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แก้้ไขกฎหมายว่่าด้้วยความเป็็นส่ว่ นตั ัวของผู้้ �
บริิโภค การริิเริ่่�มบั ัญญั ัติิกฎหมาย

ห ัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ	

จ ั ด เ ตรี ย ม โ ด ย อ ั ย ก า รสู ง สุ ด

� หาของข้้อเสนอนี้้�ได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์เลขาธิิการรั ัฐ ที่่� voterguide.sos.ca.gov
สามารถอ่่านเนื้้อ
• อนุญาตให ้ผู ้บริโภค: (1) ป้ องกันมิให ้ธุรกิจแบ่งปั น
ข ้อมูลสว่ นบุคคล (2) แก ้ไขข ้อมูลสว่ นบุคคลทีไ่ ม่ถก
ู
ต ้องและ (3) จ�ำกัดการใช ้ “ข ้อมูลสว่ นบุคคลทีล
่ ะเอียด
อ่อน” ของธุรกิจ รวมถึงข ้อมูลทีร่ ะบุทต
ี่ งั ้ ทางภูมศ
ิ าสตร์
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ข ้อมูลพันธุกรรม การ
ื่ สารสว่ นตัว รสนิยมทางเพศ และข ้อมูลสุขภาพที่
สอ
ั เจน
ก�ำหนดอย่างชด
• จัดตัง้ หน่วยงานคุ ้มครองความเป็ นสว่ นตัวแห่งรัฐ
้
้
แคลิฟอร์เนียเพื่อบังคับใชและประกาศใช
กฎหมายว่
า
ด ้วยความเป็ นสว่ นตัวของผู ้บริโภคและเรียกเก็บค่าปรับ
เพิม
่ เติม
• เปลีย
่ นแปลงเกณฑ์ทธ
ี่ รุ กิจจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
• ห ้ามมิให ้ธุรกิจจัดเก็บข ้อมูลสว่ นบุคคลนานกว่าระยะ
เวลาทีจ
่ �ำเป็ นตามสมควร
• เพิม
่ บทลงโทษสูงสุดขึ้นเป็ นสามเท่าในการฝ่ าฝื น
กฎหมาย โดยละเมิดผู ้บริโภคทีม
่ อ
ี ายุต�ำ่ กว่า 16 ปี
• อนุญาตให ้มีการก�ำหนดบทลงโทษทางแพ่งส�ำหรับ
การโจรกรรมข ้อมูลเข ้าสูร่ ะบบของผู ้บริโภคตามที่
ก�ำหนด

สรุปประมาณการผลกระทบทางการเงินต่อ
ร ัฐบาลระด ับร ัฐและระด ับท้องถิน
่ ขนสุ
ั้ ดท้าย
โดยน ักวิเคราะห์กฎหมาย:
• รัฐมีคา่ ใชจ่้ ายเพิม
่ ขึ้นอย่างน ้อย 10 ล ้านดอลลาร์ตอ
่ ปี
ในการจัดตัง้ หน่วยงานของรัฐแห่งใหม่ทจ
ี่ ะก�ำกับดูแล
้
และบังคับใชกฎหมายว่
าด ้วยความเป็ นสว่ นตัวของผู ้
บริโภค
• รัฐน่าจะมีคา่ ใชจ่้ ายเพิม
่ ขึ้นไม่กล
ี่ ้านดอลลาร์ของทุก
้
ปี เนือ
่ งจากมีปริมาณงานด ้านการบังคับใชกฎหมาย
ของศาลและกระทรวงยุตธิ รรมเพิม
่ มากขึ้น ค่าปรับที่
เรียกเก็บจากการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด ้วยความเป็ นสว่ น
้ นค่าใชจ่้ ายบางสว่ นหรือ
ตัวของผู ้บริโภคจะน�ำมาใชเป็
ทัง้ หมดเหล่านี้
• ไม่ทราบถึงผลกระทบต่อรายได ้จากการเก็บภาษี
ของรัฐและของท ้องถิน
่ เนือ
่ งจากมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ทีเ่ กิดจากข ้อก�ำหนดใหม่ ๆ ให ้ธุรกิจ
คุ ้มครองข ้อมูลผู ้บริโภค

การวิเคราะห์โดยน ักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

ความเป็็นมา
้ อ
ธุุรกิจ
ิ รวบรวมและใช้ข้
้ มููลผู้้บ
� ริิโภค
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ธุุรกิิจรวบรวมข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิโภคจากแหล่่งต่่าง ๆ ซึ่ง่�
่
รวมถึึง (1) แหล่่งข้ ้อมููลสาธารณะ (2) ผู้้�บริิโภคเอง (เช่น
่ โดย
เมื่่อ
� ผู้้�บริิโภคสร้ ้างบััญชี)ี หรืือ (3) ธุุรกิิจอื่่น
� ๆ (เช่น
� ข้ ้อมููล) ธุุรกิิจใช้ข้้ ้อมููลในรููปแบบต่่าง ๆ เช่น
่ เพื่่อ
การซื้้อ
�
ปรัับปรุุงการขายหรืือการบริิการลููกค้ ้า ธุุรกิิจยัังสามารถ
่ บริิษััท
ใช้ข้้ ้อมููลเพื่่อ
� ให้ ้บริิการแก่่ธุรุ กิิจอื่่น
� ๆ ตััวอย่่างเช่น
อิินเทอร์์เน็็ ตบางรายให้ ้บริิการฟรีีและรวบรวมข้ ้อมููลจาก
้
ผู้้�บริิโภคที่่�ใช้งาน
จากนั้้�นบริิษััทเหล่่านี้้�จะใช้ข้้ ้อมููลเพื่่อ
�
กำำ�หนดเป้้ าหมายโฆษณากัับผู้้�บริิโภคสำำ�หรัับธุุรกิิจอื่่น
� ๆ
ท้ ้ายสุุด บางครั้้�งธุุรกิิจก็็ใช้ข้้ ้อมููลเพื่่อ
� คาดการณ์์เกี่่�ยวกัับ
่ วิิถีท
มุุมมองและความชอบของผู้้�บริิโภค (เช่น
ี างการ
ดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ ของพวกเขา)

ธุุรกิจ
ิ บางอย่่างต้้องปฏิิบั ัติิตามข้้อกำำ�หนด
ความเป็็นส่ว่ นตั ัวของข้้อมููลผู้้บ
� ริิโภค
66 | หัวข ้อและบทสรุป / การวิเคราะห์

ภายใต้ ้กฎหมายของรััฐ ธุุรกิิจบางรายที่่�ดำำ�เนิินการในรััฐ
แคลิิฟอร์์เนีียและรวบรวมข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคลต้ ้องทำำ�ตามข้ ้อ
กำำ�หนดความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้ ้อมููลผู้้�บริิโภค
่ ชื่อ
่� กิิจกรรม
(ข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคลประกอบด้ ้วยข้ ้อมููล เช่น
� และการคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับ
บนอิินเทอร์์เน็็ ตหรืือการซื้้อ
ผู้้�บริิโภค) โดยทั่่�วไปธุุรกิิจเหล่่านี้้� (1) มีีรายได้ ้มากกว่่า
� ขาย หรืือแบ่่งปัั นข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล
$25 ล้ ้านต่่อปีี (2) ซื้้อ
ของผู้้�บริิโภค ครััวเรืือน หรืืออุุปกรณ์์ 50,000 รายขึ้้�นไป
ต่่อปีี หรืือ (3) มีีรายได้ ้ต่่อปีี ร้ ้อยละ 50 หรืือมากกว่่าจาก
การขายข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล
โดยเฉพาะธุุรกิิจเหล่่านี้้�ต้ ้อง:
• แจ้งให้ผูบ
้ ริโภคทราบเกีย
่ วก ับการรวบรวม
ข้อมูล โดยทัว่ ไปธุรกิจต ้องบอกผู ้บริโภคหากพวก
เขารวบรวมหรือขายข ้อมูลสว่ นบุคคล พวกเขา
ยังต ้องบอกผู ้บริโภคด ้วยว่าพวกเขาจะใชข้ ้อมูล
อย่างไร

ิ ธิค
• ปฏิบ ัติตามสท
์ วามเป็นสว่ นต ัวของข้อมูลสว่ น
ิ ธิแ
บุคคล กฎหมายของรัฐให ้สท
์ ก่ผู ้บริโภคทีธ
่ รุ กิจ

แก้ ้ไขกฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่่วนตััวของผู้้�
บริิโภค การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย
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การวิเคราะห์โดยน ักวิเคราะห์การออกกฎหมาย
่ ผู ้บริโภคสามารถขอ
ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม ตัวอย่างเชน
รายงานข ้อมูลสว่ นบุคคลของพวกเขาทีถ
่ ก
ู รวบรวม
ี ค่าใชจ่้ าย โดยทัว่ ไปผู ้
หรือขายได ้โดยไม่เสย
บริโภคยังสามารถบอกให ้ธุรกิจลบข ้อมูลสว่ นบุคคล
่ ชือ
่ หรือเกรดของนักเรียนและ
ของพวกเขาได ้ (เชน
ผลการสอบ) ท ้ายสุดผู ้บริโภคสามารถบอกให ้ธุรกิจ
ต่าง ๆ ไม่ขายข ้อมูลสว่ นบุคคลของตนได ้ ธุรกิจต ้อง
ิ ธิใ์ นข ้อมูลสว่ นบุคคล
แจ ้งให ้ผู ้บริโภคทราบถึงสท
ของพวกเขา

้ ท
ิ ธิข
• ไม่ปฏบ
ิ ัติตอ
่ ผู้บริโภคทีใ่ ชส
์ องพวกเขา
่ ธุรกิจไม่สามารถเรียก
อย่างแตกต่าง ตัวอย่างเชน
เก็บเงินในราคาทีแ
่ ตกต่างกันหรือให ้บริการในระดับ
้
ิ ธิใ์ น
ทีแ
่ ตกต่างกันแก่ผู ้บริโภคทีใ่ ชประโยชน์
จากสท
ข ้อมูลสว่ นบุคคลของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
สามารถกระตุ ้นให ้ผู ้บริโภคอนุญาตให ้รวบรวมและ
่ การให ้จ�ำนวนเงินที่
ขายข ้อมูลสว่ นบุคคลได ้ เชน
ช�ำระหรือสว่ นลดแก่ผู ้บริโภค

ต่ อ

ลงโทษสำำ�หรัับการละเมิิดข้ ้อมููล เบื้้�ยปรัับบางส่ว่ นอาจจะ
ฝากไว้ ้ที่่� CPF

้ ฎหมายว่่าด้้วยความเป็็น
DOJ บั ังคั ับใช้ก
ส่ว่ นตั ัวของผู้้บ
� ริิโภคและการละเมิิดข้อ
้ มููล
้
DOJ บัังคัับใช้กฎหมายว่่
าด้ ้วยความเป็็ นส่ว่ นตััวของ
ผู้้�บริิโภคและการละเมิิดข้ ้อมููลของรััฐด้ ้วยสองวิิธีด้
ี ้วยกััน
ประการแรก DOJ ออกข้ ้อบัังคัับที่่�ระบุุรายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิมว่่าธุุรกิิจและผู้้�บริิโภคต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายอย่่างไร
่ ข้ ้อบัังคัับเหล่่านี้้�รวมกฎสำำ�หรัับวิิธีที่่�
ตััวอย่่างเช่น
ี ธุุรกิิจ
ต้ ้องจััดการกัับคำำ�ขอที่่�จะไม่่ขายข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคลไว้ ้ด้ ้วย
่ การ
ประการที่่�สอง DOJ ดำำ�เนิินคดีีอาชญากรรม (เช่น
โจรกรรมข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล) หรืือยื่่น
� ฟ้้ องในศาลพิิจารณา
คดีีของรััฐต่่อผู้้�ที่่�ฝ่่าฝืื นกฎหมายเหล่่านี้้�

ข้้อเสนอ

ธุุรกิิจอาจได้ ้รัับการลงโทษสููงถึึง $2,500 สำำ�หรัับการ
ละเมิิดข้ ้อกำำ�หนดเหล่่านี้้�ในแต่่ละครั้้�ง การลงโทษเพิ่่�ม
ขึ้้�นได้ ้ถึึง $7,500 สำำ�หรัับการละเมิิดโดยเจตนา อาจมีี
การลงโทษหากธุุรกิิจไม่่สามารถจััดการกัับการละเมิิด
ได้ ้ภายใน 30 วัันหลัังจากได้ ้รัับแจ้ ้งเรื่่อ
� งการละเมิิด มีี
เพีียงกระทรวงยุุติธิ รรมรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย (DOJ) เท่่านั้้�นที่่�
สามารถดำำ�เนิินการลงโทษเหล่่านี้้�ได้ ้ โดยทั่่�วไปรายได้ ้
เบี้้�ยปรัับจะถููกฝากเข้ ้ากองทุุนเพื่่อ
� ความเป็็ นส่ว่ นตััวของ
ผู้้�บริิโภคของรััฐ (CPF) รายได้ ้ของ CPF ต้ ้องนำำ �ไปใช้ ้
จ่่ายให้ ้กัับศาลพิิจารณาคดีีของรััฐและค่่าใช้จ่่้ ายของ DOJ
ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับกฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่ว่ นตััวของผู้้�
บริิโภคบางประการก่่อน สภานิิติบั
ิ ญ
ั ญััติส
ิ ามารถจััดสรร
เงิินที่่�เหลืือเพื่่อ
� ให้ ้เป็็ นไปตามจุุดประสงค์์อื่น
่� ได้ ้

ข้ ้อเสนอที่่� 24 (1) เปลี่่�ยนแปลงกฎหมายความเป็็ น
ิ ธิ์์�ความ
ส่ว่ นตััวของข้ ้อมููลผู้้�บริิโภคที่่�มีีอยู่่� (2) ให้ ้สิท
เป็็ นส่ว่ นตััวของผู้้�บริิโภครายใหม่่ (3) เปลี่่�ยนแปลงการ
้
ลงโทษที่่�มีีอยู่่�และจำำ�กัด
ั การใช้รายได้
้เบี้้�ยปรัับ และ
(4) สร้ ้างหน่่วยงานใหม่่ของรััฐเพื่่อ
� ดููแลและบัังคัับใช้ ้
กฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้ ้อมููลผู้้�บริิโภค
หากได้ ้รัับการอนุุมัติ
ั ข้
ิ ้อเสนอนี้้�ส่ว่ นใหญ่่จะมีีผลในเดืือน
่ การสร้ ้างหน่่วย
มกราคม 2023 บางส่ว่ นของข้ ้อเสนอ เช่น
งานใหม่่ของรััฐและข้ ้อกำำ�หนดสำำ�หรัับการพััฒนาข้ ้อบัังคัับ
้ นทีี
ใหม่่จะมีีผลบัังคัับใช้ทัั

ธุุรกิจ
ิ ต้้องปฏิิบั ัติิตามข้้อกำำ�หนดการละเมิิด
ข้้อมููล

เปลี่่�ยนแปลงว่่าธุุรกิจ
ิ ใดต้้องปฏิิบั ัติิตามข้้อกำำ�หนด
ความเป็็นส่ว่ นตั ัวของข้้อมููล ข้ ้อเสนอนี้้�เปลี่่�ยนแปลง
ธุุรกิิจที่่�ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดความเป็็ นส่ว่ นตััวของ
ข้ ้อมููลผู้้�บริิโภค โดยทั่่�วไปการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�จะลด
จำำ�นวนธุุรกิิจที่่�ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ตััวอย่่าง
่ ข้ ้อกำำ�หนดความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้ ้อมููลผู้้�บริิโภคใน
เช่น
� ขาย หรืือแบ่่งปัั น
ปัั จจุุบัน
ั มีีผลบัังคัับใช้กัั้ บธุุรกิิจที่่�ซื้้อ
ข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคลของผู้้�บริิโภค ครััวเรืือน หรืืออุุปกรณ์์ที่่�มี ี
50,000 รายขึ้้�นไปต่่อปีี เพื่่อ
� จุุดประสงค์์ทางธุุรกิิจ ข้ ้อเสนอ
(1) ไม่่รวมอุุปกรณ์์อีก
ี ต่่อไปและ (2) เพิ่่�มเกณฑ์์ต่อ
่ ปีี เป็็ น
ผู้้�บริิโภคหรืือครััวเรืือน 100,000 รายขึ้้�นไป

่ ข้ ้อมููล
การละเมิิดข้ ้อมููลเกิิดขึ้้�นเมื่่อ
� ผู้้�คนเข้ ้าถึึงข้ ้อมููล เช่น
ผู้้�บริิโภค โดยไม่่ได้ ้รัับอนุุญาต กฎหมายของรััฐกำำ�หนด
ให้ ้ธุุรกิิจดำำ�เนิินการตามสมควรเพื่่อ
� ปกป้้ องข้ ้อมููลผู้้�บริิโภค
จากการละเมิิด ธุุรกิิจยัังต้ ้องแจ้ ้งให้ ้ผู้้�คนทราบด้ ้วยว่่า
ข้ ้อมููลของพวกเขาได้ ้ถููกเข้ ้าถึึงโดยการละเมิิดข้ ้อมููลหรืือ
ไม่่ การละเมิิดข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคลบางอย่่างสามารถส่ง่ ผล
ให้ ้มีีการลงโทษตั้้�งแต่่ $100 ถึึง $750 ต่่อผู้้�บริิโภคต่่อ
ี หายจริิง แล้ ้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููง
เหตุุการณ์์หรืือความเสีย
กว่่า ผู้้�บริิโภคที่่�ได้ ้รัับผลกระทบจากการละเมิิดดัังกล่่าว
สามารถขอรวบรวมการลงโทษเหล่่านี้้�ได้ ้ หากธุุรกิิจไม่่
สามารถจััดการกัับการละเมิิดได้ ้ภายใน 30 วัันหลัังจากได้ ้
รัับคำำ�สั่่�งให้ ้ทำำ�การแก้ ้ไข โดยทั่่�วไป DOJ อาจดำำ�เนิินการ

เปลี่่�ยนแปลงกฎหมายว่่าด้้วยความเป็็นส่ว่ น
ตั ัวของข้้อมููลผู้้บ
� ริิโภคที่่�มีอ
ี ยู่่�
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แก้ ้ไขกฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่่วนตััวของผู้้�
บริิโภค การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย

การวิเคราะห์โดยน ักวิเคราะห์การออกกฎหมาย
เปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนดความเป็็นส่ว่ นตั ัวของข้้อมููล
ผู้้บ
� ริิโภคที่่�มีอ
ี ยู่่� ข้ ้อเสนอนี้้�เปลี่่�ยนข้ ้อกำำ�หนดความเป็็ น
ส่ว่ นตััวของข้ ้อมููลผู้้�บริิโภคที่่�ธุุรกิิจต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม ในบาง
่ ข้ ้อเสนอนี้้�
กรณีี มีีการเพิ่่�มข้ ้อกำำ�หนดใหม่่ ตััวอย่่างเช่น
กำำ�หนดให้ ้ธุุรกิิจต้ ้องแจ้ ้งให้ ้ผู้้�บริิโภคทราบถึึงระยะเวลาที่่�
จะเก็็บข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล ในกรณีีอื่น
่� ๆ มีีการนำำ �ข้ ้อกำำ�หนด
่ ธุุรกิิจอาจสามารถปฏิิเสธที่่�จะลบเกรด
ออก ตััวอย่่างเช่น
ของนัักเรีียนหรืือข้ ้อมููลอื่่น
� ๆ ภายใต้ ้เงื่่อ
� นไขเฉพาะ

ิ ธิ์์�ความเป็็นส่ว่ นตั ัวของผู้้บ
ให้้สิท
� ริิโภคใหม่่

นอกจากนี้้�ข้ ้อเสนอดัังกล่่าวยัังจำำ�กัด
ั ความสามารถของ
้
สภานิิติบั
ิ ญ
ั ญััติใิ นการใช้รายได้
้ของ CPF เพื่่อ
� ให้ ้เป็็ นไป
ตามจุุดประสงค์์อื่น
่� นอกเหนืือจากความเป็็ นส่ว่ นตััวของ
ผู้้�บริิโภค หลัังจากจ่่ายเงิินให้ ้กัับศาลพิิจารณาคดีีของรััฐ
และค่่าใช้จ่่้ ายของ DOJ ในแต่่ละปีี ข้ ้อเสนอนี้้�กำำ�หนดให้ ้
รััฐลงทุุนร้ ้อยละ 91 ของเงิินที่่�เหลืือพร้ ้อมดอกเบี้้�ยหรืือ
รายได้ ้ใด ๆ ส่ง่ ไปยัังกองทุุนทั่่�วไปของรััฐ เงิินที่่�เหลืืออีีก
ร้ ้อยละ 9 จะสนัับสนุุนการศึึกษาของประชาชนเกี่่�ยวกัับ
ความเป็็ นส่ว่ นตััวของผู้้�บริิโภคและการต่่อสู้้�กัับการฉ้ ้อโกง
อัันเป็็ นผลมาจากการละเมิิดข้ ้อมููล

ิ ธิ์์�ความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้ ้อมููลใหม่่แก่่
ข้ ้อเสนอนี้้�ให้ ้สิท
�
่
ิ ธิ์์�ในการ:
ผู้้�บริิโภค ซึ่งรวมถึึงสิท

สร้้างหน่่วยงานการบั ังคั ับใช้ใ้ หม่่ของรั ัฐ

่ นบุคคล ผู ้บริโภค
• จ�ำก ัดการแบ่งปันข้อมูลสว
สามารถสงั่ ธุรกิจได ้โดยตรงไม่ให ้เปิ ดเผยข ้อมูลสว่ น
บุคคลของพวกเขา
่ นบุคคล ผู ้บริโภคสามารถสงั่ ธุรกิจ
• แก้ไขข้อมูลสว
้
ได ้ให ้ใชความพยายามตามสมควรในการแก
้ไข
ข ้อมูลสว่ นบุคคลทีพ
่ วกเขามีอยู่

้ อ
• จ�ำก ัดการใชข
้ มูลสว่ นบุคคล "ที่ตอ
้ งเก็บเป็น
ความล ับ" ข ้อเสนอนีก
้ �ำหนดให ้ข ้อมูลสว่ นบุคคล
บางสว่ นเป็ นข ้อมูลทีต
่ ้องเก็บเป็ นความลับ ตัวอย่าง
รวมไปถึงหมายเลขประกันสงั คม การเข ้าสูร่ ะบบ
ี ้วยรหัสผ่าน และข ้อมูลสุขภาพ ผู ้บริโภค
บัญชด
สามารถสงั่ ธุรกิจให ้จ�ำกัดการใชข้ ้อมูลสว่ นบุคคล
้ ้
ทีต
่ ้องเก็บเป็ นความลับของพวกเขา โดยให ้ใชได
ิ ค ้าทีร่ ้องขอและ
เฉพาะกับ (1) การให ้บริการหรือสน
่ การ
(2) บรรลุจด
ุ ประสงค์ทางธุรกิจทีส
่ �ำคัญ (เชน
ให ้บริการลูกค ้า)

เปลี่่�ยนแปลงการลงโทษที่่�มีอ
ี ยู่่�และการ
จำำ�กั ัดการใช้ร้ ายได้้เบี้้�ยปรั ับ
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ข้ ้อเสนอนี้้�อนุุญาตให้ ้มีีเบี้้�ยปรัับใหม่่สูงู ถึึง $7,500 สำำ�หรัับ
ิ ธิ์์�ความเป็็ นส่ว่ นตััวของผู้้�บริิโภควััยผู้้�เยาว์์
การละเมิิดสิท
ข้ ้อเสนอนี้้�ยังั ช่ว่ ยกำำ�จััดความสามารถของธุุรกิิจในการ
หลีีกเลี่่�ยงการลงโทษ โดยการจััดการกัับการละเมิิด
ภายใน 30 วัันหลัังจากได้ ้รัับแจ้ ้งถึึงการละเมิิด นอกจากนี้้�
ข้ ้อเสนอดัังกล่่าวยัังทำำ�ให้ ้การละเมิิดข้ ้อมููลอีีเมลพร้ ้อมกัับ
่ รหััสผ่่าน) ได้ ้รัับการ
ข้ ้อมููลที่่�อนุุญาตให้ ้เข้ ้าถึึงบััญชี ี (เช่น
ลงโทษ ข้ ้อเสนอนี้้�ยังั ระบุุด้ ้วยว่่าธุุรกิิจที่่�ประสบปัั ญหาการ
ละเมิิดข้ ้อมููลเนื่่อ
� งจากไม่่ได้ ้มีีวิธีิ ดำ
ี ำ�เนิินการรัักษาความ
ปลอดภััยที่่�เหมาะสมไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงบทลงโทษได้ ้
อีีกต่่อไป โดยกำำ�หนดให้ ้ดำำ�เนิินการภายใน 30 วัันหลััง
จากการละเมิิด
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ข้ ้อเสนอนี้้�สร้ ้างหน่่วยงานใหม่่ของรััฐคืือ หน่่วยงาน
คุ้้�มครองความเป็็ นส่ว่ นตััวแห่่งรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย (California
Privacy Protection Agency (CPPA)) เพื่่อ
� ดููแลและ
้
ทำำ�การบัังคัับใช้กฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่ว่ นตััวของ
ผู้้�บริิโภคของรััฐ CPPA จะอยู่่�ภายใต้ ้คณะกรรมการที่่�
ิ ห้ ้าคนและมีีความรัับผิิดชอบที่่�หลากหลาย
มีีสมาชิก
่ หน่่วยงานนี้้�จะตรวจสอบการละเมิิด ประเมิิน
ตััวอย่่างเช่น
ิ ใจใด ๆ ของ
การลงโทษ และพััฒนาข้ ้อบัังคัับ การตััดสิน
CPPA ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการร้ ้องเรีียนเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจหรืือการ
ลงโทษอาจได้ ้รัับการตรวจสอบโดยศาลพิิจารณาคดีีของ
รััฐ ข้ ้อเสนอนี้้�ให้ ้เงิิน $10 ล้ ้านต่่อปีี (ปรัับตามช่ว่ งเวลา)
จากกองทุุนทั่่�วไปของรััฐเพื่่อ
� สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงาน ความรัับผิิดชอบบางส่ว่ นในปัั จจุุบัน
ั ของ DOJ
่ การพััฒนาข้ ้อบัังคัับ ข้ ้อเสนอ
จะเปลี่่�ยนเป็็ น CPPA เช่น
นี้้�กำำ�หนดว่่าต้ ้องมีีการพััฒนาข้ ้อบัังคัับใหม่่ ๆ ที่่�หลาก
่ รวมกฎในการแก้ ้ไขข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล
หลาย ตััวอย่่างเช่น
ของผู้้�บริิโภคไว้ ้และการพิิจารณาว่่าธุุรกิิจต้ ้องดำำ�เนิิน
การตรวจสอบความสามารถในการปกป้้ องข้ ้อมููลหรืือไม่่
้
อย่่างไรก็็ตาม DOJ ยัังคงสามารถบัังคัับใช้กฎหมาย
่
ว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่วนตััวของข้ ้อมููลผู้้�บริิโภคได้ ้โดยการ
ดำำ�เนิินคดีีอาชญากรรมและยื่่น
� ฟ้้ องในศาลพิิจารณาคดีี
ของรััฐ หาก DOJ เลืือกที่่�จะดำำ�เนิินการดัังกล่่าวหรืือ
ดำำ�เนิินการสอบสวน DOJ สามารถสั่่�งให้ ้ CPPA หยุุดการ
้
สอบสวนหรืือกิิจกรรมการบัังคัับใช้ที่่�หน่่
วยงานอาจจะ
ดำำ�เนิินการในเวลาเดีียวกัันได้ ้โดยตรง

ผลกระทบต่่องบประมาณ
ข้ ้อเสนอที่่� 24 จะส่ง่ ผลกระทบต่่อค่่าใช้จ่่้ ายของรััฐและ
รายได้ ้จากภาษีีของรััฐและท้ ้องถิ่่�น อย่่างไรก็็ตาม ผล
ที่่�แท้ ้จริิงของผลกระทบเหล่่านี้้�ยังั ไม่่แน่่นอน และส่ว่ นใหญ่่
จะขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าผู้้�บริิโภค ธุุรกิิจ และรััฐบาลตอบสนองต่่อ
่ ไม่่มีค
ั เจนว่่าธุุรกิิจจะ
ข้ ้อเสนออย่่างไร ตััวอย่่างเช่น
ี วามชัด

แก้ ้ไขกฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่่วนตััวของผู้้�
บริิโภค การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย
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การวิเคราะห์โดยน ักวิเคราะห์การออกกฎหมาย
เปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินงานอย่่างไร และจะมีีการตรวจสอบ
การละเมิิดข้ ้อเสนอนี้้�กี่่�ครั้้�ง ที่่�จะส่ง่ ผลให้ ้เกิิดการลงโทษ

้ า่ ยของรั ัฐที่่�เพิ่่�มขึ้้น
ำ หรั ับหน่่วยงานใหม่่ ตาม
� สำ�
ค่่าใช้จ่
ที่่�กล่่าวไว้ ้ข้ ้างต้ ้น ข้ ้อเสนอนี้้�จะสร้ ้างหน่่วยงานใหม่่ของ
้
รััฐเพื่่อ
� ดููแลและทำำ�การบัังคัับใช้กฎหมายว่่
าด้ ้วยความเป็็ น
่
่
ส่วนตััวของผู้้�บริิโภค แม้ ้ว่่าภาระงานบางส่วนจะเปลี่่�ยน
ไปจาก DOJ แต่่ค่า่ ใช้จ่่้ ายของรััฐก็็จะเพิ่่�มขึ้้�นเนื่่อ
� งจาก
ภาระงานใหม่่หรืือส่ว่ นขยาย ข้ ้อเสนอนี้้�จััดหาจากกองทุุน
ทั่่�วไปของรััฐอย่่างน้ ้อย $10 ล้้านต่่อปีี (ปรัับตามช่ว่ ง
เวลา) เพื่่อ
� สนัับสนุุนค่่าใช้จ่่้ ายของรััฐที่่�เพิ่่�มขึ้้�นสำำ�หรัับการ
ดำำ�เนิินงานของ CPPA จำำ�นวนนี้้�น้ ้อยกว่่าร้ ้อยละ 1 ของงบ
ประมาณกองทุุนทั่่�วไปของรััฐในปัั จจุุบัน
ั เป็็ นไปได้ ้ว่่าค่่า
ใช้จ่่้ ายภาระงานจริิงของ CPPA อาจสููงขึ้้�น โดยขึ้้�นอยู่่�กัับ
วิิธีก
ี ารที่่�หน่่วยงานดำำ�เนิินความรัับผิิดชอบ
้ า่ ย DOJ ของรั ัฐและของศาล ข้ ้อเสนอ
เพิ่่�มค่่าใช้จ่
นี้้�จะส่ง่ ผลกระทบต่่อภาระงานของทั้้�ง DOJ และศาล
ของรััฐ ภาระงานของ DOJ อาจเพิ่่�มขึ้้�น หากเลืือกที่่�จะ
ตรวจสอบและ/หรืือยื่่น
� คำำ�ร้ ้องเพิ่่�มเติิมกัับธุุรกิิจที่่�ไม่่เป็็ น
ไปตามกฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่ว่ นตััวของข้ ้อมููลผู้้�
บริิโภคของรััฐ อย่่างไรก็็ตาม ภาระงานนี้้�อาจถููกชดเชย
บางส่ว่ นหรืือทั้้�งหมดโดยการลดภาระงานจากการเปลี่่�ยน
ความรัับผิิดชอบจาก DOJ เป็็ น CPPA นอกจากนี้้� ภาระงาน
ในศาลของรััฐอาจเพิ่่�มขึ้้�น หากข้ ้อเสนอส่ง่ ผลให้ ้มีีการยื่่น
�
ฟ้้ องในศาลมากขึ้้�น ค่่าใช้จ่่้ ายของภาระงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจะขึ้้�น
อยู่่�กัับจำำ�นวนการสอบสวนที่่�เริ่่�มขึ้้�นและประเภทของคดีีที่่�
ฟ้้ องในศาลของรััฐ โดยรวมแล้ ้ว ค่่าใช้จ่่้ ายของรััฐที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
สำ�ำ หรัับ DOJ และศาลพิิจารณาคดีี ไม่่น่า่ จะเกิินกว่่าไม่่กี่่�ล้ ้าน
ดอลลาร์์ต่อ
่ ปีี ค่่าใช้จ่่้ ายเหล่่านี้้�บางส่ว่ นหรืือทั้้�งหมดจะจ่่าย
โดยรายได้ ้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการลงโทษที่่�เรีียกเก็็บจากธุุรกิิจที่่�
ละเมิิดกฎหมายว่่าด้ ้วยความเป็็ นส่ว่ นตััวของผู้้�บริิโภค

ต่ อ

หนึ่่ง� ข้ ้อเสนออาจจะลดรายได้ ้จากภาษีี สิ่่�งนี้้�จะเกิิดขึ้้�น
หากค่่าใช้จ่่้ ายในการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดของข้ ้อเสนอ
่ การแก้ ้ไขข้ ้อมููลผู้้�บริิโภค ลดผลกำำ�ไรที่่�ได้ ้รัับจาก
เช่น
ธุุรกิิจ ส่ง่ ผลให้ ้ธุุรกิิจจะจ่่ายภาษีี น้ ้อยลงให้ ้กัับรััฐบาลของ
รััฐและท้ ้องถิ่่�น ในอีีกแง่่หนึ่่ง� ข้ ้อเสนอนี้้�อาจจะเพิ่่�มรายได้ ้
่ ข้ ้อเสนอนี้้�สามารถลดความรุุนแรง
จากภาษีี ตััวอย่่างเช่น
หรืือจำำ�นวนการละเมิิดข้ ้อมููลได้ ้ หากสิ่่�งนี้้�ส่ง่ ผลให้ ้ธุุรกิิจ
ี เงิินน้ ้อยลง รายได้ ้จากภาษีี จะเพิ่่�ม
และผู้้�บริิโภคสููญเสีย
ิ ค้ ้าและ/หรืือธุุรกิิจ
ขึ้้�นหากผู้้�บริิโภคใช้จ่่้ ายมากขึ้้�นกัับสิน
ี ภาษีี ทำำ�ให้ ้มีีรายได้ ้เพิ่่�มขึ้้�น ผลกระทบสุุทธิิ
ที่่�ต้ ้องเสีย
ทั้้�งหมดต่่อเศรษฐกิิจและรายได้ ้ของรััฐและท้ ้องถิ่่�นยัังไม่่
สามารถระบุุได้ ้
โปรดไปที่่� http://cal-access.sos.ca.gov/
�
campaign/measures/ เพื่่�อดููรายชื่่อ
� เฉพาะเพื่่�อ
คณะกรรมการที่่�ได้้รั ับการจั ัดตั้้�งขึ้้น
สนั ับสนุุนหรืือคั ัดค้้านข้้อเสนอนี้้�
โปรดไปที่่� http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
� ผู้้บ
เพื่่�อดููรายชื่่อ
� ริิจาคเงิินจำำ�นวนสููงสุุด
10 รายแรกของคณะกรรมการ
ำ เนาเนื้้อ
� หาฉบั ับเต็็มของข้้อเสนอรั ัฐ
หากท่่านต้้องการสำ�
ั ติดต่
นี้้� กรุุณาโทรศัพท์์
ิ อ
่ เลขาธิิการรั ัฐได้้ที่่ห
� มายเลข
่ อีีเมลถึึง
(855) 345-3933 หรืือท่่านสามารถส่ง
vigfeedback@sos.ca.gov ท่่านจะได้้รั ับเอกสารทาง
้ า่ ยแต่่อย่่างใด
ี ค่่าใช้จ่
ไปรษณีีย์โ์ ดยไม่่เสีย

�้ กั ับรายได้้ภาษีี ข้ ้อเสนอนี้้�จะ
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้น
มีีผลกระทบหลายอย่่างต่่อธุุรกิิจและผู้้�บริิโภค ซึ่ง่� อาจส่ง่
ผลกระทบต่่อรายได้ ้จากภาษีี ของรััฐและท้ ้องถิ่่�น ในแง่่
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