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ขอ้เสนอที่ แก้ไ้ขก้ฎหมายว่า่ด้ว้่ยคว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของผู้้ ้
บริโิภค ก้าริริเิริ ิ�มบญัญตัักิ้ฎหมาย24

หวั่ขอ้และบทส่ริุป็อยา่งเป็็นทางก้าริ จ ัด้ เ ตั ริีย ม โ ด้ ย อ ัย ก้ า ริ ส่้ ง สุ่ ด้

คว่ามเป็็นมา
ธุรุิก้จิริว่บริว่มและใช้ข้อ้มล้ผู้้บ้ริโิภค
ธุรุกจิรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูู้บ้รโิภคจากแหลง่ต่า่ง ๆ ซึ่่ง่
รวมถึง่ (1) แหลง่ขอ้มลูสาธุารณะ (2) ผูู้บ้รโิภคเอง (เช่น่
 เม่อ่ผูู้บ้รโิภคสรา้งบญัช่)ี หรอ่ (3) ธุรุกจิอ่น่ ๆ (เช่น่ โดย
การซึ่่�อขอ้มลู) ธุรุกจิใช่ข้อ้มลูในรปูแบบต่า่ง ๆ เช่น่ เพื่่อ่
ปรับปรงุการขายหรอ่การบรกิารลกูคา้ ธุรุกจิยงัสามารถึ
ใช่ข้อ้มลูเพื่่อ่ใหบ้รกิารแกธุ่รุกจิอ่น่ ๆ ต่วัอยา่งเช่น่ บรษัิัท
อนิเทอรเ์น็ต่บางรายใหบ้รกิารฟรแีละรวบรวมขอ้มลูจาก
ผูู้บ้รโิภคทีใ่ช่ง้าน จากนั�นบรษัิัทเหลา่นี�จะใช่ข้อ้มลูเพื่่อ่
กำาหนดเป้าหมายโฆษัณากบัผูู้บ้รโิภคสำาหรับธุรุกจิอ่น่ ๆ 
ทา้ยสดุ บางครั �งธุรุกจิกใ็ช่ข้อ้มลูเพื่่อ่คาดการณเ์กีย่วกบั
มมุมองและความช่อบของผูู้บ้รโิภค (เช่น่ วถิึทีางการ
ดำาเนนิช่วีติ่ของพื่วกเขา) 

ธุรุิก้จิบางอยา่งตัอ้งป็ฏิบิตััติัามขอ้ก้ำาหนด้
คว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้ผู้้บ้ริโิภค

ภายใต่ก้ฎหมายของรัฐ ธุรุกจิบางรายทีด่ำาเนนิการในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีและรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลต่อ้งทำาต่ามขอ้
กำาหนดความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภค  
(ขอ้มลูสว่นบคุคลประกอบดว้ยขอ้มลู เช่น่ ช่่อ่ กจิกรรม
บนอนิเทอรเ์น็ต่หรอ่การซึ่่�อ และการคาดการณเ์กีย่วกบั
ผูู้บ้รโิภค) โดยทัว่ไปธุรุกจิเหลา่นี� (1) มรีายไดม้ากกวา่ 
$25 ลา้นต่อ่ปี (2) ซึ่่�อ ขาย หรอ่แบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูู้บ้รโิภค ครัวเรอ่น หรอ่อปุกรณ ์50,000 รายข่�นไป
ต่อ่ปี หรอ่ (3) มรีายไดต้่อ่ปีรอ้ยละ 50 หรอ่มากกวา่จาก
การขายขอ้มลูสว่นบคุคล 

โดยเฉพื่าะธุรุกจิเหลา่นี�ต่อ้ง:
• แจง้ใหผู้้้บ้ริโิภคทริาบเก้ี�ยว่ก้บัก้าริริว่บริว่ม

ขอ้มล้ โดยทัว่ไปธุรุกจิต่อ้งบอกผูู้บ้รโิภคหากพื่วก
เขารวบรวมหรอ่ขายขอ้มลูสว่นบคุคล พื่วกเขา
ยงัต่อ้งบอกผูู้บ้รโิภคดว้ยวา่พื่วกเขาจะใช่ข้อ้มลู
อยา่งไร

• ป็ฏิบิตััติัามส่ทิธุิค์ว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้ส่ว่่น
บคุคล กฎหมายของรัฐใหส้ทิธุิแ์กผูู่้บ้รโิภคทีธุ่รุกจิ

• อนุญาต่ใหผูู้้บ้รโิภค: (1) ป้องกนัมใิหธุ้รุกจิแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคล (2) แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่ึกู
ต่อ้งและ (3) จำากดัการใช่ ้“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีด
ออ่น” ของธุรุกจิ รวมถึง่ขอ้มลูทีร่ะบทุีต่่ั �งทางภมูศิาสต่ร ์
เช่่�อช่าต่ ิช่าต่พัิื่นธุุ ์ศาสนา ขอ้มลูพัื่นธุกุรรม การ
ส่อ่สารสว่นต่วั รสนยิมทางเพื่ศ และขอ้มลูสขุภาพื่ที่
กำาหนดอยา่งช่ดัเจน

• จัดต่ั �งหน่วยงานคุม้ครองความเป็นสว่นต่วัแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีเพื่่อ่บงัคบัใช่แ้ละประกาศใช่ก้ฎหมายวา่
ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภคและเรยีกเกบ็คา่ปรับ
เพื่ิม่เต่มิ

• เปลีย่นแปลงเกณฑท์ีธุ่รุกจิจะต่อ้งปฏบิตั่ติ่ามกฎหมาย
• หา้มมใิหธุ้รุกจิจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลนานกวา่ระยะ

เวลาทีจ่ำาเป็นต่ามสมควร
• เพื่ิม่บทลงโทษัสงูสดุข่�นเป็นสามเทา่ในการฝ่าฝ่น

กฎหมาย โดยละเมดิผูู้บ้รโิภคทีม่อีายตุ่ำา่กวา่ 16 ปี
• อนุญาต่ใหม้กีารกำาหนดบทลงโทษัทางแพื่ง่สำาหรับ

การโจรกรรมขอ้มลูเขา้สูร่ะบบของผูู้บ้รโิภคต่ามที่
กำาหนด

ส่ริปุ็ป็ริะมาณก้าริผู้ลก้ริะทบทางก้าริเงนิตัอ่
ริฐับาลริะด้บัริฐัและริะด้บัทอ้งถิ�นข ัน้ส่ดุ้ทา้ย 
โด้ยนกั้ว่เิคริาะหก์้ฎหมาย:
• รัฐมคีา่ใช่จ้า่ยเพื่ิม่ข่�นอยา่งนอ้ย 10 ลา้นดอลลารต์่อ่ปี

ในการจัดต่ั �งหน่วยงานของรัฐแหง่ใหมท่ีจ่ะกำากบัดแูล
และบงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้ ้
บรโิภค

• รัฐน่าจะมคีา่ใช่จ้า่ยเพื่ิม่ข่�นไมก่ีล่า้นดอลลารข์องทกุ
ปี เน่อ่งจากมปีรมิาณงานดา้นการบงัคบัใช่ก้ฎหมาย
ของศาลและกระทรวงยตุ่ธิุรรมเพื่ิม่มากข่�น คา่ปรับที่
เรยีกเกบ็จากการฝ่าฝ่นกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่น
ต่วัของผูู้บ้รโิภคจะนำามาใช่เ้ป็นคา่ใช่จ้า่ยบางสว่นหรอ่
ทั �งหมดเหลา่นี�

• ไมท่ราบถึง่ผู้ลกระทบต่อ่รายไดจ้ากการเกบ็ภาษีั
ของรัฐและของทอ้งถึิน่ เน่อ่งจากมผีู้ลกระทบทาง
เศรษัฐกจิ ทีเ่กดิจากขอ้กำาหนดใหม ่ๆ ใหธุ้รุกจิ
คุม้ครองขอ้มลูผูู้บ้รโิภค

ก้าริว่เิคริาะหโ์ด้ยนกั้ว่เิคริาะหก์้าริออก้ก้ฎหมาย

ส่ามาริถอา่นเน้อ้หาของขอ้เส่นอนีไ้ด้ท้ ี�เว็่บไซตัเ์ ลขาธุกิ้าริริฐั ที� voterguide.sos.ca.gov
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ก้าริว่เิคริาะหโ์ด้ยนกั้ว่เิคริาะหก์้าริออก้ก้ฎหมาย ตั่ อ

ต่อ้งปฏบิตั่ติ่าม ต่วัอยา่งเช่น่ ผูู้บ้รโิภคสามารถึขอ
รายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของพื่วกเขาทีถ่ึกูรวบรวม
หรอ่ขายไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใช่จ้า่ย โดยทัว่ไปผูู้ ้
บรโิภคยงัสามารถึบอกใหธุ้รุกจิลบขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพื่วกเขาได ้(เช่น่ ช่่อ่หรอ่เกรดของนักเรยีนและ
ผู้ลการสอบ) ทา้ยสดุผูู้บ้รโิภคสามารถึบอกใหธุ้รุกจิ
ต่า่ง ๆ ไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของต่นได ้ธุรุกจิต่อ้ง
แจง้ใหผูู้้บ้รโิภคทราบถึง่สทิธุิใ์นขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพื่วกเขา 

• ไมป่็ฏิบิตััติัอ่ผู้้บ้ริโิภคที�ใช้ส้่ทิธุิข์องพว่ก้เขา
อยา่งแตัก้ตัา่ง ต่วัอยา่งเช่น่ ธุรุกจิไมส่ามารถึเรยีก
เก็บเงนิในราคาทีแ่ต่กต่า่งกนัหรอ่ใหบ้รกิารในระดบั
ทีแ่ต่กต่า่งกนัแกผูู่้บ้รโิภคทีใ่ช่ป้ระโยช่นจ์ากสทิธุิใ์น
ขอ้มลูสว่นบคุคลของพื่วกเขา อยา่งไรกต็่าม ธุรุกจิ
สามารถึกระตุ่น้ใหผูู้้บ้รโิภคอนุญาต่ใหร้วบรวมและ
ขายขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เช่น่ การใหจ้ำานวนเงนิที่
ช่ำาระหรอ่สว่นลดแกผูู่้บ้รโิภค 

ธุรุกจิอาจไดรั้บการลงโทษัสงูถึง่ $2,500 สำาหรับการ
ละเมดิขอ้กำาหนดเหลา่นี�ในแต่ล่ะครั �ง การลงโทษัเพื่ิม่
ข่�นไดถ้ึง่ $7,500 สำาหรับการละเมดิโดยเจต่นา อาจมี
การลงโทษัหากธุรุกจิไมส่ามารถึจัดการกบัการละเมดิ
ไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้เร่อ่งการละเมดิ มี
เพื่ยีงกระทรวงยตุ่ธิุรรมรัฐแคลฟิอรเ์นยี (DOJ) เทา่นั�นที่
สามารถึดำาเนนิการลงโทษัเหลา่นี�ได ้โดยทัว่ไปรายได ้
เบี�ยปรับจะถึกูฝากเขา้กองทนุเพื่่อ่ความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภคของรัฐ (CPF) รายไดข้อง CPF ต่อ้งนำาไปใช่ ้
จา่ยใหก้บัศาลพื่จิารณาคดขีองรัฐและคา่ใช่จ้า่ยของ DOJ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้ ้
บรโิภคบางประการกอ่น สภานติ่บิญัญัต่สิามารถึจัดสรร
เงนิทีเ่หลอ่เพื่่อ่ใหเ้ป็นไปต่ามจดุประสงคอ์่น่ได ้

ธุรุิก้จิตัอ้งป็ฏิบิตััติัามขอ้ก้ำาหนด้ก้าริละเมดิ้
ขอ้มล้
การละเมดิขอ้มลูเกดิข่�นเม่อ่ผูู้ค้นเขา้ถึง่ขอ้มลู เช่น่ ขอ้มลู
ผูู้บ้รโิภค โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต่ กฎหมายของรัฐกำาหนด
ใหธุ้รุกจิดำาเนนิการต่ามสมควรเพื่่อ่ปกป้องขอ้มลูผูู้บ้รโิภค
จากการละเมดิ ธุรุกจิยงัต่อ้งแจง้ใหผูู้้ค้นทราบดว้ยวา่
ขอ้มลูของพื่วกเขาไดถ้ึกูเขา้ถึง่โดยการละเมดิขอ้มลูหรอ่
ไม ่การละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งสามารถึสง่ผู้ล
ใหม้กีารลงโทษัต่ั �งแต่ ่$100 ถึง่ $750 ต่อ่ผูู้บ้รโิภคต่อ่
เหต่กุารณห์รอ่ความเสยีหายจรงิ แลว้แต่จ่ำานวนใดจะสงู
กวา่ ผูู้บ้รโิภคทีไ่ดรั้บผู้ลกระทบจากการละเมดิดงักลา่ว
สามารถึขอรวบรวมการลงโทษัเหลา่นี�ได ้หากธุรุกจิไม่
สามารถึจัดการกบัการละเมดิไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากได ้
รับคำาสัง่ใหท้ำาการแกไ้ข โดยทัว่ไป DOJ อาจดำาเนนิการ

ลงโทษัสำาหรับการละเมดิขอ้มลู เบ่�ยปรับบางสว่นอาจจะ
ฝากไวท้ี ่CPF 

DOJ บงัคบัใช้ก้้ฎหมายว่า่ด้ว้่ยคว่ามเป็็น
ส่ว่่นตัวั่ของผู้้บ้ริโิภคและก้าริละเมดิ้ขอ้มล้
DOJ บงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภคและการละเมดิขอ้มลูของรัฐดว้ยสองวธิุดีว้ยกนั
 ประการแรก DOJ ออกขอ้บงัคบัทีร่ะบรุายละเอยีดเพื่ิม่
เต่มิวา่ธุรุกจิและผูู้บ้รโิภคต่อ้งปฏบิตั่ติ่ามกฎหมายอยา่งไร
 ต่วัอยา่งเช่น่ ขอ้บงัคบัเหลา่นี�รวมกฎสำาหรับวธิุทีีธุ่รุกจิ
ต่อ้งจัดการกบัคำาขอทีจ่ะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลไวด้ว้ย
 ประการทีส่อง DOJ ดำาเนนิคดอีาช่ญากรรม (เช่น่ การ
โจรกรรมขอ้มลูสว่นบคุคล) หรอ่ย่น่ฟ้องในศาลพื่จิารณา
คดขีองรัฐต่อ่ผูู้ท้ีฝ่่าฝ่นกฎหมายเหลา่นี� 

ขอ้เส่นอ
ขอ้เสนอที ่24 (1) เปลีย่นแปลงกฎหมายความเป็น
สว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคทีม่อียู ่(2) ใหส้ทิธุิค์วาม
เป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภครายใหม ่(3) เปลีย่นแปลงการ
ลงโทษัทีม่อียูแ่ละจำากดัการใช่ร้ายไดเ้บี�ยปรับ และ
 (4) สรา้งหน่วยงานใหมข่องรัฐเพื่่อ่ดแูลและบงัคบัใช่ ้
กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภค
 หากไดรั้บการอนุมตั่ขิอ้เสนอนี�สว่นใหญจ่ะมผีู้ลในเดอ่น
มกราคม 2023 บางสว่นของขอ้เสนอ เช่น่ การสรา้งหน่วย
งานใหมข่องรัฐและขอ้กำาหนดสำาหรับการพัื่ฒนาขอ้บงัคบั
ใหมจ่ะมผีู้ลบงัคบัใช่ท้นัท ี

เป็ลี�ยนแป็ลงก้ฎหมายว่า่ด้ว้่ยคว่ามเป็็นส่ว่่น
ตัวั่ของขอ้มล้ผู้้บ้ริโิภคที�มอีย้่
เป็ลี�ยนแป็ลงว่า่ธุรุิก้จิใด้ตัอ้งป็ฏิบิตััติัามขอ้ก้ำาหนด้
คว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้ ขอ้เสนอนี�เปลีย่นแปลง
ธุรุกจิทีต่่อ้งปฏบิตั่ติ่ามขอ้กำาหนดความเป็นสว่นต่วัของ
ขอ้มลูผูู้บ้รโิภค โดยทัว่ไปการเปลีย่นแปลงเหลา่นี�จะลด
จำานวนธุรุกจิทีต่่อ้งปฏบิตั่ติ่ามขอ้กำาหนดเหลา่นี� ต่วัอยา่ง
เช่น่ ขอ้กำาหนดความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคใน
ปัจจบุนัมผีู้ลบงัคบัใช่ก้บัธุรุกจิทีซ่ึ่ ่�อ ขาย หรอ่แบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูู้บ้รโิภค ครัวเรอ่น หรอ่อปุกรณท์ีม่ ี
50,000 รายข่�นไปต่อ่ปีเพื่่อ่จดุประสงคท์างธุรุกจิ ขอ้เสนอ
 (1) ไมร่วมอปุกรณอ์กีต่อ่ไปและ (2) เพื่ิม่เกณฑต์่อ่ปีเป็น
ผูู้บ้รโิภคหรอ่ครัวเรอ่น 100,000 รายข่�นไป 

แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่ัวของผูู้ ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัต่กิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่ัวของผูู้ ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัต่กิฎหมาย24

เป็ลี�ยนแป็ลงขอ้ก้ำาหนด้คว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของขอ้มล้
ผู้้บ้ริโิภคที�มอีย้ ่ขอ้เสนอนี�เปลีย่นขอ้กำาหนดความเป็น
สว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคทีธุ่รุกจิต่อ้งปฏบิตั่ติ่าม ในบาง
กรณี มกีารเพื่ิม่ขอ้กำาหนดใหม ่ต่วัอยา่งเช่น่ ขอ้เสนอนี�
กำาหนดใหธุ้รุกจิต่อ้งแจง้ใหผูู้้บ้รโิภคทราบถึง่ระยะเวลาที่
จะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีอ่น่ ๆ มกีารนำาขอ้กำาหนด
ออก ต่วัอยา่งเช่น่ ธุรุกจิอาจสามารถึปฏเิสธุทีจ่ะลบเกรด
ของนักเรยีนหรอ่ขอ้มลูอ่น่ ๆ ภายใต่เ้ง่อ่นไขเฉพื่าะ 

ใหส้่ทิธุิค์ว่ามเป็็นส่ว่่นตัวั่ของผู้้บ้ริโิภคใหม่
ขอ้เสนอนี�ใหส้ทิธุิค์วามเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูใหมแ่ก่
ผูู้บ้รโิภค ซึ่่ง่รวมถึง่สทิธุิใ์นการ:

• จำาก้ดั้ก้าริแบง่ป็นัขอ้มล้ส่ว่่นบคุคล ผูู้บ้รโิภค
สามารถึสัง่ธุรุกจิไดโ้ดยต่รงไมใ่หเ้ปิดเผู้ยขอ้มลูสว่น
บคุคลของพื่วกเขา

• แก้ไ้ขขอ้มล้ส่ว่่นบคุคล ผูู้บ้รโิภคสามารถึสัง่ธุรุกจิ
ไดใ้หใ้ช่ค้วามพื่ยายามต่ามสมควรในการแกไ้ข
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีพ่ื่วกเขามอียู ่

• จำาก้ดั้ก้าริใช้ข้อ้มล้ส่ว่่นบคุคล "ที�ตัอ้งเก็้บเป็็น
คว่ามลบั" ขอ้เสนอนี�กำาหนดใหข้อ้มลูสว่นบคุคล
บางสว่นเป็นขอ้มลูทีต่่อ้งเกบ็เป็นความลบั ต่วัอยา่ง
รวมไปถึง่หมายเลขประกนัสงัคม การเขา้สูร่ะบบ
บญัช่ดีว้ยรหสัผู้า่น และขอ้มลูสขุภาพื่ ผูู้บ้รโิภค
สามารถึสัง่ธุรุกจิใหจ้ำากดัการใช่ข้อ้มลูสว่นบคุคล
ทีต่่อ้งเกบ็เป็นความลบัของพื่วกเขา โดยใหใ้ช่ไ้ด ้
เฉพื่าะกบั (1) การใหบ้รกิารหรอ่สนิคา้ทีร่อ้งขอและ
 (2) บรรลจุดุประสงคท์างธุรุกจิทีส่ำาคญั (เช่น่ การ
ใหบ้รกิารลกูคา้) 

เป็ลี�ยนแป็ลงก้าริลงโทษที�มอีย้แ่ละก้าริ
จำาก้ดั้ก้าริใช้ร้ิายได้เ้บีย้ป็ริบั
ขอ้เสนอนี�อนุญาต่ใหม้เีบี�ยปรับใหมส่งูถึง่ $7,500 สำาหรับ
การละเมดิสทิธุิค์วามเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภควยัผูู้เ้ยาว์
 ขอ้เสนอนี�ยงัช่ว่ยกำาจัดความสามารถึของธุรุกจิในการ
หลกีเลีย่งการลงโทษั โดยการจัดการกบัการละเมดิ
ภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้ถึง่การละเมดิ นอกจากนี� 
ขอ้เสนอดงักลา่วยงัทำาใหก้ารละเมดิขอ้มลูอเีมลพื่รอ้มกบั
ขอ้มลูทีอ่นุญาต่ใหเ้ขา้ถึง่บญัช่ ี(เช่น่ รหสัผู้า่น) ไดรั้บการ
ลงโทษั ขอ้เสนอนี�ยงัระบดุว้ยวา่ธุรุกจิทีป่ระสบปัญหาการ
ละเมดิขอ้มลูเน่อ่งจากไมไ่ดม้วีธิุดีำาเนนิการรักษัาความ
ปลอดภยัทีเ่หมาะสมไมส่ามารถึหลกีเลีย่งบทลงโทษัได ้
อกีต่อ่ไป โดยกำาหนดใหด้ำาเนนิการภายใน 30 วนัหลงั
จากการละเมดิ 

นอกจากนี�ขอ้เสนอดงักลา่วยงัจำากดัความสามารถึของ
สภานติ่บิญัญัต่ใินการใช่ร้ายไดข้อง CPF เพื่่อ่ใหเ้ป็นไป
ต่ามจดุประสงคอ์่น่นอกเหนอ่จากความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภค หลงัจากจา่ยเงนิใหก้บัศาลพื่จิารณาคดขีองรัฐ
และคา่ใช่จ้า่ยของ DOJ ในแต่ล่ะปี ขอ้เสนอนี�กำาหนดให ้
รัฐลงทนุรอ้ยละ 91 ของเงนิทีเ่หลอ่พื่รอ้มดอกเบี�ยหรอ่
รายไดใ้ด ๆ สง่ไปยงักองทนุทัว่ไปของรัฐ เงนิทีเ่หลอ่อกี
รอ้ยละ 9 จะสนับสนุนการศก่ษัาของประช่าช่นเกีย่วกบั
ความเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภคและการต่อ่สูก้บัการฉอ้โกง
อนัเป็นผู้ลมาจากการละเมดิขอ้มลู 

ส่ริา้งหนว่่ยงานก้าริบงัคบัใช้ใ้หมข่องริฐั
ขอ้เสนอนี�สรา้งหน่วยงานใหมข่องรัฐคอ่ หน่วยงาน
คุม้ครองความเป็นสว่นต่วัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี (California 
Privacy Protection Agency (CPPA)) เพื่่อ่ดแูลและ
ทำาการบงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของ
ผูู้บ้รโิภคของรัฐ CPPA จะอยูภ่ายใต่ค้ณะกรรมการที่
มสีมาช่กิหา้คนและมคีวามรับผู้ดิช่อบทีห่ลากหลาย
 ต่วัอยา่งเช่น่ หน่วยงานนี�จะต่รวจสอบการละเมดิ ประเมนิ
การลงโทษั และพัื่ฒนาขอ้บงัคบั การต่ดัสนิใจใด ๆ ของ
 CPPA ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัธุรุกจิหรอ่การ
ลงโทษัอาจไดรั้บการต่รวจสอบโดยศาลพื่จิารณาคดขีอง
รัฐ ขอ้เสนอนี�ใหเ้งนิ $10 ลา้นต่อ่ปี (ปรับต่ามช่ว่งเวลา) 
จากกองทนุทัว่ไปของรัฐเพื่่อ่สนับสนุนการดำาเนนิงานของ
หน่วยงาน ความรับผู้ดิช่อบบางสว่นในปัจจบุนัของ DOJ 
จะเปลีย่นเป็น CPPA เช่น่ การพัื่ฒนาขอ้บงัคบั ขอ้เสนอ
นี�กำาหนดวา่ต่อ้งมกีารพัื่ฒนาขอ้บงัคบัใหม ่ๆ ทีห่ลาก
หลาย ต่วัอยา่งเช่น่ รวมกฎในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูู้บ้รโิภคไวแ้ละการพื่จิารณาวา่ธุรุกจิต่อ้งดำาเนนิ
การต่รวจสอบความสามารถึในการปกป้องขอ้มลูหรอ่ไม่
 อยา่งไรก็ต่าม DOJ ยงัคงสามารถึบงัคบัใช่ก้ฎหมาย
วา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้บ้รโิภคไดโ้ดยการ
ดำาเนนิคดอีาช่ญากรรมและย่น่ฟ้องในศาลพื่จิารณาคดี
ของรัฐ หาก DOJ เลอ่กทีจ่ะดำาเนนิการดงักลา่วหรอ่
ดำาเนนิการสอบสวน DOJ สามารถึสัง่ให ้CPPA หยดุการ
สอบสวนหรอ่กจิกรรมการบงัคบัใช่ท้ีห่น่วยงานอาจจะ
ดำาเนนิการในเวลาเดยีวกนัไดโ้ดยต่รง 

ผู้ลก้ริะทบตัอ่งบป็ริะมาณ
ขอ้เสนอที ่24 จะสง่ผู้ลกระทบต่อ่คา่ใช่จ้า่ยของรัฐและ
รายไดจ้ากภาษีัของรัฐและทอ้งถึิน่ อยา่งไรกต็่าม ผู้ล
ทีแ่ทจ้รงิของผู้ลกระทบเหลา่นี�ยงัไมแ่น่นอน และสว่นใหญ่
จะข่�นอยูก่บัวา่ผูู้บ้รโิภค ธุรุกจิ และรัฐบาลต่อบสนองต่อ่
ขอ้เสนออยา่งไร ต่วัอยา่งเช่น่ ไมม่คีวามช่ดัเจนวา่ธุรุกจิจะ
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เปลีย่นแปลงการดำาเนนิงานอยา่งไร และจะมกีารต่รวจสอบ
การละเมดิขอ้เสนอนี�กีค่รั �ง ทีจ่ะสง่ผู้ลใหเ้กดิการลงโทษั

คา่ใช้จ้า่ยของริฐัที�เพิ�มข้น้ส่ำาหริบัหนว่่ยงานใหม ่ต่าม
ทีก่ลา่วไวข้า้งต่น้ ขอ้เสนอนี�จะสรา้งหน่วยงานใหมข่อง
รัฐเพื่่อ่ดแูลและทำาการบงัคบัใช่ก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็น
สว่นต่วัของผูู้บ้รโิภค แมว้า่ภาระงานบางสว่นจะเปลีย่น
ไปจาก DOJ แต่ค่า่ใช่จ้า่ยของรัฐกจ็ะเพื่ิม่ข่�นเน่อ่งจาก
ภาระงานใหมห่รอ่สว่นขยาย ขอ้เสนอนี�จัดหาจากกองทนุ
ทัว่ไปของรัฐอยา่งนอ้ย $10 ลา้นตัอ่ปี็ (ปรับต่ามช่ว่ง
เวลา) เพื่่อ่สนับสนุนคา่ใช่จ้า่ยของรัฐทีเ่พื่ิม่ข่�นสำาหรับการ
ดำาเนนิงานของ CPPA จำานวนนี�นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบ
ประมาณกองทนุทัว่ไปของรัฐในปัจจบุนั เป็นไปไดว้า่คา่
ใช่จ้า่ยภาระงานจรงิของ CPPA อาจสงูข่�น โดยข่�นอยูก่บั
วธิุกีารทีห่น่วยงานดำาเนนิความรับผู้ดิช่อบ

เพิ�มคา่ใช้จ้า่ย DOJ ของริฐัและของศาล ขอ้เสนอ
นี�จะสง่ผู้ลกระทบต่อ่ภาระงานของทั �ง DOJ และศาล
ของรัฐ ภาระงานของ DOJ อาจเพื่ิม่ข่�น หากเลอ่กทีจ่ะ
ต่รวจสอบและ/หรอ่ย่น่คำารอ้งเพื่ิม่เต่มิกบัธุรุกจิทีไ่มเ่ป็น
ไปต่ามกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของขอ้มลูผูู้ ้
บรโิภคของรัฐ อยา่งไรกต็่าม ภาระงานนี�อาจถึกูช่ดเช่ย
บางสว่นหรอ่ทั �งหมดโดยการลดภาระงานจากการเปลีย่น
ความรับผู้ดิช่อบจาก DOJ เป็น CPPA นอกจากนี� ภาระงาน
ในศาลของรัฐอาจเพื่ิม่ข่�น หากขอ้เสนอสง่ผู้ลใหม้กีารย่น่
ฟ้องในศาลมากข่�น คา่ใช่จ้า่ยของภาระงานทีเ่พื่ิม่ข่�นจะข่�น
อยูก่บัจำานวนการสอบสวนทีเ่ริม่ข่�นและประเภทของคดทีี่
ฟ้องในศาลของรัฐ โดยรวมแลว้ คา่ใช่จ้า่ยของรัฐทีเ่พื่ิม่ข่�น
สำาหรับ DOJ และศาลพื่จิารณาคด ีไมน่่าจะเกนิกวา่ไมก่ีล่า้น
ดอลลารต์่อ่ปี คา่ใช่จ้า่ยเหลา่นี�บางสว่นหรอ่ทั �งหมดจะจา่ย
โดยรายไดท้ีเ่พื่ิม่ข่�นจากการลงโทษัทีเ่รยีกเกบ็จากธุรุกจิที่
ละเมดิกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่วัของผูู้บ้รโิภค 

ผู้ลก้ริะทบที�อาจเก้ดิ้ข้น้ก้บัริายได้ภ้าษ ีขอ้เสนอนี�จะ
มผีู้ลกระทบหลายอยา่งต่อ่ธุรุกจิและผูู้บ้รโิภค ซึ่่ง่อาจสง่
ผู้ลกระทบต่อ่รายไดจ้ากภาษีัของรัฐและทอ้งถึิน่ ในแง่

แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นต่ัวของผูู้ ้
บรโิภค การรเิริม่บัญญัต่กิฎหมาย

ขอ้เสนอที่

24

หน่ง่ ขอ้เสนออาจจะลดรายไดจ้ากภาษีั สิง่นี�จะเกดิข่�น
หากคา่ใช่จ้า่ยในการปฏบิตั่ติ่ามขอ้กำาหนดของขอ้เสนอ
 เช่น่ การแกไ้ขขอ้มลูผูู้บ้รโิภค ลดผู้ลกำาไรทีไ่ดรั้บจาก
ธุรุกจิ สง่ผู้ลใหธุ้รุกจิจะจา่ยภาษีันอ้ยลงใหก้บัรัฐบาลของ
รัฐและทอ้งถึิน่ ในอกีแงห่น่ง่ ขอ้เสนอนี�อาจจะเพื่ิม่รายได ้
จากภาษีั ต่วัอยา่งเช่น่ ขอ้เสนอนี�สามารถึลดความรนุแรง
หรอ่จำานวนการละเมดิขอ้มลูได ้หากสิง่นี�สง่ผู้ลใหธุ้รุกจิ
และผูู้บ้รโิภคสญูเสยีเงนินอ้ยลง รายไดจ้ากภาษีัจะเพื่ิม่
ข่�นหากผูู้บ้รโิภคใช่จ้า่ยมากข่�นกบัสนิคา้และ/หรอ่ธุรุกจิ
ทีต่่อ้งเสยีภาษีั ทำาใหม้รีายไดเ้พื่ิม่ข่�น ผู้ลกระทบสทุธุิ
ทั �งหมดต่อ่เศรษัฐกจิและรายไดข้องรัฐและทอ้งถึิน่ยงัไม่
สามารถึระบไุด ้

โป็ริด้ไป็ที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพ้�อด้ร้ิายช้้�อ 

คณะก้ริริมก้าริที�ได้ร้ิบัก้าริจดั้ตั ัง้ข ้น้เฉพาะเพ้�อ 
ส่นบัส่นนุหริอ้คดั้คา้นขอ้เส่นอนี้

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

เพ้�อด้ร้ิายช้้�อผู้้บ้ริจิาคเงนิจำานว่นส่ง้ส่ดุ้  
10 ริายแริก้ของคณะก้ริริมก้าริ 

หาก้ทา่นตัอ้งก้าริส่ำาเนาเน้อ้หาฉบบัเต็ัมของขอ้เส่นอริฐั
นี ้ก้ริณุาโทริศพัทต์ัดิ้ตัอ่เลขาธุกิ้าริริฐัได้ท้ ี�หมายเลข  

(855) 345-3933 หริอ้ทา่นส่ามาริถส่ง่อเีมลถง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะได้ร้ิบัเอก้ส่าริทาง 

ไป็ริษณียโ์ด้ยไมเ่ส่ยีคา่ใช้จ้า่ยแตัอ่ยา่งใด้


