม์หาศาลของบรษัิทเหลา่นัน้ แต่
เป็นกา้วถอยหลงักา้วใหญส่�าหรับความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค โปรดลง
คะแนนเสยีงวา่ ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 24 
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