
ใบรบัรองความถกูตอ้ง

ขา้พเจา้ Alex Padilla เลขาธกิารรัฐแหง่รัฐ California โดยเอกสารฉบบันีข้อย ื
นยนัวา่ ขอ้เสนอทีร่วมอยูใ่นเอกสารฉบบันีจ้ะถกูสง่ไปยงั ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ของรัฐ California ทีก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปจะจัดขึน้ทัว่รัฐในวนัที ่3 พฤศจกิายน  
2020 และวา่คูม่อืนีไ้ดจั้ดท�าขึน้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยมพียานรู ้
เห็น ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราประจ�ารัฐในเมอืง Sacramento รัฐ  
California ในวนัที ่10 สงิหาคม 2020

Alex Padilla, เลขาธกิารรฐั

★  ★  ★  ★  ★  เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ  ★  ★  ★  ★  ★

★★

สถานทีเ่ลอืกต ัง้เปิดต ัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกต ัง้!

การเลอืกต ัง้ท ัว่ไปรฐั California 
วนัองัคารที ่3 พฤศจกิายน 2020
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หากทา่นเชือ่วา่ทา่นถกูปฏเิสธสทิธิใ์ด ๆ จากเหลา่นี ้โปรดโทรศพัทไ์ปทีส่ายดว่นของเลขาธกิารรัฐ
ส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงซึง่จะเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั ทีห่มายเลขโทรฟรทีี ่(855) 345-3933

 

สทิธพิืน้ฐาน
บญัญัตวิา่ดว้ย ของผูล้งคะแนนเสยีง

ทา่นมสีทิธิด์งัตอ่ไปนี:้

 1 สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะลง
คะแนนเสยีงได ้หากทา่น:
• เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ ทีอ่าศยัอยูใ่นรัฐ California
• มอีายอุยา่งต�า่ 18 ปี
• ขึน้ทะเบยีนในเขตพืน้ทีท่ีท่า่นอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั
• ปัจจบุนัไมไ่ดถ้กูจ�าคกุอยูใ่นเรอืนจ�าของรัฐหรอืรัฐบาลกลาง หรอืตอ้ง

ทณัฑบ์นส�าหรับความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
• ปัจจบุนัไมไ่ดถ้กูวนิจิฉัยจากศาลวา่ไรค้วามสามารถทางจติใน

การลงคะแนนเสยีง

 2 สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้งคะแนน
เสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ แมว้า่จะไมม่ชีือ่ของทา่นอยู่
ในบญัชรีายชือ่ก็ตามทา่นจะลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัร
ลงคะแนนชัว่คราว จะนับการลงคะแนนเสยีงของทา่น หาก
เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ตดัสนิวา่ทา่นมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง

 3 สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นยงัอยูใ่น
แถว เมือ่สถานทีเ่ลอืกต ัง้ปิดลง

 4 สทิธใินการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน
ลบั โดยไมม่ผีูใ้ดรบกวนทา่นหรอืบอกทา่นวา่ควรลง
คะแนนเสยีงอยา่งไร

 5 สทิธใินการขอบตัรลงคะแนนใบใหมห่ากทา่น
กาผดิพลาด หากทา่นยงัไมไ่ดห้ยอ่นบตัรลงคะแนน
ของทา่น ทา่นสามารถ:

ขอบตัรลงคะแนนใบใหมจ่ากเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ทีส่ถาน
ทีเ่ลอืกตัง้  
แลกเปลีย่นบตัรลงคะแนนของทา่นโดยสง่ทางไปรษณีย ์
เพือ่ไดรั้บบตัรลงคะแนนใบใหมท่ีส่�านักงานการเลอืกตัง้ หรอืที่
สถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น หรอื 
ลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนช ัว่คราว

 6 สทิธใินการขอความชว่ยเหลอืในการกาบตัร
ลงคะแนนของทา่นจากบคุคลใดกไ็ดท้ีท่า่นเลอืก 
ยกเวน้จากผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนสหภาพแรงงานของ
ทา่น

 7 สทิธใินการน�าบตัรลงคะแนนสง่ทางไปรษณียท์ี่
กรอกเสร็จแลว้ไปใหแ้กส่ถานทีเ่ลอืกต ัง้แหง่ใด
ก็ตามในรัฐ California

 8 สทิธใินการขอเอกสารการเลอืกต ัง้เป็นภาษาอืน่
ทีน่อกเหนอืจากภาษาองักฤษ หากในเขตเลอืกตัง้
ของทา่นมคีนจ�านวนมากพอทีพ่ดูภาษานัน้

 9 สทิธใินการถามเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้เกีย่ว
กบัข ัน้ตอนการด�าเนนิการเลอืกต ัง้ และชม
กระบวนการเลอืกตัง้ หากบคุคลทีท่า่นถามไมส่ามารถ
ตอบค�าถามของทา่นได ้บคุคลนัน้ตอ้งสง่ทา่นไปยงั
บคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะตอบค�าถามของทา่นได ้หาก
ทา่นสรา้งความวุน่วาย บคุคลนัน้สามารถหยดุตอบ
ค�าถามของทา่นได ้

 10 สทิธใินการรายงานการกระท�าใดก็ตามทีผ่ดิ
กฎหมายหรอืหลอกลวงเกีย่วกบัการเลอืกต ัง้ ให ้
แกเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ หรอืส�านักงานเลขาธกิารรัฐได ้

	ทางเว็บไซตท์ี ่www.sos.ca.gov

✆  ทางโทรศพัทท์ี ่(855) 345-3933

	ทางอเีมลที ่elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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ปกตนิีม้แีนวโนม้ทีจ่ะใชแ้ผนการหลกีเลีย่งภาษีในทางที่
ผดิ	เบีย่งเบนเงนิทนุออกไปจากโรงเรยีนและชมุชนใน
ทอ้งถิน่	มสีว่นกอ่ใหเ้กดิปัญหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั
ราคาไมแ่พง	บดิเบอืนการแขง่ขนัทางธรุกจิและเสยี
เปรยีบการเริม่ตน้ธรุกจิ
(ฉ) การประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมทีต่�า่ไปของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเป็นปัญหาทีเ่พิม่
มากขึน้	นักลงทนุและบรษัิทขนาดใหญ	่ซึง่สว่นใหญม่า
จากรัฐและประเทศอืน่	ๆ	ก�าลงัใชแ้ผนการทีห่ลากหลาย
เพือ่ท�าความเลีย่งกฎหมายและซือ้ขายอสงัหารมิทรัพย์
โดยไมต่อ้งมกีารประเมนิใหมซ่ ึง่ท�าใหโ้รงเรยีนและชมุชน
ในพืน้ทีข่องเราเสยีคา่ใชจ้า่ยมลูคา่หลายพันลา้นดอลลาร์
(ช) ผลการศกึษาลา่สดุของมหาวทิยาลยัเซาเทริน์แคลฟิอรเ์นยี
พบวา่อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมทีป่ระเมนิต�า่
ไป	ชว่ยใหเ้จา้ของสามารถหลกีเลีย่งภาษีอสงัหารมิทรัพยใ์น
ทอ้งถิน่ไดม้ากกวา่	$11	พันลา้นในแตล่ะปี	ซึง่ควรจะน�าไป
สนับสนุนโรงเรยีนและชมุชนทอ้งถิน่ของเรา
(ซ) ระบบภาษีอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม
ทีผ่ดิปกตขิองรัฐแคลฟิอรเ์นยีมสีว่นกอ่ใหเ้กดิวกิฤตทีอ่ยูอ่าศยั
ราคาไมแ่พงของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	การศกึษาวจัิยโดยส�านักงาน
นักวเิคราะหก์ารออกกฎหมายและมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี
ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ระบบภาษีอสงัหารมิทรัพยข์องรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีจงูใจใหเ้จา้ของถอืครองอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิ
พาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมทีป่ลอ่ยใหว้า่งและไมไ่ดใ้ชง้านเต็ม
ที	่ระบบทีไ่ดรั้บการปฏริปู	ซึง่ประเมนิอสงัหารมิทรัพยท์ัง้หมด
ตามมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม	จะสรา้งแรงจงูใจใหมท่ีม่ี
ประสทิธภิาพในการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหม่
(ฌ) เจา้ของอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมทกุรายไดรั้บประโยชนจ์ากโรงเรยีนและ
บรกิารในทอ้งถิน่อยา่งเชน่ความปลอดภยัสาธารณะและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน	ซึง่ไมเ่ป็นธรรมและตอ่ตา้นการแขง่ขนั
ทีร่ะบบภาษีอสงัหารมิทรัพยบ์งัคบัใหธ้รุกจิบางแหง่จา่ย
ภาษีอสงัหารมิทรัพยท์ีส่งูขึน้เพือ่สนับสนุนโรงเรยีนและ
ชมุชนทอ้งถิน่ของเรา	ในขณะทีคู่แ่ขง่ของพวกเขาจา่ย
ภาษีอสงัหารมิทรัพยท์ีต่�า่กวา่มากเนือ่งจากทรัพยส์นิของ
พวกเขาไดรั้บการประเมนิต�า่กวา่มลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม
(ญ) ระบบภาษีอสงัหารมิทรัพยท์ีผ่ดิปกตขิองรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีไมเ่พยีงแตบ่ดิเบอืนการแขง่ขนัเทา่นัน้	แต่
ยงัเป็นการกดีกนัการลงทนุทางธรุกจิอกีดว้ย	ภายใตร้ะบบ
ปัจจบุนั	ธรุกจิทีล่งทนุในการปรับปรงุทรัพยส์นิจะท�าให ้
เกดิการประเมนิใหมแ่ละภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้	แตธ่รุกจิที่
ไมล่งทนุในการปรับปรงุอสงัหารมิทรัพยย์งัคงอยูไ่ดส้บาย
จากตน้ทนุทีต่�า่จากการประเมนิ
(ฎ) การศกึษาทีม่หาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยีแสดงใหเ้ห็น
วา่การประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยใ์หมจ่ะสง่ผลดี
สทุธติอ่การจา้งงานและเศรษฐกจิของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(ฏ) หากเราไดป้ฏริปูปัญหาดา้นการประเมนิทรัพยส์นิเชงิธรุกจิ
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีต่�า่ทีส่ดุ	รัฐแคลฟิอรเ์นยีจะยงัคงอยูใ่น
บรรดารัฐทีม่อีนัดบัต�า่ทีส่ดุส�าหรับภาษีทรัพยส์นิทางธรุกจิใน
ประเทศเนือ่งจากบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ�ากดัอตัราภาษีอสงัหารมิทรัพย	์1%

ขอ้เสนอที	่15
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนฉบบันีไ้ดรั้บการ
เสนอใหก้บัประชาชนโดยสอดคลอ้งกบับทบญัญัตขิอง
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	มาตรา	8	ขอ้	II
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนฉบบันีไ้ดเ้พิม่
มาตราตา่ง	ๆ	เขา้ในรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	ดว้ย
เหตนุีบ้ทบญัญัตใิหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไปจะพมิพด์ว้ยตวั
เอยีงเพือ่แสดงวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ	
มาตรา 1. หวัขอ้
ขอ้เสนอนีจ้ะเรยีกวา่	“กฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้งนิทนุแก่
โรงเรยีนและชมุชนทอ้งถิน่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีปี	2020”
มาตรา 2. ขอ้มลูทีค่น้พบ
(ก) รัฐแคลฟิอรเ์นยีมเีศรษฐกจิใหญเ่ป็นอนัดบัหา้ของโลก	
แตห่ากเราไมล่งทนุเพือ่อนาคตของเรา	เรากจ็ะลา้หลงั	เพือ่
ใหเ้ศรษฐกจิของเราเตบิโตและใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ใน
ปัจจบุนั	และเพือ่ชาวแคลฟิอรเ์นยีรุน่ตอ่	ๆ	ไปในอนาคต	เรา
จ�าเป็นตอ้งท�างานใหด้ขี ึน้ในการลงทนุในโรงเรยีน	วทิยาลยั
ชมุชน	และชมุชนในทอ้งถิน่ของเรา	และท�าสิง่ตา่ง	ๆ	ใหม้าก
ขึน้	เพือ่สง่เสรมิธรุกจิขนาดยอ่มและธรุกจิทีพ่ ึง่เริม่ตน้ใหม่
(ข) ความสามารถในการแขง่ขนัของเราเริม่ตน้ดว้ยการให ้
ความส�าคญักบัเด็กและการศกึษาของพวกเขา	หลายทศวรรษ
ของการตดัและการขาดแคลนทนุทรัพยไ์ดบ้อ่นท�าลาย
โรงเรยีนในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	การศกึษาระดบัชาตเิมือ่ไมน่านมา
นีไ้ดจั้ดอนัดบัผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีนในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในครึง่ลา่งของรัฐทัง้หมด	รัฐทีต่ดิอนัดบัตน้	ๆ	ใช ้
จา่ยเงนิหลายพันดอลลารต์อ่นักเรยีนมากกวา่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
(ค) การขาดแคลนเงนิทนุของรัฐแคลฟิอรเ์นยีสง่ผลที่
ตามมาโดยตรงตอ่ลกู	ๆ	ของเรา:	เราเป็นรองอนัดบัทา้ย
สดุในประเทศในอตัราสว่นครตูอ่นักเรยีน	อนัดบัสดุทา้ยใน
อตัราสว่นทีป่รกึษาแนะแนวตอ่นักเรยีน	และอนัดบัสดุทา้ย
ในอตัราสว่นบรรณารักษ์ตอ่นักเรยีน
(ง) คณุภาพชวีติในชมุชนทอ้งถิน่ของเรามคีวามส�าคญั
อยา่งยิง่ตอ่อนาคตทางเศรษฐกจิของเราดว้ย	ซึง่ขึน้อยูก่บั
ถนนทีป่ลอดภยัและสะอาด	บรกิารฉุกเฉนิทีเ่ราสามารถไว ้
วางใจได	้สวนสาธารณะและโปรแกรมนันทนาการทีท่�าให ้
เยาวชนของเราไมไ่ปอยูบ่นทอ้งถนน	และถนนทีไ่ดรั้บการ
ดแูลอยา่งด	ีเมอืง	เทศมณฑล	และหน่วยงานในทอ้งถิน่ของ
เรา	อยูใ่นต�าแหน่งส�าคญัทีส่ดุทีเ่ผชญิกบัผลทีต่ามมาจาก
การขาดทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมและการเพิม่ขึน้ของคนไรบ้า้น	
ตลอดจนความเสีย่งทีเ่ลวรา้ยลงจากไฟป่าและภยัพบิตัอิืน่	ๆ
(จ) ภาษีทรัพยส์นิส�าหรับอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิย์
และอตุสาหกรรมเป็นแหลง่เงนิทนุหลกัส�าหรับโรงเรยีน
และชมุชนทอ้งถิน่ของเรา	ในขณะทีโ่ดยแทจ้รงิ	รัฐอืน่
แทบทกุรัฐจะประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมตามมลูคา่ตลาดทีย่ตุธิรรม	แตรั่ฐ
แคลฟิอรเ์นยีอนุญาตใหเ้กบ็ภาษีอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิ
พาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมเป็นเวลาหลายปี	แมก้ระทัง่
หลายทศวรรษ	โดยไมต่อ้งมกีารประเมนิใหม	่ระบบทีผ่ดิ
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(จ) รับประกนัวา่เขตโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนทกุแหง่
จะไดรั้บเงนิทนุเพิม่เตมิจากขอ้เสนอนี	้และเงนิทีไ่ป
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนจะไดรั้บการจัดสรรในลกัษณะ
ทีส่อดคลอ้งกบัสตูรการระดมทนุเพือ่การควบคมุในทอ้ง
ถิน่ทีมุ่ง่หมายเพือ่พัฒนาความเสมอภาค
(ฉ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายไดใ้หม	่ๆ	ทีเ่กดิขึน้ในเมอืง	
เทศมณฑล	และเขตพเิศษอนัเป็นผลมาจากขอ้เสนอนี	้จะ
ไดรั้บการจัดสรรในลกัษณะเดยีวกบัรายไดภ้าษีทรัพยส์นิอืน่	
ๆ	ซึง่สอดคลอ้งกบัประเด็นในบตัรลงคะแนนกอ่นหนา้นีท้ีไ่ด ้
รับการอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีง	เพือ่ปรับปรงุคณุภาพ
ชวีติในชมุชนทอ้งถิน่ในทกุสว่นของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(ช) ท�าใหแ้น่ใจวา่มคีวามโปรง่ใสตอ่สาธารณะโดย
สมบรูณ	์โดยก�าหนดใหโ้รงเรยีน	วทิยาลยัชมุชน	เมอืง	
เทศมณฑล	และเขตพเิศษ	เปิดเผยตอ่สาธารณะถงึราย
ไดใ้หมท่ีพ่วกเขาไดรั้บและวธิใีชจ้า่ยรายไดเ้หลา่นัน้ใน
ลกัษณะทีส่ามารถใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางและเขา้ใจไดง้า่ย
(ซ) ตอ้งชดัเจนอยา่งมากวา่ขอ้เสนอนีใ้ชก้บั
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมทีต่อ้งเสยี
ภาษีเทา่นัน้	โดยรวมถงึบทบญัญัตทิีร่ะบวุา่:
(1) อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมดไดรั้บการยกเวน้	ดงันัน้
เจา้ของและผูเ้ชา่จะไมไ่ดรั้บผลกระทบใด	ๆ	จากขอ้เสนอนี้
(2) ขอ้เสนอนีไ้มเ่ปลีย่นแปลงกฎหมายทีม่อียูเ่ดมิซึง่สง่
ผลกระทบตอ่การจัดเก็บภาษีหรอืการสงวนทีด่นิไวเ้พือ่
เกษตรกรรม
(ฌ) ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงบทบญัญัตรัิฐธรรมนูญของขอ้เสนอ
ที	่13	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ�ากดัอตัราภาษีทรัพยส์นิรอ้ยละ	1	
ส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีต่อ้งเสยีภาษีทัง้หมด	ดงันัน้ภาษี
ทรัพยส์นิในทอ้งถิน่ส�าหรับอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมจะยงัคงอยูใ่นอนัดบัทีต่�า่ทีส่ดุในประเทศหลงั
จากทีข่อ้เสนอนีไ้ดรั้บการอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีง
(ญ) สรา้งความมัน่คงใหก้บัเจา้ของทรัพยส์นิธรุกจิขนาด
ยอ่มโดยใหก้ารยกเวน้ส�าหรับเจา้ของอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิ
พาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม	เจตนาของ
บทบญัญัตนิีค้อืการใหก้ารยกเวน้ทีม่ผีลบงัคบัใชเ้ฉพาะ
กบัเจา้ของทีแ่ทจ้รงิของธรุกจิขนาดยอ่มและเจา้ของ
ทรัพยส์นิขนาดใหญ	่จะตอ้งไดรั้บการป้องกนัจากการใช ้
การยกเวน้เพือ่ประโยชนข์องตนเอง
(ฎ) เลือ่นเวลาการประเมนิใหมอ่สงัหารมิทรัพยข์องธรุกจิ
ขนาดยอ่มคดิเป็นรอ้ยละ	50	หรอืมากกวา่ของพืน้ทีท่ีม่ ี
การครอบครองจนถงึวนัทีภ่าษีส�าหรับปีงบประมาณใด	ๆ	
กลายเป็นภาระในอสงัหารมิทรัพยใ์นปี	2025–26	เพือ่ให ้
ผูเ้ชา่ธรุกจิขนาดยอ่มมเีวลาเพิม่เตมิในการเลอืกตวัเลอืก
การเชา่ทีเ่หมาะกบัพวกเขา	โดยตระหนักวา่ผลกระทบ
ของขอ้เสนอนีจ้ะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะอสงัหารมิทรัพย	์
โดยขึน้อยูก่บัวา่การประเมนิในปัจจบุนันัน้ใกลเ้คยีงกบั
มลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมเพยีงใด	และมคีณุสมบตัเิหมาะสม
ส�าหรับการยกเวน้ทรัพยส์นิขนาดเล็กส�าหรับทรัพยส์นิทีม่ี
มลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม	$3	ลา้นหรอืนอ้ยกวา่หรอืไม่
(ฏ) สง่เสรมิใหธ้รุกจิใหมแ่ละธรุกจิทีม่อียูเ่ดมิท�าการลงทนุ
ใหมโ่ดยการขจัดภาษีทรัพยส์นิส�าหรับทรัพยส์นิทีม่รีปูรา่ง

(ฐ) ธรุกจิขนาดยอ่มและธรุกจิทีพ่ ึง่เริม่ตน้ใหมท่ีเ่จรญิ
รุง่เรอืงมคีวามส�าคญัตอ่เศรษฐกจิของรัฐแคลฟิอรเ์นยีใน
ปัจจบุนัและอนาคต	ภาษีอสงัหารมิทรัพยส์�าหรับอปุกรณ์
และสว่นควบไมส่นับสนุนธรุกจิทีพ่ ึง่เริม่ตน้ใหม	่ธรุกจิ
ขนาดยอ่ม	และธรุกจิขนาดใหญก่วา่	จากการลงทนุทีม่ี
ผลติภาพใหม	่ๆ	ดว้ยการก�าหนดใหอ้สงัหารมิทรัพยข์นาด
ใหญท่ีอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิตอ้งไดรั้บการประเมนิตาม
มลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม	ธรุกจิขนาดยอ่มสามารถไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีทรัพยส์นิส�าหรับอปุกรณแ์ละสว่นควบอยา่ง
เต็มทีแ่ละสามารถลดภาษีไดอ้ยา่งมากส�าหรับธรุกจิอืน่	ๆ	
โดยไมต่อ้งเสยีเงนิสนับสนุนโดยไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เงนิ
ทนุส�าหรับโรงเรยีนและชมุชนทอ้งถิน่ของเรา
(ฑ) การประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมทีป่ระเมนิต�า่ไปใหมใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี	สว่น
ใหญจ่ะสง่ผลกระทบตอ่อสงัหารมิทรัพยจ์�านวนเล็กนอ้ยที่
เป็นของบรษัิททีใ่หญท่ีส่ดุและนักลงทนุทีร่�า่รวยทีส่ดุ	
เกอืบรอ้ยละ	80	ของผลประโยชนท์างภาษีของการ
ประเมนิต�า่ไปทีท่�าไดโ้ดยระบบปัจจบุนัมเีพยีงรอ้ยละ	8	
ของอสงัหารมิทรัพย์
(ฒ) ผลประโยชนท์ีม่ตีอ่โรงเรยีน	ชมุชนทอ้งถิน่	และ
เศรษฐกจิ	อนัเป็นผลมาจากการยตุกิารประเมนิ
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมทีป่ระเมนิต�า่
ไป	สามารถท�าไดใ้นขณะทีป่กป้องธรุกจิขนาดยอ่มผา่น
การยกเวน้และการเลือ่นเวลาการประเมนิใหม	่และในขณะ
เดยีวกนักส็ง่เสรมิธรุกจิขนาดยอ่มดว้ยการสรา้ง
สถานการณท์ีเ่ป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ายใหม้ากขึน้	และโดยการ
ก�าจัดภาษีทรัพยส์นิส�าหรับอปุกรณท์างธรุกจิและสว่นควบ
(ด) การปฏริปูการประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิย์
และอตุสาหกรรมใหม้มีลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม	จะสง่ผลให ้
ระบบทีเ่ป็นธรรมยิง่ขึน้ส�าหรับโรงเรยีนของเรา	ชมุชนทอ้ง
ถิน่ของเรา	และธรุกจิของเรา	ธรุกจิทัง้หมดจะแขง่ขนักนั
ในสถานการณท์ีเ่ป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย	ในการสรา้งรายได ้
หลายพันลา้นดอลลารใ์นการสนับสนุนเพิม่เตมิส�าหรับ
โรงเรยีนและชมุชนทอ้งถิน่ของเรา
มาตรา 3. จดุประสงคแ์ละเจตจ�านง
เป็นความตัง้ใจของประชาชนในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีจ่ะ
ด�าเนนิการทัง้หมดตอ่ไปนีใ้นขอ้เสนอนี:้
(ก) รักษาความคุม้ครองของขอ้เสนอที	่13	ในทกุวถิทีาง
ส�าหรับเจา้ของบา้นและอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่เพือ่อยู่
อาศยั	ขอ้เสนอนีม้ผีลตอ่การประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิ
พาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมทีต่อ้งเสยีภาษีเทา่นัน้
(ข) จัดหารายไดท้ีเ่พิม่ขึน้และมเีสถยีรภาพส�าหรับโรงเรยีน	
เมอืง	เทศมณฑล	และหน่วยงานอืน่	ๆ	ในทอ้งถิน่	โดย
ก�าหนดใหม้กีารประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละ
อตุสาหกรรมทีป่ระเมนิต�า่ไป	ตามมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม
(ค) แจกจา่ยรายไดใ้หมท่ีเ่กดิจากขอ้เสนอนีใ้หก้บั
โรงเรยีนและชมุชนทอ้งถิน่	ไมใ่ชใ่หรั้ฐ
(ง) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สว่นของรายไดใ้หมท่ีน่�าไปให ้
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่อนัเป็นผลมาจากขอ้
เสนอนี	้ถอืเป็นรายไดใ้หมท่ีน่อกเหนอืจากเงนิทนุอืน่	ๆ	ทัง้หมด
ส�าหรับโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชน	รวมถงึขอ้เสนอที	่98
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ของประมวลกฎหมายการศกึษา	ตามมาตรานัน้อา่นไดว้นั
ที	่1	มกราคม	2020	และส�าหรับการสนับสนุนของเขต
วทิยาลยัชมุชน	เงนิทีฝ่ากไวใ้นกองทนุภาษีทรัพยส์นิของ
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่จะตอ้งไดรั้บความ
ไวว้างใจส�าหรับโรงเรยีน	และจะแจกจา่ยดงัตอ่ไปนี:้
(1) รอ้ยละสบิเอ็ดของเงนิจะตอ้งถกูจัดสรรโดยคณะ
กรรมการผูว้า่การของวทิยาลยัชมุชนแคลฟิอรเ์นยีใหก้บั
เขตวทิยาลยัชมุชนตามสดัสว่นเงนิทนุทีค่�านวณไดส้�าหรับ
แตล่ะเขตตามสตูรการแจกจา่ยทีด่�าเนนิการตามกฎหมาย	
ณ	วนัที	่1	มกราคม	2020	หรอืบทกฎหมายใด	ๆ	ทีอ่อก
ตามมาในภายหลงั	โดยมเีงือ่นไขวา่รายไดภ้าษีทรัพยส์นิ
ทีค่�านวณตามมาตรา	84751	ของประมวลกฎหมายการ
ศกึษาหรอืบทกฎหมายใด	ๆ	ทีอ่อกตามมาในภายหลงั	ซึง่
เกนิจ�านวนเงนิทนุทัง้หมดทีค่�านวณไดส้�าหรับเขตตาม
สตูรการกระจายการด�าเนนิงานในตอนนัน้จะตอ้งถกูหกั
ออกจากสว่นแบง่ตามสดัสว่นของเขตนัน้ของกองทนุภาษี
ทรัพยส์นิโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่
(2) รอ้ยละแปดสบิเกา้ของเงนิจะถกูจัดสรรโดยผูด้แูลการ
สอนสาธารณะใหก้บัเขตโรงเรยีน	โรงเรยีนในก�ากบัของ
รัฐ	และส�านักงานของมณฑลดงัตอ่ไปนี:้
(ก) ส�าหรับเขตโรงเรยีนและโรงเรยีนในก�ากบัของรัฐ	ตาม
สดัสว่นของแตล่ะเงนิทนุทัง้หมดของเขตโรงเรยีนและ
โรงเรยีนในก�ากบัของรัฐทีค่�านวณตามสว่นยอ่ย	(ก) ถงึ	(ฌ) 
ทีร่วมอยูใ่นมาตรา	42238.02	ของประมวลกฎหมายการ
ศกึษาตามทีอ่า่นในวนัที	่1	กรกฎาคม	2019	เขตโรงเรยีนและ
โรงเรยีนในก�ากบัของรัฐใด	ๆ	ทีม่คีณุสมบตัเิป็น	"เขตการ
ศกึษาชว่ยเหลอืขัน้พืน้ฐาน"	หรอื	"นติบิคุคลทีเ่สยีภาษีสว่น
เกนิ"	ภายใตอ้นุมาตรา	(ฒ) ของมาตรา	42238.02	ของ
ประมวลกฎหมายการศกึษาจะตอ้งหกัออกจากสว่นแบง่ตาม
สดัสว่นของภาษีทรัพยส์นิของโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนใน
ทอ้งถิน่	ใหเ้งนิกองทนุจ�านวนเงนิทีผ่ลรวมทีค่�านวณไดใ้น
อนุมาตรา	(ญ) ของมาตรา	42238.02	ของประมวลกฎหมาย
การศกึษาเกนิจ�านวนทีค่�านวณไดต้ามอนุมาตรา	(ก) ถงึ	(ฌ) 
ซึง่รวมอยูใ่นมาตรา	42238.02	ของประมวลกฎหมายการ
ศกึษา	ตามบทบญัญัตแิตล่ะขอ้ทีอ่า่นวนัที	่1	กรกฎาคม	2019
(ข) ส�าหรับส�านักงานการศกึษาของเทศมณฑล	ตาม
สดัสว่นเงนิทนุทัง้หมดของส�านักงานแตล่ะแหง่ทีค่�านวณ
ตามมาตรา	2574	ของประมวลกฎหมายการศกึษา	ดงัที่
อา่นในวนัที	่1	กรกฎาคม	2019
(3) แมจ้ะมวีรรค	(1) และ	(2) ของอนุมาตรานีก้ต็าม	เขต
โรงเรยีนและโรงเรยีนในก�ากบัของรัฐจะไมไ่ดรั้บจาก
กองทนุภาษีทรัพยส์นิของโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนใน
ทอ้งถิน่นอ้ยกวา่หนึง่รอ้ยดอลลาร	์($100) ตอ่หน่วยการ
เขา้เรยีนเฉลีย่รายวนั	ทีป่รับทกุปีขึน้หรอืลงตามอตัรารอ้ย
ละเดยีวกนักบัทีก่องทนุภาษีทรัพยส์นิของโรงเรยีนและ
วทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปีทีแ่ลว้	
และไมม่เีขตวทิยาลยัชมุชนใดจะไดรั้บจากกองทนุภาษี
ทรัพยส์นิของโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่นอ้ย
กวา่หนึง่รอ้ยดอลลาร	์($100) ตอ่นักเรยีนทีล่งทะเบยีน
เรยีนเต็มเวลาเทยีบเทา่	ปรับขึน้หรอืลงทกุปีโดยอตัรารอ้ย

ของธรุกจิส�าหรับอปุกรณแ์ละสว่นควบส�าหรับธรุกจิขนาดยอ่ม
และใหก้ารยกเวน้	$500,000	ตอ่ปีส�าหรับธรุกจิอืน่	ๆ	ทัง้หมด	
สภานติบิญัญัตอิาจไมล่ดการยกเวน้นี	้แตอ่าจเพิม่ขึน้
(ฐ) จัดใหม้คีวามเทา่เทยีมกนัมากขึน้ในการจัดเกบ็ภาษี
ส�าหรับอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมโดย
การประเมนิทัง้หมดตามมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมจรงิอยา่ง
เชน่ธรุกจิทีเ่ร ิม่ตน้ใหม	่และอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิย์
และอตุสาหกรรมใหมท่ีไ่ดรั้บการประเมนิตามมลูคา่ตลาดที่
เป็นธรรมจรงิแลว้	เจตนาคอืเพือ่ใหท้กุธรุกจิแขง่ขนักนัใน
สถานการณท์ีเ่ป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ายมากขึน้และตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ทกุธรุกจิจา่ยสว่นแบง่ของตนเพือ่สนับสนุน
โรงเรยีนและชมุชนทอ้งถิน่ทีพ่วกเขาไดรั้บประโยชน์
(ฑ) หลงัจากหารอืกบัหน่วยงานดา้นการบรหิารภาษี
ทรัพยส์นิ	ก�าหนดใหส้ภานติบิญัญัตเิพือ่จัดท�าตามบท
กฎหมายส�าหรับการคอ่ย	ๆ	น�าการประเมนิใหมข่อง
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมทีป่ระเมนิต�า่
ไปเขา้ไปใช	้เพือ่ใหผู้ป้ระเมนิประจ�าเทศมณฑลสามารถ
น�ากฎหมายใหมไ่ปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	การคอ่ย	ๆ	
น�าเขา้ไปใชด้งักลา่วจะเริม่ตน้ในวนัทีภ่าษีส�าหรับ
ปีงบประมาณใด	ๆ	กลายเป็นภาระในทรัพยส์นิในปี	
2022–23	และเกดิขึน้ในชว่งหลายปี	เจา้ของทีไ่ดรั้บผลก
ระทบจะตอ้งจา่ยภาษีตามมลูคา่ทีป่ระเมนิใหมโ่ดยเริม่ตน้
ดว้ยวนัทีภ่าษีส�าหรับปีงบประมาณใด	ๆ	กลายเป็นภาระใน
ทรัพยส์นิเมือ่ผูป้ระเมนิไดท้�าการประเมนิใหมเ่สร็จสิน้
(ฒ) ก�าหนดใหส้ภานติบิญัญัตติอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
บทบญัญัตกิารคอ่ย	ๆ	น�าเขา้ไปใชใ้หเ้จา้ของ
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บผลก
ระทบมเีวลาทีเ่หมาะสมในการจา่ยภาระภาษีทีเ่พิม่ขึน้อนั
เป็นผลมาจากขอ้เสนอนี้
(ณ) จัดใหม้กีารกูค้นืคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารโดยตรงที่
เกดิขึน้โดยเทศมณฑลเพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมายใหม่
อยา่งมปีระสทิธผิล
(ด) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กองทนุทัว่ไปและกองทนุอืน่	ๆ	
ของรัฐไมม่ผีลกระทบรนุแรงจากการจา่ยเงนิคนืใหก้บัรัฐ
ส�าหรับการลดรายไดภ้าษีทีเ่กดิจากการหกัภาษีทรัพยส์นิ
(ต) รักษาการก�ากบัดแูลของกรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐ
เกีย่วกบัระบบภาษีทรัพยส์นิเพือ่ใหส้าธารณชนมัน่ใจวา่	
การประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม
ในทกุเทศมณฑลมคีวามเทา่เทยีมกนัและเป็นแบบ
เดยีวกนัตามขอ้เสนอนี	้รวมทัง้ก�าหนดเพือ่ใหแ้น่ใจดว้ยวา่
กรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐใหค้วามชว่ยเหลอืทัว่ทัง้รัฐเทา่ที่
จ�าเป็น	เพือ่สนับสนุนการด�าเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ของขอ้เสนอนีภ้ายในทัง้	58	เทศมณฑล
มาตรา 4. มกีารเพิม่มาตรา	8.7	ในมาตรา	XVI	ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา 8.7. (ก) โดยเอกสารฉบบันี	้เพือ่ใหไ้ดรั้บความ
ไวว้างใจ	กองทนุภาษีทรัพยส์นิของโรงเรยีนและวทิยาลยั
ชมุชนในทอ้งถิน่ถกูสรา้งขึน้ในคลงัของรัฐและไดรั้บการ
จัดสรรอยา่งตอ่เนือ่งส�าหรับการสนับสนุนของหน่วย
งานการศกึษาในทอ้งถิน่ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	421	
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XIII	A	และการใชม้าตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	จะตอ้งได ้
รับการจัดสรรและโอนโดยผูต้รวจสอบของเขตดงัตอ่ไปนี:้
(1) (ก) อนัดบัแรก	ใหก้บักองทนุภาษีทรัพยส์นิของ
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่ทีส่รา้งขึน้ตาม
มาตรา	8.7	ของขอ้นี	้ในจ�านวนทีเ่ทา่กบัสว่นแบง่ภาษี
ทรัพยส์นิของหน่วยงานของโรงเรยีนตามทีก่�าหนดไวใ้น
หมวด	6	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	95) ของสว่นที	่0.5	ของ
ภาค	1	ของประมวลรัษฎากรและภาษีอากร	ดงัทีห่มวดนัน้
อา่นในวนัที	่1	มกราคม	2020
(ข) กอ่นทีจ่ะท�าการโอนตามวรรคยอ่ย	(ก) ของวรรค	(1) 
ของอนุมาตรานี	้ผูส้อบบญัชขีองเทศมณฑลจะหกัจ�านวน
เงนิทีเ่ทา่กบัสว่นแบง่ของเทศมณฑลของการเพิม่ขึน้ของ
การจัดสรรเงนิรายไดจ้ากกองทนุทัว่ไปของภาษีส�าหรับการ
สนับสนุนของเขตโรงเรยีนและเขตวทิยาลยัชมุชนตาม
มาตรา	8	ของขอ้นี	้เนือ่งจากการสญูเสยีรายไดซ้ ึง่เป็นผล
มาจากการยกเวน้ตามทีก่�าหนดโดยมาตรา	3.1	ของขอ้	XIII	
ตามทีก่�าหนดโดยผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ	สว่นแบง่ของ
การจัดสรรกองทนุทัว่ไปเพิม่เตมิของเทศมณฑลจะตอ้งถกู
โอนโดยผูต้รวจสอบของเทศมณฑลไปยงักองทนุทัว่ไป
กอ่นการจัดสรรทีร่ะบไุวใ้นอนุวรรค	(ก) ของวรรค	(1) ของ
อนุมาตรานี	้จ�านวนเงนิทีก่�าหนดโดยผูอ้�านวยการฝ่ายการ
เงนิตามวรรคยอ่ยนีจ้ะตอ้งแบง่ส�าหรับแตล่ะปีงบประมาณ
โดยเทศมณฑลตามสดัสว่นของการสญูเสยีรายไดท้ีเ่กดิ
จากการยกเวน้ทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	3.1	ของขอ้	XIII
(2) อนัดบัทีส่อง	ระหวา่งเมอืง	เทศมณฑล	และเขต
พเิศษตามหมวดที	่6	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	95) ของสว่นที	่
0.5	ของภาค	1	ของประมวลรัษฎากรและภาษีอากรตามที่
อา่นในวนัที	่1	มกราคม	2020
(ค) คณะกรรมการภาษีแฟรนไชสจ์ะก�าหนดการลดลง
ของกองทนุทัว่ไปและกองทนุอืน่ใดของรัฐทีไ่ดรั้บผลกระ
ทบของรายไดท้ีม่าจากภาษีทีก่�าหนดโดยกฎหมายภาษีเงนิ
ไดบ้คุคลธรรมดา	(สว่นที	่10	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	17001) 
ของภาค	2	ของประมวลรัษฎากรและภาษีอากร) และ
กฎหมายภาษีนติบิคุคล	(สว่นที	่11	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	
23001) ของภาค	2	ของประมวลรัษฎากรและภาษีอากร) 
ตามทีก่ฎหมายเหลา่นัน้อา่นเมือ่วนัที	่1	มกราคม	2020	
เนือ่งจากการหกัภาษีทรัพยส์นิทีเ่พิม่ขึน้สทุธใิด	ๆ	อนัเป็นผล
มาจากการด�าเนนิการของอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	3.1	
ของขอ้	XIII	และมาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	จ�านวนเงนิที่
ลดลงตามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการภาษีแฟรนไชสจ์ะตอ้ง
ถกูโอนโดยผูต้รวจสอบของเทศมณฑลไปยงักองทนุทัว่ไป
และกองทนุอืน่ใดของรัฐทีไ่ดรั้บผลกระทบกอ่นทีจ่ะการ
จัดสรรทีร่ะบใุนอนุมาตรา	(ข) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงค์
ในการตดัสนิใจตามทีก่�าหนดไวโ้ดยมาตรา	8,	20,	และ	21	
ของขอ้นี	้จ�านวนเงนิทีโ่อนไปยงักองทนุทัว่ไปตามอนุมาตรา
นีจ้ะตอ้งถอืวา่เป็นรายไดข้องกองทนุทัว่ไปซึง่อาจจัดสรรได ้
ตามขอ้	XIII	B	และรายไดจ้ากกองทนุทัว่ไปจากภาษีที่
จัดสรรตามขอ้	XIII	B	และจะตอ้งรวมอยูใ่นการค�านวณราย
ไดต้อ่หวัของกองทนุทัว่ไป	จ�านวนเงนิทีโ่อนตามอนุมาตรานี้
จะตอ้งแบง่ส�าหรับแตล่ะปีงบประมาณระหวา่งเทศมณฑล
ตามสดัสว่นการมสีว่นรว่มของแตล่ะเทศมณฑลตอ่รายได ้
เพิม่เตมิทัง้หมดอนัเป็นผลมาจากการใชอ้ตัราภาษีทีร่ะบไุว ้

ละเดยีวกนักบัทีก่องทนุภาษีทรัพยส์นิของโรงเรยีนและ
วทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปีกอ่นหนา้
(ข) ยกเวน้ตามทีก่�าหนดไวใ้นวรรค	(2) ของอนุมาตรา	
(ง) ของมาตรา	8.6	ของขอ้นี	้แมว้า่จะมกีฎหมายอืน่ใด
กต็าม	เงนิทีฝ่ากไวใ้นกองทนุภาษีทรัพยส์นิของโรงเรยีน
และวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่จะตอ้งไมถ่กูจัดสรร	เปลีย่น
กลบั	หรอืโอน	โดยสภานติบิญัญัต	ิผูว้า่การรัฐ	ผูอ้�านวย
การฝ่ายการเงนิ	หรอืผูค้วบคมุเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นนี	้และจะไม่
น�ารายไดเ้หลา่นีไ้ปใหก้องทนุทัว่ไปหรอืกองทนุอืน่ใด
ของรัฐหรอืกองทนุของรัฐบาลทอ้งถิน่
(ค) เงนิทีจั่ดสรรใหก้บัหน่วยงานการศกึษาในทอ้งถิน่	ตาม
ทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	421	ของประมวลกฎหมายการศกึษา	
ตามทีบ่ทกฎหมายนัน้อา่นเมือ่วนัที	่1	มกราคม	2020	และ
ใหเ้ขตวทิยาลยัชมุชนจากกองทนุภาษีทรัพยส์นิของ
โรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชนในทอ้งถิน่จะตอ้งเสรมิ	ไมใ่ช่
แทนที	่เงนิทนุอืน่	ๆ	เพือ่การศกึษา	เงนิทีฝ่ากเขา้หรอื
จัดสรรจากกองทนุภาษีทรัพยส์นิของโรงเรยีนและวทิยาลยั
ชมุชนในทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นสว่นหนึง่ของ	“การจัดสรร
ทัง้หมดใหก้บัเขตโรงเรยีนและเขตวทิยาลยัชมุชนจากราย
ไดท้ีเ่กดิจากเงนิกองทนุทัว่ไปของภาษีทีจั่ดสรรตามขอ้	
XIII	B	และไดจั้ดสรรรายไดท้ีเ่กดิจากเงนิภาษีในทอ้งถิน่”	
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องวรรค	(2) และ	(3) ของ
อนุมาตรา	(ข) ของมาตรา	8	ของขอ้นีห้รอืเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคข์องมาตรา	21	ของขอ้นี	้ยกเวน้ตามที่
ก�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(ค) ของมาตรา	8.6	ของขอ้นีร้าย
ไดท้ีเ่กดิจากมาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	จะไมถ่อืวา่เป็นราย
ไดจ้ากกองทนุทัว่ไปซึง่อาจจัดสรรตามขอ้	XIII	B	เพือ่ให ้
เป็นไปตามจดุประสงคข์องวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(ข) 
ของมาตรา	8	ของขอ้นี	้และจะไมน่�ามาพจิารณาในการ
ก�าหนดรายไดต้อ่หวัของกองทนุทัว่ไปเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคใ์นอนุมาตรา	(ข) และ	(จ) ของมาตรา	8	ของขอ้นี้
(ง) ยกเวน้ตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(ค) ของมาตรา	
8.6	ของขอ้นี	้รายไดท้ีเ่กดิจากมาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	
จะตอ้งไมถ่อืวา่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากภาษีทัว่ไปซึง่อาจไดรั้บ
การจัดสรรตามขอ้	XIII	B	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงค์
ของมาตรา	20	หรอื	มาตรา	21	ของขอ้นี้
มาตรา 5. มกีารเพิม่มาตรา	8.6	ในขอ้	XVI	ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา 8.6. (ก) โดยอาศยัประสบการณใ์นอดตี	สภา
นติบิญัญัตจิะจัดใหม้รีะเบยีบวธิกีารจากบทกฎหมาย
ส�าหรับการก�าหนดรายไดเ้พิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะเทศ
มณฑลในแตล่ะปีงบประมาณอนัเป็นผลมาจากการใช ้
อตัราภาษีทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	1	ของ
ขอ้	XIII	A	และการประยกุตใ์ชม้าตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	
การก�าหนดจ�านวนรายไดเ้พิม่เตมิในแตล่ะเทศมณฑลจะ
ถกูสง่ไปยงัผูต้รวจสอบของเทศมณฑลทกุปีเพือ่ใช ้
ส�าหรับการค�านวณทีจ่�าเป็นในมาตรานี้
(ข) หลงัจากโอนเงนิทีจ่�าเป็นตามอนุมาตรา	(ค) (ง) 
และ	(จ) และวรรคยอ่ย	(ข) ของวรรค	(1) ของ
อนุมาตรานีแ้ลว้	รายไดเ้พิม่เตมิทัง้หมดทีเ่กดิจากการใช ้
อตัราภาษีทีร่ะบใุนอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	1	ของขอ้	
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จะกลายเป็นมลูคา่ทีเ่ป็นธรรมในตลาดของอสงัหารมิทรัพย์
ดงักลา่วตามวนัทีก่�าหนดโดยผูป้ระเมนิประจ�าเทศมณฑล
ของเทศมณฑลทีอ่สงัหารมิทรัพยด์งักลา่วตัง้อยู	่ยกเวน้ขอ้
ก�าหนดของสภานติบิญัญัตติามอนุมาตรา	(ข)
(2) วรรค	(1) ของอนุมาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บั
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยัตามทีก่�าหนดไวใ้น
มาตรานี	้ไมว่า่จะเป็นเจา้ของบา้นหรอืผูเ้ชา่กต็าม	
อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัตามทีก่�าหนดในมาตรานีจ้ะ
ตอ้งไดรั้บการประเมนิตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	2	ของขอ้
นี	้วรรค	(1) ของอนุมาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บัอสงัหารมิทรัพยท์ี่
ใชส้�าหรับการผลติทางการเกษตรเชงิพาณชิยต์ามที่
ก�าหนดไวใ้นมาตรานี	้อสงัหารมิทรัพยท์ีใ่ชส้�าหรับการ
ผลติทางการเกษตรเชงิพาณชิยต์ามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา
นีจ้ะตอ้งไดรั้บการประเมนิตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตราที	่2	
ของขอ้นี้
(ข) สภานติบิญัญัตติอ้งจัดตัง้หน่วยปฏบิตักิารเฉพาะกจิใน
การบรหิารภาษีทรัพยส์นิทนัทหีลงัจากทีม่กีารบงัคบัใชม้าตรา
นี	้ซ ึง่ประกอบไปดว้ยผูป้ระเมนิหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายประจ�า
เทศมณฑล	สมาชกิกรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐหรอืผูไ้ดรั้บมอบ
หมาย	ผูเ้สนอกฎหมายนีห้รอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย	ผูแ้ทนผูเ้สยี
ภาษี	และสมาชกิสภานติบิญัญัตหิรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย	ทนัที
ทีม่กีารจัดตัง้หน่วยปฏบิตักิารเฉพาะกจิขึน้	หน่วยปฏบิตักิาร
เฉพาะกจิตอ้งจัดประชมุสาธารณะเพือ่ตรวจสอบและใหข้อ้
เสนอแนะเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายและขอ้บงัคบั
ทัง้หมดทีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าเนนิตามขอ้เสนอนีอ้ยา่ง
ยตุธิรรมตอ่สภานติบิญัญัตโิดยสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละ
เจตจ�านง	หลงัจากทีส่ภานติบิญัญัตปิระชมุกบัหน่วยปฏบิตักิาร
เฉพาะกจิแลว้	จะตอ้งเริม่น�าบทกฎหมายในการคอ่ย	ๆ	น�าใน
การประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละเชงิอตุสาหกรรม
ใหมต่ามทีก่�าหนดในวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(ก) ไปใช	้เมือ่
มกีารคอ่ย	ๆ	น�าบทกฎหมายไปใชจ้ะตอ้งจัดใหม้กีารประเมนิ
อตัรารอ้ยละของอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละเชงิ
อตุสาหกรรมทัง้หมดภายในแตล่ะเทศมณฑลใหมอ่กีครัง้โดย
เริม่ตน้ดว้ยวนัทีภ่าษีทรัพยส์นิกลายเป็นภาระผกูพันกบั
ทรัพยส์นิในปีงบประมาณ	2022–23	และขยายวนัทีภ่าษี
ทรัพยส์นิกลายเป็นภาระผกูพันกบัทรัพยส์นิมากกวา่สองวนัขึน้
ไปในแตล่ะปีงบประมาณหลงัจากนัน้	เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่มภีาระงานและระยะเวลาด�าเนนิการทีเ่หมาะสมส�าหรับผูป้ระ
เมนิประจ�าเทศมณฑล	ซึง่มบีทบญัญัตสิ�าหรับการประมวลผล
และระยะเวลาของการอทุธรณก์ารประเมนิ	เจา้ของจะตอ้งจา่ย
ภาษีตามมลูคา่ทีป่ระเมนิใหมก่อ่นโดยเริม่ตน้ดว้ยวนัทีภ่าษี
ส�าหรับปีงบประมาณใด	ๆ	กลายเป็นภาระในทรัพยส์นิเมือ่ผู ้
ประเมนิไดท้�าการประเมนิใหมเ่สร็จสิน้	การคอ่ย	ๆ	น�าบท
กฎหมายไปใชจ้ะท�าใหผู้เ้สยีภาษีทีท่รัพยส์นิไดรั้บการประเมนิ
ใหมต่ามกรอบเวลาทีเ่หมาะสมตอ้งจา่ยภาษีเพิม่ขึน้	หลงัจาก
ทีม่กีารประเมนิอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละเชงิ
อตุสาหกรรมครัง้แรกตามอนุมาตรานีแ้ลว้	อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิ
พาณชิยแ์ละเชงิอตุสาหกรรมดงักลา่วจะตอ้งไดรั้บการประเมนิ
ใหมเ่ป็นระยะ	ๆ	ไมน่อ้ยกวา่ทกุสามปีตามทีส่ภานติบิญัญัติ
ก�าหนด	แมว้า่จะมบีทกฎหมายอยูแ่ลว้	สภานติบิญัญัตจิะตอ้ง
ประชมุกบัผูป้ระเมนิประจ�าเทศมณฑลเพือ่พัฒนากระบวนการ
พจิารณาค�าอทุธรณท์ีเ่กดิจากการประเมนิทรัพยส์นิใหมต่าม
มาตรานี	้ซ ึง่มคีวามสอดคลอ้งดงัตอ่ไปนี:้

ในอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	1	ของขอ้	XIII	A	และการน�า
มาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	ทีก่�าหนดส�าหรับทกุมณฑลมาใช ้
(ง) (1) แตล่ะเทศมณฑล	หรอืเมอืงและเทศมณฑลจะ
ตอ้งไดรั้บการชดเชยเป็นประจ�าทกุปีส�าหรับคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารโดยตรงทีแ่ทจ้รงิของการด�าเนนิการตามมาตรา	
3.1	ของขอ้	XIII	และมาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	ตามที่
คณะกรรมการผูบ้งัคบับญัชาของเทศมณฑล	หรอืเมอืงและ
เทศมณฑลระบโุดยสอดคลอ้งกบับทกฎหมายทีร่ะบคุา่ใช ้
จา่ยเหลา่นัน้	สภานติบิญัญัตจิะตอ้งก�าหนดตามบท
กฎหมายวา่อะไรเป็นตน้ทนุการบรหิารโดยตรงทีแ่ทจ้รงิ
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้คา่ใชจ้า่ยดงั
กลา่วอยา่งนอ้ยจะตอ้งรวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการประเมนิ	การ
อทุธรณก์ารประเมนิ	ทีป่รกึษากฎหมาย	การจัดสรรและ
การกระจายภาษี	และการตรวจสอบและการบงัคบัใช ้
บทบญัญัตขิองมาตรา	3.1	ของขอ้	XIII	และมาตรา	2.5	
ของขอ้	XIII	A	ซึง่เป็นเจตนาของอนุมาตรานีเ้พือ่จัดหา
เงนิทนุทีเ่พยีงพอใหก้บัเทศมณฑลอยา่งเต็มทีเ่พือ่ให ้
ครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิการ
ตามกฎหมาย
(2) โดยบทกฎหมาย	สภานติบิญัญัตจิะตอ้งก�าหนดคา่ใช ้
จา่ยในการเริม่ตน้ครัง้แรกทีจ่�าเป็นส�าหรับแตล่ะเทศ
มณฑล	หรอืเมอืงและเทศมณฑลและกรรมาธกิารภาษี
แหง่รัฐในการด�าเนนิการตามกฎหมาย	และจะตอ้งใหเ้งนิ
กองทนุทัว่ไปเพือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยในการเริม่ตน้ดงักลา่ว
จนกวา่จะมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะจา่ยส�าหรับคา่ใชจ้า่ยตอ่เนือ่ง
ทัง้หมดในการด�าเนนิการตามกฎหมาย	ซึ่ง่ในเวลานัน้
กฎหมายจะก�าหนดใหก้องทนุทัว่ไปไดรั้บการชดใชค้นื
(จ) แตล่ะเทศมณฑล	หรอืเมอืงและเทศมณฑลจะไดรั้บ
เงนิภาษีทรัพยส์นิทีจ่า่ยในปีงบประมาณกอ่นหนา้คนืทกุปี	
ซึง่เป็นผลมาจากการแกไ้ขการประเมนิตามมาตรา	2.5	ของ
ขอ้	XIII A	ในแตล่ะปีงบประมาณ	จ�านวนเงนิทีช่�าระคนื
ตามอนุมาตรานีจ้ะถกูหกัออกจากเงนิสมทบของแตล่ะเทศ
มณฑลไปใหร้ายไดเ้พิม่เตมิทัง้หมดทีเ่กดิจากการใชม้าตรา	
2.5	ของขอ้	XIII	A	อนัเป็นผลมาจากการใชอ้ตัราภาษีที่
ระบไุวใ้นอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	1	ของขอ้	XIII	A
(ฉ) หน่วยงานการศกึษาทอ้งถิน่	วทิยาลยัชมุชน	เทศ
มณฑล	เมอืง	และเขตพเิศษทัง้หมด	ทีไ่ดรั้บเงนิจากราย
ไดท้ีเ่กดิจากมาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	A	จะเปิดเผยตอ่
สาธารณะในแตล่ะปีงบประมาณ	ไดแ้ก	่งบประมาณประจ�า
ปี	จ�านวนรายไดภ้าษีทรัพยส์นิทีพ่วกเขาไดรั้บใน
ปีงบประมาณนัน้	ๆ	อนัเป็นผลมาจากมาตรา	2.5	ของขอ้	
XIII	A	และวธินี�ารายไดเ้หลา่นัน้ไปใช	้จะตอ้งท�าการเปิด
เผยขอ้มลูดงักลา่วเพือ่ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบอยา่ง
กวา้งขวางและเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ย
มาตรา 6. มาตรา	2.5	ถกูเพิม่เขา้ไปในขอ้	XIII A	
ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา 2.5. (ก) (1) แมจ้ะมมีาตรา	2	ของขอ้นีเ้กีย่วกบั
วนัทีภ่าษีทรัพยส์นิกลายเป็นภาระผกูพันกบัทรัพยส์นิของ
ปีงบประมาณ	2022–23	และแตล่ะวนัหลงัจากนัน้ทีภ่าษี
ทรัพยส์นิกลายเป็นภาระผกูพันกบัทรัพยส์นิ	“มลูคา่เงนิสด
เต็มจ�านวน”	ของอสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละเชงิ
อตุสาหกรรมทีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้เป็นอืน่ตามรัฐธรรมนูญ	

15



8 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่15	ตอ่

นติบิญัญัตอิาจจัดใหม้กีารยกเวน้การประเมนิใหมข่องสว่น
แบง่ทางการคา้ของอสงัหารมิทรัพยแ์บบผสมผสานทีก่นิ
พืน้ทีร่อ้ยละ	75	ขึน้ไปของอสงัหารมิทรัพยต์ามตารางฟตุ	
หรอืถกูนับวา่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั
(ง) (1) ภายใตว้รรค	(2) ของอนุมาตรานี	้เมือ่มกีาร
ประเมนิใหมต่ามอนุมาตรา	(ก) และ	(ข) อสงัหารมิทรัพย์
เชงิพาณชิยแ์ละเชงิอตุสาหกรรมแตล่ะรายการทีม่มีลูคา่ที่
ยตุธิรรมในตลาดสามลา้นดอลลาร	์($3,000,000) หรอืนอ้ย
กวา่จะไมอ่ยูภ่ายใตก้ารประเมนิใหมต่ามวรรค	(1) ของ
อนุมาตรา	(ก) และจะตอ้งไดรั้บการประเมนิตามทีก่�าหนด
ไวใ้นมาตรา	2	ของขอ้นี	้จ�านวนเงนิทีร่ะบไุวใ้นวรรคนีจ้ะถกู
ปรับตามอตัราเงนิเฟ้อทกุสองปีเริม่ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	
2025	ตามทีก่�าหนดโดยกรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐ	
กรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐจะค�านวณการปรับแกข้องแตล่ะเทศ
มณฑลแยกกนั	โดยค�านงึถงึความแตกตา่งของมลูคา่ตลาด
เชงิพาณชิยแ์ละเชงิอตุสาหกรรมโดยเฉลีย่ในเทศมณฑล
(2) แมว้า่วรรค	(1) ของอนุมาตรานี	้อสงัหารมิทรัพยท์ีจ่ะ
เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ทีก่�าหนดไวใ้นวรรค	(1) ของ
อนุมาตรานีจ้ะตอ้งไดรั้บการประเมนิใหมต่ามวรรค	(1) ของ
อนุมาตรา	(ก) ถา้มเีจา้ของผลประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดย
ออ้มของอสงัหารมิทรัพยด์งักลา่วโดยเป็นเจา้ของผล
ประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มทีไ่ดป้ระโยชนจ์าก
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยห์รอืเชงิอตุสาหกรรมอืน่ทีต่ัง้อยู่
ในรัฐ	โดยยอดรวมของอสงัหารมิทรัพยด์งักลา่วประกอบไป
ดว้ยทรัพยส์นิในอ�านาจทีม่มีลูคา่ทีย่ตุธิรรมในตลาดเกนิสาม
ลา้นดอลลาร	์($3,000,000) จ�านวนเงนิทีร่ะบไุวใ้นวรรคนี้
จะถกูปรับตามอตัราเงนิเฟ้อทกุสองปีเริม่ตัง้แตว่นัที	่1	
มกราคม	2025	ตามทีก่�าหนดโดยกรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐ
(3) การก�าหนดมลูคา่ทีเ่ป็นธรรมในตลาดทัง้หมดภายใต ้
อนุมาตรานีจ้ะถกูก�าหนดโดยผูป้ระเมนิประจ�าเทศมณฑล
ของเทศมณฑลทีม่อีสงัหารมิทรัพยด์งักลา่วอยู	่และการ
ก�าหนดโดยผูป้ระเมนิของเทศมณฑลดงักลา่วจะถอืเป็น
ขอ้สรปุสิน้สดุและจะอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาของศาลเรือ่ง
การใชด้ลุยพนิจิโดยมชิอบเทา่นัน้
(4) ในการท�าใหม้สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้ตามวรรค	(1) ของ
อนุมาตรานี	้เจา้ของอสงัหารมิทรัพยจ์ะตอ้งเรยีกรอ้งและ
รับรองผูป้ระเมนิของเทศมณฑลทกุปีวา่เป็นไปตามเงือ่นไขที่
ก�าหนดในวรรค	(1) และ	(2) ของอนุมาตรานีเ้รือ่งการยกเวน้
จากการประเมนิใหม	่และจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบโดย
เทศมณฑลหรอืรัฐในการรับรองนัน้	กรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐมี
อ�านาจในการด�าเนนิการตรวจสอบใด	ๆ	ในนามของรัฐ
(5) อสงัหารมิทรัพยใ์ดทีไ่ดรั้บการยกเวน้จากการประเมนิ
ใหมต่ามวรรค	(1) ของอนุมาตรานีจ้ะถกูยกเวน้จากการ
ประเมนิใหมต่ราบเทา่ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดโดย
วรรค	(1) และ	(2) ของอนุมาตรานีเ้ทา่นัน้	หากมกีาร
เปลีย่นแปลงในกรรมสทิธิท์ีเ่ป็นประโยชนท์ัง้ทางตรงและ
ทางออ้มใด	ๆ	ของอสงัหารมิทรัพยด์งักลา่ว	จะตอ้งมกีาร
อา้งสทิธิแ์ละขอการรับรองใหมต่อ่ผูป้ระเมนิประจ�ามณฑล
(6) การอทุธรณใ์ด	ๆ	ของผูเ้สยีภาษีใดทีพ่บวา่ไมไ่ดรั้บ
การยกเวน้จากการประเมนิใหมต่ามวรรค	(1) ของ
อนุมาตรานีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ระบวนการพจิารณาอทุธรณ์
ตามทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	(ข)

(1) กระบวนการนีจ้ะไมร่วมถงึการยอมรับความคดิเห็น
ของผูย้ืน่ค�าขอเกีย่วกบัมลูคา่ทรัพยส์นิโดยอตัโนมตัิ
ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด
(2) กระบวนการจะบงัคบัใหผู้เ้สยีภาษีมภีาระในการ
พสิจูนว์า่ทรัพยส์นินัน้มมีลูคา่ไมถ่กูตอ้ง
(3) กระบวนการจะก�าหนดใหผู้เ้สยีภาษีแสดงหลกัฐานที่
เกีย่วขอ้งกบัการอทุธรณใ์นการยืน่ค�ารอ้งเบือ้งตน้กอ่นทีเ่รือ่ง
จะไปถงึคณะกรรมการการอทุธรณเ์กีย่วกบัการประเมนิทอ้งถิน่
(4) กระบวนการนีจ้ะตอ้งรับรองวา่หากค�าวนิจิฉัยของผู ้
พจิารณาคดเีกีย่วกบัการบรหิารทอ้งถิน่	เชน่	คณะ
กรรมการการอทุธรณเ์กีย่วกบัการประเมนิ	อยูภ่ายใตก้าร
พจิารณาของศาล	ศาลจะมอี�านาจพจิารณาวนิจิฉัยใหมใ่น
ประเด็นทางกฎหมายเทา่นัน้	โดยประเด็นทีเ่ป็นขอ้เท็จ
จรงิรวมถงึการประเมนิมลูคา่จะไดรั้บการทบทวนภายใต ้
เกณฑข์องหลกัฐานทีเ่ป็นรปูธรรม
(ค) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคต์ามมาตรานี:้
(1) “อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยแ์ละเชงิอตุสาหกรรม”	
หมายความวา่อสงัหารมิทรัพยใ์ด	ๆ	ทีใ่ชเ้ป็น
อสงัหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยห์รอืเชงิอตุสาหกรรม	หรอื
เป็นทีด่นิเปลา่ทีไ่มไ่ดแ้บง่เขตเพือ่การอยูอ่าศยัและไมไ่ด ้
ใชเ้พือ่ผลผลติทางการเกษตรเชงิพาณชิย	์เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคข์องวรรคนี	้ทีด่นิเปลา่มไิดร้วมถงึ
อสงัหารมิทรัพยท์ีใ่ชห้รอืไดรั้บการคุม้ครองใหเ้ป็นพืน้ที่
โลง่	สวนสาธารณะ	หรอืมกีารก�าหนดใหเ้ทยีบเทา่กบั
ทีด่นิทีห่า้มสรา้งสิง่ปลกูสรา้ง	โดยมลีกัษณะเพือ่
นันทนาการและการศกึษา	และมมีจีดุมุง่หมายเพือ่อนุรักษ์
ทศันยีภาพ	วฒันธรรม	หรอืเป็นคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์
(2) “อสงัหารมิทรัพยแ์บบผสมผสาน”	หมายถงึ
อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่นุญาตใหใ้ชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั	และใชใ้น
เชงิพาณชิยห์รอืเชงิอตุสาหกรรม
(3) “อสงัหารมิทรัพยท์ีเ่พือ่ผลผลติทางการเกษตรเชงิ
พาณชิย”์	หมายความวา่ทีด่นิทีใ่ชผ้ลติสนิคา้เกษตรเชงิ
พาณชิย์
(4) (A) “อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยั”	ใหร้วมถงึ
อสงัหารมิทรัพยท์ีใ่ชเ้ป็นอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยั	
รวมทัง้สิง่ปลกูสรา้งส�าหรับครอบครัวเดีย่วและอยูแ่บบ
หลายคน	และทีด่นิทีส่รา้งหรอืมสี ิง่ปลกูสรา้งดงักลา่ว
(B) สภานติบิญัญัตจิะตอ้งจัดใหม้บีทกฎหมายวา่ทรัพยส์นิ
อสงัหารมิทรัพยใ์ด	ๆ	ทีถ่กูจัดวา่เป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยห์รอื
เชงิอตุสาหกรรม	แตก่ลบัใชเ้ป็นอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การ
อยูอ่าศยัระยะยาว	จะตอ้งถกูจัดประเภทใหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องวรรค	(2) ของอนุมาตรา	
(ก) สภานติบิญัญัตติอ้งรับรองวา่อสงัหารมิทรัพยแ์บบผสม
ผสานจะไดรั้บการประเมนิใหมใ่นสว่นทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคท์างการคา้และอตุสาหกรรมเทา่นัน้	ตามที่
ก�าหนดไวใ้นวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(ก) สภานติบิญัญัติ
ตอ้งก�าหนดและจัดใหม้บีทกฎหมายจ�ากดัการใช ้
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การอยูอ่าศยัในเชงิพาณชิย	์เชน่	
ส�านักงานทีบ่า้น	ธรุกจิในบา้น	หรอืการเชา่ระยะสัน้	วา่จะ
ตอ้งจัดประเภทเป็นทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคข์องวรรค	(2) อนุมาตรา	(ก) อกีดว้ย	สภา
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(ซ) ถงึแมจ้ะมมีาตรา	16	ของขอ้	XVI	หรอืกฎหมายอืน่
ใดกต็าม	การประเมนิมลูคา่เพิม่เตมิซึง่เป็นผลมาจากการ
ใชม้าตรานีจ้ะไมถ่กูน�าไปรวมกบักองภาษีหรอืการค�านวณ
การเตบิโตเพือ่การชว่ยเหลอืภาษีสว่นเพิม่และจะไมถ่กู
เบีย่งเบนไปในลกัษณะใด	ๆ	กต็าม
มาตรา 7. มาตรา	3.1	ถกูเพิม่เขา้ไปในขอ้	
XIII ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	เพือ่ให ้
อา่นดงันี:้
มาตรา	3.1. (ก) (1) ส�าหรับผูเ้สยีภาษีแตล่ะรายทีจ่า่ย
ภาษีจากทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีจั่บตอ้งได	้ซึง่ไดแ้ก	่
อปุกรณธ์รุกจิและสว่นควบ	ทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคท์างธรุกจิ	จะตอ้งน�าขอ้ใดขอ้หนึง่ไปใชต้อ่ไปนี:้	
(ก) (i) ผูเ้สยีภาษีทีเ่ป็นธรุกจิขนาดยอ่มตามทีก่�าหนดไว ้
ในวรรค	(4) ของอนุมาตรา	(จ) ของมาตรา	2.5	ของขอ้	
XIII	A	วา่ทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีจั่บตอ้งไดท้ัง้หมดที่
บคุคลเป็นเจา้ของและใชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงค์
ทางธรุกจิจะไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษี
(ii) ผูเ้สยีภาษีจะตอ้งเรยีกรอ้งและรับรองตอ่ผูป้ระเมนิประ
จ�าเทศมณฑลโดยหากเป็นเท็จขอใหม้ผีลตามกฏหมาย
เป็นประจ�าทกุปีวา่ไดรั้บการยกเวน้เนือ่งจากตรงตาม
เงือ่นไขทีก่�าหนดโดยอนุวรรคนี	้และการเรยีกรอ้งดงักลา่ว
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยเทศมณฑลหรอืรัฐที่
เกีย่วขอ้งในการขอการรับรองนัน้
(ข) ยกเวน้ผูเ้สยีภาษีทีอ่ยูภ่ายใตอ้นุวรรค	(ก) ของวรรค	
(1) ของอนุมาตรานี	้หากทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีจั่บตอ้งได ้
และอยูก่บัทีร่วมกนัมคีา่ไมเ่กนิหา้แสนดอลลาร	์($500,000) 
ตอ่ผูเ้สยีภาษีหนึง่คน	จะไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษี
(2) เครือ่งบนิและเรอืจะไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้นี้
(3) สภานติบิญัญัตจิะตอ้งไมล่ดหรอืเปลีย่นแปลงจ�านวนเงนิ
ทีไ่ดรั้บการยกเวน้ทีร่ะบใุนอนุมาตรานี	้แตอ่าจเพิม่จ�านวนเงนิ
ยกเวน้ทีร่ะบไุวใ้นวรรคยอ่ย	(ข) ของวรรค	(1) ของอนุมาตรา
นีใ้หส้อดคลอ้งกบัอ�านาจทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	2	ของขอ้นี้
(ข) สภานติบิญัญัตจิะจัดใหม้บีทกฎหมายทีห่น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด	รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง	บรษัิทยอ่ย	
บรษัิทถอืหุน้	หรอืบรษัิทแม	่ทัง้หมดถอืเป็น	"ผูเ้สยีภาษี"	
ผูห้นึง่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี้
มาตรา 8. มาตรา	16	ถกูเพิม่เขา้ไปในขอ้	XIII B	
ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา	16. (ก) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องขอ้นี้
คอื	“ภาษีทีไ่ดรั้บ”	จะไมร่วมถงึรายไดเ้พิม่เตมิทีเ่กดิจาก
มาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	B
(ข) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องขอ้นี	้การจัดสรร
ภายใตข้อ้จ�ากดัของหน่วยงานของรัฐบาลแตล่ะหน่วยจะ
ไมร่วมถงึการจัดสรรรายไดเ้พิม่เตมิทีไ่ดรั้บอนัเป็นผลจาก
การด�าเนนิการตามมาตรา	2.5	ของขอ้	XIII	B
มาตรา 9. วนัทีม่ผีล
ขอ้เสนอนีจ้ะเริม่ใชง้านไดใ้นวนัที	่1	มกราคม	2022	เวน้เสยี
แตว่า่อนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	3.1	ของขอ้	XIII	จะเริม่ใช ้
งานไดใ้นวนัที	่1	มกราคม	2024	และอนุมาตรา	(ง) ของ

(จ) (1) จัดใหร้อ้ยละ	50	หรอืมากกวา่ของพืน้ทีท่ีถ่กู
ครอบครองนับเป็นตารางฟตุของพืน้ทีอ่สงัหารมิทรัพยเ์ชงิ
พาณชิยห์รอือตุสาหกรรมทีค่รอบครองโดยธรุกจิขนาด
ยอ่มตามทีก่�าหนดไวใ้นวรรค	(4) ของอนุมาตรานี	้
บทบญัญัตขิองวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(ก) จะไมม่ผีล
กอ่นวนัทีภ่าษีทรัพยส์นิกลายเป็นภาระผกูพันใน
ปีงบประมาณ	2025–26	โดยมเีงือ่นไขวา่หากสภา
นติบิญัญัตกิ�าหนดบทกฎหมายตามอนุมาตรา	(ข) วา่
อสงัหารมิทรัพยท์ีม่คีณุสมบตัติามวรรคนีจ้ะตอ้งไดรั้บการ
ประเมนิใหมใ่นวนัทีภ่าษีทรัพยส์นิกลายเป็นภาระผกูพันที่
ก�าลงัจะมาถงึในปีงบประมาณ	2025–26	ทรัพยส์นิดงั
กลา่วจะไดรั้บการประเมนิใหมโ่ดยเริม่จากวนัทีภ่าษี
ทรัพยส์นิกลายเป็นภาระผกูพันทีก่�าลงัมาถงึ
(2) ในการท�าใหม้สีทิธิไ์ดรั้บการเลือ่นเวลาตามวรรค	(1) 
ของอนุมาตรานี	้เจา้ของทรัพยส์นิจะตอ้งเรยีกรอ้งและ
รับรองผูป้ระเมนิของเทศมณฑลทกุปีวา่เป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่�าหนดในวรรค	(1) ของอนุมาตราเรือ่งการ
เลือ่นเวลาการประเมนิใหมแ่ละจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจ
สอบโดยเทศมณฑลหรอืรัฐในการรับรองนัน้
(3) อสงัหารมิทรัพยใ์ด	ๆ	ซึง่มกีารเลือ่นเวลาการประเมนิ
ใหมต่ามวรรค	(1) ของอนุมาตรานีจ้ะมสีทิธิไ์ดรั้บการเลือ่น
เวลาตราบเทา่ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในวรรค	(1) 
ของอนุมาตรานีแ้ละหากมกีารเปลีย่นแปลงกรรมสทิธิท์ีไ่ด ้
รับผลประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มของอสงัหารมิทรัพย์
ดงักลา่ว	จะตอ้งมกีารอา้งสทิธิแ์ละการรับรองใหมก่บัผูป้ระ
เมนิประจ�าเทศมณฑล	เมือ่สิน้สดุการเลือ่นเวลา	ทรัพยส์นิ
จะตอ้งอยูภ่ายใตว้รรค	(1) ของอนุมาตรา	(ก)
(4) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้ค�าวา่	
“ธรุกจิขนาดยอ่ม”	หมายถงึธรุกจิทีต่รงตามเงือ่นไข
ทัง้หมดดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้:
(ก) ธรุกจิมพีนักงานทีเ่ทยีบเทา่พนักงานทีท่�างานเต็ม
เวลารายปีนอ้ยกวา่	50	คน
(ข) ธรุกจิมเีจา้ของและมกีารด�าเนนิการอยา่งอสิระ	โดย
ผลประโยชน	์การจัดการ	และการด�าเนนิงานของเจา้ของ
ธรุกจิไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ	จ�ากดั	ดดัแปลง	หรอืมขีอ้
จ�ากดัทีก่�าหนดโดยบคุคลภายนอก	บคุคลอืน่	หรอืธรุกจิอืน่
(ค) ธรุกจิเป็นเจา้ของอสงัหารมิทรัพยท์ีต่ัง้อยูใ่นรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี
(ฉ) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้มกีาร
เรยีกรอ้งลม้เหลวในปีใด	ๆ	ในลกัษณะทีก่ฎหมายก�าหนดให ้
มผีลบงัคบัใชใ้นเวลาทีจ่�าเป็นตอ้งมกีารเรยีกรอ้ง	จะถอืวา่
สละสทิธิก์ารยกเวน้หรอืการจัดประเภททีส่ามารถลดหรอื
เลือ่นเวลาการประเมนิหรอืท�าใหม้กีารประเมนิใหมใ่นปีนัน้
(ช) การใชร้ะเบยีบวธิทีีก่�าหนดโดยสภานติบิญัญัตติาม
อนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	8.6	ของขอ้	XVI	การ
เปลีย่นแปลงอตัรารอ้ยละการประเมนิมลูคา่รวมทีต่อ้งเสยี
ภาษีภายในเมอืง	เทศมณฑล	หรอืเมอืงและเทศมณฑล	
ทีใ่ชใ้นการค�านวณการปรับคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต
รถยนตข์องนติบิคุคลตามมาตรา	97.70	ของประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยเงนิรายไดแ้ละระบบการจัดเกบ็ภาษี	จะ
ตอ้งไมร่วมมลูคา่ทีป่ระเมนิเพิม่เตมิซึง่เป็นผลมาจากการ
ใชม้าตรานี้
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เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่15	ตอ่

เทศมณฑล	ระบบมหาวทิยาลยัของรัฐ	รวมถงึ
มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี	เขตวทิยาลยัชมุชน	เขต
โรงเรยีน	เขตพเิศษ	หรอืหน่วยงานทางการเมอืงอืน่	ๆ	
หรอืเครือ่งมอืทางราชการของหรอืภายในรัฐ
(ช) การแกไ้ขความเสยีหายหากมกีารละเมดิมาตรานีจ้ะ
ไดรั้บเหมอืนกนัหมดทกุคนโดยไมค่�านงึถงึเชือ้ชาต	ิเพศ	
สผีวิ	เชือ้ชาต	ิหรอืชาตกิ�าเนดิ	ของฝ่ายทีไ่ดรั้บความเสยี
หายเชน่เดยีวกบัการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการเลอืก
ปฏบิตัขิองรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีม่อียูใ่นขณะนัน้
(ซ) มาตรานีจ้ะตอ้งมกีารด�าเนนิการดว้ยตนเอง	หากพบ
วา่สว่นใดสว่นหนึง่หรอืบางสว่นของมาตรานีข้ดัแยง้กบั
กฎหมายของรัฐบาลกลางหรอืรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมรกิา	มาตราดงักลา่วจะตอ้งด�าเนนิการตาม
ขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายของรัฐบาลกลางและตามที่
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิาอนุญาต	บทบญัญัตใิดทีเ่ป็น
โมฆะจะถกูตดัออกจากสว่นทีเ่หลอืของมาตรานี้

ขอ้เสนอที	่17
การแกไ้ขเพิม่เตมินีเ้สนอโดยสภานติบิญัญัต	ิการแกไ้ข
เพิม่เตมิ	6	ของการประชมุสมยัสามญั	2019–2020	(มติ
หมวด	24	บทกฎหมายปี	2020) แกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีอยา่งชดัแจง้	โดยแกไ้ข
มาตราตราดงักลา่ว	ดงันัน้บทบญัญัตทิีม่อียูท่ีเ่สนอใหล้บ
ออกจะพมิพเ์ป็นตวัขดีฆา่	และบทบญัญัตใิหมท่ีเ่สนอให ้
เพิม่จะพมิพเ์ป็นตวัเอยีงเพือ่ระบวุา่เป็นขอ้ความใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอเขา้ในขอ้	II
อนัดบัแรก—มาตรา	2	ของขอ้	II	ไดรั้บการแกไ้ข	เพือ่
ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา	2. (ก) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาอาย	ุ18	ปีและผูม้ี
ถิน่ทีอ่ยูใ่นรัฐนีส้ามารถลงคะแนนได ้
(ข) ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีถ่กูตดัสทิธิจ์ากการลงคะแนนขณะ
รับโทษจ�าคกุของรัฐหรอืรัฐบาลกลางตามทีอ่ธบิายไวใ้น
มาตรา	4	จะตอ้งมสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงเมือ่ครบ
ก�าหนดโทษจ�าคกุ
อนัดบัทีส่อง—มาตรา	4	ของขอ้	II	ไดรั้บการแกไ้ข	เพือ่
ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา	4.	สภานติบิญัญัตจิะตอ้งหา้มการกระท�าทีไ่ม่
เหมาะสมทีส่ง่ผลกระทบตอ่การเลอืกตัง้	และจะตอ้งจัดให ้
มกีารตดัสทิธิข์องผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ป็นบคุคลทีห่ยอ่น
ความสามารถเนือ่งดว้ยอาการของจติไมป่กต	ิหรอืถกูจ�า
คกุหรอืไดรั้บทณัฑบ์นซึง่รับโทษจ�าคกุของรัฐหรอืรัฐบาล
กลางเนือ่งจากกระท�าความผดิทางอาญา

ขอ้เสนอที	่18
การแกไ้ขเพิม่เตมินีเ้สนอโดยการประชมุ	การแกไ้ขเพิม่
เตมิ	4	รัฐธรรมนูญของการประชมุสมยัสามญั	2019–
2020	(มตหิมวด	30	บทกฎหมายปี	2020) แกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีอยา่งชดัแจง้	โดยแกไ้ข

มาตรา	8.6	ของขอ้	XVI	และอนุมาตรา	(ข) ของมาตรา	2.5	
ของขอ้	XIII	A	จะด�าเนนิการไดท้นัทเีมือ่ขอ้เสนอนีผ้า่น
มาตรา 10. การแยกออกจากกนัได ้
บทบญัญัตขิองกฎหมายนีส้ามารถแยกออกได	้หากมสีว่น	
มาตรา	อนุมาตรา	วรรค	อนุประโยค	ประโยค	วล	ีค�า	หรอื
การใชก้ฎหมายใด	ๆ	ของกฎหมายนีด้ว้ยเหตผุลใด	ๆ	ที่
ถอืเป็นโมฆะโดยค�าวนิจิฉัยของศาลทีม่เีขตอ�านาจศาลใด	
ๆ	การตดัสนิใจดงักลา่วจะไมม่ผีลตอ่ความถกูตอ้งของ
สว่นทีเ่หลอืของกฎหมายนี	้ประชาชนของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
ขอประกาศวา่	พวกเขารับกฎหมายนีม้าใชใ้นแตล่ะ	สว่น	
มาตรา	อนุมาตรา	วรรค	อนุประโยค	ประโยต	วล	ีค�าและ
การใชก้ฎหมายทีไ่มไ่ดป้ระกาศวา่เป็นโมฆะ	หรอืขดัตอ่
รัฐธรรมนูญโดยไมค่�านงึถงึสว่นใดๆ	ของกฎหมายนีจ้ะถกู
ประกาศวา่เป็นโมฆะหรอืไม	่แมว้า่จะกลา่วไวข้า้งตน้กต็าม	
มาตรา	7	ของกฎหมายไมส่ามารถแยกออกจากมาตรา	6	
ของกฎหมายนีไ้ด ้
มาตรา 11. การตคีวามตามเจตนารมณอ์ยา่งเสรี
การกระท�านีจ้ะตคีวามอยา่งเสรเีพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	3	ของกฎหมายนี้

ขอ้เสนอที	่16
การแกไ้ขเพิม่เตมินีเ้สนอโดยสภานติบิญัญัต	ิการแกไ้ข
เพิม่เตมิ	5	ของการประชมุสมยัสามญั	2019–2020	(มติ
หมวด	23	บทกฎหมายปี	2020) แกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีอยา่งชดัแจง้	โดยยกเลกิ
หนึง่มาตราดงักลา่ว	ดงันัน้บทบญัญัตทิีม่อียูท่ีถ่กูเสนอจะ
ถกูลบออกและถกูพมิพเ์ป็นตวัขดีฆา่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอเขา้ในขอ้	I
ใหย้กเลกิมาตรา	31	ของขอ้	I	ดงักลา่ว
มาตรา 31. (ก) รัฐจะไมเ่ลอืกปฏบิตั	ิหรอืใหก้ารปฏบิตั ิ
แบบสทิธพิเิศษ	แกบ่คุคลหรอืกลุม่ใด	ๆ	บนพืน้ฐานของ
เชือ้ชาต	ิเพศ	สผีวิ	ชาตพัินธุ	์หรอืชาตกิ�าเนดิ	ในการ
ด�าเนนิการเกีย่วกบั	การจา้งงานของภาครัฐ	การศกึษา
ของประชาชน	หรอืการจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ
(ข) มาตรานีจ้ะมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากวนัทีม่าตรามผีล
บงัคบัใชเ้ทา่นัน้
(ค) ไมม่สีว่นใดในมาตรานีท้ีจ่ะถกูตคีวามวา่หา้มไมใ่หม้ี
คณุสมบตัโิดยสจุรติโดยอา้งองิตามเพศ	ซึง่มคีวามจ�าเป็น
อยา่งสมเหตสุมผลใหก้ารจา้งงานของรัฐ	การศกึษาของ
รัฐ	หรอืการท�าสญัญาของรัฐ	ด�าเนนิไปอยา่งปกติ
(ง) ไมม่สีว่นใดในมาตรานีท้ีจ่ะถกูตคีวามวา่เป็นการ
ยกเลกิค�าสัง่ศาลหรอืค�าสัง่ใหค้วามยนิยอมใด	ๆ	ซึง่มผีล
บงัคบัใช	้ณ	วนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องมาตรานี้
(จ) ไมม่สีว่นใดในมาตราทีจ่ะถกูตคีวามวา่เป็นการหา้ม
กระท�าการใด	ๆ	เพือ่สรา้งหรอืรักษาสทิธิข์องโครงการ
ของรัฐบาลกลาง	ซึง่การขาดคณุสมบตัจิะสง่ผลใหส้ญู
เสยีเงนิทนุของรัฐบาลกลางใหแ้กรั่ฐ
(ฉ) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี	้“รัฐ”	จะ
รวมถงึ	แตไ่มจ่�ากดัเพยีง	รัฐ	เมอืง	เทศมณฑล	เมอืงและ
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ไมใ่ชช่าวแคลฟิอรเ์นยี	และทายาทกองทนุจากฝ่ังตะวนัออก
กระท�าเพือ่หลกีเลีย่งการจา่ยภาษีทรัพยส์นิตามกฎหมาย
ของบา้นพักตากอากาศ	อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ	และ
บา้นเชา่รมิชายหาดทีพ่วกเขาเป็นเจา้ของในแคลฟิอรเ์นยี
(ข) ความเป็นธรรมของภาษีทรัพยส์นิส�าหรับผูส้งูอาย	ุผู ้
ทพุพลภาพอยา่งรนุแรง	และผูป้ระสบภยัจากไฟป่าและ
ภยัธรรมชาต	ิโดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตอิืน่ใดของ
รัฐธรรมนูญนีห้รอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่ริม่ตน้	ณ	วนัทีแ่ละหลงั
วนัที	่1	เมษายน	2021	ขอ้ตอ่ไปนีม้ผีลบงัคบัใช:้
(1) ภายใตข้ัน้ตอนและค�าจ�ากดัความทีบ่งัคบัใชต้ามบท
กฎหมายส�าหรับเจา้ของทีพั่กอาศยัหลกัทีม่อีายมุากกวา่	
55	ปี	ผูท้พุพลภาพอยา่งรนุแรง	หรอืเหยือ่ไฟป่าหรอืภยั
ธรรมชาต	ิตอ้งโอนมลูคา่ทางภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัไป
ยงัทีอ่ยูอ่าศยัหลกัทดแทนซึง่ตัง้อยูท่ีใ่ดกไ็ดใ้นรัฐนีโ้ดยไม่
ค�านงึถงึสถานทีต่ัง้	หรอืมลูคา่ของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัทดแทน
ทีซ่ือ้หรอืสรา้งขึน้ใหมเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกัของบคุคลนัน้
ภายในสองปีหลงัจากการขายทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเดมิ
(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี:้
(ก) ในการโอนมลูคา่ทางภาษีไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัหลกั
ทดแทนทีม่มีลูคา่เทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเดมิ
นัน้	มลูคา่ทางภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัทดแทนจะถอืเป็น
มลูคา่ทางภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเดมิ
(ข) ในการโอนมลูคา่ทางภาษีไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัหลกั
ทดแทนทีม่มีลูคา่มากกวา่ทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเดมินัน้	มลูคา่
ทางภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัทดแทนจะค�านวณโดยการ
เพิม่ผลตา่งระหวา่งมลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของทีอ่ยูอ่าศยั
หลกัเดมิและมลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวนของทีอ่ยูอ่าศยัหลกั
ทดแทนเขา้กบัมลูคา่ทางภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเดมิ
(3) เจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัทีม่อีายมุากกวา่	55	ปีหรอื
ทพุพลภาพอยา่งรนุแรงจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหโ้อนมลูคา่ที่
ตอ้งเสยีภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเกนิสามครัง้ตามอนุมาตรานี้
(4) บคุคลใดกต็ามทีต่อ้งการโอนมลูคา่ทางภาษีของที่
อยูอ่าศยัหลกัของตนตามอนุมาตรานีจ้ะตอ้งยืน่ค�ารอ้งตอ่
ผูป้ระเมนิประจ�าเทศมณฑลทีท่ีอ่ยูอ่าศยัหลกัทดแทนตัง้
อยู	่อยา่งนอ้ยทีส่ดุการน�ากฎหมายนีไ้ปใชจ้ะตอ้งมขีอ้มลู
ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัทีร่ะบไุวใ้นวรรค	(1) ของอนุมาตรา	
(ฉ) ของมาตรา	69.5	ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเงนิ
รายไดแ้ละระบบการจัดเกบ็ภาษีตามทีม่าตรานัน้อา่นใน
วนัที	่1	มกราคม	2020
(ค) ความเป็นธรรมทางภาษีทรัพยส์นิส�าหรับบา้น
ครอบครัว	โดยไมค่�านงึถงึบทบญัญัตอิืน่ใดของ
รัฐธรรมนูญนีห้รอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่ริม่ตน้	ณ	วนัทีแ่ละหลงั
วนัที	่16	กมุภาพันธ	์2021	ขอ้ตอ่ไปนีจ้ะใชบ้งัคบั:
(1) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรา	(ก) ของ
มาตรา	2	ค�าวา่	“ซือ้แลว้”	และ	“เปลีย่นความเป็นเจา้ของ”	
จะไมร่วมถงึการซือ้หรอืโอนบา้นของครอบครัวของผูโ้อน
ในกรณีทีม่กีารโอนระหวา่งบดิามารดาและบตุร	ดงัทีส่ภา
นติบิญัญัตกิ�าหนดไว	้หากทรัพยส์นิยงัคงเป็นบา้นของ
ครอบครัวของผูรั้บโอน	อนุมาตรานีจ้ะใชบ้งัคบัทัง้การโอน
โดยสมคัรใจและการโอนอนัเป็นผลมาจากค�าสัง่ศาลหรอื

มาตราดงักลา่ว	ดงันัน้บทบญัญัตใิหมท่ีเ่สนอจะพมิพเ์ป็น
ตวัเอยีงเพือ่ระบวุา่เป็นขอ้ความใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอเขา้ในขอ้	II
มาตรา	2	ของขอ้	II	ไดรั้บการแกไ้ข	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา	2. (ก) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาทีม่อีายอุยา่งนอ้ย
อาย	ุ18	ปีและผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นรัฐนีส้ามารถลงคะแนนได ้
(ข) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาทีม่อีาย	ุ17	ปีทีเ่ป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยู่
ในรัฐนีแ้ละจะมอีายอุยา่งนอ้ย	18	ปี	ณ	เวลาทีม่กีารเลอืก
ตัง้ทัว่ไปครัง้ตอ่ไปสามารถลงคะแนนในการเลอืกตัง้ขัน้
ตน้หรอืการเลอืกตัง้พเิศษใด	ๆ	ทีเ่กดิขึน้กอ่นวนัทีก่าร
เลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไปซึง่พลเมอืงจะมสีทิธิล์งคะแนน
เสยีงหากอายอุยา่งนอ้ย	18	ปี

ขอ้เสนอที	่19
การแกไ้ขเพิม่เตมินีเ้สนอโดยการประชมุ	การแกไ้ขเพิม่
เตมิ	11	รัฐธรรมนูญของการประชมุสมยัสามญั	
2019–2020	(มตหิมวด	31	บทกฎหมายปี	2020) แกไ้ข
เพิม่เตมิรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีอยา่งชดัแจง้	โดย
เพิม่มาตราเขา้ไป	ดงันัน้บทบญัญัตใิหมท่ีเ่สนอจะพมิพ์
เป็นตวัเอยีงเพือ่ระบวุา่เป็นขอ้ความใหม่

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่สนอเขา้ในขอ้	
XIII	A
อนัดบัแรก	-	ขอ้เสนอนีจ้ะเป็นทีรู่จั้กและอาจถกูอา้งถงึวา่
เป็นกฎหมายคุม้ครองบา้นส�าหรับผูส้งูอาย	ุผูท้พุพลภาพ
รนุแรง	ครอบครัว	และผูป้ระสบภยัจากไฟป่าหรอืภยั
ธรรมชาติ
อนัดบัทีส่อง—มาตรา	2.1	นัน้ถกูเพิม่เขา้ในขอ้	XIII A	
เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา	2.1. (ก) มกีารจ�ากดัการขึน้ภาษีทรัพยส์นิของ
ทีพั่กอาศยัหลกัส�าหรับผูส้งูอาย	ุผูท้พุพลภาพรนุแรง	ผู ้
ประสบภยัจากไฟป่าและภยัธรรมชาต	ิและครอบครัว	สภา
นติบิญัญัตมิเีจตนาทีจ่ะเสนอและใหป้ระชาชนรับเอามาตรา
นีไ้ปปฏบิตั	ิมาตรานีจ้ะด�าเนนิการทัง้สองอยา่งตอ่ไปนี:้
(1) จ�ากดัการขึน้ภาษีทรัพยส์นิส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหลกัโดย
การลบขอ้จ�ากดัดา้นสถานทีท่ีไ่มเ่ป็นธรรมของเจา้ของบา้นที่
ทพุพลภาพอยา่งรนุแรง	ผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของไฟป่าหรอืภยั
ธรรมชาตอิืน่	ๆ	หรอืผูส้งูอายทุีม่อีายมุากกวา่	55	ปีซึง่จ�าเป็น
ตอ้งยา้ยไปอยูใ่กลก้บัครอบครัวหรอืการดแูลทางการแพทย	์
คน้หาบา้นทีเ่ล็กกวา่	คน้หาบา้นทีเ่หมาะกบัความตอ้งการ
ของพวกเขามากขึน้	หรอืเปลีย่นบา้นทีเ่สยีหายและลดความ
เสยีหายจากไฟป่าตอ่บา้นเรอืนโดยการจัดหาเงนิทนุเฉพาะ
ส�าหรับการป้องกนัอคัคภียัและการตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ
(2) จ�ากดัการขึน้ภาษีทรัพยส์นิของบา้นของครอบครัวทีใ่ช ้
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกัโดยปกป้องสทิธขิองพอ่แมแ่ละปู่ ยา่ตา
ยายในการสง่ตอ่บา้นของครอบครัวใหล้กูหลานเพือ่ใชเ้ป็นที่
อยูอ่าศยัหลกัสบืตอ่ไป	ในขณะเดยีวกนักข็จัดชอ่งโหวท่าง
ภาษีทีไ่มเ่ป็นธรรมทีนั่กลงทนุ	คนมชีือ่เสยีง	คนมฐีานะที่
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2021	แตจ่ะไมใ่ชบ้งัคบัการซือ้หรอืโอนใด	ๆ	ทีเ่กดิขึน้
หลงัจากวนันัน้	อนุมาตรา	(ซ) ของมาตรา	2	จะไมม่ผีล
บงัคบัในวนัที	่16	กมุภาพันธ	์2021
(จ) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี:้
(1) “ขอ้ยกเวน้ของทหารผา่นศกึทพุพลภาพ”	หมายถงึ	ขอ้
ยกเวน้ทีอ่นุมาตรา	(ก) ของมาตรา	4	ของขอ้	XIII	อนุญาตไว ้
(2) “ฟารม์ของครอบครัว”	หมายถงึ	อสงัหารมิทรัพยใ์ด	ๆ	
ซึง่อยูร่ะหวา่งการเพาะปลกู	หรอืก�าลงัใชเ้ป็นทุง่ปศสุตัว์
หรอืทุง่หญา้เลีย้งสตัว	์หรอืใชใ้นการผลติสนิคา้เกษตรใด	
ๆ	ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	51201	แหง่ประมวล
กฎหมายของรัฐบาล	ดงัทีอ่า่นเมือ่วนัที	่1	มกราคม	2020
(3) “บา้นของครอบครัว”	มคีวามหมายเหมอืนกบัค�าวา่	
“ทีอ่ยูห่ลกั”	ตามทีใ่ชใ้นอนุมาตรา	(ฎ) ของมาตรา	3	
ของขอ้	XIII
(4) “มลูคา่เงนิสดเต็มจ�านวน”	มคีวามหมายเหมอืนกบัที่
ก�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	2
(5) “ขอ้ยกเวน้ของเจา้ของบา้น”	หมายถงึ	ขอ้ยกเวน้ตาม
อนุมาตรา	(ฎ) ของมาตรา	3	ของขอ้	XIII
(6) “ภยัธรรมชาต”ิ	หมายถงึ	การมอียูข่องสภาวะภยัพบิตั ิ
หรอืเหตภุยนัตรายรา้ยแรงตอ่ความปลอดภยัของบคุคล
หรอืทรัพยส์นิภายในพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ	ซึง่มสีาเหตุ
มาจากสภาวะตา่ง	ๆ	เชน่	อคัคภียั	น�้าทว่ม	ภยัแลง้	พาย	ุ
โคลนถลม่	แผน่ดนิไหว	การกอ่ความไมส่งบ	การรกุล�้า
อธปิไตยจากตา่งชาต	ิหรอืการปะทขุองภเูขาไฟ	ตามทีผู่ ้
วา่การรัฐประกาศ
(7) “ทีอ่ยูอ่าศยัหลกั”	หมายถงึ	ทีอ่ยูท่ีม่สีทิธิไ์ดรั้บสิง่ตอ่ไปนี:้
(ก) ขอ้ยกเวน้ของเจา้ของบา้น
(ข) ขอ้ยกเวน้ของทหารผา่นศกึทพุพลภาพ
(8) “ทีอ่ยูห่ลกั”	ตามทีใ่ชใ้นอนุมาตรา	(ข) มคีวามหมาย
เหมอืนกบัทีใ่ชใ้นอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	2
(9) “ทีอ่ยูอ่าศยัหลกัอืน่ทีต่นใชอ้ยูอ่าศยัแทนได”้	มคีวาม
หมายเหมอืนกบัค�าวา่	“ทีอ่ยูอ่าศยัทีต่นใชอ้ยูอ่าศยัแทน
ได”้	ตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	2
(10) “มลูคา่ทางภาษี”	หมายถงึ	มลูคา่ในปีฐานทีก่�าหนด
ตามอนุมาตรา	(ก) ของมาตรา	2	บวกการปรับใด	ๆ	ที่
อนุมาตรา	(ข) ของมาตรา	2	อนุญาตไว ้
(11) “ผูป้ระสบภยัจากไฟป่าหรอืภยัธรรมชาต”ิ	หมายถงึ	
เจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัทีไ่ดรั้บความเสยีหายอยา่งมากอนั
เป็นผลมาจากไฟป่าหรอืภยัธรรมชาต	ิซึง่มมีลูคา่มากกวา่
รอ้ยละ	50	ของมลูคา่การปรับปรงุทีอ่ยูอ่าศยัหลกักอ่นเกดิ
ไฟป่าหรอืภยัธรรมชาตไิมน่าน	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคข์องวรรคนี	้“ความเสยีหาย”	รวมถงึการลดลงของ
มลูคา่ของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัอนัเป็นผลมาจากการเขา้ถงึถกู
จ�ากดัจากไฟป่าหรอืภยัธรรมชาติ
(12) “ไฟป่า”	มคีวามหมายเหมอืนกบัทีก่�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา	(ญ) ของมาตรา	51177	แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐบาล	ดงัทีอ่า่นเมือ่วนัที	่1	มกราคม	2020

ค�าสัง่ของศาล	มลูคา่ทางภาษีใหมข่องบา้นของครอบครัว
ของผูรั้บโอนจะเป็นจ�านวนรวมของทัง้สองขอ้ตอ่ไปนี:้
(ก) มลูคา่ทางภาษีของบา้นของครอบครัว	ซึง่อาจมกีารปรับ
ตามทีอ่นุมาตรา	(ข) ของมาตรา	2	อนุญาต	และก�าหนดเป็น
วนัทีก่อ่นวนัทีผู่รั้บโอนซือ้หรอืโอนใหก้บัผูรั้บโอน
(ข) การใชบ้งัคบัจ�านวนตอ่ไปนี:้
(i) ศนูยด์อลลาร	์($0) หากมลูคา่ทีป่ระเมนิไดข้องบา้น
ของครอบครัวเมือ่ผูรั้บโอนซือ้หรอืโอนใหก้บัผูรั้บโอนมี
มลูคา่นอ้ยกวา่จ�านวนรวมของมลูคา่ทางภาษีในอนุวรรค	
(ก) บวกหนึง่ลา้นดอลลาร	์($1,000,000)
(ii) จ�านวนเทา่กบัมลูคา่ทีป่ระเมนิไดข้องบา้นของครอบค
รัวเมือ่ผูรั้บโอนซือ้หรอืโอนใหก้บัผูรั้บโอน	ลบจ�านวนรวม
ของมลูคา่ทางภาษีทีอ่ธบิายไวใ้นอนุวรรค	(ก) บวกหนึง่
ลา้นดอลลาร	์($1,000,000) หากมลูคา่ทีป่ระเมนิไดข้อง
บา้นของครอบครัวเมือ่ผูรั้บโอนซือ้หรอืโอนใหก้บัผูรั้บโอน
มมีลูคา่นอ้ยเทา่กบัหรอืมากกวา่จ�านวนรวมของมลูคา่ทาง
ภาษีทีอ่ธบิายไวใ้นอนุวรรค	(ก) บวกหนึง่ลา้นดอลลาร	์
($1,000,000)
(2) วรรค	(1) ยงัจะใชบ้งัคบัการซือ้หรอืโอนบา้นของ
ครอบครัวระหวา่งปู่ ยา่ตายายกบัหลาน	หากบดิามารดา
ของหลาน	ซึง่เป็นบตุรทีถ่กูตอ้งของปู่ ยา่ตายาย	เสยีชวีติ	
กอ่น	วนัทีซ่ ือ้หรอืโอน
(3) วรรค	(1) และ	(2) ยงัจะใชบ้งัคบัการซือ้หรอืโอนฟารม์
ของครอบครัว	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องวรรคนี	้การ
อา้งองิใด	ๆ	ถงึ	“บา้นของครอบครัว”	ในวรรค	(1) หรอื	(2) 
จะถอืวา่เป็นการอา้งองิถงึ	“ฟารม์ของครอบครัว”	แทน
(4) เริม่วนัที	่16	กมุภาพันธ	์2023	และวนัที	่16	กมุภาพันธ์
ของทกุปีเวน้ปีหลงัจากนัน้	กรรมาธกิารภาษีแหง่รัฐจะปรับ
จ�านวนเงนิหนึง่ลา้นดอลลาร	์($1,000,000) ตามทีอ่ธบิาย
ไวใ้นวรรค	(1) ส�าหรับอตัราเงนิเฟ้อ	เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึ
อตัรารอ้ยละการเปลีย่นแปลงดชันรีาคาบา้นในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในปีปฏทินิกอ่นหนา้ตามทีส่�านักงานการเงนิ
การเคหะของรัฐบาลกลางก�าหนดไว	้กรรมาธกิารภาษีแหง่
รัฐจะค�านวณและเผยแพรก่ารปรับทีจ่�าเป็นไวใ้นวรรคนี้
(5) (ก) ภายใตอ้นุวรรค	(ข) เพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีทรัพยส์นิส�าหรับการซือ้หรอืโอนบา้นของ
ครอบครัวตามมาตรานี	้ผูรั้บโอนจะตอ้งเรยีกรอ้งขอ้ยกเวน้
ของเจา้ของบา้นหรอืขอ้ยกเวน้ของทหารผา่นศกึ
ทพุพลภาพ	ณ	เวลาทีซ่ ือ้หรอืโอนบา้นของครอบครัว
(ข) ผูรั้บโอนซึง่ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอ้ยกเวน้ของเจา้ของ
บา้นหรอืขอ้ยกเวน้ของทหารผา่นศกึทพุพลภาพ	ณ	เวลาที่
ซือ้หรอืโอนบา้นของครอบครัวได	้อาจไดรั้บสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีทรัพยส์นิตามมาตรานีโ้ดยการเรยีกรอ้งขอ้ยกเวน้
ของเจา้ของบา้นหรอืขอ้ยกเวน้ของทหารผา่นศกึทพุพลภาพ
ภายในหนึง่ปีนับจากวนัทีซ่ ือ้หรอืโอนบา้นของครอบครัว	
และจะไดรั้บสทิธิข์อคนืภาษีทีค่า้งช�าระหรอืช�าระไปแลว้กอ่น
หนา้ระหวา่งวนัทีโ่อนและวนัทีผู่รั้บโอนเรยีกรอ้งขอ้ยกเวน้
ของเจา้ของบา้นหรอืขอ้ยกเวน้ของทหารผา่นศกึทพุพลภาพ
(ง) อนุมาตรา	(ซ) ของมาตรา	2	จะใชบ้งัคบัการซือ้หรอื
โอนใด	ๆ	ทีเ่กดิขึน้	ณ	วนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่15	กมุภาพันธ	์
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ผกูพันในการใหเ้งนิทนุของรัฐตามมาตรา	8	ของขอ้	XVI	
ในระหวา่งปีงบประมาณกอ่นหนา้	ซึง่ส ิน้สดุในวนัที	่30	
มถินุายน	โดยการคณูจ�านวนเงนิจากปีงบประมาณกอ่น
หนา้	ซึง่ส ิน้สดุในวนัที	่30	มถินุายน	ดว้ยอตัราทีเ่พิม่ขึน้
ของรายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิทีจั่ดสรรใหแ้กห่น่วยงาน
ทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้	ในการค�านวณตามวรรคนี	้ผู ้
อ�านวยการฝ่ายการเงนิจะตอ้งใชข้อ้มลูจรงิหรอืคา่
ประมาณทีด่ทีีส่ดุในกรณีทีไ่มม่ขีอ้มลูจรงิ	การค�านวณจะ
ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ	และจะไมม่กีารปรับตามการเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั	ผูอ้�านวยการฝ่ายการ
เงนิจะตอ้งรับรองผลการค�านวณตอ่สภานติบิญัญัตแิละผู ้
ควบคมุไมเ่กนิวนัที	่1	กนัยายนของทกุปีงบประมาณ
(จ) ไมเ่กนิวนัที	่15	กนัยายน	2022	และทกุวนัที	่15	กนัยายน
หลงัจากนัน้	ผูค้วบคมุจะตอ้งด�าเนนิการทัง้สองอยา่งตอ่ไปนี:้
(1) โอนเงนิจ�านวนเทา่กบัรอ้ยละ	75	ของจ�านวนเงนิทีผู่ ้
อ�านวยการฝ่ายการเงนิค�านวณไวจ้ากกองทนุทัว่ไปเขา้
กองทนุตอบสนองตอ่อคัคภียัของรัฐแคลฟิอรเ์นยีตาม
อนุมาตรา	(ง) ส�าหรับปีทีเ่กีย่วขอ้ง
(2) โอนเงนิจ�านวนเทา่กบัรอ้ยละ	15	ของจ�านวนเงนิทีผู่ ้
อ�านวยการฝ่ายการเงนิค�านวณไวจ้ากกองทนุทัว่ไปเขา้
กองทนุคุม้ครองรายไดข้องเทศมณฑลตามอนุมาตรา	(ง) 
ส�าหรับปีทีเ่กีย่วขอ้ง	เงนิทีโ่อนเขา้กองทนุคุม้ครองรายได ้
ของเทศมณฑลตามวรรคนีจ้ะถกูน�าไปใชจ้า่ยเงนิคนืให ้
แกห่น่วยงานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิซ์ ึง่มรีายรับตดิลบ	ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นมาตรา	2.3
(ฉ) สภานติบิญัญัตจิะจัดสรรเงนิในกองทนุตอบสนองตอ่
อคัคภียัของรัฐแคลฟิอรเ์นยีในแตล่ะปีงบประมาณเพือ่ให ้
เป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานีเ้ทา่นัน้	และจะไม่
จัดสรรเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใด	ยกเวน้มกีาร
ระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในอนุมาตรา	(ช) เงนิในกองทนุตอบ
สนองตอ่อคัคภียัของรัฐแคลฟิอรเ์นยีอาจถกูน�าไปใชต้าม
การจัดสรรโดยไมค่�านงึถงึปีงบประมาณ	และจะถกูน�าไป
ใชเ้พือ่เพิม่การจัดจา้งเจา้หนา้ทีร่ะงับอคัคภียัตามทีร่ะบไุว ้
ในวรรค	(1) ถงึ	(4) โดยรวมถงึและไมแ่ทนทีก่องทนุ
ของรัฐหรอืทอ้งถิน่ทีม่อียู	่ซ ึง่ใชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคเ์หลา่นัน้
(1) รอ้ยละยีส่บิของเงนิในกองทนุตอบสนองตอ่อคัคภียั
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจะถกูจัดสรรใหแ้กก่รมป่าไมแ้ละการ
ป้องกนัอคัคภียั	เพือ่เป็นเงนิทนุในการจัดจา้งเจา้หนา้ที่
ระงับอคัคภียั
(2) รอ้ยละแปดสบิของเงนิในกองทนุตอบสนองตอ่อคัคภียั
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจะถกูฝากเขา้กองทนุตอบสนองตอ่
อคัคภียัของเขตพเิศษ	ซึง่สรา้งขึน้เป็นบญัชยีอ่ยในกองทนุ
ตอบสนองตอ่อคัคภียัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	และถกูจัดสรรให ้
แกเ่ขตพเิศษทีใ่หบ้รกิารป้องกนัอคัคภียัตามเกณฑต์อ่ไปนี:้
(ก) รอ้ยละหา้สบิของจ�านวนเงนิทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคนีจ้ะ
ถกูน�าไปใชเ้ป็นเงนิทนุในการจัดจา้งเจา้หนา้ทีร่ะงับอคัคภียั
ในเขตพเิศษทีข่าดแคลนเงนิทนุ	ซึง่ใหบ้รกิารป้องกนัอคัคี
ภยั	กอ่ตัง้ขึน้หลงัจากวนัที	่1	กรกฎาคม	1978	และจา้ง
บคุลากรประจ�าสถานแีบบเต็มเวลาหรอืเทยีบเทา่เต็มเวลา	

อนัดบัทีส่าม—มาตรา	2.2	นัน้ถกูเพิม่เขา้ในขอ้	XIII A	
เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา 2.2. (ก) บรกิารป้องกนัอคัคภียั	การตอบสนองตอ่
สถานการณฉุ์กเฉนิ	และบรกิารของเทศมณฑล	สภานติบิญัญัติ
มเีจตนาทีจ่ะเสนอและใหป้ระชาชนรับเอามาตรานีแ้ละมาตรา	
2.3	ไปปฏบิตั	ิเพือ่ด�าเนนิการทัง้สองอยา่งตอ่ไปนี:้
(1) อทุศิรายไดเ้พือ่การป้องกนัอคัคภียัและการตอบ
สนองตอ่สถานการณฉุ์กเฉนิ	แกไ้ขปัญหาความไมเ่ทา่
เทยีมกนัในเขตอคัคภียัทีข่าดแคลนเงนิทนุ	ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ชมุชนทัง้หมดไดรั้บการปกป้องจากไฟป่า	และ
ปกป้องชวีติของชาวแคลฟิอรเ์นยีหลายลา้นคน
(2) ปกป้องรายไดข้องเทศมณฑลและบรกิารในทอ้งถิน่
ทีส่�าคญัอืน่	ๆ
(ข) (1) กองทนุตอบสนองตอ่อคัคภียัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
ไดรั้บการสรา้งขึน้ภายในกระทรวงการคลงัของรัฐ
(2) กองทนุคุม้ครองรายไดข้องเทศมณฑลไดรั้บการสรา้ง
ขึน้ภายในกระทรวงการคลงัของรัฐ	เงนิในกองทนุคุม้ครอง
รายไดข้องเทศมณฑลไดรั้บการจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยไม่
ค�านงึถงึปีงบประมาณ	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการ
จา่ยเงนิคนืใหแ้กห่น่วยงานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิซ์ ึง่มรีายรับตดิลบ	
และจา่ยคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารของกรมการบรหิารภาษี
และคา่ธรรมเนยีม	(Department	of	Tax	and	Fee	
Administration) ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีตามมาตรา	2.3	เงนิใน
กองทนุจะถกูน�าไปใชจ้า่ยตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	2.3	เทา่นัน้
(ค) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการค�านวณทีม่าตรา	
8	ของขอ้	XVI	ก�าหนดไว	้เงนิในกองทนุตอบสนองตอ่
อคัคภียัของรัฐแคลฟิอรเ์นยีและกองทนุคุม้ครองรายได ้
ของเทศมณฑลจะถอืเป็นรายไดข้องกองทนุทัว่ไป	ซึง่
อาจถกูจัดสรรตามขอ้	XIII	B
(ง) ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิจะตอ้งด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี	้
ตามความเหมาะสม:
(1) ณ	วนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่1	กนัยายน	2022	และ	ณ	ทกุ
วนัทีห่รอืกอ่นทกุวนัที	่1	กนัยายนหลงัจากนัน้	ถงึวนัที	่1	
กนัยายน	2027	จะตอ้งค�านวณรายไดแ้ละเงนิออมเพิม่เตมิ
ทีเ่ขา้รัฐเพิม่ขึน้จากการด�าเนนิการมาตรา	2.1	รวมถงึ	แต่
ไมจ่�ากดัเพยีง	รายไดจ้ากภาษีเงนิไดข้องรัฐและเงนิออม
สทุธเิขา้รัฐทีเ่พิม่ขึน้	ซึง่เกดิจากการลดภาระผกูพันในการ
ใหเ้งนิทนุของรัฐตามมาตรา	8	ของขอ้	XVI	ในระหวา่ง
ปีงบประมาณกอ่นหนา้	ซึง่ส ิน้สดุในวนัที	่30	มถินุายน	ใน
การค�านวณตามวรรคนี	้ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิจะตอ้งใช ้
ขอ้มลูจรงิหรอืคา่ประมาณทีด่ทีีส่ดุในกรณีทีไ่มม่ขีอ้มลูจรงิ	
การค�านวณจะถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ	และจะไมม่กีารปรับตามการ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั	ผูอ้�านวย
การฝ่ายการเงนิจะตอ้งรับรองผลการค�านวณตอ่สภา
นติบิญัญัตแิละผูค้วบคมุไมเ่กนิวนัที	่1	กนัยายนของทกุปี
(2) ณ	วนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่1	กนัยายน	2028	และทกุวนัที	่
1	กนัยายนหลงัจากนัน้	จะตอ้งค�านวณรายไดแ้ละเงนิออม
เพิม่เตมิทีเ่ขา้รัฐเพิม่ขึน้จากการด�าเนนิการมาตรา	2.1	
รวมถงึ	แตไ่มจ่�ากดัเพยีง	รายไดจ้ากภาษีเงนิไดข้องรัฐ
และเงนิออมสทุธเิขา้รัฐทีเ่พิม่ขึน้	ซึง่เกดิจากการลดภาระ
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(1) รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้อนัเป็นผลมาจากการขายและการ
ประเมนิทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเดมิใหมส่�าหรับการโอนออก
ระหวา่งเทศมณฑลตามอนุมาตรา	(ข) ของมาตรา	2.1
(2) รายไดท้ีล่ดลง	ซึง่จะแสดงเป็นจ�านวนตดิลบ	อนัเป็น
ผลมาจากการโอนมลูคา่ทางภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัเดมิ
ทีต่ัง้อยูใ่นเทศมณฑลอืน่ไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัหลกัอืน่ทีต่นใช ้
อยูอ่าศยัแทนไดท้ีต่ัง้อยูภ่ายในเทศมณฑลส�าหรับการโอน
เขา้ระหวา่งประเทศตามอนุมาตรา	(ข) ของมาตรา	2.1
(3) รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้อนัเป็นผลมาจากอนุมาตรา	(ค) ของ
มาตรา	2.1
(ข) เทศมณฑลหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่ใดกต็ามในเทศ
มณฑลทีม่รีายรับเป็นบวก	ซึง่ก�าหนดตามอนุมาตรา	(ก) 
จะไมม่สีทิธิไ์ดรั้บเงนิคนืจากกองทนุคุม้ครองรายไดข้อง
เทศมณฑล	เทศมณฑลหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่ใดกต็ามใน
เทศมณฑลทีม่รีายรับตดิลบ	ซึง่ก�าหนดตามอนุมาตรา	(ก) 
จะถอืวา่เป็นหน่วยงานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิไ์ดรั้บเงนิคนืจาก
กองทนุคุม้ครองรายไดข้องเทศมณฑล
(ค) กรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีมของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
จะก�าหนดรายรับรวมของหน่วยงานทอ้งถิน่แตล่ะแหง่ทีม่สีทิธิ์
ทกุสามปี	โดยพจิารณาจากจ�านวนเงนิทีก่�าหนดตามอนุมาตรา	
(ก) ส�าหรับแตล่ะปีภายในสามปีดงักลา่ว	และจา่ยเงนิคนืให ้
แกห่น่วยงานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิแ์ตล่ะแหง่ทีม่รีายรับตดิลบจาก
เงนิในกองทนุคุม้ครองรายไดข้องเทศมณฑลเทา่กบัจ�านวน
เงนินัน้	หากกองทนุดงักลา่วมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะครอบคลมุ
จ�านวนเงนิทัง้หมดทีจ่า่ยคนืตามมาตรานี	้กรมการบรหิารภาษี
และคา่ธรรมเนยีมของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจะจัดสรรสว่นแบง่เงนิใน
กองทนุตามสดัสว่นใหแ้กห่น่วยงานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิแ์ตล่ะแหง่
ตามจ�านวนเงนิคนืของหน่วยงานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิ	์โดยเปรยีบ
เทยีบกบัจ�านวนเงนิคนืทัง้หมดตามมาตรานี้
(ง) เมือ่สิน้สดุชว่งเวลาสามปีแตล่ะชว่งทีอ่ธบิายไวใ้น
อนุมาตรา	(ค) หลงัจากทีก่รมการบรหิารภาษีและคา่
ธรรมเนยีมของรัฐแคลฟิอรเ์นยีไดจ้า่ยเงนิคนืใหแ้กห่น่วย
งานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิแ์ตล่ะแหง่	ซึง่เคยมรีายรับตดิลบใน
ชว่งสามปีนัน้	ผูค้วบคมุจะตอ้งโอนยอดเงนิคงเหลอื	(ถา้
ม)ี ในกองทนุคุม้ครองรายไดข้องเทศมณฑลเขา้กองทนุ
ทัว่ไป	เพือ่ใหพ้รอ้มส�าหรับการน�าไปจัดสรรเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคใ์ดกต็าม
(จ) กรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีมของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีจะตอ้งประกาศใชข้อ้บงัคบัเพือ่ใชม้าตรานี้
ตามบทบญัญัตเิพือ่วางกฎของกฎหมายวา่ดว้ยวธิดี�าเนนิ
การบรหิาร	(หมวด	3.5	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	11340) ของ
สว่นที	่1	ของภาค	3	ของหวัขอ้	2	แหง่ประมวลกฎหมาย
ของรัฐบาล) ตามทีส่ภานติบิญัญัตหิรอืกฎหมายทีอ่อก
ตามมาในภายหลงับทบญัญัตเิหลา่นัน้อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
เป็นครัง้คราว
(ฉ) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานีแ้ละมาตรา	
2.2	“หน่วยงานทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิ”์	คอื	เทศมณฑล	เมอืง	
เมอืงและเทศมณฑล	เขตพเิศษ	หรอืเขตการศกึษาตามที่
ก�าหนดตามอนุมาตรา	(ฒ) ของมาตรา	42238.02	แหง่
ประมวลกฎหมายการศกึษา	ดงัทีอ่า่นเมือ่วนัที	่8	มกราคม	
2020	ซึง่มรีายรับตดิลบตามทีก่�าหนดตามมาตรานี้

ซ ึง่พรอ้มปฏบิตัหินา้ทีท่นัทเีพือ่ดแูลอยา่งนอ้ยรอ้ยละ	50	
ของงานรับแจง้สญัญาณเตอืนภยัเต็มรปูแบบเบือ้งตน้	
(ข) รอ้ยละยีส่บิหา้ของจ�านวนเงนิทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคนีจ้ะ
ถกูน�าไปใชเ้ป็นเงนิทนุในการจัดจา้งเจา้หนา้ทีร่ะงับอคัคี
ภยัในเขตพเิศษ	ซึง่ใหบ้รกิารป้องกนัอคัคภียั	กอ่ตัง้ขึน้
หลงัจากวนัที	่1	กรกฎาคม	1978	ขาดแคลนเงนิทนุ
เนือ่งจากมสีว่นแบง่รายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิต�า่ทีไ่มไ่ด ้
สดัสว่นกบัความตอ้งการบรกิารในระดบัทีเ่พิม่ขึน้ตัง้แตว่นั
ที	่1	กรกฎาคม	1978	และจา้งบคุลากรประจ�าสถานแีบบ
เต็มเวลาหรอืเทยีบเทา่เต็มเวลา	ซึง่พรอ้มปฏบิตัหินา้ที่
ทนัทเีพือ่ดแูลอยา่งนอ้ยรอ้ยละ	50	ของงานรับแจง้
สญัญาณเตอืนภยัเต็มรปูแบบเบือ้งตน้
(ค) รอ้ยละยีส่บิหา้ของจ�านวนเงนิทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคนีจ้ะ
ถกูน�าไปใชเ้ป็นเงนิทนุในการจัดจา้งเจา้หนา้ทีร่ะงับอคัคี
ภยัในเขตพเิศษทีข่าดแคลนเงนิทนุ	ซึง่ใหบ้รกิารป้องกนั
อคัคภียัและจา้งบคุลากรประจ�าสถานแีบบเต็มเวลาหรอื
เทยีบเทา่เต็มเวลา	ซึง่พรอ้มปฏบิตัหินา้ทีท่นัทเีพือ่ดแูล
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	30	แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	50	ของงานรับ
แจง้สญัญาณเตอืนภยัเต็มรปูแบบเบือ้งตน้
(3) ในการพจิารณาวา่เขตพเิศษทีใ่หบ้รกิารป้องกนัอคัคี
ภยัขาดแคลนเงนิทนุเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์อง
วรรค	(2) หรอืไม	่สภานติบิญัญัตจิะตอ้งค�านงึถงึปัจจัยที่
เรยีงตามล�าดบัความส�าคญัไวด้งันี:้
(ก) ระดบัทีร่ายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิของเขตพเิศษไมเ่พยีง
พอทีจ่ะใหบ้รกิารระงับอคัคภียัไดอ้ยา่งเพยีงพอตามทีว่ดั
เปรยีบเทยีบกบัความหนาแน่นของประชากร	ขนาดของพืน้ที่
ใหบ้รกิาร	และจ�านวนผูเ้สยีภาษีภายในขอบเขตของเขตพเิศษ
(ข) หลงัจากจัดตัง้ขึน้	เขตพเิศษไดรั้บการจัดสรรภาษี
ทรัพยส์นิตามหมวด	282	ของบทกฎหมายปี	1979	หรอืไม่
(ค) ความหลากหลายทางภมูศิาสตร์
(4) การจัดสรรเงนิใหแ้กเ่ขตพเิศษทีม่คีณุสมบตัติาม
วรรค (2) จะตอ้งอยูใ่นรปูของเงนิอดุหนุน	โดยมรีะยะ
เวลาไมน่อ้ยกวา่	10	ปี	เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เขตพเิศษสามารถ
มสีว่นรว่มในการจัดท�างบประมาณทีรั่บผดิชอบได	้และให ้
บรกิารระงับอคัคภียัไดอ้ยา่งเพยีงพอในระยะยาว
(ช) โดยไมค่�านงึถงึอนุมาตรา	(ฉ) หากในปีงบประมาณใด
กต็ามหลงัจากปีงบประมาณแรกทีม่กีารโอนเงนิจากกองทนุ
ทัว่ไปเขา้กองทนุตอบสนองตอ่อคัคภียัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
ตามมาตรานี	้จ�านวนเงนิทีโ่อนเกนิกวา่จ�านวนเงนิทีโ่อนใน
ปีงบประมาณกอ่นหนา้ทีม่ากกวา่รอ้ยละ	10	ผูค้วบคมุจะตอ้งไม่
โอนเงนิในจ�านวนทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ	10	นัน้	ซึง่จะสามารถจัดสรร
ไดจ้ากกองทนุทัว่ไปเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์ดกต็าม
อนัดบัทีส่ ี—่มาตรา	2.3	นัน้ถกูเพิม่เขา้ในขอ้	XIII A	
เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
มาตรา 2.3. (ก) แตล่ะเทศมณฑลจะตอ้งก�าหนดรายรับ
ส�าหรับเทศมณฑลและส�าหรับหน่วยงานทอ้งถิน่แตล่ะแหง่
ในเทศมณฑลอนัเป็นผลมาจากการด�าเนนิการตามมาตรา	
2.1	เป็นประจ�าทกุปี	ไมเ่กนิวนัทีท่ีก่รมการบรหิารภาษีและ
คา่ธรรมเนยีมของรัฐแคลฟิอรเ์นยีระบไุวเ้ป็นขอ้บงัคบัทีน่�า
มาใชต้ามมาตรานี	้โดยเพิม่จ�านวนเงนิตอ่ไปนี:้
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ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์�ารา้ยรา่งกายดว้ยอาวธุรา้ยแรง	
การตอ่สูข้ดัขนืเจา้หนา้ทีต่�ารวจหรอืเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ	และ	
ความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ชค้วามรนุแรงในครอบครัวใหไ้ด ้
รับการพจิารณาวา่เป็น	“ผูก้ระท�าผดิทีไ่มไ่ดใ้ชค้วามรนุแรง”
(4) ดว้ยเหตนุี	้ผูก้ระท�าผดิทีเ่รยีกวา่	“ไมไ่ดใ้ชค้วาม
รนุแรง”	เหลา่นีม้สีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บการปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�า
กอ่นก�าหนดพน้โทษหลงัจากทีเ่ขา้รับโทษเพยีงสว่นหนึง่
ของการตดัสนิของผูพ้พิากษา
(5) ผูก้ระท�าความผดิรนุแรงยงัไดรั้บอนุญาตใหค้งความเป็น
อสิระในชมุชนของเรา	แมว้า่พวกเขาจะกอ่อาชญากรรมคดใีหม่
และฝ่าฝืนขอ้ก�าหนดของการควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการ
ปลอ่ยตวัของพวกเขา	เชน่เดยีวกบัสมาชกิแกง๊คท์ีถ่กูจับกมุใน
คดฆีาตกรรมเจา้หนา้ทีต่�ารวจของ	Whittier	Keith	Boyer
(6) ชาวแคลฟิอรเ์นยีตอ้งการการป้องกนัจาก
อาชญากรรมรนุแรงทีด่ขี ึน้
(7) ชาวแคลฟิอรเ์นยีตอ้งการการปกป้องจากอาชญากรที่
กระท�าการฝ่าฝืนขอ้ก�าหนดของการควบคมุดแูลในชมุชน
หลงัการปลอ่ยตวัทีด่ขี ึน้
(8) ขอ้เสนอนีป้ฏริปูกฎหมายเพือ่ทีอ่าชญากรทีฝ่่าฝืนขอ้
ก�าหนดการปลอ่ยตวัของพวกเขาสามารถถกูน�าตวักลบัมาขึน้
ศาลและแสดงความรับผดิชอบตอ่การฝ่าฝืนขอ้ก�าหนดดงักลา่ว
(9) ชาวแคลฟิอรเ์นยีตอ้งการการปกป้องทีด่กีวา่จากอาชญากร
รา้ยแรง	ขอ้เสนอนีป้ฏริปูกฎหมายเพือ่ก�าหนดใหอ้าชญากรรม
ดงักลา่วเป็น	“ความผดิอาญาอกุฉกรรจร์นุแรง”	เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคข์องการปลอ่ยตวักอ่นพน้ก�าหนดโทษ
(10) ไมม่สี ิง่ใดในกฎหมายนีม้เีจตนาทีจ่ะสรา้งการกระท�าความ
ผดิ	“สไทรค”์	เพิม่	ซึง่จะเป็นการเพิม่ประชากรในเรอืนจ�าของรัฐ
(11) ไมม่สี ิง่ใดในกฎหมายนีม้เีจตนาทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถของกรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยัในการให ้
ความไวว้างใจทางการศกึษาและความดแีหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
(b) ฟ้ืนคนืความรับผดิชอบส�าหรับการลกัขโมยตอ่เนือ่ 
งและกลุม่องคก์รการลกัขโมย
(1) การเปลีย่นแปลงลา่สดุในกฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
อนุญาตใหผู้ท้ีท่�าการลกัขโมยซ�า้	ๆ	ใหไ้ดรั้บผลของการกระ
ท�าเพยีงเล็กนอ้ย	โดยไมค่�านงึถงึประวตับินัทกึอาชญากร
หรอืไมว่า่พวกเขาจะท�าการลกัขโมยมากีค่รัง้กต็าม
(2) ดว้ยเหตนุี	้ระหวา่งปี	2014	ถงึ	2016	รัฐแคลฟิอรเ์นยี
มจี�านวนคดลีกัขโมยและอาชญากรรมทีเ่กีย่วกบัทรัพย์
เพิม่ขึน้มากทีส่ดุเป็นอนัดบัทีส่องในสหรัฐอเมรกิา	ในขณะ
ทีรั่ฐอืน่	ๆ	สว่นใหญม่จี�านวนลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง	ตาม
ขอ้มลูจากกระทรวงยตุธิรรมแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	มลูคา่
ของทรัพยส์นิทีถ่กูขโมยในปี	2015	มมีลูคา่	$2.5	พันลา้น
ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ	13	ตัง้แตปี่	2014	นับเป็นการเพิม่ขึน้
ภายในระยะเวลาหนึง่ปีทีส่งูทีส่ดุในรอบอยา่งนอ้ย	10	ปี
(3) ผูท้ีก่ระท�าการลกัขโมยซ�้าแลว้ซ�้าอกีมกัจะกระท�าไป
เพือ่สง่เสรมินสิยัในการใชย้าเสพตดิของตน	การ
เปลีย่นแปลงลา่สดุของกฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีได ้
ลดความสามารถของผูพ้พิากษาในการออกค�าสัง่ใหผู้ท้ี่
กอ่อาชญากรรมการลกัขโมยซ�้าแลว้ซ�้าอกีใหเ้ขา้
โปรแกรมการบ�าบดัผูต้ดิยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธผิล

ขอ้เสนอที	่20
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีโ้ดยสอดคลอ้งกบั
บทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	มาตรา	8	ขอ้	II
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
และเพิม่มาตราตา่ง	ๆ	เขา้มาในประมวลกฎหมายอาญา	ดงั
นัน้บทบญัญัตทิีม่อียูจ่ะถกูลบและพมิพแ์บบเป็นตวัขดีฆา่
และบทบญัญัตใิหมจ่ะถกูเพิม่และพมิพเ์ป็นตวัเอยีงเพือ่บง่
บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ	
มาตรา 1. หวัขอ้
กฎหมายควรไดรั้บการรับทราบและอาจอา้งองิวา่เป็น
กฎหมายวา่ดว้ยการลดอาชญากรรมและการรักษารัฐ
แคลฟิอรเ์นยีใหป้ลอดภยัประจ�าปี	2018
มาตรา 2. จดุประสงค์
ขอ้เสนอนีจ้ะแกไ้ขปัญหาสามขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เกดิขึน้
โดยกฎหมายปัจจบุนัทีค่กุคามความปลอดภยัสาธารณชน
ของชาวแคลฟิอรเ์นยีและบตุรหลานของพวกเขาจาก
อาชญากรรนุแรง	ขอ้เสนอนีจ้ะ:
(a) ปฏริปูระบบทณัฑบ์นเพือ่คนทีม่คีวามผดิอาญาอุ
กฉกรรจร์นุแรงจะไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�ากอ่นเวลา
ครบก�าหนดรับโทษ	เสรมิสรา้งการควบคมุดแูลในชมุชนหลงั
การปลอ่ยตวั	และกวดขนับทลงโทษส�าหรับการฝ่าฝืนขอ้
ก�าหนดของการควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั
(b) ปฏริปูกฎหมายวา่ดว้ยการลกัขโมยเพือ่เรยีกคนืความ
รับผดิชอบส�าหรับการลกัขโมยตอ่เนือ่งและกลุม่องคก์ร
การลกัขโมย	และ
(c) ขยายขอบเขตการเกบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอจากผูท้ีไ่ดรั้บ 
การตดัสนิวา่มคีวามผดิทางอาชญากรรมทีเ่กีย่วกบั
ยาเสพตดิ	ลกัขโมยและการใชค้วามรนุแรงใรครอบครัว	เพือ่
ชว่ยแกปั้ญหาอาชญากรรมรา้ยแรงและปลดภาระผูบ้รสิทุธิ์
มาตรา 3. ผลสรปุและการประกาศ
(a) ป้องกนัไมใ่หม้กีารปลอ่ยตวัอาชญากรรนุแรงกอ่นก�าหนด
(1) การปกป้องประชาชนทกุคนในรัฐของเรา	รวมถงึเด็ก
มคีวามเสีย่งทีส่ดุของเรา	จากอาชญกรรมรนุแรง	เป็นสิง่
ส�าคญัทีส่ดุ	ฆาตกร	ผูข้ม่ขนื	ผูท้ีล่ว่งเกนิทางเพศกบัเด็ก	
และอาชญากรรนุแรงอืน่	ๆ	ไมค่วรไดรั้บการปลอ่ยตวัออก
จากเรอืนจ�ากอ่นก�าหนดพน้โทษ
(2) ตัง้แตปี่	2014	รัฐแคลฟิอรเ์นยีไดม้อีาชญากรรมรนุแรงเพิม่
ขึน้เป็นจ�านวนมากกวา่รัฐอืน่	ๆ	ของสหรัฐอเมรกิา	ตัง้แตปี่	2013	
อาชญกรรมรนุแรงใน	Los	Angeles	ไดเ้พิม่ขึน้	69.5%	
อาชญากรรมรนุแรงใน	Sacramento	ในระยะเวลา
หกเดอืนแรกของปี	2015	เพิม่ขึน้รวดเร็วกวา่ในเมอืงทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุ	25	เมอืงของสหรัฐฯ	ตามผลการตดิตามของ	FBI
(3) การเปลีย่นแปลงลา่สดุในกฎหมายทณัฑบ์นทีอ่นุญาต
ใหม้กีารปลอ่ยตวัอาชญากรอนัตรายกอ่นก�าหนดโดยที่
กฎหมายไมไ่ดก้�าหนดวา่อาชญากรรมบางประเภท	“รนุแรง”	
การเปลีย่นแปลงเหลา่นีไ้ดอ้นุญาตใหผู้ท้ีถ่กูตดัสนิวา่กระท�า
การคา้มนุษยท์างเพศกบัเด็ก	การขม่ขนืบคุคลทีไ่มไ่ดส้ต	ิ
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ตอ่เหยือ่ของผูต้อ้งขงั	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์อง
อนุมาตรานี	้“ทีอ่ยูอ่าศยัลา่สดุตามกฎหมาย”	จะไมถ่กูตคีวาม
วา่หมายถงึเทศมณฑลหรอืเมอืงทีผู่ต้อ้งขงัไดก้ระท�าความ
ผดิในขณะทีถ่กูคมุขงัในเรอืนจ�ารัฐหรอืสถานทีค่มุขงัในพืน้ที่
หรอืในขณะทีถ่กูคมุขงัเพือ่การรัษาตวัในโรงพยาบาลของรัฐ
(b) แมว้า่จะมอีนุมาตรา	(a) ผูต้อ้งขงัอาจถกูสง่ตวักลบัไปยั
งเทศมณฑลหรอืเมอืงอืน่ไดห้ากน่ันเป็นประโยชนส์งูสดุของ
สาธารณชน	หากคณะกรรมการพจิารณาทณัฑบ์นก�าหนด
เงือ่นไขของการทณัฑบ์นส�าหรับนักโทษทีไ่ดรั้บการ
พพิากษาตามอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	1168	ตามที่
ก�าหนดไวโ้ดยคณะกรรมพจิารณาทณัฑบ์น	หรอืกรม
ราชทณัฑแ์ละการดดันสิยัก�าหนดเงือ่นไขของการทณัฑบ์น
ส�าหรับผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บค�าพพิากษาตามมาตรา	1170	ตดัสนิ
ใจเกีย่วกบัการกลบัไปยงัเทศมณฑลหรอืเมอืงอืน่	ซึง่ตอ้ง
ระบเุหตผุลไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในบนัทกึถาวรของผู ้
ทณัฑบ์น	และใหร้วมเหตผุลเหลา่นีใ้นหมายเหตเุพือ่แจง้ให ้
นายอ�าเภอหรอืผูก้�ากบัการต�ารวจตามมาตรา	3058.6	ในการ
ท�าค�าวนิจิฉัยนี	้ผูม้อี�านาจเกีย่วกบัการทณัฑบ์นจะพจิารณา
ปัจจัยตอ่ไปนีไ้ปพรอ้ม	ๆ	กบัปัจจัยอืน่	ๆ	เพือ่ขัง่น�้าหนักใน
การปกป้องผูเ้สยีหายและความปลอดภยัของชมุไดด้ทีีส่ดุ:
(1) ความจ�าเป็นทีต่อ้งปกป้องชวีติหรอืความปลอดภยั
ของผูเ้สยีหาย	ผูท้ณัฑบ์น	พยาน	หรอืบคุคลอืน่ใด
(2) ความวติกกงัวลของสาธารณชนซึง่อาจลดโอกาสที่
จะท�าใหก้ารท�าทณัฑบ์นของผูต้อ้งขงัเสร็จสมบรูณ์
(3) การมอียูท่ีไ่ดรั้บการยนืยนัของการเสนองาน	การ
ศกึษา	หรอืโปรแกรมการฝึกอาชพี
(4) การมอียูข่องครอบครัวในเทศมณฑลอืน่ทีผู่ต้อ้งขงัผูซ้ ึง่
ยงัคงรักษาความผกูพันใกลช้ดิและสามารถสนับสนุนเพือ่
เพิม่โอกาสของการท�าทณัฑบ์นของนักโทษเสร็จสมบรูณไ์ด ้
(5) การขาดแคลนซึง่โปรแกรมการรักษาผูป่้วยนอกส�าหรับ
ผูท้ณัฑบ์นทีจ่ะไดรั้บการรักษาพยาบาลตามมาตรา	2960
(c) กรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยัจะใหค้วามส�าคญัตอ่ 
ความปลอดภยัของชมุชนและพยานและผูเ้สยีหายเป็นอนัดบั
แรกในการก�าหนดการสง่ตวัออกไปภายนอกเทศมณฑล
(d) ในการท�าค�าวนิจิฉัยเกีย่วกบันักโทษที ่
เขา้รว่มในโปรแกรมรว่มตามการจัดหาใหต้ามขอ้	1.5	(เริม่
ตน้ดว้ยมาตรา	2717.1) ของหมวด	5	เจา้หนา้ทีท่ณัฑบ์น
จะตอ้งพจิารณาอยา่งถีถ่ว้นทีจ่ะปลอ่ยตวัผูต้อ้งขงัไปยงั
เทศมณฑลทีน่ายจา้งทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมรว่มด�าเนนิกจิการ
อยู	่หากนายจา้งผูนั้น้แจง้ตอ่เจา้หนา้ทีท่ณัฑบ์นวา่นายจา้ง
มเีจตนาทีจ่ะจา้งงานผูต้อ้งขงัเมือ่ไดรั้บการปลอ่ยตวั
(e) (1) ขอ้มลูตอ่ไปนี	้หากมอียูจ่รงิ	จะไดรั้บการเปิดเผย
โดยกรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยัแกห่น่วยงานการบงัคบั
กฎหมายใหรั้บทราบเกีย่วกบัผูต้อ้งขงัในทณัฑบ์นหรอืผู ้
ตอ้งขงัทีไ่ดรั้บการควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั
ตามหวัขอ้	2.05	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	3450) ผูท้ีไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตวัในเขตอ�านาจศาลของตน:
(A) นามสกลุ	ชือ่และชือ่กลาง
(B) วนัเกดิ
(C) เพศ	เชือ้ชาต	ิสว่นสงู	น�้าหนัก	และ	สผีมและสตีา

(4) รัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ้งการกฎหมายทีแ่ข็งแกรง่ยิง่ขึน้
ส�าหรับผูท้ีก่อ่อาชญากรรมการลกัขโมยซ�้าแลว้ซ�้าอกี	ซึง่
จะสง่เสรมิใหผู้ท้ีท่�าการลกัขโมยซ�้าแลว้ซ�้าอกีเพือ่ตอบ
สนองปัญหาการใชย้าเสพตดิของตนเหลา่นัน้	ใหเ้ขา้รว่ม
ในโปรแกรมการบ�าบดัยาเสพตดิทีม่อียู	่ขอ้เสนอนีอ้อก
กฎหมายการปฏริปูดงักลา่วนี้
(c) ฟ้ืนฟกูารเกบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอเพือ่ไขคดอีาชญากรรมรนุแรง
(1) การเก็บตวัอยา่งดเีอ็นเอจากอาชญากรเป็นสิง่ส�าคญั
ในการไขคดอีาชญากรรมรนุแรง	อาชญากรรมรนุแรง
มากกวา่	450	คด	ีไดแ้ก	่ฆาตกรรม	การขม่ขนื	และการ
โจรกรรม	ไมส่ามารถไขคดไีดเ้พราะตวัอยา่งดเีอ็นเอถกู
เก็บจากอาชญากรนอ้ยลง
(2) ดเีอ็นเอทีเ่กบ็ไวใ้นปี	2015	จากผูท้ีถ่กูตดัสนิวา่เป็นผูท้ี่
ลว่งเกนิทางเพศกบัเด็กชว่ยไขคดฆีาตกรรมขม่ขนืเด็กชาย
อายหุกขวบไดส้องคด	ีซึง่เกดิขึน้เมือ่สามสบิปีทีผ่า่นมาใน
เทศมณฑล	Los	Angeles	ดเีอ็นเอทีเ่กบ็ไวใ้นปี	2016	จาก
ผูท้ีถ่กูจับในขอ้หาขบัรถทีถ่กูขโมยมาชว่ยไขคดฆีาตกรรม
ขม่ขนีสตรวียั	83	ปีทีอ่า่ว	San	Francisco	ในปี	2012
(3) การเปลีย่นแปลงกฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีครัง้
ลา่สดุไดข้จัดการเกบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอจากอาชญากรรมการ
ลกัทรัพยแ์ละยาเสพตดิออกไปโดยไมเ่จตนา	ขอ้เสนอนี้
ฟ้ืนฟขูัน้ตอนการเกบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอจากบคุคลทีไ่ดรั้บการ
ตดัสนิในการกระท�าความผดิดงักลา่ว-
(4) การอนุญาตใหเ้กบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอมากขึน้จะชว่ยระบุ
ตวัผูต้อ้งสงสยั	ลา้งมลทนิใหแ้กผู่บ้รสิทุธิ	์และปลอ่ยผูท้ี่
ไดรั้บการพพิากษาผดิใหเ้ป็นอสิระ
(5) ขอ้เสนอนีไ้มม่ผีลกระทบตอ่การคุม้ครองทางกฎหมาย
ทีม่อียูเ่ดมิซึง่ปกป้องความเป็นสว่นตวัโดยอนุญาตให ้
สามารถลบขอ้มลูคณุลกัษณะเฉพาะดเีอ็นเอของพวกเขาได ้
หากพวกเขาไมไ่ดรั้บการตัง้ขอ้หาอาชญากรรม	ไดรั้บการ
พพิากษาวา่พน้ผดิ	หรอืเป็นผูบ้รสิทุธิ์
มาตรา 4. การพจิารณาทณัฑบ์น
มาตรา	4.1. มาตรา	3003	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ถกูแกไ้ขเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3003. (a) เวน้แตจ่ะระบไุวใ้นมาตรานี	้ผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตวัภายใตท้ณัฑบ์นหรอืการควบคมุดแูลในชมุชนหลงั
การปลอ่ยตวัตามทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้	2.05	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	
3450) ควรไดรั้บการสง่กลบัไปยงัเทศมณฑลทีเ่ป็นทีอ่ยู่
อาศยัตามกฎหมายครัง้ลา่สดุของนักโทษกอ่นการถกูตอ้ง
โทษจ�าคกุของผูต้อ้งขงั	ผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัภายใต ้
ทณัฑบ์นหรอืการควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวัตาม
ทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้	2.05	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	3450) และผูท้ี่
สง่ตวัเขา้เรอืนจ�าในการกระท�าความผดิทางเพศซึง่จ�าเป็น
ตอ้งขึน้ทะเบยีนตามมาตรา	290	จะตอ้งไดรั้บการพยายาม
ตามความเหมาะสมทกุประการทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะน�าตวัสง่คนื
ไปยงัเมอืงทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัตามกฎหมายครัง้ลา่สดุของ
นักโทษกอ่นการถกูตอ้งโทษจ�าคกุหรอืในบรเิวณทาง
ภมูศิาสตรใ์กลเ้คยีงทีผู่ต้อ้งขงัมคีรอบครัวอาศยัอยู	่มคีวาม
สมัพันธท์างสงัคม	หรอืมคีวามสมัพันธท์างเศรษฐกจิ	และเขา้
ถงึการบรกิารกลบัเขา้สูส่งัคม	เวน้แตก่ารกลบัไปยงับรเิวณนัน้	
ๆ	จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายฉบบัอืน่หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
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Technology	for	Economic	and	Clinical	Health	Act,	
HITECH) (กฎหมายสาธารณะ	111-005) และการน�ามาใช ้
ซึง่ระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความเป็นสว่นตวัและความ
ปลอดภยัในสว่น	160	และ	164	ของหวัขอ้	45	ของประมวล
กฎหมายบทบญัญัตขิองรัฐบาลกลาง	วรรคนีจ้ะตอ้งไมม่ผีล	
จนกวา่เลขานุการของกระทรวงสขุภาพและบรกิารมนุษย์
แหง่สหรัฐฯ	หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายของเลขานุการ	ก�าหนด
วา่บทบญัญัตนิีไ้มไ่ดรั้บการยกเวน้จาก	HIPAA
(3) ยกเวน้ขอ้มลูทีก่�าหนดไวต้ามวรรค	(2) ขอ้มลูทีก่�าหนด
ไวต้ามอนุมาตรานีม้าจากฐานขอ้มลูทณัฑบ์นทัว่ทัง้รัฐ	ขอ้มลู
ทีไ่ดรั้บจากแตล่ะแหลง่ควรอยูใ่นกรอบระยะเวลาเดยีวกนั
(4) ขอ้มลูทัง้หมดทีก่�าหนดไวโ้ดยอนุมาตรานีไ้ดรั้บการ
จัดใหโ้ดยใชก้ารโอนจากคอมพวิเตอรส์ูค่อมพวิเตอรใ์นรปู
แบบทีส่ามารถใชไ้ดโ้ดยระบบคอมพวิเตอรเ์ดสคท์อ้ป	
การโอนขอ้มลูนีจ้ะตอ้งมพีรอ้มอยา่งตอ่เนือ่งเมือ่ไดรั้บการ
รอ้งขอจากหน่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมาย
(5) การเปิดเผยหรอืการรับขอ้มลูโดยทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นอนุมาตรานีถ้อืวา่เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา	11143
(f) แมว้า่จะมกีฎหมายฉบบัอืน่ใด	หากผูเ้สยีหายหรอืพยาน
ไดร้อ้งขอใหเ้พิม่ระยะทางในการปลอ่ยตวัผูต้อ้งขงัทณัฑบ์น	
และหากคณะกรรมการพจิารณาทณัฑบ์นหรอืกรมราชทณัฑ์
และการดดันสิยัพบวา่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งปกป้องชวีติ	
ความปลอดภยั	หรอืความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูเ้สยีหายหรอืพยาน	
ผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัภายใตท้ณัฑบ์นไมค่วรไดรั้บ
การสง่กลบัไปยงัพืน้ทีภ่ายในระยะ	35	ไมลจ์ากทีอ่ยูจ่รงิของ
ผูเ้สยีหายหรอืพยานส�าหรับอาชญากรรมใด	ๆ	ดงัตอ่ไปนี:้
(1) ความผดิอาญาอกุฉกรรจร์นุแรงตามทีก่�าหนดไวใ้น
วรรคที	่(1) ถงึ	(7) ทีร่วมดว้ย	และวรรคที	่(11) และ	
(16) ของอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	667.5	หรอื
อนุมาตรา	(a) ของมาตรา	3040.1
(2) ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีจ่�าเลยกอ่การบาดเจ็บทาง
กายอยา่งหนักกบับคุคลอืน่นอกเหนอืจากการเป็นผูส้มรู ้
รว่มคดิซึง่ไดรั้บการตัง้ขอ้หาและพสิจูนแ์ลว้ตามทีร่ะบไุว ้
ในมาตรา	12022.53,	12022.7,	หรอื	12022.9
(3) การฝ่าฝืนขอ้ก�าหนดในวรรคที	่(1) (3) หรอื	(4) 
ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	261	อนุมาตรา	(f),	
(g) หรอื	(i) ของมาตรา	286	อนุมาตรา	(f),	(g) หรอื	
(i) ของมาตรา	287	หรอืของอดตีมาตรา	288a	หรอื
อนุมาตรา	(b),	(d),	หรอื	(e) ของมาตรา	289
(g) แมว้า่จะมกีฎหมายฉบบัอืน่ใด	ผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตวัภายใตท้ณัฑบ์นส�าหรับการฝ่าฝืนมาตรา	288	
หรอื	288.5	ซึง่กรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยัก�าหนดวา่มี
ความเสีย่งสงูตอ่สาธารณะ	จะตอ้งไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตวั
ภายในระยะทางครึง่ไมลจ์ากโรงเรยีนรัฐบาลหรอืเอกชน	
รวมถงึโรงเรยีนอนุบาลและเกรด	1	ถงึ	12	ทีร่วมดว้ย	ใน
ระหวา่งระยะเวลาทณัฑบ์นของผูต้อ้งขงั
(h) แมว้า่จะมกีฎหมายฉบบัอืน่ใด	ผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตวัภายใตท้ณัฑบ์นหรอืการควบคมุดแูลในชมุชน
หลงัการปลอ่ยตวัส�าหรับการกระท�าความผดิฐานตดิตาม
สะกดรอยไมค่วรไดรั้บการปลอ่ยตวัในพืน้ทีภ่ายในระยะ	

(D) วนัทีเ่ร ิม่ทณัฑบ์นหรอืการควบคมุดแูลในชมุชนหลงั
การปลอ่ยตวัและการปลอ่ยตวั
(E) สถานะการขึน้ทะเบยีน	หากผูต้อ้งขงัไดรั้บการ
ก�าหนดใหต้อ้งขึน้ทะเบยีนอนัเป็นผลของการกระท�าความ
ผดิเกีย่วกบัสารทีไ่ดรั้บการควบคมุ	เพศ	หรอืการวางเพลงิ
(F) หมายเลขขอ้มลูอาชญากรของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	
หมายเลข	FBI	หมายเลขประกนัสงัคม	และหมายเลขใบ
อนุญาตขบัขีร่ถยนต์
(G) เทศมณฑลทีจ่ะไดรั้บการปลอ่ยตวั
(H) ค�าอธบิายลกัษณะแผลเป็น	เครือ่งหมาย	และรอยสกั
บนรา่งกายนักโทษ
(I) การกระท�าความผดิหรอืความผดิตา่ง	ๆ	ทีผู่ต้อ้งขงัได ้
รับค�าตดัสนิซึง่สง่ผลใหไ้ดรั้บการทณัฑบ์นหรอืการ
ควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวัในกรณีนี้
(J) ทีอ่ยู	่รวมถงึ	ขอ้มลูตอ่ไปนีท้ัง้หมด:
(i) บา้นเลขทีแ่ละถนน	หมายเลขตูไ้ปรษณียไ์มส่ามารถ
ใชไ้ดเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องวรรคยอ่ยนี้
(ii) เมอืงและรหสัไปรษณีย์
(iii) วนัทีท่ีไ่ดรั้บทีอ่ยูนั่น้ตามวรรคยอ่ยนีเ้สนอใหม้ผีลบงัคบัใช ้
(K) เจา้หนา้ทีแ่ละหน่วยทีต่ดิตอ่	รวมถงึขอ้มลูตอ่ไปนีท้ัง้หมด:
(i) ชือ่และหมายเลขโทรศพัทข์องเจา้หนา้ทีท่ีต่ดิตอ่ 
แตล่ะนาย
(ii) ประเภทหน่วยทีต่ดิตอ่ของเจา้หนา้ทีท่ีต่ดิตอ่แตล่ะน
าย	เชน่	หน่วยทีรั่บผดิชอบดา้นทณัฑบ์น	การขึน้ทะเบยีน	
หรอืการคมุประพฤตขิองเทศมณฑล
(L) รปูภาพดจิทิลัของภายถา่ยและการพมิพล์ายนิว้มอื 
อยา่งนอ้ยหนึง่นิว้ของผูท้ณัฑบ์น
(M) พกิดัทางภมูศิาสตรส์�าหรับต�าแหน่งทีพั่กอาศยัของผู ้
ตอ้งขงัส�าหรับใชก้บัระบบขอ้มลูทางภมูศิาสตร	์(GIS) หรื
อโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่ปรยีบเทยีบได ้
(N) ส�าเนาบนัทกึการควบคมุดแูลในระหวา่งชว่งเวลา
ใด	ๆ	กอ่นการทณัฑบ์น
(2) กรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยัจะสง่ผา่นขอ้มลูทาง
อเิล็กทรอนกิสไ์ปใหห้น่วยงานเทศมณฑลทีร่ะบไุวใ้น
อนุมาตรา	(a) ของ	มาตรา	3451	เวน้แตจ่ะไมม่ขีอ้มลู	
สถานะโรควณัโรคของผูต้อ้งขงั	ขอ้มลูการตรวจรา่งกาย
เฉพาะ	สขุภาพจติและความตอ้งการบรกิารคลนิกิผูป่้วยนอก	
และ	ปัญหาทางการแพทยใ์ด	ๆ	หรอื	ความทพุพลภาพเพือ่
ใหเ้ทศมณฑลไดพ้จิารณา	เมือ่ท�าการโอนผูก้ระท�าผดิเขา้สู่
การควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวัภายใตม้าตรา	
3450	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการระบคุวาม
ตอ้งการดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพจติ	การสง่โอนขอ้มลู
ทัง้หมดไปยงัหน่วยงานเทศมณฑลจะเป็นไปตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใชข้อง	พระราชบญัญติวิา่ดว้ยการสง่
ผา่นและความรับผดิชอบทางดา้นการประกนัสขุภาพ	
(Health	Insurance	Portability	and	Accountability	Act	
of	1996,	HIPAA) (กฎหมายสาธารณะ	104-191) พระราช
บญัญติวิา่ดว้ยขอ้มลูสารสนเทศสขุภาพส�าหรับสขุภาพทาง
เศรษฐกจิและทางคลนิกิ	(Health	Information	
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มอบหมายใหท้�าการควบคมุดแูล	ขอ้มลูทีก่�าหนดโดย
อนุมาตรานีจ้ะไดรั้บการสง่มอบผา่นการโอนทางอเิล็กทรอนกิส์
มาตรา 4.2. มาตรา	3040.1	ไดรั้บการเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายอาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3040.1 (a) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการ 
ปลอ่ยตวักอ่นก�าหนดพน้โทษหรอืการพจิารณาทณัฑบ์น
ภายใตห้น่วยงานผูม้อี�านาจของมาตรา	32	ของขอ้	I	แหง่
รัฐธรรมนูญ	มาตรา	12838.4	และ	12838.5	ของประมวล
กฎหมายของรัฐบาล	มาตรา	3000.1	3041.5	3041.7	3052	
5000	5054	5055	5076.2	ของประมวลกฎหมายอาญาและ
หน่วยงานผูม้ดี�านาจก�าหนดกฎระเบยีบทีไ่ดรั้บตามมาตรา	
5058	ของประมวลกฎหมายอาญา		ตอ่ไปนีค้วรไดรั้บการ
ก�าหนดวา่	“การกระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจร์นุแรง”:
(1) ฆาตกรรมหรอืการท�าใหค้นตายโดยเจตนา
(2) การประทษุรา้ย
(3) การขม่ขนึ	ตามทีก่�าหนดในวรรคที	่(2) หรอื	(6) 
ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	261	หรอืวรรค	(1) หรอื	
(4) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	262
(4) การมเีพศสมัพันธท์ีผ่ดิธรรมชาต	ิตามทีไ่ดก้�าหนดไว ้
ในอนุมาตรา	(c) หรอื	(d) ของมาตรา	286
(5) การมเีพศสมัพันธท์างปาก	ตามทีไ่ดก้�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา	(c) หรอื	(d) ของมาตรา	287
(6) การกระท�าการลามกอณาจารตามทีก่�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา	(a) หรอื	(b) ของมาตรา	288
(7) ความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ด	ๆ	ทีส่ามารถลงโทษ
ประหารชวีติไดห้รอืจ�าคกุตลอดชวีติในเรอืนจ�ารัฐ
(8) ความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ด	ๆ	ทีจ่�าเลยกอ่ใหเ้กดิการ
บาดเจ็บทางกายอยา่งหนักแกบ่คุคลอืน่นอกเหนอืจากผู ้
สมรูร้ว่มคดิซึง่ไดรั้บการตัง้ขอ้หาและพสิจูนแ์ลว้ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นมาตรา	12022.7	12022.8	หรอื	12022.9	ในวนัทีห่รอื
หลงัจากวนัที	่1	กรกฎาคม	1977	หรอืตามทีก่�าหนดเจาะจง
ไวก้อ่นวนัที	่1	กรกฎาคม	1977	ในมาตรา	213	264	และ	
461	หรอืความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ด	ๆ	ทีจ่�าเลยใชอ้าวธุปืน
ซึง่การใชไ้ดรั้บการตัง้ขอ้หาและพสิจูนแ์ลว้ในอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	12022.3	หรอืมาตรา	12022.5	หรอื	
12022.55
(9) การปลน้ใด	ๆ
(10) การวางเพลงิ	อนัเป็นการฝ่าฝืนอนุมาตรา	(a) หรอื	
(b) ของมาตรา	451
(11) การรว่มเพศแบบสอดใส	่ตามทีก่�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา	(a) หรอื	(j) ของมาตรา	289
(12) การพยายามฆา่
(13) การฝ่าฝืนมาตรา	18745,	18750,	หรอื	18755
(14) การลกัพาตวั
(15) การท�ารา้ยรา่งกายดว้ยเจตนาทีจ่ะกระท�าความผดิ
อาญาอกุฉกรรจท์ีร่ะบไุว	้อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	220
(16) การลว่งละเมดิทางเพศเด็กอยา่งตอ่เนือ่ง	ตามการ
ฝ่าฝืนมาตรา	288.5

35	ไมล	์จากทีพั่กอาศยัหรอืทีท่�างานของผูเ้สยีหายหรอื
พยาน	หากผูเ้สยีหายหรอืพยานไดร้อ้งขอใหเ้พิม่ระยะ
ทางในการปลอ่ยตวัผูต้อ้งขงัตามทณัฑบ์นหรอืการควบคมุ
ดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั	และหากคณะกรรมการ
พจิารณาทณัฑบ์นหรอืกรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยั	หรอื
หน่วยงานควบคมุดแูลในเทศมณฑลพจิารณาแลว้วา่มี
ความจ�าเป็นในการปกป้องชวีติ	ความปลอดภยั	หรอืความ
เป็นอยูท่ีด่ขีองผูเ้สยีหายตามทีเ่กีย่วขอ้ง	หากผูต้อ้งขงัที่
ไดรั้บการปลอ่ยตวัภายใตก้ารควบคมุดแูลในชมุชนหลงั
การปลอ่ยตวั	ไมส่ามารถไดรั้บการปลอ่ยตวัในเทศมณฑล
เดยีวกบัทีอ่ยูต่ามกฎหมายของตนตามอนุมาตรานีไ้ด	้
หน่วยงานควบคมุดแูลในเทศมณฑลอาจโอนผูต้อ้งขงัไป
ยงัเทศมณฑลอืน่ตามการอนุมตัขิองเทศมณฑลทีรั่บตวั
(i) หน่วยงานผูม้อี�านาจจะพจิารณาการกระจายผู ้
ทณัฑบ์นอยา่งเทา่เทยีมกนัและสดัสว่นของการกระ
ท�าความผดินอกเทศมณฑลจากเทศมณฑลหนึง่เปรยีบ
เทยีบกบัจ�านวนการกระท�าความผดิจากเทศมณฑลนัน้
เมือ่ท�าค�าวนิจิฉัยทณัฑบ์น
(j) ผูต้อ้งขงัอาจไดรั้บทณัฑบ์นในอกีรัฐหนึง่ตามกฎ
หมายฉบบัอืน่	กรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยัจะตอ้ง
ประสานงานกบัหน่วยงานในพืน้ทีเ่กีย่วกบัการปลอ่ยตวัผู ้
ตอ้งขงัภายนอกรัฐภายใตก้ารควบคมุดแูลในชมุชนหลงั
การปลอ่ยตวัตามหวัขอ้	2.05	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	3450)
(k) (1) ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นวรรค	(2) กรมราชทณัฑ์
และการดดันสิยัจะเป็นหน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ	และจะ
มอี�านาจควบคมุ	โปรแกรม	ทรัพยากร	และบคุลากรใน
การน�าใชร้ะบบขอ้มลูการบงัคบัใชก้ฏหมายอตัโนมตั	ิ(Law	
Enforcement	Automated	Data	System	
(LEADS)) อยา่งสอดคลอ้งกบัอนุมาตรา	(e) หน่วยงานเท
ศมณฑลทีค่วบคมุดแูลผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัภาย
ใตก้ารควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวัตามหวัขอ้	
2.05	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	3450) จะใหข้อ้มลูใด	ๆ	ทีไ่ดรั้บ
การรอ้งขอจากกรม	เพือ่ใหแ้น่ใจไดใ้นความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�า
ของรัฐ	ขอ้มลูนีอ้าจรวมถงึ	บนัทกึการควบคมุดแูลทัง้หมด 
การออกใบประกนั	การเพกิถอน	หรอืการยกเลกิการควบคมุ
ดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั	ภายในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่
1	สงิหาคม	2011	หน่วยงานเทศมณฑลทีไ่ดรั้บมอบหมาย
ใหค้วบคมุดแูลผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัภายใตก้าร
ควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวัจะแจง้ใหก้รมทราบ
วา่	หน่วยงานเทศมณฑลไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นหน่วย
งานในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบในการควบคมุดแูล
(2) แมว้า่จะมวีรรคที	่(1) กระทรวงยตุธิรรมจะท�าหนา้ทีเ่ป็น
หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่หมาะสม
ภายใต	้LEADS	ทีเ่กีย่วขอ้งกบับตัรพมิพล์ายนิว้มอื
(l) นอกเหนอืจากขอ้ก�าหนดภายใตอ้นุมาตรา	(k) กรมราชทั
ณฑแ์ละการดดันสิยัจะสง่ขอ้มลูใหก้ระทรวงยตุธิรรมไดน้�าไป
รวมในแฟ้มขอ้มลูการปลอ่ยตวัภายใตก้ารควบคมุดแูลของ
ระบบโทรคมนาคมการบงัคบัใชก้ฏหมายรัฐแคลฟิอรเ์นยี	
(California	Law	Enforcement	Telecommunications	
System,	CLETS)) เพือ่ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายสามารถไดรั้บกา
รแจง้เตอืนผา่น	CLETS	เกีย่วกบัทกุคนภายใตก้ารควบคมุดแูล
ในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวัและหน่วยงานเทศมณฑลทีไ่ดรั้บ
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(38) การขม่ขนื	อนัเป็นการฝ่าฝืนวรรค	(1),	(3) หรอื	
(4) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	261
(39) การขม่ขนื	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	262
(40) การรว่มเพศแบบสอดใส	่อนัเป็นการฝ่าฝืนอนุมาตรา	
(b),	(d) หรอื	(e) ของมาตรา	289
(41) การมเีพศสมัพันธท์ีผ่ดิธรรมชาต	ิอนัเป็นการฝ่าฝืน
อนุมาตรา	(f),	(g) หรอื	(i) ของมาตรา	286
(42) การมเีพศสมัพันธท์างปาก	อนัเป็นการฝ่าฝืน
อนุมาตรา	(f),	(g) หรอื	(i) ของมาตรา	287
(43) การลกัพาตวัผูเ้ยาวเ์พือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์น
การคา้ประเวณี	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	267
(44) การคา้มนุษย	์อนัเป็นการฝ่าฝืนอนุมาตรา	(a),	
(b) หรอื	(c) ของมาตรา	236.1
(45) การลว่งละเมดิเด็ก	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	273ab
(46) การครอบครอง	การระเบดิหรอืการจดุชนวนอปุกรณ์
ท�าลายลา้ง	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	18740
(47) การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัในอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	
451	อยา่งนอ้ยสองขอ้
(48) ความพยายามใด	ๆ	ทีจ่ะกระท�าความผดิตามทีไ่ด ้
อธบิายไวใ้นอนุมาตรานี้
(49) ความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ด	ๆ	ทีไ่ดรั้บการรอ้งและพสิจูน์
แลว้วา่จ�าเลยไดใ้ชอ้าวธุอนัตรายหรอือาวธุรา้ยแรงดว้ยตนเอง
(50) การกระท�าความผดิใด	ๆ	ทีส่ง่ผลใหต้อ้งขึน้ทะเบยีนผู ้
กระท�าผดิทางเพศตามมาตรา	290	ถงึ	290.009	ทีร่วมดว้ย
(51) การสมรูร้ว่มคดิในการกระท�าความผดิตามทีอ่ธบิาย
ไวใ้นมาตรานี้
(b) บทบญัญัตขิองมาตรานีจ้ะใชก้บันักโทษผูต้อ้งขงั
ทีไ่ดรั้บโทษจ�าคกุในหรอืหลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
มาตรานีเ้ป็นตน้ไป	ไมว่า่ค�าตดัสนิจะมขีึน้เมือ่ใดกต็าม
มาตรา 4.3. มาตรา	3040.2	ถกูเพิม่ลงในประมวล
กฎหมายอาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3040.2. (a) หลงัจากทีท่�าการพจิารณาทบทวนทณัฑบ์น
ของผูก้ระท�าความผดิทีไ่มร่นุแรง	เจา้หนา้ทีก่ารพจิารณา
ส�าหรับคณะกรรมการพจิารณาทณัฑบ์นจะพจิารณาถงึ
ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งและเชือ่ถอืไดเ้กีย่วกบัตวัผูต้อ้งขงั
(b) มาตรฐานของการพจิารณาทบทวนจะขึน้อยูก่บัผูต้อ้ง
ขงัจะสรา้งความเสีย่งทีไ่รเ้หตผุลตอ่ผูเ้สยีหายอนัเป็นผล
ของการกระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจห์ากไดรั้บการ
ปลอ่ยตวัออกจากเรอืนจ�าหรอืไม่
(c) ในการหาขอ้สรปุของการก�าหนดประเด็นนี	้เจา้หนา้ที่
การพจิารณาจะพจิารณาปัจจัยดงัตอ่ไปนี:้
(1) พฤตกิารณแ์วดลอ้มการลงโทษปัจจบุนั
(2) ประวตัอิาชญากรรมของผูต้อ้งขงัรวมถงึการเขา้ไปมี
สว่นรว่มในการกอ่อาชญากรรมอืน่	ๆ	ทัง้ผูเ้ยาวแ์ละผูบ้รรลุ
นติภิาวะซึง่ไดรั้บการท�าเอกสารทีเ่ชือ่ถอืได ้
(3) พฤตกิรรมในสถานดแูลของผูต้อ้งขงั	รวมถงึ
โปรแกรมการดดันสิยัและการประพฤตผิดิในสถานดแูล

(17) การชงิรถตามทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	215
(18) การรว่มกนัขม่ขนื	ขม่ขนืคูส่มรส	หรอืรว่มเพศแบบ
สอดใส	่	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	264.1
(19) การขูก่รรโชกตามทีก่�าหนดในมาตรา	518	ซึง่จะถอื
เป็นการละเมดิความผดิอาญาอกุฉกรรจข์องมาตรา	186.22
(20) การขม่ขูค่กุคามผูเ้สยีหายหรอืพยาน	ตามทีก่�าหนด
ไวใ้นอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	136.1
(21) การลกัทรัพยใ์นเคหสถานใด	ๆ	ระดบัแรกโดยมกีาร
ไตรต่รองไวก้อ่นตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	460	ซึง่ไดรั้บการตัง้ขอ้หาและพสิจูนแ์ลว้
วา่บคุคลใดนอกเหนอืจากผูส้มรูร้ว่มคดิไดอ้ยูใ่นสถานทีใ่น
ขณะทีก่ระท�าการลกัทรัพยใ์นเคหสถานนัน้	ๆ
(22) การฝ่าฝืนใด	ๆ	ในมาตรา	12022.53
(23) การฝ่าฝืนอนุมาตรา	(b) หรอื	(c) ของมาตรา	
11418
(24) การชกัชวนใหก้ระท�าการฆาตกรรม
(25) ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์�ารา้ยรา่งกายโดยใช ้
อาวธุปืน	อนัเป็นการฝ่าฝืนวรรค	(2) ของอนุมาตรา	
(a) และอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	245
(26) ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์�ารา้ยรา่งกายโดยใชอ้าวธุรา้ย
แรง	อนัฝ่าฝืนวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	245
(27) ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์�ารา้ยรา่งกายโดยใชอ้าวธุรา้ย
แรงตอ่เจา้หนา้ทีผู่พ้ทิกัษ์สนัตริาษฎรห์รอืเจา้หนา้ทีผ่จญเพลงิ	
อนัเป็นการฝ่าฝืนอนุมาตรา	(c) และ	(d) ของมาตรา	245
(28) ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์�ารา้ยรา่งกายอนัอาจกอ่
ใหเ้กดิการบาดเจ็บหนักทางกาย	อนัเป็นการฝ่าฝืนวรรค	
(4) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	245
(29) การท�ารา้ยรา่งกายดว้ยสารเคมกีดักรอ่น	อนัเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา	244
(30) การคมุขงัโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย	อนัเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา	210.5
(31) ความผดิอาญาอกุฉกรรจโ์ดยการยงิปืน	อนัเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา	246
(32) การยงิปืนจากรถยนต	์อนัเป็นการฝ่าฝืนอนุมาตรา	
(c) ของมาตรา	26100
(33) ความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ชค้วามรนุแรงในครอบครัว
อนัสง่ผลใหเ้กดิบาดแผล	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	273.5
(34) ความผดิอาญาอกุฉกรรจโ์ดยการใชก้�าลงัหรอืขม่ขูพ่ยาน
หรอืผูเ้สยีหายอาชญากรรม	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	140
(35) ความผดิอาญาอกุฉกรรจข์ดัขนืเจา้หนา้ทีผู่พ้ทิกัษ์
สนัตริาษฎรแ์ละกอ่ใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอืการไดรั้บบาด
เจ็บสาหสั	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	148.10
(36) ความผดิอาญาอกุฉกรรจฐ์านอาชญากรรมอคตทิี่
สามารถลงโทษไดต้ามมาตรา	422.7
(37) ความผดิอาญาอกุฉกรรจล์ว่งละเมดิผูส้งูอายหุรอื
ผูใ้หญท่ีต่อ้งพึง่พาผูอ้ืน่	อนัเป็นการฝ่าฝืนอนุมาตรา	
(b) ของมาตรา	368
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(e) พฤตกิารณต์อ่ไปนีจ้ะไดรั้บการพจิารณาโดยเจา้หนา้
ทีก่ารพจิารณาในการก�าหนดวา่ผูต้อ้งขงัเหมาะสมส�าหรับ
การปลอ่ยตวัหรอืไม่
(1) ผูต้อ้งขงัไมม่บีนัทกึการท�ารา้ยรา่งกายผูอ้ืน่ในขณะเป็นผู ้
เยาวห์รอืกอ่อาชญากรรมทีอ่าจจะเป็นอนัตรายตอ่ผูเ้สยีหาย
(2) ผูต้อ้งขงัไมม่ปีระวตัอิาชญากรรมรนุแรง
(3) ผูต้อ้งขงัไดแ้สดงออกถงึการส�านกึผดิ
(4) อายใุนปัจจบุนัของผูต้อ้งขงัลดความเสีย่งของ
การกระท�าความผดิซ�า้
(5) ผูต้อ้งขงัไดว้างแผนทีส่ามารถเป็นจรงิไดห้ากไดรั้บ
การปลอ่ยตวัหรอืไดพั้ฒนาทกัษะทีส่ามารถน�ามาใช ้
ประโยชนเ์มือ่ไดรั้บการปลอ่ยตวั
(6) กจิกรรมในสถานดแูลของผูต้อ้งขงัแสดงถงึความ
สามารถทีเ่พิม่ขึน้ในการปฏบิตัตินภายใตก้ฎหมายเมือ่ได ้
รับการปลอ่ยตวั
(7) ผูต้อ้งขงัไดเ้ขา้รว่มในอาชญกรรมภายใตพ้ฤตกิารณ์
ทีพ่อใหอ้ภยัไดใ้นบางสว่นซึง่ไมนั่บเป็นการป้องกนัตาม
กฎหมาย
(8) ผูต้อ้งขงัไมม่คีวามโนม้เอยีงโดยชดัเจนทีจ่ะกอ่
อาชญากรรมแตถ่กูชกัน�าโดยผูอ้ืน่ใหเ้ขา้รว่มในการกระท�านัน้
(9) ผูต้อ้งขงัมปีระวตัอิาชญากรรมนอ้ยมากหรอืไมม่เีลย
(10) ผูต้อ้งขงัเป็นผูเ้ขา้รว่มทีอ่ยูเ่ฉย	หรอื	มบีทบาทเพยีง
เล็กนอ้ยในการกอ่อาชญากรรมนี้
(11) อาชญากรรมถกูกอ่ขึน้ในระหวา่งหรอืเนือ่งจาก
สถานการณท์ีไ่มป่กตแิละไมน่่าทีจ่ะเกดิขึน้ซ�า้
มาตรา 4.4. มาตรา	3040.3	ถกูเพิม่ลงในประมวล
กฎหมายอาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3040.3. (a) ผูต้อ้งขงัผูซ้ ึง่การคมุขงัในปัจจบุนั	รวมถงึ
ค�าพพิากษาเกดิขึน้พรอ้มกนั	เป็นล�าดบั	หรอืคา้งไว	้
ส�าหรับการกระท�าความผดิหรอืขอ้กลา่วหาทีก่�าหนดไวว้า่
เป็นการฝ่าฝืนอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	667.5	หรอื
มาตรา	3040.1	จะตอ้งถอืวา่เป็นผูก้ระท�าความผดิรา้ยแรง
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรา	32	ของขอ้	I	
แหง่รัฐธรรมนูญ
(b) ผูต้อ้งขงัผูซ้ ึง่การคมุขงัในปัจจบุนั	รวมถงึค�า
พพิากษาทีย่งัไมแ่น่นอน	จะตอ้งถอืวา่เป็นผูก้ระท�าความ
ผดิรา้ยแรงเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรา	32	
ของขอ้	I	แหง่รัฐธรรมนูญ
(c) ผูต้อ้งขงัผูซ้ ึง่การคมุขงัในปัจจบุนั	รวมถงึการยกระดบั
ใด	ๆ	ทีจ่ะท�าใหค้วามผดินัน้เป็นการกระท�าความผดิที่
จ�าเลยถกูตดัสนิวา่ใหรั้บโทษนัน้รนุแรงตามอนุมาตรา	
(c) ของมาตรา	667.5	จะตอ้งถอืวา่เป็นผูก้ระท�าความผดิ
รา้ยแรงเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรา	32	ของ
ขอ้	I	แหง่รัฐธรรมนูญ
(d) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรา	32	ของขอ้	
I		แหง่รัฐธรรมนูญ	“ระยะเวลารับโทษเต็ม”	ของ	“การกระ

(4) ขอ้มลูใด	ๆ	ทีไ่ดม้าจากตวัผูต้อ้งขงั	ผูเ้สยีหาย
คนใด	ๆ	ไมว่า่จะขึน้ทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม	ณ	เวลาที่
อา้งองิถงึ	และหน่วยงานในการด�าเนนิคดี
(5) สภาพจติใจของผูต้อ้งขงัทัง้ในอดตีและปัจจบุนัตาม
ทีไ่ดท้�าเอกสารไวใ้นบนัทกึทีอ่ยูใ่นการครอบครองของ
กรมราชทณัฑแ์ละการดดันสิยั
(6) ทศันคตขิองผูต้อ้งขงัเกีย่วกบัอาชญากรรมทัง้ในอดตี
และปัจจบุนั
(7) ขอ้มลูอืน่ใดทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเหมาะสมของผู ้
ตอ้งขงัส�าหรับการปลอ่ยตวั
(d) พฤตกิารณต์อ่ไปนีจ้ะไดรั้บการพจิารณาโดยเจา้หนา้
ทีก่ารพจิารณาในการก�าหนดวา่ผูต้อ้งขงัไมเ่หมาะทีจ่ะได ้
รับการปลอ่ยตวัหรอืไม:่
(1) มผีูเ้สยีหายหลายรายทีเ่กีย่วขอ้งในการกระท�าความ
ผดิปัจจบุนั
(2) ผูเ้สยีหายหนึง่รายมคีวามเสีย่งเป็นพเิศษเนือ่งจาก
อายหุรอืสภาพทางรา่งกายหรอืจติใจ
(3) ผูต้อ้งขงัฉวยโอกาสของความเชือ่ถอืในการกระ
ท�าความผดิอาญากอ่อาชญากรรม
(4) ผูต้อ้งขงัมอีาวธุหรอืใชอ้าวธุปืนหรอือาวธุรา้ยแรง
อืน่	ๆ	ในการกอ่อาชญากรรม
(5) ผูเ้สยีหายไดรั้บบาดเจ็บหนักทางกายในระหวา่งการ
กอ่อาชญากรรม
(6) ผูต้อ้งขงักอ่อาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแกง็คอ์าชญากร
(7) ผูต้อ้งขงัอยูใ่นต�าแหน่งผูน้�าหรอืมอี�านาจเหนอืผูเ้ขา้
รว่มการกอ่อาชญากรรมคนอืน่	ๆ	หรอื	ผูต้อ้งขงัชกัน�าคน
อืน่	ๆ	ใหเ้ขา้รว่มในการกอ่อาชญากรรม
(8) ในระหวา่งการกอ่อาชญากรรม	ผูต้อ้งขงัมโีอกาสทีจ่ะ
หยดุกระท�าแตก่ลบักระท�าการตอ่
(9) ผูต้อ้งขงัไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในการกอ่อาชญากรรมอืน่
ทีม่เีอกสารทีเ่ชือ่ถอืไดก้�ากบัอยู	่ซ ึง่ถอืเป็นสว่นส�าคญัของ
อาชญากรรมทีผู่ต้อ้งขงัไดรั้บโทษจ�าคกุในเรอืนจ�าปัจจบุนั
(10) ลกัษณะทีอ่าชญากรรมถกูกอ่ขึน้ไดท้�าใหเ้กดิ
โอกาสในการไดรั้บบาดเจ็บสาหสักบับคุคลอืน่นอกเหนอื
ไปจากผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมนี้
(11) ผูต้อ้งขงัอยูร่ะหวา่งการคมุประพฤต	ิทณัฑบ์น	การ
ควบคมุดแูลในชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั	หรอื	การควบคมุ
ดแูลบงัคบั	หรอื	ถกูคมุตวั	หรอื	ไดห้ลบหนจีากการคมุตวั	
ณ	เวลาของการกระท�าความผดิ
(12) ผูต้อ้งขงัอยูภ่ายใตก้ารปลอ่ยตวักอ่นหรอืหลงัการ
ตดัสนิลงโทษ	ณ	เวลาทีก่ระท�าผดิ
(13) ประวตัคิวามรนุแรงของผูต้อ้งขงักอ่นหนา้กอ่คด	ีไม่
วา่เมือ่เป็นผูเ้ยาวห์รอืผูบ้รรลนุติภิาวะ
(14) ผูต้อ้งขงัไดม้สีว่นรว่มในการประพฤตมิชิอบในเรอืน
จ�าหรอืคกุ
(15) ผูต้อ้งขงัถกูจองจ�าในหลายคดจีากเทศมณฑลหรอื
เขตอ�านาจศาลเดยีวกนัหรอืทีอ่ืน่
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ความผดิทีไ่มร่า้ยแรงเป็นเวลาสองปีปฏทินิตัง้แตว่นัทีท่�า
ค�าวนิจิฉัยครัง้สดุทา้ยของการปฏเิสธครัง้กอ่น
มาตรา 4.6. มาตรา	3041	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ถกูแกไ้ขเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3041. (a) (1) ในกรณีของผูต้อ้งขงัทีไ่ดรั้บค�าพพิากษา
ลงโทษตามกฎหมายใด	ๆ	นอกเหนอืไปจากหมวดที	่4.5	
(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	1170) ของหวัขอ้	7	ของสว่นที	่2	คณะ
กรรมการพจิารณาทณัฑบ์นจะเขา้พบผูต้อ้งขงัแตล่ะรายใน
ระหวา่งปีทีห่กกอ่นวนัทีต่�า่สดุทีจ่ะมสีทิธทิณัฑบ์นของผูต้อ้ง
ขงัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการพจิารณาทบทวน
และการท�าเอกสารกจิกรรมของผูต้อ้งขงัและพฤตกิรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธใินการทณัฑบ์น	ในระหวา่งการใหค้�า
ปรกึษานี	้คณะกรรมการจะใหข้อ้มลูแกผู่ต้อ้งขงัเกีย่วกบั
กระบวนการพจิารณาทณัฑบ์น	ปัจจัยทางกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งตอ่ความเหมาะสมหรอืไมเ่หมาะส�าหรับทณัฑบ์น
ของผูต้อ้งขงั	และค�าแนะน�ารายบคุคลส�าหรับผูต้อ้งขงัเกีย่ว
กบัการมอบหมายงาน	โปรแกรมการดดันสิยัและพฤตกิรรม
ในสถานดแูล	ภายใน	30	วนัหลงัจากการใหค้�าปรกึษา	คณะ
กรรมการจะออกเอกสารผลสรปุเชงิบวกและเชงิลบ	และค�า
แนะน�าใหแ้กผู่ต้อ้งขงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร
(2) หนึง่ปีกอ่นวนัทีต่�า่สดุทีจ่ะมสีทิธทิณัฑบ์นของผูต้อ้งขงั	
คณะกรรมาธกิารอยา่งนอ้ยสองคนหรอืรองคณะกรรมาธกิาร
จะเขา้พบผูต้อ้งขงัอกีครัง้และโดยปกตจิะใหส้ทิธทิณัฑบ์น
ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	3041.5	สมาชกิไมเ่กนิหนึง่ทา่นของ
คณะพจิารณาจะตอ้งเป็นรองคณะกรรมาธกิาร
(3) ในกรณีทีม่เีสยีงเทา่กนั	เรือ่งจะถกูสง่ไปเพือ่การ
พจิารณาทบทวนทีน่ั่งพจิารณาครบองคค์ณะส�าหรับการ
บนัทกึตอ่หนา้คณะพจิารณาทีท่�าใหผ้ลมเีสยีงเทา่กนั	ณ	
การพจิารณาทบทวนทีน่ั่งพจิารณาครบองคค์ณะ	คณะ
กรรมการจะออกเสยีงเพือ่ใหห้รอืปฏเิสธทณัฑบ์นและให ้
แถลงการณค์�าวนิจิฉัย	การพจิารณาทบทวนทีน่ั่งพจิารณา
ครบองคค์ณะจะท�าขึน้ตามอนุมาตรา	(e)
(4) กอ่นการใหท้ณัฑบ์นผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการปลอ่ยตวั
ตามชว่งเวลาการพจิารณาทบทวนทีม่ผีลบงัคบัใช	้อยา่งไร
กต็าม	ผูต้อ้งขงัจะไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตวักอ่นจะถงึวนัทีต่�า่
สดุทีจ่ะมสีทิธทิณัฑบ์นของนักโทษทีก่�าหนดไวต้ามมาตรา	
3046	เวน้แตผู่ต้อ้งขงัจะมสีทิธไิดรั้บการปลอ่ยตวักอ่นวนั
พน้โทษตามวนัทีม่สีทิธิท์ณัฑบ์นของผูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นผู ้
เยาว	์หรอืวนัทีม่สีทิธิใ์นสทิธิท์ณัฑบ์นของผูส้งูอายุ
(5) กรรมาธกิารของคณะพจิารณาอยา่งนอ้ยหนึง่ทา่นจะ
ตอ้งเขา้รว่มในการประชมุกอ่นครัง้สดุทา้ย	เวน้แตไ่ม่
สามารถท�าไดห้รอืในกรณีทีก่ารประชมุกอ่นครัง้สดุทา้ย
เป็นการประชมุครัง้แรก	บคุคลใดทีอ่ยูใ่นคณะพจิารณา
อาจรอ้งขอการพจิารณาทบทวนค�าวนิจิฉัยเกีย่วกบั
ทณัฑบ์นส�าหรับการพจิารณาครบองคค์ณะโดยคณะ
กรรมการ	ในกรณีของการพจิารณาทบทวน	เสยีงสว่น
ใหญท่ีอ่นุญาตทณัฑบ์นตามสมาชกิคณะกรรมการทีเ่ขา้
รว่มในการพจิารณาทบทวนทีน่ั่งพจิารณาครบองคค์ณะ
ตอ้งออกเสยีงอนุญาตทณัฑบ์นแกผู่ต้อ้งขงั
(b) (1) คณะกรรมาธกิารหรอืคณะกรรมการทีน่ั่งพจิารณ
าครบองคค์ณะจะอนุญาตทณัฑบ์นแกผู่ต้อ้งขงัเวน้แตจ่ะมี

ท�าความผดิหลกั”	จะถกูค�านวณตามจ�านวนวนัจรงิทีรั่บ
โทษในการกระท�าความผดิเทา่นัน้
มาตรา 4.5. มาตรา	3040.4	ถกูเพิม่ลงในประมวล
กฎหมายอาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3040.4. ตามอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	28	ของขอ้	I	
แหง่รัฐธรรมนูญ	ทางกรมจะแจง้หมายเหตตุามความ
เหมาะสมใหผู้เ้สยีหายจากอาชญากรรมนัน้ทราบกอ่นทีผู่ ้
ตอ้งขงัจะไดรั้บการพจิารณาทบทวนส�าหรับการทณัฑบ์น
หรอืการปลอ่ยตวักอ่นเวลาพน้โทษ	กรมจะใหส้ทิธแิกผู่ ้
เสยีหายใหส้ามารถแจง้ความจ�านงคเ์กีย่วกบัการพจิารณา
ทณัฑบ์นและเขา้รว่มในกระบวนการพจิารณาทบทวน	
กรมจะพจิารณาถงึความปลอดภยัของผูเ้สยีหาย	
ครอบครัวของผูเ้สยีหาย	และสาธารณชนทัว่ไป	เมือ่
ท�าการก�าหนดการปลอ่ยตวักอ่นเวลาพน้โทษ
(a) กอ่นการพจิารณาทบทวนส�าหรับการทณัฑบ์นกอ่ 
นเวลาพน้โทษ	กรมจะสง่หมายเหตแุจง้ใหห้น่วยงานหรอื
หน่วยงานตา่ง	ๆ	ทีด่�าเนนิคดแีละผูเ้สยีหายทีไ่ดรั้บการขึน้
ทะเบยีน	และจะพยายามอยา่งสมเหตสุมผลทีจ่ะตามหา
และแจง้ใหผู้เ้สยีหายทีไ่มไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนทราบ
(b) หน่วยงานทีด่�าเนนิคดจีะมสีทิธทิีจ่ะพจิารณาทบทวน
ขอ้มลูทัง้หมดทีม่ใีหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่ารพจิารณา	รวมถงึแต่
ไมจ่�ากดัเพยีง	แฟ้มขอ้มลูกลางของผูต้อ้งขงั	ประวตั ิ
อาชญากรทัง้เมือ่เป็นผูเ้ยาวแ์ละบรรลนุติภิาวะ	พฤตกิรรม
ในสถานดแูล	ทัง้ในโปรแกรมการดดันสิยัและการ
ประพฤตผิดิในสถานดแูล	และขอ้มลูจากบคุคลหรอื
องคก์รใด	ๆ	ทีส่นับสนุนในนามของผูต้อ้งขงัและขอ้มลู
ใด	ๆ	ทีส่ง่เขา้มาจากสาธารณชน
(c) ผูเ้สยีหายจะมสีทิธทิีจ่ะสง่ค�าแถลงเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
จดุประสงคข์องการพจิารณาทณัฑบ์นกอ่นเวลาพน้โทษ	
ทัง้นีร้วมถงึขอ้ความทีเ่ป็นความลบั
(d) หน่วยงานทัง้หมดทีด่�าเนนิคด	ีหน่วยงานบงัคบัใช ้
กฎหมายใด	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	และผูเ้สยีหายทกุคนไมว่า่จะ
ขึน้ทะเบยีนหรอืไม	่จะมสีทิธทิีจ่ะตอบรับกบัคณะกรรมการ
ไดเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร	
(e) การตอบรับตอ่คณะกรรมการโดยหน่วยงานด�าเนนิคด	ี
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและผูเ้สยีหาย	ตอ้งท�าขึน้
ภายใน	90	วนัของวนัทีข่องจดหมายแจง้สทิธขิอง
นักโทษในการพจิารณาทบทวนหรอืการพจิารณา
ทณัฑบ์นกอ่นพน้ก�าหนดโทษของผูต้อ้งขงั
(f) คณะกรรมการจะแจง้ใหห้น่วยงานทีด่�าเนนิคด	ีหน่วย
งานบงัคบัใชก้ฎหมายและผูเ้สยีหายทราบถงึค�าวนิจิฉัย
ทณัฑบ์นของผูก้ระท�าความผดิทีไ่มร่า้ยแรง	ภายใน	10	
วนัจากวนัทีท่�าค�าวนิจิฉัย
(g) ภายใน	30	วนัของหมายเหตคุ�าวนิจิฉัยครัง้สดุทา้ย
เกีย่วกบัการพจิารณาผูก้ระท�าความผดิทีไ่มร่า้ยแรง	ผูต้อ้ง
ขงัและหน่วยงานทีด่�าเนนิคดอีาจรอ้งขอการพจิารณา
ทบทวนค�าวนิจิฉัยได ้
(h) หากผูต้อ้งขงัถกูปฏเิสธไมใ่หไ้ดรั้บการปลอ่ยตวักอ่น
พน้ก�าหนดโทษภายใตบ้ทบญัญัตกิารทณัฑบ์นในความ
ผดิทีไ่มร่า้ยแรงของมาตรา	32	ของขอ้	I	แหง่รัฐธรรมนูญ	
ผูต้อ้งขงัจะไมม่สีทิธไิดรั้บการพจิารณาทณัฑบ์นผูก้ระท�า
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ท�าใหร้ายงานทีเ่ป็นลายลกัษณส์ามารถเขา้ถงึไดโ้ดย
สาธารณะและสง่ไปยงัสภานติบิญัญัตเิป็นรายไตรมาส
(e) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี	้การ
พจิารณาทบทวนทีน่ั่งพจิารณาครบองคค์ณะโดยคณะ
กรรมการหมายถงึ	การพจิารณาทบทวนทีด่�าเนนิการโดย
สว่นใหญข่องกรรมาธกิารทีด่�ารงต�าแหน่ง	ณ	วนัทีพ่จิาณา
เรือ่งดงักลา่วโดยคณะกรรมการ	การพจิารณาทบทวนทีน่ั่ง
พจิารณาครบองคค์ณะตอ้งด�าเนนิการตามขอ้ดงัตอ่ไปนี:้
(1) คณะกรรมาธกิารทีด่�าเนนิการพจิารณาทบทวนจะตอ้ง
พจิารณาบนัทกึทัง้หมดของการพจิารณาทีน่�าไปสูก่ารลง
คะแนนเสยีงผกูพัน
(2) ตอ้งจ�ากดัการพจิารณาทบทวนอยูท่ีเ่พยีงบนัทกึของ
การพจิารณา	บนัทกึจะตอ้งประกอบดว้ยบทส�าเนาหรอื
เทปบนัทกึเสยีงของการพจิารณา	ค�าแถลงทีบ่นัทกึดว้ย
ลายมอืหรอืทางอเิล็กทรอนกิสจ์ะไดรั้บการพจิารณาโดย
คณะพจิารณาทีท่�าการลงคะแนนเสยีงผกูพัน	และเอกสาร
อืน่	ๆ	จะไดรั้บการพจิารณาโดยคณะพจิารณา	หลกัฐาน
ใหมห่รอืขอ้คดิเห็นตา่ง	ๆ	ตอ้งไมน่�ามาพจิารณาใน
กระบวนการพจิารณาทีน่ั่งพจิารณาครบองคค์ณะ
(3) คณะกรรมการจะตอ้งระบเุหตผุลตา่งหากส�าหรับค�า
วนิจิฉัยของตนเองวา่อนุญาตหรอืปฏเิสธการใหท้ณัฑบ์น
(4) คณะกรรมาธกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการลงคะแนนเสยีง
ผกูพันนีจ้ะตอ้งถกูถอนออกจากการพจิารณาสาระส�าคญั
ในการพจิารณาทบทวนทีน่ั่งพจิารณาครบองคค์ณะ
มาตรา 4.7. มาตรา	3454	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3454. (a) แตล่ะหน่วยงานควบคมุดแูลของเทศมณฑล
ตามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการผูค้วบคมุดแูลของเทศ
มณฑลตามอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	3451	จะตอ้ง
ก�าหนดกระบวนการพจิารณาทบทวนเพือ่ประเมนิและกลัน่
กรองโปรแกรมของบคุคลส�าหรับการควบคมุดแูลหลงัการ
ปลอ่ยตวั	เงือ่นไขเพิม่เตมิในการควบคมุดแูลหลงัการ
ปลอ่ยตวัใด	ๆ	ตอ้งเกีย่วเนือ่งอยา่งสมเหตสุมผลกบัความ
ผดิอาญาหลกัทีผู่ก้ระท�าความผดิตอ้งถกูจองจ�าในเรอืนจ�า	
หรอืเกีย่วเนือ่งกบัความเสีย่งของผูก้ระท�าความผดิทีจ่ะ
กระท�าผดิซ�้าซาก	และประวตัอิาชญากรรมของงผูก้ระท�า
ความผดิ	และสิง่อืน่ใดทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
(b) แตล่ะหน่วยงานของเทศมณฑลทีรั่บผดิชอบตอ่การค
วบคมุดแูลดงัทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการผูค้วบคมุดแูล
ของเทศมณฑลตามอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	3451	
สามารถก�าหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิทีเ่หมาะสมของการ
ควบคมุดแูลทีอ่ยูใ่นมาตรา	3453	อนัสอดคลอ้งกบัความ
ปลอดภยัสาธารณะได	้ซึง่รวมถงึการใชง้านการเฝ้า
ตดิตามทางอเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งตอ่เนือ่งดงัทีก่�าหนดใน
มาตรา	1210.7	การออกค�าสัง่บทบญัญัตขิองการบรกิาร
การดดันสิยัและการรักษาทีเ่หมาะสม	ก�าหนดสิง่จงูใจที่
เหมาะสม	และก�าหนดหรอืออกค�าสัง่การตอบสนองที่
เหมาะสมตอ่การละเมดิทีก่ลา่วหา	ซึง่สามารถรวมถงึแต่
ตอ้งไมจ่�ากดัเพยีง	การลงโทษทนัท	ีเชงิโครงสรา้ง	และ
การลงโทษระดบักลางสงูสดุถงึ	และรวมถงึการสง่ตอ่ให ้

เหตผุลวา่แนวโนม้ของการกระท�าความผดิทีถ่กูตดัสนิใน
ปัจจบุนั	หรอืระยะเวลาและความโนม้เอยีงของการกระ
ท�าความผดิทีถ่กูตดัสนิทัง้ในปัจจบุนัและอดตี	เมือ่
พจิารณาถงึความปลอดภยัของสาธารณชนแลว้ตอ้งการ
ชว่งเวลาคมุขงัมากขึน้ส�าหรับบคุคลนี	้คณะพจิารณาหรอื
คณะกรรมการทีน่ั่งพจิารณาครบองคค์ณะจะพจิารณา
ประวตัอิาชญากรทัง้หมดของผูต้อ้งขงั	ทัง้นีร้วมถงึ	
การกระท�าความผดิทีไ่ดรั้บการตดัสนิในปัจจบุนัและใน
อดตีทัง้หมดในการท�าการก�าหนดนี้
(2) หลงัจากวนัที	่30	กรกฎาคม	2001	ค�าวนิจิฉัยใด	ๆ	ของ
คณะพจิารณาทณัฑบ์นทีพ่บวา่ผูต้อ้งขงัเหมาะสมส�าหรับ
ทณัฑบ์นจะถอืเป็นทีส่ดุภายใน	120	วนัจากวนัทีท่�าการ
พจิารณา	ในระหวา่งชว่งเวลานัน้	คณะกรรมการอาจพจิารณา
ทบทวนค�าวนิจิฉัยของคณะพจิารณาได	้ค�าวนิจิฉัยของคณะ
พจิารณาจะถงึสิน้สดุตามอนุมาตรา	เวน้แตค่ณะกรรมการพบ
วา่คณะพจิารณามคีวามบกพรอ่งทางกฎหมาย	หรอืค�า
วนิจิฉัยของคณะพจิารณาเป็นไปตามความบกพรอ่งของขอ้
เท็จจรงิ	หรอืขอ้มลูใหมค่วรน�าเสนอตอ่คณะกรรมการ	ไมว่า่
กรณีใดเมือ่การแกไ้ขหรอืการพจิารณาจากคณะกรรมการมี
ความเป็นไปไดอ้ยา่งมากทีจ่ะมคี�าวนิจิฉัยทีแ่ตกตา่งเมือ่
ท�าการพจิารณาคดใีหม	่ในการก�าหนดนี	้คณะกรรมการจะ
หารอืกบักรรมาธกิารทีด่�าเนนิการพจิารณาคดทีณัฑบ์น
(3) ค�าวนิจิฉัยของคณะพจิารณาตอ้งไมไ่ดรั้บการไมอ่นุมตัิ
และสง่ตอ่ส�าหรับการพจิารณาใหม	่เวน้แตโ่ดยการลง
คะแนนเสยีงสว่นใหญข่องคณะกรรมการทีน่ั่งพจิารณาครบ
องคค์ณะหลงัการประชมุสาธารณะ
(c) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการพจิารณาทบทวนค
วามเหมาะสมในการใหท้ณัฑบ์นกบัผูต้อ้งขงัทีม่สีทิธิไ์ดรั้บ
ทณัฑบ์นภายใตก้ฎหมายกอ่นหนา้นี	้ณ	วนัทีก่อ่นทีจ่ะมกีาร
ค�านวณภายใตม้าตรา	1170.2	คณะกรรมการตอ้งแตง่ตัง้
คณะพจิารณาทีม่อียา่งนอ้ยสองคนเพือ่ใหม้กีารประชมุทกุปี
กบัผูต้อ้งขงัแตล่ะคนจนกวา่จะถงึเวลาทีบ่คุคลดงักลา่วจะได ้
รับการปลอ่ยตวัตามกระบวนการพจิารณา	หรอืจนครบก�าหนด
หมดอายกุารจองจ�าตามทีค่�านวณภายใตม้าตรา	1170.2
(d) เป็นเจตนาของสภานติบิญัญัตวิา่	ในระหวา่งชว่งเวลา
เมือ่ผูต้อ้งขงัทีร่อการพจิารณาทณัฑบ์น	การพจิารณา
ทณัฑบ์นตลอดชวีติ	หรอืการพจิารณาเพกิถอนตลอดชวีติที่
ไมม่งีานคัง่คา้ง	คณะผูพ้จิารณาตัง้แตส่ามคนขึน้ไปจะเป็นผู ้
ด�าเนนิการพจิารณา	โดยทีส่ว่นใหญต่อ้งเป็นคณะกรรมธกิาร	
คณะกรรมการจะตอ้งรายงานเป็นรายเดอืนจ�านวนคดทีีผู่ ้
ตอ้งขงัไมไ่ดรั้บการพจิารณาทณัฑบ์นเบือ้งตน้หรอืการ
พจิารณาตอ่เนือ่งถดัมาโดยสมบรูณภ์ายใน	30	วนัของวนั
ทีท่�าการพจิารณาทีก่�าหนดโดยอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
3041.5	หรอืวรรค	(2) ของอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	
3041.5	เวน้แตผู่ต้อ้งขงัไดส้ละสทิธิใ์นกรอบเวลาดงักลา่ว	
รายงานดงักลา่วจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาถงึคดคีัง่คา้งเพือ่
ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี	้และจะตอ้งรวม
ขอ้มลูเกีย่วกบัความกา้วหนา้ในการก�าจัดคดคีัง่คา้ง	และ
จ�านวนของผูต้อ้งขงัทีไ่ดส้ละสทิธิใ์นกรอบเวลาดงักลา่ว	จะ
ตอ้งท�าใหร้ายงานดงักลา่วเขา้ถงึไดโ้ดยสาธารณะตามการ
ประชมุเป็นประจ�าทีก่�าหนดไวข้องคณะกรรมการ	และจะตอ้ง



20

	 เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ | 23

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่20	ตอ่

ดแูลในชมุชนหลงัปลอ่ยตวั	เจา้หนา้ทีก่ารพจิารณาการ
เพกิถอนจะมอี�านาจหนา้ทีใ่นการท�าทกุสิง่ดงัตอ่ไปนี:้
(1) หากเหมาะสม	สง่บคุคลดงักลา่วกลบัไปอยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุดแูลในชมุชนหลงัปลอ่ยตวัดว้ยเงือ่นไขทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป	ซึง่รวมถงึชว่งเวลาการคมุขงัในคกุของเทศมณฑล
(2) เพกิถอนและสิน้สดุการควบคมุดแูลโดยชมุชนหลงั
ปลอ่ยตวั	และออกค�าสัง่ใหบ้คุคลดงักลา่วอยูใ่นการ
ควบคมุในคกุของเทศมณฑล
(3) สง่ตวับคุคลดงักลา่วกลบัไปยงัศาลอกีครัง้ตามมาตรา	
3015	หรอืเขา้ในโปรแกรมตามหลกัฐานแสดงภายใตด้ลุพนิจิ
ของศาล
(b) (1) เมือ่ใดกต็ามในระหวา่งชว่งเวลาลาของการควบ
คมุดแูลในชมุชนหลงัปลอ่ยตวั	หากเจา้หนา้ทีผู่พ้ทิกัษ์
สนัตริาษฎร	์รวมถงึเจา้หนา้ทีท่ณัฑบ์น	มขีอ้เท็จจรงิทีน่่า
จะเป็นไปไดอ้นัท�าใหไ้ดเ้ชือ่วา่บคุคลหนึง่	ๆ	ทีอ่ยูภ่ายใต ้
การควบคมุดแูลโดยชมุชนหลงัปลอ่ยตวั	ก�าลงัละเมดิขอ้
ตกลงหรอืเงือ่นไขใด	ๆ	ของการปลอ่ยตวั	หรอืไมม่า
ปรากฏตวัทีก่ารพจิารณาตามมาตรา	1203.2	เพือ่เพกิ
ถอน	ปรับเปลีย่น	หรอืสิน้สดุการควบคมุดแูลโดยชมุชน
หลงัปลอ่ยตวั	เจา้หนา้ทีด่งักลา่วสามารถจับกมุบคุคลดงั
กลา่วและน�ามายงัหน่วยงานควบคมุดแูลของเทศมณฑล
ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการผูค้วบคมุดแูลของเทศมณฑล
ตามอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	3451	ไดโ้ดยไมต่อ้งมี
หมายศาลหรอืกระบวนการอืน่	ๆ	นอกจากนี	้เจา้หนา้ทีท่ี่
จา้งงานโดยหน่วยงานควบคมุดแูลของเทศมณฑล	
สามารถขอหมายศาลและศาล	หรอืเจา้หนา้ทีก่าร
พจิารณาทีก่�าหนดทีแ่ตง่ตัง้ตามมาตรา	71622.5	ของ
ประมวลกฎหมายของรัฐบาล	จะมอี�านาจในการออกหมาย
ศาลเพือ่จับกมุบคุคลดงักลา่วได ้
(2) ศาลหรอืเจา้หนา้ทีก่ารพจิารณาทีก่�าหนด	จะตอ้งมี
อ�านาจในการออกหมายศาลส�าหรับบคุคลทีอ่ยูภ่ายใต ้
ค�าขอทีย่ืน่ภายใตม้าตรานี	้ผูซ้ ึง่ไมม่าปรากฏตวัในการ
พจิารณาตามค�าขอ	หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่ความยตุธิรรม	หรอืเพือ่สง่ผูท้ีม่าปรากฏตวัในการ
พจิารณาตามค�าขอกลบัไปคมุขงัระหวา่งรอการพจิารณา
คดดีว้ยเหตผุลอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ความยตุธิรรม
(3) เวน้แตบ่คุคลหนึง่	ๆ	ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลโดย
ชมุชนหลงัปลอ่ยตวัในการชว่งเวลาการคมุขงัเนือ่งจากการ
ละเมดิเงือ่นไขทณัฑบ์น	เมือ่ใดกต็ามทีบ่คุคลหนึง่ทีอ่ยูภ่าย
ใตม้าตรานีถ้กูจับกมุ	โดยมหีรอืไมม่หีมายศาลกต็าม	หรอืมี
การยืน่ค�าขอเพือ่เพกิถอน	ศาลสามารถออกค�าสัง่ใหป้ลอ่ย
ตวับคุคลดงักลา่วทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูล	ใหอ้ยูภ่ายใต ้
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขใด	ๆ	ทีศ่าลเห็นวา่มคีวามเหมาะสม
(c) การพจิารณาเพกิถอนจะตอ้งด�าเนนิการภายในเวลาทีเ่ห
มาะสมหลงัยืน่ค�าขอการเพกิถอน	ยกเวน้มกี�าหนดในวรรค	
(3) ของอนุมาตรา	(b) เมือ่มกีารแสดงพยานหลกัฐานทีม่นี ้
�าหนักยิง่กวา่วา่บคุคลดงักลา่วทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลมี
แนวโนม้มคีวามเสีย่งทีไ่มส่มเหตสุมผลตอ่ความปลอดภยั
ของสาธารณะ	หรอืบคุคลดงักลา่วอาจไมม่าปรากฏตวัหาก
ไดรั้บการปลอ่ยตวัจากการคมุขงั	หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ใดที่
เป็นประโยชนต์อ่ความยตุธิรรม	หน่วยงานควบคมุดแูลของ
เทศมณฑลจะมอี�านาจในการก�าหนดไดว้า่บคุคลดงักลา่ว

กลบัไปพจิารณาทีศ่าลตามมาตรา	3015	หรอืชว่งเวลา
การคมุขงัเนือ่งจากการละเมดิเงือ่นไขทณัฑบ์นในคกุของ
เมอืงหรอืของเทศมณฑล	ชว่งเวลากกัขงัเนือ่งจากการ
ละเมดิเงือ่นไขทณัฑบ์นไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นหนึง่วธิี
ส�าหรับการละเมดิเงือ่นไขการควบคมุดแูลหลงัการปลอ่ย
ตวัของผูก้ระท�าความผดิ
(c) ค�าวา่	“ชว่งเวลาการคมุขงัเนือ่งจากการละเมดิ
เงือ่นไขทณัฑบ์น”	ดงัทีใ่ชใ้นหวัขอ้นี	้เป็นชว่งเวลาของ
การคมุขงัในคกุของเมอืงหรอืของเทศมณฑลเนือ่งจาก
การละเมดิเงือ่นไขการควบคมุดแูลหลงัการปลอ่ยตวัของ
ผูก้ระท�าความผดิ	ระยะเวลาของชว่งเวลาการคมุขงัจะเป็น
ระยะเวลาระหวา่งหนึง่ถงึ	10		วนัตอ่เนือ่ง	ชว่งเวลาการ
คมุขงัเนือ่งจากการละเมดิเงือ่นไขทณัฑบ์นเป็นเครือ่งมอื
ทีแ่ตล่ะหน่วยงานของเทศมณฑลทีรั่บผดิชอบการควบคมุ
ดแูลหลงัการปลอ่ยตวัสามารถใชไ้ด	้การคมุขงัหลายชว่ง
เวลาทีม่ชีว่งเวลาสัน้กวา่ส�าหรับการละเมดิเงือ่นไขการ
ควบคมุดแูลหลงัการปลอ่ยตวัของผูก้ระท�าความผดิ	ตอ้ง
ท�าการลงโทษผูก้ระท�าผดิอยา่งเหมาะสม	พรอ้มทัง้
ป้องกนัการรบกวนการท�างานหรอืการดแูลครอบครัวที่
ปกตแิลว้จะเกดิขึน้จากการเพกิถอนในระยะเวลาทีน่าน
กวา่	แตห่ากจ�าเป็นสามารถกกัขงับอ่ยครัง้มากขึน้ได ้
(d) เมือ่มคี�าวนิจิฉัยทีจ่ะก�าหนดชว่งเวลาการคมุขงัเนือ่งจ
ากการละเมดิเงือ่นไขทณัฑบ์น	แผนกภาคทณัฑต์อ้งแจง้
ใหศ้าล	ทนายของรัฐ	และอยัการของเทศมณฑล	และ
นายอ�าเภอทราบถงึการวางขอ้ก�าหนดของแตล่ะชว่งเวลา
การคมุขงัเนือ่งจากการละเมดิเงือ่นไขทณัฑบ์น
มาตรา 4.8. มาตรา	3455	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
3455. (a) หากหน่วยงานของเทศมณฑลทีค่วบคมุดแู
ลไดก้�าหนด	หลงัใชก้ระบวนการประเมนิของตนแลว้	
วา่การลงโทษระดบักลางดงัทีอ่นุญาตในอนุมาตรา	
(b) ของมาตรา	3454	นัน้ไมเ่หมาะสม	หรอืหากผูท้ีไ่ดรั้บ
การควบคมุดแูลไดล้ะเมดิขอ้ตกลงการปลอ่ยตวัของผูท้ี่
อยูใ่นการควบคมุดแูลเป็นครัง้ทีส่าม	หน่วยงานของเทศ
มณฑลทีค่วบคมุดแูลตอ้งยืน่ค�าขอตอ่ศาลตามมาตรา	
1203.2	เพือ่ขอเพกิถอน	ปรับเปลีย่น	หรอืสิน้สดุการ
ควบคมุดแูลในชมุชนหลงัปลอ่ยตวั	ณ	จดุใดจดุหนึง่ใน
ระหวา่งกระบวนการทีเ่ริม่ตน้ขึน้ตามมาตรานี	้บคุคลหนึง่	ๆ	
สามารถสละสทิธิข์องตนไดโ้ดยยืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ไปยงัทนายความวา่ยอมรับถงึการละเมดิดงักลา่วตอ่การ
ควบคมุดแูลในชมุชนหลงัปลอ่ยตวั	สละสทิธิท์ีจ่ะใหม้กีาร
พจิารณาในศาลและยอมรับการปรับเปลีย่นการควบคมุ
ดแูลในชมุชนหลงัปลอ่ยตวัทีเ่สนอ	การยืน่ค�าขอดงักลา่ว
จะตอ้งรวมถงึรายงานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทีป่ระกอบ
ดว้ยขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัค�าขอ	ซึง่รวมถงึขอ้
ตกลงและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งของการควบคมุดแูลใน
ชมุชนหลงัปลอ่ยตวั	สถานการณข์องการละเมดิหลกัทีถ่กู
กลา่วหา	ประวตัหิรอืภมูหิลงัของผูล้ะเมดิ	และค�าแนะน�า
ใด	ๆ	คณะกรรมการกฤษฎกีาจะใชแ้บบฟอรม์และกฎของ
ศาลเพือ่ก�าหนดวธิดี�าเนนิการทีใ่ชท้ัว่ทัง้รัฐและเป็นหนึง่
เดยีวเพือ่น�าอนุมาตรานีม้าใช	้รวมถงึเนือ้หาขัน้ต�า่ของ
รายงานทีห่น่วยงานควบคมุดแูลตอ้งรายงาน	หลงัจากที่
พบวา่บคุคลดงักลา่วไดล้ะเมดิเงือ่นไขของการควบคมุ
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หลงัถกูสง่ตวัไปยงัสถานบ�าบดัหรอืโปรแกรมดงักลา่วโดย
ศาลหลกัถกูกลา่วโทษวา่กระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
(4) บคุคลใด	โดยไมร่วมถงึผูเ้ยาว	์ทีถ่กูพพิากษาลงโทษ
ใน	หรอืสารภาพผดิ	หรอืไมต่อ่สูใ้นการกระท�าความผดิ
อาญาใด	ๆ	ดงัตอ่ไปนี:้
(A) การละเมดิดว้ยความผดิอาญาประเภทลหโุทษในมา
ตรา	459.5
(B) การละเมดิอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	473	ทีส่ามารถ
ลงโทษเป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษตามอนุมาตรา	
(b) ของมาตรา	473	ได ้
(C) การละเมดิอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	476a	ที่
สามารถลงโทษเป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษตาม
อนุมาตรา	(b) ของมาตรา	476a	ได ้
(D) การละเมดิมาตรา	487	ทีส่ามารถลงโทษเป็นความ
ผดิอาญาประเภทลหโุทษตามมาตรา	490.2	ได ้
(E) การละเมดิมาตรา	496	ทีส่ามารถลงโทษเป็นความ
ผดิอาญาประเภทลหโุทษได ้
(F) การละเมดิทีเ่ป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษในอ
นุมาตรา	(a) ของมาตรา	11350	ของประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั
(G) การละเมดิทีเ่ป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษในอ
นุมาตรา	(a) ของมาตรา	11377	ของประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั
(H) การละเมดิทีเ่ป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษในวร
รค	(1) ของอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	243
(I) การละเมดิดว้ยความผดิอาญาประเภทลหโุทษในมาต
รา	273.5
(J) การละเมดิดว้ยความผดิอาญาประเภทลหโุทษ	(1) 
ของอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	368
(K) การละเมดิดว้ยความผดิอาญาประเภทลหโุทษใด	ๆ	
ตอ่ผูเ้สยีหายดงัทีร่ะบใุนมาตรา	6211	ของประมวล
กฎหมายครอบครัว
(L) การละเมดิดว้ยความผดิอาญาประเภทลหโุทษของวร
รค	(3) ของอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	647
(4) (5) ค�าวา่	“ความผดิอาญาอกุฉกรรจ”์	ดงัทีใ่ชใ้น
อนุมาตรานี	้รวมถงึ	ความพยายามในการกระท�าความผดิ
อาญา
(5) (6) ตอ้งไมม่สี ิง่ใดในหมวดนีถ้กูตคีวามวา่เป็นการ
หา้มการรวบรวมและวเิคราะหส์ ิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	หรอื
รอยพมิพต์า่ง	ๆ	ทีเ่ป็นเงือ่นไขของค�าขอส�าหรับการกระ
ท�าความผดิอาญาทีไ่มม่คีณุสมบตัิ
(b) บทบญัญัตขิองหมวดนีแ้ละขอ้ก�าหนดของหมวดส�าหรั
บการยืน่สิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	และรอยพมิพต์า่ง	ๆ	ในทนัที
ทีท่�าไดใ้นทางปฏบิตัติามการบรหิารจัดการ	ตอ้งน�ามาใช ้
กบับคุคลทัง้หมดทีม่คีณุสมบตั	ิไมว่า่จะลงโทษในการ
ตดัสนิใดกต็าม	ซึง่รวมถงึ	การตดัสนิประหารชวีติ	การจ�า
คกุตลอดชวีติโดยไมม่กีารทณัฑบ์น	หรอืการจ�าคกุตลอด
ชวีติหรอืจ�าคกุระยะเวลาปานกลาง	หรอืการจัดการอืน่ใดที่

ควรยงัอยูภ่ายในการคมุขงัระหวา่งรอการปรากฏตวัตอ่ศาล
เป็นครัง้แรกหรอืไมต่ามค�าขอใหม้กีารเพกิถอนการควบคมุ
ดแูลโดยชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั	และเมือ่มกีารวางขอ้
ก�าหนด	สามารถสัง่ใหม้กีารคมุขงัตวับคุคลดงักลา่วใน
ระหวา่งรอการปรากฏตวัตอ่ศาลเป็นครัง้แรกได ้
(d) การคมุขงัตามวรรค	(1) และ	(2) ของอนุมาตรา	
(a) ตอ้งไมเ่กนิชว่งเวลา	180	วนัในคกุของเทศมณฑล
ส�าหรับการลงโทษดว้ยการคมุขงัแตล่ะครัง้
(e) บคุคลหนึง่	ๆ	ตอ้งไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลหรอื
ในการคมุขงัตามหวัขอ้นีใ้นหรอืหลงัจากระยะเวลาสามปี
นับจากวนัทีม่กีารเขา้มาครัง้แรกของบคุคลดงักลา่วในการ
ควบคมุดแูลโดยชมุชนหลงัการปลอ่ยตวั	เวน้แตเ่มือ่มกีาร
เลือ่นระยะเวลาของการควบคมุดแูลตามมาตรา	1203.2	
หรอือนุมาตรา	(b) ของมาตรา	3456
มาตรา 5. การเกบ็ดเีอ็นเอ
มาตรา	5.1. มาตรา	296	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
296.	(a) บคุคลดงัตอ่ไปนีต้อ้งใหต้วัอยา่งเนือ้เยือ่จากกร
ะพุง้แกม้ป้ายดว้ยกา้นส�าล	ีพมิพล์ายนิว้โป้งขวา	และรอย
พมิพฝ่์ามอืของมอืแตล่ะขา้ง	รวมถงึตวัอยา่งเลอืดใด	ๆ	
หรอืตวัอยา่งทางชวีภาพอืน่	ๆ	ทีจ่�าเป็นตามหมวดนี้
ส�าหรับการวเิคราะหอ์ตัลกัษณต์ามการบงัคบัใชก้ฎหมาย:
(1) บคุคลใด	ซึง่รวมถงึผูเ้ยาว	์ทีถ่กูพพิากษาลงโทษใน
ขอ้หาหรอืสารภาพผดิ	หรอืไมม่กีารตอ่สูต้อ่การกระ
ท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจ	์หรอืถกูพบวา่ไมม่คีวามผดิ
ดว้ยเหตผุลความวกิลจรติส�าหรับการกระท�าความผดิ
อาญาอกุฉกรรจ	์หรอืผูเ้ยาวใ์ด	ๆ	ทีถ่กูพพิากษาภายใต ้
มาตรา	602	ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสงัคมสงเคราะห์
และสถานดแูลส�าหรับการกระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
(2) บคุคลผูใ้หญค่นใดทีถ่กูจับกมุตวัส�าหรับหรอืถกูกลา่ว
โทษวา่กระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ด	ๆ	ดงัตอ่ไปนี:้
(A) กระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์ด	ๆ	ทีร่ะบใุนมาตรา	
290	หรอืความพยายามกระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
ใด	ๆ	ดงัทีอ่ธบิายในมาตรา	290	หรอืกระท�าความผดิ
อาญาอกุฉกรรจใ์ด	ๆ	ทีก่�าหนดหนา้ทีใ่หบ้คุคลหนึง่	ๆ	
ตอ้งลงทะเบยีนในรัฐแคลฟิอรเ์นยีวา่เป็นผูก้ระท�าความผดิ
ทางเพศภายใตม้าตรา	290
(B) ฆาตรกรรมหรอืการท�าใหค้นตายโดยเจตนา	หรอื
ความพยายามกระท�าการฆาตรกรรมหรอืการท�าใหค้นตาย
โดยเจตนา
(C) เริม่ตน้ในวนัที	่1	มกราคมของปีทีห่า้หลงัการประกาศ
ใชเ้ป็นกฎหมายทีเ่พิม่วรรคยอ่ยนี	้ดงัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	
2009	บคุคลผูใ้หญค่นใดทีถ่กูจับกมุตวัส�าหรับหรอืถกู
กลา่วโทษวา่กระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
(3) บคุคลใด	รวมถงึผูเ้ยาว	์ทีต่อ้งลงทะเบยีนภายใตม้าตรา	
290	ถงึ	290.009	ทีร่วมดว้ย	หรอืมาตรา	457.1	เนือ่งจาก
การกระท�าใน	หรอืความพยายามในการกระท�าความผดิ
อาญาอกุฉกรรจห์รอืความผดิอาญาประเภทลหโุทษ	หรอื
บคุคลใด	ซึง่รวมถงึผูเ้ยาว	์ทีต่อ้งอยูใ่นสถานบ�าบดัสขุภาพ
จติหรอืโปรแกรมการรักษาส�าหรับผูก้ระท�าความผดิทางเพศ



20

	 เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ | 25

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่20	ตอ่

ของค�าตดัสนิ	หรอืค�าสัง่การจัดการควบคมุในกรณีของผู ้
เยาว	์สรปุยอ่ของค�าตดัสนิทีอ่อกโดยศาลตอ้งแสดงถงึการ
ทีศ่าลมคี�าสัง่ใหบ้คุคลดงักลา่วปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของ
หมวดนี	้และใหต้อ้งรวมบคุคลดงักลา่วเขา้ในฐานขอ้มลูการ
พสิจูนอ์ตัลกัษณท์างนติวิทิยาศาสตรแ์ละดเีอ็นเอ	และ
โปรแกรมธนาคารขอ้มลู	และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหมวดนี้
อยา่งไรกต็าม	หากศาลลม้เหลวในการตรวจสอบการ
รวบรวมสิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	และรอยพมิพต์า่ง	ๆ	หรอืการ
ใสข่อ้เท็จจรงิเหลา่นีใ้นสรปุยอ่ของค�าตดัสนิหรอืค�าสัง่
การจัดการควบคมุในกรณีของผูเ้ยาว	์จะตอ้งไมเ่ป็นการ
ท�าใหก้ารจับกมุ	การสารภาพ	การพพิากษา	หรอืการ
จัดการควบคมุเป็นโมฆะ	หรอืเป็นการปลดเปลือ้งบคุคล
หนึง่	ๆ	จากขอ้ก�าหนดของหมวดนี้
มาตรา 6. การขโมยทรัพยส์นิในรา้นคา้
มาตรา 6.1. มาตรา	459.5	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
459.5. (a) แมว้า่จะมมีาตรา	459	การขโมยทรัพยส์นิ
ในรา้นคา้หมายถงึ	การเขา้ไปในสถานประกอบการเชงิ
พาณชิยด์ว้ยเจตนาทีจ่ะกระท�าการลกัทรัพยท์รัพยส์นิคา้
ปลกีหรอืสนิคา้ขณะทีส่ถานประกอบการดงักลา่วเปิดใน
ระหวา่งชัว่โมงท�าการปกต	ิทีซ่ ึง่มลูคา่ของทรัพยส์นิทีล่กั
ขโมยหรอืมเีจตนาทีจ่ะลกัขโมยนัน้ไมเ่กนิเกา้รอ้ยหา้สบิ
ดอลลาร	์($950) การเขา้ไปในสถานประกอบการเชงิ
พาณชิยด์ว้ยเจตนาทีจ่ะกระท�าการลกัทรัพยอ์ืน่ใด	ถอื
เป็นการลกัทรัพยใ์นเคหสถาน	การขโมยทรัพยส์นิในรา้น
คา้ตอ้งถกูลงโทษในความผดิอาญาประเภทลหโุทษ	
ยกเวน้วา่บคุคลหนึง่	ๆ	ถกูพพิากษาลงโทษมาแลว้ตัง้แต่
หนึง่ครัง้ขึน้ไปดว้ยการกระท�าความผดิทีร่ะบใุนขอ้	
(iv) ของวรรคยอ่ย	(C) ของวรรค	(2) ของอนุมาตรา	
(e) ของมาตรา	667	หรอืเป็นการกระท�าความผดิทีต่อ้งมี
การลงทะเบยีนตามอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	290	จะ
สามารถถกูลงโทษตามอนุมาตรา	(h) ของมาตรา	1170
(b) การกระท�าใด	ๆ	ทีก่ารขโมยทรัพยส์นิในรา้นคา้ดงัที่
ระบใุนอนุมาตรา	(a) จะถกูกลา่วโทษวา่เป็นการขโมยทรั
พยส์นิในรา้นคา้	ผูท้ีถ่กูกลา่วโทษในการขโมยทรัพยส์นิ
ในรา้นคา้	จะไมถ่กูกลา่วโทษในการลกัทรัพยใ์นเคหสถาน
หรอืการลกัทรัพยส์นิเดยีวกนันัน้
(c) “ทรัพยส์นิคา้ปลกีหรอืสนิคา้”	หมายถงึ	สิง่จัดหาให	้
ผลติภณัฑ	์โภคภณัฑ	์รายการ	หรอืองคป์ระกอบใด	ๆ	ที่
มุง่หมายเพือ่น�ามาจ�าหน่ายในรา้นคา้ปลกี
(d) “มลูคา่”	หมายถงึ	มลูคา่ปลกีของรายการหนึง่	ๆ	ที่
โฆษณาโดยสถานประกอบการคา้ปลกีทีไ่ดรั้บผลกระทบ	
โดยมลูคา่จะรวมถงึภาษีทีใ่ชบ้งัคบั
(e) หมวดนีจ้ะไมใ่ชก้บัการโจรกรรมอาวธุปืนขนาดเล็ก	
การปลอมแปลง	และการขาย	การถา่ยโอน	หรอืการโอน
กรรมสทิธิท์ีผ่ดิกฎหมายของบตัรเขา้ถงึหนึง่	ๆ	ตามมาตรา	
484e	การปลอมแปลงบตัรเขา้ถงึหนึง่	ๆ	ตามมาตรา	484f	
การใชบ้ตัรเขา้ถงึหนึง่	ๆ	ทีผ่ดิกฎหมายตามมาตรา	484g	
การโจรกรรมจากผูส้งูอายหุนึง่	ๆ	ตามอนุมาตรา	
(e) ของมาตรา	368	การรับทรัพยส์นิทีถ่กูขโมยมา	การ
ยกัยอก	หรอืการโจรกรรมอตัลกัษณต์ามมาตรา	530.5	
หรอืการโจรกรรมหรอืการใชง้านยานพาหนะโดยไมไ่ดรั้บ

ตดัสนิใหก้บัคดทีีผู่ใ้หญห่รอืผูเ้ยาวพ์ยายามกระท�าการใน
ฐานะเป็นผูใ้หญ	่หรอืไมว่า่บคุคลดงักลา่วถกูเบีย่งเบน	ถกู
ปรับ	หรอืถกูสง่ตวัเพือ่ท�าการประเมนิ	และไมว่า่จะเป็นการ
จัดการใดทีด่�าเนนิการกบัหรอืการแทนทีท่ีด่�าเนนิการใน
กรณีของผูเ้ยาวท์ีพ่บวา่ไดก้ระท�าความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
ใด	ๆ	หรอืถกูตดิสนิภายใตม้าตรา	602	ของประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยสงัคมสงเคราะหแ์ละสถานดแูล
(c) บทบญัญัตขิองหมวดนีแ้ละขอ้ก�าหนดของหมวดส�าหรั
บการยืน่สิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	และรอยพมิพต์า่ง	ๆ	ทนัททีี่
ท�าไดใ้นทางปฏบิตัติามการบรหิารจัดการ	ตอ้งน�ามาใชก้บั
บคุคลทัง้หมดทีม่คีณุสมบตัดิงัทีอ่ธบิายในอนุมาตรา	
(a) ตอ้งน�ามาบงัคบัใช	้ไมว่า่จะเป็นการแทนทีใ่ดกต็าม	
หรอืเป็นการคมุขงัในโรงพยาบาลโรคจติใด	ๆ	หรอืสถาน
รักษาของรัฐบาลหรอืของเอกชนอืน่	ๆ	และตอ้งรวมถงึแต่
ไมจ่�ากดัเพยีงบคุคลดงัตอ่ไปนี	้ซ ึง่รวมถงึผูเ้ยาว:์
(1) บคุคลใด	ๆ	ทีต่อ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลของรัฐ
หรอืสถานรักษาอืน่	ๆ	เนือ่งจากเป็นผูก้ระท�าความผดิทาง
เพศทีม่คีวามผดิปกตทิางจติภายใตข้อ้	1	(เริม่ดว้ยมาตรา	
6300) ของหมวด	2	ของสว่นที	่2	ของภาค	6	ของ
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสงัคมสงเคราะหแ์ละสถานดแูล
(2) บคุคลใด	ๆ	ทีม่คีวามผดิปกตทิางจติขัน้รนุแรงดงัที่
ก�าหนดในบทบญัญัตใินขอ้	4	(เริม่ดว้ยมาตรา	2960) ของ
หมวด	7	ของหวัขอ้	1	ของสว่นที	่3	ของประมวลกฎหมาย
อาญา
(3) บคุคลใด	ๆ	ทีพ่บวา่เป็นนักลา่เหยือ่ทีม่คีวามรนุแรง
ทางเพศตามขอ้	4	(เริม่ดว้ยมาตรา	6600) ของหมวด	2	
ของสว่นที	่2	ของภาค	6	ของประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
สงัคมสงเคราะหแ์ละสถานดแูล
(d) บทบญัญัตขิองหมวดนีเ้ป็นขอ้บงัคบัทีต่อ้งปฏบิตัติาม
และบงัคบัใชไ้มว่า่ศาลจะแนะน�าใหบ้คุคลหนึง่	ๆ	รวมถงึผู ้
เยาวใ์ด	ๆ	วา่ตอ้งใหส้ ิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	และรอยพมิพ์
ตา่ง	ๆ	กบัธนาคารขอ้มลูและฐานขอ้มลูเนือ่งจากเป็น
เงือ่นไขของภาคทณัฑ	์ทณัฑบ์น	หรอืการสารภาพผดิ	
การสารภาพไมต่อ่สู	้หรอืการใหก้ารวา่ไมก่ระท�าความผดิ
ดว้ยเหตผุลของความวกิลจรติ	หรอืค�าสารภาพใด	ๆ	ตอ่
การกระท�าความผดิใด	ๆ	ดงัทีอ่ธบิายในอนุมาตรา	(a)
(e) หากมขีัน้ใดของกระบวนการพจิารณาของศาลทีอ่ยักา
รก�าหนดวา่ยงัไมม่กีารเกบ็รวบรวมสิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	
และรอยพมิพต์า่ง	ๆ	ทีก่�าหนดใหต้อ้งมโีดยหมวดนีจ้าก
บคุคลใด	ๆ	อยัการตอ้งแจง้ใหศ้าลทราบทางวาจาพรอ้ม
บนัทกึเสยีง	หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร	และรอ้งขอใหม้คี�า
สัง่ศาลในการเกบ็รวบรวมสิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	และรอย
พมิพต์า่ง	ๆ	ดงัทีร่ะบภุายใตอ้นุมาตรา	(a) ของมาตรา	296	
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	อยา่งไรกต็าม	หากอยัการหรอื
หน่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมายอืน่	ๆ	ลม้เหลวในการแจง้
ตอ่ศาล	จะไมเ่ป็นการปลดเปลือ้งบคุคลดงักลา่วตอ่หนา้ที่
ในการใหส้ ิง่สง่ตรวจ	ตวัอยา่ง	และรอยพมิพต์า่ง	ๆ	ตาม
หมวดนี้
(f) กอ่นทีจ่ะมกีารจัดการขัน้สดุทา้ยหรอืการตดัสนิลงโทษใ
นคดดีงักลา่ว	ศาลตอ้งสอบถามและตรวจสอบวา่สิง่สง่ตรวจ	
ตวัอยา่ง	และรอยพมิพต์า่ง	ๆ	ทีก่�าหนดโดยหมวดนีนั้น้ไดม้ี
การรวบรวมแลว้	และมกีารรวมขอ้เท็จจรงินีเ้ขา้ในสรปุยอ่
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(10) การปลอมแปลง
(11) การขาย	การถา่ยโอน	หรอืการโอนกรรมสทิธิท์ีผ่ดิ
กฎหมายของบตัรเขา้ถงึตามมาตรา	484e
(12) การปลอมแปลงบตัรเขา้ถงึตามมาตรา	484f
(13) การใชท้ีผ่ดิกฎหมายของบตัรเขา้ถงึตามมาตรา	
484g
(14) การโจรกรรมอตัลกัษณต์ามมาตรา	530.5
(15) การโจรกรรมหรอืการใชง้านยานพาหนะโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตตามมาตรา	10851	ประมวลกฎหมายวา่ดว้ย
ยานพาหนะ
(b) แมว้า่จะมวีรรค	(3) ของอนุมาตรา	(h) ของมาตรา	
1170	วรรค	(2) และ	(4) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1170.12	วรรค	(2) และวรรค	(4) ของอนุมาตรา	
(c) ของมาตรา	667	บคุคลใดทีเ่คยถกูพพิากษาลงโทษ
ดว้ยการกระท�าความผดิตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปตามทีร่ะบใุน
อนุมาตรา	(a) ซึง่การกระท�าความผดินัน้กระท�าการในเห
ตกุารณท์ีต่า่งกนั	และเป็นผูท้ีต่อ่มาถกูพพิากษาลงโทษ
ในความผดิในการลกัทรัพยท์ีม่มีลูคา่นอ้ยหรอืการขโมย
ทรัพยส์นิในรา้นคา้	โดยทีม่ลูคา่ของเงนิ	แรงงาน	
อสงัหารมิทรัพย	์หรอืทรัพยส์นิสว่นบคุคลทีโ่จรกรรมนัน้
เกนิกวา่สองรอ้ยหา้สบิดอลลาร	์($250) จะถกูลงโทษ
โดยการจ�าคกุในคกุของเทศมณฑลไมเ่กนิหนึง่ปี	หรอืจ�า
คกุตามอนุมาตรา	(h) ของมาตรา	1170
(c) มาตรานีไ้มห่า้มบคุคลหรอืกลุม่บคุคลจากการถกูกลา่
วโทษเนือ่งจากละเมดิกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการกระ
ท�าความผดิอาญาเดยีวกนัทีล่ะเมดิมาตรานี้
มาตรา 8. การโจรกรรมคา้ปลกีทีจั่ดเตรยีมไวล้ว่งหนา้
มาตรา 8.1. มาตรา	490.4	ถกูเพิม่ลงในประมวล
กฎหมายอาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
490.4. (a) “ทรัพยส์นิคา้ปลกีหรอืสนิคา้”	หมายถงึ	สิง่
จัดหาให	้ผลติภณัฑ	์โภคภณัฑ	์รายการ	หรอืองคป์ระกอบ
ใด	ๆ	ทีมุ่ง่หมายเพือ่น�ามาจ�าหน่ายในรา้นคา้ปลกี
(b) “มลูคา่”	หมายถงึ	มลูคา่ปลกีของรายการหนึง่	ๆ	ที่
โฆษณาโดยสถานประกอบการคา้ปลกีทีไ่ดรั้บผลกระทบ	
โดยมลูคา่จะรวมถงึภาษีทีบ่งัคบัใช	้
(c) บคุคลใด	ๆ	ทีก่ระท�าการรว่มกบับคุคลอืน่ตัง้แตห่นึง่
คนขึน้ไป	ในการกระท�าการโจรกรรมตัง้แตก่ารโจรกรรม
สองครับ้ขึน้ไปตามมาตรา	459.5	หรอื	490.2	ตอ่
ทรัพยส์นิคา้ปลกีหรอืสนิคา้ทีม่มีลูคา่รว่มกนัเกนิกวา่สอง
รอ้ยหา้สบิดอลลาร	์($250) และเป็นการน�าเอาทรัพยส์นิ
ดงักลา่วมาเป็นของตนโดยผดิกฎหมายในระหวา่งชว่ง
เวลา	180	วนั	จะมคีวามผดิฐานการโจรกรรมคา้ปลกีทีจั่ด
เตรยีมไวล้ว่งหนา้
(d) แมว้า่จะมวีรรค	(3) ของอนุมาตรา	(h) ของมาตรา	
1170	วรรค	(2) และ	(4) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1170.12	วรรค	(2) และวรรค	(4) ของอนุมาตรา	
(c) ของมาตรา	667	การโจรกรรมคา้ปลกีทีจั่ดเตรยีมไว ้
ลว่งหนา้จะถกูลงโทษโดยการจ�าคกุในคกุของเทศมณฑล
ไมเ่กนิหนึง่ปี	หรอืจ�าคกุตามอนุมาตรา	(h) ของมาตรา	
1170

อนุญาตตามมาตรา	10851	ของประมวลกฎหมายยาน
พาหนะ
มาตรา 6.2. มาตรา	490.2	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
490.2. (a) แมว้า่จะมมีาตรา	487	หรอืบทบญัญัตอิืน่ใด
ของกฎหมายทีร่ะบถุงึการลกัทรัพยท์ีม่มีลูคา่มาก	การได ้
มาซึง่ทรัพยส์นิหนึง่	ๆ	โดยการโจรกรรม	โดยทีม่ลูคา่ของ
เงนิ	แรงงาน	อสงัหารมิทรัพย	์หรอืทรัพยส์นิสว่นบคุคลที่
โจรกรรมนัน้ไมเ่กนิเกา้รอ้ยหา้สบิดอลลาร	์($950) จะถอื
เป็นการลกัทรัพยท์ีม่มีลูคา่นอ้ย	และตอ้งถกูลงโทษเป็น
ความผดิอาญาประเภทลหโุทษ	ยกเวน้วา่บคุคลดงักลา่ว
จะถกูลงโทษตามอนุมาตรา	(h) ของมาตรา	1170	แทน
หากบคุคลนัน้ถกูพพิากษาลงโทษตัง้แตห่นึง่ครัง้ขึน้ไปใน
การกระท�าความผดิทีร่ะบใุนขอ้	(iv) ของวรรคยอ่ย	
(C) ของวรรค	(2) ของอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	667	
หรอืเป็นการกระท�าความผดิทีต่อ้งมกีารลงทะเบยีนตาม
อนุมาตรา	(c) ของมาตรา	290
(b) มาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บัการโจรกรรมใด	ๆ	ทีส่ามารถถกู
กลา่วโทษวา่เป็นการกระท�าผดิกฎหมายตามบทบญัญัติ
อืน่ใดของกฎหมาย
(c) มาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บัการโจรกรรมอาวธุปืนขนาดเล็ก 
การปลอมแปลง	และการขาย	การถา่ยโอน	หรอืการโอน
กรรมสทิธิท์ีผ่ดิกฎหมายของบตัรเขา้ถงึหนึง่	ๆ	ตามมาตรา	
484e	การปลอมแปลงบตัรเขา้ถงึหนึง่	ๆ	ตามมาตรา	484f	
การใชบ้ตัรเขา้ถงึหนึง่	ๆ	ทีผ่ดิกฎหมายตามมาตรา	484g	
การโจรกรรมจากผูส้งูอายหุนึง่	ๆ	ตามอนุมาตรา	
(e) ของมาตรา	368	การรับทรัพยส์นิทีถ่กูขโมยมา	การ
ยกัยอก	หรอืการโจรกรรมอตัลกัษณต์ามมาตรา	530.5	
หรอืการโจรกรรมหรอืการใชง้านยานพาหนะโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตตามมาตรา	10851	ของประมวลกฎหมายยาน
พาหนะ
มาตรา 7. การโจรกรรมตอ่เนือ่ง
มาตรา 7.1. มาตรา	490.3	ถกูเพิม่ลงในประมวล
กฎหมายอาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
490.3. (a) มาตรานีจ้ะใชก้บัอาชญากรรมดงัตอ่ไปนี:้
(1) การลกัทรัพยท์ีม่มีลูคา่นอ้ย
(2) การขโมยทรัพยส์นิในรา้นคา้
(3) การลกัทรัพยท์ีม่มีลูคา่มาก
(4) การลกัทรัพยใ์นเคหสถาน
(5) การจีร้ถ
(6) การปลน้
(7) อาชญากรรมทีก่ระท�าตอ่ผูส้งูอายหุรอืผูใ้หญท่ีต่อ้ง
พึง่พาผูอ้ืน่ภายในความหมายของอนุมาตรา	(d) หรอื	
(e) ของมาตรา	368
(8) การละเมดิใด	ๆ	ตอ่มาตรา	496
(9) การเอาหรอืขบัยานพาหนะทีผ่ดิกฎหมายภายใน
ความหมายของมาตรา	10851	ของประมวลกฎหมายวา่
ดว้ยยานพาหนะ
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ขอ้เสนอที	่21
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีโ้ดยสอดคลอ้งกบั
บทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	มาตรา	8	ขอ้	II
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
มาตราตา่ง	ๆ	เขา้มาในประมวลกฎหมายแพง่	ดงันัน้
บทบญัญัตทิีม่อียูจ่ะถกูลบและพมิพเ์ป็นตวัขดีฆา่และ
บทบญัญัตใิหมจ่ะถกูเพิม่และพมิพเ์ป็นตวัเอยีงเพือ่บง่
บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ	
กฎหมายวา่ดว้ยคา่เชา่ราคาประหยดั
ประชาชนแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีท�าการตรากฎหมายดงัตอ่ไปนี:้
มาตรา 1. หวัขอ้
กฎหมายนีจ้ะเป็นทีรู่จั้กและไดรั้บการอา้งองิในนาม	
“กฎหมายวา่ดว้ยคา่เชา่ราคาประหยดั”
มาตรา 2. ผลสรปุและการประกาศ
โดยเอกสารฉบบันี	้ประชาชนชาวแคลฟิอรเ์นยีลงความ
เห็นและประกาศดงัตอ่ไปนี:้
(a) มชีาวแคลฟิอรเ์นยี	(มากกวา่	17	ลา้นคน) ก�าลงัเชา่
ทีอ่ยูอ่าศยัมากวา่ทีเ่คยเป็นมา	ตามตวัเลขของรัฐ	อตัรา
เจา้ของบา้นในรัฐแคลฟิอรเ์นยีตกลงไปจนถงึระดบัต�า่สดุ
นับตัง้แตปี่	1940	หนึง่ในสีข่องกลุม่คนในยคุมลิเลนเนยีล	
(อายรุะหวา่ง	25–34	ปี) ยงัคงอาศยัอยูก่บัพอ่แม	่(ส�านัก
ส�ารวจส�ามะโนประชากรแหง่สหรัฐอเมรกิา)
(b) ราคาคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัไดพุ้ง่สงูขึน้ในชว่งหลายปีที ่
ผา่นมา	คา่เชา่เฉลีย่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีสงูกวา่ในรัฐอืน่	ๆ	
ของประเทศ	และในทัง้	50	รัฐ	เราพบวา่รัฐแคลฟิอรเ์นยีมี
อตัราการเพิม่ขึน้สงูสดุเป็นอนัดบัทีส่ ี่
(c) ผลจากการทีร่าคาทีอ่ยูอ่าศยัสงูขึน้	ท�าใหผู้เ้ชา่ชาว
แคลฟิอรเ์นยีสว่นใหญม่ภีาระทีห่นักอึง้ในการจา่ยคา่เชา่ที่
อยูอ่าศยั	ซึง่ตอ้งใชเ้งนิมากกวา่รอ้ยละ	30	ของรายไดใ้น
การจา่ยคา่เชา่ดงักลา่ว	หนึง่ในสามของผูเ้ชา่พบวา่ตอ้งใช ้
เงนิรายไดม้ากวา่รอ้ยละ	50	ในการจา่ยคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยั
(d) ตามทีก่ลุม่ความรว่มมอืดา้นทีพั่กอาศยัส�าหรับผูม้รีาย
ไดน้อ้ยของประเทศ	(National	Low	Income	Housing	
Coalition) กลา่ว	ชาวแคลฟิอรเ์นยีจะตอ้งท�างาน	92	
ชัว่โมงตอ่สปัดาหเ์พือ่ทีจ่ะสามารถเชา่หอ้งอพารท์เมนต์
หนึง่หอ้งนอนขนาดธรรมดาได ้
(e) ครอบครัวตา่ง	ๆ	ทีต่อ้งประสบกบัความไมม่ัน่คงในเรือ่งที่
อยูอ่าศยัมกัถกูบบีบงัคบัใหต้ดัสนิใจระหวา่งการจา่ยคา่เชา่และ
การตอ้งจา่ยเงนิเพือ่สิง่ทีจ่�าเป็นพืน้ฐานอืน่	ๆ	ซึง่สง่
ผลกระทบในทางลบตอ่สขุภาพของพวกเขา	แรงงานตอ้ง
ประสบกบัความล�าบากจากทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่มแ่น่นอน	และท�า
สขุภาพของพวกเขาเสือ่มลงเนือ่งจากพบกบัความล�าบากใน
การรักษางาน	ท�าใหพ้วกเขากลายเป็นผูย้ากจนและไรท้ีอ่ยู่
อาศยั

(e) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี	้มลูคา่ของ
ทรัพยส์นิคา้ปลกีทีถ่กูขโมยโดยบคุคลทีก่ระท�าการดว้ยการ
เห็นพอ้งรว่มกนั	สามารถรวมเป็นหนึง่ฐานความผดิหรอืการ
กลา่วโทษได	้โดยทีม่ลูคา่รวมของสนิคา้ขายปลกีนัน้เป็น
มลูคา่ทีพ่จิารณาแลว้วา่ก�าหนดอยูใ่นระดบัของการโจรกรรม
(f) การกระท�าความผดิใด	ๆ	ภายใตม้าตรานี	้สามารถถกู
ด�าเนนิคดใีนเทศมณฑลใดกไ็ดท้ีก่ารโจรกรรมหลกั
สามารถถกูด�าเนนิคดเีป็นความผดิหนึง่ทีแ่ยกตา่งหาก
(g) มาตรานีไ้มห่า้มบคุคลหรอืกลุม่บคุคลจากการถกูกลา่
วโทษเนือ่งจากละเมดิกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการกระ
ท�าความผดิอาญาเดยีวกนัทีล่ะเมดิมาตรานี้
มาตรา 9. การแกไ้ขเพิม่เตมิ
กฎหมายนีต้อ้งไมไ่ดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิโดยสภา
นติบิญัญัต	ิยกเวน้โดยบทกฎหมายทีส่นับสนุนจดุประสงค	์
ผลสรปุ	และการประกาศของกฎหมายนี	้และผา่นในแตล่ะ
สภาโดยการลงคะแนนเสยีงดว้ยการขานชือ่เพือ่เขา้สู่
บนัทกึประจ�าวนัในจ�านวนทีเ่ห็นชอบสามในสีข่องสมาชกิ
ของแตล่ะสภา	หรอืโดยบทกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช ้
เฉพาะเมือ่ไดรั้บการอนุมตัโิดยการลงคะแนนเสยีง
มาตรา 10. การแยกออกจากกนัได ้
หากบทกฎหมายใด	ๆ	ของบทบญัญัตนิี	้หรอืสว่นหนึง่ของ
บทบญัญัตใิด	ๆ	หรอืการใชบ้ทบญัญัตดิงักลา่วกบับคุคล
หรอืสถานการณใ์ด	ๆ	ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด	ๆ	ทีถ่อืวา่ไมถ่กู
ตอ้งหรอืขดัตอ่รัฐธรรมนูญ	บทบญัญัตหิรอืการใช ้
บทบญัญัตทิีเ่หลอือยูท่ีส่ามารถมผีลบงัคบัใชโ้ดย
ปราศจากบทบญัญัตหิรอืการใชง้านทีเ่ป็นโมฆะหรอืขดัตอ่
รัฐธรรมนูญนัน้ได	้จะตอ้งไมไ่ดรั้บผลกระทบ	และจะยงัคง
มผีลตามกฎหมายและบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสมบรูณค์รบถว้น	
และเพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายนี	้บทบญัญัตขิองบท
กฎหมายนีจ้งึสามารถแยกออกจากกนัได ้
มาตรา 11. การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนทีข่ดัแยง้
(a) ในกรณีนีข้อ้เสนอนีแ้ละขอ้เสนออืน่ทีก่ลา่วถงึการพจิา
รณาทณัฑบ์นตามมาตรา	32	ของขอ้	I	แหง่รัฐธรรมนูญ	
การเพกิถอนทณัฑบ์นและการควบคมุดแูลโดยชมุชนหลงั
การปลอ่ยตวั	การเกบ็ดเีอ็นเอ	หรอืความผดิฐานโจรกรรม	
ตอ้งปรากฏในบตัรลงคะแนนเดยีวกนัทีใ่ชท้ัว่ทัง้รัฐ	
บทบญัญัตขิองขอ้เสนออืน่หรอืขอ้เสนอตา่ง	ๆ	จะถอืวา่ขดั
แยง้กบัขอ้เสนอนี	้ในกรณีทีข่อ้เสนอนีไ้ดรั้บการลงคะแนน
เสยีงทีย่นืยนัมากกวา่ขอ้เสนอทีถ่อืวา่ขดัแยง้กบัมาตรการนี	้
ใหบ้งัคบัใชบ้ทบญัญัตขิองขอ้เสนอนีอ้ยา่งครบถว้น	และ
ขอ้เสนออืน่	ๆ	จะไมม่ผีลและเป็นโมฆะ
(b) หากขอ้เสนอนีไ้ดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งคะแนนเสี
ยง	แตถ่กูแทนทีด่ว้ยกฎหมายโดยขอ้เสนออืน่ใดทีข่ดัแยง้
กนัซึง่ไดรั้บการอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้
ครัง้เดยีวกนั	และขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนทีข่ดัแยง้กนั
จะถอืเป็นโมฆะในภายหลงั	ขอ้เสนอนีจ้ะตอ้งด�าเนนิการ
เองและมผีลตามกฎหมายและบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์
ครบถว้น
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(b) เพือ่ปรับปรงุคณุภาพชวีติใหก้บัผูเ้ชา่ชาวแคลฟิอร ์
เนยีหลายลา้นราย	และลดจ�านวนชาวแคลฟิอรเ์นยีทีต่อ้ง
เผชญิกบัปัญหาดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและปัญหาคนไรบ้า้น
(c) เพือ่หยดุการฟ้องขบัไลแ่ละการเปลีย่นทีอ่ยูอ่าศยัทีส่่
งผลกระทบตอ่ชมุชนตา่ง	ๆ	ทัว่ทัง้รัฐแคลฟิอรเ์นยี
(d) เพือ่อนุญาตใหเ้มอืง	เทศมณฑล	หรอืเมอืงและเทศ
มณฑลสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายทอ้งถิน่ส�าหรับการ
ควบคมุอตัราคา่เชา่ของอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั
ทีไ่ดรั้บใบรับรองการมผีูอ้ยูอ่าศยัมาแลว้อยา่งนอ้ย	15	ปี
(e) เพือ่อนุญาตใหก้ฎหมายทอ้งถิน่ควบคมุอตัราคา่เชา่ห
ลงัทีเ่ชา่วา่งลง	ขณะทีอ่นุญาตใหเ้จา้ของทีอ่ยูอ่าศยัขึน้
อตัราคา่เชา่ในหน่วยพืน้ทีท่ีว่า่งลงไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ	15	
ในชว่งเวลาสามปีตอ่มาทีเ่พิม่เตมิจากการขึน้คา่เชา่อืน่ใด
ทีอ่นุญาตภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่
(f) เพือ่ยกเวน้เจา้ของทีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัหนึง่หรอืสองแหง่จา
กกฎหมายทอ้งถิน่ส�าหรับการควบคมุคา่เชา่ใด	ๆ
มาตรา 4. มาตรา	1954.50	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1954.50. หมวดนีจ้ะเป็นทีรู่จั้กและอา้งองิในนามกฏ
หมายวา่ดว้ยการเชา่ทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดั	
Costa-Hawkins (Costa-Hawkins	Rental	Housing 
Affordability	Act)
มาตรา 5. มาตรา	1954.52	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1954.52. (a) แมว้า่จะมบีทบญัญัตใิดของกฎหมาย	
เจา้ของอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัสามารถก�าหนดอตัราคา่
เชา่เริม่ตน้	และคา่เชา่ทีต่ามมาทัง้หมดส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยั
หรอืหน่วยทีอ่ยูอ่าศยัทีข่อ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นจรงิ:
(1) มใีบรับรองการอยูอ่าศยัทีอ่อกใหห้ลงัวนัที	่1	
กมุภาพันธ	์1995 ไดม้กีารออกใบรับรองการเป็นทอียู่
อาศยัครัง้แรกภายใน	15	ปีนับจากวนัทีเ่จา้ของก�าหนด
อตัราคา่เขา้เริม่ตน้หรอือตัราคา่เชา่ทีต่ามมาหลงัจากนัน้
(2) ไดรั้บการยกเวน้จากกฎควบคมุการเชา่ทีอ่ยูอ่าศยัของ
หน่วยงานสาธารณะภายในวนัหรอืกอ่นวนัที	่1	กมุภาพันธ	์
1995	ตามขอ้ยกเวน้ทอ้งถิน่ส�าหรับหน่วยทีส่รา้งขึน้ใหม:่
(3) (A) ถกูแยกออกจากโฉนดไปยงัหน่วยทีอ่ยูอ่าศยั
อืน่	ๆ	หรอือนุมาตราอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งในอนุมาตรา	ทีร่ะบุ
ไวใ้นอนุมาตรา	(b) (d) หรอื	(f) ของมาตรา	11004.5	
แหง่ประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพี	และเจา้ของเป็น
บคุคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วย
เคหะสถานไมเ่กนิสองแหง่
(B) วรรคนีใ้ชไ้มไ่ดก้บัขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
(i) ทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยซึง่ผูค้รอบครองคนกอ่นไดย้ก 
เลกิโดยเจา้ของตามมาตรา	1946.1	หรอืถกูยกเลกิเมือ่มี
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเชา่ตามมาตรา	827
(ii) ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นคอนโดมเินยีมหรอืหน่วยทีย่งัไมไ่ดข้าย
แยกโดยผูแ้บง่ขายใหก้บัผูซ้ ือ้โดยสจุรติเพือ่การประเมนิคา่	
จ�านวนเงนิทีเ่ชา่เริม่แรกของหน่วยเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคข์องหมวดนีจ้ะเป็นคา่เชา่ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายมี
ผลใชใ้นวนัที	่7พฤษภาคม	2001	เวน้แตจ่�านวนเงนิคา่เชา่จะ

(f) สหภาพแรงงาน	เชน่	สมาคมครอูาจารยใ์น
แคลฟิอรเ์นยี	สมาคมพยาบาลในแคลฟิอรเ์นยี	และ
สหภาพสากลส�าหรับพนักงานผูใ้หบ้รกิาร	(Service	
Employees	International	Union	(SEIU)) ไดท้�าใหเ้รือ่
งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาประหยดัเป็นเรือ่งส�าคญัเรง่ดว่น
ส�าหรับสมาชกิของตน	ครอูาจารยท์ีใ่นเมอืงใหญต่า่ง	ๆ	
ของแคลฟิอรเ์นยีตา่งจา่ยเงนิจากเงนิเดอืนของตนรอ้ยละ	
40	ถงึ	70	ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยั	และครอูาจารยถ์กูบงัคบัให ้
ตอ้งอยูอ่าศยัในทีอ่ยูอ่าศยัทีอ่ยูห่า่งจากทีท่�างานของตน
ไปหนึง่ชัว่โมงหรอืมากกวา่นัน้
(g) แมว้า่รัฐจะมปีระชากรเพยีงรอ้ยละ	12	ของประชากร
ทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา	แตรั่ฐแคลฟิอรเ์นยีกลบัเป็นบา้นของ
ประชากรผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศยัของประเทศกวา่รอ้ยละ	22	(กระทรวง
การเคหะและการพัฒนาชมุชนของรัฐแคลฟิอรเ์นยี)
(h) ตามการศกึษาวจัิยในปี	2018	ใน	UCLA	Anderson	
Forecast	มคีวามเชือ่มโยงอยา่งมากระหวา่งคา่เชา่เฉลีย่ระดบั
สงูกบัผูค้นทีอ่ยูอ่าศยับนทอ้งถนนหรอืในสถานทีพั่กอาศยั
ชัว่คราว	เมือ่รวมกนักบัปัจจัยเสีย่งของบคุคลแลว้	ตลาดทีอ่ยู่
อาศยัราคาประหยดัทีน่อ้ยลง	จะท�าใหม้ผีูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศยัมากขึน้
(i) เรือ่งกลุม่คนไรท้ีอ่ยูอ่าศยัเป็นประเด็นหลกัของสาธาร
ณสขุ	ตามขอ้มลูของสภาดแูลสขุภาพผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศยัแหง่
ชาต	ิ(National	Health	Care	for	the	Homeless	
Council) พบวา่	ผูค้นทีไ่รท้ีอ่ยูอ่าศยัมแีนวโนม้ทีจ่ะเสยี
ชวีติกอ่นวยัมากกวา่คนปกตสิามถงึสีเ่ทา่	และมแีนวโนม้ที่
จะตดิเชือ้โรคตดิตอ่มากกวา่คนทัว่ไป
(j) ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคเตอืนวา่	ประชากรกลุม่
เปราะบางจะมคีวามคาดหมายการคงชพีทีต่�า่กวา่	อตัรา
การเป็นโรคมะเร็งทีส่งูกวา่	และความผดิปกตขิองทารก
มากกวา่	เมือ่ตอ้งยา้ยออกจากบา้นของตนเนือ่งจากการ
ปรับพืน้ทีใ่นยา่นทีอ่ยูอ่าศยัของบคุคลดงักลา่ว
(k) คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัทีส่งูขึน้ท�าใหค้วามแออดัของการจราจร
ยิง่แยล่งและเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มโดยการบงัคบัใหผู้ ้
เดนิทางตอ้งอยูอ่าศยัหา่งจากทีท่�างานของตน	รวมถงึเพิม่
เวลาการเดนิทาง	มรีายงานหนึง่ทีจั่ดท�าโดย	Pew	Charitable	
Trusts	ทีก่ลา่วถงึจ�านวนของชาวแคลฟิอรเ์นยีทีต่อ้งเดนิทาง
มากกวา่	90	นาทใีนแตล่ะครัง้	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	40	ในระหวา่งปี	
2010	ถงึ	2015	จ�านวนทีเ่พิม่ขึน้นีเ้ป็นผลโดยตรงมาจากการ
ขาดซึง่ทีอ่ยูอ่าศยัราคาประหยดัทีอ่ยูใ่กลท้ีท่�างาน
(l) หลกัฐานทีก่�าลงัเพิม่มากขึน้เรือ่ย	ๆ	ท�าใหท้ราบวา่คา่
เชา่คงทีส่ามารถสง่ผลใหเ้กดิประโยชนก์บัผูเ้ชา่อยา่ง
กวา้งขวาง	รวมถงึเศรษฐกจิของรัฐ	สิง่แวดลอ้ม	และการ
บรกิารสาธารณะของรัฐดว้ย
มาตรา 3. จดุประสงคแ์ละเจตนา
ประชาชนในรัฐแคลฟิอรเ์นยีขอประกาศจดุประสงคแ์ละ
เจตนาในการออกกฎหมายนี:้
(a) เพือ่อนุญาตใหเ้มอืงและเทศมณฑลตา่ง	ๆ	ใน
แคลฟิอรเ์นยีพัฒนาและใชน้โยบายการควบคมุคา่เชา่	ที่
ท�าใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ชา่สามารถหาและจา่ยคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยั
ในเขตปกครองของตนได ้
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กฎบตัร	ขอ้บญัญัต	ิหรอืขอ้บงัคบัทอ้งถิน่	ทีอ่อกโดยเมอืง	
เทศมณฑล	หรอืเมอืงและเทศมณฑล
มาตรา 6. มาตรา	1954.53	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1954.53. (a) อยา่งไรกต็ามบทบญัญัตอิืน่ใดของกฎหม
าย	และยกเวน้ตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นมาตรา	1954.52	และใน
อนุมาตรา	(b) ของมาตรานี	้บทบญัญัตขิองกฎบตัร	ขอ้
บญัญัต	ิหรอืขอ้บงัคบัทอ้งถิน่	ส�าหรับเมอืง	เทศมณฑล	หรอื
เมอืงและเทศมณฑลสามารถควบคมุอตัราคา่เชา่เริม่ตน้หรอื
คา่เชา่ตอ่มาส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยั	เจา้ของ
อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัสามารถตัง้อตัราคา่เชา่เริม่ตน้
ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วย	ยกเวน้ในกรณีใดกต็ามตอ่ไปนี:้
(1) การครอบครองกอ่นหนา้นีไ้ดถ้กูบอกเลกิโดยเจา้ของ
ตามมาตรา	1946.1	หรอืถกูยกเลกิเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขการเชา่ตามมาตรา	827	ยกเวน้การเปลีย่นแปลง
ทีอ่นุญาตโดยกฎหมายในวงเงนิคา่เชา่หรอืคา่ธรรมเนยีม	
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องวรรคนี	้การบอกเลกิ
หรอืการไมต่อ่สญัญาของเจา้ของ	หรอืขอ้ตกลงทีบ่นัทกึ
ไวก้บัหน่วยงานของรัฐบาลทีก่�าหนดขอ้จ�ากดัคา่เชา่ใหแ้ก่
ผูเ้ชา่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	จะถกูตคีวามวา่เป็นการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเชา่ตามมาตรา	827
(A) ในเขตอ�านาจศาลทีค่วบคมุโดยขอ้บญัญัตหิรอืบทบญั
ญัตขิองกฎบตัร	อตัราคา่เชา่ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วย	
เจา้ของทีย่กเลกิหรอืไมต่อ่อายสุญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลง
กบัหน่วยงานของรัฐบาลทีก่�าหนดขอ้จ�ากดัคา่เชา่ใหแ้กผู่ ้
เชา่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	อาจไมก่�าหนดคา่เชา่เริม่ตน้เป็น
เวลาสามปีนับจากวนัทีบ่อกเลกิสญัญาหรอืไมม่กีารตอ่
สญัญาหรอืขอ้ตกลง	ส�าหรับการเชา่อาศยัใหมใ่ด	ๆ	ทีจั่ด
ตัง้ขึน้ในชว่งระยะเวลาสามปี	อตัราคา่เชา่ส�าหรับการเชา่
อาศยัใหมท่ีจั่ดตัง้ขึน้ในทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยทีว่า่งใหเ้ชา่
นัน้จะตอ้งอยูใ่นอตัราเดยีวกบัคา่เชา่ภายใตส้ญัญาทีย่กเลกิ
หรอืไมม่กีารตอ่อายหุรอืบนัทกึขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของ
รัฐบาลทีก่�าหนดขอ้จ�ากดัในการเชา่ใหแ้กผู่เ้ชา่ทีม่ี
คณุสมบตัเิหมาะสม	รวมทัง้การเพิม่ขึน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตหลงั
จากการยกเลกิ	หรอืยกเลกิสญัญา	หรอืขอ้ตกลงทีบ่นัทกึไว ้
(B) วรรคยอ่ย	(A) ไมถ่กูน�าไปใชก้บัการเชา่อาศยัใหม่
ใด	ๆ	ในระยะเวลา	12	เดอืนหรอืมากกวา่ระยะเวลาทีจั่ด
ตัง้ขึน้หลงัจากวนัที	่1	มกราคม	2000	ตามสญัญาของ
เจา้ของหรอืขอ้ตกลงทีบ่นัทกึไวก้บัหน่วยงานของรัฐบาล
ทีก่�าหนดขอ้จ�ากดัในการเชา่ใหแ้กผู่เ้ชา่ทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม	เวน้แตก่ารวา่งลงในทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยนัน้
กอ่นหนา้เป็นไปตามสญัญาทีย่งัไมต่อ่หรอืถกูยกเลกิ	หรอื
บนัทกึขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของรัฐบาลทีก่�าหนดขอ้
จ�ากดัในการเชา่ใหแ้กผู่เ้ชา่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	ตามที่
อธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในวรรคยอ่ยดงักลา่ว
(2) เจา้ของไดต้กลงท�าสญัญาเป็นอยา่งอืน่กบัหน่วยงาน
ของรัฐในการพจิารณาการมสีว่นรว่มสนับสนุนทางการเงนิ
โดยตรงหรอืรปูแบบอืน่	ๆ	ทีร่ะบไุวใ้นหมวด	4.3	(เริม่ตน้
ดว้ยมาตรา	65915) ของภาค	1	ของหวัขอ้	7	แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐบาล
(3) อตัราคา่เชา่เริม่ตน้ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยซึง่
เป็นอตัราคา่เชา่เริม่ตน้ทีถ่กูควบคมุโดยขอ้บญัญัตหิรอื

อยูภ่ายใตบ้งัคบัของบทบญัญัตอิืน่ในหมวดนี	้อยา่งไรกต็าม	
หากทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยคอนโดมเินยีมตรงตามเกณฑใ์น
วรรค	(1) หรอื	(2) ของอนุมาตรา	(a) หรอืหากบรรดาทีอ่ยู่
อาศยัหรอืหน่วย	ยกเวน้หากมหีน่วยหนึง่ถกูขายไปโดยผู ้
แบง่ขายใหก้บัผูซ้ ือ้โดยสจุรติตามมลูคา่	และผูแ้บง่ขายได ้
ครอบครองทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยคอนโดมเินยีมทีย่งัไมไ่ด ้
ขายนัน้	ๆ	เป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกัอยา่งนอ้ยหนึง่ปีหลงัจาก
อนุมาตรานัน้ไดเ้กดิขึน้	ดงันัน้วรรคยอ่ย	(A) ของวรรค	(3) 
จะใชก้บัทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยคอนโดมเินยีมทีย่งัไมข่ายนัน้
(C) ในกรณีทีอ่ตัราคา่เชา่เริม่ตน้หรอืคา่เชา่ตอ่มาของที ่
อยูอ่าศยัหรอืหน่วยถกูควบคมุโดยขอ้บญัญัตหิรอื
บทบญัญัตขิองกฎบตัรทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที	่1	
มกราคม	1995	ใหบ้งัคบัใชด้งัตอ่ไปนี:้
(i) เจา้ของอสงัหารมิทรัพยท์ีร่ะบไุวใ้นวรรคนีอ้าจตัง้อตัราค่
าเชา่เริม่ตน้	และอตัราคา่เชา่ตอ่มาส�าหรับการครอบครองที่
มอียูเ่ดมิ	และการครอบครองใหมท่ัง้หมดทีม่ผีลในหรอืหลงั
จากวนัที	่1	มกราคม	1999	เป็นตน้ไป	หากการเชา่มผีลใน
หรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	1999	เป็นตน้ไปเกดิขึน้ระหวา่งวนั
ที	่1	มกราคม	1996	และวนัที	่31	ธนัวาคม	1998
(ii) นับตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	1999	เจา้ของ
อสงัหารมิทรัพยต์ามทีร่ะบไุวใ้นวรรคนีอ้าจก�าหนดอตัราคา่
เชา่เริม่ตน้	และคา่เชา่ตอ่มาส�าหรับการเชา่ใหมท่ัง้หมดใน
กรณีทีก่ารเชา่เดมิมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที	่31	ธนัวาคม	1995
(iii) อตัราคา่เชา่เริม่ตน้ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยตามที่
อธบิายไวใ้นวรรคนีซ้ ึง่เป็นอตัราคา่เชา่เริม่ตน้ทีถ่กูควบคมุ
โดยขอ้บญัญัตหิรอืบทบญัญัตขิองกฎบตัรทีม่ผีลตัง้แตว่นั
ที	่1	มกราคม	1995	อาจไมเ่กนิจ�านวนทีค่�านวณไวต้าม
อนุมาตรา	(c) ของมาตรา	1954.53	จนถงึวนัที	่1	มกราคม	
1999	จนถงึวนัที	่1	มกราคม	1999	เจา้ของ
อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัตามทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคนีอ้าจ
ก�าหนดอตัราคา่เชา่เริม่ตน้ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วย
เฉพาะทีผู่เ้ชา่ไดย้า้ยออก	ละทิง้	หรอืยกเลกิโดยสมคัรใจ
ตามวรรค	(2) ของมาตรา	1161	แหง่ประมวลกฎหมาย
กระบวนการทางแพง่
(b) อนุมาตรา	(a) ไมถ่กูน�าไปใชใ้นกรณีเจา้ของไดต้กลง
ท�าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐในการพจิารณาการมสีว่นรว่ม
สนับสนุนทางการเงนิโดยตรง	หรอืรปูแบบความชว่ยเหลอื
อืน่	ๆ	ทีร่ะบไุวใ้น	หมวด	4.3	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	65915) 
ของภาค	1	ของหวัขอ้	7	แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล
(c) ไมม่สี ิง่ใดในมาตรานีจ้ะถกูตคีวามวา่มผีลตอ่อ�านาจห
นา้ทีข่องหน่วยงานของรัฐทีอ่าจมอียูเ่พือ่ก�าหนด	หรอื
ตดิตามตรวจสอบพืน้ฐานการขบัไล่
(d) มาตรานีไ้มใ่ชก้บัทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยใด	ๆ	ทีม่กีาร
ละเมดิอยา่งรา้ยแรงดา้นสขุภาพ	ความปลอดภยั	เพลงิ
ไหม	้หรอืประมวลกฎหมายเกีย่วกบัอาคาร	ยกเวน้กรณีที่
เกดิจากภยัพบิตัซิ ึง่หมายเรยีกบคุคลทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ของรัฐบาลทีเ่หมาะสมและยงัคงไมม่กีารปรับปรงุเป็น
เวลาไมน่อ้ยกวา่หกเดอืนหรอืหอ้งวา่งในปีกอ่นหนา้นัน้
(e) ตามกฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	สทิธขิองเจา้ของ
ในการไดรั้บอตัราของผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมจาก
อสงัหารมิทรัพยจ์ะไมถ่กูลดทอนโดยบทบญัญัตขิอง



21

30 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่21	ตอ่

เจา้ของในการก�าหนดอตัราคา่เชา่เริม่ตน้	เวน้แตเ่จา้ของ
จะไดรั้บหนังสอืแจง้จากผูเ้ชา่ซึง่เป็นคูส่ญัญาในสญัญา
และไดรั้บคา่เชา่ตอ่มาภายหลงั
(e) (c) ไมม่สี ิง่ใดในมาตรานีจ้ะถกูตคีวามวา่มผีลตอ่อ�าน
าจหนา้ทีข่องหน่วยงานของรัฐทีอ่าจมอียูเ่พือ่ควบคมุ
บงัคบัหรอืตดิตามตรวจสอบเหตผุลการไลท่ี่
(f) มาตรานี ้(d) อนุมาตรา	(b)	ไมใ่ชก้บัทีอ่ยูอ่าศยัหรอื
หน่วยใด	ๆ	หากเป็นไปตามเงือ่นไขตอ่ไปนีท้ัง้หมด:
(1) ทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยดงักลา่วไดรั้บการอา้งถงึใน
รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐบาลทีเ่หมาะสม
วา่มกีารละเมดิดา้นสขุภาพ	ความปลอดภยั	ไฟไหม	้หรอืการ
ละเมดิประมวลกฎหมายเกีย่วกบัอาคารตามทีก่�าหนดไวใ้น
มาตรา	17920.3	แหง่ประมวลกฎหมายสขุภาพและความ
ปลอดภยั	โดยไมร่วมถงึการละเมดิใด	ๆ	ทีเ่กดิจากภยัพบิตั ิ
(2) หมายเรยีกบคุคลถกูออกอยา่งนอ้ย	60	วนักอ่นวนั
ปลอ่ยวา่งใหเ้ชา่
(3) การฝ่าฝืนทีอ่า้งถงึไมไ่ดรั้บการลดหยอ่นเมือ่ผูเ้ชา่
กอ่นหนา้ยา้ยออก	และยงัคงสถานะไมล่ดหยอ่นเป็นเวลา	
60	วนัหรอืเป็นชว่งเวลานานกวา่นัน้	อยา่งไรกต็าม	ชว่ง
เวลา	60	วนันัน้อาจถกูปรับขยายโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลทีเ่หมาะสมซึง่ออกหมายเรยีกบคุคล
มาตรา 7. การตคีวามตามเจตนารมณเ์สรี
กฎหมายนีจ้ะถกูตคีวามอยา่งกวา้ง	ๆ	เพือ่ใหบ้รรลจุดุ
ประสงคข์องกฎหมาย
มาตรา 8. การแกไ้ขเพิม่เตมิและการยกเลกิ
ตามอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	10	ของขอ้	II	แหง่รัฐธรรมนูญ
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	สภานติบิญัญัตอิาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
กฎหมายนีเ้พือ่สนับสนุนจดุประสงคโ์ดยบทกฎหมายทีผ่า่นใน
แตล่ะสภาโดยการลงคะแนนเสยีงเรยีกเขา้ทีล่งไวใ้นบนัทกึ
การประชมุสภาซึง่เป็นสองในสามของสมาชกิทีล่งนามโดยผู ้
วา่การรัฐ	ไมม่บีทกฎหมายใดทีจ่�ากดัหรอืท�าลายอ�านาจทีไ่ด ้
รับการบรูณะโดยกฎหมายนีไ้ปยงัเมอืง	เทศมณฑล	หรอืเมอืง
และเทศมณฑล	เพือ่ก�าหนดอตัราคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยัจะมผีลเวน้
แตจ่ะไดรั้บอนุมตัโิดยเสยีงขา้งมากของเขตเลอืกตัง้
มาตรา 9. การแยกออกจากกนัได ้
หากบทบญัญัตใิด	ๆ	ของกฎหมายนี	้หรอืการใชก้ฎหมาย
กบับคุคลใด	ๆ	หรอืพฤตกิารณใ์ด	ๆ	ถอืเป็นโมฆะ	การเป็น
โมฆะนัน้จะไมก่ระทบตอ่บทบญัญัต	ิหรอืการใชอ้ืน่ของ
กฎหมายนีท้ีอ่าจมผีลบงัคบัใชโ้ดยปราศจากบทบญัญัติ
หรอืการใชท้ีเ่ป็นโมฆะ	และในตอนทา้ยนีบ้ทบญัญัตขิอง
กฎหมายนีส้ามารถแยกออกจากกนัได ้
มาตรา 10. ขอ้เสนอทีข่ดัแยง้กนั
หากกฎหมายนีแ้ละขอ้เสนออืน่ใดทีร่ะบอุ�านาจหนา้ทีข่อง
หน่วยงานรัฐบาลทอ้งถิน่ในการก�าหนดอตัราคา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยั
จะปรากฏบนบตัรลงคะแนนการเลอืกตัง้เดยีวกนัทัว่รัฐ	
บทบญัญัตขิองขอ้เสนอนัน้หรอืขอ้เสนออืน่	ๆ	จะถอืวา่ขดัแยง้
กบักฎหมายนี	้หากกฎหมายนีไ้ดรั้บการลงคะแนนเสยีงยนืยนั
เป็นจ�านวนมากกวา่ขอ้เสนออืน่ทีถ่อืวา่ขดัแยง้กบับทบญัญัติ
นัน้	บทบญัญัตแิหง่กฎหมายนีจ้ะมผีลบงัคบัใชโ้ดยครบถว้น	
และขอ้เสนอนัน้หรอืขอ้เสนออืน่	ๆ	จะไมม่ผีลและเป็นโมฆะ

บทบญัญัตขิองกฎบตัรทีม่ผีลตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	1995	
ไมอ่าจเกนิจ�านวนทีค่�านวณไวต้ามอนุมาตรา	
(c) จนถงึวนัที	่1	มกราคม	1999
(b) อนุมาตรา	(a) น�าไปใชแ้ละรวมถงึ	การตอ่อายกุารเชา่
ครัง้แรกโดยผูเ้ชา่รายเดยีวกนั	ผูเ้ชา่	ผูเ้ชา่ทีไ่ดรั้บอนุญาต	
หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีไ่ดรั้บอนุญาตตลอดชว่งเวลาทีเ่ขา้พัก
ของตนในอตัราคา่เชา่ทีก่�าหนดไวส้�าหรับการเชา่ครัง้แรก
(c)  
(b) ในเขตอ�านาจศาลใด	ๆ	ทีค่วบคมุโดยบทบญัญัตขิอง
กฎบตัร	ขอ้บญัญัต	ิหรอืขอ้บงัคบั	อตัราคา่เชา่เริม่ตน้ของ
ทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วย	ซึง่อตัราคา่เชา่เริม่ตน้จะไดรั้บการ
ควบคมุโดยขอ้บญัญัตหิรอืบทบญัญัตขิองกฎบตัรทีม่ผีล
ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	1995	จนถงึวนัที	่1	มกราคม	1999	
ใหเ้ป็นไปตามอนุมาตรานี	้ในกรณีทีห่ากผูเ้ชา่รายกอ่นได ้
ยา้ยออก	ละทิง้	หรอืยกเลกิโดยสมคัรใจ	ตามวรรค	(2) 
ของมาตรา	1161	แหง่ประมวลกฎหมายกระบวนการทาง
แพง่	เจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยจะไดรั้บอนุญาตให ้
อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัอาจก�าหนดอตัราคา่เชา่เริม่ตน้
ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยทีว่า่งหรอืถกูทิง้รา้งเป็น
จ�านวนเงนิโดยไมเ่กนิสองเทา่ โดยมเีงือ่นไขวา่อตัราคา่
เชา่เริม่ตน้ทีก่�าหนดตามอนุมาตรานี	้รวมกบัการเพิม่ของ
อตัราคา่เชา่ในชว่งเวลาสามปีตอ่มา	จะไมเ่กนิรอ้ยละ	15	
ทีม่ากกวา่อตัราคา่เชา่ทีม่ผีลส�าหรับการเชา่กอ่นหนา้นี้
ทนัท	ีหรอืในจ�านวนรอ้ยละ	70	ของคา่เชา่ตลาดส�าหรับ
หน่วยเทยีบเคยีง	ขึน้อยูก่บัวา่จ�านวนใดสงูกวา่ 
การเพิม่อตัราคา่เชา่เริม่ตน้ใดกต็ามทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย
และก�าหนดขึน้ตามอนุมาตรานีอ้าจนอกเหนอืจากอตัราคา่
เชา่เริม่ตน้ใดกต็ามอาจไมส่ามารถทดแทนหรอืแทนที่
อตัราคา่เชา่ทีเ่พิม่ขึน้ตามกฎหมายทอ้งถิน่ได ้
(d) (1) ไมม่สี ิง่ใดในมาตรานีห้รอืบทบญัญัตอิืน่ใดของกฎ
หมายนีจ้ะถกูตคีวามเพือ่ไมใ่หม้กีารจัดตัง้ในสญัญาเชา่
หรอือตัราคา่เชา่เฉพาะทีจ่ะตอ้งใชใ้นกรณีทีห่น่วยเชา่นัน้
เป็นหน่วยแบง่เชา่	ไมม่สี ิง่ใดในมาตรานีจ้ะถกูตคีวามวา่ให ้
สญูเสยีพันธะสญัญาทีท่�าขึน้กอ่นวนัที	่1	มกราคม	1996
(2) หากผูค้รอบครองดัง้เดมิหรอืผูค้รอบครองทีเ่ขา้มา
ครอบครองทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยเดมิตามขอ้ตกลงการเชา่
กบัเจา้ของนัน้ไมไ่ดอ้าศยัอยูท่ีน่ั่นเป็นการถาวรอกีตอ่ไป	
เจา้ของอาจเพิม่คา่เชา่ตามจ�านวนทีอ่นุญาตโดยมาตรานีใ้ห ้
กบัผูเ้ชา่ชว่งหรอืผูรั้บโอนสทิธิต์ามกฎหมายซึง่ไมไ่ดพ้�านัก
อยูใ่นอาคารหรอืทีอ่ยูอ่าศยักอ่นวนัที	่1	มกราคม	1996
(3) อนุมาตรานีไ้มใ่ชก้บัการเปลีย่นแปลงบางสว่นในการเขา้
พักทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วย	ซึง่ผูอ้ยูอ่าศยัของสถานทีจ่�านวน
หนึง่คนหรอืมากกวา่นัน้	ตามขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีร่ะบไุวข้า้ง
ตน้	ยงัคงครอบครองทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยตามกฎหมาย	หรอื
ในกรณีทีผู่เ้ชา่ชว่งหรอืผูรั้บโอนสทิธิต์ามกฎหมายซึง่พ�านัก
อยูใ่นอาคารทีพั่กอาศยัหรอืหน่วยกอ่นวนัที	่1	มกราคม	1996	
ทีย่งัคงครอบครองทีอ่ยูอ่าศยัหรอืหน่วยนัน้	ไมม่อีะไรในสว่น
นีจ้ะถกูตคีวามเพือ่ขยายหรอืลดสทิธขิองเจา้ของในการระงับ
ความยนิยอมใหแ้บง่เชา่หรอืการก�าหนดได ้
(4) การยอมรับคา่เชา่โดยเจา้ของไมถ่อืเป็นการสละสทิธิ	์
หรอืไมใ่ชเ่ชน่นัน้กต็าม	จะป้องกนัการบงัคบัใชข้อ้ตกลงที่
หา้มมใิหแ้บง่เชา่	หรอืก�าหนด	หรอืเป็นการสละสทิธิข์อง
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เป็นแสน	ๆ	คน	อาจบงัคบัใหค้นเหลา่นีท้�างานตามกะและมี
ชัว่โมงบงัคบั	ลดความสามารถในการท�าการตดัสนิใจของตน
เกีย่วกบังานทีเ่ลอืกท�าและชัว่โมงทีจ่ะท�างาน
(e) การปกป้องความสามารถของชาวแคลฟิอรเ์นยีในการ
ท�างานเป็นผูรั้บจา้งอสิระทัว่ทัง้รัฐโดยใชแ้พลตฟอรม์การ
รว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ของแอปนัน้
เป็นสิง่จ�าเป็น	เพือ่ใหป้ระชาชนยงัคงสามารถเลอืกงานที่
จะท�า	ท�างานบอ่ยทีส่ดุหรอืนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีต่อ้งการ	และ
ท�างานกบัแพลตฟอรม์หลาย	ๆ	อนัหรอืบรษัิทหลาย	ๆ	แหง่	
ในขณะทีย่งัคงรักษาการเขา้ถงึบรกิารรว่มเดนิทางในเสน้
ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ของแอปทีเ่ป็นประโยชนแ์กผู่ ้
บรโิภค	ธรุกจิขนาดเล็ก	และเศรษฐกจิของแคลฟิอรเ์นยี
(f) คนขบัรถของแอปการรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนั 
หรอืการจัดสง่สมควรทีจ่ะไดรั้บความปลอดภยัทางเศรษฐกจิ	
หมวดนีม้คีวามจ�าเป็นในการปกป้องอสิรภาพในการท�างานอยา่ง
อสิระ	ในขณะทีย่งัใหค้นงานเหลา่นีไ้ดรั้บสวสัดกิารและการ
ปกป้องใหมท่ีไ่มม่ภีายใตก้ฎหมายปัจจบุนั	สวสัดกิารและการ
ปกป้องเหลา่นี	้รวมถงึเงนิอดุหนุนดา้นการรักษาพยาบาลโดยมี
เงนิสมทบเฉลีย่ทีก่�าหนดภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการรักษา
พยาบาลทีไ่มแ่พง	(Affordable	Care	Act,	ACA) การประกนัรา
ยไดข้ัน้ต�า่ใหมท่ีผ่กูตดิกบัรอ้ยละ	120	ของคา่แรงขัน้ต�า่โดย
ไมม่ขีัน้สงูสดุ	คา่ชดเชยส�าหรับยานพาหนะ	การประกนัอบุตัเิหตุ
จากการท�างานทีจ่ะครอบคลมุการบาดเจ็บจากการท�างาน	และ
การปกป้องจากการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคามทางเพศ
(g) กฎหมายแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีและบรษัิทเครอืขา่ยที ่
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่	
ควรจะปกป้องความปลอดภยัของทัง้คนขบัรถและผู ้
บรโิภค	โดยไมก่ระทบตอ่สทิธขิองคนขบัรถของแอปทีใ่ห ้
บรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ใน
การท�างานเป็นผูรั้บจา้งอสิระ	การปกป้องดงักลา่วอยา่ง
นอ้ยควรจะรวมถงึการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมของ
คนขบัรถ	นโยบายการใชก้ฎระเบยีบลงโทษอยา่งเขม้งวด
ตอ่ความผดิทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิและแอลกอฮอล	์และการ
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัของคนขบัรถ
7450. ค�าแถลงจดุประสงค	์จดุประสงคข์องหมวดนีม้ดีงัตอ่ไปนี้
(a) เพือ่ปกป้องสทิธทิางกฎหมายพืน้ฐานของชาวแคล ิ
ฟอรเ์นยีในการเลอืกท�างานในฐานะผูรั้บจา้งอสิระกบั
บรษัิททีใ่หบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการ
จัดสง่ทัว่ทัง้รัฐ
(b) เพือ่ปกป้องสทิธสิว่นบคุคลของคนขบัรถของแอปที ่
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่	
เพือ่ใหม้คีวามยดืหยุน่ในการก�าหนดดว้ยตนเองวา่จะ
ท�างานเมือ่ไร	ทีไ่หน	และอยา่งไร
(c) เพือ่ก�าหนดใหบ้รษัิทเครอืขา่ยทีใ่หบ้รกิารรว่มเดนิทาง
ในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ในการเสนอการปกป้อง
และสวสัดกิารใหมใ่หส้�าหรับคนขบัรถของแอปทีใ่หบ้รกิาร
รว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่	รวมถงึระดบั
คา่ตอบแทนขัน้ต�า่	การประกนัทีค่รอบคลมุการบาดเจ็บจาก
การท�างาน	การประกนัอบุตัเิหตรุถยนต	์เงนิอดุหนุนดา้น
การรักษาพยาบาลส�าหรับคนขบัรถทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	

ขอ้เสนอที	่22
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีโ้ดยสอดคลอ้งกบั
บทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	มาตรา	8	ขอ้	II
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีไ้ดเ้พิม่มาตรา
ตา่ง	ๆ	เขา้ในประมวลกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิและวชิาชพี	
และแกไ้ขเพิม่เตมิมาตราของกฎหมายวา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การเกบ็ภาษี	ดว้ยเหตนุี	้บทบญัญัตใิหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิ
เขา้ไปจะพมิพด์ว้ยตวัเอยีงเพือ่แสดงวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ	
มาตรา 1. หมวด	10.5	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	7448) ได ้
ถกูเพิม่เขา้มาในภาค	3	ของกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิและ
วชิาชพี	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
หมวด 10.5. คนขบัรถและบรกิารของแอป
ขอ้ 1. หวัขอ้	ผลสรปุและการประกาศ	และค�าแถลงจดุ
ประสงค์
7448. 	หวัขอ้	หมวดนีจ้ะเป็นทีรู่จั้กและอาจอา้งองิถงึใน
ชือ่กฎหมายปกป้องคนขบัรถและบรกิารของแอป
7449. ผลสรปุและการประกาศ	ประชาชนแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีลงความเห็นและประกาศดงัตอ่ไปนี:้
(a) ชาวแคลฟิอรเ์นยีหลายแสนคนเลอืกทีจ่ะท�างานเป็นผู ้
รับจา้งอสิระในเศรษฐกจิยคุใหม	่โดยใชแ้พลตฟอรม์การรว่ม
เดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ของแอป	เพือ่
ขนสง่ผูโ้ดยสารหรอืจัดสง่อาหาร	ของช�า	และสนิคา้อืน่	เป็น
ชอ่งทางในการสรา้งรายได	้ในขณะทีย่งัมคีวามยดืหยุน่ใน
การตดัสนิใจวา่จะท�างานเมือ่ไร	ทีไ่หน	และอยา่งไร
(b) คนขบัรถของแอปการรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีว 
กนัหรอืการจัดสง่ของเหลา่นี	้รวมถงึผูป้กครองทีต่อ้งการ
ท�างานทีม่ตีารางงานยดืหยุน่ในขณะทีบ่ตุรก�าลงัเรยีนอยู่
ในโรงเรยีน	นักเรยีนทีต่อ้งการหารายไดใ้นระหวา่งชัน้
เรยีน	คนเกษียณอายทุีท่�างานเพือ่การรว่มเดนิทางในเสน้
ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่เป็นเวลาสองถงึสามชัว่โมงตอ่
สปัดาหเ์พือ่เป็นรายไดเ้สรมิใหก้บัรายไดค้งทีแ่ละเพือ่
ปฏสิมัพันธท์างสงัคม	คูส่มรสของทหารทีม่กัจะตอ้งยา้ย
ไปทีใ่หมบ่อ่ยครัง้	และครอบครัวทีต่อ้งดิน้รนกบัคา่ครอง
ชพีทีส่งูในรัฐแคลฟิอรเ์นยีและตอ้งการหารายไดพ้เิศษ
(c) ผูบ้รโิภคและธรุกจิของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจ�านวนหลายลา้น	
และเศรษฐกจิโดยรวมของรัฐของเรา	ยงัไดรั้บประโยชนจ์าก
การบรกิารของประชาชนทีท่�างานเป็นผูรั้บจา้งอสิระจากการ
ใชแ้พลตฟอรม์การรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการ
จัดสง่ของแอป	คนขบัรถของแอปการรว่มเดนิทางในเสน้
ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ใหบ้รกิารขนสง่ทีส่ะดวกและราคา
ไมแ่พงใหแ้กส่าธารณะ	ลดการเมาแลว้ขบั	ชว่ยใหค้วาม
สะดวกในการเดนิทางส�าหรับผูส้งูอายแุละผูท้พุพลภาพ	ให ้
ทางเลอืกในการเดนิทางแกค่รอบครัวทีไ่มม่กี�าลงัทรัพยท์ีจ่ะ
ซือ้ยานพาหนะได	้และใหท้างเลอืกในการจัดสง่ทีร่าคาไม่
แพงและสะดวกสบายส�าหรับรา้นขายของช�า	รา้นอาหาร	
รา้นคา้ปลกี	และธรุกจิในทอ้งถิน่และผูอ้ปุถมัภธ์รุกจิ
(d) อยา่งไรกต็าม	การบญัญัตกิฎหมายลา่สดุไดค้กุคามทีจ่ะ
ยบัยัง้โอกาสในการท�างานทีย่ดืหยุน่ของชาวแคลฟิอรเ์นยี
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7453. การรับประกนัรายได ้(a) บรษัิทเครอืขา่ยจะตอ้ง
แน่ใจวา่ในแตล่ะรอบของรายได	้คนขบัรถของแอปจะได ้
รับคา่ตอบแทนไมน่อ้ยไปวา่รายไดส้ทุธขิัน้ต�า่ตามที่
อธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในมาตรานี	้รายไดส้ทุธขิัน้
ต�า่ก�าหนดระดบัคา่ตอบแทนต�า่สดุทีรั่บประกนัส�าหรับคน
ขบัรถของแอปซึง่จะลดลงไมไ่ด	้รายไดส้ทุธขิัน้ต�า่นีจ้ะไม่
ถกูใชเ้พือ่ยบัยัง้คนขบัรถของแอปทีจ่ะไดค้า่ตอบแทนใน
ระดบัทีส่งูขึน้	ไมว่า่ดว้ยทางใดกต็าม
(b) ส�าหรับรอบของรายไดแ้ตล่ะรอบ	บรษัิทเครอืขา่ยจะ
เปรยีบเทยีบรายไดส้ทุธขิองคนขบัรถของแอปกบัรายไดส้ทุธิ
ขัน้ต�า่ส�าหรับคนขบัรถของแอปในชว่งรอบของรายได	้ใน
กรณีทีร่ายไดส้ทุธขิองคนขบัรถของแอปในรอบของรายได ้
นัน้นอ้ยกวา่รายไดส้ทุธขิัน้ต�า่ในชว่งรอบของรายได	้บรษัิท
เครอืขา่ยจะเพิม่จ�านวนเงนิเพิม่เตมิของสว่นตา่งรายไดค้นขบั
รถของแอปนัน้	โดยจะตอ้งไมเ่กนิรอบของรายไดต้อ่ไป
(c) บรษัิทเครอืขา่ยหรอืตวัแทนจะตอ้งไมเ่อา	รับ	หรอืเกบ็	เงนิ
คา่ตอบแทนพเิศษ	หรอืสว่นหนึง่ของคา่ตอบแทนนัน้	ทีล่กูคา้
ไดจ้า่ย	ให	้หรอืทิง้เอาไวส้�าหรับคนขบัรถของแอป	หรอืหกัเงนิ
สว่นนัน้ออกจากรายไดเ้นือ่งจากคนขบัรถของแอปส�าหรับการ
รว่มเดนิทางหรอืจัดสง่ใชบ้ญัชสี�าหรับการจา่ยคา่ตอบแทน
พเิศษทีเ่ชือ่มโยงกบัการรว่มเดนิทางหรอืการจัดสง่	บรษัิทเครอื
ขา่ยซึง่อนุญาตใหล้กูคา้จา่ยคา่ตอบแทนพเิศษดว้ยบตัรเครดติ	
จะจา่ยเงนิคา่ตอบแทนพเิศษเต็มจ�านวนทีล่กูคา้ไดร้ะบไุวบ้นใบ
เสร็จบตัรเครดติใหแ้กค่นขบัรถของแอป	โดยไมห่กัคา่
ธรรมเนยีมหรอืตน้ทนุการด�าเนนิการช�าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ	ที่
บรษัิทบตัรเครดติอาจจะเรยีกเกบ็กบับรษัิทเครอืขา่ย
(d) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นหมวดนี	้ใหใ้ชค้�า
จ�ากดัความดงัตอ่ไปนี:้
(1) “คา่แรงขัน้ต�า่ทีเ่กีย่วขอ้ง”	หมายถงึ	คา่แรงขัน้ต�า่ที่
รัฐก�าหนดส�าหรับทกุอตุสาหกรรม	หรอืหากผูโ้ดยสารหรอื
สิง่ของถกูรับขึน้มาภายในขอบเขตพืน้ทีข่องรัฐบาลทอ้ง
ถิน่ซึง่มคีา่แรงขัน้ต�า่ทีส่งูกวา่ทีใ่ชก้นัทัว่ไปใน
อตุสาหกรรม	คา่แรงขัน้ต�า่ของรัฐบาลทอ้งถิน่นัน้	คา่แรง
ขัน้ต�า่ทีเ่กีย่วขอ้งจะพจิารณาจากสถานทีต่ัง้ทีผู่โ้ดยสาร
หรอืสิง่ของถกูรับขึน้มา	และจะถกูใชเ้พือ่ค�านวณกบัเวลา
ทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการตามค�าขอส�าหรับบรกิารรว่มเดนิ
ทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่
(2) “รอบของรายได”้	หมายถงึ	รอบของการจา่ยเงนิ	ที่
ก�าหนดโดยบรษัิทเครอืขา่ย	ไมเ่กนิ	14	วนัทีต่อ่เนือ่งกนั
ตามปฏทินิ
(3) “รายไดส้ทุธ”ิ	หมายถงึ	รายไดท้ัง้หมดทีค่นขบัรถ
ของแอปไดรั้บในรอบของรายได	้โดยมเีงือ่นไขวา่จ�านวน
เงนินัน้เป็นไปตามมาตรฐานทัง้สองขอ้ดงัตอ่ไปนี:้
(A) จ�านวนเงนิไมร่วมคา่ตอบแทนพเิศษ	คา่ธรรมเนยีม
ผา่นทาง	คา่ท�าความสะอาด	คา่ธรรมเนยีมสนามบนิ	หรอื
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีล่กูคา้เป็นผูช้�าระ
(B) จ�านวนเงนินีร้วมถงึเงนิรางวลัจงูใจหรอืโบนัสอืน่	ๆ
(4) “รายไดส้ทุธขิัน้ต�า่”	หมายถงึ	ส�าหรับรอบของรายได ้
ใด	ๆ	กต็าม	จ�านวนเงนิทัง้หมดซึง่ประกอบดว้ย:
(A) ส�าหรับเวลาทีท่�างาน	ผลรวมรอ้ยละ	120	ของคา่แรง
ขัน้ต�า่ทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับเวลาทีท่�างานนัน้

การปกป้องจากการคกุคามและการเลอืกปฏบิตั	ิและสทิธิ
ตามสญัญาทีบ่งัคบัและกระบวนการอทุธรณ์
(d) เพือ่ปรับปรงุความปลอดภยัสาธารณะโดยก�าหนดให ้
มกีารตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม	การฝึกอบรมดา้น
ความปลอดภยัของคนขบัรถ	และบทบญัญัตดิา้นความ
ปลอดภยัอืน่	ๆ	เพือ่ชว่ยไมใ่หค้นขบัรถของแอปทีใ่ห ้
บรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่เป็น
ภยัคกุคามตอ่ลกูคา้หรอืสาธารณะ
ขอ้ 2. ความเป็นอสิระของคนขบัรถของแอป
7451. การปกป้องความเป็นอสิระ	อยา่งไรกต็าม
บทบญัญัตอิืน่ใดของกฎหมาย	ไดแ้ก	่ประมวลกฎหมาย
แรงงาน	ประมวลกฎหมายการประกนัส�าหรับการวา่งงาน	
และค�าสัง่	ขอ้บงัคบั	หรอืความเห็นอืน่	จากกระทรวงความ
สมัพันธท์างอตุสาหกรรม	หรอืคณะกรรมการ	กอง	หรอื
กรรมาธกิารภายในกระทรวงความสมัพันธท์าง
อตุสาหกรรม	คนขบัรถของแอปเป็นผูรั้บจา้งอสิระ	และไม่
ไดเ้ป็นพนักงานหรอืตวัแทนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
สมัพันธข์องคนขบัรถของแอปกบับรษัิทเครอืขา่ย	หาก
เป็นไปตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี:้
(a) บรษัิทเครอืขา่ยไมไ่ดก้�าหนดวนั	เวลา	หรอืจ�านวน
ชัว่โมงขัน้ต�า่เฉพาะ	เพยีงฝ่ายเดยีว	ซึง่คนขบัรถของแอป
จะตอ้งเขา้สูแ่อปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้าน
ออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย
(b) บรษัิทเครอืขา่ยไมก่�าหนดใหค้นขบัรถของแอปจะ 
ตอ้งตอบรับตอ่ค�าขอบรกิารใด	ๆ	ของการรว่มเดนิทางใน
เสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่	โดยจะเป็นเงือ่นไขในการ
เขา้ถงึแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้าน
ออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย
(c) บรษัิทเครอืขา่ยไมไ่ดจ้�ากดัคนขบัรถของแอปในการ 
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ผา่น
ทางบรษัิทเครอืขา่ยยกเวน้ในชว่งเวลาทีท่�างานดว้ยแอปนี้
(d) บรษัิทเครอืขา่ยไมไ่ดจ้�ากดัคนขบัรถของแอปในการ
ท�างานในอาชพีหรอืธรุกจิอืน่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย
7452. ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสญัญาและการสิน้สดุ	(a) บรษัิ
ทเครอืขา่ยและคนขบัรถของแอปจะตอ้งเขา้รว่มในขอ้
ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรกอ่นทีค่นขบัรถไดเ้ขา้ถงึ
แอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลนข์อง
บรษัิทเครอืขา่ย
(b) บรษัิทเครอืขา่ยจะไมย่ตุสิญัญากบัคนขบัรถของแอป	
เวน้แตจ่ะเป็นไปตามเหตผุลทีร่ะบไุวใ้นสญัญา
(c) บรษัิทเครอืขา่ยจะจัดใหม้ดี�าเนนิการตามกระบวนการ
อทุธรณส์�าหรับคนขบัรถของแอปซึง่บรษัิทเครอืขา่ยได ้
ยกเลกิสญัญาได ้
7452.5. ความเป็นอสิระทีไ่มไ่ดรั้บผลกระทบ	ไมม่สีว่น
ใดในขอ้	3	(เริม่ตน้ทีม่าตรา	7453) ถงึขอ้	11	(เริม่ตน้
ทีม่าตรา	7467) ทีร่วมดว้ย	ของหมวดนี	้จะถกูตคีวามไป
ในลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงความสมัพันธร์ะหวา่งบรษัิท
เครอืขา่ยและคนขบัรถของแอป	ซึง่เงือ่นไขตา่ง	ๆ	อธบิาย
ไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในมาตรา	7451
ขอ้ 3. คา่ตอบแทน
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ของบรษัิทเครอืขา่ยในระหวา่งไตรมาสปฏทินิปัจจบุนั
จนถงึเวลานัน้
(c) Covered	California	อาจน�าขอ้บงัคบัมาใชห้รอืแกไ้ข
เพิม่เตมิตามทีเ่ห็นสมควร	เพือ่อนุญาตใหค้นขบัรถของ
แอปไดรั้บเงนิอดุหนุนตามมาตรานี	้เพือ่ลงทะเบยีนใน
แผนสขุภาพผา่นทาง	Covered	California
(d) (1) ตามเงือ่นไขในการใหเ้งนิอดุหนุนเพือ่การรักษา
พยาบาลตามทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในอนุมาตรา	
(a) บรษัิทเครอืขา่ยอาจก�าหนดใหค้นขบัรถของแอปสง่ห
ลกัฐานปัจจบุนัของการลงทะเบยีนในแผนสขุภาพทีต่รง
ตามคณุสมบตั	ิหลกัฐานของการลงทะเบยีนปัจจบุนัอาจ
รวมถงึ	บตัรสมาชกิหรอืบตัรประจ�าตวัการประกนัสขุภาพ	
หลกัฐานของแบบฟอรม์การคุม้ครองและการเปิดเผย
ขอ้มลูจากแผนสขุภาพ	หรอืแบบฟอรม์เรยีกรอ้งคา่
สนิไหม	และเอกสารอืน่ทีจ่�าเป็นเพือ่สง่ขอ้เรยีกรอ้ง
(2) คนขบัรถของแอปมเีวลาไมน่อ้ยกวา่	15	วนัตามปฏทินิ
จากวนัสิน้สดุของไตรมาสปฏทินิในการสง่หลกัฐานของการ
ลงทะเบยีนตามทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในวรรค	(1)
(3) บรษัิทเครอืขา่ยจะใหเ้งนิอดุหนุนการรักษาพยาบาล
ทีค่รบก�าหนดในไตรมาสปฏทินิภายใตอ้นุมาตรา	
(a) ภายใน	15	วนัของวนัสิน้สดุของไตรมาสปฏทินิหรอื
ภายใน	15	วนัของวนัทีค่นขบัรถของแอปไดส้ง่หลกัฐาน
ของการลงทะเบยีนตามทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนใน
วรรค	(1) แลว้แตว่า่อนัใดจะเกดิขึน้ภายหลงั
(e) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นมาตรานี	้ไตรมาส
ปฏทินิหมายถงึชว่งเวลาทัง้สีช่ว่งตอ่ไปนี:้
(1) วนัที	่1	มกราคม	ถงึ	31	มนีาคม
(2) วนัที	่1	เมษายน	ถงึ	30	มถินุายน
(3) วนัที	่1	กรกฎาคม	ถงึ	30	กนัยายน
(4) วนัที	่1	ตลุาคม	ถงึ	31	ธนัวาคม
(f) ไมม่สีว่นใดในมาตรานีจ้ะถกูตคีวามเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้นขั
บรถของแอปไดรั้บเงนิอดุหนุนการรักษาพยาบาลจากบรษัิท
เครอืขา่ยหนึง่บรษัิทหรอืมากกวา่ในไตรมาสปฏทินิเดยีวกนั
(g) ในวนัที	่31	ธนัวาคม	2020	หรอืกอ่นหนา้	และหลงั
จากนัน้ทกุวนัที	่1	กนัยายน	หรอืกอ่นหนา้	
Covered	California	จะเผยแพรเ่บีย้ประกนัรายเดอืน
เฉลีย่ทัว่ทัง้รัฐของปีปฏทินิตอ่ไปส�าหรับบคุคล	ตามแผน
ประกนัสขุภาพทองแดงของ	Covered	California
(h) มาตรานีจ้ะไมส่ามารถใชง้านได	้ในกรณีที่
สหรัฐอเมรกิาหรอืรัฐแคลฟิอรเ์นยีด�าเนนิการใชร้ะบบการ
ดแูลสขุภาพสากล	หรอืระบบทีค่ลา้ยกนัอยา่งมาก	ซึง่
ขยายการครอบคลมุใหก้บัผูรั้บเงนิอดุหนุนภายใตม้าตรานี้
7455. การป้องกนัการสญูเสยีและการรับผดิ	จะไมม่ี
บรษัิทเครอืขา่ยใดทีด่�าเนนิงานในรัฐแคลฟิอรเ์นยีเป็น
เวลามากกวา่	90	วนั	เวน้แตบ่รษัิทเครอืขา่ยจะม	ีให	้หรอื
มเิชน่นัน้จัดหาการคุม้ครองประกนัตอ่ไปนี:้
(a) เพือ่ประโยชนข์องคนขบัรถของแอป	การประกนั
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการท�างานจะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยใน
การรักษาพยาบาลและการสญูเสยีรายไดท้ีเ่กดิจากการ
บาดเจ็บ	ในขณะทีค่นขบัรถของแอปยงัคงออนไลนก์บั

(B) (i) คา่ตอบแทนตอ่ไมลส์�าหรับคา่พาหนะทีอ่ธบิายไว ้
โดยละเอยีดชดัเจนในวรรคยอ่ยนีค้ณูกบัจ�านวนไมล์
ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการท�างาน
(ii) หลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องหมวดนีแ้ละส�าหรับปี
ปฏทินิ	2021	คา่ตอบแทนตอ่ไมลส์�าหรับคา่พาหนะ	จะ
เป็นสามสบิเซนต	์($0.30) ตอ่ไมลท์ีใ่ชท้�างาน	ส�าหรับ
ปีปฏทินิหลงัจากปี	2021	จ�านวนเงนิตอ่ไมลท์ีใ่ชท้�างาน
จะถกูปรับตามขอ้ความ	(iii)
(iii) ส�าหรับปีปฏทินิหลงัจากปี	2021	คา่ตอบแทนตอ่ไมล์
ส�าหรับคา่พาหนะทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ความ	(ii) จะถกูปรับเป็น
รายปีเพือ่สะทอ้นถงึเงนิเฟ้อตามทีว่ดัโดยดชันรีาคาผูบ้รโิภค
ส�าหรับผูบ้รโิภคในเมอืงทัง้หมด	(CPI-U) ซึง่เผยแพรโ่ดยส
�านักงานสถติแิรงงานแหง่สหรัฐอเมรกิา	ส�านักงานคลงัจะ
ค�านวณและเผยแพรก่ารปรับทีจ่�าเป็นโดยวรรคยอ่ยนี้
(e) ไมม่สีว่นใดในมาตรานีจ้ะถกูตคีวามวา่บรษัิทเครอืข่
ายจะตอ้งใหค้า่ตอบแทนเป็นจ�านวนเฉพาะแกค่นขบัรถ
ของแอปส�าหรับค�าขอบรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทาง
เดยีวกนัหรอืจัดสง่	ตราบใดทีร่ายไดส้ทุธขิองคนขบัรถของ
แอปในแตล่ะรอบของรายไดเ้ทา่กบัหรอืเกนิรายไดส้ทุธขิัน้
ต�า่ของคนขบัรถของแอปส�าหรับรอบของรายไดนั้น้ตามที่
อธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในอนุมาตรา	
(b) เพือ่ความชดัเจน	รายไดส้ทุธขิัน้ต�า่ในมาตรานีจ้ะถกู
ค�านวณดว้ยคา่เฉลีย่ตลอดระยะเวลาของรอบของรายได ้
แตล่ะรอบ
ขอ้ 4. ผลประโยชน์
7454. เงนิอดุหนุนดา้นสขุภาพ (a) สอดคลอ้งกบัคา่ 
ตอบแทนเฉลีย่ทีก่�าหนดภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการรักษา
พยาบาลทีไ่มแ่พง	(ACA) บรษัิทเครอืขา่ยจะใหเ้งนิสนับสนุ
นดา้นสขุภาพทกุไตรมาสแกค่นขบัรถของแอปทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในมาตรานี	้คนขบั
รถของแอปซึง่ไดจ้�านวนของระยะเวลาท�างานตอ่สปัดาห์
เฉลีย่ตอ่ไปนีบ้นแพลตฟอรม์ของบรษัิทเครอืขา่ยในไตรมาส
ปฏทินิจะไดรั้บเงนิอดุหนุนตอ่ไปนีจ้ากบรษัิทเครอืขา่ย
(1) ส�าหรับระยะเวลาท�างานเฉลีย่	25	ชัว่โมงหรอืมากกวา่
ตอ่สปัดาหใ์นไตรมาสปฏทินิ	จ�านวนเงนิทีช่�าระทีม่ากกวา่
หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	100	ของคา่ตอบแทน	ACA	เฉลีย่
ส�าหรับเบีย้ประกนัรายไดเ้ฉลีย่ของ	Covered	California	ที่
เกีย่วขอ้งส�าหรับแตล่ะเดอืนในไตรมาส
(2) ส�าหรับระยะเวลาท�างานอยา่งนอ้ย	15	ชัว่โมงแตน่อ้ย
กวา่	25	ชัว่โมงตอ่สปัดาหใ์นไตรมาสปฏทินิ	จ�านวนเงนิที่
ช�าระทีม่ากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	50	ของคา่ตอบแทน	ACA	
เฉลีย่ส�าหรับเบีย้ประกนัรายไดเ้ฉลีย่ของ	Covered	California	
ทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับแตล่ะเดอืนในไตรมาส
(b) เมือ่สิน้สดุแตล่ะรอบของรายได	้บรษัิทเครอืขา่ยจะ
ใหข้อ้มลูตอ่ไปนีแ้กค่นขบัรถของแอปแตล่ะคน
(1) จ�านวนชัว่โมงทีท่�างานทีค่นขบัรถของแอปไดส้ะสม
บนแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลน์
ของบรษัิทเครอืขา่ยในระหวา่งรอบของรายไดนั้น้
(2) จ�านวนชัว่โมงทีท่�างานทีค่นขบัรถของแอปไดส้ะสม
บนแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลน์
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เหตใุกลช้ดิจากการใชง้านยานพาหนะของคนขบัรถของ
แอปในระหวา่งการท�างาน	ในกรณีทีก่รมธรรมไ์มไ่ด ้
ครอบคลมุยานพาหนะ	ซึง่เป็นไปตามอนุมาตรา	
(b) ของมาตรา	11580.1	ของประมวลกฎหมายการ
ประกนั
(2) ส�าหรับผลประโยชนข์องสาธารณะ	TNC	ตามทีน่ยิาม
ไวใ้นมาตรา	7463	จะดแูลกรมธรรมก์ารประกนัการรับผดิ	
ตามทีก่�าหนดโดยขอ้	7	(เริม่ตน้ทีม่าตรา	5430) ของ
หมวด	8	ของภาค	2	ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค
(3) ส�าหรับผลประโยชนข์องสาธารณะ	TCP	ตามทีน่ยิาม
ไวใ้นมาตรา	7463	จะดแูลกรมธรรมก์ารประกนัการรับผดิ	
ตามทีก่�าหนดโดยขอ้	4	(เริม่ตน้ทีม่าตรา	5391) ของ
หมวด	8	ของภาค	2	ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค
ขอ้ 5. การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัแิละความปลอดภยั
สาธารณะ
7456. การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั	ิ
(a) เป็นการปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย	เวน้แตจ่ะขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิ
ในการประกอบอาชพีโดยสตุจรติ	หรอืตามความตอ้งการดา้น
ความปลอดภยัสาธารณะหรอืของคนขบัรถของแอป	เพือ่ให ้
บรษัิทเครอืขา่ยปฏเิสธทีจ่ะท�าสญัญา	ยกเลกิสญัญา	หรอืปิด
การใชง้านแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้าน
ออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย	กบัคนขบัรถของแอปปัจจบุนั	
หรอืในอนาคต	บนพืน้ฐานของเชือ้ชาต	ิสผีวิ	บรรพบรุษุ	ชาติ
ก�าเนดิ	ศาสนา	หลกัความเชือ่ทางศาสนา	การทพุพลภาพทาง
รา่งกายหรอืทางใจ	เพศ	รสนยิมทางเพศ	การระบหุรอืการ
แสดงออกจากทางเพศ	สภาพทางการแพทย	์ขอ้มลูพันธกุรรม	
สถานะการสมรสม	หรอืสถานะทางทหาร	หรอืทหารผา่นศกึ
(b) การเรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้ตามมาตรานีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใต ้
วธิดี�าเนนิการทีก่�าหนดโดยกฎหมายสทิธพิลเมอืง	Unruh	
(มาตรา	51	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่) และจะอยูภ่ายใต ้
ขอ้ก�าหนดและการเยยีวยาของมาตรานัน้
7457. การป้องกนัการคกุคามทางเพศ (a) บรษัิทเครอื
ขา่ยจะสรา้งนโยบายเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ	เพือ่
ปกป้องคนขบัรถของแอปหรอืสาธารณชนทีใ่ชก้ารบรกิาร
รว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการบรกิารจัดสง่	
นโยบายนีจ้ะมอียูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทเครอืขา่ย	
นโยบายจะปฏบิตัอิยา่งนอ้ยตอ่ไปนี:้
(1) ระบพุฤตกิรรมทีอ่าจเป็นการคกุคามทางเพศ	รวมถงึ
พฤตกิรรมตอ่ไปนี	้การเขา้ถงึทางเพศทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ	
การช�าเลอืงมอง	แสดงทา่ทาง	หรอืการแสดงวตัถ	ุภาพ	
การต์นู	หรอืโปสเตอร	์ทีส่อ่ไปในทางเพศ	ความเห็น	ค�า
เรยีก	การออกเสยีงไมช่ดั	หรอืเรือ่งตลก	ทีไ่ปในทาง
เสือ่มเสยี	ค�าพดูทีเ่สือ่มเสยีทางเพศ	หรอืขอ้ความหรอืค�า
เชญิทีส่อ่หรอืลามก	และการสมัผัสหรอืท�ารา้ยทาง
รา่งกาย	และขดัขวางหรอืปิดกัน้ไมใ่หเ้คลือ่นไหว
(2) แสดงวา่บรษัิทเครอืขา่ย	และหลายกรณีในกฎหมาย	
หา้มคนขบัรถของแอปและลกูคา้ใชบ้รกิารรว่มเดนิทางใน
เสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่เพือ่ท�าการคกุคามทีห่า้ม

แอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลนข์อง
บรษัิทเครอืขา่ย	กรมธรรมจ์ะตอ้งใหอ้ยา่งนอ้ยตอ่ไปนี้
(1) ความคุม้ครองส�าหรับคา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลที่
เกดิขึน้	สงูสดุอยา่งนอ้ยหนึง่ลา้นดอลลาร	์($1,000,000)
(2) (A) การช�าระเงนิส�าหรับการทพุพลภาพเทา่กบัรอ้ยละ	
66	ของรายไดร้ายสปัดาหเ์ฉลีย่จากบรษัิทเครอืขา่ยทัง้หมด
ส�าหรับคนขบัรถของแอปในวนัทีไ่ดรั้บบาดเจ็บ	โดยอตัรา
การช�าระเงนิรายสปัดาหข์ัน้ต�า่สดุและสงูสดุจะตอ้งพจิารณา
ตามอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	4453	ของประมวลกฎหมาย
แรงงานส�าหรับ	104	สปัดาหแ์รกหลงัจากการบาดเจ็บ
(B) “รายไดร้ายสปัดาหเ์ฉลีย่”	หมายถงึ	รายไดร้วมของ
คนขบัรถของแอปจากบรษัิทเครอืขา่ยทัง้หมดในระหวา่ง	
28	วนักอ่นเกดิอบุตัเิหตทุีไ่ดรั้บการคุม้ครองหารดว้ยสี่
(b) เพือ่ประโยชนข์องคูส่มรส	บตุร	และผูอ้ยูใ่นอปุการะ
อืน่	ๆ	ของคนขบัรถของแอป	การประกนัการเสยีชวีติจาก
อบุตัเิหตสุ�าหรับการบาดเจ็บของคนขบัรถของแอป	ใน
ขณะทีค่นขบัรถของแอปยงัคงออนไลนบ์นแอปพลเิคชนั
หรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลนข์องบรษัิทเครอื
ขา่ยทีเ่กดิการเสยีชวีติ	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์อง
อนุมาตรานี	้คา่ใชจ้า่ยในการฝังศพและผลประโยชนไ์ดรั้บ
จากการเสยีชวีติ	จะถกูพจิารณาตามมาตรา	4701	และ
มาตรา	4702	ของประมวลกฎหมายแรงงาน
(c) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี	้“ออนไลน”์	
หมายถงึ	เวลาทีค่นขบัรถของแอปก�าลงัใชแ้อปพลเิคชนั
หรอืแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย	
และสามารถรับค�าขอบรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนั
หรอืการจัดสง่จากบรษัิทเครอืขา่ย	หรอืในระหวา่งการท�างาน
(d) การประกนัอบุตัเิหตจุากการประกอบอาชพีหรอืการ 
ประกนัการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตภุายใตอ้นุมาตรา	(a) และ	
(b) จะไมถ่กูก�าหนดใหคุ้ม้ครองอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในขณะ
ออนไลนแ์ตน่อกเหนอืเวลาท�างาน	ซึง่คนขบัรถของแอปที่
ไดรั้บบาดเจ็บไดท้�างานกบับรษัิทเครอืขา่ยหนึง่แหง่หรอื
มากกวา่	หรอืเมือ่คนขบัรถของแอปก�าลงัท�ากจิกรรมสว่น
ตวั	หากอบุตัเิหตถุกูคุม้ครองโดยการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การท�างานหรอืการประกนัการเสยีชวีติจากอบุตัเิหต	ุซึง่
ดแูลโดยบรษัิทเครอืขา่ยหนึง่แหง่หรอืมากกวา่	ผูรั้บประกนั
ภยัของบรษัิทเครอืขา่ยทีย่ืน่ขอ้เรยีกรอ้งจะมสีทิธิไ์ดรั้บเงนิ
ชว่ยเหลอืตามสดัสว่นของการคุม้ครองของบรษัิทเครอืขา่ย
หนึง่แหง่หรอืมากกวา่	จนถงึความคุม้ครองและจ�านวนที่
จ�ากดัในอนุมาตรา	(a) และ	(b)
(e) ผลประโยชนใ์ด	ๆ	ทีใ่หก้บัคนขบัรถของแอปภายใต ้
อนุมาตรา	(a) และ	(b) ของมาตรานี	้จะถกูพจิารณาเป็น
จ�านวนทีต่อ้งจา่ยภายใตก้ฎหมายเงนิชว่ยเหลอืหรอืผล
ประโยชนจ์ากการทพุพลภาพของพนักงาน	เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคใ์นการพจิารณาจ�านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยภายใต ้
การประกนัใด	ๆ 	ทีใ่หไ้วภ้ายใตข้อ้	2	(เริม่ตน้ทีม่าตรา	11580) 
ของหมวด	1	สว่น	3	ภาค	2	ของประมวลกฎหมายการประกนั
(f) (1) ส�าหรับผลประโยชนข์องสาธารณะ	DNC	ตามที่
นยิามไวใ้นมาตรา	7463	จะดแูลการประกนัความรับผดิ
ทางยานพาหนะ	อยา่งนอ้ยหนึง่ลา้นดอลลาร	์
($1,000,000) ตอ่เหตทุีเ่กดิขึน้	เพือ่ชดเชยบคุคล
ภายนอกตอ่การบาดเจ็บหรอืสญูเสยี	ซึง่เกดิขึน้โดยมลู
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นทีจ่ะอนุญาตใหค้นขบัรถของแอปใชแ้อปพลเิคชนัหรอื
แพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย	
บรษัิทเครอืขา่ยจะตอ้งสง่ส�าเนาเอกสารหรอืส�าเนา
อเิล็กทรอนกิส	์หรอืผลสรปุการตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรรมเบือ้งตน้ใหก้บัคนขบัรถของแอป
(c) คนขบัรถของแอปจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชแ้อปพลเิค
ชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านทางออนไลนข์องบรษัิทเครอื
ขา่ยหากมคีณุสมบตัติรงกบัขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
(1) คนขบัรถเคยถกูตดัสนิวา่มอีาชญากรรมใด	ๆ	ทีร่ะบไุว ้
ในวรรคยอ่ย	(B) ของวรรค	(2) ของอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	5445.2	ของประมวลกฎหมาย
สาธารณูปโภค	มคีวามผดิอาญาอกุฉกรรจร์า้ยแรงตามที่
ก�าหนดโดยอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	1192.7	ของ
ประมวลกฎหมายหรอือาชญากรรมจากความเกลยีดชงัใด	
ๆ	ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	422.55	แหง่ประมวล
กฎหมายอาญา
(2) คนขบัรถเคยถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิภายในเจ็ดปีทีผ่า่น
มาในอาชญากรรมใด	ๆ	ทีร่ะบไุวใ้นวรรค	(3) ของอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	5445.2	ของประมวลกฎหมาย
สาธารณูปโภค
(d) (1) ความสามารถของคนขบัรถของแอปในการใช ้
แอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านทางออนไลนข์อง
บรษัิทเครอืขา่ยอาจถกูระงับ	หากบรษัิทเครอืขา่ยทราบวา่
คนขบัรถเคยถกูจับกมุในขอ้หากอ่อาชญากรรมใด	ๆ	ที่
ระบไุวใ้นขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
(A) วรรคยอ่ย	(B) ของวรรค	(2) หรอืวรรค	(3) ของ
อนุมาตรา	(a) ของมาตรา	5445.2	แหง่ประมวลกฎหมาย
สาธารณูปโภค
(B) อนุมาตรา	(c) ของมาตรานี้
(2) การระงับทีอ่ธบิายไวใ้นวรรค	(1) อาจถกูยกเลกิเมือ่
มกีารยกเลกิการจับกมุในขอ้หาอาชญากรรมใด	ๆ	ทีร่ะบุ
ไวใ้นวรรคยอ่ย	(B) ของวรรค	(2) หรอืวรรค	(3) ของ
อนุมาตรา	(a) ของมาตรา	5445.2	ของประมวลกฎหมาย
สาธารณูปโภคทีไ่มส่ง่ผลใหเ้กดิการตดัสนิวา่กระท�าผดิ	
การยกเลกิดงักลา่วรวมถงึการคน้พบวา่ไมม่คีวามผดิจรงิ
จากขอ้กลา่วหาใด	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	การพน้จากการพจิารณา
คด	ีค�าเบกิความทีร่ะบวุา่อยัการผูฟ้้องคดทีีม่อี�านาจศาล
ในความผดิทีถ่กูกลา่วหาไดป้ฏเิสธทีจ่ะยืน่ฟ้องคดอีาญา	
หรอืค�าเบกิความทีร่ะบชุว่งเวลาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดที่
อธบิายไวใ้นบทที	่2	(เริม่ตัง้แตม่าตรา	799) ของหวัขอ้	3	
ของสว่นที	่2	ในประมวลกฎหมายอาญานัน้หมดอายแุลว้
(e) ไมม่สีว่นใดในมาตรานีท้ีจ่ะถกูตคีวามเพือ่ป้องกนัไม ่
ใหบ้รษัิทเครอืขา่ยก�าหนดมาตรฐานเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ประวตัอิาชญากรรม
(f) แมว้า่จะมมีาตรา	1786.12	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่	
หน่วยงานรายงานผูบ้รโิภคเชงิสบืสวนอาจสง่รายงานผู ้
บรโิภคเชงิสบืสวนไปยงับรษัิทเครอืขา่ยเกีย่วกบับคุคลที่
ตอ้งการเป็นคนขบัรถของแอปไมว่า่คนขบัรถของแอปจะ
เป็นพนักงานหรอืผูรั้บจา้งอสิระของบรษัิทเครอืขา่ย
7459. การอบรมดา้นความปลอดภยั (a) บรษัิทเครอื 
ขา่ยจะตอ้งก�าหนดใหค้นขบัรถของแอปท�าการฝึกอบรมที่

(3) ก�าหนดกระบวนการส�าหรับคนขบัรถของแอป	ลกูคา้	
หรอืผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารรว่มเดนิทาง	ในการสง่ขอ้รอ้ง
ทกุขใ์นลกัษณะทีรั่กษาความลบัเทา่ทีเ่ป็นไปได	้การ
สบืสวนทีเ่ป็นกลางและทนัเวลา	และการด�าเนนิการแกไ้ข	
และการแกปั้ญหา	ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีร่วบรวมไดใ้นระหวา่ง
ขัน้ตอนการสบืสวน
(4) ใหโ้อกาสแกค่นขบัรถของแอปและลกูคา้ในการใช ้
บรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการบรกิารจัด
สง่	ในการสง่ขอ้รอ้งทกุขท์างอเิล็กทรอนกิส	์เพือ่ขอ้รอ้ง
ทกุขจ์ะไดถ้กูแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว
(5) แสดงใหเ้ห็นวา่เมือ่บรษัิทเครอืขา่ยไดรั้บขอ้กลา่วหา
การประพฤตมิชิอบ	บรษัิทจะท�าการสบืสวนอยา่งยตุธิรรม	
ทนัเวลา	และถีถ่ว้น	เพือ่ใหบ้รรลขุอ้สรปุทีส่มเหตสุมผล	
ตามขอ้มลูทีร่วบรวมได ้
(6) แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ทัง้คนขบัรถของแอปและ
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการ
บรกิารจัดสง่	จะไมไ่ดรั้บการตอบโตจ้ากการสง่ค�ารอ้งทกุขโ์ดย
สจุรติหรอืมสีว่นรว่มในการสบืสวนตอ่คนขบัรถของแอป	ลกูคา้	
หรอืผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนั
(b) กอ่นทีจ่ะใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนั 
หรอืการบรกิารจัดสง่ผา่นทางแอปพลเิคชนัหรอื
แพลตฟอรม์ทีเ่ปิดใชง้านออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย	
คนขบัรถของแอปจะตอ้งปฏบิตัทิัง้สองอยา่งดงัตอ่ไปนี:้
(1) พจิารณาทบทวนนโยบายการลว่งละเมดิทางเพศ
ของบรษัิทเครอืขา่ย
(2) ยนืยนักบับรษัิทเครอืขา่ย	โดยการยนืยนัทาง
อเิล็กทรอนกิสถ์อืวา่เพยีงพอแลว้วา่คนขบัรถของแอปได ้
พจิารณาทบทวนนโยบายการลว่งละเมดิทางเพศของ
บรษัิทเครอืขา่ยแลว้
(c) การเรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้ตามมาตรานีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใต ้
วธิดี�าเนนิการทีก่�าหนดโดยกฎหมายสทิธพิลเมอืง	Unruh	
(มาตรา	51	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่) และจะอยูภ่ายใต ้
ขอ้ก�าหนดและการเยยีวยาของมาตรานัน้
7458. การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม	
(a) บรษัิทเครอืขา่ยจะตอ้งด�าเนนิการ	หรอืก�าหนดใหบ้คุคล
ภายนอกด�าเนนิการ	การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมใน
ระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศเบือ้งตน้ส�าหรับคนขบัรถของ
แอปแตล่ะรายทีใ่ชแ้อปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้าน
ทางออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ยเพือ่ใหบ้รกิารรว่มเดนิ
ทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่	การตรวจสอบ
ประวตัจิะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	5445.2	แหง่ประมวลกฎหมาย
สาธารณูปโภค	แมว้า่จะมบีทบญัญัตอิืน่ใดของกฎหมายใน
ทางตรงกนัขา้ม	หลงัจากทีบ่รษัิทเครอืขา่ยไดรั้บความ
ยนิยอมจากคนขบัรถของแอปเพือ่การตรวจสอบประวตัเิบือ้ง
ตน้แลว้	ไมจ่�าเป็นจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเพิม่เตมิส�าหรับ
การตดิตามตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมของคนขบัรถของ
แอปอยา่งตอ่เนือ่ง	หากเครอืขา่ยบรษัิทเลอืกทีจ่ะด�าเนนิการ
ตดิตามตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่งดงักลา่ว
(b) บรษัิทเครอืขา่ยจะตอ้งด�าเนนิการตรวจสอบประวตั ิ
อาชญากรรมเบือ้งตน้ตามทีก่�าหนดโดยอนุมาตรา	(a) กอ่



22

36 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่22	ตอ่

ละเมดินโยบายการไมท่นอยา่งเด็ดขาดตามทีร่ะบไุวใ้น
อนุมาตรา	(a) โดยทีค่นขบัรถหรอืลกูคา้ทราบวา่รายงาน
วา่ไมม่มีลูความจรงิหรอือา้งองิรายงานไปทีเ่จตนาในการ
ปฏเิสธการเขา้ถงึแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้าน
ออนไลนข์องคนขบัรถของแอปอยา่งไมเ่หมาะสม
7460.5. บรษัิทเครอืขา่ยจะจัดใหม้กีลไกการบงัคบัใช ้
กฎหมายอยา่งตอ่เนือ่งและโดยเฉพาะเพือ่สง่ค�าขอขอ้มลู
เพือ่ชว่ยในการตรวจสอบกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์
ฉุกเฉนิ	สภาวะฉุกเฉนิ	และเหตกุารณว์กิฤติ
7461. ชว่งพักของคนขบัรถของแอป	คนขบัรถของแอป
จะตอ้งไมเ่ขา้สูร่ะบบและขบัขีด่ว้ยงานจากแอปพลเิคชนั
หรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย
เป็นเวลาสะสมตอ่เนือ่งนานกวา่	12	ชัว่โมงในชว่งเวลา	
24	ชัว่โมง	เวน้แตว่า่คนขบัรถนัน้จะออกจากระบบเป็นชว่ง
เวลา	6	ชัว่โมงโดยไมถ่กูขดัจังหวะตอ่เนือ่งไมข่าดสาย	
หากคนขบัรถของแอปเขา้สูร่ะบบและขบัรถเป็นเวลาสะสม
ตอ่เนือ่งมากกวา่	12	ชัว่โมงในชว่งเวลา	24	ชัว่โมง	โดย
ไมไ่ดอ้อกจากระบบเป็นชว่งเวลา	6	ชัว่โมงโดยตอ่เนือ่ง
ไมข่าดสาย	ผูข้บัขีจ่ะถกูหา้มกลบัเขา้สูร่ะบบเครอืขา่ย
แอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านออนไลนข์อง
บรษัิทเป็นชว่งเวลาอยา่งนอ้ย	6	ชัว่โมง
7462. การปลอมตวัเป็นคนขบัรถของแอป	(a) บคุคลใดก็
ตามทีแ่อบอา้งหลอกลวงเป็นคนขบัรถของแอปในขณะที่
จัดหาหรอืพยายามใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนั
หรอืบรกิารจัดสง่จะมคีวามผดิอาญาประเภทลหโุทษ	และ
ระวางโทษจ�าคกุในคกุของมณฑลไมเ่กนิหกเดอืนหรอืปรับ
ไมเ่กนิหมืน่ดอลลาร	์($10,000) หรอืทัง้สองอยา่ง	ไมม่สี ิง่
ใดในอนุมาตรานีท้ีห่า้มการฟ้องรอ้งภายใตก้ฎหมายอืน่ใด
(b) นอกเหนอืจากบทลงโทษอืน่	ๆ	ทีก่ฎหมายก�าหนดไว ้
แลว้	บคุคลใดกต็ามทีห่ลอกลวงแอบอา้งเป็นคนขบัรถของ
แอปในขณะทีใ่หห้รอืพยายามใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้
ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่ในการกระท�าความผดิหรอื
พยายามกระท�าความผดิดงัทีอ่ธบิายไวใ้นมาตรา	207	209	
220	261	264.1	286	287	288	หรอื	289	แหง่ประมวล
กฎหมายอาญาตอ้งระวางโทษจ�าคกุเพิม่อกีหา้ปี
(c) นอกเหนอืจากบทลงโทษอืน่	ๆ	ทีก่ฎหมายก�าหนดไวแ้ลว้	
บคุคลใดกต็ามทีห่ลอกลวงแอบอา้งเป็นคนขบัรถของแอปใน
ขณะทีจั่ดหาหรอืพยายามใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทาง
เดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่ในขอ้หาความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
หรอืพยายามความผดิอาญาอกุฉกรรจ	์และการกระท�าดงักลา่ว
ไดก้อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บหนักทางรา่งกายแกบ่คุคลอืน่นอก
เหนอืจากผูส้มรูร้ว่มคดิจะตอ้งระวางโทษจ�าคกุเพิม่อกีหา้ปี
(d) นอกเหนอืจากบทลงโทษอืน่	ๆ	ทีก่ฎหมายก�าหนดไว ้
แลว้	บคุคลใดกต็ามทีห่ลอกลวงแอบอา้งเป็นคนขบัรถของ
แอปในขณะทีจั่ดหาหรอืพยายามใหบ้รกิารรว่มเดนิทางใน
เสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่ในขอ้หาความผดิอาญา
อกุฉกรรจห์รอืพยายามความผดิอาญาอกุฉกรรจ	์และใน
การกระท�าดงักลา่วเป็นเหตใุหบ้คุคลอืน่ถงึแกค่วามตายนอก
เหนอืจากผูส้มรูร้ว่มคดิจะตอ้งระวางโทษจ�าคกุเพิม่อกี	10	ปี
ขอ้ 6. ค�านยิาม
7463. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องหมวดนี	้ใหใ้ช ้
ค�าจ�ากดัความตอ่ไปนี:้

อธบิายไวใ้นมาตรานีใ้หเ้สร็จสิน้กอ่นทีจ่ะอนุญาตใหค้น
ขบัรถของแอปใชแ้อปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้าน
ทางออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย
(b) บรษัิทเครอืขา่ยจะตอ้งจัดสรรการฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยัใหแ้กค่นขบัรถของแอป	การฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยัทีจ่�าเป็นในมาตรานีจ้ะรวมถงึหวัขอ้ตอ่ไปนี:้
(1) เทคนคิการหลกีเลีย่งการชนและการป้องกนั
(2) การระบอุงคป์ระกอบทีท่�าใหเ้กดิการชนกนั	เชน่	
ความเร็วทีม่ากเกนิไป	DUI	และการขบัขีท่ีถ่กูรบกวนสมาธิ
(3) การรับรูแ้ละการรายงานการประทษุรา้ยทางเพศและ
การประพฤตมิชิอบ
(4) ส�าหรับคนขบัรถของแอปซึง่สง่อาหารทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้
หรอืสง่ของช�า	ควรอบรมขอ้มลูความปลอดภยัของอาหาร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสง่อาหาร	รวมถงึการควบคมุอณุหภมูิ
(c) การฝึกอบรมอาจจัดเตรยีมผา่นทางออนไลน	์วดิโีอ	
หรอืการฝึกอบรมดว้ยตนเองทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ
บรษัิทเครอืขา่ย
(d) แมว้า่จะมอีนุมาตรา	(a) คนขบัรถของแอปใด	ๆ	ทีไ่ดท้�า
สญัญากบับรษัิทเครอืขา่ยกอ่นวนัที	่1	มกราคม	2021	เพือ่ให ้
บรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่จะมี
เวลาจนถงึวนัที	่1	กรกฎาคม	2021	เพือ่รับการอบรมดา้นความ
ปลอดภยัทีก่�าหนดไวใ้นมาตรานี	้และอาจใหบ้รกิารรว่มเดนิ
ทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่ผา่นแอปพลเิคชนั
หรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านทางออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ยตอ่
ไปจนถงึวนัดงักลา่ว	ในวนัที	่1	กรกฎาคม	2021	และหลงัจาก
วนัดงักลา่ว	คนขบัรถของแอปซึง่อธบิายไวใ้นอนุมาตรานีจ้ะ
ตอ้งผา่นการฝึกอบรมทีก่�าหนดไวใ้นมาตรานีเ้พือ่ใหบ้รกิารรว่ม
เดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัและบรกิารจัดสง่ตอ่ไปได ้
(e) ผลติภณัฑค์วามปลอดภยั	คณุลกัษณะ	กระบวนการ	
นโยบาย	มาตรฐานหรอืความพยายามอืน่	ๆ	ทีด่�าเนนิการ
โดยบรษัิทเครอืขา่ย	หรอืการจัดหาอปุกรณโ์ดย	บรษัิท
เครอืขา่ยเพือ่ความปลอดภยัสาธารณะเพิม่เตมิไมไ่ดเ้ป็น
ขอ้บง่ชีถ้งึความสมัพันธใ์นการจา้งงานหรอืการเป็น
ตวัแทนของคนขบัรถของแอป
7460. นโยบายการไมท่นอยา่งเด็ดขาด	
(a) บรษัิทเครอืขา่ยจะตอ้งก�าหนด	“นโยบายการไมท่น
อยา่งเด็ดขาด”	ทีก่�าหนดใหร้ะงับคนขบัรถของแอปมใิห ้
เขา้ถงึแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านทาง
ออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ยในกรณีใด	ๆ	ทีบ่รษัิทเครอื
ขา่ยไดรั้บรายงานผา่นทางออนไลน	์แอปพลเิคชนัหรอื
แพลตฟอรม์หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทอนุมตัจิาก
บคุคลใด	ๆ	ทีส่งสยัอยา่งสมเหตสุมผลวา่คนขบัรถของแอ
ปมคีวามมนึเมาจากยาเสพตดิหรอืแอลกอฮอลใ์นขณะที่
ใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่
(b) เมือ่ไดรั้บรายงานดงัทีอ่ธบิายไวใ้นอนุมาตรา	(a) บรษัิทเ
ครอืขา่ยจะระงับสทิธกิารใชง้านแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์
ทีใ่ชง้านทางออนไลนข์องบรษัิทของการคนขบัรถของแอปคน
ดงักลา่วโดยทนัทเีพือ่ท�าการตรวจสอบเพิม่เตมิ
(c) บรษัิทเครอืขา่ยอาจระงับการเขา้ถงึแอปพลเิคชนัหรอื
แพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ยของคน
ขบัรถของแอปหรอืลกูคา้คนใดทีเ่ราพบวา่มรีายงานการ



22

	 เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ | 37

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่22	ตอ่

(2) (A) เวลาทีม่สีว่นรว่มไมร่วมถงึรายการตอ่ไปนี:้
(i) เวลาใด	ๆ	ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทาง
เดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่หลงัจากทีล่กูคา้ยกเลกิค�าขอแลว้
(ii) เวลาใด	ๆ	ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้
ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่ทีค่นขบัรถของแอปละทิง้
การปฏบิตักิารใหบ้รกิารกอ่นทีจ่ะเสร็จงาน
(B) บรษัิทเครอืขา่ยอาจไมร่วมเวลาหากการด�าเนนิการดั
งกลา่วมคีวามจ�าเป็นตามสมควรเพือ่แกไ้ขหรอืป้องกนัการ
ทจุรติในการใชแ้อปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ออนไลนท์ี่
ใชง้านออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย
(k) “รัฐบาลทอ้งถิน่”	หมายถงึ	เมอืง	เทศมณฑล	เมอืง
และเทศมณฑล	เมอืงทีป่กครองตามกฎบตัรของเมอืง	
หรอืเทศมณฑลทีป่กครองตามกฎบตัรของเทศมณฑล
(l) “บรษัิทเครอืขา่ย”	หมายถงึองคก์รธรุกจิทีเ่ป็น	DNC	
หรอื	TNC
(m) “รถยนตโ์ดยสาร”	หมายถงึยานพาหนะโดยสารตามที่
ก�าหนดไวใ้นมาตรา	465	แหง่ประมวลกฎหมายยานพาหนะ
(n) “	แผนสขุภาพทีเ่ขา้เกณฑ”์	หมายถงึแผนประกนัสขุภาพ
ทีค่นขบัรถของแอปเป็นสมาชกิซึง่ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนจาก
นายจา้งและไมใ่ชแ่ผนประกนั	Medicare	หรอื	Medicaid
(o) “บรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนั”	หมายถงึ
การขนสง่ของบคุคลหนึง่คนขึน้ไป
(p) “บรษัิทเครอืขา่ยการขนสง่”	(Transportation	
Network	Company,	TNC) มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัค�า
จ�ากดัความทีร่ะบอุยูใ่นอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	5431	
ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค
(q) “	คนขบัรถของบรษัิทเครอืขา่ยการขนสง่”	(คนขบัรถ	
TNC) มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัค�าจ�ากดัความของคนขบั
รถทีอ่ยูใ่นอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	5431	ของประมวล
กฎหมายสาธารณูปโภค
(r) “ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ผูโ้ดยสารทีเ่ป็นบคุคลภายนอก”	
(TCP) จะตอ้งมคีวามหมายเชน่เดยีวกบัค�าจ�ากดัความทีม่ี
อยูใ่นมาตรา	5360	ของประมวลกฎหมายสาธารณูปโภค	
โดยใหผู้ข้บัใหบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัโดย
ใชร้ถยนตโ์ดยสารผา่นแอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ช ้
งานออนไลนข์องบรษัิทเครอืขา่ย
ขอ้ 7. มาตรฐานเครือ่งแบบการท�างาน
7464. (a) ประสทิธภิาพของบรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทา
งเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่ครัง้เดยีวมกัตอ้งใชค้นขบัรถของ
แอปเพือ่เดนิทางขา้มเขตอ�านาจศาลของรัฐบาลทอ้งถิน่
หลายแหง่	รัฐแคลฟิอรเ์นยีมเีมอืงและเทศมณฑลมากกวา่	
500	แหง่	ซึง่อาจน�าไปสูก่ฎระเบยีบทอ้งถิน่ทีท่บัซอ้น	ไม่
สอดคลอ้งกนัและขดัแยง้กนัในการใหบ้รกิารขา้มเขตอ�านาจ
(b) ในแงข่องลกัษณะขา้มเขตอ�านาจศาลของบรกิารรว่ม
เดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัและบรกิารจัดสง่	และนอก
เหนอืจากขอ้ก�าหนดและมาตรฐานอืน่	ๆ	ทีก่�าหนดโดย
หมวดนี	้รัฐจงึครอบครองพืน้ทีด่งักลา่วในดา้นตอ่ไปนี:้
(1) คา่ตอบแทนและคา่ตอบแทนพเิศษของคนขบัรถของ
แอปยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	7453

(a) “คนขบัรถของแอป”	หมายถงึบคุคลทีเ่ป็นผูจั้ดสง่	
DNC	ผูข้บั	TNC	หรอืผูข้บั	TCP	หรอืผูถ้อืใบอนุญาต	และ
ส�าหรับใครทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	
(a) ถงึ	(d) ทีร่วมดว้ย	ของมาตรา	7451
(b) “เงนิอดุหนุนเฉลีย่	ACA”	หมายถงึรอ้ยละ	82	ของ
จ�านวนเงนิดอลลารข์องเบีย้ประกนัภยัของกฎหมาย
ประกนัสขุภาพ	Covered	California
(c) “เบีย้ประกนัภยัเฉลีย่รายเดอืนของ	
Covered	California”	เทา่กบัจ�านวนเงนิดอลลารท์ีเ่ผย
แพรต่ามอนุมาตรา	(g) ของมาตรา	7454
(d) “Covered	California”	หมายถงึ	California	Health	
Benefit	Exchange	ซึง่ระบไุวใ้นหวัขอ้	22	(เริม่ดว้ย
มาตรา	100500) ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล
(e) “ลกูคา้”	หมายถงึบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลหนึง่
รายขึน้ไป
(f) “บรษัิทเครอืขา่ยการจัดสง่”	(Delivery	Network	
Company,	DNC) หมายถงึหน่วยงานธรุกจิทีด่แูลแอปพลเิ
คชนัหรอืแพลตฟอรม์ออนไลนท์ีใ่ชเ้พือ่อ�านวยความ
สะดวกในการใหบ้รกิารจัดสง่ภายในรัฐแคลฟิอรเ์นยีตาม
ความตอ้งการ	และเกบ็รักษาบนัทกึจ�านวนเวลาทีม่สีว่นรว่ม
และจ�านวนไมลท์ีม่สีว่นรว่มทีร่วบรวมโดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่	
DNC	การจัดสง่จะไดรั้บการอ�านวยความสะดวกตามความ
ตอ้งการหากผูใ้หบ้รกิารจัดสง่ของ	DNC	มตีวัเลอืกในการ
ยอมรับหรอืปฏเิสธค�าขอจัดสง่แตล่ะรายการ	และ	DNC	ไม่
ตอ้งการใหผู้จั้ดสง่ของ	DNC	ยอมรับค�าขอจัดสง่ใด	ๆ	โดย
เป็นเงือ่นไขในการรักษาการเขา้ถงึแอปพลเิคชนัหรอื
แพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านออนไลนข์อง	DNC
(g) “ผูจั้ดสง่ของบรษัิทเครอืขา่ยผูจั้ดสง่”	(ผูจั้ดสง่	
DNC) หมายถงึบคุคลทีใ่หบ้รกิารจัดสง่ผา่นแอปพลเิคชนั
หรอืแพลตฟอรม์ออนไลนท์ีใ่ชง้านของ	DNC
(h) “บรกิารจัดสง่”	หมายถงึการด�าเนนิการตามค�าขอจัด
สง่	ซึง่หมายความถงึการรับสิง่ของใด	ๆ	หรอืสิง่ของตา่ง	ๆ	
จากสถานทีใ่ดกต็ามและการสง่มอบสิง่ของโดยใชย้าน
พาหนะโดยสาร	จักรยาน	สกูต๊เตอร	์การเดนิ	การขนสง่
สาธารณะหรอืวธิกีารขนสง่อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนัไปยงัสถานที่
ทีล่กูคา้เลอืกซึง่อยูห่า่งจากจดุรับรถไมเ่กนิ	50	ไมล	์ค�าขอ
จัดสง่อาจมคี�าสัง่ซือ้ทีแ่ตกตา่งกนัมากกวา่หนึง่รายการ	แต่
ไมเ่กนิ	12	รายการทีก่�าหนดโดยลกูคา้แตล่ะราย	บรกิารจัด
สง่อาจรวมถงึการเลอืก	การรวบรวม	หรอืการซือ้สิง่ของ
โดยผูจั้ดสง่	DNC	โดยมเีงือ่นไขวา่งานเหลา่นัน้จะเสร็จสิน้
โดยเกีย่วขอ้งกบัการจัดสง่ทีผู่จั้ดสง่	DNC	ไดต้กลงทีจ่ะสง่
มอบ	บรกิารจัดสง่ไมร่วมการจัดสง่ทีอ่ยูภ่ายใตม้าตรา	
26090	ดงัทีม่าตราดงักลา่วทีอ่า่นใน	29	ตลุาคม	2019
(i) “ไมลท์ีม่สีว่นรว่ม”	หมายถงึไมลท์ัง้หมดทีข่บัในชว่ง
เวลาทีม่กีารใชง้านในรถยนตโ์ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ป็นเจา้ของ	
เชา่	หรอืใหเ้ชา่โดยบรษัิทเครอืขา่ย
(j) (1) “เวลาทีม่สีว่นรว่ม”	หมายถงึภายใตเ้งือ่นไขที่
ก�าหนดไวใ้นยอ่หนา้	(2) ชว่งเวลาตามทีบ่นัทกึไวใ้น
แอปพลเิคชนัหรอืแพลตฟอรม์ทีใ่ชง้านออนไลนข์อง
บรษัิทเครอืขา่ยตัง้แตต่อนทีค่นขบัรถของแอปยอมรับ
ค�าขอการรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืค�าขอจัดสง่
ถงึเมือ่คนขบัรถของแอปด�าเนนิการตามค�าขอการรว่มเดนิ
ทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืการจัดสง่ส�าเร็จ
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นอ้ยกวา่หกรอ้ยดอลลาร	์($600) หรอืในกรณีทีผู่รั้บเงนิที่
เขา้รว่มไมใ่ชค่นขบัรถของแอป
(f) สว่นนีจ้ะใชก้บัธรุกรรมการช�าระเงนิทีร่ายงานได	้ซึง่
เกดิขึน้ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2021	เป็นตน้ไป
ขอ้ 9. การแกไ้ขเพิม่เตมิ
7465. (a) หลงัจากวนัทีห่มวดนีม้ผีลบงัคบัใช	้สภา
นติบิญัญัตอิาจแกไ้ขเพิม่เตมิหมวดนีไ้ดโ้ดยมาตราทีผ่า่น
ในแตล่ะสภาของสภานติบิญัญัตโิดยการลงคะแนนเสยีง
ของโรลคอลทีล่งในบนัทกึสมาชกิเจ็ดในแปดสว่นทีเ่ห็น
ดว้ย	โดยมเีงือ่นไขวา่มาตรานัน้สอดคลอ้งกบัและเพิม่เตมิ	
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องหมวดนี	้หา้มมใิหม้รีา่ง
กฎหมายเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิหมวดนีห้ลงัจากวนัทีห่มวดนีม้ี
ผลบงัคบัใชห้รอืในทา้ยทีส่ดุอาจกลายเป็นบทกฏหมาย
เวน้แตจ่ะมกีารพมิพแ์ละแจกจา่ยรา่งกฎหมายใหก้บั
สมาชกิและเผยแพรท่างอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบสดุทา้ย
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย	12	วนัท�าการกอ่นทีจ่ะมกีารเดนิ
เขา้ไปในสภานติบิญัญัตแิหง่ใดแหง่หนึง่
(b) ไมม่บีทกฎหมายใด	ๆ	ทีบ่งัคบัใชห้ลงัวนัที	่29	
ตลุาคม	2019	แตก่อ่นวนัทีห่มวดนีจ้ะมผีลบงัคบัใช	้ซึง่จะ
เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิหมวดนีใ้หด้�าเนนิการไดห้ลงัจากวนั
ทีห่มวดนีม้ผีลบงัคบัใช	้เวน้แตจ่ะมกีารผา่นกฎหมายตาม
ขอ้ก�าหนดของอนุมาตรา	(a)
(c) (1) จดุประสงคข์องหมวดนีอ้ธบิายไวใ้นขอ้	1	(เริม่
ตน้ดว้ยมาตรา	7448)
(2) บทกฎหมายใด	ๆ	ทีแ่กไ้ขมาตรา	7451	ไมไ่ด ้
สนับสนุนจดุประสงคข์องหมวดนี้
(3) บทกฎหมายใด	ๆ	ทีห่า้มไมใ่หค้นขบัรถของแอปด�าเนนิ
การบรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่
โดยเฉพาะในขณะทีอ่นุญาตใหบ้คุคลหรอืหน่วยงานอืน่
ด�าเนนิการบรกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิาร
จัดสง่แบบเดยีวกนั	หรอืก�าหนดภาระดา้นกฎระเบยีบทีไ่ม่
เทา่เทยีมกนัส�าหรับคนขบัรถของแอปตามสถานะการจัด
ประเภทถอืเป็นการแกไ้ขหมวดนี	้และจะตอ้งประกาศบงัคบั
ใชต้ามขัน้ตอนควบคมุการแกไ้ขทีส่อดคลอ้งกบัจดุประสงค์
ของหมวดนีต้ามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(a) และ	(b)
(4) บทกฎหมายใด	ๆ	ทีอ่นุญาตใหห้น่วยงานหรอืองคก์รใด	
ๆ	เป็นตวัแทนผลประโยชนข์องคนขบัรถของแอปทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความสมัพันธต์ามสญัญาของผูข้บัขีก่บั	บรษัิทเครอืขา่ย	
หรอืคา่ตอบแทน	ผลประโยชนห์รอืสภาพการท�างานของคน
ขบัรถ	ถอืเป็นการแกไ้ขหมวดนีแ้ละตอ้งมกีารบงัคบัใชใ้นวธิี
ด�าเนนิการทีค่วบคมุการแกไ้ขทีส่อดคลอ้งกบัจดุประสงค์
ของหมวดนีต้ามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(a) และ	(b)
(d) บทกฎหมายใด	ๆ	ทีก่�าหนดโทษความผดิอาญาประเภท
ลหโุทษหรอืความผดิอาญาอกุฉกรรจเ์พิม่เตมิเพือ่ใหก้าร
ป้องกนักจิกรรมทางอาญาส�าหรับผูข้บัขีท่ีใ่ชแ้อปและบคุคลที่
ใชบ้รกิารรว่มเดนิทางในเสน้ทางเดยีวกนัหรอืบรกิารจัดสง่อาจ
ถกูตราขึน้โดยสภานติบิญัญัตโิดยการลงคะแนนเสยีงของโรล
คอลทีป้่อนลงในวารสารซึง่เป็นสมาชกิสว่นใหญ	่ของแตล่ะ
บา้นพรอ้มกนัโดยไมป่ฏบิตัติามการแบง่เขตยอ่ย	(a) และ	
(b)
ขอ้ 10. ขอ้บงัคบั

(2) การก�าหนดตารางของคนขบัรถของแอป	การลางาน	
เงนิอดุหนุนเพือ่การรักษาพยาบาล	และคา่จา้ง	เงนิ
อดุหนุนหรอืผลประโยชนอ์ืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
(3) ขอ้ก�าหนดการออกใบอนุญาตขบัรถและการประกนั
ของคนขบัรถของแอป
(4) สทิธิข์องคนขบัรถของแอปในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ
ยกเลกิสญัญาคนขบัรถของแอปของบรษัิทเครอืขา่ย
(c) แมว้า่จะมอีนุมาตรา	(b) ไมม่สีว่นใดในมาตรานีท้ีจ่ะจ
�ากดัความสามารถของรัฐบาลทอ้งถิน่ในการน�าขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่ทีจ่�าเป็นในการลงโทษการกระท�าความผดิอาญา
ประเภทลหโุทษและความผดิอาญาอกุฉกรรจห์รอืเพือ่
บงัคบัใชข้อ้บญัญัตทิอ้งถิน่และขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
กอ่นวนัที	่29	ตลุาคม	2019
ขอ้ 8. การรายงานรายได ้
7464.5 (a) บรษัิทเครอืขา่ยทีท่�าหนา้ทีเ่ป็นองคก์รการช�า
ระเงนิบคุคลภายนอกจะตอ้งจัดเตรยีมการสง่คนืขอ้มลู
ส�าหรับผูรั้บเงนิทีเ่ขา้รว่มแตล่ะราย	ซึง่เป็นคนขบัรถของ
แอปซึง่มทีีอ่ยูใ่นแคลฟิอรเ์นยี	ซึง่มจี�านวนธรุกรรมการช�าระ
เงนิขัน้ตน้ทีร่ายงานไดเ้ทา่กบัหรอืมากกวา่หกรอ้ยดอลลาร	์
($600) ในชว่งปีปฏทินิ	โดยไมค่�านงึถงึจ�านวนธรุกรรม
ระหวา่งองคก์รการช�าระเงนิของบคุคลภายนอกและผูรั้บเงนิ	
องคก์รการช�าระเงนิของบคุคลภายนอกตอ้งรายงานจ�านวน
เงนิเหลา่นีต้อ่คณะกรรมการภาษีแฟรนไชส	์และสง่ส�าเนา
ใหแ้กผู่รั้บเงนิ	แมว้า่จะไมม่ภีาระผกูพันในการรายงานตอ่
รัฐบาลกลางกต็าม	การสง่คนืขอ้มลูจะระบสุ ิง่ตอ่ไปนี:้
(1) ชือ่	ทีอ่ยู	่และหมายเลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษีของผูรั้บ
เงนิทีเ่ขา้รว่ม
(2) ยอดเงนิรวมของธรุกรรมการช�าระเงนิทีส่ามารถ
รายงานไดส้�าหรับผูรั้บเงนิทีเ่ขา้รว่ม
(b) ภายใน	30	วนันับจากวนัทีก่�าหนดสง่คนืขอ้มลูดงั
กลา่วไปยงั	Internal	Revenue	Service	บรษัิทเครอืขา่ย
จะตอ้งยืน่ส�าเนาการสง่คนืขอ้มลูใด	ๆ	ทีก่�าหนดโดย
อนุมาตรา	(a) ตอ่คณะกรรมการภาษีแฟรนไชสแ์ละจะสง่
ส�าเนาใหก้บัผูรั้บเงนิทีเ่ขา้รว่ม
(c) บรษัิทเครอืขา่ยอาจปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดนีโ้ดยการส่
งส�าเนาแบบฟอรม์	1099-K	ของ	Internal	Revenue	Service	
หรอืโดยการสง่แบบฟอรม์ทีจั่ดท�าโดยคณะกรรมการภาษีแฟ
รนไชส	์ซึง่มขีอ้มลูเดยีวกนักบัทีอ่ยูใ่น	Cal-1099-K
(d) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี:้
(1) “ผูรั้บเงนิทีเ่ขา้รว่ม”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัทีร่ะบุ
ไวใ้นมาตรา	6050W(d)(1)(A)(ii) ของหวัขอ้	26	ของ
ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา
(2) “ธรุกรรมการช�าระเงนิทีร่ายงานได”้	มคีวามหมายเชน่
เดยีวกบัทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	6050W(c)(1) ของหวัขอ้	26	
องประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา
(3) “องคก์รการช�าระเงนิของบคุคลภายนอก”	มคีวาม
หมายเดยีวกบัทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	6050W(b)(3) ของ
หวัขอ้	26	ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา
(e) มาตรานีจ้ะไมใ่ชใ้นกรณีทีย่อดรวมของธรุกรรมการช�า
ระเงนิทีร่ายงานไดส้�าหรับผูรั้บเงนิทีเ่ขา้รว่มในปีปฏทินินัน้



2222

	 เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ | 39

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่22	ตอ่

(g) ขอ้ 8	(เริม่ดว้ยมาตรา	7464.5) ของหมวด	10.5	
ของภาค	3	ของประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพี
มาตรา 3. ขอ้เสนอทีข่ดัแยง้กนั
(a) ในกรณีทีก่ารเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน 
นีแ้ละขอ้เสนอหรอืขอ้เสนอตา่ง	ๆ	ในบตัรลงคะแนนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง	ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม	กบัการจ�าแนก
ประเภท	คา่ตอบแทน	หรอืผลประโยชนข์องคนขบัรถ
ของแอปจะปรากฏในบตัรลงคะแนนการเลอืกตัง้เดยีวกนั
ทัว่ทัง้รัฐ	ขอ้เสนอหรอืขอ้เสนอตา่ง	ๆ	ในบตัรลงคะแนน
อืน่	ๆ	จะถอืวา่ขดัแยง้กบัขอ้เสนอนี	้ในกรณีทีก่ารเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนไดรั้บการลงคะแนนเสยีง
ยนืยนัมากกวา่บทบญัญัตขิองขอ้เสนอนีจ้ะมผีลเหนอืกวา่
เนือ้หาทัง้หมด	และบทบญัญัตขิองขอ้เสนอนหรอืขอ้
เสนอตา่ง	ๆ	ในบตัรลงคะแนนอืน่จะไมม่ผีลและเป็นโมฆะ
(b) หากการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีไ้ดรั้บ 
ความเห็นชอบจากผูล้งคะแนนเสยีงแตถ่กูแทนทีท่ัง้หมด
หรอืบางสว่นโดยขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนอืน่ใดทีข่ดั
แยง้กนั	ซึง่ไดรั้บการอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีงในการ
เลอืกตัง้ครัง้เดยีวกนั	และขอ้เสนอทีข่ดัแยง้กนัดงักลา่ว
ถอืเป็นโมฆะในภายหลงั	ขอ้เสนอนีจ้ะด�าเนนิการเองและ
มผีลตามกฎหมายและบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสมบรูณค์รบถว้น
มาตรา 4. การปกป้องทางกฎหมาย
จดุประสงคข์องมาตรานีค้อืการท�าใหแ้น่ใจวา่สทิธอินั
ล�้าคา่ในการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน	จะไมถ่กู
ลบลา้งอยา่งไมเ่หมาะสมโดยนักการเมอืงของรัฐทีป่ฏเิสธ
ทีจ่ะปกป้องเจตนาของผูล้งคะแนนเสยีง	ดงันัน้	หาก
กฎหมายนีไ้ดรั้บการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีและหลงัจากนัน้กอ็ยูภ่ายใตก้ารทา้ทายทาง
กฎหมาย	ซึง่พยายามจ�ากดัขอบเขตหรอืการใชก้ฎหมายนี้
ในทางใดทางหนึง่	หรอือา้งวา่การกระท�านีล้ะเมดิ
กฎหมายของทอ้งถิน่รัฐหรอืรัฐบาลกลาง	ทัง้หมดหรอืบาง
สว่นและทัง้ผูว้า่การและอยัการสงูสดุปฏเิสธทีจ่ะปกป้อง
กฎหมายนี	้ใหด้�าเนนิการดงัตอ่ไปนี:้
(a) แมว้า่จะมขีอ้ขดัแยง้ทีม่ใีนหมวด	6	(เริม่จากมาตรา	
12500) ของสว่นที	่2	ของภาค	3	ของหวัขอ้	2	แหง่
ประมวลกฎหมายของรัฐบาล	หรอืกฎหมายอืน่ใด	อยัการ
สงูสดุจะแตง่ตัง้ทีป่รกึษาอสิระเพือ่ป้องกนักฎหมายนี้
อยา่งซือ่สตัยแ์ละเขม้แข็งในนามของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(b) กอ่นจะมกีารแตง่ตัง้หรอืหลงัจากทีม่กีารแทนทีท่ีป่รกึ
ษาอสิระ	อยัการสงูสดุจะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นการพจิารณา
คณุสมบตัขิองทีป่รกึษาอสิระ	และจะตอ้งไดรั้บการยนืยนั
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทีป่รกึษาอสิระซึง่ทีป่รกึษา
อสิระจะชว่ยป้องกนักฎหมายนีอ้ยา่งซือ่สตัยแ์ละเขม้แข็ง	
การยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรนัน้จะตอ้งเปิดเผยตอ่
สาธารณชนทนัททีีม่กีารรอ้งขอ
(c) เพือ่สนับสนุนการป้องกนักฎหมายฉบบันีใ้นกรณีทีผู่ ้
วา่การรัฐและอยัการสงูสดุไมส่ามารถด�าเนนิการดงักลา่ว
ไดแ้มจ้ะมคีวามประสงคข์องผูล้งคะแนนเสยีงกต็าม	แตใ่น
ทีน่ีจ้ะมกีารจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่งจากกองทนุทัว่ไปใหแ้กผู่ ้
ตรวจการโดยไมค่�านงึถงึปีงบประมาณในจ�านวนเงนิที่
จ�าเป็นในการครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในการมอียูข่องที่

7466. (a) อาจมกีารน�าขอ้บงัคบัฉุกเฉนิมาใชโ้ดยกฏ 
หมายประกนัสขุภาพ	Covered	California	เพือ่ด�าเนนิการ
และบรหิารตามอนุมาตรา(c) และ	(g) ของมาตรา	7454
(b) ขอ้บงัคบัฉุกเฉนิใด	ๆ	ทีน่�ามาใชต้ามมาตรานีใ้หน้�ามา
ใชต้ามหมวดที	่3.5	(เริม่ดว้ยมาตรา	11340) ของสว่นที	่
1	ของภาค	3	ของหวัขอ้ที	่2	ของประมวลกฎหมายของ
รัฐบาล	และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องหมวดนัน้
รวมถงึมาตรา	11349.6	ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล	
การน�าขอ้บงัคบัมาใชถ้อืเป็นกรณีฉุกเฉนิและจะไดรั้บการ
พจิารณาโดยส�านักงานกฎหมายปกครองตามความจ�าเป็น
เพือ่การรักษาความสงบสขุ	สขุภาพและความปลอดภยั
และสวสัดกิารทัว่ไปของประชาชนโดยทนัท	ีแมว้า่จะมี
บทบญัญัตอิืน่	ๆ	ของกฎหมาย	ขอ้บงัคบัฉุกเฉนิทีน่�ามาใช ้
โดยกฏหมายประกนัสขุภาพ	Covered	California	อาจมี
ผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลาสองปีนับจากวนัทีน่�ามาใช ้
ขอ้ 11. การแยกออกจากกนัได ้
7467. (a) หว้ขอ้อนุมาตรา	(b) บทบญัญัตขิองหมวดนีไ้
มส่ามารถแยกกนัได	้หากสว่นใดสว่นหนึง่	มาตรา	อนุมาตรา	
วรรค	ประโยค	อนุประโยค	วล	ีค�าหรอืการใชบ้ทนีด้ว้ย
เหตผุลใด	ๆ	ถกูระบวุา่ไมถ่กูตอ้งโดยการต�าวนิจิฉัยของศาล
ของเขตอ�านาจการตดัสนินัน้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความถกู
ตอ้งของสว่นทีเ่หลอืของบทนี	้ประชาชนในรัฐแคลฟิอรเ์นยี
ขอประกาศในทีน่ีว้า่ตนจะน�าหมวดนีม้าใช	้และทกุสว่น	
มาตรา	อนุมาตรา	วรรค	ตอน	ประโยค	อนุประโยค	วล	ีค�า
และการใชจ้ะไมป่ระกาศวา่ไมถ่กูตอ้ง	หรอืขดัตอ่รัฐธรรมนูญ
โดยไมค่�านงึวา่สว่นอืน่ใดของหมวดนีห้รอืการน�าไปใชด้งั
กลา่วจะถกูประกาศวา่ไมถ่กูตอ้งในภายหลงั
(b) แมว้า่จะมอีนุมาตรา	(a) หากสว่นใดสว่นหนึง่	มาตรา	
อนุมาตรา	วรรค	ตอน	ประโยค	อนุประโยค	วล	ีค�า	หรอื
การใชม้าตรา	7451	ของขอ้	2	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	7451) 
ตามทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเพิม่เขา้มาดว้ยเหตผุลใด	ๆ	ที่
ถอืวา่ไมถ่กูตอ้งโดยค�าวนิจิฉัยของศาลของเขตอ�านาจ
ศาลใด	ๆ	ค�าวนิจิฉัยนัน้จะมผีลบงัคบัใชก้บับทบญัญัติ
ทัง้หมดทีเ่หลอือยูข่องหมวดนี	้และจะไมถ่อืวา่บทบญัญัติ
ของหมวดนีถ้กูตอ้งหรอืมผีลบงัคบัตามกฎหมาย
มาตรา 2. มาตรา	17037	ของประมวลรัษฎากรและ
ภาษีอากรไดรั้บการแกไ้ขเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
17037. บทบญัญัตใินประมวลกฎหมายอืน่	ๆ	หรอืบท
กฎหมายทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นนี	้รวมถงึสิง่ตอ่ไปนีท้ัง้หมด:
(a) หมวด	20.6	(เริม่ดว้ยมาตรา	9891) ของภาค	3	
กฎหมายธรุกจิและวชิาชพีเกีย่วกบัผูจั้ดเตรยีมภาษี
(b) สว่นที	่10.2	(เริม่ดว้ยมาตรา	18401) เกีย่วขอ้งกบั
การบรหิารกฎหมายแฟรนไชสแ์ละภาษีเงนิได ้
(c) สว่นที	่10.5	(เริม่ดว้ยมาตรา	20501) เกีย่วขอ้งกบั
กฎหมายความชว่ยเหลอืดา้นภาษีและการเลือ่นภาษีทรัพยส์นิ
(d) สว่นที	่10.7	(เริม่ดว้ยมาตรา	21001) เกีย่วกบั
บญัญัตวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของพลเมอืงของผูเ้สยีภาษี
(e) สว่นที	่11	(เริม่ดว้ยมาตรา	23001) เกีย่วกบั
กฎหมายภาษีนติบิคุคล
(f) มาตรา	15700	ถงึ	15702.1	ทีร่วมดว้ย	ของประมวล
กฎหมายของรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัแฟรนไชสค์ณะกรรมการภาษี
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เชือ้สง่เสรมิใหค้ลนิกิปรับปรงุคณุภาพและชว่ยใหผู้ป่้วยเลอืก
ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรับการรักษาพยาบาลของตน
(7) เมือ่สถานพยาบาลอยา่งเชน่โรงพยาบาลและสถาน
พยาบาลปิดตวัลง	หน่วยงานก�ากบัดแูลของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีสามารถด�าเนนิการเพือ่ปกป้องผูป่้วยจาก
อนัตรายได	้ในท�านองเดยีวกนั	ควรใหค้วามคุม้ครองที่
รัดกมุแกผู่ป่้วยทีม่คีวามเสีย่งเมือ่คลนิกิฟอกไตปิด
(8) บรษัิทฟอกไตไดต้อ่ตา้นความพยายามในการออก
กฎหมายคุม้ครองผูป่้วยฟอกไตในแคลฟิอรเ์นยีโดยใชเ้งนิ	
$100	ลา้นในปี	2018	และ	2019	เพือ่โนม้นา้วผูล้ง
คะแนนเสยีงในรัฐแคลฟิอรเ์นยีและสภานติบิญัญัติ
(b) จดุประสงค:์
(1) กฎหมายนีม้จีดุประสงคเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่คลนิกิฟอกไต
ผูป่้วยนอกสามารถใหก้ารดแูลผูป่้วยอยา่งมคีณุภาพและ
ราคาไมแ่พงแกผู่ท้ีเ่ป็นโรคไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ย
(2) คาดการณว์า่กฎหมายนีจ้ะเป็นกลางตอ่งบประมาณ	
เพือ่รัฐจะไดน้�าใชแ้ละบรหิารจัดการ	
มาตรา 3. มาตรา	1226.7	ถกูเพิม่เขา้มาในประมวล
กฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1226.7. (a) คลนิกิฟอกไตเรือ้รังจะตอ้งใหก้ารดแูล 
ผูป่้วยอยา่งมคีณุภาพในระดบัทีเ่ทา่เทยีมกนัโดยไมม่กีาร
เลอืกปฏบิตัวิา่ใครเป็นผูรั้บผดิชอบในการจา่ยคา่รักษาของ
ผูป่้วย	นอกจากนีค้ลนิกิฟอกไตเรือ้รังจะตอ้งไมป่ฏเิสธทีจ่ะ
เสนอหรอืใหก้ารรักษาพยาบาลโดยพจิารณาวา่ใครเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจา่ยคา่รักษาของผูป่้วย	การเลอืกปฏบิตั ิ
ทีต่อ้งหา้มดงักลา่วรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงการเลอืกปฏบิตั ิ
บนพืน้ฐานทีผู่ช้�าระเงนิเป็นผูป่้วยบคุคล	หน่วยงานเอกชน	
ผูป้ระกนัตน	Medi-Cal	Medicaid	หรอื	Medicare	มาตรานี้
จะใชก้บัหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลคลนิกิฟอกไตเรือ้รังดว้ย	ซึง่
จะตอ้งดแูลใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารเลอืกปฏบิตัทิีต่อ้งหา้มตาม
มาตรานีเ้กดิขึน้หรอืระหวา่งคลนิกิทีห่น่วยงานทีก่�ากบัดแูล
เป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการ
(b) ค�านยิาม:
(1) “คลนิกิฟอกไตเรือ้รัง”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัใน
มาตรา	1204
(2) “นติบิคุคลทีค่วบคมุดแูล”	หมายถงึ	บคุคล	บรษัิท
หา้งรา้น	สมาคม	หุน้สว่น	บรษัิท	หรอืนติบิคุคลอืน่ทีเ่ป็น
เจา้ของ	หรอืด�าเนนิการคลนิกิฟอกไตเรือ้รังซึง่ไดรั้บใบ
อนุญาต	โดยไมค่�านงึถงึวา่บคุคลหรอืนติบิคุคลนัน้ถอืใบ
อนุญาตนัน้โดยตรงหรอืไม่
มาตรา 4. มาตรา	1226.8	ถกูเพิม่เขา้มาในประมวล
กฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั	อา่นไดด้งันี:้
1226.8. (a) คลนิกิฟอกไตเรือ้รังทกุแหง่จะตอ้งม ี
แพทยท์ีไ่ดรั้บใบอนุญาตอยา่งนอ้ยหนึง่คนอยูใ่นสถานที่
ตลอดเวลาทีผู่ป่้วยฟอกไตในศนูยโ์ดยเป็นคา่ใชจ้า่ยของ
คลนิกิฟอกไตเรือ้รังเอง	แพทยค์นนีจ้ะมอี�านาจและความ
รับผดิชอบเกีย่วกบัความปลอดภยัของผูป่้วยและก�ากบั
ดแูลการจัดหาและคณุภาพของการรักษาพยาบาล
(1) คลนิกิฟอกไตเรือ้รังอาจรอ้งขอกระทรวงเพือ่ใหย้กเวน้
ขอ้ก�าหนดในอนุมาตรา	(a) เนือ่งจากการขาดแคลนแพทย์

ปรกึษาอสิระเพือ่ปกป้องกฎหมายนีอ้ยา่งซือ่สตัยแ์ละเขม้
แข็งในนามของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
มาตรา 5. การตคีวามตามเจตนารมณเ์สรี
กฎหมายนีจ้ะถกูตคีวามอยา่งเสรเีพือ่ใหบ้รรลจุดุประสงค์

ขอ้เสนอที	่23
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีโ้ดยสอดคลอ้ง
กบับทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	มาตรา	
8	ขอ้	II
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีไ้ดเ้พิม่มาตรา
ตา่ง	ๆ	เขา้ในประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพและความ
ปลอดภยั	ดว้ยเหตนุี	้บทบญัญัตใิหมท่ีจ่ะเพิม่เตมิเขา้ไป
จะพมิพด์ว้ยตวัเอยีงเพือ่บง่บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

กฎหมายทีเ่สนอ	
มาตรา 1. ชือ่
กฎหมายนีเ้รยีกวา่	“กฎหมายคุม้ครองชวีติของผูป่้วยฟอกไต”	
มาตรา 2. ผลสรปุและจดุประสงค์
กฎหมายนีซ้ ึง่รับมาใชโ้ดยประชาชนรัฐแคลฟิอรเ์นยีท�า
ผลสรปุและมจีดุประสงคด์งัตอ่ไปนี:้
(a) ประชาชนท�าผลสรปุดงันี:้
(1) การฟอกไตเป็นกระบวนการชว่ยชวีติ	ซึง่เลอืดจะถกูน�า
ออกจากรา่งกายของคน	ท�าความสะอาดสารพษิออก	แลว้
สง่กลบัไปยงัรา่งกายผูป่้วย	ตอ้งท�าอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะสาม
ครัง้เป็นเวลาหลายชัว่โมงตอ่ครัง้	และผูป่้วยตอ้งไดรั้บการ
รักษาตอ่ไปตลอดชวีติหรอืจนกวา่จะไดรั้บการปลกูถา่ยไต
(2) ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีมผีูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาโดยการ
ฟอกไตกวา่	70,000	ราย
(3) บรษัิทขา้มชาตทิีแ่สวงหาผลก�าไรเพยีงสองแหง่
ด�าเนนิกจิการหรอืจัดการคลนิกิฟอกไตเกอืบหนึง่ในสาม
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีและใหก้ารรักษาผูป่้วยฟอกไตกวา่
รอ้ยละ	75	ในรัฐ	บรษัิทขา้มชาตทิัง้สองแหง่นีม้รีายไดปี้
ละหลายพันลา้นดอลลารจ์ากธรุกจิการฟอกไต	รวมทัง้
กวา่	$350	ลา้นแคเ่ฉพาะในรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพยีงรัฐเดยีว
(4) วธิดี�าเนนิการฟอกไตและผลขา้งเคยีงจากการรักษา
ท�าใหเ้กดิผลขา้งเคยีงหลายประการตอ่ผูป่้วย	และคลนิกิ
ฟอกไตหลายแหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีไดรั้บการกลา่วถงึความ
ลม้เหลวในการรักษามาตรฐานการดแูลทีเ่หมาะสม	การไม่
รักษามาตรฐานทีเ่หมาะสมอาจท�าใหผู้ป่้วยไดรั้บอนัตราย	
ตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและถงึขัน้เสยีชวีติได ้
(5) ปัจจบุนันีค้ลนิกิฟอกไตไมจ่�าเป็นตอ้งมแีพทยป์ระจ�า
สถานทีเ่พือ่ดแูลคณุภาพ	ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีาร
ปฏบิตัติามแผนการดแูลผูป่้วยอยา่งเหมาะสมและตดิตาม
ตรวจสอบมาตรการดา้นความปลอดภยั	ผูป่้วยควรจะ
สามารถไปพบแพทยใ์นสถานทีไ่ดท้กุครัง้ทีม่กีารฟอกไต
(6) การรักษาดว้ยการฟอกไตเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึกระแส
เลอืดโดยตรง	ซึง่ท�าใหผู้ป่้วยมคีวามเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้อนัตราย	
การรายงานทีถ่กูตอ้งและความโปรง่ใสเกีย่วกบัอตัราการตดิ
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ป้องกนัโรคของรัฐบาลกลางหรอือืน่	ๆ	ทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิ
หรอืค�าจ�ากดัความทางเลอืกทีก่ระทวรงก�าหนดโดยขอ้บงัคบั
(3) “หน่วยงานทีก่�ากบัดแูล”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบั
มาตรา	1226.7
(4) “แพทยท์ีไ่ดรั้บใบอนุญาต”	หมายถงึแพทยโ์รคไต
หรอืแพทยอ์ืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐตามหมวด	5	(เริม่ตน้
ดว้ยมาตรา	2000) ของภาค	2	ของประมวลกฎหมาย
ธรุกจิและวชิาชพี
(5) “เครอืขา่ยความปลอดภยัทางสาธารณสขุแหง่ชาต”ิ	
หมายถงึระบบทีป่ลอดภยับนอนิเทอรเ์น็ตทีพั่ฒนาและ
บรหิารจัดการโดยศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคของรัฐบาล
กลางทีร่วบรวม	วเิคราะห	์และรายงานขอ้มลู	HAI	คลนิกิ
ฟอกไตทีป่รับความเสีย่งอนัเกีย่วขอ้งกบัอบุตักิารณข์อง	
HAI	และ	มาตรการของกระบวนการทีด่�าเนนิการเพือ่
ป้องกนัการตดิเชือ้เหลา่นีห้รอืระบบการรวบรวมขอ้มลูตอ่
เนือ่งใด	ๆ	ทีท่�าหนา้ทีใ่นจดุประสงคเ์ดยีวกนั
(6) “ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล”	หมายความวา่
พยาบาลทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามหมวด	6	(เริม่ตัง้แตม่าตรา	
2700) ของภาค	2	แหง่ประมวลธรุกจิและวชิาชพีและได ้
รับการรับรองใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาลโดยคณะ
กรรมการการพยาบาลทีข่ ึน้ทะเบยีน
(7) “ผูช้ว่ยแพทย”์	หมายถงึผูช้ว่ยแพทยท์ีไ่ดรั้บใบ
อนุญาตตามหมวด	7.7	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	3500) ของ
ภาค	2	ของประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพี
มาตรา	5.	เพิม่มาตรา	1226.9	ไวใ้นประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอดภยั	อา่นไดด้งันี:้
1226.9. (a) กอ่นการยตุคิลนิกิฟอกไตเรือ้รัง	หรอืการ
ลดจ�านวน	หรอืงดใหบ้รกิารบางประเภทของคลนิกิฟอก
ไตเรือ้รังลงอยา่งมนัียส�าคญั	คลนิกิหรอืหน่วยงานทีก่�ากบั
ดแูลตอ้งแจง้และไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร
จากกระทรวง
(b) กระทรวงจะมอี�านาจในการใหค้วามยนิยอม	ใหค้วาม
ยนิยอมโดยมเีงือ่นไข	หรอืไมใ่หค้วามยนิยอมตอ่การยตุ	ิ
หรอืการลดจ�านวนหรอืงดใหบ้รกิารดงักลา่วลงอยา่งมนัีย
ส�าคญัใด	ๆ	ทีเ่สนอไว	้ในการตดัสนิใจ	กระทรวงอาจ
พจิารณาจากขอ้มลูซึง่ยืน่โดยคลนิกิ	หน่วยงานตน้ทีก่�ากบั
ดแูลของคลนิกิ	และบคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง	และจะ
พจิารณาปัจจัยใด	ๆ	ซึง่กระทรวงเห็นวา่มคีวามเกีย่วขอ้ง	
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงแคปั่จจัยดงัตอ่ไปนี:้
(1) ผลกระทบตอ่การมอียูแ่ละการเขา้ถงึบรกิารดแูล
สขุภาพตอ่ชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงแค่
แผนโดยละเอยีดของคลนิกิดงักลา่วเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูป่้วยจะ
สามารถเขา้ถงึการรักษาพยาบาลไดโ้ดยไมม่กีารหยดุชะงัก
(2) หลกัฐานแสดงความพยายามโดยสจุรติของคลนิกิ
หรอืหน่วยงานตน้ทีก่�ากบัดแูลในการจ�าหน่าย	ใหเ้ชา่	หรอื
ถา่ยโอนกรรมสทิธิ	์หรอืการด�าเนนิงานของคลนิกิไปยงั
องคก์รอืน่ทีส่ามารถใหบ้รกิารฟอกไตเรือ้รังได ้
(3) แหลง่เงนิทนุของคลนิกิและะหน่วยงานตน้สงักดัของคลนิกิ
(c) ค�านยิาม:

ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมโดยสจุรติท�าใหไ้มส่ามารถปฏบิตั ิ
ตามขอ้ก�าหนดได	้ในการแสดงดงักลา่ว	กระทรวงอาจ
ก�าหนดขอ้ยกเวน้ทีอ่นุญาตใหค้ลนิกิปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด
ในอนุมาตรา	(a) โดยจัดใหม้อียา่งนอ้ยหนึง่ในสิง่ตอ่ไปนีใ้น
สถานทีต่ลอดเวลาทีผู่ป่้วยฟอกไตในศนูยฟ์อกไต:	แพทยท์ี่
ไดรั้บใบอนุญาต	ผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาล	หรอืผูช้ว่ย
แพทย์
(2) ระยะเวลาของการยกเวน้ทีใ่หโ้ดยกระทรวงตามวรรค	
(1) จะตอ้งเป็นหนึง่ปีปฏทินินับจากวนัทีค่ลนิกิไดรั้บแจง้
ค�าตดัสนิของกระทรวง
(b) ส�าหรับคลนิกิฟอกไตเรือ้รังแตล่ะแหง่	คลนิกิหรอืหน่วย
งานทีก่�ากบัดแูลจะตอ้งรายงานตอ่กระทรวงทกุไตรมาส
ตามแบบฟอรม์และตารางเวลาทีก่ระทรวงก�าหนด	ขอ้มลู
การตดิเชือ้ที่เ่กีย่วพันกบัการดแูลสขุภาพของคลนิคิฟอกไต	
("การตดิเชือ้ที่เ่กีย่วพันกบัการดแูลสขุภาพ	(health	care	
associated	infection,	HAI) ของคลนิคิฟอกไต") รวมถงึ
อบุตักิารณแ์ละประเภทของคลนิกิฟอกไต	HAI	ทีค่ลนิกิ
ฟอกไตเรือ้รังแตล่ะแหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีและขอ้มลูอืน่	ๆ	
ตามทีก่ระทรวงเห็นสมควรเพือ่ใหค้วามโปรง่ใสเกีย่วกบั
อตัราคา่บรกิารของคลนิกิฟอกไต	HAI	และสง่เสรมิความ
ปลอดภยัของผูป่้วย	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืเจา้หนา้ที่
หลกัอืน่	ๆ	ของคลนิกิหรอืหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลจะตอ้ง
รับรองภายใตก้ฎหมายการเบกิความเท็จวา่เจา้หนา้ทีพ่อใจ
หลงัจากการพจิารณาทบทวนวา่รายงาน	HAI	ของคลนิกิ
ฟอกไตทีส่ง่ไปยกัระทรวงนัน้ถกูตอ้งและครบถว้น	กระทรวง
จะโพสตข์อ้มลูคลนิกิฟอกไตของ	HAI	ในรายงานนีบ้น
เว็บไซตอ์นิเทอรเ์น็ตในระดบัเดยีวกบัรายละเอยีดทีใ่หไ้วใ้น
รายงาน	ขอ้มลูทีโ่พสตจ์ะตอ้งมขีอ้มลูทีร่ะบหุน่วยงานที่
ก�ากบัดแูลของคลนิกิฟอกไตเรือ้รังแตล่ะแหง่
(1) นอกเหนอืจากการรายงานไปยงักระทรวงตามขอ้
ก�าหนดของอนุมาตรานีแ้ลว้	คลนิกิฟอกไตเรือ้รังจะตอ้ง
รายงานขอ้มลูของคลนิกิฟอกไต	HAI	ไปยงัเครอืขา่ยความ
ปลอดภยัทางสาธารณสขุแหง่ชาต	ิตามขอ้ก�าหนดและขัน้
ตอนของเครอืขา่ยความปลอดภยัทางสาธารณสขุแหง่ชาติ
(2) ในกรณีทีก่ระทรวงพจิารณาวา่คลนิกิฟอกไตเรือ้รัง
หรอืหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลไมส่ามารถรักษาขอ้มลูหรอืสง่
รายงานทีจ่�าเป็นภายใตอ้นุมาตรานีไ้ดท้นัเวลาหรอื
รายงานทีส่ง่มาไมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์	กระทรวงจะตอ้ง
ประเมนิบทลงโทษแกค่ลนิกิฟอกไตเรือ้รังหรอืองคก์ร
ปกครองไมเ่กนิหนึง่แสนดอลลาร	์($100,000) กระทรวง
จะตอ้งก�าหนดเบีย้คา่ปรับตามความรนุแรงของการละเมดิ	
ใจความส�าคญัของขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืถกูละเลย	และ
ค�าอธบิายทีห่นักแน่นส�าหรับการละเมดิ	หากม	ีเบีย้ปรับที่
ถกูจัดเกบ็ตามวรรคนี	้จะถกูใชโ้ดยกระทรวงเพือ่ด�าเนนิ
การและบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง
(c) ค�านยิาม	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี:้
(1) “คลนิกิฟอกไตเรือ้รัง”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัใน
มาตรา	1204
(2) “คลนิกิฟอกไต	HAI”	หมายถงึการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด	
การตดิเชือ้ในพืน้ที	่หรอืการตดิเชือ้ในหลอดเลอืดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเหตกุารณก์ารฟอกเลอืดตามทีก่�าหนดโดยเครอืขา่ยความ
ปลอดภยัทางสาธารณสขุแหง่ชาตขิองศนูยค์วบคมุและ
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รับรอง	กระทรวงจะรับรองขอ้บงัคบัขัน้สดุทา้ยทีจ่�าเป็น
เมือ่สิน้สดุระยะเวลาทีข่อ้บงัคบัฉุกเฉนิมผีลบงัคบัใช ้
มาตรา 10. ตามอนุมาตรา	(c) แหง่มาตรา	10	ของขอ้	
II	ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	กฎหมายนีอ้าจได ้
รับการแกไ้ขเพิม่เตมิโดยขอ้เสนอตอ่มาทีเ่สนอเพือ่การลง
คะแนนเสยีงของประชาชนในการเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รัฐ	หรอื
ตามบทกฎหมายทีผ่า่นการรับรองอยา่งถกูตอ้งโดยสภา
นติบิญัญัตแิละลงนามโดยผูว้า่การรัฐ	แตเ่พยีงเพือ่บรรลุ
จดุประสงคข์องกฎหมายนีเ้ทา่นัน้
มาตรา 11. (a) ในกรณีทีก่ารเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย 
ประชาชนนี	้และการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนอืน่	
หรอืขอ้เสนอตา่ง	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกไต	(ซึง่รวมถงึ
แตไ่มจ่�ากดัเพยีงแคข่อ้บงัคบัทีว่า่ดว้ยคลนิกิฟอกไตเรือ้รัง	
หรอืการรักษาและการใหก้ารดแูลผูป่้วยฟอกไต) จะตอ้ง
ปรากฎรวมอยูใ่นบตัรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รัฐครัง้
เดยีวกนั	จะถอืวา่การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนอืน่
หรอืขอ้เสนอตา่ง	ๆ	ขดักบัขอ้เสนอนี	้ในกรณีทีก่ารเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีไ้ดรั้บการคะแนนเสยีงรับรอง
สงูสดุ	บทบญัญัตขิองขอ้เสนอนีจ้ะมผีลบงัคบัใชอ้ยา่งครบ
ถว้น	และบทบญัญัตขิองการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประ
ชาชนอื่น่	ๆ	หรอืขอ้เสนอจะไมม่ผีลและเป็นโมฆะ
(b) หากการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีไ้ดรั้บ 
ความเห็นชอบจากผูล้งคะแนนเสยีงแตถ่กูแทนทีท่ัง้หมด
หรอืบางสว่นโดยขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนอืน่ใดทีข่ดั
แยง้ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งคะแนนเสยีงในการ
เลอืกตัง้ครัง้เดยีวกนั	และขอ้เสนอทีข่ดัแยง้กนัดงักลา่ว
ถอืเป็นโมฆะในภายหลงั	ขอ้เสนอนีจ้ะมผีลตามกฎหมาย
และบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสมบรูณค์รบถว้น
มาตรา 12. บทบญัญัตขิองกฎหมายนีส้ามารถแยกออก
จากกนัได	้หากบทบญัญัตใิด	ๆ	ของกฎหมายนี	้หรอืการใช ้
กฎหมายถอืเป็นโมฆะ	ผลของการเป็นโมฆะนัน้จะไมก่ระทบ
ตอ่บทบญัญัตหิรอืการใชก้ฎหมายสว่นทีเ่หลอื	ซึง่ยงัคงมี
ผลบงัคบัใชโ้ดยปราศจากบทบญัญัต	ิหรอืการใชก้ฎหมายที่
เป็นโมฆะนัน้	ประชาชนของรัฐแคลฟิอรเ์นยีขอประกาศในที่
นีว้า่	พวกเขาจะรับกฎหมายนีม้าใช	้และทกุๆ	สว่น	มาตรา	
อนุมาตรา	วรรค	อนุประโยค	ประโยต	วล	ีค�า	และการใช ้
กฎหมายทีไ่มไ่ดป้ระกาศวา่เป็นโมฆะหรอืขดัตอ่รัฐธรรมนูญ	
โดยไมค่�านงึถงึวา่ตอ่มาสว่นใด	ๆ	ของกฎหมายนีห้รอืการใช ้
งานของกฎหมายนีจ้ะไดรั้บการประกาศวา่เป็นโมฆะหรอืไม่

ขอ้เสนอที	่24
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีโ้ดยสอดคลอ้ง
กบับทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	มาตรา	
8	ขอ้	II
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
และเพิม่มาตราตา่ง	ๆ	เขา้มาในประมวลกฎหมายอาญา	
ดงันัน้บทบญัญัตทิีม่อียูจ่ะถกูลบออกและพมิพแ์บบ
เป็นตวัขดีฆา่ และบทบญัญัตใิหมจ่ะถกูเพิม่และพมิพเ์ป็น
ตวัเอยีงเพือ่บง่บอกวา่เป็นขอ้ความใหม่

(1) “คลนิกิฟอกไตเรือ้รัง”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัใน
มาตรา	1204
(2) “หน่วยงานก�ากบัดแูล”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัที่
ระบใุนมาตรา	1226.7
มาตรา 6. เพิม่มาตรา	1226.10	ไวใ้นประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอดภยั	เป็นดงันี:้
1226.10. (a) หากคลนิกิฟอกไตเรือ้รังหรอืหน่วยงานตน้ 
สงักดัของคลนิกิมขีอ้โตแ้ยง้ตอ่การตดัสนิของกระทรวงตาม
มาตรา	1226.8	หรอื	1226.9	คลนิกิฟอกไตเรือ้รังหรอืหน่วย
งานควบคมุดแูลของคลนิกิรอ้งขอการพจิารณาตามมาตรา	
131071	โดยตอ้งด�าเนนิการภายใน	10	วนัท�าการ	คลนิกิ
ฟอกไตเรือ้รังหรอืหน่วยงานตน้สงักดัของคลนิกิจะตอ้งจา่ย
เบีย้ปรับในการบรหิารจัดการทัง้หมดเมือ่การอทุธรณท์ัง้หมด
สิน้สดุลงเนือ่งจากค�าตดัสนิของกระทรวงไดรั้บการสนับสนุน
(b) ค�านยิาม:
(1) “คลนิกิฟอกไตเรือ้รัง”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัใน
มาตรา	1204
(2) “หน่วยงานทีก่�ากบัดแูล”	มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัที่
ระบใุนมาตรา	1226.7
มาตรา 7. เพิม่มาตรา	1266.3	ไวใ้นประมวลกฎหมาย
สขุภาพและความปลอดภยั	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1266.3. เป็นเจตนาของประชาชนทีไ่มใ่หผู้เ้สยีภาษี
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ้งรับผดิชอบตอ่เงนิทีใ่ชไ้ปเพือ่
ด�าเนนิการและการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ชวีติของผูป่้วยซึง่ไดรั้บการฟอกไต	เพือ่ใหบ้รรลเุจตนาดงั
กลา่ว	เมือ่ท�าการค�านวณ	การประเมนิ	และการเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนยีมทีก่�าหนดไวส้�าหรับคลนิกิฟอกไตเรือ้รังตาม
มาตรา	1266	กระทรวงตอ้งค�านงึถงึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิการและการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม
มาตรา	1226.7	ถงึ	1226.10	ทีร่วมดว้ย
มาตรา 8. ไมม่สี ิง่ใดในกฎหมายนีท้ีม่เีจตนาใหเ้กดิผล
ตอ่สถานพยาบาลทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามอนุมาตรา	
(a) (b) หรอื	(f) แหง่มาตรา	1250	แหง่ประมวล
กฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั
มาตรา 9. (a) กระทรวงสาธารณสขุประจ�ารัฐมอี�านาจ	
และจะรับรองขอ้บงัคบัตา่ง	ๆ	เพือ่การด�าเนนิการตามมาตรา	
1226.8	และ	1226.9	แหง่ประมวลกฎหมายสขุภาพและ
ความปลอดภยั	ภายในหนึง่ปีหลงัจากวนัทีก่ฎหมายนีม้ผีล
บงัคบัใช	้เพือ่บรรลจุดุประสงคข์องกฎหมายนี้
(b) หากกระทรวงไมส่ามารถรับขอ้บงัคบัขัน้สดุทา้ยได ้
ภายในหนึง่ปีหลงัจากวนัทีก่ฎหมายนีม้ผีลบงัคบัใช	้จะ
ถอืวา่การรับรองฉุกเฉนิส�าหรับขอ้บงัคบัซึง่ยงัไมแ่ลว้เสร็จ
เพือ่การด�าเนนิงาน	เป็นสิง่จ�าเป็นและเรง่ดว่น	เพือ่
เป็นการคุม้ครองความสงบ	สขุภาพ	ความปลอดภยั	และ
สวสัดภิาพโดยทัว่ไปแกส่าธารณชน	ในกรณีทีก่ระทรวง
รับรองขอ้บงัคบัฉุกเฉนิเบือ้งตน้ภายในไมเ่กนิหนีง่ปีหลงั
จากวนัทีก่ฎหมายนีม้ผีลบงัคบัใช	้หรอืโดยเร็วทีส่ดุเทา่ที่
สามารถใชง้านได	้หากขอ้บงัคบัฉุกเฉนิดงักลา่วไดรั้บการ
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มาตรา 28: สทิธขิองบคุคลในอนัทีจ่ะฟ้องรอ้งด�าเนนิคดี
มาตรา 29: การตคีวามตามเจตนารมณ์
มาตรา 30: ขอ้ความระบวุา่สว่นทีเ่หลอืจะคงอยูห่าก
สว่นหนึง่ถกูถอืวา่ไมถ่กูตอ้ง
มาตรา 31: วนัทีม่ผีลและบงัคบัใช ้
มาตรา 1. หวัขอ้
ขอ้เสนอนีเ้ป็นทีรู่จั้ก	และสามารถคน้หาไดใ้นชือ่	“กฎหมาย
สทิธคิวามเป็นสว่นตวัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีแหง่ปี	2020”
มาตรา 2. ผลสรปุและการประกาศ
ประชาชนของรัฐแคลฟิอรเ์นยีลงความเห็นและประกาศดงั
ตอ่ไปนี:้
A. ในปี	1972	ผูล้งคะแนนเสยีงชาวแคลฟิอรเ์นยีได ้
แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	เพือ่บรรจุ
สทิธดิา้นความเป็นสว่นตวัไวเ้ป็นหนึง่ในสทิธทิี	่“ผูใ้ดจะ
มาพรากไปไมไ่ด”้	ของประชาชนทกุคน	ผูล้งคะแนนเสยีง
ด�าเนนิการเพือ่ตอบสนองตอ่การรกุล�้าเสรภีาพสว่นบคุคล
และความปลอดภยัทีเ่พิม่ขึน้	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของ
การเกบ็รวบรวมและใชง้านขอ้มลูในสงัคมรว่มสมยั	การ
แกไ้ขเพิม่เตมินีน้�าไปสูก่ารออกและบงัคบัใชก้ฎหมายวา่
ดว้ยสทิธติามรัฐธรรมนูญเกีย่วกบัสทิธคิวามเป็นสว่นตวั
ของชาวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน	รากฐานของสทิธคิวามเป็น
สว่นตวันีค้อื	ความสามารถของบคุคลในการควบคมุการใช ้
งาน	รวมถงึการขายขอ้มลูสว่นบคุคลของตน
B. เนือ่งจากผูล้งคะแนนเสยีงชาวแคลฟิอรเ์นยีไดรั้บรอง
สทิธติามรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั	สภา
นติบิญัญัตแิหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีจงึไดม้มีตรัิบรองกลไก
เฉพาะดา้นทีจ่ะคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของชาว
แคลฟิอรเ์นยี	รวมทัง้กฎหมายคุม้ครองความเป็นสว่นตวั
ออนไลน	์กฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของผู ้
เยาวช์าวแคลฟิอรเ์นยีในโลกดจิทิลั	และกฎหมาย	Shine	
the	Light	แตผู่บ้รโิภคกลบัไมม่สีทิธิท์ีจ่ะทราบขอ้มลูสว่น
บคุคลของตนทีธ่รุกจิไดเ้ก็บรวบรวมไว	้ตลอดจนการใช ้
งานขอ้มลูดงักลา่ว	หรอืสทิธใินการบอกกลา่วแกธ่รุกจิมิ
ใหจ้�าหน่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
C. ซึง่บทบญัญัตนิีไ้ดรั้บการเปลีย่นแปลงในปี	2018	เมือ่ผู ้
ลงคะแนนเสยีงชาวแคลฟิอรเ์นยีมากกวา่	629,000	คนได ้
รว่มลงชือ่รณรงคเ์พือ่ใหก้ฎหมายความเป็นสว่นตวัของผู ้
บรโิภคแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	2018	มคีณุสมบตัทิีจ่ะไดบ้รรจุ
ในบตัรลงคะแนนเสยีง	เพือ่เป็นการตอบสนองตอ่
คณุสมบตัขิองขอ้เสนอนี	้สภานติบิญัญัตจิงึไดบ้ญัญัติ
กฎหมายความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	2018	(California	Consumer	Privacy	Act,	
CCPA) ไวเ้ป็นกฎหมาย	กฎหมาย	CCPA	ใหส้ทิธแิกผู่ ้
บรโิภคชาวแคลฟิอรเ์นยีในการรับทราบขอ้มลูใดของตนที่
ธรุกจิไดเ้กบ็รวบรวม	เพือ่ทีจ่ะท�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคล
ของตน	เพือ่หยดุยัง้ธรุกจิจากการจ�าหน่ายขอ้มลูสว่น
บคุคลของตน	ซึง่รวมถงึการใชง้านขอ้มลูดงักลา่วเพือ่ให ้
ตนตกเป็นเป้าหมายของโฆษณาทีจ่ะตดิตามพวกเขาไป
เมือ่พวกเขาคน้หาขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ต	จากเว็บไซตห์นึง่
ไปยงัเว็บไซตอ์ืน่	ๆ	หรอืเพือ่ใหธ้รุกจิรับผดิชอบหากมไิด ้
ด�าเนนิการตามขัน้ตอนตา่ง	ๆ	อยา่งเหมาะสมเพือ่คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของพวกเขา

กฎหมายทีเ่สนอ	
กฎหมายวา่ดว้ยสทิธสิว่นบคุคลแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	2020
มาตรา 0.5: สารบญั
มาตรา 1:	หวัขอ้:	กฎหมายวา่ดว้ยสทิธสิว่นบคุคลแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	2020
มาตรา 2: ผลสรปุและการประกาศ
มาตรา 3: จดุประสงคแ์ละเจตนา
 A. สทิธผิูบ้รโิภค
 B. ความรับผดิชอบของธรุกจิ
 C. การใชก้ฎหมาย
มาตรา 4: หนา้ทีค่วามรับผดิชอบทัว่ไปของธรุกจิ
ทีท่�าการเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 5: สทิธขิองผูบ้รโิภคในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 6: สทิธขิองผูบ้รโิภคในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 7: สทิธขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะทราบวา่มกีารเกบ็ขอ้มลู
สว่นบคุคลขอ้มลูใด	สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 8: สทิธขิองผูบ้รโิภคในการทราบวา่ขอ้มลูสว่น
บคุคลใดทีถ่กูจ�าหน่ายหรอืแบง่ปัน	และใหแ้กบ่คุคลใด
มาตรา 9: สทิธขิองผูบ้รโิภคในการยกเลกิการอนุญาต
ใหจ้�าหน่ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 10: สทิธขิองผูบ้รโิภคในการจ�ากดัการใชง้าน
และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
มาตรา 11: สทิธิผ์ูบ้รโิภควา่ดว้ยการไมต่อบโตเ้พราะ
การยกเ	ลกิการอนุญาตหรอืการใชส้ทิธิอ์ืน่	ๆ
มาตรา 12: ขอ้ก�าหนดตา่ง	ๆ	เกีย่วกบัการแจง้เตอืน	
การเปิดเผย	การแกไ้ขและการลบทิง้
มาตรา 13: วธิกีารตา่ง	ๆ	ในการจ�ากดัการขาย	การแบง่
ปัน	และการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล	และการใชข้อ้มลูสว่น
บคุคลทีต่อ้งเก็บเป็นความลบั
มาตรา 14: ค�านยิาม
มาตรา 15: ขอ้ยกเวน้
มาตรา 16: การละเมดิความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 17: การบงัคบัใชก้ฎหมายทางปกครอง
มาตรา 18: กองทนุเพือ่สทิธสิว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
มาตรา 19:		บทบญัญัตทิีข่ดัแยง้
มาตรา 20: การใหส้ทิธกิอ่นหรอืเหนอืกวา่
มาตรา 21: ขอ้บงัคบั
มาตรา 22: การตอ่ตา้นการหลกีเลีย่ง
มาตรา 23: การสละสทิธิ์
มาตรา 24: การจัดตัง้หน่วยงานคุม้ครองความเป็นสว่น
ตวัแห	่งรัฐแคลฟิอรเ์นยี
มาตรา 25: การแกไ้ขเพิม่เตมิ
มาตรา 26: การแยกออกจากกนัได ้
มาตรา 27: การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนที่
ขดัแยง้กนั
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การถกูโจรกรรมตวัตน	การยกเลกิการขายและแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	และเพือ่รอ้งขอใหธ้รุกจิแก่
ไขขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งของตน
I. รัฐแคลฟิอรเ์นยีเป็นผูน้�าระดบัโลกในดา้นเทคโนโลย ี
ใหมต่า่ง	ๆ	มากมาย	ทีม่สีว่นเปลีย่นแปลงสงัคมของเรา	
เราไมส่ามารถจนิตนาการถงึโลกปัจจบุนัทีป่ราศจาก
อนิเทอรเ์น็ต	ซึง่เป็นหนึง่ในสิง่ประดษิฐท์ีส่�าคญัทีส่ดุใน
ประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต	ิรวมทัง้บรกิารและธรุกจิ
ใหม	่ๆ	อนัเกดิจากอนิเทอรเ์น็ต	โดยทีบ่รกิารและธรุกจิดงั
กลา่วมากมายไดรั้บการคดิคน้ขึน้ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	หนึง่
ในแบบจ�าลองธรุกจิดา้นอนิเทอรเ์น็ตทีป่ระสบความส�าเร็จ
มากทีส่ดุ	ไดแ้กก่ารใหบ้รกิารโฆษณาเพือ่แสวงหารายได	้
แทนการเก็บคา่ธรรมเนยีมใชง้านจากผูบ้รโิภค	บรกิารที่
ไดรั้บการสนับสนุนโดยโฆษณานัน้	มมีายาวนานหลายชัว่
อายคุน	และถอืเป็นแบบจ�าลองทีย่อดเยีย่มของทัง้ผู ้
บรโิภคและธรุกจิทีเ่หมอืนกนั	อยา่งไรกต็าม	ธรุกจิ
โฆษณาบางแหง่ในปัจจบุนัไดใ้ชเ้ทคโนโลยแีละเครือ่ง
มอืทีม่คีวามไมโ่ปรง่ใสตอ่ผูบ้รโิภคในการเกบ็และซือ้ขาย
ขอ้มลูสว่นบคุคลจ�านวนมหาศาล	เพือ่ตดิตามผูบ้รโิภคใน
การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต	และเพือ่สรา้งขอ้มลูคณุลกัษณะ
เฉพาะอยา่งละเอยีดเกีย่วกบัความสนใจของผูบ้รโิภค
แตล่ะราย	บางบรษัิททีไ่มเ่กบ็คา่ธรรมเนยีมการใชง้าน
จากผูบ้รโิภค	จะชดเชยบรกิารเหลา่นีโ้ดยการสรา้งรายได ้
จากขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	ผูบ้รโิภคควรมขีอ้มลู
และเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นตอ่การจ�ากดัการใชง้านขอ้มลูของ
ตน	ในการโฆษณาทีอ่าจมขีอ้มลูสว่นบคุคลของตนโดยที่
ไมรู่ต้วั	โดยทีข่อ้มลูสว่นบคุคลของพวกเขาจะไมถ่กูขาย
หรอืแบง่ปันใหแ้กธ่รุกจินับรอ้ยทีพ่วกเขาไมเ่คยไดย้นิชือ่
มากอ่น	หากพวกเขาเลอืกทีจ่ะด�าเนนิการดงักลา่ว	ถา้ขาด
เครือ่งมอืเหลา่นี	้จะท�าใหเ้สมอืนวา่ผูบ้รโิภคไมม่ทีาง
ท�าความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทเ้กีย่วกบัขอ้สญัญาเหลา่นีท้ี่
ตนจ�าเป็นท�าขึน้เมือ่มปีฏฺสิมัพันธก์บัธรุกจิหลากหลาย
J. เด็กถอืเป็นบคุคลทีเ่ปราะบางเป็นพเิศษจากมมุมองใน
การเจรจาเกีย่วกบัสทิธสิว่นบคุคลของเด็ก	ผูป้กครองควร
จะสามารถควบคมุวา่ขอ้มลูใดของบตุรผูเ้ยาวข์องตนจะได ้
รับการเกบ็รวบรวมและขายหรอืแบง่ปัน	และควรไดรั้บ
สทิธทิีจ่ะออกค�าสัง่ใหบ้รษัิทตา่ง	ๆ	ลบขอ้มลูเกีย่วกบับตุร
ของตนทีถ่กูเกบ็รวบรวมไว ้
K. ธรุกจิควรมคีวามรับผดิชอบโดยตรงตอ่ผูบ้รโิภคเกีย่ว 
กบัการละเมดิความปลอดภยัของขอ้มลู	และแจง้ใหผู้ ้
บรโิภคทราบเมือ่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
ของผูบ้รโิภคอยูใ่นอนัตราย
L. หน่วยงานเฝ้าระวงัอสิระซึง่มภีารกจิในการปกป้อง 
ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคควรแน่ใจวา่ธรุกจิและผู ้
บรโิภคไดรั้บแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธแิละหนา้ทีค่วามรับ
ผดิชอบของตน	และควรบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้แข็ง
กบัธรุกจิทีผ่า่ฝืนสทิธสิว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
มาตรา 3. จดุประสงคแ์ละเจตนา
ในการตรากฎหมายนี	้เป็นจดุประสงคแ์ละเจตนาของ
ประชาชนแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีใหป้กป้องสทิธขิองผู ้
บรโิภคตอ่ไป	รวมถงึสทิธติามรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยความเป็น

D. แมแ้ตก่อ่นที	่CCPA	จะมผีลบงัคบัใช	้สภานติบิญัญัตไิด ้
พจิารณารา่งกฎหมายจ�านวนมากในปี	2019	เพือ่แกไ้ขเพิม่
เตมิกฎหมาย	โดยทีบ่างบทบญัญัตมิผีลท�าใหก้ฎหมาย
ออ่นแอลงอยา่งมนัียส�าคญั	เวน้แตว่า่ผูล้งคะแนนเสยีงของ
รัฐแคลฟิอรเ์นยีจะด�าเนนิการ	สทิธขิองผูบ้รโิภคทีไ่ดม้า
จากการตอ่สูอ้ยา่งอยา่งล�าบากจนไดรั้บชยัชนะกย็งัอาจถกู
บัน่ทอนไปจากการบญัญัตกิฎหมายในอนาคต
E. แทนทีจ่ะลดทอนสทิธคิวามเป็นสว่นตวั	รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ควรสรา้งสทิธดิงักลา่วใหเ้ขม้แข็งอยา่งตอ่เนือ่ง	ธรุกจิ
จ�านวนมากเกบ็รวบรวมและใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภค	และในบางครัง้	โดยทีผู่บ้รโิภคไมท่ราบเกีย่วกบั
การทีธ่รุกจิการใชง้านและการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพวกเขา	ในทางปฏบิตั	ิผูบ้รโิภคมกัเขา้สูก่ารด�าเนนิ
การแบบมเีงือ่นไข	ซึง่แมว้า่พวกเขาจะไมต่อ้งจา่ยเงนิเพือ่
ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร	แตพ่วกเขากไ็ดแ้ลกเปลีย่นการเขา้ถงึ
สนิคา้หรอืบรกิารดงักลา่วกบัการเขา้ถงึความสนใจหรอื
ขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	เนือ่งจากมลูคา่ของขอ้มลูสว่น
บคุคลทีพ่วกเขาแลกไปเพือ่สนิคา้หรอืบรกิารนัน้มกัไม่
ชดัเจน	ขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการของธรุกจิ	ผูบ้รโิภคจงึมกั
ไมม่วีธิกีารทีด่ใีนการประเมนิมลูคา่ของธรุกรรม	นอกจากนี	้
เงือ่นไขของขอ้ตกลงหรอืนโยบายทีม่กีารขยายความใน
การจัดการมกัซบัซอ้นและไมช่ดัเจน	สง่ผลใหผู้บ้รโิภค
สว่นใหญไ่มเ่คยมเีวลาทีจ่ะอา่นและท�าความเขา้ใจ
F. ขอ้มลูทีไ่มส่มดลุกนันีท้�าใหย้ากตอ่การทีผู่บ้รโิภคจะเขา้ 
ใจวา่ตนก�าลงัตอ้งแลกดว้ยอะไร	และตอ่รองกบัธรุกจิไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิล	ซึง่ตา่งกบัดา้นอืน่	ๆ	ของเศรษฐกจิทีผู่บ้รโิภค
สามารถเปรยีบเทยีบรา้นคา้	หรอืสามารถเขา้ใจไดใ้นเสีย้ว
วนิาทวีา่สนิคา้หรอืบรกิารนัน้	ๆ	มรีาคาแพงหรอือยูใ่นราคาที่
สามารถจับจา่ยได	้เป็นการยากทีผู่บ้รโิภคจะทราบวา่ขอ่มลู
ของผูบ้รโิภคนัน้มมีลูคา่เพยีงใดตอ่แตล่ะธรุกจิ	เมือ่การ
ด�าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูนัน้แตกตา่งกนัไปในแตล่ะธรุกจิ
G. รัฐจงึใหค้วามส�าคญัตอ่การบงัคบัออกกฎหมายทีจ่ะ 
ท�าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถอ่งแทย้ิง่ขึน้	วา่
ขอ้มลูของพวกเขาจะถกูใชง้านอยา่งไร	และเพือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคใ์ด	ดว้ยวธิเีดยีวกบัการระบสุว่นประกอบ
ของอาหารบนฉลากชว่ยใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้
ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้	การเปิดเผย
แนวทางการบรหิารจัดการขอ้มลูทีจ่ะชว่ยใหผู้บ้รโิภค
กลายเป็นคูส่ญัญาทีไ่ดรั้บขอ้มลูอยา่งดยีิง่ขึน้	ใน
เศรษฐกจิขอ้มลูและสง่เสรมิการแขง่ขนั	นอกจากนี	้หากผู ้
บรโิภคสามารถบอกกลา่วแกธ่รุกจิมใิหข้ายขอ้มลูของพวก
เขาได	้ผูบ้รโิภคจะไมต่อ้งเทีย่วคน้หาหานโยบายความ
เป็นสว่นตวัเพือ่ดวูา่แทท้ีจ่รงิแลว้ธรุกจิก�าลงัขายขอ้มลูดงั
กลา่ว	เพือ่เป็นการประหยดัเวลา	ซึง่เมือ่นับรวมกนัแลว้จะ
สามารถสรา้งจ�านวนเงนิไดอ้ยา่งมหาศาล
H. ผูบ้รโิภคตอ้งการกฎหมายทีเ่ขม้แข็งยิง่ขึน้	เพือ่ทีจ่ะ
น�าพวกเขาไปสูจ่ดุทีส่ามารถตอ่รองกบัธรุกจิเพือ่ปกป้อง
สทิธขิองตนได	้ผูบ้รโิภคควรไดรั้บค�าอธบิายอยา่งชดัเจน
เกีย่วกบัการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	ซึง่รวมถงึวา่
ขอ้มลูดงักลา่วจะถกูใชไ้ปเพือ่การโฆษณาอยา่งไรบา้ง	
และสามารถควบคมุ	แกไ้ข	หรอืลบขอ้มลูดงักลา่ว	ตลอด
จนสามารถจ�ากดัการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบัของตนโดยธรุกจิ	เพือ่เป็นการคุม้ครองจาก
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3. ธรุกจิควรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคเพยีง
เทา่ทีเ่กีย่วขอ้ง	และจ�ากดัเฉพาะสิง่จ�าเป็นตามจดุประสงคใ์น
การเกบ็รวบรวม	ใชง้าน	และแบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วเทา่นัน้
4. ธรุกจิควรใหผู้บ้รโิภคหรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาต
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย	เพือ่ใหผู้บ้รโิภคและบตุรสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	เพือ่ท�าการลบหรอืแกไ้ขได	้
เพือ่ยกเลกิการขายและแบง่ปันขอ้มลูบนแพลตฟอรม์ทาง
ธรุกจิ	บรกิาร	ธรุกจิ	และอปุกรณต์า่ง	ๆ	และเพือ่จ�ากดัการใช ้
งานขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของตน
5. ธรุกจิไมค่วรลงโทษผูบ้รโิภคเนือ่งจากการใชส้ทิธิ
เหลา่นี้
6. ธรุกจิควรท�าการป้องกนัตามสมควรเพือ่ปกป้องขอ้มลู
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคจากการร่ัวไหล
7. ธรุกจิควรแสดงความรับผดิชอบเมือ่ตนไดล้ะเมดิสทิธิ
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	และบทลงโทษควรจะรนุแรงขึน้
ในกรณีทีก่ารละเมดิดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่เด็ก
C. การใชก้ฎหมาย
1. ควรปฏบิตัติามสทิธขิองผูบ้รโิภคและความรับผดิชอบ
ของธรุกจิ	โดยมเีป้าหมายเพือ่เสรมิสรา้งความเป็นสว่นตวั
ของผูบ้รโิภค	ขณะเดยีวกนักใ็หค้วามส�าคญัตอ่ผลกระทบ
ของสทิธแิละความรับผดิชอบดงักลา่วตอ่ธรุกจิและ
นวตักรรม	สทิธสิว่นบคุคลของผูบ้รโิภคและการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม	่ๆ	ทีเ่ป็นประโยชน	์ไมจ่�าเป็น
ตอ้งเป็นเป้าหมายทีไ่มส่อดคลอ้งกนั	สทิธสิว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคทีเ่ขม้แข็งจะสรา้งแรงจงูใจในการคดิคน้และพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หมท่ีม่กีารปกป้องสทิธสิว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
2. ควรจัดใหม้คีูม่อืทีช่ดัเจนเกีย่วกบัสทิธแิละความรับผดิ
ชอบของธรุกจิและผูบ้รโิภค
3. กฎหมายควรท�าใหผู้บ้รโิภคอยูใ่นสถานะทีส่ามารถตอ่
รองกบัธรุกจิไดอ้ยา่งอสิระและทราบดเีกีย่วกบัการทีธ่รุกจิ
น�าขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคไปใช ้
4. กฎหมายควรปรับตามการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย	ี
ชว่ยเหลอืผูบ้รโิภคในการใชส้ทิธขิองคน	และชว่ยเหลอื
ธรุกจิในการปฏบิตัติามเป้าหมายในการสรา้งความเขม้
แข็งดา้นความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง
5. กฎหมายควรสง่เสรมิผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหมก่อ่นที่
จะออกสูผู่บ้รโิภค	และสง่เสรมิประสทิธภิาพของธรุกจิใน
การปฏฺบิตัติามกฎหมาย	โดยทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย
จะไมล่ดทอนหรอืบัน่ทอนสทิธสิว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
6. กฎหมายควรไดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิ	หากจ�าเป็น	เพือ่
ปรับปรงุการด�าเนนิการตามกฎหมาย	โดยทีก่ารแกไ้ขเพิม่
เตมิตอ้งไมล่ดทอนหรอืบัน่ทอนสทิธสิว่นบคุคลของผู ้
บรโิภค	ขณะเดยีวกนักต็อ้งใหค้วามส�าคญัตอ่ผลกระทบของ
สทิธแิละความรับผดิชอบดงักลา่วตอ่ธรุกจิและนวตักรรม
7. ธรุกจิควรรับผดิชอบตอ่การฝ่าฝืนกฎหมายผา่นการ
บงัคบัใชท้างปกครองและทางแพง่อยา่งเขม้แข็ง
8. เทา่ทีเ่ป็นการสง่เสรมิสทิธสิว่นบคุคลของผูบ้รโิภคและ
การปฏบิตัติามกฎหมายของธรุกจิ	กฎหมายนีค้วรสอดคลอ้ง
กบักฎหมายดา้นความเป็นสว่นตวัในเขตอ�านาจศาลอืน่	ๆ

สว่นตวัตอ่ไป	การด�าเนนิการตามกฎหมายนีจ้ะตอ้งเป็นไป
ตามแนวทางของหลกัการดงัตอ่ไปนี:้
A. สทิธผิูบ้รโิภค
1. ผูบ้รโิภคควรทราบวา่ใครเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่น
บคุคลของตนและของบตุร	และทราบวา่ขอ้มลูดงักลา่วจะ
ถกูใชง้านอยา่งไร	และจะไดรั้บการเปิดเผยใหแ้กใ่คร	เพือ่
ใหม้ขีอ้มลูทีจ่�าเป็นในการใชก้ารควบคมุทีส่�าคญัตอ่การ
ใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของตนและของบตุรโดยธรุกจิ
2. ผูบ้รโิภคควรจะสามารถควบคมุการใชง้านขอ้มลูสว่น
บคุคลของตน	ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงแคข่อ้มลูสว่น
บคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั	การใชง้านโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต	หรอืการเปิดเผยขอ้มลูอนัจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
สงูทีจ่ะกอ่อนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค	และควรมทีางเลอืกทีส่�าคญั
เกีย่วกบัวธิกีารเกบ็รวบรวม	ใชง้าน	และเปิดเผยขอ้มลู
3. ผูบ้รโิภคควรเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	และควร
สามารถท�าการแกไ้ข	ลบ	หรอืน�าขอ้มลูดงักลา่วจากธรุกจิ
หนึง่และมอบใหแ้กอ่กีธรุกจิหนึง่
4. ผูบ้รโิภคหรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตจากผูบ้รโิภคควร
จะสามารถเลอืกทางเลอืกตา่ง	ๆ	ผา่นเครือ่งมอืทีส่ามารถ
ใชง้านดว้ยตนเองไดโ้ดยงา่ย
5. ผูบ้รโิภคควรจะสามารถใชส้ทิธติา่ง	ๆ	ของตน	โดย
ปราศจากการลงโทษตอ่การกระท�าดงักลา่ว
6. ผูบ้รโิภคควรจะสามารถใหธ้รุกจิตอ้งรับผดิชอบตอ่การ
ละเลยในการใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสมเหตสุมผลเพือ่ปกป้อง
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัทีส่ดุของตนจาก
นักเลงคอมพวิเตอรแ์ละการละเมดิการรักษาความปลอดภยั
7. ผูบ้รโิภคควรไดรั้บประโยชนจ์ากการใชง่านขอ้มลูสว่น
บคุคลของตนโดยธรุกจิ
8. ความเป็นสว่นตวัของพนักงานและผูรั้บจา้งอสิระควร
ไดรั้บความคุม้ครองดว้ยเชน่กนั	โดยค�านงึถงึขอ้แตกตา่ง
ของความสมัพันธร์ะหวา่งพนักงานหรอืผูรั้บจา้งอสิระ	กบั
ธรุกจิ	เมือ่เทยีบกบัความสมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รโิภคกบัธรุกจิ	
นอกจากนี	้กฎหมายนีย้งัมไิดมุ้ง่หมายทีจ่ะแทรกแซงสทิธิ
ในการจัดระเบยีบและการเจรจาตอ่รองรว่มภายใต ้
กฎหมายแรงงานสมัพันธแ์หง่ชาต	ิเป็นจดุประสงคแ์ละ
เจตนาของกฎหมายนีท้ีจ่ะขยายขอบเขตการยกเวน้ตาม
หวัขอ้นี	้ใหแ้กพ่นักงานและธรุกจิเกีย่วกบัการสือ่สารทาง
ธรุกจิ	จนถงึวนัที	่1	มกราคม	2023
B. ความรับผดิชอบของธรุกจิ
1. ธรุกจิควรแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบอยา่งเฉพาะเจาะจง
และชดัเจนวา่จะท�าการเกบ็รวบรวมและใชง้านขอ้มลูสว่น
บคุคลอยา่งไร	และผูบ้รโิภคจะสามารถใชส้ทิธแิละการ
ตดัสนิใจของตนไดอ้ยา่งไร
2. ธรุกจิควรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
เพยีงเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์ีเ่ฉพาะเจาะจง	ชดัแจง้	
และไดรั้บการเปิดเผยอยา่งเหมาะสมเทา่นัน้	และไมค่วรเกบ็
รวบรวม	ใชง้าน	หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
ตอ่ไปเพือ่เหตอุนัไมส่อดคลอ้งกบัจดุประสงคนั์น้	ๆ
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(c) การเกบ็รวบรวม	ใชง้าน	เก็บรักษา	และการแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคจะตอ้งมเีหตอุนัควร	และอยู่
ในสตัสว่นเพือ่บรรลจุดุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม	ด�าเนนิ
การ	หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ทีเ่ปิดเผยซึง่
สอดคลอ้งกบับรบิทในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ดงักลา่ว	และตอ่มาตอ้งไมด่�าเนนิการในลกัษณะทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคต์า่ง	ๆ	ดงักลา่ว
(d) ธรุกจิทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	และที่
ขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคดงักลา่วแก่
บคุคลภายนอก	หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแกผู่ใ้หบ้รกิารหรอื
ผูรั้บจา้ง	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิ	จะตอ้งจัด
ท�าขอ้ตกลงกบับคุคลภายนอก	ผูใ้หบ้รกิาร	หรอืผูรั้บจา้งที:่
(1) ระบวุา่ธรุกจิไดท้�าการขายหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคเ์ฉพาะและ
จ�ากดัเทา่นัน้
(2) ก�าหนดใหบ้คุคลภายนอก	ผูใ้หบ้รกิาร	หรอืผูรั้บจา้ง	
มหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบภายใตห้วัขอ้
นี	้และก�าหนดใหบ้คุคลตา่ง	ๆ	ดงักลา่วตอ้งใหก้ารปกป้อง
ความเป็นสว่นตวัในระดบัเดยีวกบัทีห่วัขอ้นีไ้ดก้�าหนดไว ้
(3) ใหส้ทิธแิกธ่รุกจิในการด�าเนนิการตามขัน้ตอนตา่ง	ๆ	
ทีม่เีหตผุลสมควรและมคีวามเหมาะสม	เพือ่ชว่ยใหแ้น่ใจ
วา่บคุคลภายนอก	ผูใ้หบ้รกิาร	หรอืผูรั้บจา้ง	มกีารใชง้าน
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัหนา้ทีค่วามรับ
ผดิชอบของธรุกจิภายใตห้วัขอ้นี้
(4) ก�าหนดใหบ้คุคลภายนอก	ผูใ้หบ้รกิาร	หรอืผูรั้บจา้ง	
แจง้แกธ่รุกจิหากวา่มกีารตดัสนิวา่ไมส่ามารถปฏบิตัติาม
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบภายใตห้วัขอ้นีไ้ดอ้กีตอ่ไป
(5) ใหส้ทิธแิกธ่รุกจิ	เมือ่ไดรั้บการแจง้ใหท้ราบ	รวมถงึ
สทิธติามวรรคที	่(4) ในการด�าเนนิการตามขัน้ตอนตา่ง	ๆ	
ทีม่เีหตผุลสมควรและมคีวามเหมาะสม	เพือ่หยดุยัง้และ
ยกเลกิการอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูสว่นบคุคล
(e) ธรุกจิทีท่�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้ร ิ
โภคจะตอ้งด�าเนนิการตามกระบวนการรักษาความปลอดภยั
ตามสมควร	และแนวทางทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มลู
สว่นบคุคล	เพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลจากการเขา้ถงึ	
ท�าลาย	ใชง้าน	ปรับเปลีย่น	หรอืเปิดเผย	โดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตหรอืโดยไมช่อบดว้ยกฏหมาย	ตามมาตรา	1798.81.5
(f) ไมม่สีว่นใดของมาตรานีท้ีก่�าหนดใหธ้รุกจิตอ้งเปิด 
เผยความลบัทางการคา้	ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัซึง่ไดรั้บ
การรับรองตามวรรคที	่(3) ของอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	
1798.185
(c) ธรุกจิจะตอ้งใหข้อ้มลูตามทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	
(a) แกผู่บ้รโิภค	ตอ่เมือ่ไดรั้บค�าขอซึง่สามารถพสิจูนไ์ด ้
จากผูบ้รโิภคเทา่นัน้
(d) ธรุกจิทีไ่ดรั้บค�าขอซึง่สามารถพสิจูนไ์ดจ้ากผูบ้รโิภค 
เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลจะตอ้งด�าเนนิการโดยทนัทเีพือ่
เปิดเผยและสง่มอบขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคโดยไมม่คีา่
ใชจ้า่ย	ตามทีม่าตรานีไ้ดก้�าหนดไว	้ขอ้มลูดงักลา่วอาจจะสง่
มอบทางไปรษณียห์รอืผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด	้และหาก
ท�าการสง่มอบขอ้มลูผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส	์ขอ้มลูดงักลา่ว
จะตอ้งอยูใ่นรปูแบบทีพ่กตดิตวัได	้และถงึระดบัทีส่ามารถใช ้

มาตรา 4. มาตรา	1798.100	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.100. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบทัว่ไปของธรุกจิ
ทีท่�าการเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล
1798.100. (a) ผูบ้รโิภคมสีทิธใินการรอ้งขอใหธ้รุกจิที่
เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคเปิดเผยตอ่ผู ้
บรโิภครายดงักลา่ว	เกีย่วกบัประเภทและขอ้มลูสว่นบคุคล
เฉพาะเจาะจงทีธ่รุกจิไดเ้กบ็รวบรวมไว ้
(b) (a) ธรุกจิทีค่วบคมุการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูบ้รโิภคจะตอ้งแจง้ผูบ้รโิภคตามรายการตอ่ไปนี	้
กอ่นหรอื	ณ	ขณะทีท่�าการเกบ็ขอ้มลู:
(1) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะท�าการเกบ็รวบรวม	
และจดุประสงคข์องประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็
รวบรวมหรอืใชห้รอืทีจ่ะใชร้วมทัง้การทีข่อ้มลูนัน้จะถกูขาย
หรอืแบง่ปัน	ธรุกจิตอ้งไมเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ประเภทอืน่	ๆ	เพิม่เตมิ	หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็
รวบรวมเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่	ๆ	ทีไ่มเ่ป็นไปตาม
จดุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมไว	้
โดยมไิดแ้จง้ใหผู้บ้รโิภคทราบตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรานี้
(2) หากธรุกจิทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบั	ตอ้งระบปุระเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้ง
เกบ็เป็นความลบัทีจ่ะเกบ็รวบรวม	และจดุประสงคใ์นการ
เกบ็รวมรวมและใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็น
ความลบัประเภทดงักลา่ว	ตลอดจนระบวุา่ขอ้มลูดงักลา่ว
จะถกูขายหรอืแบง่ปัน	ธรุกจิจะตอ้งไมเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู
สว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัประเภทอืน่	ๆ	เพิม่เตมิ	
หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัทีเ่กบ็
รวบรวมไวไ้ปเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคเ์พิม่เตมิทีไ่ม่
เป็นไปตามจดุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ตอ้งเกบ็เป็นความลบัทีเ่กบ็รวบรวมไว	้โดยมไิดแ้จง้ใหผู้ ้
บรโิภคทราบตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรานี้
(3) ระยะเวลาทีธ่รุกจิประสงคจ์ะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล
แตล่ะประเภท	รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั	
หรอืหากไมส่ามารถระบขุอ้มลูดงักลา่วได	้ใหร้ะบเุกณฑท์ีใ่ช ้
ในการก�าหนดระยะเวลาการเกบ็รักษา	โดยทีธ่รุกจิจะตอ้งไม่
เกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบัของผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคแ์ตล่ะ
อยา่งในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดแ้สดงไวน้าน
เกนิสมควรเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์ีไ่ดแ้สดงไว ้
(b) ธรุกจิทีม่สีถานะเป็นบคุคลภายนอกทีค่วบคมุการเกบ็รวบ
รวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภค	อาจมหีนา้ทีค่วามรับ
ผดิชอบภายใตอ้นุมาตรา	(a) โดยการใหข้อ้มลูทีจ่�าเป็นอยา่
งชดัเจนและเปิดเผยบนหนา้หลกัของเว็บไซตบ์น
อนิเทอรเ์น็ตของตน	นอกจากนี	้ในกรณีทีธ่รุกจิทีม่สีถานะเป็น
บคุคลภายนอกทีค่วบคมุการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูบ้รโิภค	ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดงักลา่วไว	้ณ	สถาน
ประกอบการของตน	ซึง่รวบถงึในยานพาหนะ	ธรุกจิดงักลา่ว
จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบกอ่น	หรอื	ณ	ขณะทีท่�าการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู	เกีย่วกบัประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะ
ท�าการเกบ็รวบรวม	และจดุประสงคใ์นการใชง้านประเภทของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล	ทัง้การทีข่อ้มลูนัน้จะถกูขายหรอืแบง่ปัน	
ดว้ยวธิกีารทีช่ดัเจนและไมปิ่ดบงั	ณ	สถานทีด่งักลา่ว
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ด�าเนนิการ	หรอืเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคไว ้
ตามบทบาทในฐานะผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งของธรุกจิ
(d) ธรุกจิหรอืผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งทีด่�าเนนิการตาม 
สญัญาทีท่�าไวก้บัธรุกจิ	และผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งรายอืน่	
ไมจ่�าเป็นตอ้งปฎบิตัติามค�าขอของผูบ้รโิภคทีใ่หท้�าการลบ
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	หากมเีหตอุนัสมควรและ
จ�าเป็นใหธ้รุกจิ  หรอืผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งตอ้งเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคดงักลา่วไวเ้พือ่:
(1) ด�าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมไวใ้ห ้
แลว้เสร็จ	เพือ่ใหบ้รรลขุอ้ตกลงในการรับประกนัทีเ่ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร	หรอืเพือ่เรยีกคนืผลติภณัฑต์ามกฎหมาย
รัฐบาลกลาง	เพือ่ใหบ้รกิารทีด่ตีามทีผู่บ้รโิภคไดร้อ้งขอ	หรอื
ตามทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัตามสมควร	ภายใตบ้รบิทของความ
สมัพันธท์างธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งธรุกจิและผูบ้รโิภค	
หรอืเพือ่ปฏบิตัติามสญัญาระหวา่งธรุกจิและผูบ้รโิภค
(2) ตรวจจับเหตกุารณด์า้นความปลอดภยั	การป้องกนั
การกระท�าอนัเป็นอนัตราย	การหลอกลวง	การฉอ้โกง	
หรอืการกระท�าอนัผดิกฎหมาย	และด�าเนนิคดกีบัผูท้ีรั่บ
ผดิชอบตอ่การกระท�านัน้ ชว่ยใหม้ัน่ใจในความปลอดภยั
และความถกูตอ้งเทา่ทีก่ารใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคมคีวามจ�าเป็นและเป็นสดัสว่นอยา่งสมเหตสุมผล
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคเ์หลา่นัน้
(3) แกไ้ขขอ้บกพรอ่งเพือ่ระบแุละแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที่
ท�าใหก้ารท�างานทีม่อียูนั่น้บกพรอ่ง
(4) ใหอ้สิระในการแสดงความคดิเห็น	ชว่ยใหผู้บ้รโิภค
รายอืน่มสีทิธใินการแสดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งอสิระ	หรอื
ใหส้ทิธอิืน่ใดตามทีก่ฏหมายก�าหนดไว ้
(5) ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของ
การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสแ์หง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	ตาม
หมวด	3.6	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	1546) ของหวัขอ้ที	่12	
ของสว่นที	่2	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
(6) เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาวจัิยทางวทิยาศาสตร	์
ประวตัศิาสตร	์หรอืสถติ	ิโดยไดรั้บการพจิารณาทบทวน
โดยสาธารณะหรอืบคุคลในสาขาเดยีวกนัเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ	ซึง่สอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามกฎหมายดา้น
ความเป็นสว่นตวัและจรยิธรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยที่
การลบขอ้มลูของธรุกจิไมม่แีนวโนม้ทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะกอ่
ใหเ่กดิความเสยีหายตอ่ความส�าเร็จและความสามารถใน
การด�าเนนิการศกึษาวจัิยนัน้ใหเ้สร็จสมบรูณ	์ในกรณีทีผู่ ้
บรโิภคใหค้วามยนิยอมโดยสมคัรใจ
(7) เพือ่ใหส้ามารถใชง้านภายในซึง่มคีวามสมเหตสุมผล
และเป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้รโิภค	บนพืน้ฐาน
ของความสมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รโิภคกบัธรุกจิและสอดคลอ้ง
กบับรบิทซึง่ผูบ้รโิภคไดใ้หข้อ้มลูดงักลา่วไวเ้ทา่นัน้
(8) ปฏบิตัติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามกฎหมาย
(9) ใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคภายในใน
ลกัษณะทีช่อบดว้ยกฎหมายในทางอืน่ทีส่อดคลอ้งกบั
บรบิทซึง่ผูบ้รโิภคไดใ้หข้อ้มลูดงักลา่วไว ้
มาตรา 6. มาตรา	1798.106	ถกูเพิม่เขา้ในประมวล
กฎหมายแพง่	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้

งานทางเทคนคิได	้ใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีพ่รอ้มใชง้าน	ซึง่ท�าใหผู้ ้
บรโิภคสามาถสง่ตอ่ขอ้มลูดงักลา่วไปยงับคุคลอืน่ไดโ้ดย
ปราศจากอปุสรรค	ธรุกจิอาจมอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กผู่ ้
บรโิภคไดต้ลอดเวลา	แตไ่มจ่�าเป็นตอ้งมอบขอ้มลูสว่นบคุคล
ใหแ้กผู่บ้รโิภคมากกวา่สองครัง้ภายในชว่งระยะเวลา	12	เดอืน
(e) มาตรานีจ้ะตอ้งไมก่�าหนดใหธ้รุกจิตอ้งเกบ็รักษาขอ้ 
มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมไวเ้พือ่การใชง้านเพยีงครัง้
เดยีว	หากวา่ขอ้มลูดงักลา่วมไิดถ้กูขายหรอืเกบ็รักษาโดย
ธรุกจิ	หรอืไดรั้บการระบตุวัตนใหม	่หรอืเชือ่มโยงกบัขอ้มลู
ทีไ่มไ่ดรั้บการเกบ็รักษาไวใ้นลกัษณะของขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 5. มาตรา	1798.105	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.105. สทิธขิองผูบ้รโิภคในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล
1798.105. (a) ผูบ้รโิภคยอ่มมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหธ้รุกจิ
ท�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลใด	ๆ	ของผูบ้รโิภค	ทีธ่รุกจิได ้
เก็บรวบรวมไว ้
(b) ธรุกจิทีท่�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้ร ิ
โภคตอ้งเปิดเผยสทิธขิองผูบ้รโิภคตามมาตรา	1798.130	
เกีย่วกบัการรอ้งขอใหท้�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
(c) (1) ธรุกจิทีไ่ดรั้บค�าขอซึง่สามารถพสิจูนต์วัตนไดจ้าก
ผูบ้รโิภคใหท้�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลตามอนุมาตรา	
(a) แหง่มาตรานี	้จะตอ้งท�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคจากบนัทกึของตน	และท�าการแจง้โดยตรงแกผู่ใ้ห ้
บรกิารหรอืผูรั้บจา้งใหท้�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคออกจากบนัทกึของตน	พรอ้มทัง้แจง้คูส่ญัญาบคุคล
ภายนอกทัง้หมดซึง่ธรุกจิไดท้�าการขายหรอืแบง่ปันขอ่มลู
สว่นบคุคลดงักลา่วใหท้�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคดงักลา่ว	เวน้แตก่รณีทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่มอิาจ
ท�าได	้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการกระท�าอนัไมส่มควรตอ่เหตุ
(2) ธรุกจิอาจเกบ็รักษาประวตัอินัเป็นความลบัของค�าขอ
ใหท้�าการลบขอ้มลู	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการ
ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคผูซ้ ึง่ไดย้ืน่ค�าขอให ้
ท�าการลบขอ้มลูจากการขาย	หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายหรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่เทา่นัน้	ทัง้นี	้
ใหอ้ยูใ่นขอบเขตซึง่ไดรั้บอนุญาตภายใตห้วัขอ้นีเ้ทา่นัน้
(3) ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบัธรุกจิ
ในการตอบสนองตอ่ค�าขอซึง่สามารถพสิจูนไ์ดข้องผูบ้รโิภค	
และตามค�าแนะน�าของธรุกจิ	และตอ้งท�าการลบ	หรอืท�าให ้
ธรุกจิสามารถท�าการลบขอ้มลูได	้และตอ้งแจง้แกผู่ใ้หบ้รกิาร
หรอืผูรั้บจา้งอืน่	ๆ	ในสงักดัของตน	เพือ่ใหท้�าการลบขอ้มลู
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคทีไ่ดเ้กบ็รวบรวม	ใชง้าน	ด�าเนนิการ	
หรอืเกบ็รักษาไวโ้ดยผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งนัน้	ๆ	ผูใ้ห ้
บรกิารหรอืผูรั้บจา้งดงักลา่วจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิาร	ผูรั้บ
จา้ง	หรอืบคุคลภายนอกซึง่อาจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่น
บคุคลไดจ้ากหรอืผา่นทางผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งดงักลา่ว	
เวน้แตว่า่ขอ้มลูดงักลา่วไดรั้บการเขา้ถงึตามค�าแนะน�าของ
ธรุกจิ	ใหท้�าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคดงักลา่ว	
เวน้แตก่รณีทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่มอิาจท�าได	้หรอื
เกีย่วขอ้งกบัการกระท�าอนัไมส่มควรตอ่เหต	ุมไิดก้�าหนดให ้
ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งตอ้งปฏบิตัติามค�าขอใหล้บขอ้มลูซึง่
ผูบ้รโิภคไดย้ืน่ตอ่ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งโดยตรง	โดยทีผู่ ้
ใหบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งดงักลา่วไดท้�าการเกบ็รวบรวม	ใชง้าน	
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(2) ประเภทของแหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บ
การเกบ็รวบรวมไว ้
(3) จดุประสงคท์างธรุกจิหรอืการคา้ในการเกบ็รวบรวม	 
หรอืการขาย	หรอืการแบง่ปัน	ขอ้มลูสว่นบคุคล
(4) ประเภทของบคุคลภายนอกซึง่ไดรั้บขอ้มลูสว่น
บคุคลจากแบง่ปัน การเปิดเผยของธรุกจินัน้
(5) ทีว่า่ผูบ้รโิภคมสีทิธใินการรอ้งขอสว่นหนึง่สว่นใด
ของขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่ธรุกจิไดร้วบรวมไวเ้กีย่วกบัผู ้
บรโิภครายดงักลา่ว
(d) มาตรานีม้ไิดก้�าหนดใหธ้รุกจิตอ้งกระท�าการดงัตอ่ไปนี:้
(1) เกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลใด	ๆ	เกีย่วกบัผูบ้รโิภคซึง่
เก็บรวบรวมไวเ้พือ่การด�าเนนิการเพยีงครัง้เดยีว	หากใน
การด�าเนนิธรุกจิตามปกตจิะไมม่กีารเกบ็รักษาขอ้มลูเกีย่ว
กบัผูบ้รโิภคดงักลา่วไว ้
(2) ระบอุกีครัง้หรอืเชือ่มโยงขอ้มลูทีใ่นการด�าเนนิธรุกจิ
ตามปกตจิะไมไ่ดรั้บการเกบ็รักษาในลกัษณะทีถ่อืวา่เป็น
ขอ้มลูสว่นบคุคล
มาตรา 8. มาตรา	1798.115	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.115. สทิธิข์องผูบ้รโิภคในการทราบวา่ขอ้มลูสว่น
บคุคลใดทีถ่กูขายหรอืแบง่ปัน	และถกูสง่ตอ่ไปยงับคุคลใด
1798.115. (a) ผูบ้รโิภคมสีทิธิร์อ้งขอใหธ้รุกจิทีท่�าการ
ขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	หรอืทีไ่ดเ้ปิด
เผยขอ้มลูนัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิ	ตอ้ง
เปิดเผยตอ่ผูบ้รโิภคดว้ย
(1) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีธ่รุกจิไดร้วบรวมไว ้
เกีย่วกบัผูบ้รโิภค
(2) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีธ่รุกจิ
ขายหรอืแบง่ปัน	รวมถงึประเภทของบคุคลภายนอกทีข่อ้มลู
นัน้ถกูขายหรอืแบง่ปันใหไ้ป	ไมว่า่ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภท
ใดประเภทหนึง่หรอืหลายประเภท	ไดถ้กูสง่ตอ่ไปยงับคุคล
ภายนอกแตล่ะประเภทดว้ยการขายหรอืแบง่ปันกด็ี
(3) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคที่
ธรุกจิเปิดเผยเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิ	และ
ประเภทของบคุคลทีไ่ดรั้บขอ้มลูจากการเปิดเผยนัน้	ๆ	
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิ
(b) ใหธ้รุกจิทีข่ายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบั
ผูบ้รโิภค	หรอืทีเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคเพือ่
ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิ	ท�าการเปิดเผยตามขอ้
บงัคบัในวรรค	(4) ของอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	
1798.130	ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดก้�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	
(a) ใหแ้กผู่บ้รโิภคทราบ	เมือ่ไดรั้บค�าขอทีย่นืยนัไดจ้ากผู ้
บรโิภคในแตล่ะคราว
(c) ใหธ้รุกจิทีข่ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	หรอื
ทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูของผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงค์
ทางธรุกจิ	ท�าการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้บงัคบัในวรรคยอ่ย	
(C) ของวรรค	(5) ในอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	1798.130:
(1) ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคประเภทใดประเภทหนึง่
หรอืหลายประเภททีไ่ดข้ายหรอืแบง่ปัน	หรอืธรุกจินัน้ไม่

1798.106. สทิธขิองผูบ้รโิภคในการแกไ้ขขอ้มลูสว่น
บคุคลทีไ่มถ่กูตอ้ง
(a) ผูบ้รโิภคยอ่มมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหธ้รุกจิทีเ่กบ็รักษา 
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งของตนท�าการแกไ้ขขอ้มลู
สว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งดงักลา่ว	โดยค�านงึถงึลกัษณะของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลและจดุประสงคใ์นการด�าเนนิการเกีย่ว
กบัขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว
(b) ธรุกจิทีท่�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผู ้
บรโิภคตอ้งเปิดเผยสทิธขิองผูบ้รโิภคตามมาตรา	1798.130	
ในการรอ้งขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้ง
(c) ธรุกจิทีไ่ดรั้บค�าขอทีส่ามารถพสิจูนไ์ดข้องผูบ้รโิภค	
เพือ่ใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้ง	จะตอ้งใช ้
ความพยายามทางการคา้ตามสมควร	เพือ่แกไ้ขขอ้มลู
สว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้ง	ตามค�าแนะน�าของผูบ้รโิภค	ตาม
มาตรา	1798.130	และขอ้บงัคบัซึง่ไดรั้บการรับรองตาม
วรรค	(8) ของอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	1798.185
มาตรา 7. มาตรา	1798.110	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่
ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.110. สทิธขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะทราบวา่มกีารเกบ็ขอ้มลู
สว่นบคุคลขอ้มลูใด	สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล
1798.110. (a) ผูบ้รโิภคยอ่มมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหธ้รุกจิ
ทีท่�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	เปิดเผย
ขอ้มลูดงัตอ่ไปนีแ้กผู่บ้รโิภค:
(1) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีธ่รุกจิไดร้วบรวมไว ้
เกีย่วกบัผูบ้รโิภค
(2) ประเภทของแหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บ
การเกบ็รวบรวมไว ้
(3) จดุประสงคท์างธรุกจิหรอืการคา้ในการเกบ็รวบรวม	 
หรอืการขาย	หรอืการแบง่ปัน	ขอ้มลูสว่นบคุคล
(4) ประเภทของบคุคลภายนอกซึง่ไดรั้บขอ้มลูสว่น
บคุคลจากแบง่ปันการเปิดเผยของธรุกจินัน้
(5) ขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะทีธ่รุกจิไดร้วบรวมไวเ้กีย่วกบั
ผูบ้รโิภค
(b) ธรุกจิทีท่�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้ร ิ
โภคจะตอ้งเปิดเผยตามวรรคยอ่ย	(B) ของวรรค	(3) ของ
อนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	1798.130	ซึง่ขอ้มลูทีร่ะบไุว ้
ตามอนุมาตรา	(a) เมือ่ไดรั้บค�าขอของผูบ้รโิภคซึง่สามารถ
พสิจูนไ์ด	้โดยถอืวา่ธรุกจิดงักลา่วเป็นไปตามเนือ้หาทัง้หมด
ในวรรค	(1) ถงึ	(4) ทีร่วมดว้ย	ของอนุมาตรา	(a) เทา่ทีป่ร
ะเภทของขอ้มลูดงักลา่วและจดุประสงคข์องธรุกจิเป็นไป
เพือ่การเกบ็รวบรวม	ขาย	หรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล	ซึง่
จ�าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูบ้รโิภคตามเนือ้หาทัง้หมดใน
วรรค	(1) ถงึ	(4) ทีร่วมดว้ย	ของอนุมาตรา	(a) มลีกัษณะเ
ชน่เดยีวกนักบัขอ้มลูทีธ่รุกจิไดเ้ปิดเผยตามเนือ้หาทัง้หมด
ในวรรค	(1) ถงึ	(4) ทีร่วมดว้ย	ของอนุมาตรา	(c)
(c) ใหธ้รุกจิทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	
เปิดเผยขอ้มลูตามขอ้บงัคบัในวรรคยอ่ย	(ฺB) ของวรรค	
(5) ในอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	1798.130:
(1) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีธ่รุกจิไดร้วบรวมไว ้
เกีย่วกบัผูบ้รโิภค
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1798.121. (a) ผูบ้รโิภคจะมสีทิธิส์ัง่ไปยงัธรุกจิซึง่รวบรว
มขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัเกีย่วกบัผูบ้รโิภค	
เพือ่จ�ากดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบันัน้	
เทา่ทีจ่�าเป็นตอ่การใหบ้รกิารหรอืจัดหาใหซ้ ึง่สนิคา้ตา่ง	ๆ	
ตามความคาดหวงัปกต	ิซึง่ผูบ้รโิภคผูป้ระสงคต์อ่สนิคา้หรอื
บรกิารนัน้	ๆ	จะพงึไดรั้บเทา่นัน้	ตลอดจนเพือ่จัดสรรใหไ้ด ้
ซึง่บรกิารทีก่�าหนดไวใ้นวรรค	(2),	(4),	(5) และ	(8) ของ
อนุมาตรา	(e) แหง่มาตรา	1798.140	และทีไ่ดใ้หอ้นุญาต
โดยขอ้บงัคบัทีป่รับใชใ้หส้อดคลอ้งตามวรรคยอ่ย	
(C) ในวรรค	(19) ของอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	
1798.185	ธรุกจิใดหนึง่ทีใ่ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ตอ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคอ์ืน่ใดนอกจากทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรานี	้จะตอ้ง
ท�าการแจง้ผูบ้รโิภคใหท้ราบดว้ย	ตามทีก่�าหนดในอนุมาตรา	
(a) แหง่มาตรา	1798.135	ทัง้นีข้อ้มลูดงัวา่อาจน�าไปใช ้
หรอืเปิดเผยไปยงัผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งได	้เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคเ์พิม่เตมิเฉพาะ	และผูบ้รโิภคมสีทิธิจ์�ากดั
การใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความ
ลบัของตน
(b) ยกเวน้วา่มอี�านาจตามอนุมาตรา	
(a) ใหบ้งัคบัใชต้ามขอ้ก�าหนดในวรรค	(4) ของอนุมาตรา	
(c) แหง่มาตรา	1798.135	ธรุกจิทีไ่ดรั้บค�าสัง่จากผูบ้รโิภค
ไมใ่หใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความ
ลบัของผูบ้รโิภคแลว้	หา้มมใิหธ้รุกจินัน้ใชห้รอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภคดงั
กลา่ว	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใดหลงัจากทีไ่ดรั้บ
การชีน้�าจากผูบ้รโิภค	เวน้แตใ่นภายหลงัผูบ้รโิภคไดใ้ห ้
ความยนิยอมเพือ่การใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้ง
เกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภคนัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคอ์ืน่เพิม่เตมิได ้
(c) ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งซึง่ชว่ยธรุกจิในการด�าเนนิการ
ตามจดุประสงคท์ีใ่หอ้�านาจไวต้ามอนุมาตรา	(a) จะตอ้งไ
มใ่ชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบันัน้หลงัจาก
ไดรั้บค�าชีน้�าจากธรุกจิแลว้	และเทา่ทีธ่รุกจินัน้ทราบไดว้า่	
ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็น
ความลบัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใด	ผูใ้หบ้รกิาร
หรอืผูรั้บจา้งตอ้งจ�ากดัขอบเขตการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที่
ตอ้งเกบ็เป็นความลบั	ซึง่ไดรั้บมาตามขอ้ตกลงในสญัญาที่
เป็นลายลกัษณอ์กัษรซึง่ท�าไวก้บัธรุกจิ	เพือ่การด�าเนนิการ
ในทางทีส่นองตอ่ค�าชีน้�าจากธรุกจิดงักลา่วเทา่นัน้	และ
เพยีงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสมัพันธภาพทีม่กีบัธรุกจินัน้
(d) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัซึง่รวบรวมไว ้
หรอืถกูด�าเนนิการไปโดยไมม่จีดุประสงคใ์นการระบถุงึ
ลกัษณะเฉพาะของผูบ้รโิภค	ไมอ่ยูภ่ายใตม้าตรานี	้ซ ึง่ได ้
อธบิายเพิม่เตมิภายในขอ้บงัคบัทีก่�าหนดขึน้ใชต้ามวรรคยอ่ย	
(C) ในวรรค	(19) ของอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	1798.185	
และจะตอ้งปฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคอ์ืน่	ๆ	ทีก่�าหนดในมาตราอืน่ทัง้หมดของ
กฎหมายนี	้ซึง่รวมถงึมาตรา	1798.100	ดว้ย
มาตรา 11. มาตรา	1798.125	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.125. สทิธิผ์ูบ้รโิภควา่ดว้ยการไมต่อบโตเ้พราะ
การยกเลกิการอนุญาตหรอืการใชส้ทิธิอ์ืน่	ๆ

ไดข้ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคใดกด็	ีให ้
ธรุกจิตอ้งแสดงขอ้เท็จจรงินัน้ดว้ย
(2) ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคประเภทใดประเภทหนึง่
หรอืหลายประเภททีเ่ปิดเผยไปเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคท์างธรุกจิ	หรอืธรุกจินัน้ไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลผูบ้รโิภคนัน้	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์าง
ธรุกจิกด็	ีใหธ้รุกจิตอ้งแสดงขอ้เท็จจรงินัน้ดว้ย
(d) บคุคลภายนอกไมส่ามารถขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุ
คคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคซึง่ไดถ้กูขายใหห้รอืแบง่ปันกบับคุคล
ภายนอกโดยธรุกจิใดหนึง่ได	้เวน้แตผู่บ้รโิภคไดรั้บการแจง้
ใหท้ราบโดยชดัแจง้	และใหผู้บ้รโิภคมโีอกาสในการใชส้ทิธิ์
บอกยกเลกิการอนุญาตตามมาตรา	1798.120	แลว้
มาตรา 9. มาตรา	1798.120	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.120. สทิธิข์องผูบ้รโิภคในการยกเลกิการอนุญาต
ใหข้ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
1798.120. (a) ผูบ้รโิภคจะตอ้งมสีทิธิส์ัง่ตอ่ธรุกจิที ่
ขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคไปยงั
บคุคลภายนอก	เพือ่มใิหข้ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
ผูบ้รโิภคนัน้	ๆ	ไดท้กุเมือ่	สทิธิน์ีใ้หห้มายถงึสทิธิย์กเลกิ
การอนุญาตการขายหรอืการแบง่ปัน
(b) ใหธ้รุกจิทีข่ายขอ้มลูผูบ้รโิภคใหแ้กห่รอืแบง่ปันขอ้ 
มลูกบับคุคลภายนอก	จะตอ้งสง่การแจง้เตอืนไปยงัผู ้
บรโิภคตามอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	1798.135	โดย
แจง้ใหท้ราบวา่ขอ้มลูนีอ้าจถกูขายหรอืแบง่ปันได	้และผู ้
บรโิภคม	ี“สทิธิย์กเลกิการอนุญาต”	ในการขายหรอืแบง่
ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคนัน้ได ้
(c) แมว้า่จะมอีนุมาตรา	(a) ธรุกจิไมม่สีทิธิข์ายหรอืแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคได	้หากธรุกจิทราบโดย
ชดัแจง้วา่ผูบ้รโิภคนัน้มอีายตุ�า่กวา่	16	ปี	เวน้แตผู่บ้รโิภค
มอีายตุัง้แต	่13	ปีแตไ่มถ่งึ	16	ปี	หรอืเมือ่ผูป้กครองหรอืผู ้
พทิกัษ์ของผูบ้รโิภคในกรณีทีผู่บ้รโิภคมอีายตุ�า่กวา่	13	ปี	
ไดใ้หอ้นุญาตโดยชดัแจง้ในการขายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลู
ผูบ้รโิภคนัน้	ๆ	วา่ใหส้ามารถกระท�าไดโ้ดยชอบ	ธรุกจิใด
หนึง่ทีเ่จตนาเพกิเฉยตอ่เกณฑอ์ายขุองผูบ้รโิภค	ใหถ้อืวา่
ไดรั้บทราบเกีย่วกบัอายขุองผูบ้รโิภคแลว้โดยชดัแจง้	
สทิธิน์ีใ้หห้มายถงึ	“สทิธิใ์นการใหอ้นุญาต”
(d) หา้มมใิหธ้รุกจิทีไ่ดรั้บค�าสัง่จากผูบ้รโิภควา่ไมอ่นุ 
ญาตใหข้ายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	หรอื
กรณีทีข่อ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคเป็นของผูเ้ยาวแ์ละไมไ่ดรั้บ
ความยนิยอมใหข้ายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลูผูบ้รโิภคของผูเ้ยาว์
นัน้ ตามขอ้ก�าหนดในวรรค	(4) ของอนุมาตรา	
(a) (c) แหง่มาตรา	1798.135	ท�าการขายหรอืแบง่ปันซึง่
ขอ้มลูผูบ้รโิภคนัน้	ๆ	หลงัจากไดรั้บค�าชีน้�าจากผูบ้รโิภคแลว้	
เวน้แตใ่นภายหลงัผูบ้รโิภคอนุญาตโดยชดัแจง้เพือ่ใหค้วาม
ยนิยอมส�าหรับการขายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผู ้
บรโิภคนัน้ได ้
มาตรา 10. มาตรา	1798.121	ถกูเพิม่เขา้ในประมวล
กฎหมายแพง่	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.121. สทิธิผ์ูบ้รโิภคในการจ�ากดัการใชง้านและ
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
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มาตรา 12. มาตรา	1798.130	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.130. ขอ้ก�าหนดตา่ง	ๆ	เกีย่วกบัการแจง้เตอืน	
การเปิดเผย	การแกไ้ขและการลบทิง้
1798.130 (a) เพือ่บงัคบัใหเ้ป็นไปตามมาตรา	
1798.100,	1798.105,	1798.106,	1798.110,	
1798.115	และ	1798.125	ใหธ้รุกจิ	โดยรปูแบบทีผู่ ้
บรโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย:
(1) (A) จัดสรรใหม้ซี ึง่สองชอ่งทางหรอืมากกวา่ทีร่ะบไุว ้
ใหผู้บ้รโิภคสามารถสง่ค�าขอเกีย่วกบัขอ้มลูทีถ่กูขอไป	เพือ่
ใหเ้ปิดเผยตามขอ้ก�าหนดในมาตรา	1798.110	และมาตรา	
1798.115	หรอืค�าขอเพือ่ขอใหล้บทิง้หรอืแกไ้ขขอ้มลู	
ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของมาตรา	1798.105	และ
มาตรา	1798.106	โดยล�าดบั	และรวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุ
ตอ้งจัดสรรใหม้หีมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่ทีไ่มม่คีา่
ธรรมเนยีม	ธรุกจิทีด่�าเนนิการผา่นระบบออนไลนเ์พยีงชอ่ง
ทางเดยีวและมคีวามสมัพันธโ์ดยตรงกบัผูบ้รโิภค	ใหธ้รุกจิ
นัน้สามารถขอใหผู้บ้รโิภคทีต่นไดร้วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ไว	้แจง้ทีอ่ยูอ่เีมลเพือ่ใชใ้นการสง่ค�าขอเพือ่อนุญาตให ้
เปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้ทา่นัน้	ทัง้นีต้ามก�าหนดในมาตรา	
1798.110	และมาตรา	1798.115	หรอืเพือ่สง่ค�าขอให ้
ท�าการลบทิง้หรอืแกไ้ขซึง่ขอ้มลูไดต้ามทีก่�าหนดในมาตรา	
1798.105	และมาตรา	1798.106	ตามล�าดบั
(B) หากธรุกจิมเีว็บไซตใ์นอนิเทอรเ์น็ตตอ้งเปิดใหผู้บ้ 
รโิภคใชง้านเว็บไซตนั์น้เพือ่สง่ค�าขอเกีย่วกบัการอนุญาต
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูรอ้งขอได	้ทัง้นีต้ามทีก่�าหนดใน
มาตรา	1798.110	และมาตรา	1798.115 หรอืสง่ค�าขอ
ใหท้�าการลบทิง้หรอืแกไ้ขซึง่ขอ้มลูไดต้ามทีก่�าหนดใน
มาตรา	1798.105	และมาตรา	1798.106	ตามล�าดบั
(2) (A) เปิดเผยและสง่ผา่นขอ้มลูทีถ่กูรอ้งขอในกรณี 
ผูบ้รโิภคทีไ่มม่คีา่ธรรมเนยีม	แกไ้ขขอ้มลูทีบ่กพรอ่งหรอืลบ
ทิง้ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคตามค�าขอของผูบ้รโิภค
เอง	ใหด้�าเนนิการภายใน	45	วนันับตัง้แตท่ีไ่ดรั้บค�าขอซึง่
สามารถยนืยนัไดจ้ากผูบ้รโิภค	ธรุกจิจะตอ้งด�าเนนิการ
พจิารณาวา่ค�าขอของผูบ้รโิภคนัน้สามารถยนืยนัไดห้รอืไม่
โดยทนัทว่งท	ีแตข่อ้ก�าหนดนีไ้มเ่ป็นการเพิม่ขอบเขต
หนา้ทีแ่กธ่รุกจิในการเปิดเผยและสง่ผา่นขอ้มลูทีร่วบรวมดงั
กลา่ว	เพือ่แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่กพรอ่ง	หรอืเพือ่ลบทิง้
ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล	ภายใน	45	วนันับตัง้แตท่ีไ่ดรั้บค�าขอ
จากผูบ้รโิภค	ชว่งเวลาในการด�าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูทีถ่กู
รอ้งขอ	เพือ่แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่กพรอ่งหรอืเพือ่ลบ
ทิง้ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล	สามารถขยายเวลาออกไปไดอ้กี	45	
วนัไดห้นึง่ครัง้	หากมเีหตอุนัสมควร	โดยตอ้งแจง้ใหผู้ ้
บรโิภคทราบถงึการขยายเวลาดงักลา่วภายในชว่งเวลา	45	
วนัแรก	การเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูรอ้งขอดงักลา่วตอ้งด�าเนนิ
การภายในชว่งเวลา	12	เดอืน	นับตัง้แตธ่รุกจินัน้ไดรั้บค�าขอ
ทีส่ามารถยนืยนัไดจ้ากผูบ้รโิภค	ตลอดจนใหด้�าเนนิการเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรและสง่ไปยงับญัชใีชง้านของผูบ้รโิภคทีม่ี
กบัธรุกจินัน้	กรณีทีผู่บ้รโิภคยงัคงไวซ้ ึง่บญัชใีชง้านทีม่กีบั
ธรุกจินัน้อยู	่หรอืโดยผา่นอเีมลหรอืแบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่
ใดของผูบ้รโิภค	กรณีทีผู่บ้รโิภคไมไ่ดค้งไวซ้ ึง่บญัชใีชง้าน
ทีม่กีบัธรุกจินัน้แลว้	โดยใชร้ปูแบบการจัดเกบ็ทีส่ามารถเปิด

1798.125. (a) (1) ธรุกจิจ�าตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่ผูบ้ริ
โภค	เนือ่งจากเหตทุีผู่บ้รโิภคไดใ้ชส้ทิธิข์องผูบ้รโิภคดงัที่
ก�าหนดภายใตห้วัขอ้นี	้โดยกระท�าการดงัตอ่ไปนี	้ตลอด
จนประการอืน่ใดอนัคลา้ยคลงึกนัดว้ย:
(A) ปฏเิสธไมจ่�าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารแกผู่บ้รโิภค
(B) ก�าหนดราคาหรอือตัราคา่สนิคา้หรอืบรกิารทีต่า่งจาก
ปกต	ิรวมถงึโดยผา่นทางชอ่งทางสทิธิใ์นสว่นลดหรอื
สทิธปิระโยชนอ์ืน่	ๆ	หรอืการก�าหนดเบีย้ปรับอืน่ใด
(C) จัดหาใหซ้ึง่สนิคา้หรอืบรกิารดว้ยคณุภาพทีด่อ้ยกวา่
ส�าหรับผูบ้รโิภคนัน้
(D) ใหค้�าแนะน�าทีท่�าใหผู้บ้รโิภคไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัราคา
หรอือตัราคา่สนิคา้หรอืบรกิารทีต่า่งจากปกต	ิหรอืไดรั้บ
ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพของสนิคา้หรอืบรกิารทีต่า่งจากปกติ
(E) ตอบโตต้อ่ลกูจา้ง	บคุคลทีส่มคัรเป็นลกูจา้ง	หรอืผูรั้บ
จา้งอสิระซึง่ระบใุนวรรคยอ่ย	(A) ในวรรค	(2) ของ
อนุมาตรา	(m) แหง่มาตรา	1798.145	เนือ่งจากการใช ้
สทิธิข์องบคุคลดงักลา่วภายใตก้�าหนดของหวัขอ้นี้
(2) ทัง้นีโ้ดยเป็นไปตามขอ้ก�าหนดในอนุมาตรา	(b) ไม่
มขีอ้ก�าหนดใดภายใตอ้นุมาตรานีห้า้มมใิหธ้รุกจิก�าหนด
ราคาหรอือตัราคา่สนิคา้	หรอืบรกิารตอ่ผูบ้รโิภคดว้ยราคา
ทีแ่ตกตา่งออกไป	หรอืจ�ากดัมใิหจั้ดหาใหผู้บ้รโิภคซึง่
สนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีณุภาพแตกตา่งออกไป	หากความ
แตกตา่งนัน้มเีหตผุลสอดคลอ้งกบัมลูคา่ทีธ่รุกจินัน้ไดรั้บ
เมือ่องิจากฐานขอ้มลูผูบ้รโิภค
(3) อนุมาตรานีไ้มไ่ดก้�าหนดหา้มธรุกจิในการจัดสรรขึน้
ซึง่โปรแกรมรักษาลกูคา้	ของรางวลั	ของก�านัลพเิศษ	
สว่นลด	หรอืบตัรสมาชกิ	ทีส่อดคลอ้งกบัหวัขอ้นี้
(b) (1) ธรุกจิอาจเสนอใหซ้ึง่เงนิจงูใจ	รวมไปถงึจ�านวนเงนิที่
ช�าระใหแ้กผู่บ้รโิภค	เพือ่เป็นการชดเชยส�าหรับการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล	การขายหรอืการแบง่ปันซึง่ขอ้มลู
สว่นบคุคล	หรอืการลบลา้งการสงวนไวซ้ ึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล	
ธรุกจิอาจจะเสนอราคา	อตัรา	หรอืคณุภาพของสนิคา้หรอื
บรกิารทัง้หลายทีแ่ตกตา่งออกไปแกผู่บ้รโิภคได	้ถา้หากราคา
หรอืความแตกตา่งนัน้โดยตามตรงแลว้สมเหตสุมผล
สอดคลอ้งกบัมลูคา่ทีธ่รุกจินัน้ไดรั้บ	เมือ่องิจากขอ้มลูผูบ้รโิภค
(2) ธรุกจิทีเ่สนอใหซ้ึง่เงนิจงูใจใดตามทีก่�าหนดใน
อนุมาตรานี ้ตอ้งแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบถงึเงนิจงูใจนัน้ตาม
ทีก่�าหนดในมาตรา	1798.130	ดว้ย	
(3) ธรุกจิอาจระบใุหผู้บ้รโิภคเขา้รว่มในโปรแกรมเงนิ
จงูใจไดก้ต็อ่เมือ่	ผูบ้รโิภคนัน้ไดแ้สดงความยนิยอมให ้
อนุญาตใชข้อ้มลูตามทีก่�าหนดในมาตรา	1798.130	แลว้
เทา่นัน้	ซึง่ไดร้ะบถุงึสาระส�าคญัของเงือ่นไขส�าหรับ
โปรแกรมเงนิจงูใจไวโ้ดยชดัเจน	ตลอดจนผูบ้รโิภค
สามารถยกเลกิความยนิยอมเมือ่ใดกไ็ด	้ถา้หากผูบ้รโิภค
ปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมเชน่นัน้แลว้	ใหธ้รุกจินัน้ตอ้ง
รอเป็นเวลาอยา่งนอ้ยทีส่ดุ	12	เดอืนจงึจะสามารถยืน่ขอ
ความยนิยอมจากผูบ้รโิภครายนัน้ไดใ้หม	่หรอืใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัทีก่�าหนดขึน้ใชต้ามมาตรา	1798.185
(4) ธรุกจิจะตอ้งไมใ่ชว้ธิเีงนิจงูใจในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นธรรม	
ไมส่มเหตสุมผล	เป็นการขูก่รรโชก	หรอืมลีกัษณะขดูรดี
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(A) (i) ในการระบตุวัผูบ้รโิภค	ใหเ้ชือ่มโยงขอ้มลูทีผู่ ้
บรโิภคใหไ้วใ้นค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบไดก้บัขอ้มลู
สว่นบคุคลใด	ๆ	ทีธ่รุกจิรวบรวมไวก้อ่นหนา้นีเ้กีย่วกบัผู ้
บรโิภค
(B) (ii) ระบขุอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคออกเป็น 
ประเภทหนึง่หรอืหลายประเภท	ซึง่ไดเ้กบ็รวบรวมมาใน
ชว่งเวลา	12	เดอืนกอ่น ในขณะทีช่ว่งเวลายงัไมล่ว่งพน้
ไป	โดยอา้งองิกบัประเภทขอ้มลูประเภทหนึง่หรอืหลาย
ประเภททีแ่จกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญไ่ดอ้ธิ
บายไวโ้ดยชดัเจนทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กู
รวบรวม;	ประเภทของแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทีถ่กูเกบ็
รวบรวม	จดุประสงคท์างธรุกจิหรอืการคา้ในการเกบ็
รวบรวม	การขาย	หรอืการแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผู ้
บรโิภค	และประเภทของบคุคลภายนอกทีธ่รุกจินัน้	ๆ	
ท�าการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคใหไ้ป
(iii) จัดหาใหซ้ ึง่ชดุขอ้มลูสว่นบคุคลจ�าเพาะทีไ่ดม้าจาก
ผูบ้รโิภค	ท�าขึน้ดว้ยรปูแบบการจัดเกบ็ทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย
ส�าหรับผูบ้รโิภคโดยทัว่ไป	และเทา่ทีส่ามารถด�าเนนิการ
ได	้โดยรปูแบบการจัดเกบ็ทีเ่ป็นแบบแผน	ใชง้านโดย
ทัว่ไป	และเปิดอา่นดว้ยอปุกรณท์ัว่ไปได	้รวมถงึสามารถ
สง่ตอ่ไปยงัชอ่งทางอืน่ใดทีผู่บ้รโิภคประสงคไ์ดโ้ดย
ปราศจากอปุสรรค	“ชดุขอ้มลูจ�าเพาะ”	ไมใ่หห้มายรวมถงึ
หน่วยขอ้มลูทีจั่ดท�าขึน้เพือ่สรา้งความปลอดภยัและความ
ถกูตอ้งของขอ้มลู	หรอืทีก่�าหนดโดยขอ้บงัคบั	ขอ้มลูสว่น
บคุคลจะไมถ่อืวา่ไดถ้กูเปิดเผยโดยธรุกจิ	ในกรณีทีผู่ ้
บรโิภคนัน้เป็นผูช้ ีน้�าใหธ้รุกจิดงักลา่ว	ท�าการสง่ตอ่ขอ้มลู
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคจากธรุกจิหนึง่ไปยงัอกีแหง่หนึง่	
ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นหรอืยา้ยบรกิาร
(4) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรา	
(b) แหง่มาตรา	1798.115:
(A) ระบตุวัผูบ้รโิภคและใหเ้ชือ่มโยงขอ้มลูทีไ่ดรั้บมาจาก
ผูบ้รโิภคเอง	เพือ่ใชใ้นการยนืยนัค�าขอของผูบ้รโิภค	อนั
เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคอนัใดทีธ่รุกจิไดเ้กบ็
รวบรวมมากอ่นหนา้นี้
(B) ระบขุอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีไ่ดเ้กบ็รวบ 
รวมมาออกเป็นประเภทหนึง่หรอืหลายประเภท	ซึง่ธรุกจิ
ไดข้ายหรอืแบง่ปันในชว่งเวลา	12	เดอืนกอ่น ในขณะที่
ชว่งเวลายงัไมล่ว่งพน้ไป	โดยอา้งองิกบัประเภทขอ้มลูที่
จ�าแนกไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญไ่ดอ้ธบิายไวโ้ดย
ชดัเจนทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล	ตลอดจนจ�าแนก
ประเภทของบคุคลภายนอกผูท้ีไ่ดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลผู ้
บรโิภคจากการขายหรอืแบง่ปัน	ในชว่งเวลา	12	เดอืน
กอ่น ในขณะทีช่ว่งเวลายงัไมล่ว่งพน้ไป	โดยอา้งองิกบั
ประเภทขอ้มลูทีแ่จกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญ่
ไดอ้ธบิายไวโ้ดยชดัเจนทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ถกูขายหรอืแบง่ปัน	ใหธ้รุกจิเปิดเผยขอ้มลูเป็นอกีบญัชี
รายการหนึง่ซึง่แยกตา่งหากจากรายการทีส่รา้งขึน้เพือ่ให ้
เป็นไปตามจดุประสงคใ์นวรรคยอ่ย	(C)
(C) ระบขุอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีธ่รุกจิไดเ้ปิด 
เผยไปเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิออกเป็น
ประเภทหนึง่หรอืหลายประเภท	ในชว่งเวลา	12	เดอืน
กอ่นขณะทีช่ว่งเวลายงัไมล่ว่งพน้ไป	โดยอา้งองิกบั

เขา้สูเ่นือ้หาไดท้นัท	ีเพือ่ใหผู้บ้รโิภคสามารถสง่ผา่นขอ้มลู
ชดุนีจ้ากชอ่งทางหนึง่ไปยงัชอ่งทางอืน่ไดโ้ดยปราศจาก
อปุสรรค	ธรุกจิสามารถขอใหผู้บ้รโิภคยนืยนัตวัตนตาม
ลกัษณะของขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูรอ้งขอนัน้ไดต้ามสมควร	
แตจ่ะตอ้งไมข่อใหผู้บ้รโิภคสรา้งบญัชใีชง้านใดกบัธรุกจินัน้
เพือ่ประโยชนแ์หง่การยนืยนัค�าขอของผูบ้รโิภคดงักลา่วได	้
โดยมเีงือ่นไขวา่หากผูบ้รโิภคยงัคงมบีญัชใีชง้านกบัธรุกจิ
อยู	่ใหธ้รุกจินัน้สง่ค�าขอใหผู้บ้รโิภคด�าเนนิการผา่นทาง
บญัชดีงักลา่วเพือ่ท�าการยนืยนัค�าขอนัน้	ๆ	ของผูบ้รโิภคได ้
(B) การเปิดเผยซึง่ขอ้มลูทีถ่กูรอ้งขอจะตอ้งด�าเนนิกา 
รภายในชว่งเวลา	12	เดอืน	นับตัง้แตธ่รุกจินัน้ไดรั้บค�าขอ
ทีส่ามารถยนืยนัไดจ้ากผูบ้รโิภค	โดยมเีงือ่นไขวา่	เมือ่มี
การน�าใชข้อ้บงัคบัตามทีก่�าหนดในวรรค	(9) ของ
อนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.185	ผูบ้รโิภคสามารถ
สง่ค�าขอใหธ้รุกจิเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูรอ้งขอหลงัพน้ชว่ง
เวลา	12	เดอืนได	้และธรุกจินัน้จะตอ้งแสดงขอ้มลูดงั
กลา่วดว้ย	เวน้แตพ่สิจูนไ์ดว้า่ไมส่ามารถด�าเนนิการได ้
หรอืจะตอ้งใชค้วามพยายามทีไ่มส่มสว่น	สทิธิข์องผู ้
บรโิภคในการสง่ค�าขอเกีย่วกบัขอ้มลูทีถ่กูรอ้งขอหลงัพน้
ชว่งเวลา	12	เดอืน	และหนา้ทีข่องธรุกจิทีจ่ะตอ้งแสดง
ขอ้มลูนัน้	ใหบ้งัคบัใชแ้กก่รณีทีข่อ้มลูสว่นบคุคลถกู
รวบรวมจัดเกบ็ในหรอืหลงัจากวนัที	่1	มกราคม	2022	
เป็นตน้ไปเทา่นัน้	ไมม่ขีอ้ความใดในวรรคยอ่ยนีก้�าหนด
ใหธ้รุกจิจะตอ้งจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นระยะเวลา
นานเทา่ใด
(3) (A) ใหธ้รุกจิทีไ่ดรั้บค�าขอทีส่ามารถยนืยนัไดจ้ากผูบ้รโิ
ภค	ตามทีก่�าหนดในมาตรา	1798.110	หรอืมาตรา	
1798.115	เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใด	ๆ	เกีย่วกบัผูบ้รโิภค
ทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมมา	ทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	รวมไปถงึ
โดยผา่นทางหรอืซึง่ด�าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้ง	
เพือ่ใหผู้บ้รโิภคทราบ	ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งจะตอ้งไมอ่ยู่
ภายใตบ้งัคบัของขอ้ก�าหนดเรือ่งการยนืยนัค�าขอของผู ้
บรโิภคทีส่ง่จากผูบ้รโิภคโดยตรงหรอืจากผูม้อี�านาจกระท�า
การแทนผูบ้รโิภค	ตามทีก่�าหนดในมาตรา	1798.110	หรอื
มาตรา	1798.115	เทา่ทีผู่ใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งนัน้เพยีงแต่
เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคนัน้	ไดก้ระท�า
ไปโดยหนา้ทีใ่นฐานะของผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้ง	ผูใ้ห ้
บรกิารหรอืผูรั้บจา้งมหีนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืแกธ่รุกจิ	อนั
เป็นความสมัพันธท์างสญัญาระหวา่งกนัเกีย่วแกห่นา้ทีใ่น
การตอบสนองทางดา้นธรุกจิ	เพือ่การยนืยนัค�าขอของผู ้
บรโิภค	รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงโดยการใหข้อ้มลูสว่นบคุคล
ของผูบ้รโิภคแกธ่รุกจิในความครอบครองของผูใ้หบ้รกิาร
หรอืผูรั้บจา้ง	ซึง่ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งไดรั้บอนัเป็นผลมา
จากการใหบ้รกิารแกธ่รุกจิ	และโดยการแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มถ่กู
ตอ้งหรอืโดยการอนุญาตใหธ้รุกจิด�าเนนิการเดยีวกนั	ผูใ้ห ้
บรกิารหรอืผูรั้บจา้งทีไ่ดร้วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีร่ะบุ
เอาไวใ้นสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทีท่�าขึน้กบัธรุกจิ	จะ
ตอ้งมหีนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืแกธ่รุกจินัน้ดว้ยขอ้เสนอการ
ด�าเนนิการทีเ่หมาะสมในทางดา้นเทคนคิและในทางดา้นการ
จัดการองคก์รดว้ย	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของอนุมาตรา	
(d) ถงึ	(f) ทีร่วมดว้ย	ของมาตรา	1798.100	และเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัหลกัการด�าเนนิการโดยปกติ
(B) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นอนุมาตรา	
(b) แหง่มาตรา	1798.110:
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ประเภทขอ้มลูทีแ่จกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญ่
ไดอ้ธบิายอธบิายเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูเปิดเผย
ไวช้ดัเจน	หรอืหากธรุกจิไมไ่ดท้�าการเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์าง
ธรุกจิ	ภายในชว่งเวลา	12	เดอืนกอ่น	ธรุกจินัน้จะตอ้ง
ด�าเนนิการแสดงขอ้เท็จจรงิดงักลา่วดว้ย
(6) ตรวจสอบวา่บคุคลผูม้หีนา้ทีต่อบค�าถามผูบ้รโิภคอนั
เกีย่วเนือ่งกบัการบงัคบัใชน้โยบายการด�าเนนิธรุกจิ	หรอืการ
บงัคบัใชห้วัขอ้นีใ้นการด�าเนนิธรุกจิทกุคน	รับทราบสาระ
ส�าคญัทีก่�าหนดในมาตรา	1798.100	1798.105	1798.106	
1798.110	1798.115	1798.125	และรวมถงึมาตรานีแ้ลว้	
ตลอดจนทราบถงึวธิชี ีแ้นะผูบ้รโิภคเรือ่งการใชส้ทิธิผ์ูบ้รโิภค	
ทีก่�าหนดภายใตม้าตราดงักลา่วทัง้หมดขา้งตน้ดว้ย
(7) ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลใด	ๆ	ทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากผูบ้รโิภค	
ในทางทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบยนืยนัค�าขอของผู ้
บรโิภค	เพยีงเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการตรวจสอบ
ยนืยนัเทา่นัน้	และตอ้งไมท่�าการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
เกนิกวา่นัน้	หรอืด�าเนนิการตรวจสอบนานกวา่ความจ�าเป็น
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการตรวจสอบยนืยนันัน้	
หรอืใชข้อ้มลูไปในทางทีไ่มเ่กีย่วเนือ่งกบัจดุประสงคด์งักลา่ว
(b) ธรุกจิมไิดม้ขีอ้ผกูมดัใหด้�าเนนิการจัดหาซึง่ขอ้มลูทีก่�า 
หนดในมาตรา	1798.110	และมาตรา	1798.115	จากผูบ้รโิภค
รายเดยีวกนันัน้เกนิกวา่สองครัง้ภายในชว่งเวลา	12	เดอืน
(c) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งการใหเ้ปิดเผย 
ตามทีก่�าหนดในมาตรา	1798.100	1798.110	และ	
1798.115	จะตอ้งเป็นไปตามนยิามค�าศพัท	์นยิามค�าศพัท	์
เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล	และขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบั	ภายใตม้าตรา	1798.140	โดยการใหค้�า
นยิามประเภทตา่ง	ๆ	ของขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยค�าศพัท์
เฉพาะซึง่อธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในวรรคยอ่ย	
(A) ถงึ	(K) ทีร่วมดว้ย	ของวรรค	(1) ของอนุมาตรา	
(v) แหง่มาตรา	1798.140	และโดยการใหค้�านยิาม
ประเภทตา่ง	ๆ	ของขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความ
ลบัดว้ยค�าศพัทเ์ฉพาะ	ซึง่อธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนใน
วรรค	(1) ถงึ	(9) ทีร่วมดว้ย	ของอนุมาตรา	
(ae) แหง่มาตรา	1798.140
มาตรา 13. มาตรา	1798.135	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.135. วธิกีารตา่ง	ๆ	ในการจ�ากดัการขาย	การแบง่
ปัน	และการใชซ้ ึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลและการใชซ้ ึง่ขอ้มลู
สว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั	1798.135 (a) ธรุกจิ
ใดหนึง่ทีถ่กูก�าหนดใหต้อ้งท�าตามมาตรา	1798.120 	ใน
การขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	หรอืการใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคทีต่อ้งเกบ็เป็นความ
ลบัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใด	นอกจากทีม่ี
อ�านาจกระท�าการภายใตอ้นุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	
1798.121	จะตอ้งด�าเนนิการดว้ยรปูแบบทีผู่บ้รโิภค
สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเหมาะสม:
(1) จัดสรรใหม้ลีงิกท์ีช่ดัเจนและสงัเกตไดง้า่ยบน	หนา้
แรก หนา้แรก	อนิเทอรเ์น็ต	อนิเทอรเ์น็ตของธรุกจิ	ทีก่�ากบั
ดว้ยวา่	“หา้มขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของฉัน”	ไว ้
บนเว็บเพจอนิเทอรเ์น็ต เว็บเพจอนิเทอรเ์น็ต	ซึง่เปิด

ประเภทขอ้มลูทีแ่จกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญ่
ไดอ้ธบิายไวโ้ดยชดัเจนทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล	
ตลอดจนจ�าแนกประเภทของบคุคลภายนอก	ผูท้ีข่อ้มลู
สว่นบคุคลผูบ้รโิภคนัน้ไดถ้กูเปิดเผยเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
จดุประสงคท์างธรุกจิในชว่งเวลา	12	เดอืนกอ่น	ในขณะที่
ชว่งเวลายงัไมล่ว่งพน้ไป	โดยอา้งองิกบัประเภทขอ้มลูที่
แจกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญไ่ดอ้ธบิายไวโ้ด
ยชดัเจนทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูเปิดเผย	ธรุกจิ
จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเป็นอกีบญัชรีายการหนึง่	ซึง่แยก
ตา่งหากจากรายการทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคใ์นวรรคยอ่ย	(B)
(5) เผยแพรข่อ้มลูดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นนโยบายหรอืมาตรการ
ความเป็นสว่นตวับนระบบออนไลนข์องธรุกจิเอง	หาก
ธรุกจิมนีโยบายหรอืมาตรการความเป็นสว่นตวับนระบบ
ออนไลน	์และใหใ้ชบ้ทนยิามค�าศพัทเ์ฉพาะของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีเกีย่วกบัสทิธิค์วามเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค
ตา่ง	ๆ	หากธรุกจิไมไ่ดจั้ดท�าขึน้ซึง่นโยบายบนเว็บไซต์
ของตนเอง 	ตลอดจนใหป้รับปรงุขอ้มลูทกุ	12	เดอืน:
(A) นยิามเกีย่วกบัสทิธิผ์ูบ้รโิภคตามทีก่�าหนดในมาตรา	
1798.100	1798.105	1798.106	1798.110	1798.115	และ	
1798.125	และชอ่งทางทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสง่ค�าขอหนึง่
ชอ่งทาง สองชอ่งทาง	หรอืมากกวา่นัน้	ยกเวน้กรณีทีก่�าหนด
ในวรรคยอ่ย	(A) ในวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(a)
(B) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมา 
ตรา	(c) แหง่มาตรา	1798.110 :
(i) รายการของประเภทตา่ง	ๆ	ส�าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ธรุกจิเกบ็รวบรวมเกีย่วกบัผูบ้รโิภคนัน้	ซึง่ไดก้ระท�าภายใน
ก�าหนดเวลา	12	เดอืน	โดยอา้งองิกบัประเภทขอ้มลูที่
แจกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญไ่ดอ้ธบิายไวโ้ดย
ชดัเจนทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูเกบ็รวบรวม
(ii) ประเภทของแหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค
ทีถ่กูเกบ็รวบรวม
(iii) จดุประสงคท์างธรุกจิหรอืการคา้ในการเกบ็รวบรวม	
การขาย	หรอืการแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค
(iv) ประเภทของบคุคลภายนอกซึง่ไดรั้บขอ้มลูสว่น 
บคุคลผูบ้รโิภคจากการเปิดเผยของธรุกจินัน้
(C) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นวรรค	(1) และ	(2) 
ของอนุมาตรา	(c) แหง่มาตรา	1798.115	ใหม้สีองบญัชี
รายการแยกจากกนั:
(i) บญัชรีายการของประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผู ้
บรโิภคทัง้หมดทีถ่กูขาย	หรอืแบง่ปันในชว่งเวลา	12	เดอืน
กอ่น	โดยอา้งองิกบัประเภทขอ้มลูหนึง่หรอืหลายประเภท
ทีแ่จกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(c) ซึง่สว่นใหญไ่ดอ้ธบิายไวโ้ด
ยชดัเจนทีส่ดุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่กูขายหรอืแบง่
ปัน	หรอืหากธรุกจิไมไ่ดท้�าการขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่น
บคุคลผูบ้รโิภคภายในชว่งเวลา	12	เดอืนกอ่น	ธรุกจินัน้จะ
ตอ้งด�าเนนิการโดยชดัแจง้เพือ่แสดงขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว	
ตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของธรุกจิเอง
(ii) บญัชรีายการประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้ 
รโิภคทัง้หมดทีถ่กูเปิดเผยเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงค์
ทางธรุกจิภายในชว่งเวลา	12	เดอืนกอ่น	โดยอา้งองิกบั
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(B) ลงิกท์ีไ่ปยงัหนา้เว็บไซตนั์น้ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ผู ้
บรโิภคในการใชง้านเมือ่ประสงคเ์ขา้ใชง้านเว็บไซต	์รวม
ถงึควรมรีปูลกัษณ	์ใหค้วามรูส้กึ	ตลอดจนมขีนาดเหมอืน
กนักบัลงิกอ์ืน่	ๆ	ทีอ่ยูบ่นหนา้เว็บไซตเ์ดยีวกนันัน้
(C) หนา้เว็บไซตส์�าหรับแสดงความยนิยอมตอ้งเป็นไป 
ตามขอ้ก�าหนดเฉพาะดา้นเทคนคิทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีด
ชดัเจนในขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยปรับใชต้ามขอ้ก�าหนด
ในวรรค	(20) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.185
(3) ธรุกจิทีไ่ดท้�าตามขอ้ก�าหนดในอนุมาตรา	(a) แลว้	ไม่
จ�าตอ้งท�าตามอนุมาตรา	(b) อกี	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประ
สงค์ฺของความชดัเจน	ใหธ้รุกจิเลอืกท�าตามขอ้ก�าหนดใน
อนุมาตรา	(a) หรอือนุมาตรา	(b) อยา่งใดอยา่งหนึง่
(c) ธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของมาตรานีจ้ะตอ้ง:
(1) ไมก่�าหนดใหผู้บ้รโิภคสรา้งบญัชหีรอืสง่ขอ้มลูอืน่ใดเพิม่
เตมิเกนิกวา่ทีจ่�าเป็นตอ่การชีน้�าธรุกจินัน้	เพือ่มใิหข้ายหรอืแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	หรอืเพือ่จ�ากดัการใชห้รอืการเปิด
เผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค
(2) แนบค�าอธบิายเกีย่วกบัสทิธิผ์ูบ้รโิภคตามขอ้ก�าหนด
ในมาตรามาตรา	1798.120	และมาตรา	1798.121 พรอ้ม
สรา้งลงิกแ์ยกส�าหรับหนา้เว็บไซต	์“หา้มมใิหข้ายหรอื
แบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของฉัน” 	และลงิกแ์ยกส�าหรับ
หนา้เว็บไซต	์“จ�ากดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบัของฉัน“	ตามสมควร	หรอืสรา้งลงิกเ์ดยีว
ส�าหรับหวัขอ้ทัง้สอง	หรอืระบขุอ้ความวา่ธรุกจิจะสนอง
ตอบตอ่และปฏบิตัติามการเลอืกตัง้คา่ไมอ่นุญาตทีแ่นบ
มาในแพลตฟอรม์	เทคโนโลย	ีหรอืกลไกการท�างานใด
ตามทีก่�าหนดในอนุมาตรา	(b) ใน:
(A) นโยบายความเป็นสว่นตวัแบบออนไลนฉ์บบัหนึง่หรอื
หลายฉบบัของธรุกจิ	ถา้ม	ี
(B) บทนยิามค�าศพัทเ์ฉพาะของรัฐแคลฟิอรเ์นยีใด	ๆ	
เกีย่วกบัสทิธิค์วามเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค
(3) ตรวจสอบวา่บคุคลผูรั้บผดิชอบตอบขอ้สอบถามของผู ้
บรโิภคเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวัของธรุกจิ
หรอืการปฏบิตัติามหวัขอ้นีข้องธรุกจิจะไดรั้บแจง้ถงึขอ้
ก�าหนดทัง้หมดในมาตรา	1798.120	1798.121	รวมถงึ
มาตรานีแ้ลว้	ตลอดจนทราบถงึวธิชี ีแ้นะผูบ้รโิภคเรือ่งการ
ใชส้ทิธิผ์ูบ้รโิภคทีก่�าหนดภายใตก้ฎหมายมาตราเหลา่นัน้
(4) ส�าหรับผูบ้รโิภคทีใ่ชส้ทิธิบ์อกเลกิการอนุญาตการ
ขายหรอืการแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	หรอืบอก
จ�ากดัการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบัของผูบ้รโิภคเอง	ใหท้�าการระงับไวซ้ ึง่การ
ขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล	หรอืการใชง้านหรอื
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผู ้
บรโิภค	ทีธ่รุกจิไดร้วบรวมมาเกีย่วกบัผูบ้รโิภคนัน้ และให ้
รออยา่งนอ้ย	12	เดอืนจงึจะสามารถสง่ค�าขออนุญาตครัง้
ใหมไ่ปยงัผูบ้รโิภคดงักลา่ว	เพือ่ท�าการขายหรอืการแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	หรอืการใชแ้ละการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภคนัน้
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคเ์พิม่เตมิ	ยกเวน้มอี�านาจ
กระท�าการไดโ้ดยขอ้บงัคบัอืน่	ๆ

โอกาสใหผู้บ้รโิภคหรอืบคุคลผูม้อี�านาจกระท�าการแทนผู ้
บรโิภค	สามารถยกเลกิการอนุญาตใหข้ายหรอืแบง่ปันซึง่
ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคนัน้	ๆ	ได ้
(2) จัดสรรใหม้ลีงิกท์ีช่ดัเจนและสงัเกตไดง้า่ยบนหนา้หนา้
แรกอนิเทอรเ์น็ตของธรุกจิ	ซึง่ก�ากบัวา่	“จ�ากดัการใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของฉัน”	ซึง่เปิดโอกาส
ใหผู้บ้รโิภคหรอืบคุคลผูม้อี�านาจกระท�าการแทนผูบ้รโิภค	
สามารถจ�ากดัการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้ง
เกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค	ในการใชข้อ้มลูทีก่�าหนดให ้
อ�านาจโดยอนุมาตรา	(a) แหง่มาตรา	1798.121
(3) โดยภายใตด้ลุพนิจิของธรุกจิ	จัดสรรใหม้ซี ึง่ลงิกบ์น
หนา้หนา้แรกอนิเทอรเ์น็ตของธรุกจินัน้	โดยมขีอ้ความก�ากบั
ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนและเป็นไปตามบงัคบัในวรรค	(1) และ	(2) 
กรณีทีล่งิกนั์น้มขี ึน้เพือ่ใหผู้บ้รโิภคสามารถบอกเลกิการ
อนุญาตใหข้ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	รวม
ถงึใหบ้อกจ�ากดัการใชห้รอืการเปิดเผยซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบันัน้ไดโ้ดยงา่ย
(4) ในกรณีทีธ่รุกจินัน้สนองตอบตอ่ค�าขอยกเลกิการ
อนุญาต	ซึง่ไดรั้บตามขอ้ก�าหนดในวรรค	(1),	(2),	หรอื	
(3) เมือ่ท�าการแจง้ตอ่ผูบ้รโิภคถงึคา่ธรรมเนยีมในการใช ้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้	ๆ	ใหช้ีแ้จงถงึเงือ่นไขเกีย่วกบั
เงนิจงูใจอนัใดทีม่	ีตามขอ้ก�าหนดในอนุมาตรา	
(b) แหง่มาตรา	1798.125	ส�าหรับการถอืครองไว	้ใชง้าน	
ขายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคนัน้ดว้ย
(b) (1) ธรุกจิไมจ่�าตอ้งท�าตามขอ้ก�าหนดในอนุมาตรา	
(a) หากธรุกจินัน้	ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคท�าการบอกยกเลกิ
การอนุญาตใหข้ายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	
และบอกจ�ากดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
ของผูบ้รโิภคเองนัน้	ผา่นการเลอืกตัง้คา่ไมใ่หอ้นุญาตทีส่ง่มา
พรอ้มกบัหนังสอืแสดงความยนิยอมของผูบ้รโิภคแลว้	ไมว่า่จะ
สง่ผา่นแพลตฟอรม์	เทคโนโลย	ีหรอืระบบการท�างานที่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดเฉพาะดา้นเทคนคิ	ซึง่อธบิายไวโ้ดย
ละเอยีดชดัเจนในขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งและไดป้รับใชต้ามขอ้
ก�าหนดในวรรค	(20) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.185	
เพือ่แสดงใหธ้รุกจินัน้ทราบถงึความจ�านงของผูบ้รโิภคในการไม่
อนุญาตใหธ้รุกจินัน้ขายหรอืแบง่ปันซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	
หรอืบอกใหจ้�ากดัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบัของผูบ้รโิภค	หรอืทัง้สองกรณี
(2) ธรุกจิทีเ่ปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคแสดงความจ�านงไมใ่ห ้
อนุญาตในการขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล	และ
บอกใหจ้�ากดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
ของผูบ้รโิภคตามขอ้ก�าหนดในวรรค	(1) อาจจัดท�าลงิกไ์ว ้
บนหนา้เว็บไซต	์เพือ่เปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคแสดงความ
ยนิยอมตอ่ธรุกจิกไ็ด	้โดยไมต่อ้งค�านงึถงึการเลอืกตัง้คา่ไม่
อนุญาตใหธ้รุกจินัน้ขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผู ้
บรโิภค	หรอืใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
ของผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่เพิม่เตมิ	โดยมี
เงือ่นไขวา่:
(A) หนา้เว็บไซตส์�าหรับแสดงความยนิยอมนัน้ตอ้งเปิด 
โอกาสใหผู้บ้รโิภคหรอืบคุคลผูม้อี�านาจกระท�าแทนผู ้
บรโิภค	สามารถบอกเลกิความยนิยอมนัน้ไดโ้ดยสะดวก
เฉกเชน่เดยีวกบัเมือ่ตอนอนุญาตดว้ย
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(2) การเก็บรักษาไว	้การใชง้าน	หรอืการเปิดเผยซึง่
ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคนัน้
(A) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากจดุ
ประสงคเ์ฉพาะ	เกีย่วกบัการด�าเนนิการซึง่บรกิารทีต่กลง
ไวก้บัธรุกจินัน้	
(B) นอกเหนอืจากความสมัพันธท์างธรุกจิโดยตรง 
ระหวา่งบคุคลผูนั้น้กบัธรุกจิผูรั้บบรกิาร
(C) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างการคา้อืน่ใดนอก 
เหนอืจากการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงกบัธรุกจินัน้
(g) ธรุกจิทีส่ง่ค�าขอไมใ่หอ้นุญาตของผูบ้รโิภค	ไปยงั
บคุคลตามทีก่�าหนดในอนุมาตรา	(f) ไมต่อ้งรับผดิภายใต ้
บงัคบัของหวัขอ้นี	้หากบคุคลผูรั้บค�าขอไมใ่หอ้นุญาตนัน้
ละเมดิตอ่ขอ้จ�ากดัทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนใน
หวัขอ้นี	้โดยมเีงือ่นไขวา่	ในขณะทีท่�าการสง่ค�าขอไมใ่ห ้
อนุญาตนัน้ธรุกจิไมล่ว่งรูถ้งึการกระท�าละเมดิ	หรอืไมม่ี
เหตผุลทีเ่ชือ่ไดว้า่บคุคลนัน้มเีจตนาทีจ่ะกระท�าการอนั
เป็นละเมดิจรงิ	บทบญัญัตใิดในสญัญาหรอืขอ้ตกลงซึง่
ไมว่า่โดยลกัษณะใดทีเ่ขา้ใจไดว้า่เป็นการละเวน้หรอืลด
ทอนบทบงัคบัของอนุมาตรานี	้ไมว่า่จะโดยวธิใีดกด็	ีให ้
ถอืเป็นโมฆะและไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ด ้
มาตรา 14. มาตรา	1798.140	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.140. บทนยิาม
1798.140. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องหวัขอ้นี:้
(a) “การโฆษณาและการตลาด”	หมายถงึการสือ่สารใด	
ๆ	ซึง่กระท�าโดยธรุกจิ	หรอืบคุคลหนึง่ทีก่ระท�าการในทาง
ด�าเนนิธรุกจิ	ซึง่กระท�าผา่นสือ่ใด	ๆ	โดยมเีจตนาเพือ่
จงูใจผูบ้รโิภคใหข้วนขวายหามาซึง่สนิคา้	บรกิารหรอืการ
จา้งงาน
(a) (b) “ชดุขอ้มลูผูบ้รโิภครวม”	หมายถงึขอ้มลูที่
สมัพันธก์บักลุม่หรอืประเภทของผูบ้รโิภคทัง้หลาย	โดยที่
ขอ้มลูบง่ชีอ้ตัลกัษณข์องผูบ้รโิภคใด	ๆ	ไดถ้กูแยกออกไป
แลว้	ท�าใหไ้มส่ามารถเชือ่มโยงหรอือนุมานเชือ่มโยง
ขอ้มลูนัน้ไปถงึตวัผูบ้รโิภคหรอืครัวเรือ่นใดโดยเฉพาะได	้
และใหร้วมถงึโดยผา่นอปุกรณใ์ด	ๆ	ดว้ย	“ชดุขอ้มลูผู ้
บรโิภครวม”	มไิดห้มายความถงึบนัทกึขอ้มลูผูบ้รโิภคราย
ใดรายหนึง่หรอืหลายรายซึง่ไดล้บการระบตุวัตนแลว้
(b) (c) “ขอ้มลูชวีมติ”ิ	หมายถงึลกัษณะเฉพาะทาง
กายภาพ	ชวีภาพหรอืพฤตนิสิยัของบคุคลหนึง่	ๆ	ซึง่รวม
ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัสารพันธกุรรม	(ดเีอ็นเอ) ของบคุคลนัน้	
ซึง่สามารถน�าไปใชห้รอืเจตนาน�าไปใช ้ไมว่า่โดยแยกกนั
หรอืประกอบกนัในการใช	้หรอืใชร้ว่มกบัชดุขอ้มลูในการ
ระบตุวัตนอืน่ใด	เพือ่ใหส้ามารถระบถุงึอตัลกัษณข์อง
บคุคลหนึง่	ๆ	ได	้ขอ้มลูชวีมติ	ิยงัหมายรวมถงึรปูแบบ
มา่นตา	จอตา	ลายนิว้มอื	ใบหนา้	มอื	ฝ่ามอื	รปูแบบการ
เรยีงตวัของเสน้เลอืดด�า	และการบนัทกึเสยีง	ขอ้มลูอนัได ้
จากแผน่แบบเครือ่งระบตุวัตน	เชน่	สแกนใบหนา้	สแกน
ลายนิว้มอื	กราฟแสดงลกัษณะเสยีงทีส่ามารถถอดขอ้มลู
ได	้รปูแบบอตัราความเร็วหรอืจังหวะในการพมิพ	์รปูแบบ
อตัราความเร็วหรอืจังหวะการเดนิ	การนอน	ขอ้มลูสขุภาพ

(5) ส�าหรับกรณีทีผู่บ้รโิภคไดบ้อกเลกิการอนุญาตใหข้าย
ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	ใหย้ดึตามการตดัสนิใจของผู ้
บรโิภคในการบอกเลกินัน้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย	12	เดอืน	
จงึจะสามารถสง่ค�าขอไปยงัผูบ้รโิภคดงักลา่วเพือ่อนุญาต
ใหข้ายขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคไดใ้หม ่กรณีทีผู่บ้รโิภค
มอีายตุ�า่กวา่	16	ปีซึง่ไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมในการขาย
หรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล	ใหร้ะงับไวซ้ ึง่การขาย
หรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคทีม่อีายตุ�า่กวา่	
16	ปีนัน้	และใหร้ออยา่งนอ้ย	12	เดอืนจงึจะสามารถสง่
ค�าขอความยนิยอมไปยงัผูบ้รโิภคดงักลา่วไดอ้กี	หรอื
ยกเวน้มอี�านาจกระท�าการไดโ้ดยขอ้บงัคบัอืน่	ๆ	หรอื
จนกวา่ผูบ้รโิภคจะมอีาย	ุ16	ปีบรบิรูณ์
(6) ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลอนัใดทีถ่กูรวบรวมมาจากผู ้
บรโิภค	ในทางทีเ่กีย่วเนือ่งกบัค�าขอบอกเลกิการอนุญาต
ของผูบ้รโิภคทีส่ง่มา	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์อง
การด�าเนนิการตามค�าขอบอกเลกิการอนุญาตเทา่นัน้
(b) (d) ไมใ่หต้คีวามเนือ้หาใดในหวัขอ้นีว้า่ธรุกจิตอ้งปฏิ
บตัติามหวัขอ้นี	้ในการรวมเขา้ซึง่ลงิกต์า่ง	ๆ	ทีก่�าหนด	
ตลอดจนเนือ้หาบนหนา้หนา้แรกทีธ่รุกจิเปิดใชส้าธารณะ
ทัว่ไป	หากธรุกจินัน้ไดจั้ดสรรหนา้แรกเอาไวแ้ยกตา่งหาก
เป็นการเพิม่เตมิส�าหรับผูบ้รโิภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยีโดย
เฉพาะ	และไดร้วมลงิกแ์ละเนือ้หาทีจ่�าเป็นทัง้หมดเขา้ไว ้
ดว้ยแลว้	ตลอดจนธรุกจิไดด้�าเนนิการทกุประการอยา่ง
เหมาะสมแลว้	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้รโิภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยี
จะถกูน�าไปยงัหนา้หนา้แรกส�าหรับผูบ้รโิภคในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีโดยเฉพาะ	และไมถ่กูน�าไปยงัหนา้หนา้แรก
ทีเ่ปิดใชส้าธารณะทัว่ไป
(c) (e) ผูบ้รโิภคสามารถมอบอ�านาจใหบ้คุคลอืน่เป็นการ 
เฉพาะ	เพือ่บอกเลกิการอนุญาตใหข้ายหรอืแบง่ปันซึง่
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	และเพือ่ใหบ้อกจ�ากดัการ
ใชซ้ ึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผู ้
บรโิภคในนามของผูบ้รโิภคนัน้	รวมถงึการด�าเนนิการผา่น
การเลอืกตัง้คา่ไมอ่นุญาต	ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวรรค	(1) 
ของอนุมาตรา	(b) กลา่วคอื	เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามประสงค์
ไมใ่หอ้นุญาต	และธรุกจิจะตอ้งยดึปฏบิตัติามค�าขอไมใ่ห ้
อนุญาตทีไ่ดรั้บจากบคุคลผูม้อี�านาจท�าการแทนผูบ้รโิภค
นัน้	ซึง่ไดก้ระท�าการไปในนามของผูบ้รโิภค	ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามทีก่�าหนดในขอ้บงัคบัตา่ง	ๆ	ทีรั่บรองโดยอยัการ
สงูสดุ	โดยไมต่อ้งค�านงึวา่ธรุกจินัน้เลอืกทีจ่ะปฏบิตัติาม
ขอ้ก�าหนดในอนุมาตรา	(a) หรอื	(b) เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
จดุประสงคข์องความชดัเจน	ธรุกจิใดทีเ่ลอืกปฏบิตัติาม
ขอ้ก�าหนดตามอนุมาตรา	(a) สนองตอบตอ่ความประสงค์
ไมใ่หอ้นุญาตของผูบ้รโิภคดว้ยขอ้บงัคบัในมาตรา	
1798.125
(f) หากธรุกจิใดหนึง่ไดส้ง่ค�าขอไมใ่หอ้นุญาตของผูบ้ร ิ
โภค	ไปยงัผูม้อี�านาจกระท�าการแทนธรุกจิอกีแหง่ทีท่�า
หนา้ทีร่วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล	ใหผู้ก้ระท�าการแทนนัน้
สามารถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
จดุประสงคท์างธรุกจิทีก่�าหนดโดยธรุกจิทีต่นกระท�าการ
แทนเทา่นัน้	หรอืยกเวน้วา่ใหม้อี�านาจกระท�าไดภ้ายใตข้อ้
ก�าหนดของหวัขอ้นี	้และทัง้นีต้อ้งละเวน้จาก:
(1) การขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้
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(d) (e) “จดุประสงคท์างธรุกจิ”	หมายถงึการใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการด�าเนนิงาน
ของธรุกจิ	หรอืของผูใ้หบ้รกิาร	หรอืจดุประสงคอ์ืน่	ๆ	ทีไ่ด ้
รับแจง้	หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการด�าเนนิ
งานของผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งตามทีก่�าหนดโดยขอ้
บงัคบัทีใ่ชต้ามวรรค	(11) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1798.185	โดยมเีงือ่นไขวา่การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลจะ
ตอ้งมคีวามจ�าเป็นอยา่งสมเหตสุมผลและเป็นสดัสว่นเพือ่
ใหบ้รรลจุดุประสงคใ์นการด�าเนนิงาน	ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล
ถกูรวบรวมหรอืประมวลผลหรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคใ์นการด�าเนนิงานอืน่ทีเ่ขา้กนัไดก้บับรบิทซึง่
ขอ้มลูสว่นบคุคลถกูรวบรวม	จดุประสงคท์างธรุกจิคอื:
(1) การตรวจสอบเกีย่วขอ้งกบัการปฏสิมัพันธใ์นปัจจบุนั
กบัผูบ้รโิภคและธรุกรรมทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนั	ซึง่รวมถงึแต่
ไมจ่�ากดัเพยีง	การนับการแสดงผลของโฆษณาไปยงัผู ้
เขา้ชมทีไ่มซ่�้ากนั	การตรวจสอบต�าแหน่งและคณุภาพ
ของการแสดงผลของโฆษณา	และการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดนีแ้ละมาตรฐานอืน่	ๆ
(2) การตรวจจับเหตกุารณด์า้นความปลอดภยั	การป้องกนั
กจิกรรมทีเ่ป็นอนัตราย	หลอกลวง	ฉอ้โกง	หรอืผดิกฎหมาย	
และด�าเนนิคดกีบัผูท้ีรั่บผดิชอบกจิกรรมนัน้ การชว่ยให ้
มัน่ใจในความปลอดภยัและความสมบรูณเ์ทา่ทีก่ารใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคมคีวามจ�าเป็นและเป็นสดัสว่นอยา่ง
สมเหตสุมผลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคเ์หลา่นี้
(3) การแกข้อ้บกพรอ่งเพือ่ระบแุละแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที่
ท�าใหฟั้งกช์นัการท�างานทีต่ัง้ไวอ้ยูนั่น้บกพรอ่ง
(4) การใชง้านชัว่คราวระยะสัน้	ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เพยีง	การโฆษณาทีไ่มไ่ดเ้ฉพาะกบับคุคลซึง่แสดงเป็น
สว่นหนึง่ของปฏสิมัพันธใ์นปัจจบุนัของผูบ้รโิภคกบัธรุกจิ	
โดยมเีงือ่นไขวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคจะไมเ่ปิด
เผยตอ่บคุคลภายนอกรายอืน่และไมไ่ดใ้ชเ้พือ่สรา้งขอ้มลู
สว่นบคุคลเกีย่วกบัตวัผูบ้รโิภคหรอืเปลีย่นแปลง
ประสบการณข์องผูบ้รโิภครายบคุคลในลกัษณะอืน่นอก
เหนอืจากการปฏสิมัพันธใ์นปัจจบุนักบัธรุกจิ รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีง	การปรับแตง่ตามบรบิทของโฆษณาทีแ่สดง
เป็นสว่นหนึง่ของการปฏสิมัพันธเ์ดยีวกนั
(5) การใหบ้รกิารในนามของธรุกจิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร	รวม
ถงึการดแูลหรอืใหบ้รกิารบญัช	ีการใหบ้รกิารลกูคา้	การ
ประมวลผลหรอืปฏบิตัติามค�าสัง่ซือ้และธรุกรรม	การตรวจ
สอบขอ้มลูลกูคา้	การประมวลผลจ�านวนเงนิทีช่�าระ	การ
จัดหาเงนิทนุ	การใหบ้รกิารโฆษณาหรอืการตลาด	การให ้
บรกิารการวเิคราะห	์การจัดหาพืน้ทีจั่ดเกบ็	หรอืใหบ้รกิาร
ทีค่ลา้ยคลงึกนัในนามของธรุกจิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร
(6) การใหบ้รกิารโฆษณาและการตลาด	ยกเวน้การ
ก�าหนดเป้าหมายของการโฆษณาไปยงัผูบ้รโิภคโดย
พจิารณาจากขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคทีไ่ดรั้บจาก
กจิกรรมของผูบ้รโิภคในทกุธรุกจิอืน่นอกเหนอืจากขอ้มลู
ทีผู่บ้รโิภคก�าลงัมปีฏสิมัพันธ	์โดยมเีงือ่นไขวา่เพือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคใ์นการโฆษณาและการตลาด	ผูใ้ห ้
บรกิารหรอืผูรั้บจา้งจะตอ้งไมร่วมขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคทีเ่ลอืกไมใ่ชบ้รกิารนัน้ทีผู่ใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้ง
ไดรั้บจากหรอืในนามของธรุกจิกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่ใ้ห ้

หรอืขอ้มลูการออกก�าลงักายทีบ่รรจไุวซ้ ึง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้น
การระบอุตัลกัษณไ์ด	้ตลอดจนขอ้มลูอืน่ใดในท�านอง
เดยีวกนันีด้ว้ย
(c) (d) “ธรุกจิ”	หมายถงึ:
(1) ธรุกจิแบบเจา้ของเดยีว	หุน้สว่น	บรษัิททีจ่�ากดัความ
รับผดิ	บรษัิท	สมาคม	หรอืนติบิคุคลแบบอืน่	ซึง่จัดตัง้ขึน้
หรอืรวมกนัขึน้เพือ่แสวงหาผลก�าไรหรอืผลประโยช์
ทางการเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืเจา้ของทัง้หลาย ทีไ่ดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค หรอืโดยกระท�าการ
แทนบคุคลขา้งตน้เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูนัน้	ๆ	และไมว่า่
โดยล�าพังหรอืรว่มกบับคุคลอืน่ใด	อนัพจิารณาไดว้า่
กระท�าโดยจดุประสงคแ์ละดว้ยนัยยะแหง่การด�าเนนิการ
ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค	อนัเป็นการด�าเนนิธรุกจิใน
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	และซึง่ท�าใหบ้รรลถุงึเป้าหมายอนัใดอนั
หนึง่หรอืหลายประการดงัตอ่ไปนี:้
(A) ได	้นับตัง้แตว่นัที	่1	มกราคมของปีปฏทินิ	รับรายได ้
รวมรายปีเกนิกวา่ยีส่บิหา้ลา้นดอลลาร	์($25,000,000) 
ในปีปฏทินิกอ่น อนัไดป้รับใชต้ามขอ้ก�าหนดในวรรค	(5) 
ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.185
(B) โดยล�าพังหรอืรว่มกนั	ซือ้	รับเขา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
จดุประสงคท์างการคา้ของธรุกจิ	ขาย	หรอืแบง่ปันเพือ่ให ้
เป็นไปตามจดุประสงคท์างการคา้เป็นรายปี	และไมว่า่โดย
ล�าพังหรอืรว่มกนัมขีอ้มลูสว่นบคุคลราว	50,000 100,000 
รายการหรอืมากกวา่นัน้	ซึง่เป็นของผูบ้รโิภค	หรอื	ครัว
เรอืน หรอือปุกรณ์
(C) ไดรั้บรายไดร้ายปีราวรอ้ยละ	50	หรอืมากกวา่จาก
การขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลผูบ้รโิภค
(2) บคุคลใดทีค่วบคมุธรุกจิหรอืถกูควบคมุโดยธรุกจิ ดงั
ทีก่�าหนดในวรรค	(1) และทีแ่บง่ปันภาพลกัษณร์ว่มกนั
กบัธรุกจินัน้	และมคีวามสมัพันธก์บับคุคลผูท้ีธ่รุกจินัน้ได ้
แบง่ปันขอ้มลูผูบ้รโิภคไปให	้“ควบคมุ”	หรอื“	ถกูควบคมุ”	
หมายถงึกรรมสทิธิห์รอือ�านาจในการลงคะแนนเสยีง	
มากกวา่รอ้ยละ	50	ของจ�านวนหุน้ทีอ่ยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้ทีม่ี
ความปลอดภยัในการลงคะแนนทกุประเภทของธรุกจิ	
ควบคมุในลกัษณะใด	ๆ	ในการเลอืกตัง้กรรมการสว่นมาก
หรอืบคุคลทีท่�าหนา้ทีค่ลา้ยกนั	หรอือ�านาจในการใช ้
อทิธพิลควบคมุเหนอืฝ่ายบรหิารของบรษัิท	“การสรา้ง
ตราสนิคา้ทัว่ไป”	หมายถงึ	ชือ่ทีใ่ชร้ว่มกนั	เครือ่งหมาย
บรกิาร	หรอืเครือ่งหมายการคา้	ทีผู่บ้รโิภคทัว่ไปเขา้ใจวา่
เจา้ของนัน้มตีัง้แตส่องบคุคลขึน้ไป
(3) กจิการรว่มคา้หรอืหา้งหุน้สว่นประกอบดว้ยธรุกจิที่
แตล่ะธรุกจิมผีลประโยชนอ์ยา่งนอ้ยรอ้ยละ	40	เพือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคข์องหวัขอ้นี	้กจิการรว่มคา้หรอืหา้งหุน้
สว่นและแตล่ะธรุกจิทีป่ระกอบดว้ยกจิการรว่มคา้หรอืหา้งหุน้
สว่นจะถอืวา่เป็นธรุกจิเดยีว	ยกเวน้ขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่ยูใ่น
ความครอบครองของแตล่ะธรุกจิและเปิดเผยตอ่กจิการรว่ม
คา้หรอืหา้งหุน้สว่นจะตอ้งไมเ่ปิดเผยกบัธรุกจิอืน่	ๆ
(4) บคุคลทีท่�าธรุกจิในรัฐแคลฟิอรเ์นยีซึง่ไมไ่ดรั้บความ
คุม้ครองตามวรรค	(1) (2) หรอื	(3) และทีรั่บรองโดยสมคัร
ใจตอ่หน่วยงานคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
วา่ปฏบิตัติาม	และตกลงทีจ่ะรับขอ้ผกูพันในหวัขอ้นี้
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(ii) การเกบ็รักษา	การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากจดุ
ประสงคท์างธรุกจิทีร่ะบไุวใ้นสญัญา	รวมถงึการเกบ็รักษา	
การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
จดุประสงคท์างการคา้นอกเหนอืจากจดุประสงคท์างธรุกจิที่
ระบไุวใ้นสญัญา	หรอืตามทีไ่ดรั้บอนุญาตตามหวัขอ้นี้
(iii) การเกบ็รักษา	การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูนอกเหนอื
จากความสมัพันธโ์ดยตรงทางธรุกจิระหวา่งผูรั้บจา้งและธรุกจิ
(iv) การรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่รั้บจา้งไดรั้บตามสญัญา
ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรกบัธรุกจิกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ด ้
รับจากหรอืในนามของบคุคลหรอืบคุคลอืน่	หรอืรวบรวม
จากการปฏสิมัพันธข์องตนเองกบัผูบ้รโิภค	โดยมเีงือ่นไข
วา่ผูรั้บจา้งอาจรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ด�าเนนิการตาม
จดุประสงคท์างธรุกจิใด	ๆ	ตามทีก่�าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัที่
น�ามาใชต้ามวรรค	(10) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1798.185	ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นวรรค	(6) ของ
อนุมาตรา	(e) และในขอ้บงัคบัทีรั่บรองโดยหน่วยงานคุม้
ครองความเป็นสว่นตวัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(B) รวมถงึการรับรองโดยผูรั้บจา้งวา่ผูรั้บจา้งเขา้ใจขอ้จ�า
กดัในวรรคยอ่ย	(A) และจะปฏบิตัติาม
(C) อนุญาตภายใตข้อ้ตกลงกบัผูรั้บจา้ง	ธรุกจิท�าการ
ตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามสญัญาของผูรั้บจา้งผา่นขอ้
เสนอตา่ง	ๆ	ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง	การทบทวนการใช ้
อยา่งตอ่เนือ่งดว้ยมอื	และการพเิคราะหโ์ดยอตัโนมตั	ิและ
การประเมนิ	การตรวจสอบ	หรอืการทดสอบทางเทคนคิและ
การปฏบิตังิานอืน่	ๆ	เป็นประจ�าอยา่งนอ้ยทกุ	ๆ	12	เดอืน
(2) หากผูรั้บจา้งวา่จา้งบคุคลอืน่เพือ่ชว่ยในการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิใน
นามของธรุกจิ	หรอืกรณีทีบ่คุคลอืน่ทีผู่รั้บจา้งวา่จา้งบคุคล
อืน่เพือ่ชว่ยในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคท์างธรุกจินัน้	จะตอ้งแจง้ใหธ้รุกจิทราบ
ถงึวา่จา้งนัน้	และการวา่จา้งจะเป็นไปตามสญัญาทีเ่ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรทีผ่กูมดัใหบ้คุคลอืน่ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด
ทัง้หมดทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในวรรค	(1)
(k) “การโฆษณาตามพฤตกิรรมขา้มบรบิท”	หมายถงึการ
ก�าหนดเป้าหมายของการโฆษณาไปยงัผูบ้รโิภคโดย
พจิารณาจากขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคทีไ่ดรั้บจาก
กจิกรรมของผูบ้รโิภคในธรุกจิตา่ง	ๆ	เว็บไซต	์
แอปพลเิคชนัหรอืบรกิารทีม่ตีราสนิคา้ทีช่ดัเจน	นอกเหนอื
จากธรุกจิ	เว็บไซต	์แอปพลเิคชนั	หรอืบรกิารทีผู่บ้รโิภคมี
ปฏสิมัพันธด์ว้ยโดยตัง้ใจ
(l) “รปูแบบมดื"		หมายถงึสว่นตอ่ประสานกบัผูใ้ชท้ี่
ออกแบบหรอืปรับแตง่โดยมผีลกระทบอยา่งมากในการ
ท�าลายหรอืท�าใหเ้สยีอสิระในการตดัสนิใจหรอืทางเลอืก
ของผูใ้ชต้ามทีก่�าหนดเพิม่เตมิโดยขอ้บงัคบั
(h) (m) “ลบการระบตุวัตนแลว้”	หมายถงึขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถใชอ้ยา่งสมเหตสุมผลเพือ่สรปุขอ้มลูเกีย่วกบัหรอื
เชือ่มโยงกบัผูบ้รโิภครายใดรายหนึง่	โดยมเีงือ่นไขวา่
ธรุกจิทีค่รอบครองขอ้มลู:
(1) ใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูไม่
สามารถเชือ่มโยงกบัผูบ้รโิภคหรอืครัวเรอืนได ้

บรกิารหรอืผูรั้บจา้งไดรั้บจากหรอืในนามของบคุคลอืน่
หรอืรวบรวมจากการมปีฏสิมัพันธก์บัผูบ้รโิภคของตนเอง
(6) (7) การด�าเนนิการวจัิยภายในเพือ่พัฒนาและแสดง
เทคโนโลยี
(7) (8) การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ตรวจสอบหรอืรักษา
คณุภาพหรอืความปลอดภยัของบรกิารหรอือปุกรณท์ี่
ธรุกจินัน้เป็นเจา้ของ	ผลติ	ผลติขึน้เพือ่	หรอืควบคมุ	และ
เพือ่ปรับปรงุ	ยกระดบั	หรอืปรับปรงุบรกิารหรอือปุกรณท์ี่
ธรุกจินัน้เป็นเจา้ของ	ผลติ	ผลติขึน้เพือ่	หรอืควบคมุ
(e) (f) “รวบรวม”	“ถกูรวบรวม”	หรอื	“การรวบรวม”	
หมายถงึการซือ้	การเชา่	การรวบรวม	การไดรั้บ	การรับ	
หรอืการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลใด	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู ้
บรโิภคดว้ยวธิกีารใด	ๆ	ซึง่รวมถงึการรับขอ้มลูจากผู ้
บรโิภค	ไมว่า่จะเป็นเชงิรกุหรอืเชงิรับ	หรอืโดยการสงัเกต
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
(f) (g) “จดุประสงคท์างการคา้”	หมายถงึเพือ่สง่เสรมิ
ผลประโยชนท์างการคา้หรอืเศรษฐกจิของบคุคล	เชน่	
โดยการชกัจงูใหบ้คุคลอืน่ซือ้	เชา่	ใหเ้ชา่	เขา้รว่ม	สมคัร
เป็นสมาชกิ	จัดหา	หรอืแลกเปลีย่นผลติภณัฑ	์สนิคา้	
ทรัพยส์นิ	ขอ้มลู	หรอืบรกิาร	หรอืเปิดใชง้าน	หรอืมผีลตอ่
ธรุกรรมทางการคา้	ทัง้ทางตรงและทางออ้ม	“จดุประสงค์
ทางการคา้”	ไมร่วมถงึเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์น
การมสีว่นรว่มในขอ้ความทีศ่าลของรัฐหรอืรัฐบาลกลาง
ยอมรับวา่เป็นขอ้ความทีไ่มใ่ชเ่ชงิพาณชิย	์รวมถงึ
ขอ้ความและขา่วสารทางการเมอืง
(h) “ความยนิยอม”	หมายถงึการบง่บอกของผูบ้รโิภคโดย
เสร	ีโดยเฉพาะเจาะจง	โดยการรับรู	้และไมค่ลมุเครอื	ซึง่ผู ้
บรโิภคหรอืผูป้กครองตามกฎหมายของผูบ้รโิภค	บคุคลทีม่ี
หนังสอืมอบอ�านาจหรอืบคุคลทีท่�าหนา้ทีเ่ป็นผูพ้ทิกัษ์ของ
ผูบ้รโิภค	รวมถงึโดยค�าแถลงหรอืโดยการกระท�าทีย่นืยนั
ชดัเจน	มกีารแสดงถงึขอ้ตกลงในการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงค์
เฉพาะทีก่�าหนดไวอ้ยา่งแคบ	การยอมรับเงือ่นไขการใชง้าน
ทัว่ไปหรอืแบบกวา้ง	ๆ	หรอืเอกสารทีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่มคี�า
อธบิายเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลพรอ้มกบั
ขอ้มลูอืน่	ๆ	ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งไมถ่อืเป็นการยนิยอม	การอยู่
ใกล	้ๆ	การไมส่ง่เสยีง	การหยดุชัว่คราว	หรอืการปิดเนือ้หา
บางสว่น	ไมถ่อืเป็นการยนิยอม	ในท�านองเดยีวกนั	ขอ้ตกลง
ทีไ่ดรั้บจากการใชร้ปูแบบมดืไมถ่อืเป็นการยนิยอม
(g) (i) “ผูบ้รโิภค”	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	17014	ของหวัขอ้ที	่
18	ของขอ้บงัคบัประมวลกฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ตาม
ทีอ่า่นในมาตรานัน้ไดเ้มือ่วนัที	่1	กนัยายน	2017	อยา่งไร
กต็ามมกีารระบรุวมถงึโดยการระบเุฉพาะใด	ๆ
(j) (1) “ผูรั้บจา้ง”	หมายถงึบคุคลทีธ่รุกจิใหข้อ้มลูสว่น
บคุคลของผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์าง
ธรุกจิตามสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรกบัธรุกจิ	โดยมี
เงือ่นไขวา่สญัญานัน้:
(A) หา้มผูรั้บจา้งจาก:
(i) การขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
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บคุคลผา่นการปฏสิมัพันธโ์ดยเจตนาอยา่งนอ้ยหนึง่ทาง	รวม
ถงึการเยีย่มชมเว็บไซตข์องบคุคลนัน้หรอืซือ้สนิคา้หรอื
บรกิารจากบคุคลนัน้	การใหเ้คอรเ์ซอรอ์ยูเ่หนอื	การปิดเสยีง	
การหยดุชัว่คราว	หรอืการปิดเนือ้หาบางสว่น	ไมถ่อืเป็นการ
เจตนาของผูบ้รโิภคในการปฏสิมัพันธก์บับคุคลใดบคุคลหนึง่
(t) “การโฆษณาทีไ่มเ่ฉพาะกบัตวับคุคล”	หมายถงึการ
โฆษณาและการตลาดทีอ่งิจากขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
ทีไ่ดม้าจากการปฏสิมัพันธใ์นปัจจบุนัของผูบ้รโิภคกบัธรุกจิ
โดยยกเวน้ต�าแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีแ่น่นอนของผูบ้รโิภค
(n) (u) “บคุคล”	หมายถงึบคุคล	ความเป็นเจา้ของ	หุน้
สว่น	หา้งหุน้สว่น	กจิการรว่มคา้	สหการ	องคก์รทางธรุกจิ	
หา้งรา้น	บรษัิท	บรษัิทรับผดิจ�ากดั	สมาคม	คณะกรรมการ	
และองคก์รหรอืกลุม่บคุคลอืน่ใดทีก่ระท�าการรว่มกนั
(o) (v) (1) “ขอ้มลูสว่นบคุคล”	หมายถงึขอ้มลูทีร่ะบ	ุ
เกีย่วขอ้ง	อธบิาย	มคีวามสามารถในการเชือ่มโยงอยา่ง
สมเหตสุมผล	หรอือาจถกูเชือ่มโยงอยา่งสมเหตสุมผลไม่
วา่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัผูบ้รโิภคหรอืครัวเรอืนใด	ๆ	
โดยเฉพาะ	ขอ้มลูสว่นบคุคลรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง
ขอ้มลูตอ่ไปนี	้หากระบ	ุเกีย่วขอ้ง	อธบิาย	มคีวามสามารถ
ในการเชือ่มโยงอยา่งสมเหตสุมผล	หรอือาจถกูเชือ่มโยง
อยา่งสมเหตสุมผล	ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัผู ้
บรโิภคหรอืครัวเรอืนใด	ๆ	โดยเฉพาะ
(A) ตวัระบ	ุเชน่	ชือ่จรงิ	นามแฝง	ทีอ่ยูท่างไปรษณีย	์
รหสัประจ�าตวั	ตวัระบสุว่นบคุคลของคณุทีไ่มซ่�้ากบัผูอ้ืน่	
ตวัระบอุอนไลน	์หมายเลขทีใ่ชส้�าหรับระบตุวัตนของ
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูบ่นเครือ่ขา่ย	ทีอ่ยูอ่เีมล	
ชือ่บญัช	ีหมายเลขประกนัสงัคม	หมายเลขใบขบัขี	่
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง	หรอืตวัระบอุืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั
(B) ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภท ใด	ๆ	ทีอ่ธบิายไวใ้น
อนุมาตรา	(e) ของมาตรา	1798.80
(C) คณุสมบตัขิองการจ�าแนกประเภททีไ่ดรั้บการคุม้ครอง
ภายใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีหรอืของรัฐบาลกลาง
(D) ขอ้มลูทางการคา้รวมถงึบนัทกึทรัพยส์นิสว่นบคุคล	
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีซ่ ือ้	ไดรั้บ	หรอืพจิารณา	หรอื
ประวตักิารซือ้หรอืการบรโิภคหรอืแนวโนม้อืน่	ๆ
(E) ขอ้มลูชวีมติิ
(F) ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตหรอืกจิกรรมเครอืขา่ยอเิล็กทรอนกิส์
อืน่	ๆ	ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง	ประวตักิารเขา้ชม	ประวตักิาร
คน้หา	และขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏสิมัพันธข์องผูบ้รโิภคกบั
แอปพลเิคชนัเว็บไซตท์างอนิเทอรเ์น็ต	หรอืการโฆษณา
(G) ขอ้มลูต�าแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์
(H) ขอ้มลูเกีย่วกบัเสยีง	อเิล็กทรอนกิส	์ภาพ	ความรอ้น	
การไดก้ลิน่	หรอืทีค่ลา้ยคลงึกนั
(I) ขอ้มลูเกีย่วกบัวชิาชพีหรอืการจา้งงาน
(J) ขอ้มลูการศกึษา	ก�าหนดไวเ้ป็นขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่
สาธารณะ	ขอ้มลูทีร่ะบตุวับคุคลตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมาย
วา่ดว้ยสทิธทิางการศกึษาของครอบครัวและความเป็นสว่น
ตวั	(20	U.S.C.	มาตรา	1232g;	34	C.F.R.	สว่น	99)
(K) การอนุมานทีด่งึมาจากขอ้มลูใด	ๆ	ทีร่ะบใุนอนุมาตรา
นีเ้พือ่สรา้งขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีแ่สดงให ้

(2) มุง่มัน่ทางสาธารณะตอ่การรักษาและใชข้อ้มลูในรปูแบบ
ทีล่บการระบตุวัตนแลว้และไมพ่ยายามทีจ่ะยนืยนัขอ้มลูซ�า้	
ยกเวน้วา่ธรุกจิอาจพยายามระบขุอ้มลูซ�า้เพยีงอยา่งเดยีวเพือ่
ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการพจิารณาวา่กระบวนการลบ
การระบตุวัตนเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของอนุมาตรานีห้รอืไม่
(3) สญัญาผกูพันผูรั้บขอ้มลูใด	ๆ	ใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบั
ทัง้หมดของอนุมาตรานี	้ระบ	ุเกีย่วขอ้ง	อธบิาย	สามารถเชือ่ม
โยง	หรอืเชือ่มโยงโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัผูบ้รโิภครายใดราย
หนึง่	โดยมเีงือ่นไขวา่ธรุกจิทีใ่ชข้อ้มลูทีล่บการระบตุวัตนแลว้:
(1) ไดใ้ชม้าตรการป้องกนัทางเทคนคิทีห่า้มการยนืยนั
ตวัตนของผูบ้รโิภคทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู
(2) ไดด้�าเนนิการตามกระบวนการทางธรุกจิทีห่า้มมใิหม้ี
การยนืยนัตวัตนของขอ้มลูโดยเฉพาะ
(3) ไดด้�าเนนิการตามกระบวนการทางธรุกจิเพือ่ป้องกนั
การเปิดเผยขอ้มลูทีล่บการระบตุวัตนแลว้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ
(4) ไมพ่ยายามยนืยนัขอ้มลูซ�้า
(i) (n) “วธิกีารทีก่�าหนดในการสง่ค�าขอ”	หมายถงึ	ทีอ่ยู่
ทางไปรษณีย	์ทีอ่ยูท่างอเีมล	หนา้เว็บอนิเทอรเ์น็ต	เว็บ
พอรท์ลัอนิเทอรเ์น็ต	หมายเลขโทรศพัทท์ีโ่ทรฟร	ีหรอื
ขอ้มลูการตดิตอ่อืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยผูบ้รโิภคสามารถ
สง่ค�าขอหรอืค�าชีน้�าภายใตห้วัขอ้นีแ้ละวธิกีารใหม	่ๆ	ที่
งา่ยตอ่การใชข้องผูบ้รโิภคในการตดิตอ่ธรุกจิซึง่ไดรั้บ
อนุมตัจิากอยัการสงูสดุตามมาตรา	1798.185
(j) (o) “อปุกรณ”์	หมายถงึวตัถทุางกายภาพใด	ๆ	ที่
สามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม
หรอืไปยงัอปุกรณอ์ืน่
(k) “ขอ้มลูการประกนัสขุภาพ”	หมายถงึหมายเลขกรมธรรม์
ประกนัของผูบ้รโิภคหรอืหมายเลขประจ�าตวัสมาชกิ	ตวัระบุ
เฉพาะใด	ๆ	ทีบ่รษัิทประกนัสขุภาพใชเ้พือ่ระบตุวัผูบ้รโิภค	
หรอืขอ้มลูใด	ๆ	ในใบสมคัรและประวตักิารเรยีกรอ้งของผู ้
บรโิภค	รวมถงึบนัทกึการอทุธรณใ์ด	ๆ	หากขอ้มลูมกีารเชือ่ม
โยงหรอืสามารถเชือ่มโยงอยา่งสมเหตสุมผลกบัผูบ้รโิภคหรอื
ครัวเรอืน	รวมถงึผา่นทางอปุกรณโ์ดยธรุกจิหรอืผูใ้หบ้รกิาร
(l) (p) “หนา้แรก”	หมายถงึหนา้แรกของเว็บไซตแ์ละ
หนา้เว็บอนิเทอรเ์น็ตใด	ๆ	ทีข่อ้มลูสว่นบคุคลถกูรวบรวม	
ในกรณีของบรกิารออนไลน	์เชน่	แอปพลเิคชนัมอืถอื	
หนา้แรกหมายถงึหนา้แพลตฟอรม์ของแอปพลเิคชนัหรอื
หนา้ดาวนโ์หลด	ลงิกภ์ายในแอปพลเิคชนั	เชน่	จากการ
ก�าหนดคา่แอปพลเิคชนั	“เกีย่วกบั”	“ขอ้มลู''	หรอืหนา้การ
ตัง้คา่และบรเิวณอืน่ใดทีอ่นุญาตใหผู้บ้รโิภคทบทวนการ
แจง้เตอืน	การแจง้เตอืนทีก่�าหนดโดยอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1798.135 หวัขอ้นี	้รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เพยีงกอ่นทีจ่ะดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั
(q) “ครัวเรอืน”	หมายถงึกลุม่ผูบ้รโิภคทีร่ะบวุา่อาศยัอยูร่ว่ม
กนัตามทีอ่ยูอ่าศยัเดยีวกนัและใชอ้ปุกรณห์รอืบรกิารรว่มกนั
(m) (r) “อนุมาน”	หรอื“	การอนุมาน”	หมายถงึการไดม้า
ซึง่ของขอ้มลู	ขอ้มลูสมมตฐิาน	หรอืขอ้สรปุจากขอ้เท็จ
จรงิ	หลกัฐาน	หรอืแหลง่สารสนเทศหรอืขอ้มลูอืน่
(s) “ปฏสิมัพันธโ์ดยเจตนา”	หมายถงึเมือ่ผูบ้รโิภคตัง้ใจทีจ่ะ
ปฏสิมัพันธก์บับคุคลหนึง่หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแก่
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เกต	ุรวมถงึการวจัิยขัน้พืน้ฐานหรอืการวจัิยเชงิประยกุตท์ี่
ออกแบบมาเพือ่พัฒนาหรอืใหค้วามรูท้ัว่ไปหรอืทาง
วทิยาศาสตรเ์พือ่สาธารณประโยชน	์และเป็นไปตามหรอื
สอดคลอ้งกบักฎหมายจรยิธรรมและความเป็นสว่นตวัอืน่	ๆ	
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง	การศกึษา
วจัิยทีด่�าเนนิการเพือ่สาธารณประโยชนใ์นดา้นสาธารณสขุ	
การวจัิยดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่าจรวบรวมจากผูบ้รโิภคใน
ระหวา่งการปฏสิมัพันธข์องผูบ้รโิภคกบับรกิารหรอือปุกรณ์
ของธรุกจิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่	ๆ	จะตอ้ง:
(1) เขา้กนัไดก้บัจดุประสงคท์างธรุกจิทีข่อ้มลูสว่นบคุคล
ถกูรวบรวม
(2) การใชน้ามแฝงและลบการระบตุวัตนแลว้ในภายหลงั	
หรอืลบการระบตุวัตนแลว้ในการรวบรวม	เชน่	ขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถระบไุด	้เกีย่วขอ้ง	อธบิาย	สามารถเชือ่มโยง	หรอื
ถกูเชือ่มโยงอยา่งสมเหตสุมผล	โดยตรงหรอืโดยออ้ม	กบั
ผูบ้รโิภครายใดรายหนึง่	โดยธรุกจิ
(3) จัดท�าขึน้ภายใตก้ารป้องกนัทางเทคนคิทีห่า้มไมใ่หม้ี
การยนืยนัตวัตนของผูบ้รโิภคทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู 
นอกเหนอืจากทีจ่�าเป็นเพือ่สนับสนุนการวจัิย
(4) ภายใตก้ระบวนการทางธรุกจิทีห่า้มมใิหม้กีารยนืยนัตวั
ตนโดยเฉพาะ	นอกเหนอืจากทีจ่�าเป็นเพือ่สนับสนุนการวจัิย
(5) ด�าเนนิการภายใตก้ระบวนการทางธรุกจิเพือ่ป้องกนั
การเปิดเผยขอ้มลูทีล่บการระบตุวัตนแลว้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ
(6) ไดรั้บการปกป้องจากความพยายามในการยนืยนัตวัตน
(7) ใชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการวจัิยทีเ่ขา้กนั
ไดก้บับรบิททีข่อ้มลูสว่นบคุคลถกูรวบรวมเทา่นัน้
(8) ไมใ่ชเ้พือ่จดุประสงคเ์ชงิพาณชิยใ์ด	ๆ
(9) ภายใตธ้รุกจิทีด่�าเนนิการวจัิยเพือ่เพิม่การควบคมุ
ความปลอดภยัทีจ่�ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูการวจัิยเฉพาะ
บคุคลเหลา่นัน้ในธรุกจิเทา่ทีจ่�าเป็นเพือ่ด�าเนนิการตามจดุ
ประสงคก์ารวจัิย
(ac) “ความปลอดภยัและความสมบรูณ”์	หมายถงึความ
สามารถของ:
(1) เครอืขา่ยหรอืระบบขอ้มลูเพือ่ตรวจจับเหตกุารณด์า้น
ความปลอดภยัทีท่�าใหค้วามพรอ้มในการใชง้าน	ความถกู
ตอ้ง	ความสมบรูณ	์และการรักษาความลบัของขอ้มลูสว่น
บคุคลทีถ่กูจัดเกบ็หรอืสง่เสือ่มลง
(2) ธรุกจิเพือ่ตรวจจับเหตกุารณด์า้นความปลอดภยั	ตอ่ตา้น
การกระท�าทีมุ่ง่รา้ย	หลอกลวง	ฉอ้โกง	หรอืผดิกฎหมาย	
และชว่ยด�าเนนิคดกีบัผูท้ีรั่บผดิชอบตอ่การกระท�าเหลา่นัน้
(3) ธรุกจิเพือ่ใหค้วามมัน่ใจในความปลอดภยัทาง
กายภาพของบคุคลธรรมดา
(t) (โฆษณา) (1) “ขาย“	“การขาย“	“ยอดขาย“	หรอื	
“ขายแลว้“	หมายถงึการขาย	ใหเ้ชา่	ปลอ่ย	เปิดเผย	เผย
แพร	่ท�าใหม้	ีโอน	หรอืสือ่สารดว้ยวาจา	เป็นลายลกัษณ์
อกัษร	หรอืดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสห์รอือืน่	ๆ	ขอ้มลู
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคจากธรุกจิไปยงัธรุกจิอืน่หรอืบคุคล
ภายนอกเพือ่การพจิารณาทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืคณุคา่อืน่	ๆ

เห็นถงึความชอบ	อปุนสิยั	แนวโนม้ทางจติวทิยา	ความ
โนม้เอยีงดา้นพฤตกิรรม	ทศันคต	ิสตปัิญญา	ความ
สามารถ	และความถนัดของผูบ้รโิภค
(L) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
(2) “ขอ้มลูสว่นบคุคล”	ไมร่วมถงึขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่
สาธารณะหรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย	ขอ้มลู
ทีเ่ป็นความจรงิทีเ่ป็นประเด็นในความสนใจของ
สาธารณชน	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องวรรคนี	้
“เปิดเผยตอ่สาธารณะ”	หมายถงึ:	ขอ้มลูทีจั่ดท�าขึน้โดย
ชอบดว้ยกฎหมายจากบนัทกึของรัฐบาลกลาง	รัฐ	หรอื
รัฐบาลทอ้งถิน่	หรอืขอ้มลูทีธ่รุกจิมพีืน้ฐานทีส่มเหตสุมผล
ทีจ่ะเชือ่ไดว้า่ผูบ้รโิภคไดจั้ดท�าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย	
หรอืจากสือ่ทีก่ระจายอยูท่ัว่ไป	หรอืโดยผูบ้รโิภค	หรอื
ขอ้มลูทีจั่ดท�าโดยบคุคลทีผู่บ้รโิภคเปิดเผยขอ้มลูหากผู ้
บรโิภคไมไ่ดจ้�ากดัขอ้มลูไวเ้เคผู่ฟั้งเฉพาะกลุม่	“เปิดเผย
ตอ่สาธารณะ”	ไมไ่ดห้มายถงึขอ้มลูชวีมติทิีธ่รุกจิรวบรวม
เกีย่วกบัผูบ้รโิภคโดยทีผู่บ้รโิภคไมท่ราบ
(3) “ขอ้มลูสว่นบคุคล”	ไมร่วมถงึขอ้มลูผูบ้รโิภคทีล่บการ
ระบตุวัตนแลว้หรอืขอ้มลูผูบ้รโิภคโดยรวม
(w) “ต�าแหน่งทางภมูศิาสตรท์ีแ่น่นอน”	หมายถงึขอ้มลู
ใด	ๆ	ทีไ่ดม้าจากอปุกรณแ์ละถกูใชห้รอืตัง้ใจทีจ่ะใชเ้พือ่
คน้หาต�าแหน่งของผูบ้รโิภคภายในพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ี่
มคีา่เทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่พืน้ทีข่องวงกลมทีม่รัีศม	ี1,850	
ฟตุ	ยกเวน้ตามทีก่�าหนดในขอ้บงัคบั
(p) (x) “ตวัระบคุวามน่าจะเป็น”	หมายถงึการระบตุวัตน
ของผูบ้รโิภคหรอื	อปุกรณ	์ของผูบ้รโิภค		ในระดบัทีม่ี
ความเป็นไปไดท้ีแ่น่นอนมากกวา่การไมอ่งิตามหมวดหมู่
ใด	ๆ	ของขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วมอยูใ่นหรอืคลา้ยกบัหมวด
หมูท่ีแ่จกแจงไวใ้นค�าจ�ากดัความของขอ้มลูสว่นบคุคล
(q) (y) “การประมวลผล”	หมายถงึการด�าเนนิการหรอื
ชดุการด�าเนนิการใด	ๆ	ทีด่�าเนนิการกบัสารสนเทศขอ้มลู
สว่นบคุคลหรอืชดุสารสนเทศขอ้มลูสว่นบคุคล	ไมว่า่จะ
โดยวธิอีตัโนมตัหิรอืไมก่ต็าม
(z) “การจัดท�าขอ้มลูสว่นบคุคล”	หมายถงึรปูแบบของการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอตัโนมตัติามทีก่�าหนด
เพิม่เตมิโดยขอ้บงัคบัตามวรรค	(16) ของอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1798.185	เพือ่ประเมนิมมุมองสว่นบคุคล
บางประการทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลธรรมดาและโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เพือ่วเิคราะหห์รอืประมาณการณแ์งม่มุทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการปฏบิตังิานของบคุคลนัน้ในทีท่�างาน	สถานการณ์
ทางเศรษฐกจิ	สขุภาพ	ความชอบสว่นบคุคล	ความสนใจ	
ความน่าเชือ่ถอื	พฤตกิรรม	สถานทีห่รอืการเคลือ่นไหว
(r) (aa) “ใชน้ามแฝง”	หรอื	“กระบวนใชน้ามแฝง”	
หมายถงึการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในลกัษณะที่
ท�าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไมส่ามารถอา้งองิเป็นของผูบ้รโิภค
รายใดรายหนึง่อกีตอ่ไปโดยไมต่อ้งใชข้อ้มลูเพิม่เตมิ	โดย
มเีงือ่นไขวา่ขอ้มลูเพิม่เตมิจะถกูเกบ็แยกกนัและอยูภ่าย
ใตม้าตรการทางเทคนคิและองคก์รเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลู
สว่นบคุคลไมไ่ดม้าจากผูบ้รโิภคทีร่ะบหุรอืระบตุวัตนได ้
(s) (ab) “การวจัิย”	หมายถงึ	การวเิคราะหท์าง
วทิยาศาสตร	์การศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ	และการสงั
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(A) หมายเลขประกนัสงัคม	ใบขบัขี	่บตัรประจ�าตวั
ประชาชนของรัฐ	หรอืหนังสอืเดนิทางของผูบ้รโิภค	
(B) หมายเลขการเขา้สูร่ะบบบญัช	ีบญัชกีารเงนิ	บตัร
เดบติ	หรอืบตัรเครดติรว่มกบัรหสัความปลอดภยัหรอืรหสั
การเขา้ถงึ	รหสัผา่น	หรอืหลกัฐานอา้งองิ	เพือ่ใหส้ามารถ
เขา้ถงึบญัชขีองผูบ้รโิภคได ้
(C) ต�าแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีแ่น่นอนของผูบ้รโิภค
(D) เชือ้ชาตหิรอืชาตพัินธุ	์ความเชือ่ทางศาสนาหรอื
ปรัชญา	หรอืการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานของผูบ้รโิภค
(E) เนือ้หาในจดหมาย	อเีมล	และขอ้ความของผูบ้รโิภค	
เวน้แตธ่รุกจิจะเป็นผูรั้บการสือ่สาร
(F) ขอ้มลูทางพันธกุรรมของผูบ้รโิภค
(2) (A) การประมวลผลขอ้มลูชวีมติเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามจุ
ดประสงคใ์นการระบตุวัตนทีเ่ฉพาะของผูบ้รโิภค
(B) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมและวเิคราะหเ์กีย่วกบัสขุ 
ภาพของผูบ้รโิภค
(C) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมและวเิคราะหเ์กีย่วกบัขอ้ 
มลูทางเพศหรอืรสนยิมทางเพศของผูบ้รโิภค
(3) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัที	่“เปิดเผยตอ่
สาธารณะ”	ตามวรรค	(2) ของอนุมาตรา	(v) จะไมถ่อืวา่เป็น
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัหรอืขอ้มลูสว่นบคุคล
(u) (af) “บรกิาร”	หรอื“	การบรกิาร”	หมายถงึงาน	
แรงงาน	และบรกิาร	รวมถงึบรกิารทีช่ว่ยเหลอืเกีย่วกบัการ
ขายหรอืซอ่มแซมสนิคา้
(v) (ag) (1) “ผูใ้หบ้รกิาร”	หมายถงึ	การเป็นเจา้ของแต่
เพยีงผูเ้ดยีว	หา้งหุน้สว่น	บรษัิทรับผดิจ�ากดั	หุน้สว่น	หา้ง
รา้น	สมาคมหรอืนติบิคุคลอืน่	ๆ	ทีจั่ดตัง้หรอืด�าเนนิการเพือ่
ผลก�าไรหรอืผลประโยชนท์างการเงนิของผูถ้อืหุน้หรอื
เจา้ของรายอืน่ บคุคล	ทีป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนาม
ของธรุกจิและทีไ่ดรั้บจากหรอืในนามของธรุกจิ	เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคท์างธรุกจิตามสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร	โดยมี
เงือ่นไขวา่สญัญาหา้มมใิหห้น่วยงานไดรั้บขอ้มลูบคุคลจาก:
(A) การขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
(B) การเกบ็รักษา	การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคล	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจาก
จดุประสงคเ์ฉพาะในการด�าเนนิการบรกิารตามจดุประสงค์
ทางธรุกจิทีร่ะบไุวใ้นสญัญาส�าหรับธรุกจิ	หรอืตามทีไ่ดรั้บ
อนุญาตเป็นอยา่งอืน่โดยหวัขอ้นี	้รวมถงึการเก็บรักษา	
การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล	เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคท์างการคา้นอกเหนอืจากการใหบ้รกิาร
ตามจดุประสงคท์างธรุกจิทีร่ะบไุวใ้นสญัญากบัธรุกจิ	หรอื
ตามทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยหวัขอ้นี้
(C) การเกบ็รักษา	การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลู	นอกความ
สมัพันธโ์ดยตรงทางธรุกจิระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและธรุกจิ
(D) การรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่ใ้หบ้รกิารไดรั้บจากหรอื 
ในนามของธรุกจิกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บจากหรอืในนาม
ของบคุคลหรอืบคุคลอืน่	หรอืรวบรวมจากการปฏสิมัพันธ์
ของตนเองกบัผูบ้รโิภค	โดยมเีงือ่นไขวา่ผูใ้หบ้รกิารอาจรวม

(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องหวัขอ้นี	้ธรุกจิจะ
ไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่:
(A) ผูบ้รโิภคใชห้รอืชีน้�าธรุกจิโดยเจตนา:
(i) เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
(ii) ใชธ้รุกจิเพือ่ปฏสิมัพันธโ์ดยเจตนากบับคุคลภายนอกอ
ยา่งนอ้ยหนึง่ราย อยา่งนอ้ยหนึง่ราย โดยมเีงือ่นไขวา่บคุคล
ภายนอกนีต้อ้งไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย	เวน้แตก่ารเปิด
เผยนัน้จะสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของหวัขอ้นี	้การ
ปฏสิมัพันธโ์ดยเจตนาเกดิขึน้เมือ่ผูบ้รโิภคตัง้ใจทีจ่ะ
ปฏสิมัพันธก์บับคุคลภายนอกผา่นการปฏสิมัพันธโ์ดยเจตนา
อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้	การใหเ้คอรเ์ซอรอ์ยูเ่หนอื	การปิดเสยีง	
การหยดุชัว่คราว	หรอืการปิดเนือ้หาบางสว่น	ไมถ่อืเป็นการ
เจตนาของผูบ้รโิภคในการปฏสิมัพันธก์บับคุคลภายนอก
(B) ธรุกจิใชห้รอืแบง่ปันตวัระบสุ�าหรับผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกที่
จะไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	หรอืจ�ากดัการใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการแจง้เตอืนบคุคล
ภายนอก บคุคลทีผู่บ้รโิภคเลอืกทีจ่ะไมข่ายขอ้มลูสว่น
บคุคลของผูบ้รโิภค	หรอืจ�ากดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที่
ตอ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค
(C) ธรุกจิใชห้รอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคที่
จ�าเป็นตอ่การด�าเนนิธรุกจิใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร	หากเป็นไป
ตามเงือ่นไขทัง้สองขอ้ตอ่ไปนี:้
(i) ธรุกจิไดแ้จง้ใหท้ราบถงึขอ้มลูทีถ่กูใชห้รอืแบง่ปันใน 
ขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขทีส่อดคลอ้งกบัมาตรา	1798.135
(ii) ผูใ้หบ้รกิารจะไมร่วบรวม	ขาย	หรอืใช	้ขอ้มลูสว่น
บคุคลของผูบ้รโิภคตอ่ไปยกเวน้ตามความจ�าเป็นเพือ่
ด�าเนนิการตามจดุประสงคท์างธรุกจิ
(D) (C) ธรุกจิถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคไป 
ยงับคุคลภายนอกในฐานะสนิทรัพยท์ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของการ
ควบรวมกจิการ	การซือ้กจิการ	การลม้ละลาย	หรอืธรุกรรม
อืน่	ๆ	ทีบ่คุคลภายนอกเขา้มาควบคมุธรุกจิทัง้หมดหรอืบาง
สว่น	โดยมเีงือ่นไขวา่ขอ้มลูจะถกูใชห้รอืแบง่ปันโดย
สอดคลอ้งกบัมาตรา	1798.110	และ	1798.115 ของ
หวัขอ้นี	้หากบคุคลภายนอกปรับเปลีย่นวธิกีารใชห้รอืแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคในลกัษณะทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัสญัญาทีใ่หไ้วใ้นชว่งเวลาของการรวบรวม
อยา่งมนัียส�าคญั	บคุคลภายนอกจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รโิภค
ทราบลว่งหนา้เกีย่วกบัแนวปฏบิตัใิหมห่รอืทีเ่ปลีย่นแปลง	
ประกาศจะตอ้งมคีวามโดดเดน่และสมบรูณเ์พยีงพอเพือ่ให ้
แน่ใจวา่ผูบ้รโิภคทีม่อียูส่ามารถใชท้างเลอืกของพวกเขา
ใหส้อดคลอ้งกบั	มาตรา	1798.120 ของหวัขอ้นี	้วรรคยอ่ย
นีไ้มอ่นุญาตใหธ้รุกจิสรา้งเนือ้หา	เปลีย่นแปลงนโยบาย
ความเป็นสว่นตวัยอ้นหลงั	หรอืท�าการเปลีย่นแปลงอืน่	ๆ	
ในนโยบายความเป็นสว่นตวัในลกัษณะทีจ่ะละเมดิ
กฎหมายการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมและหลอกลวง	(หมวด	5	
(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	17200) ของสว่นที	่2	ของภาค	7	ของ
ประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพี)
(ae) “ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั”	หมายถงึ:
(1) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ปิดเผย:
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แน่ใจวา่ผูบ้รโิภคทีม่อียูส่ามารถใชท้างเลอืกของพวกเขาให ้
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้นี	้วรรคยอ่ยนีไ้มอ่นุญาตใหธ้รุกจิสรา้ง
เนือ้หา	เปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัยอ้นหลงั	
หรอืท�าการเปลีย่นแปลงอืน่	ๆ	ในนโยบายความเป็นสว่นตวั
ในลกัษณะทีจ่ะละเมดิกฎหมายการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมและ
หลอกลวง	(หมวด	5	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	17200) ของสว่น
ที	่2	ของภาค	7	ของประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพี)
(w) (ai) “บคุคลภายนอก”	หมายถงึบคุคลทีไ่มไ่ดม้ี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี:้
(1) ธรุกจิทีผู่บ้รโิภคมปีฏสิมัพันธโ์ดยเจตนาและรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูบ้รโิภคโดยเป็นสว่นหนึง่ของการ
ปฏสิมัพันธใ์นปัจจบุนัของผูบ้รโิภคกบัทางธรุกจิของผู ้
บรโิภคภายใตห้วัขอ้นี้
(2) ผูใ้หบ้รกิารแกธ่รุกจิ
(3) ผูรั้บจา้ง
(A) บคุคลทีธ่รุกจิเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิตามสญัญาทีเ่ป็น
ลายลกัษณอ์กัษร	โดยมเีงือ่นไขวา่สญัญา:
(i) หา้มบคุคลทีรั่บขอ้มลูสว่นบคุคลจากการ:
(I) การขายขอ้มลูสว่นบคุคล
(II) การเกบ็รักษา	การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจาก
จดุประสงคเ์ฉพาะในการใหบ้รกิารทีร่ะบไุวใ้นสญัญา	รวม
ถงึการเกบ็รักษา	ใช	้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ให ้
เป็นไปตามจดุประสงคท์างการคา้นอกเหนอืจากการให ้
บรกิารทีร่ะบไุวใ้นสญัญา
(III) การเกบ็รักษา	การใช	้หรอืการเปิดเผยขอ้มลู	นอก
ความสมัพันธโ์ดยตรงทางธรุกจิระหวา่งบคุคลกบัธรุกจิ
(ii) รวมถงึการรับรองทีท่�าโดยบคุคลทีไ่ดรั้บขอ้มลูสว่นบุ
คคลซึง่บคุคลนัน้เขา้ใจขอ้จ�ากดัในวรรคยอ่ย	
(A) และจะปฏบิตัติาม
(B) บคุคลทีอ่ยูใ่นวรรคนีท้ีล่ะเมดิขอ้จ�ากดัใด	ๆ	ทีอ่ธบิายไว ้
โดยละเอยีดชดัเจนในหวัขอ้นีจ้ะตอ้งรับผดิตอ่การละเมดิ	
ธรุกจิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลทีค่รอบคลมุใน
วรรคนีเ้ป็นการปฏบิตัติามวรรคนีจ้ะไมต่อ้งรับผดิชอบภายใต ้
หวัขอ้นี	้หากบคุคลทีไ่ดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลใชข้อ้มลูดงั
กลา่วโดยละเมดิขอ้จ�ากดัทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนใน
หวัขอ้นี	้โดยมเีงือ่นไขวา่	ในเวลาเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล	
ธรุกจิไมไ่ดม้กีารรับรูท้ีแ่ทจ้รงิ	หรอืมเีหตผุลทีเ่ชือ่ไดว้า่
บคุคลนัน้ตัง้ใจทีจ่ะกระท�าการละเมดิดงักลา่ว
(x) (aj) “ตวัระบเุฉพาะ”	หรอื	“ตวัระบเุฉพาะสว่นบคุคล”	
หมายถงึตวัระบถุาวรทีส่ามารถใชเ้พือ่จดจ�าผูบ้รโิภค	
ครอบครัว	หรอือปุกรณท์ีเ่ชือ่มโยงกบัผูบ้รโิภคหรอืครอบครัว
ในชว่งเวลาหนึง่และในบรกิารตา่ง	ๆ	รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง	
ตวัระบอุปุกรณ	์หมายเลขทีใ่ชส้�าหรับระบตุวัตนของเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูบ่นเครือ่ขา่ย	คกุกี	้ตวับง่บอก
สญัญาณ	พกิเซลแท็ก	ตวัระบโุฆษณาบนมอืถอื	หรอื
เทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกนั	หมายเลขลกูคา้	นามแฝงเฉพาะ
หรอืนามแฝงของผูใ้ช	้หมายเลขโทรศพัท	์หรอืรปูแบบอืน่	ๆ	
ของตวัระบทุีถ่าวรหรอืเป็นไปไดท้ีจ่ะสามารถใชเ้พือ่ระบผุู ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ด�าเนนิการตามจดุประสงคท์างธรุกจิใด	
ๆ	ตามทีก่�าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัทีน่�ามาใชต้ามวรรค	(10) 
ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.185	ยกเวน้ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นวรรค	(6) ของอนุมาตรา	(e) ของมาตรานี	้และอยูใ่น
ขอ้บงัคบัทีรั่บรองโดยหน่วยงานคุม้ครองความเป็นสว่นตวั
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	สญัญาดงักลา่วอาจเป็นไปตามขอ้
ตกลงกบัผูใ้หบ้รกิาร	ทีอ่นุญาตใหธ้รุกจิตดิตามตรวจสอบ
การปฏบิตัติามสญัญาของผูใ้หบ้รกิารผา่นมาตรการตา่ง	ๆ	
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง	การทบทวนการใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
ดว้ยมอื	และการพเิคราะหโ์ดยอตัโนมตั	ิและการประเมนิ	
การตรวจสอบ	หรอืการทดสอบทางเทคนคิและการปฏบิตั ิ
งานอืน่	ๆ	เป็นประจ�าอยา่งนอ้ยทกุ	ๆ	12	เดอืน
(2) หากผูใ้หบ้รกิารวา่จา้งบคุคลอืน่ใหช้ว่ยในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคท์างธรุกจิในนามของธรุกจิ	หรอืกรณีทีบ่คุคลอืน่
ทีผู่ใ้หบ้รกิารวา่จา้งบคุคลอืน่เพือ่ชว่ยในการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างธรุกจิ
นัน้	จะตอ้งแจง้ใหธ้รุกจิทราบถงึการวา่จา้งนัน้	และการวา่
จา้งจะเป็นไปตามสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทีผ่กูมดั
ใหบ้คุคลอืน่ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทัง้หมดทีอ่ธบิายไวโ้ดย
ละเอยีดชดัเจนในวรรค	(1)
(ah) (1) “แบง่ปัน”	“ถกูแบง่ปัน”	หรอื	“การแบง่ปัน”	หมาย
ถงึการแบง่ปัน	ใหเ้ชา่	ปลอ่ย	เปิดเผย	เผยแพร	่ท�าใหม้	ีโอน	
หรอืสือ่สารดว้ยวาจา	เป็นลายลกัษณอ์กัษร	หรอืโดยวธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอือืน่	ๆ	ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
จากธรุกจิไปยงับคุคลภายนอกส�าหรับการโฆษณาตาม
พฤตกิรรมขา้มบรบิท	ไมว่า่จะเพือ่การพจิารณาทีเ่ป็นตวัเงนิ
หรอืมคีณุคา่อืน่	ๆ	รวมถงึธรุกรรมระหวา่งธรุกจิและบคุคล
ภายนอกส�าหรับการโฆษณาตามพฤตกิรรมขา้มบรบิทเพือ่
ประโยชนข์องธรุกจิทีใ่นกรณีทีไ่มม่กีารแลกเปลีย่นเงนิ
(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องหวัขอ้นี	้ธรุกจิจะ
ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่:
(A) ผูบ้รโิภคใชห้รอืชีน้�าใหธ้รุกจิเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุค
ลโดยเจตนาหรอืจงใจปฏสิมัพันธก์บับคุคลภายนอกอยา่ง
นอ้ยหนึง่ราย
(B) ธรุกจิใชห้รอืแบง่ปันตวัระบสุ�าหรับผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกทีจ่ะ 
ไมแ่บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	หรอืจ�ากดัการใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภคเพือ่ให ้
เป็นไปตามจดุประสงคใ์นการแจง้เตอืนบคุคลทีผู่บ้รโิภคเลอืก
ทีจ่ะไมแ่บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	หรอืจ�ากดัการ
ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค
(C) ธรุกจิโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคไปยงับคุคล 
ภายนอกในฐานะสนิทรัพยท์ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของการควบรวม
กจิการ	การซือ้กจิการ	การลม้ละลาย	หรอืธรุกรรมอืน่	ๆ	ที่
บคุคลภายนอกเขา้มาควบคมุธรุกจิทัง้หมดหรอืบางสว่น	
โดยมเีงือ่นไขวา่ขอ้มลูจะถกูใชห้รอืแบง่ปันโดยสอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้นี	้หากบคุคลภายนอกปรับเปลีย่นวธิกีารใชห้รอื
แบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคในลกัษณะทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัสญัญาทีใ่หไ้วใ้นชว่งเวลาของการรวบรวม
อยา่งมนัียส�าคญั	บคุคลภายนอกจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รโิภค
ทราบลว่งหนา้เกีย่วกบัแนวปฏบิตัใิหมห่รอืทีเ่ปลีย่นแปลง	
ประกาศจะตอ้งมคีวามโดดเดน่และสมบรูณเ์พยีงพอเพือ่ให ้
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(3) รว่มมอืกบัหน่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบั
การด�าเนนิการหรอืกจิกรรมทีธ่รุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	หรอืบคุคล
ภายนอกตามสมควรและโดยสจุรติอาจละเมดิกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง	รัฐ	หรอืทอ้งถิน่
(4) รว่มมอืกบัหน่วยงานของรัฐเพือ่ขอเขา้ถงึขอ้มลูสว่น
บคุคลของผูบ้รโิภคในกรณีฉุกเฉนิ	หากบคุคลธรรมดามี
ความเสีย่งหรอือนัตรายถงึแกช่วีติ	หรอืไดรั้บบาดเจ็บ
สาหสัโดยมเีงือ่นไขวา่:
(A) ค�าขอนีไ้ดรั้บการอนุมตัจิากเจา้หนา้ทีห่น่วยงานระดบั
สงูส�าหรับการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคใน
กรณีฉุกเฉนิ
(B) ค�าขอนีเ้ป็นไปตามความมุง่มัน่โดยสจุรติของหน่วย 
งานวา่มพีืน้ฐานทีช่อบดว้ยกฎหมายในการเขา้ถงึขอ้มลู
โดยไมเ่กดิเหตฉุุกเฉนิ
(C) หน่วยงานตกลงทีจ่ะยืน่ค�าขอตอ่ศาลเพือ่ขอค�าสัง่ที ่
เหมาะสมภายในสามวนัและจะท�าลายขอ้มลูหากไมไ่ด ้
รับค�าสัง่นัน้
(4) (5) ใชส้ทิธหิรอืปกป้องขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมาย
(5) (6) รวบรวม	ใช	้เกบ็รักษา	ขาย	แบง่ปัน	หรอืเปิดเผย	 
ผูบ้รโิภค ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคทีล่บการระบตุวั
ตนแลว้หรอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูบ้รโิภค
(6) (7) รวบรวม หรอืขาย	หรอืแบง่ปัน	ขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ผูบ้รโิภค	ในแงท่ีม่กีารท�ากจิกรรมเชงิพาณชิยท์ัง้หมดนอกรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องหวัขอ้นี	้การ
ด�าเนนิการเชงิพาณชิยจ์ะเกดิขึน้ทัง้หมดนอกรัฐแคลฟิอรเ์นยี
หากธรุกจิรวบรวมขอ้มลูนัน้ในขณะทีผู่บ้รโิภคอยูน่อกรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	ไมม่สีว่นในการขายขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคซึง่เกดิขึน้ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	และไมม่กีารรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลในขณะทีผู่บ้รโิภคอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยีได ้
ท�าการขายไป	วรรคนีจ้ะไมอ่นุญาตใหห้า้มธรุกจิจากการจัด
เกบ็	รวมถงึบนอปุกรณ	์อนัเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผู ้
บรโิภคเมือ่ผูบ้รโิภคอยูใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยีและเมือ่ไดม้กีารเกบ็
ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้	เกดิขึน้เมือ่ผูบ้รโิภคและขอ้มลูสว่น
บคุคลทีจั่ดเกบ็ดงักลา่วอยูน่อกรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(b) ภาระผกูพันทีก่�าหนดใหก้บัธรุกจิตามมาตราที	่
1798.110	1798.115	1798.120	1798.121	1798.130	
และถงึ	1798.135 ทีร่วมดว้ย	จะไมใ่ชบ้งัคบัในกรณีทีก่าร
ปฏบิตัติามโดยธรุกจิทีม่หีวัขอ้จะละเมดิสทิธพิเิศษทีเ่ห็นได ้
ชดัภายใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	และจะไมป้่องกนั
ธรุกจิจากการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคแกบ่คุคลที่
ไดรั้บสทิธพิเิศษอนัเป็นหลกัฐานภายใตก้ฎหมายของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการสือ่สารทีม่สีทิธพิเิศษ
(c) (1) หวัขอ้นีจ้ะไมใ่ชก้บัขอ้ตอ่ไปนี:้
(A) ขอ้มลูทางการแพทยท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายการรักษา
ความลบัของขอ้มลูทางการแพทย	์(สว่นที	่2.6	(เริม่ตน้
ดว้ยมาตรา	56) ของภาค	1) หรอืขอ้มลูดา้นสขุภาพทีไ่ด ้
รับการคุม้ครองซึง่รวบรวมโดยหน่วยงานทีไ่ดรั้บความ
คุม้ครองหรอืผูร้ว่มธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารแจง้เตอืนความ
เป็นสว่นตวั	ความปลอดภยั	และการละเมดิกฎทีอ่อกโดย
กระทรวงสาธารณสขุและบรกิารมนุษยข์องสหรัฐอเมรกิา
สว่นที	่160	และ	164	ของหวัขอ้	45	ของประมวล

บรโิภคหรอือปุกรณ	์ทีเ่ชือ่มโยงกบัผูบ้รโิภคหรอืครอบครัว 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้“ครอบครัว”	
หมายถงึพอ่แมห่รอืผูป้กครองและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ
ทีอ่ายตุ�า่กวา่	18	ปีซึง่พอ่แมห่รอืผูป้กครองมสีทิธใินการดแูล
(y) (ak) “ค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบได”้	หมายถงึค�าขอ
ทีท่�าโดยผูบ้รโิภค	โดยผูบ้รโิภคในนามของบตุรทีย่งัไมบ่รรลุ
นติภิาวะของผูบ้รโิภค	หรอื	โดยบคุคลธรรมดาหรอืบคุคลทีล่ง
ทะเบยีนกบัเลขาธกิารรัฐซึง่ไดรั้บอนุญาตจากผูบ้รโิภคในการ
ด�าเนนิการในนามของผูบ้รโิภค	หรอืโดยบคุคลทีม่หีนังสอื
มอบอ�านาจหรอืท�าหนา้ทีเ่ป็นผูพ้ทิกัษ์ใหก้บัผูบ้รโิภคและ
ธรุกจิสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล	โดยใชว้ธิกีารที่
สมเหตสุมผลในเชงิพาณชิย	์	ตามขอ้บงัคบัทีอ่ยัการสงูสดุน�า
มาใชต้ามวรรค	(7) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1798.185	เพือ่เป็นผูบ้รโิภคทีธ่รุกจิไดร้วบรวมขอ้มลูสว่น
บคุคล	ธรุกจิไมม่ภีาระผกูพันในการใหข้อ้มลูแกผู่บ้รโิภคตาม
มาตรา	1798.110	และ	1798.115	เพือ่ลบขอ้มลูสว่นบคุคล
ตามมาตรา	1798.105	หรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กู
ตอ้งตามมาตรา	1798.106	หากธรุกจิไมส่ามารถตรวจสอบได ้
ตามอนุมาตรานีแ้ละขอ้บงัคบัทีไ่ดรั้บการรับรองโดยอยัการ
สงูสดุตามวรรค	(7) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1798.185	วา่ผูบ้รโิภคทีร่อ้งขอเป็นผูบ้รโิภคทีธ่รุกจิได ้
รวบรวมขอ้มลูหรอืเป็นบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ�านาจจากผูบ้รโิภค
ใหด้�าเนนิการในนามของผูบ้รโิภคดงักลา่ว
มาตรา 15. มาตรา	1798.145	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.145. ขอ้ยกเวน้
1798.145.	(a) ภาระผกูพันทีก่�าหนดใหก้บัธรุกจิตามหวั
ขอ้นีจ้ะไมจ่�ากดัความสามารถของธรุกจิในการ:
(1) ปฏบิตัติามกฎหมายของรัฐบาลกลาง	รัฐ	หรอืทอ้งถิน่	
หรอืปฏบิตัติามค�าสัง่ศาลหรอืหมายศาลเพือ่ใหข้อ้มลู
(2) ปฏบิตัติามการสอบสวนทางแพง่	ทางอาญา	หรอืทาง
กฎหมาย	การสอบสวน	หมายศาล	หรอืหมายเรยีก	โดย
หน่วยงานของรัฐบาลกลาง	รัฐ	หรอืทอ้งถิน่	หน่วยงานการ
บงัคบัใชก้ฎหมายรวมถงึหน่วยงานต�ารวจและกองปราบอาจ
ก�ากบัธรุกจิใหท้�าตามการสอบสวนทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิาก
หน่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมาย	โดยมหีมายเลขคดทีีใ่ชง้าน
อยูเ่พือ่ไมใ่หล้บขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	และเมือ่ได ้
รับค�าสัง่นัน้ธรุกจิจะตอ้งไมล่บขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นเวลา	90	
วนั	เพือ่ใหห้น่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมายไดรั้บหมายศาลที่
ออกโดยศาล	ค�าสัง่	หรอืหมายจับเพือ่ขอรับขอ้มลูสว่น
บคุคลของผูบ้รโิภค	เพือ่เหตผุลทีเ่พยีงพอตามกฎหมายและ
เฉพาะเทา่ทีจ่�าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการ
สบืสวน	หน่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมายอาจสัง่ใหธ้รุกจิไม่
ลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคเป็นชว่งเวลาเพิม่เตมิอกี	
90	วนั	ธรุกจิทีไ่ดรั้บค�าสัง่จากหน่วยงานการบงัคบัใช ้
กฎหมายทีจ่ะไมล่บขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคทีร่อ้งขอ
ใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูสว่น
บคุคลของผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใดนอก
เหนอืจากการเกบ็รักษาขอ้มลูดงักลา่วเพือ่ใชใ้นการบงัคบัใช ้
กฎหมายเพือ่ตอบสนองไปยงัหมายศาล	ค�าสัง่	หรอืหมาย
เรยีกทีอ่อกโดนศาล	เวน้แตค่�าขอใหล้บของผูบ้รโิภคจะได ้
รับการยกเวน้จากการลบภายใตห้วัขอ้นี้
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(2) วรรค	(1) จะใชเ้ฉพาะเทา่ทีก่จิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
รวบรวม	การบ�ารงุรักษา	การเปิดเผย	การขาย	การสือ่สาร	หรอื
การใชข้อ้มลูดงักลา่วโดยหน่วยงาน	ผูจั้ดหา	หรอืผูใ้ชนั้น้	อยู่
ภายใตข้อ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายการรายงานขอ้มลูเครดติที่
เป็นธรรม	มาตรา	1681	และทีต่ามมา	หวัขอ้	15	ของประมวล
กฎหมายสหรัฐอเมรกิา	และขอ้มลูไมไ่ดถ้กู	รวบรวม	บ�ารงุ
รักษา	น�าไปใช	้น�าไปสือ่สาร	เปิดเผย	หรอืขายไป	เวน้แตจ่ะ
ไดรั้บอนุญาตจากกฎหมายการรายงานเครดติทีเ่ป็นธรรม
(3) อนุมาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บัมาตรา	1798.150
(e) หวัขอ้นีจ้ะไมใ่ชก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวม	
ประมวลผล	ขาย	หรอืเปิดเผย	ตาม	กฎหมายแหง่รัฐบาล
กลาง	Gramm-Leach-Bliley	(กฎหมายมหาชน	106-102) 
และการน�ากฎระเบยีบไปใช	้หรอื	กฎหมายขอ้มลูการเงนิ
สว่นบคุคลแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	(อนุมาตรา	1.4	(เริม่จาก
มาตรา	4050) ของประมวลกฎหมายการเงนิ) หรอื
กฎหมายฟารม์เครดติแหง่รัฐบาลกลางแหง่ปี	1971	(ทีไ่ด ้
แกไ้ขเพิม่เตมิใน	12	U.S.C.	2001-2279cc	และกฎเกณฑ์
ทีน่�าไปใช	้12	C.F.R.	600	และทีต่ามมา) อนุมาตรานีจ้ะ
ไมใ่ชก้บัมาตรา	1798.150
(f) หวัขอ้นีจ้ะไมใ่ชก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวม	ประมวล
ผล	ขาย	หรอืเปิดเผย	ตามกฎหมายคุม้ครองความเป็นสว่น
ตวัของผูข้บัขีแ่หง่ปี	1994	(18	U.S.C.	มาตรา	2721	และ
ทีต่ามมา) อนุมาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บัมาตรา	1798.150
(g) (1) มาตรา	1798.120	จะไมใ่ชก้บัขอ้มลูยานพาหนะ
หรอืขอ้มลูความเป็นเจา้ของทีเ่กบ็รักษาหรอืแบง่ปัน
ระหวา่งตวัแทนจ�าหน่ายยานยนตร์ายใหมต่ามทีก่�าหนดไว ้
ในมาตรา	426	แหง่ประมวลกฎหมายยานพาหนะ	และผู ้
ผลติยานพาหนะ	ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	672	แหง่
ประมวลกฎหมายยานพาหนะ	หากขอ้มลูยานพาหนะหรอื
การเป็นเจา้ของถกูแบง่ปันเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์น
การมผีลบงัคบัใช	้หรอืในการคาดหมายวา่จะมผีลการ
ซอ่มแซมยานพาหนะทีอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกนัรถยนตห์รอื
การเรยีกคนืทีด่�าเนนิการตามมาตรา	30118	ถงึ	30120	ที่
รวมดว้ย	ของหวัขอ้	49	ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา
ทีใ่หไ้ว	้โดยมเีงือ่นไขวา่ตวัแทนจ�าหน่ายยานยนตร์ายใหม่
หรอืผูผ้ลติยานพาหนะซึง่มกีารแบง่ปันขอ้มลูยานพาหนะ
หรอืขอ้มลูการเป็นเจา้ของนัน้ไมไ่ดข้ายแบง่ปันหรอืใช ้
ขอ้มลูนัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใด
(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี:้
(A) “ขอ้มลูยานพาหนะ”	หมายถงึหมายเลขขอ้มลูรถยนต	์
ยีห่อ้	รุน่	ปี	และมาตรวดัระยะทางทีอ่า่นได ้
(B) “ขอ้มลูการเป็นเจา้ของ”	หมายถงึชือ่	หรอืชือ่ตา่ง	ๆ	
ของเจา้ของทีจ่ดทะเบยีน	หรอืเจา้ของ	และขอ้มลูตดิตอ่
ของเจา้ของหรอืเจา้ของตา่ง	ๆ
(h) (1) หวัขอ้นีจ้ะไมใ่ชก้บัสิง่ตอ่ไปนี:้
(A) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมโดยธรุกจิทีเ่กีย่วกบับคุคลธรร
มดาในลกัษณะของบคุคลธรรมดาทีท่�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้มคัรงาน
พนักงาน	เจา้ของ	กรรมการ	เจา้หนา้ที	่เจา้หนา้ทีท่างการ
แพทย	์หรอืผูรั้บจา้งของธรุกจินัน้	เทา่ทีข่อ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุคลธรรมดาถกูรวบรวมและใชโ้ดยเพยีงธรุกจิภายในบรบิท
ของบทบาทของบคุคลธรรมดา	หรอืบทบาทในอดตีในฐานะผู ้

กฎหมายของรัฐบาลกลาง	ซึง่ก�าหนดขึน้ตามกฎหมาย
การพกพาและความรับผดิชอบดา้นการประกนัสขุภาพ
แหง่ปี	1996	(กฎหมายมหาชน	104-191) และขอ้มลู
ดา้นสขุภาพ	กฎหมายเทคโนโลยเีพือ่เศรษฐกจิและ
สขุภาพทางคลนิกิ	(กฎหมายมหาชน	111-5)
(B) ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายการรัก 
ษาความลบัของขอ้มลูทางการแพทย	์(สว่นที	่2.6	(เริม่
ตน้ดว้ยมาตรา	56) ของภาค	1) หรอืหน่วยงานทีใ่ห ้
ความคุม้ครองซึง่อยูภ่ายใตก้ฎการแจง้เตอืนความเป็น
สว่นตวั	ความปลอดภยั	และการละเมดิ	ทีอ่อกโดย
กระทรวงสาธารณสขุและบรกิารมนุษยส์หรัฐอเมรกิาของ
บรกิารสขุภาพและมนุษยส์ว่นที	่160	และ	164	ของหวัขอ้	
45	ของหลกัปฏบิตัขิองรัฐบาลกลางซึง่จัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายความสามารถในการพกพาและความรับผดิชอบ
ของการประกนัสขุภาพแหง่ปี	1996	(กฎหมายมหาชน	
104-191) เทา่ทีผู่ใ้หบ้รกิารหรอืหน่วยงานทีใ่หค้วาม
คุม้ครองรักษาขอ้มลูผูป่้วย	ในลกัษณะเดยีวกบัขอ้มลู
ทางการแพทยห์รอืขอ้มลูดา้นสขุภาพทีไ่ดรั้บการคุม้ครอง
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคยอ่ย	(A) ของมาตรานี้
(C) ขอ้มลูขอ้มลูสว่นบคุคล	ทีเ่กบ็รวบรวมอนัเป็นสว่นหนึง่
ของการวจัิยทางคลนิกิหรอืการศกึษาวจัิยทางชวีการแพทย์
อืน่	ๆ	ภายใตห้รอืท�าไปตามนโยบายของรัฐบาลกลาง
ส�าหรับการคุม้ครองมนุษย	์หรอืทีเ่รยีกวา่	จรยิธรรมการวจัิย
ในคน	(Common	Rule) ซึง่เป็นไปตามแนวทางการปฏบิตั ิ
ทางคลนิกิทีด่ทีีอ่อกโดย	International	Council	for	
Harmonization	หรอืตามขอ้ก�าหนดดา้นการคุม้ครองมนุษย์
ขององคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมรกิา	โดยมเีงือ่นไข
วา่จะไมข่ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูในลกัษณะทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต	
ตามวรรคยอ่ยนีแ้ละหากไมส่อดคลอ้งกนัผูเ้ขา้รว่มจะไดรั้บ
แจง้การใชง้านนัน้และใหค้วามยนิยอม
(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้ค�า
จ�ากดัความของค�าวา่	“ขอ้มลูทางการแพทย”์	และ	“ผูใ้ห ้
บรกิารดแูลสขุภาพ”	ในมาตรา	56.05	จะมผีลบงัคบัใช ้
และค�าจ�ากดัความของค�าวา่	“ผูร้ว่มธรุกจิ”	“หน่วยงานที่
ใหค้วามคุม้ครอง”	และ	“ขอ้มลูดา้นสขุภาพทีไ่ดรั้บการ
คุม้ครอง”	ในมาตรา	160.103	ของหวัขอ้	45	ของ
ประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลางจะใชบ้งัคบั
(d) (1) หวัขอ้นีจ้ะไมใ่ชก้บักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวบร
วม	การบ�ารงุรักษา	การเปิดเผย	การขาย	การสือ่สาร	หรอื
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลใด	ๆ	ทีม่ผีลตอ่ความคุม้คา่ของ
เครดติของผูบ้รโิภค	สถานะเครดติ	ความสามารถในการให ้
สนิเชือ่	คณุลกัษณะ	ชือ่เสยีงทัว่ไป	คณุลกัษณะสว่นบคุคล	
หรอืรปูแบบของทีอ่าศยัอยูโ่ดยหน่วยงานรายงานผูบ้รโิภค
ตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(f) ของมาตรา	1681a	ของ
หวัขอ้	15	ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา	โดยผูจั้ดหา
ขอ้มลูตามทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในมาตรา	
1681s-2	ของหวัขอ้	15	ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา	
ซึง่ใหข้อ้มลูส�าหรับใชใ้นรายงานผูบ้รโิภคตามทีก่�าหนดไว ้
ในอนุมาตรา	(d) ของมาตรา	1681a	ของหวัขอ้	15	ของ
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา	และโดยผูใ้ชร้ายงานผู ้
บรโิภคตามทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในมาตรา	1681b	
ของหวัขอ้	15	ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา
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ทัง้สิน้		90	วนั	ทีเ่พิม่ขึน้หากจ�าเป็นโดยค�านงึถงึความซบั
ซอ้นและจ�านวนของค�าขอ	ธรุกจิจะแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบ
ถงึการขยายเวลาดงักลา่วภายใน	45	วนัหลงัจากไดรั้บค�า
ขอพรอ้มทัง้เหตผุลของความลา่ชา้
(2) หากธรุกจิไมด่�าเนนิการไปตามค�าขอของผูบ้รโิภค	
ธรุกจิจะแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบโดยไมช่กัชา้และอยา่งชา้
ทีส่ดุภายในชว่งเวลาทีอ่นุญาตใหต้อบสนองตามสว่นนีถ้งึ
เหตผุลในการไมด่�าเนนิการและสทิธใิด	ๆ	ทีผู่บ้รโิภคอาจ
มใีนการอทุธรณค์�าตดัสนิตอ่ธรุกจิ
(3) หากค�าขอจากผูบ้รโิภคไมม่มีลูหรอืมากเกนิไป	โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เนือ่งจากลกัษณะซ�้า	ๆ	ของพวกเขา	ธรุกจิ
อาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมทีส่มเหตสุมผล	โดยค�านงึถงึ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการในการใหข้อ้มลูหรอืการ
สือ่สารหรอืด�าเนนิการตามทีร่อ้งขอหรอืปฏเิสธทีจ่ะด�าเนนิ
การตามค�าขอและแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบถงึเหตผุลในการ
ปฏเิสธค�าขอ	ธรุกจิจะตอ้งรับภาระในการแสดงถงึค�าขอ
ของผูบ้รโิภคในการยนืยนัความถกูตอ้ง หรอืทีย่น้ยนัความ
ถกูตอ้งได	้	ในการเปิดเผยและพบวา่ไมม่มีลูหรอืเกนิไป
(j) (i) (1) ธรุกจิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้บัผูใ้ห ้
บรกิาร	หรอืผูรั้บจา้งทีเ่ป็นไปตามหวัขอ้นี	้	จะไมต่อ้งรับผดิ
ภายใตห้วัขอ้นีห้ากผูใ้หบ้รกิาร	หรอืผูรั้บจา้ง	ทีรั่บขอ้มลูสว่น
บคุคลจะใชข้อ้มลูนี	้อนัเป็นการละเมดิขอ้จ�ากดัทีอ่ธบิายไว ้
โดยละเอยีดชดัเจนในหวัขอ้นี	้โดยมเีงือ่นไขวา่ในขณะที่
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ธรุกจิไมม่คีวามรูท้ีแ่ทจ้รงิหรอืมี
เหตผุลทีจ่ะเชือ่ไดว้า่ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้ง	ตัง้ใจทีจ่ะ
ท�าการละเมดิดงักลา่ว	ในท�านองเดยีวกนัผูจั้ดหาการให ้
บรกิารหรอืผูรั้บจา้ง	จะไมรั่บผดิชอบภายใตห้วัขอ้นีส้�าหรับ
ภาระผกูพันของธรุกจิทีใ่หบ้รกิารตามทีอ่ธบิายไวโ้ดย
ละเอยีดชดัเจนในหวัขอ้นี	้โดยมเีงือ่นไขวา่ผูใ้หบ้รกิารหรอื
ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบตอ่การละเมดิหวัขอ้นีด้ว้ยตนเอง
(2) ธรุกจิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	ยกเวน้ผู ้
บรโิภคทีใ่ชส้ทิธใินการเลอืกทีจ่ะไมใ่หม้กีารขายหรอืการแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	ผูบ้รโิภคทีจ่�ากดัการใชห้รอืเปิด
เผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของตน	และผู ้
บรโิภครายทีย่งัไมไ่ดบ้รรลนุติภิาวะทีไ่มไ่ดเ้ลอืกทีจ่ะรวบรวม
หรอืขายขอ้มลูสว่นบคุคลของตนใหก้บับคุคลภายนอกตาม
สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทีก่�าหนดใหบ้คุคลภายนอก
ใหก้ารคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภคในระดบัเดยีวกนัภายใต ้
หวัขอ้นีต้ามทีร่ะบโุดยธรุกจิจะไมต่อ้งรับผดิภายใตห้วัขอ้นี้
หากบคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลใชข้อ้มลูนีโ้ดย
ละเมดิขอ้จ�ากดัทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในหวัขอ้นี	้
โดยมเีงือ่นไขวา่ในชว่งเวลาของการเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลธรุกจิไมม่คีวามรูท้ีแ่ทจ้รงิหรอืมเีหตผุลทีจ่ะเชือ่ไดว้า่
บคุคลภายนอกตัง้ใจทีจ่ะกระท�าการละเมดิดงักลา่ว
(k) (j) หวัขอ้นีจ้ะตอ้งไมถ่กูตคีวามไปวา่เป็นการเรยีก 
รอ้งใหธ้รุกจิตอ้งรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะไมร่วบรวม
ในวถิทีางปกตขิองธรุกจิ	เกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลไว ้
เป็นเวลานานเกนิกวา่ทีจ่ะเก็บรักษาขอ้มลูดงักลา่วไวต้าม
ปกตขิองธรุกจิหรอื	ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้ง	ทีจ่ะ:
(1) ระบหุรอืเชือ่มโยงขอ้มลูที	่ตามปกตขิองธรุกจิจะไมไ่ด ้
รับการเกบ็รักษาในลกัษณะทีถ่อืวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล

สมคัรงาน	พนักงานของเจา้ของ	ผูอ้�านวยการ	เจา้หนา้ที	่เจา้
หนา้ทีท่างการแพทยข์อง	หรอืผูรั้บจา้งของธรุกจินัน้เทา่นัน้
(B) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมโดยธรุกจิ	ซึง่เป็น
ขอ้มลูการตดิตอ่ในกรณีฉุกเฉนิของบคุคลธรรมดาทีท่�า
หนา้ทีเ่ป็นผูส้มคัรงาน	พนักงาน	เจา้ของ	กรรมการ	เจา้
หนา้ที	่เจา้หนา้ทีท่างการแพทย	์หรอืผูรั้บจา้งของธรุกจิ
นัน้	เทา่ทีข่อ้มลูสว่นบคุคลถกูรวบรวมและใชเ้ฉพาะใน
บรบิทของการมขีอ้มลูตดิตอ่ฉุกเฉนิในไฟลเ์ทา่นัน้
(C) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่�าเป็นส�าหรับธรุกจิในการเกบ็รัก
ษาเพือ่จัดการผลประโยชนส์�าหรับบคุคลธรรมดาอืน่ที่
เกีย่วขอ้งกบับคุคลธรรมดาทีท่�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้มคัรงาน	
พนักงาน	เจา้ของ	กรรมการ	เจา้หนา้ที	่เจา้หนา้ทีท่างการ
แพทย	์หรอืผูรั้บจา้งของ	เทา่ทีธ่รุกจินัน้ในขอบเขตที่
ขอ้มลูสว่นบคุคลถกูรวบรวมและใชภ้ายในบรบิทของการ
บรหิารจัดการผลประโยชนเ์หลา่นัน้เทา่นัน้
(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี:้
(A) “	ผูรั้บจา้ง”	หมายความวา่บคุคลธรรมดาทีใ่หบ้รกิาร
ใด	ๆ	กบัธรุกจิตามสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร
(B) “	กรรมการ”	หมายถงึ	บคุคลธรรมดาทีก่�าหนดไวใ้น
หนังสอืบรคิณหส์นธดิงักลา่ว	หรอืไดรั้บการเลอืกตัง้โดยผู ้
รวมจัดตัง้และบคุคลธรรมดาทีไ่ดรั้บมอบหมาย	เลอืกตัง้	
หรอืแตง่ตัง้โดยชือ่หรอืต�าแหน่งอืน่ใดเพือ่ท�าหนา้ทีเ่ป็น
กรรมการและผูส้บืทอด
(C) “เจา้หนา้ทีท่างการแพทย”์	หมายถงึแพทยท์ีไ่ดรั้บ
ใบอนุญาตและศลัยแพทย	์ทนัตแพทย	์หรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นโรคเทา้	ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามหมวด	2	(เริม่ตัง้แต่
มาตรา	500) ของจรรยาบรรณธรุกจิและวชิาชพีและนัก
จติวทิยาทางคลนิกิ	ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	1316.5	
ของประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั
(D) “เจา้หนา้ที”่	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีไ่ดรั้บเลอืก
หรอืแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการเพือ่บรหิารจัดการการ
ด�าเนนิงานประจ�าวนัของบรษัิท	เชน่	ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร	ประธาน	เลขานุการ	หรอืเหรัญญกิ
(E) “เจา้ของ”	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้
(i) มคีวามเป็นเจา้ของหรอือ�านาจในการลงคะแนนเสยีงมา
กกวา่รอ้ยละ	50	ของจ�านวนหุน้ทีอ่ยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้ของหลกั
ทรัพยท์ีม่สีทิธิใ์นการออกเสยีงประเภทใด	ๆ	ของธรุกจิ
(ii) มอี�านาจควบคมุในลกัษณะใด	ๆ	ในการเลอืกตัง้
กรรมการสว่นมาก	หรอืบคุคลทีท่�าหนา้ทีค่ลา้ยกนั
(iii) มอี�านาจในการใชอ้ทิธพิลควบคมุเหนอืฝ่ายบรหิาร
ของบรษัิท
(3) อนุมาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บัอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	
1798.100	หรอืมาตรา	1798.150
(4) อนุมาตรานีจ้ะน�ามาใชง้านไดใ้นวนัที	่1	มกราคม	2021
(i) (h) แมว้า่จะมธีรุกจิจะมภีาระหนา้ทีใ่นการตอบสนองแ
ละปฏบิตัติามค�าขอสทิธขิองผูบ้รโิภคตามหวัขอ้นี:้
(1) ชว่งเวลาส�าหรับธรุกจิในการตอบสนองตอ่	ผูบ้รโิภค
ส�าหรับ	การตรวจสอบ	ใด	ๆ	ทีต่รวจสอบได ้ทีต่รวจสอบ
ได	้ของผูบ้รโิภคอาจขยายออกไปไดส้งูสดุ	เป็นจ�านวน
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(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี:้
(A) “ผูรั้บจา้งอสิระ”	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีใ่หบ้รกิาร
ใด	ๆ	กบัธรุกจิตามสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร
(B) “กรรมการ”	หมายถงึ	บคุคลธรรมดาทีก่�าหนดไวใ้น
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทดงักลา่วใหเ้ป็นกรรมการ	
หรอืไดรั้บการเลอืกตัง้โดยผูร้วมและบคุคลธรรมดาทีไ่ด ้
รับมอบหมายเลอืกตัง้	หรอืแตง่ตัง้โดยชือ่หรอืต�าแหน่งอืน่
ใดเพือ่ท�าหนา้ทีเ่ป็นกรรมการและผูส้บืทอด
(C) “เจา้หนา้ทีท่างการแพทย”์	หมายถงึแพทยท์ีไ่ดรั้บ
ใบอนุญาตและศลัยแพทย	์ทนัตแพทย	์หรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นโรคเทา้	ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามหมวด	2	(เริม่ตัง้แต่
มาตรา	500) ของจรรยาบรรณธรุกจิและวชิาชพีและนัก
จติวทิยาทางคลนิกิ	ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	1316.5	
ของประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภยั
(D) “เจา้หนา้ที”่	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีไ่ดรั้บเลอืก
หรอืแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการเพือ่บรหิารจัดการการ
ด�าเนนิงานประจ�าวนัของบรษัิท	เชน่	ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร	ประธาน	เลขานุการ	หรอืเหรัญญกิ
(E) “เจา้ของ”	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้
(i) มคีวามเป็นเจา้ของหรอือ�านาจในการลงคะแนนเสยีงมา
กกวา่รอ้ยละ	50	ของจ�านวนหุน้ทีอ่ยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้ของหลกั
ทรัพยท์ีม่สีทิธิใ์นการออกเสยีงประเภทใด	ๆ	ของธรุกจิ
(ii) มอี�านาจควบคมุในลกัษณะใด	ๆ	ในการเลอืกตัง้
กรรมการสว่นมาก	หรอืบคุคลทีท่�าหนา้ทีค่ลา้ยกนั
(iii) มอี�านาจในการใชอ้ทิธพิลควบคมุเหนอืฝ่ายบรหิา 
รของบรษัิท
(3) อนุมาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บัอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1798.100	หรอืมาตรา	1798.150
(4) อนุมาตรานีจ้ะน�ามาใชง้านไดใ้นวนัที	่1	มกราคม	2023
(n) (1) ภาระผกูพันทีก่�าหนดใหก้บัธรุกจิตามมาตรา	
1798.100	1798.105	1798.106	1798.110	1798.115	
1798.121	1798.130	และ	1798.135	จะไมน่�าไปใชก้บั
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการสือ่สารเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรหรอืดว้ยวาจาหรอืการท�าธรุกรรมระหวา่ง
ธรุกจิกบัผูบ้รโิภค	โดยทีผู่บ้รโิภคเป็นบคุคลธรรมดาทีไ่ด ้
ท�าหรอืก�าลงัท�าหนา้ทีเ่ป็นพนักงาน	เจา้ของ	กรรมการ	เจา้
หนา้ที	่หรอืผูรั้บจา้งอสิระของ	บรษัิท	หา้งหุน้สว่น	บรษัิท
เจา้ของคนเดยีว	องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร	หรอืหน่วยงาน
ของรัฐ	และการสือ่สารหรอืการท�าธรุกรรมกบัธรุกจินัน้เกดิ
ขึน้ภายในบรบิทของการด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการตรวจสอบ
สถานะหรอืจัดหาหรอืรับผลติภณัฑห์รอืบรกิารไปยงัหรอื
จากบรษัิท	หา้งหุน้สว่น	บรษัิทเจา้ของคนเดยีว	องคก์รไม่
แสวงหาผลก�าไร	หรอืหน่วยงานของรัฐนัน้	ๆ
(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี:้
(A) “ผูรั้บจา้ง”	“ผูรั้บจา้งอสิระ”	หมายถงึบคุคลธรรมดาที่
จัดหาบรกิารตา่ง	ๆ	กบัธรุกจิตามทีเ่ขยีนไวใ้นสญัญาที่
เป็นลายลกัษณอ์กัษร
(B) “	กรรมการ”	หมายถงึ	บคุคลธรรมดาทีก่�าหนดไวใ้น
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทดงักลา่ว	หรอืไดรั้บการ
เลอืกตัง้โดยผูร้วมจัดตัง้และบคุคลธรรมดาทีไ่ดรั้บมอบ

(2) เกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลใด	ๆ	เกีย่วกบัผูบ้รโิภค
หากในการด�าเนนิธรุกจิปกตขิอ้มลูนัน้เกีย่วกบัผูบ้รโิภคจะ
ไมถ่กูเกบ็ไว ้
(3) เกบ็รักษาขอ้มลูในรปูแบบทีส่ามารถระบตุวัตน	ที่
สามารถเชือ่มโยงหรอื	เกีย่วขอ้งกนัไดห้รอืรวบรวมรับเกบ็
รักษาหรอืเขา้ถงึขอ้มลูหรอืเทคโนโลยใีด	ๆ	เพือ่ให ้
สามารถเชือ่มโยงหรอืเกีย่วโยงค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจ
สอบไดก้บัขอ้มลูสว่นบคุคล
(l) (k) สทิธทิีม่อบใหก้บัผูบ้รโิภคและภาระผกูพันทีก่�า 
หนดไวก้บัธรุกจิในหวัขอ้นีจ้ะไมส่ง่ผลเสยีตอ่สทิธแิละ
เสรภีาพของ	ผูบ้รโิภค	บคุคลธรรมดา	ค�าขอของผูบ้รโิภค
ทีต่รวจสอบไดส้�าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา	1798.110	เพือ่ลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคตามมาตรา	1798.105	หรอืเพือ่แกไ้ขขอ้มลูสว่น
บคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งตามมาตรา	1798.106	จะตอ้งไมข่ยาย
ไปถงึขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเจา้ของ	
หรอืธรุกจิด�าเนนิการในนามของบคุคลธรรมดาอืน่	ธรุกจิ
อาจอาศยัการเป็นตวัแทนในค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจ
สอบได	้เกีย่วกบัสทิธทิีเ่กีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลและไมม่ี
ขอ้ก�าหนดทางกฎหมายในการคน้หาบคุคลอืน่ทีอ่าจมี
หรอือา้งวา่มสีทิธิใ์นขอ้มลูสว่นบคุคล	และธรุกจิไมอ่ยูภ่าย
ใตภ้าระผกูพันทางกฎหมายภายใตห้วัขอ้นีห้รอืบทบญัญัติ
อืน่ใดของกฎหมายในการด�าเนนิการใด	ๆ	ภายใตห้วัขอ้นี	้
ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาทระหวา่งหรอืในระหวา่งบคุคลทีอ่า้ง
สทิธิใ์นขอ้มลูสว่นบคุคลในความครอบครองของธรุกจิ
(m) (l) สทิธิท์ีม่อบใหก้บัผูบ้รโิภคและภาระผกูพันทีก่�าห
นดไวก้บัธรุกจิใด	ๆ	ภายใต	้หวัขอ้นีจ้ะไมม่ผีลบงัคบัใชเ้ทา่
ทีพ่วกเขาละเมดิกจิกรรมทีไ่มใ่ชเ่ชงิพาณชิยข์องบคุคล
หรอืหน่วยงานทีอ่ธบิายไวใ้นอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	2	
ของขอ้	I	ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
(m) (1) หวัขอ้นีจ้ะไมใ่ชก้บัสิง่ใด	ๆ	ตอ่ไปนี:้
(A) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมโดยธรุกจิทีเ่กีย่วกบับคุคล 
ธรรมดาในลกัษณะของบคุคลธรรมดาทีท่�าหนา้ทีเ่ป็นผู ้
สมคัรงาน	พนักงาน	เจา้ของ	กรรมการ	เจา้หนา้ที	่เจา้หนา้ที่
ทางการแพทย	์หรอืผูรั้บจา้งของธรุกจินัน้	เทา่ทีข่อ้มลูสว่น
บคุคลของบคุคลธรรมดาถกูรวบรวมและใชโ้ดยธรุกจิภายใน
บรบิทของบทบาทของบคุคลธรรมดา	หรอืบทบาทในอดตี
ในฐานะผูส้มคัรงาน	พนักงาน	เจา้ของ	กรรมการ	เจา้หนา้ที่
เจา้หนา้ทีท่างการแพทย	์หรอืผูรั้บจา้งของธรุกจินัน้เทา่นัน้
(B) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมโดยธรุกจิ	ซึง่เป็น
ขอ้มลูการตดิตอ่ในกรณีฉุกเฉนิของบคุคลธรรมดาทีท่�า
หนา้ทีเ่ป็นผูส้มคัรงาน	พนักงาน	เจา้ของ	ผูอ้�านวยการเจา้
หนา้ที	่เจา้หนา้ทีท่างการแพทยห์รอืผูรั้บจา้งของธรุกจินัน้	
เทา่ทีข่อ้มลูสว่นบคุคลถกูรวบรวมและใชเ้ฉพาะในบรบิท
ของการมขีอ้มลูตดิตอ่ฉุกเฉนิในไฟลเ์ทา่นัน้
(C) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่�าเป็นส�าหรับธรุกจิในการเกบ็รัก
ษาเพือ่บรหิารจัดการผลประโยชนส์�าหรับบคุคลธรรมดา
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลธรรมดาทีท่�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้มคัร
งาน	พนักงาน	เจา้ของ	กรรมการ	เจา้หนา้ที	่เจา้หนา้ที่
ทางการแพทย	์หรอืผูรั้บจา้งของ	ธรุกจินัน้เทา่ทีข่อ้มลู
สว่นบคุคลถกูรวบรวมและใชภ้ายในบรบิทของการบรหิาร
จัดการผลประโยชนเ์หลา่นัน้เทา่นัน้
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(F) “พนักงานบรหิารจัดการ”	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีม่ี
การรายงานชือ่และขอ้มลูตดิตอ่ไปยงัหรอืรวบรวมโดย
หน่วยงานรายงานเครดติเชงิพาณชิยใ์นฐานะผูจั้ดการ
หลกัของธรุกจิและใชเ้ฉพาะในบรบิทของบทบาทของ
บคุคลธรรมดาในฐานะผูจั้ดการหลกัของธรุกจิ
(p) ภาระผกูพันทีก่�าหนดไวก้บัธรุกจิในมาตรา	
1798.105,	1798.106,	1798.110,	และ	1798.115	จะ
ไมใ่ชก้บัขอ้มลูครัวเรอืน
(q) (1) หวัขอ้นีไ้มไ่ดก้�าหนดใหธ้รุกจิตอ้งปฏบิตัติามค�าขอ
ของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบไดเ้พือ่ลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคภายใตม้าตรา	1798.105	เทา่ทีค่�าขอของผูบ้รโิภคที่
ตรวจสอบไดนั้น้มผีลบงัคบัใชก้บัผลการเรยีน	คะแนนการ
ศกึษา	หรอืผลการทดสอบทางการศกึษาของนักเรยีนที่
ธรุกจิถอืครองในนามของหน่วยงานการศกึษาในทอ้งถิน่
ตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(d) ของมาตรา	49073.1	
ของประมวลกฎหมายการศกึษาทีนั่กเรยีนก�าลงัลงทะเบยีน
อยู	่หากธรุกจิไมป่ฏบิตัติามค�าขอตามมาตรานี	้จะตอ้งแจง้
ใหผู้บ้รโิภคทราบวา่ก�าลงัด�าเนนิการตามขอ้ยกเวน้นี้
(2) หวัขอ้นีไ้มไ่ดบ้งัคบัใหธ้รุกจิตอ้งเปิดเผยเกีย่วกบัการ
ประเมนิมาตรฐานการศกึษาหรอืการประเมนิทางการศกึษา
หรอืการตอบสนองเฉพาะของผูบ้รโิภคตอ่การประเมนิ
มาตรฐานการศกึษาหรอืการประเมนิทางการศกึษา	เพือ่
เป็นการตอบสนองตอ่ค�าขอตามมาตรา	1798.110	หากผู ้
บรโิภคเขา้ถงึ	ครอบครอง	หรอืควบคมุ	จะเป็นอนัตรายตอ่
ความถกูตอ้งและความน่าเชือ่ถอืของการประเมนิมาตรฐาน
การศกึษาหรอืการประเมนิทางการศกึษานัน้	หากธรุกจิไม่
ปฏบิตัติามค�าขอตามมาตรานี	้จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบ
วา่ก�าลงัด�าเนนิการตามขอ้ยกเวน้นี้
(3) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี:้
(A) “การประเมนิมาตรฐานการศกึษาหรอืการประเมนิทางการ
ศกึษา”	หมายถงึแบบทดสอบหรอืแบบประเมนิทีไ่ดม้าตรฐาน
หรอืไมเ่ป็นมาตรฐานทีใ่ชใ้นการประเมนินักเรยีนในหรอืเพือ่
เขา้เรยีนในระดบัอนุบาลและเกรด	1	ถงึ	12	ทีร่วมดว้ย	
โรงเรยีน	สถาบนัอดุมศกึษา	โปรแกรมอาชวีศกึษา	และ
หลกัสตูรระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร	ีทีไ่ดรั้บการรับรองโดยหน่วย
งานรับรองหรอืองคก์รทีไ่ดรั้บการยอมรับจากรัฐแคลฟิอรเ์นยี
หรอืกระทรวงศกึษาธกิารของสหรัฐอเมรกิา	ตลอดจนการ
รับรองและการสอบใบอนุญาตทีใ่ชใ้นการก�าหนดความ
สามารถและคณุสมบตัใินการไดรั้บการรับรองหรอืใบอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐหรอืการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล	
(B) “เป็นการเสีย่งตอ่ความถกูตอ้งและความน่าเชือ่ถอื 
ของการประเมนิมาตรฐานการศกึษาหรอืการประเมนิ
ทางการศกึษานัน้”	หมายถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ะให ้
ประโยชนแ์กผู่บ้รโิภคทีส่ง่ค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบ
ไดห้รอืไปยงับคุคลธรรมดาอืน่
(r) มาตรา	1798.105	และ	1798.120	จะไมน่�าไปใชก้บั
การใช	้การเปิดเผย	หรอืการขายขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคของธรุกจิ	หากผูบ้รโิภคไดย้นิยอมใหธ้รุกจิน�าไปใช	้
เปิดเผย	หรอืขายขอ้มลูนัน้	เพือ่สรา้งสิง่ของทางกายภาพ	
อนัรวมถงึหนังสอืประจ�าปีของโรงเรยีนทีม่รีปูถา่ยของผู ้
บรโิภค	หาก:

หมาย	เลอืกตัง้	หรอืแตง่ตัง้โดยชือ่หรอืต�าแหน่งอืน่ใด
เพือ่ท�าหนา้ทีเ่ป็นกรรมการและผูส้บืทอด
(C) “เจา้หนา้ที”่	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีไ่ดรั้บเลอืกหรอื
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการเพือ่บรหิารจัดการการด�าเนนิ
งานประจ�าวนัของบรษัิท	เชน่	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	
ประธาน	เลขานุการ	หรอืเหรัญญกิ
(D) “เจา้ของ”	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีม่คีณุสมบตัดิงั
ตอ่ไปนี:้
(i) มคีวามเป็นเจา้ของหรอือ�านาจในการลงคะแนนเสยี 
งมากกวา่รอ้ยละ	50	ของจ�านวนหุน้ทีอ่ยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้ของ
หลกัทรัพยท์ีม่สีทิธิใ์นการออกเสยีงประเภทใด	ๆ	ของธรุกจิ
(ii) มอี�านาจควบคมุในลกัษณะใด	ๆ	ในการเลอืกตัง้
กรรมการสว่นมาก	หรอืบคุคลทีท่�าหนา้ทีค่ลา้ยกนั
(iii) มอี�านาจในการใชอ้ทิธพิลควบคมุเหนอืฝ่ายบรหิาร 
ของบรษัิท
(3) อนุมาตรานีจ้ะมผีลใชง้านในวนัที	่1	มกราคม	2021	2023
(o) (1) มาตรา	1798.105	และ	1798.120	จะไมใ่ชก้บั
การเกบ็รวบรวม	การประมวลผล	การขาย	หรอืการเปิดเผย
ขอ้มลูผูค้วบคมุธรุกจิของหน่วยงานรายงานเครดติเชงิ
พาณชิยเ์ทา่ทีห่น่วยงานรายงานเครดติเชงิพาณชิยใ์ช ้
ขอ้มลูผูค้วบคมุธรุกจิเพยีงเพือ่ระบคุวามสมัพันธข์องผู ้
บรโิภคกบัธรุกจิทีผู่บ้รโิภคเป็นเจา้ของหรอืตดิตอ่ผูบ้รโิภค
เฉพาะในบทบาทของผูบ้รโิภคในฐานะเจา้ของ	กรรมการ	
เจา้หนา้ที	่หรอืพนักงานบรหิารของธรุกจิ
(2) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี:้
(A) “	ขอ้มลูผูค้วบคมุธรุกจิ”	หมายถงึชือ่	หรอืชือ่ตา่ง	ๆ	
ของเจา้ของ	หรอืเจา้ของตา่ง	ๆ	กรรมการ	เจา้หนา้ที	่หรอื
พนักงานบรหิารของธรุกจิ	และขอ้มลูการตดิตอ่รวมถงึชือ่
ธรุกจิส�าหรับเจา้ของ	หรอืเจา้ของตา่ง	ๆ	กรรมการ	เจา้
หนา้ที	่หรอืพนักงานจัดการ
(B) “หน่วยงานรายงานเครดติเชงิพาณชิย”์	มคีวามหมาย
ทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในอนุมาตรา	
(b) ของมาตรา	1785.42
(C) “เจา้ของ”	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้
(i) มคีวามเป็นเจา้ของหรอือ�านาจในการลงคะแนนเสยีง 
มากกวา่รอ้ยละ	50	ของจ�านวนหุน้ทีอ่ยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้ของ
หลกัทรัพยท์ีม่สีทิธิใ์นการออกเสยีงประเภทใด	ๆ	ของธรุกจิ
(ii) มอี�านาจควบคมุในลกัษณะใด	ๆ	ในการเลอืกตัง้
กรรมการสว่นมาก	หรอืบคุคลทีท่�าหนา้ทีค่ลา้ยกนั
(iii) มอี�านาจในการใชอ้ทิธพิลควบคมุเหนอืฝ่ายบรหิา 
รของบรษัิท
(D) “	กรรมการ”	หมายถงึ	บคุคลธรรมดาทีก่�าหนดไวใ้น
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทดงักลา่ววา่เป็นกรรมการ	
หรอืไดรั้บการเลอืกตัง้โดยผูร้วมและบคุคลธรรมดาทีไ่ด ้
รับมอบหมายเลอืกตัง้	หรอืแตง่ตัง้โดยชือ่หรอืต�าแหน่งอืน่
ใดเพือ่ท�าหนา้ทีเ่ป็นกรรมการและผูส้บืทอด
(E) “เจา้หนา้ที”่	หมายถงึบคุคลธรรมดาทีไ่ดรั้บเลอืกหรอื
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการเพือ่บรหิารจัดการการด�าเนนิ
งานประจ�าวนัของบรษัิท	เชน่	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	
ประธาน	เลขานุการ	หรอืเหรัญญกิ



24

66 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่24	ตอ่

ไมจ่�าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นทีผู่บ้รโิภคแตล่ะ
รายจะเริม่การด�าเนนิคดเีฉพาะส�าหรับความเสยีหาย
ทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากการกลา่วหาวา่มี
การละเมดิเนือ้หานี	้หากธรุกจิยงัคงละเมดิหวัขอ้นีต้อ่ไป	
โดยฝ่าฝืนขอ้ความทีแ่สดงออกอยา่งชดัเจนเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจนทีใ่หไ้วก้บัผูบ้รโิภคภายใตม้าตรา
นี	้ผูบ้รโิภคอาจเริม่การด�าเนนิคดตีอ่ธรุกจิเพือ่บงัคบัใช ้
ขอ้ความทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรและอาจเรยีกรอ้งคา่เสยี
หายตามบทกฎหมายส�าหรับการละเมดิขอ้ความทีเ่ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน	ตลอดจนการละเมดิอืน่	ๆ	ของ
หวัขอ้เรือ่งทีโ่พสตข์อ้ความทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร
(c) สาเหตขุองการด�าเนนิคดทีีก่�าหนดโดยมาตรานีจ้ะใชเ้ฉ
พาะกบัการละเมดิตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(a) และจะ
ไมข่ึน้อยูก่บัการละเมดิมาตราอืน่ใดของหวัขอ้นี	้ไมม่สีว่นใด
ในหวัขอ้นีท้ีจ่ะน�าไปตคีวามเพือ่ใชเ้ป็นพืน้ฐานส�าหรับสทิธิ
สว่นบคุคลในการด�าเนนิคดภีายใตก้ฎหมายอืน่ใดได	้ซึง่จะ
ไมถ่กูตคีวามเพือ่ปลดเปลือ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จากหนา้ทีห่รอื
ภาระผกูพันใด	ๆ	ทีก่�าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายอืน่หรอื
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิาหรอืรัฐแคลฟิอรเ์นยี
มาตรา 17. มาตรา	1798.155	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.155. การบงัคบัใชท้างปกครอง
1798.155. (a) ธรุกจิหรอืบคุคลภายนอกใด	ๆ	อาจขอ
ความเห็นจากอยัการสงูสดุเพือ่ขอค�าแนะน�าในการปฏบิตั ิ
ตามบทบญัญัตขิองหวัขอ้นี้
(b) ธรุกจิจะละเมดิในหวัขอ้นีห้ากไมส่ามารถแกไ้ขการละ
เมดิใด	ๆ	ทีถ่กูกลา่วหาไดภ้ายใน	30	วนัทีไ่ดรั้บแจง้ถงึ
การละเมดิจากการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบทีถ่กูกลา่วหา 
ธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	ผูรั้บจา้ง	หรอืบคุคลอืน่ใดทีล่ะเมดิ
หวัขอ้นี	้จะตอ้งถกูบงัคบัใชก้ฎหมายและตอ้งรับผดิตอ่คา่
ปรับทางปกครองไมเ่กนิสองพันหา้รอ้ยดอลลาร	์
($2,500) ส�าหรับการละเมดิแตล่ะครัง้	หรอืเจ็ดพันหา้
รอ้ยดอลลาร	์($7,500) ส�าหรับการละเมดิโดยเจตนาหรอื
การละเมดิแตล่ะครัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคซึง่ธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	ผูรั้บจา้ง	หรอืบคุคลอืน่ทีรู่ว้า่
มอีายตุ�า่กวา่	16	ปีจรงิ	ซึง่มกีารปรับปรงุตามวรรค	(5) 
ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.185	ในการด�าเนนิ
คดโีดยการบงัคบัใชท้างปกครองทีน่�าโดยหน่วยงาน
ปกป้องความเป็นสว่นบคุคลแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	โทษ
ทางแพง่ไมเ่กนิสองพันหา้รอ้ยดอลลาร	์($2,500) 
ส�าหรับการละเมดิแตล่ะครัง้	หรอืเจ็ดพันหา้รอ้ยดอลลาร	์
($7,500) ส�าหรับการละเมดิโดยเจตนาแตล่ะครัง้	ซึง่จะ
ไดรั้บการประเมนิและชดใชใ้นการด�าเนนิคดทีางแพง่ใน
นามของประชาชนแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีโดยอยัการสงูสดุ	
บทลงโทษทางแพง่ทีร่ะบไุวใ้นสว่นนี	้จะตอ้งไดรั้บการ
ประเมนิและชดใชโ้ดยเฉพาะในการด�าเนนิคดทีางแพง่ที่
อยัการสงูสดุน�ามาด�าเนนิในนามของชาวแคลฟิอรเ์นยี
(c) (b) คา่ปรับทางปกครองส�าหรับบทลงโทษทางแพง่
ใด	ๆ ทีป่ระเมนิการละเมดิของหวัขอ้นี	้และเงนิไดจ้ากการ
ตกลงระงับการด�าเนนิคดทีีต่ามมาภายใตอ้นุมาตรานี	้
(b) (a) จะตอ้งน�าไปฝากในกองทนุความเป็นสว่นบคุคล	
ของผูบ้รโิภคทีไ่ดส้รา้งภายในกองทนุทัว่ไปทีต่ดิตามมา

(1) ธรุกจิมคีา่ใชจ้า่ยจ�านวนมาก	ซึง่ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูบ้รโิภค
(2) การปฏบิตัติามค�าขอของผูบ้รโิภคในการเลอืกไมข่าย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคหรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูบ้รโิภคจะเป็นสิง่ทีไ่มส่มเหตสุมผลในเชงิพาณชิย์
(3) ธรุกจิจะปฏบิตัติามค�าขอของผูบ้รโิภค	ตราบใดทีม่ี
เหตผุลเชงิพาณชิยท์ีจ่ะท�าเชน่นัน้
มาตรา 16. มาตรา	1798.150	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.150. การละเมดิความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล
1798.150. (a) (1) ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มไ่ด ้
เขา้รหสัและไมไ่ดอ้�าพรางขอ้มลูระบตุวัตนตามทีก่�าหนดไว ้
ในวรรคยอ่ย	(A) ของวรรค	(1) ของอนุมาตรา	
(d) ของมาตรา	1798.81.5	หรอืทีอ่ยูอ่เีมลรว่มกบัรหสัผา่น
หรอืค�าถามเพือ่ความปลอดภยัและค�าตอบทีอ่นุญาตใหเ้ขา้
ถงึบญัชภีายใตก้ารเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตและการ
ลกัลอบ	ขโมย	หรอืการเปิดเผยอนัเป็นผลมาจากการทีธ่รุกจิ
ไดล้ะเมดิในหนา้ทีใ่นการด�าเนนิการและรักษาขัน้ตอนการ
รักษาความปลอดภยัทีส่มเหตสุมผลและการปฏบิตัทิีเ่หมาะ
สมกบัลกัษณะของขอ้มลูเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมี
การด�าเนนิคดทีางแพง่ส�าหรับอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
(A) เพือ่ชดใชค้วามเสยีหายเป็นจ�านวนเงนิไมน่อ้ยกวา่ห
นึง่รอ้ยดอลลาร	์($100) และไมเ่กนิเจ็ดรอ้ยหา้สบิ	
($750) ตอ่ผูบ้รโิภคหนึง่คน	ตอ่เหตกุารณห์รอืความเสยี
หายจรงิ	แลว้แตว่า่จ�านวนใดจะสงูกวา่กนั
(B) การเยยีวยาโดยใหจ้�าเลยหยดุกระท�าการโดยค�าสัง่ 
ศาลหรอืการเยยีวยาสทิธขิองโจทกโ์ดยค�าพพิากษาของศาล
(C) การเยยีวยาอืน่ใดทีศ่าลเห็นสมควร
(2) ในการประเมนิมลูคา่ความเสยีหายตามกฎหมาย	ศาล
จะตอ้งพจิารณาพฤตกิารณท์ีเ่กีย่วขอ้งไมน่อ้ยกวา่หนึง่
พฤตกิารณ	์หรอืทีคู่ค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่น�าเสนอในคดนีี	้
รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง	ลกัษณะและความรา้ยแรงของ
การประพฤตมิชิอบ	จ�านวนของการละเมดิ	ความคงอยู่
ของการประพฤตมิชิอบ	ระยะเวลาทีก่ารประพฤตมิชิอบ
เกดิขึน้	ความจงใจในการประพฤตมิชิอบของจ�าเลย	และ
ทรัพยส์นิ	หนีส้นิ	และมลูคา่สทุธขิองจ�าเลย
(b) กอ่นทีจ่ะเริม่การด�าเนนิคดใีด	ๆ	กบัธรุกจิส�าหรับความ
เสยีหายตามบทกฎหมายในแตล่ะบคุคลหรอืกบัทัง้กลุม่	ผู ้
บรโิภคอาจท�าการด�าเนนิคดตีามมาตรานี	้หากผูบ้รโิภค
แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร	30	วนัท�าการลว่งหนา้	เพือ่ระบุ
ขอ้ก�าหนดเฉพาะของหวัขอ้นีท้ีผู่บ้รโิภคอา้งวา่ไดถ้กู
ละเมดิหรอืก�าลงัถกูละเมดิอยู	่ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเป็นไป
ได	้หากภายใน	30	วนัท�าการนัน้สามารถแกไ้ขไดจ้รงิตอ่
การละเมดิทีไ่ดรั้บแจง้และใหค้�าแถลงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอยา่งชดัเจนแกผู่บ้รโิภควา่การละเมดิไดรั้บการแกไ้ข
แลว้	และจะไมม่กีารละเมดิใด	ๆ	เกดิขึน้อกี	ไมส่ามารถมี
การด�าเนนิคดตีอ่ธรุกจิส�าหรับความเสยีหายรายบคุคลตาม
กฎหมายหรอืความเสยีหายของทัง้กลุม่ตามกฎหมาย	การ
ด�าเนนิการและการคงไวซ้ ึง่ขัน้ตอนและแนวปฏบิตัดิา้น
ความปลอดภยัทีส่มเหตสุมผลตามมาตรา	1798.81.5	หลงั
จากการละเมดิ	ไมเ่ป็นการแกไ้ขในเรือ่งของการละเมดินัน้	
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นติบิญัญัตเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใด	เวน้แตผู่อ้�านวย
การฝ่ายการเงนิจะพจิารณาวา่เงนิทนุทีม่จี�านวนเกนิกวา่ที่
จ�าเป็นเพือ่ชดเชยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยศาลของรัฐและ
อยัการสงูสดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี	้ซ ึง่ในกรณีนีส้ภานติบิญัญัติ
อาจจัดสรรเงนิสว่นเกนิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคอ์ืน่
มาตรา 19. มาตรา	1798.175	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.175. บทบญัญัตทิีข่ดัแยง้
1798.175. หวัขอ้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่สนับสนุนสทิธคิวาม
เป็นสว่นตวัตามรัฐธรรมนูญและเพือ่เสรมิกฎหมายทีม่อียูท่ี่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	ซึง่รวมถงึแต่
ไมจ่�ากดัเพยีง	หมวด	22	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	22575) ของ
ภาค	8	ของประมวลกฎหมายธรุกจิและวชิาชพีและหวัขอ้	
1.81	(เริม่ดว้ยมาตรา	1798.80) บทบญัญัตขิองหวัขอ้นี้
ไมจ่�ากดัเฉพาะขอ้มลูทีร่วบรวมทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทาง
อนิเทอรเ์น็ต	แตใ่ชก้บัการรวบรวมและการขายขอ้มลูสว่น
บคุคลทัง้หมดทีร่วบรวมโดยธรุกจิจากผูบ้รโิภค	ในกรณีที่
เป็นไปได	้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
บรโิภคควรไดรั้บการตคีวามใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญัติ
ของหวัขอ้นี	้แตใ่นกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหวา่งกฎหมายอืน่
และบทบญัญัตขิองหวัขอ้นี	้บทบญัญัตขิองกฎหมายทีใ่ห ้
ความคุม้ครองสงูสดุส�าหรับสทิธใินความเป็นสว่นตวัส�าหรับ
ผูบ้รโิภคจะตอ้งควบคมุ
มาตรา 20. มาตรา	1798.180	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.180. การใหส้ทิธกิอ่นหรอืเหนอืกวา่
1798.180. หวัขอ้นีเ้ป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัทัว่ทัง้รัฐและ
ใหเ้มอืง	เทศมณฑล	เมอืงและเทศมณฑล	เทศบาล	หรอื
หน่วยงานทอ้งถิน่	ถอืวา่มผีลเหนอืกวา่และใหส้ทิธเิหนอื
กวา่กฎ	ขอ้บงัคบั	ประมวลกฎหมาย	ขอ้บญัญัต	ิและ
กฎหมายอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวบรวมและการขาย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคโดยธรุกจิ
มาตรา 21. มาตรา	1798.185	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี้
1798.185. ขอ้บงัคบั
1798.185. (a) ณ	วนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่1	กรกฎาคม	
2020	อยัการสงูสดุจะเรยีกรอ้งการมสีว่นรว่มของประชาชน
ในวงกวา้งและน�าขอ้บงัคบัมาใชเ้พือ่บรรลจุดุประสงคข์อง
หวัขอ้นี	้รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงเรือ่งตอ่ไปนี:้
(1) การปรับปรงุหรอืเพิม่หมวดหมูข่อ้มลูสว่นบคุคลเพิม่
เตมิตามความจ�าเป็น	จากเดมิทีแ่จกแจงไวใ้นอนุมาตรา	
(c) ของมาตรา	1798.130	และอนุมาตรา	(o) (v) ของ 
มาตรา	1798.140	และการปรับปรงุหรอืเพิม่หมวดหมูข่อง
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัจากเดมิที่
แจกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(ae) ของมาตรา	1798.140	เพือ่
รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีแนวปฏบิตัใิน
การรวบรวมขอ้มลู	อปุสรรคในการใชง้าน	และขอ้กงัวล
เกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั
(2) การปรับปรงุค�าจ�ากดัความ ค�าจ�ากดัความของ	“ลบ
การระบตุวัตนแลว้”	และตวัระบทุีไ่มซ่�า้กนั “ตวัระบทุีไ่มซ่�า้

ภายใตอ้นุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.160	โดยมี
เจตนาทีจ่ะหกัชดเชยคา่ใชจ้า่ยเต็มจ�านวนทีเ่กดิขึน้จาก
ศาลรัฐ และอยัการสงูสดุ	และหน่วยงานคุม้ครองความ
เป็นสว่นตวัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี้
มาตรา 18. มาตรา	1798.160	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.160. กองทนุความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค
1798.160	(a) กองทนุพเิศษทีเ่รยีกวา่	“กองทนุความเป็น
สว่นตวัของผูบ้รโิภค”	จงึถกูสรา้งขึน้ภายในกองทนุทัว่ไป
ในกระทรวงการคลงัของรัฐ	และจะมใีหเ้มือ่ไดรั้บการ
จัดสรรโดยสภานติบิญัญัตกิอ่นเพือ่ชดเชยคา่ใชจ้า่ยใด	ๆ	
ทีเ่กดิขึน้โดยศาลของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิคดนี�ามา
บงัคบัใชห้วัขอ้นี ้และคา่ใชจ้า่ยใด	ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยอยัการ
สงูสดุในการปฏบิตัหินา้ทีข่องอยัการสงูสดุภายใตห้วัขอ้นี ้
แลว้ตอ่จากนัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการจัดตัง้
กองทนุเพือ่การลงทนุในคลงัของรัฐโดยรายไดห้รอื
ดอกเบีย้ใด	ๆ	ทีไ่ดจ้ากกองทนุจะถกูฝากไวใ้นกองทนุ
ทัว่ไป	และใหเ้งนิชว่ยเหลอืเพือ่สง่เสรมิและปกป้องความ
เป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค	ใหค้วามรูแ้กเ่ด็ก	ๆ	ในดา้นความ
เป็นสว่นตวัออนไลน	์และใหท้นุโครงการรว่มมอืกบัองคก์ร
บงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศเพือ่ตอ่สูก้บักจิกรรม
หลอกลวงเกีย่วกบัการละเมดิขอ้มลูของผูบ้รโิภค
(b) เงนิทีโ่อนไปยงักองทนุเพือ่ความเป็นสว่นตวัของผูบ้ริ
โภคจะใชเ้ฉพาะดงัตอ่ไปนี:้
(1) เพือ่ท�าการหกัชดเชยคา่ใชจ้า่ยใด	ๆ	ทีเ่กดิขึน้ในศาล
รัฐและอยัการสงูสดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้นี้
(2) หลงัจากปฏบิตัติามภาระผกูพันตามวรรค	(1) แลว้ให ้
จัดสรรเงนิคงเหลอืในแตล่ะปีบญัชดีงันี:้
(A) รอ้ยละเกา้สบิเอ็ดจะไดรั้บการลงทนุโดยเหรัญญกิใน 
สนิทรัพยท์างการเงนิ	โดยมเีป้าหมายในการเพิม่ผล
ตอบแทนระยะยาวสงูสดุโดยสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่ง
ทีร่อบคอบ	เงนิตน้จะไมส่ามารถถกูโอนหรอืจัดสรร	โดยมี
เงือ่นไขวา่ดอกเบีย้และรายไดจ้ะถกูโอนเป็นประจ�าทกุปีไป
ยงักองทนุทัว่ไปเพือ่การจัดสรรโดยสภานติบิญัญัตเิพือ่ให ้
เป็นไปตามจดุประสงคข์องกองทนุทัว่ไป
(B) รอ้ยละเกา้จะถกูมอบใหก้บัหน่วยงานคุม้ครองความ 
เป็นสว่นตวัของรัฐแคลฟิอรเ์นยี	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคใ์นการใหท้นุในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	โดยจะจัดสรรรอ้ย
ละ	3	ใหก้บัผูรั้บทนุแตล่ะรายตอ่ไปนี:้
(i) องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรเพือ่สง่เสรมิและปกป้อง 
ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค
(ii) องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไรและหน่วยงานสาธารณะ 
รวมถงึเขตการศกึษาเพือ่ใหค้วามรูแ้กเ่ด็ก	ๆ	ในเรือ่งความ
เป็นสว่นตวัออนไลน์
(iii) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐและทอ้งถิน่เพือ่ 
ใหท้นุโครงการความรว่มมอืกบัองคก์รบงัคบัใชก้ฎหมาย
ระหวา่งประเทศเพือ่ตอ่สูก้บักจิกรรมฉอ้โกงเกีย่วกบัการ
ละเมดิขอ้มลูผูบ้รโิภค
(c) กองทนุเหลา่นี ้เงนิในกองทนุความเป็นสว่นตวัของผู ้
บรโิภค	จะตอ้งไมอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดสรรหรอืโอนโดยสภา
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ผูบ้รโิภค	รวมถงึการก�าหนดกฎและแนวทางเกีย่วกบัขอ้
เสนอสิง่จงูใจ	สิง่จงูใจทางการเงนิภายในหนึง่ปีนับจาก
การผา่นหวัขอ้นีแ้ละตามทีจ่�าเป็นหลงัจากนัน้
(7) การก�าหนดกฎและวธิดี�าเนนิการเพือ่บรรลจุดุประสงคข์อง
มาตรา	1798.105,	1798.106	1798.110	และ	1798.115	
และเพือ่อ�านวยความสะดวกใหผู้บ้รโิภคหรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของผูบ้รโิภคสามารถลบขอ้มลูสว่นบคุคล	แกไ้ขขอ้มลู
สว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งไดต้ามมาตรา	1798.106	หรอืรับขอ้มลู
ตามมาตรา	1798.130	โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดการผลกัภาระ
การปกครองใหผู้บ้รโิภค	โดยค�านงึถงึเทคโนโลยทีีม่อียู	่ขอ้
กงัวลดา้นการรักษาความปลอดภยั	และภาระของธรุกจิ	เพือ่
ควบคมุการตดัสนิใจของธรุกจิวา่ค�าขอขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากผู ้
บรโิภคเป็นค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบได	้รวมถงึการ
ปฏบิตัติอ่ค�าขอทีส่ง่ผา่นบญัชทีีม่กีารป้องกนัดว้ยรหสัผา่นซึง่
ดแูลโดยผูบ้รโิภคกบัธรุกจิในขณะทีผู่บ้รโิภคเขา้สูร่ะบบบญัชี
ตามค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบได	้และการจัดหากลไกให ้
ผูบ้รโิภคทีไ่มไ่ดม้บีญัชกีบัธรุกจิ	เพือ่รอ้งขอขอ้มลูผา่นการ
รับรองความถกูตอ้งของตวัตนของผูบ้รโิภคโดยธรุกจิภายใน
หนึง่ปีนับจากผา่นหวัขอ้นีแ้ละตามความจ�าเป็นหลงัจากนัน้
(8) การก�าหนดความถีแ่ละสถานการณ	์ซึง่ผูบ้รโิภคอาจ
รอ้งขอการแกไ้ขตามมาตรา	1798.106	รวมถงึมาตรฐาน
ทีค่วบคมุสิง่ตอ่ไปนี:้	
(A) วธิทีีธ่รุกจิตอบสนองตอ่ค�าขอแกไ้ข	รวมถงึขอ้ยกเวน้
ส�าหรับค�าขอ	ซึง่ไมส่ามารถตอบสนองไดห้รอือาจเกีย่วขอ้งกบั
ความพยายามทีไ่มไ่ดส้ดัสว่น	และค�าขอแกไ้ขขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง
(B) วธิรีะงับขอ้กงัวลเกีย่วกบัความถกูตอ้งของขอ้มลู
(C) ขัน้ตอนทีธ่รุกจิอาจด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัการฉอ้โกง
(D) หากธรุกจิปฏเิสธค�าขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบ 
รวมและวเิคราะหเ์กีย่วกบัสขุภาพของผูบ้รโิภค	สทิธขิองผู ้
บรโิภคเพือ่จัดท�าขอ้เพิม่เตมิเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บั
ธรุกจิเกีย่วกบัรายการหรอืค�าแถลงใด	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่บ้รโิภคเชือ่วา่ไมส่มบรูณห์รอืไมถ่กู
ตอ้ง	ขอ้เพิม่เตมิจะถกูจ�ากดัที	่250	ค�าตอ่รายการทีถ่กู
กลา่วหาวา่ไมส่มบรูณห์รอืไมถ่กูตอ้ง	และจะตอ้งระบเุป็น
ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจนวา่ผูบ้รโิภครอ้งขอใหข้อ้
เพิม่เตมินีเ้ป็นสว่นหนึง่ของบนัทกึของผูบ้รโิภค
(9) การก�าหนดมาตรฐานเพือ่ควบคมุการตดัสนิใจของ
ธรุกจิตามวรรคยอ่ย	(B) ของวรรค	(2) ของอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1798.130	วา่ไมส่ามารถใหข้อ้มลูเกนิระยะ
เวลา	12	เดอืน	เพือ่ตอบสนองตอ่ค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจ
สอบได	้หรอือาจเกีย่วขอ้งกบัความพยายามทีไ่มไ่ดส้ดัสว่น
(10) การออกขอ้บงัคบัทีก่�าหนดและเพิม่จดุประสงคท์าง
ธรุกจิเพิม่เตมิ	รวมถงึจดุประสงคอ์ืน่	ๆ	ทีม่กีารแจง้ใหท้ราบ	
โดยมเีนือ้หาวา่ธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	และผูรั้บจา้งอาจใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคตามความคาดหวงัของผูบ้รโิภค	
และการก�าหนดจดุประสงคท์างธรุกจิเพิม่เตมิส�าหรับผูใ้ห ้
บรกิารและผูรั้บจา้งอาจรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคที่
ไดรั้บจากแหลง่ทีม่าตา่งกนั	ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นวรรค	
(6) ของอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	1798.140
(11) การออกขอ้บงัคบัทีร่ะบจุดุประสงคท์างธรุกจิเหลา่นัน้	
รวมถงึจดุประสงคอ์ืน่	ๆ	ทีม่กีารแจง้ใหท้ราบ	โดยมเีนือ้หาวา่

กนั”	ตามความจ�าเป็น	เพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย	ีแนวปฏบิตัใินการรวบรวมขอ้มลู	อปุสรรคใน
การใชง้าน	และขอ้กงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั	และการ
การเพิม่	แกไ้ข	หรอืลบหมวดหมูเ่พิม่เตมิจากค�าจ�ากดั
ความของวธิกีารทีก่�าหนดไวส้�าหรับการยืน่ค�าขอใหอ้�านวย
ความสะดวกใหผู้บ้รโิภคสามารถรับขอ้มลูจากธรุกจิตาม
มาตรา	1798.130	อ�านาจในการปรับปรงุค�าจ�ากดัความ
ของ	“ลบการระบตุวัตนแลว้”	จะไมบ่งัคบัใชก้บัมาตรฐาน
การลบระบตุวัตนทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	164.514	ของหวัขอ้	
45	แหง่ประมวลกฎหมายขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง	ซึง่
ขอ้มลูดงักลา่วกอ่นหนา้นีเ้ป็น	“ขอ้มลูสขุภาพทีไ่ดรั้บการ
คุม้ครอง”	ตามทีก่�าหนดไวใ้นมาตรา	160.103	ของหวัขอ้	
45	แหง่ประมวลกฎหมายขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง
(3) การก�าหนดขอ้ยกเวน้ใด	ๆ	ทีจ่�าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายของรัฐหรอืรัฐบาลกลาง	รวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เพยีงขอ้ยกเวน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความลบัทางการคา้และ
สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา	ภายในหนึง่ปีนับจากการ
ผา่นหวัขอ้นีแ้ละตามความจ�าเป็นหลงัจากนัน้	โดยมี
เจตนาวา่ไมค่วรเปิดเผยความลบัทางการคา้ตามค�าขอ
ของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบได ้
(4) การก�าหนดกฎและวธิดี�าเนนิการตอ่ไปนี:้
(A) เพือ่อ�านวยความสะดวกและควบคมุการยืน่ค�าขอของผู ้
บรโิภคเพือ่เลอืกปฏเิสธไมใ่หม้กีารขายหรอืการแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลตามมาตรา	1798.120	และเพือ่จ�ากดัการ
ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภคตาม
มาตรา	1798.121	เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูบ้รโิภคจะสามารถใชท้าง
เลอืกของตนไดโ้ดยไมต่อ้งแบกรับภาระทีไ่มส่มควร	และ
เพือ่ป้องกนัไมใ่หธ้รุกจิมสีว่นรว่มในพฤตกิารณห์ลอกลวง
หรอืกอ่กวน	รวมถงึการตอบโตผู้บ้รโิภคทีใ่ชส้ทิธขิองตน	
ขณะเดยีวกนัยงัอนุญาตใหธ้รุกจิแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบถงึผล
ของการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกปฏเิสธไมใ่หม้กีารขายหรอืการ
แบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคหรอืเพือ่จ�ากดัการใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค
(B) เพือ่ควบคมุใหธ้รุกจิปฏบิตัติามค�าขอเลอืกปฏเิสธ 
ของผูบ้รโิภค
(C) ส�าหรับการพัฒนาและใชต้ราสญัลกัษณห์รอืปุ่ มเลอืก
ปฏเิสธทีเ่หมอืนกนัและสามารถรับรูไ้ดโ้ดยธรุกจิทัง้หมด	
เพือ่สง่เสรมิการรับรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัโอกาสในการ
เลอืกปฏเิสธไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคล
(5) การปรับเกณฑก์ารเงนิ	เกณฑใ์นเดอืนมกราคมของทกุปี
เลขคี	่เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึดชันรีาคาผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้:	ใน
วรรคยอ่ย	(A) ของวรรค	(1) ของอนุมาตรา	
(c) (d) ของมาตรา	1798.140	วรรคยอ่ย	(A) ของวรรค	(1) 
ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.150	อนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1798.155	มาตรา	1798.199.25	และ
อนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.199.90	ในเดอืนมกราคมของ
ทกุปีเลขคี	่เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึดชันรีาคาผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้
(6) การก�าหนดกฎ	วธิดี�าเนนิการ	และขอ้ยกเวน้ใด	ๆ	ที่
จ�าเป็น	เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารขอ้ประกาศและขอ้มลูทีธ่รุกจิ
จ�าเป็นตอ้งใหต้ามหวัขอ้นีใ้นลกัษณะทีผู่บ้รโิภคทัว่ไปอาจ
เขา้ใจไดง้า่ย	ผูบ้รโิภคทีม่คีวามทพุพลภาพสามารถเขา้
ถงึได	้และมกีารใหใ้นภาษาหลกัทีใ่ชใ้นการปฏสิมัพันธก์บั
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อตัโนมตัขิองธรุกจิ	รวมถงึการจัดท�าขอ้มลูรายละเอยีด
และก�าหนดใหธ้รุกจิตอบสนองตอ่ค�าขอเขา้ถงึ	เพือ่รวม
ขอ้มลูทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัตรรกะทีใ่ชใ้นกระบวนการ
ตดัสนิใจเหลา่นัน้	ตลอดจนค�าอธบิายเกีย่วกบัผลลพัธท์ี่
เป็นไปไดข้องกระบวนการทีเ่กีย่วกบัผูบ้รโิภค
(17) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนด	“การสบืสวนทีไ่ดรั้บ
อนุมตัจิากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย”	เพิม่เตมิ	ตามจดุ
ประสงคข์องขอ้ยกเวน้ในวรรค	(2) ของอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1798.145
(18) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนดขอบเขตและกระบวนการ
ในการใชอ้�านาจตรวจสอบของหน่วยงาน	เพือ่ก�าหนดหลกั
เกณฑใ์นการคดัเลอืกบคุคลตรวจสอบ	และเพือ่คุม้ครองไม่
ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคแกผู่ต้รวจ
สอบในกรณีทีไ่มม่คี�าสัง่ศาล	หมาย	หรอืหมายเรยีกพยาน
(19) (A) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนดขอ้ก�าหนดและขอ้ 
มลูจ�าเพาะทางเทคนคิส�าหรับสญัญาณการเลอืกปฏเิสธทีส่ง่
โดยแพลตฟอรม์	เทคโนโลย	ีหรอืกลไก	เพือ่แสดงเจตนา
ของผูบ้รโิภคในการเลอืกปฏเิสธไมใ่หม้กีารขายหรอืการแบง่
ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	และจ�ากดัการใชห้รอืการ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค	
ควรมกีารปรับปรงุขอ้ก�าหนดและขอ้มลูจ�าเพาะส�าหรับ
สญัญาณการเลอืกปฏเิสธเป็นครัง้คราว	เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึ
วธิกีารมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รโิภคกบัธรุกจิ	และควร:	
(i) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูผ้ลติแพลตฟอรม์	เบราวเ์ซอร	์
หรอือปุกรณท์ีส่ง่สญัญาณการเลอืกปฏเิสธจะไมเ่สยี
เปรยีบธรุกจิอืน่อยา่งไมเ่ป็นธรรม
(ii) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สญัญาณการเลอืกปฏเิสธเป็น 
มติรกบัผูบ้รโิภค	อธบิายชดัเจน	และใชง้านงา่ยโดยผู ้
บรโิภคทัว่ไป	และไมก่�าหนดใหผู้บ้รโิภคตอ้งใหข้อ้มลู
เพิม่เตมินอกเหนอืจากทีจ่�าเป็น
(iii) แสดงเจตนาของผูบ้รโิภคอยา่งชดัเจนและปราศจาก
คา่โดยปรยิายทีจ่�ากดัหรอืคาดเดาเจตนานัน้
(iv) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สญัญาณการเลอืกปฏเิสธไมข่ดั
กบัการตัง้คา่ความเป็นสว่นตวัหรอืเครือ่งมอือืน่	ๆ	ทีผู่ ้
บรโิภคอาจใช ้
(v) ใหก้ลไกส�าหรับผูบ้รโิภคในการเลอืกยนิยอมใหธ้รุกจิ 
ท�าการขายขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	หรอืการใชห้รอื
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผู ้
บรโิภค	โดยไมส่ง่ผลตอ่การเลอืกของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบั
ธรุกจิอืน่	ๆ	หรอืปิดใชง้านสญัญาณการเลอืกปฏเิสธทัง้หมด
(vi) ระบวุา่ในกรณีของมมุมองหนา้หรอืมมุมองการตัง้คา่
ทีผู่บ้รโิภคเขา้ถงึเพือ่ตัง้คา่สญัญาณการเลอืกปฏเิสธ	ผู ้
บรโิภคควรเห็นตวัเลอืกสงูสดุสามตวัเลอืก	ไดแ้ก:่
(I) ตวัเลอืกปฏเิสธไมใ่หม้กีารขายและการแบง่ปันขอ้มลู
สว่นบคุคลทัง้หมด	รวมถงึแนวทางในการจ�ากดัการใช ้
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั
(II) ตวัเลอืกในการ	“จ�ากดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้ง
เกบ็เป็นความลบัของฉัน”
(III) ตวัเลอืกทีม่ชี ือ่วา่	“อยา่ขาย/อยา่แบง่ปันขอ้มลูสว่น
บคุคลของฉันเพือ่ใชใ้นการโฆษณาตามพฤตกิรรมขา้มบรบิท”

ผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บจา้งอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค
ทีไ่ดรั้บตามสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรกบัธรุกจิเพือ่จดุ
ประสงคท์างธรุกจิของผูใ้หบ้รกิารหรอืผูรั้บจา้งเอง	โดยมเีป้า
หมายเพือ่เพิม่ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ
(12) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนด	“การมปีฏสิมัพันธ์
โดยเจตนา”	เพิม่เตมิ	โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่ความเป็น
สว่นตวัของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ
(13) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนด	“ต�าแหน่งทางภมูศิาสตร์
ทีแ่มน่ย�า”	เพิม่เตมิ	รวมถงึหากขนาดทีก่�าหนดไวไ้มเ่พยีง
พอทีจ่ะคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคในพืน้ทีท่ีม่ ี
ประชากรเบาบางหรอืเมือ่ขอ้มลูสว่นบคุคลถกูใชเ้พือ่จดุ
ประสงคใ์นการด�าเนนิงานตามปกต	ิรวมถงึการเรยีกเกบ็เงนิ
(14) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนดค�าวา่	“ขอ้มลูเฉพาะทีไ่ด ้
จากผูบ้รโิภค”	โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่สทิธขิองผูบ้รโิภคใน
การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ากทีส่ดุ	ขณะ
เดยีวกนักล็ดการสง่มอบขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นประโยชนใ์หก้บัผู ้
บรโิภค	รวมถงึขอ้มลูบนัทกึระบบและขอ้มลูทางเทคนคิ 
อืน่	ๆ	ส�าหรับการสง่มอบขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็น
ความลบัทีส่ดุ	ขอ้บงัคบัอาจก�าหนดใหใ้ชม้าตรฐานการ
รับรองความถกูตอ้งทีส่งูกวา่	โดยมเีงือ่นไขวา่หน่วยงานจะ
ตอ้งตรวจตดิตามผลกระทบของมาตรฐานทีส่งูขึน้ทีม่ตีอ่
สทิธขิองผูบ้รโิภคในการไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลของตน	เพือ่
ใหแ้น่ใจวา่ขอ้ก�าหนดในการตรวจสอบจะไมส่ง่ผลใหเ้กดิการ
ปฏเิสธค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบไดอ้ยา่งไมม่เีหตผุล
(15) การออกขอ้บงัคบัทีก่�าหนดใหธ้รุกจิทีป่ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	โดยการประมวลผลดงั
กลา่วมคีวามเสีย่งอยา่งมนัียส�าคญัตอ่ความเป็นสว่นตวั
หรอืการรักษาความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	จะตอ้ง:
(A) ด�าเนนิการตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัทางไซ
เบอรเ์ป็นประจ�าทกุปี	รวมถงึการก�าหนดขอบเขตของการ
ตรวจสอบและการสรา้งกระบวนการ	เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การ
ตรวจสอบมคีวามละเอยีดรอบคอบและเป็นอสิระ	ปัจจัยที่
ตอ้งพจิารณาในการตดัสนิวา่เมือ่ใดทีก่ารประมวลผลอาจ
สง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งมนัียส�าคญัตอ่การรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล	จะตอ้งรวมถงึขนาด
และความซบัซอ้นของธรุกจิ	รวมทัง้ลกัษณะและขอบเขต
ของกจิกรรมการประมวลผล
(B) สง่ผลการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้ 
มลูสว่นบคุคล	รวมถงึผลการประเมนิวา่การประมวลผล
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัหรอืไม	่
และการระบแุละชัง่น�้าหนักผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการ
ประมวลผลส�าหรับธรุกจิ	ผูบ้รโิภค	ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่	ๆ	และ
สาธารณชนทัว่ไปโดยเปรยีบเทยีบกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
ขึน้กบัสทิธขิองผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลนัน้	ให ้
แกห่น่วยงานคุม้ครองความเป็นสว่นตวัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
เป็นประจ�า	โดยมเีป้าหมายเพือ่จ�ากดัหรอืหา้มการประมวลผล	
หากมคีวามเสีย่งตอ่ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคมากกวา่
ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการประมวลผลส�าหรับผูบ้รโิภค	ธรุกจิ	
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่	ๆ	และสาธารณชนทัว่ไป	ไมม่สีว่นใดใน
มาตรานีท้ีก่�าหนดใหธ้รุกจิตอ้งเปิดเผยความลบัทางการคา้
(16) การออกขอ้บงัคบัทีค่วบคมุสทิธใินการเขา้ถงึและ
การเลอืกปฏเิสธเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยกีารตดัสนิใจ
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เลอืกปฏเิสธจะสง่ผลไมพ่งึประสงคต์อ่ผูบ้รโิภค	เมือ่เทยีบ
กบัผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ชส้ญัญาณการเลอืกปฏเิสธ	รวมถงึการ
ระบหุรอืบอกเป็นนัยวา่ผูบ้รโิภคจะไมส่ามารถใชผ้ลติภณัฑ์
หรอืบรกิารของธรุกจิได	้หรอืผลติภณัฑห์รอืบรกิารเหลา่นัน้
อาจท�างานไดไ้มเ่หมาะสมหรอืไมเ่ต็มที่
(v) แสดงการแจง้เตอืนหรอืป๊อปอพัเพือ่ตอบสนองตอ่ 
สญัญาณการเลอืกปฏเิสธของผูบ้รโิภค
(C) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลงิกไ์ปยงัหนา้เว็บหรอืเนือ้หา 
สนับสนุนทีอ่นุญาตใหผู้บ้รโิภคยนิยอมทีจ่ะเลอืกรับ:
(i) ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของป๊อปอพั	ประกาศ	แบนเนอร	์
หรอืรปูแบบการบกุรกุอืน่	ๆ	ซึง่บดบงัสว่นหนึง่สว่นใดของ
หนา้เว็บทีผู่บ้รโิภคตัง้ใจจะเขา้ชมจากมมุมองแบบเต็ม	
หรอืแทรกแซงหรอืขดัขวางประสบการณข์องผูบ้รโิภคใน
การเขา้ชมหรอืเรยีกดหูนา้เว็บหรอืเว็บไซตท์ีผู่บ้รโิภค
ตัง้ใจจะเขา้ชมในทางใดทางหนึง่
(ii) ไมไ่ดก้�าหนดหรอืบอกเป็นนัยวา่ผูบ้รโิภคจะตอ้งคลกิ
ลงิกเ์พือ่รับฟังกช์นัการท�างานเต็มรปูแบบของผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารใด	ๆ	รวมถงึเว็บไซต์
(iii) ไมไ่ดใ้ชร้ปูแบบมดืใด	ๆ	
(iv) ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัธรุกจิทีผู่บ้รโิภคตัง้ใจจะมปีฏสิมั 
พันธด์ว้ย
(D) พยายามทีจ่ะระงับแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นการบบีบงัคบัหรอื
หลอกลวง	เพือ่ตอบสนองตอ่สญัญาณการเลอืกปฏเิสธ	
แตไ่มค่วรจ�ากดัธรุกจิทีพ่ยายามปฏบิตัติามมาตรา	
1798.135	โดยสจุรติอยา่งไมส่มควร
(21) การทบทวนบทบญัญัตแิละขอ้บงัคบัของประมวล
กฎหมายประกนัภยัทีม่อียูท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นสว่นตวัของ
ผูบ้รโิภค	ยกเวน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราคา่ประกนัหรอืการก�าหนด
ราคา	เพือ่พจิารณาวา่บทบญัญัตใิด	ๆ	ของประมวลกฎหมาย
ประกนัภยัใหค้วามคุม้ครองผูบ้รโิภคมากกวา่บทบญัญัตขิอง
หวัขอ้นีห้รอืไม	่เมือ่เสร็จสิน้การทบทวนแลว้	หน่วยงานจะ
เลอืกใชข้อ้บงัคบัทีป่ระยกุตบ์ทบญัญัตกิารคุม้ครองมากทีส่ดุ
ของหวัขอ้นีม้าใชก้บับรษัิทประกนัภยั	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคข์องความชดัเจน	กรรมาธกิารประกนัภยัมอี�านาจใน
การพจิารณาเรือ่งอตัราคา่ประกนัและการก�าหนดราคา
(22) การประสานขอ้บงัคบัทีค่วบคมุกลไกการเลอืก
ปฏเิสธ	ประกาศตอ่ผูบ้รโิภค	และกลไกการด�าเนนิงาน 
อืน่	ๆ	ในหวัขอ้นี	้เพือ่สง่เสรมิความชดัเจนและฟังกช์นัการ
ท�างานของหวัขอ้นีส้�าหรับผูบ้รโิภค
(b) อยัการสงูสดุอาจน�าขอ้บงัคบัเพิม่เตมิมาใชด้งัตอ่ไปนี:้
(1) เพือ่ก�าหนดกฎและวธิดี�าเนนิการเกีย่วกบัวธิกีารด�าเนนิ
การและปฏบิตัติามค�าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจสอบไดส้�าหรับ
ขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัครัวเรอืน	เพือ่แกไ้ข
อปุสรรคในการใชง้านและขอ้กงัวลเรือ่งความเป็นสว่นตวั
(2) เพือ่บรรลจุดุประสงคข์องหวัขอ้นีต้ามความจ�าเป็น
(c) อยัการสงูสดุจะตอ้งไมด่�าเนนิการบงัคบัคดภีายใตห้วั
ขอ้นีจ้นกวา่จะครบหกเดอืนนับจากการเผยแพรข่อ้บงัคบั
ฉบบัสดุทา้ยทีอ่อกตามมาตรานี	้หรอืวนัที	่1	กรกฎาคม	
2020	แลว้แตว่า่อยา่งใดจะเร็วกวา่

(B) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนดขอ้มลูจ�าเพาะทางเทคนคิ
ส�าหรับสญัญาณการเลอืกปฏเิสธทีใ่หผู้บ้รโิภค	หรอืพอ่แม่
หรอืผูป้กครองของผูบ้รโิภค	สามารถระบวุา่ผูบ้รโิภคมอีายุ
นอ้ยกวา่	13	ปี	หรอือยา่งนอ้ย	13	ปี	แตน่อ้ยกวา่	16	ปี
(C) การออกขอ้บงัคบั	โดยมเีป้าหมายเพือ่เสรมิสรา้ง
ความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค	ขณะเดยีวกนักค็�านงึถงึผล
ประโยชนใ์นการด�าเนนิงานทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของ
ธรุกจิ	เพือ่ควบคมุการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค	แมว้า่ผูบ้รโิภคจะ
ก�าหนดใหจ้�ากดัการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ตอ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภคกต็าม	ไดแก:่
(i) การก�าหนดจดุประสงคเ์พิม่เตมิใด	ๆ	ทีธ่รุกจิอาจใชห้รอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของผูบ้รโิภค
(ii) การก�าหนดขอบเขตของกจิกรรมทีอ่นุญาตตามวรรค	
(8) ของอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	1798.140	ตามทีไ่ด ้
รับอนุญาตตามอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.121	เพือ่
ใหแ้น่ใจวา่กจิกรรมดงักลา่วไมเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิยที่
เกีย่วขอ้งกบัสขุภาพ
(iii) การจรวจสอบใหม้ัน่ใจในฟังกช์นัการท�างานของการ
ด�าเนนิธรุกจิ
(iv) การตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ขอ้ยกเวน้ในอนุมาตรา	(ง) 
ของมาตรา	1798.121	ส�าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็
เป็นความลบั	จะใชบ้งัคบักบัขอ้มลูทีร่วบรวมหรอืประมวล
ผลโดยบงัเอญิ	หรอืโดยไมไ่ดม้จีดุประสงคใ์นการอนุมาน
คณุลกัษณะเฉพาะเกีย่วกบัผูบ้รโิภค	ขณะเดยีวกนัยงัตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ธรุกจิตา่ง	ๆ	ไมไ่ดใ้ชข้อ้ยกเวน้เพือ่จดุ
ประสงคใ์นการหลบเลีย่งสทิธขิองผูบ้รโิภคในการจ�ากดั
การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็น
ความลบัของตนภายใตม้าตรา	1798.121
(20) การออกขอ้บงัคบัเพือ่ควบคมุวธิทีีธ่รุกจิทีเ่ลอืกทีจ่ะ
ปฏบิตัติามอนุมาตรา	(ข) ของมาตรา	1798.135	ตอบ
สนองตอ่สญัญาณการเลอืกปฏเิสธ	และใหโ้อกาสผู ้
บรโิภคในการยนิยอมใหม้กีารขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลู
สว่นบคุคล	หรอืการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ตอ้งเกบ็เป็นความลบัของตนในภายหลงั	เพือ่จดุประสงค์
นอกเหนอืจากทีไ่ดรั้บอนุญาตตามอนุมาตรา	(ก) ของ
มาตรา	1798.121	ขอ้บงัคบัดงักลา่วควร:
(A) พยายามทีจ่ะสง่เสรมิการแขง่ขนัและตวัเลอืกของผู ้
บรโิภค	และเป็นกลางทางเทคโนโลยี
(B) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ธรุกจิไมต่อบสนองตอ่สญัญาณ
การเลอืกปฏเิสธโดย:
(i) มเีจตนาทีจ่ะลดฟังกช์นัการท�างานของประสบการณ ์
ของผูบ้รโิภค
(ii) เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมจากผูบ้รโิภคเพือ่ตอบสนองตอ่
การเลอืกปฏเิสธของผูบ้รโิภค
(iii) ท�าใหผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารใด	ๆ	ท�างานไดไ้มเ่หมาะ
สมหรอืไมเ่ต็มทีส่�าหรับผูบ้รโิภค	เมือ่เทยีบกบัผูบ้รโิภคที่
ไมใ่ชส้ญัญาณการเลอืกปฏเิสธ
(iv) พยายามทีจ่ะบบีบงัคบัใหผู้บ้รโิภคเลอืกยอมรับใหม้ ี
การขายหรอืการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	หรอื
ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัของ
ผูบ้รโิภค	โดยระบหุรอืบอกเป็นนัยวา่การใชส้ญัญาณการ



24

	 เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ | 71

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่24	ตอ่

มาตรา 24.1. มาตรา	1798.199.10	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.10. (a) โดยเอกสารฉบบันี	้มกีารจัดตัง้หน่วย
งานคุม้ครองความเป็นสว่นตวัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีในรัฐบาล
ของรัฐ	ซึง่ไดรั้บมอบอ�านาจการปกครอง	อ�านาจหนา้ที	่และ
เขตอ�านาจศาลเต็มทีใ่นการด�าเนนิการและบงัคบัใช ้
กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีแหง่ปี	2018	หน่วยงานดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่าย
ใตก้ารควบคมุคณะกรรมการทีม่สีมาชกิหา้คน	รวมถงึ
ประธาน	ผูว้า่การรัฐจะแตง่ตัง้ประธานและกรรมการหนึง่คน	
อยัการสงูสดุ	คณะกรรมาธกิารวฒุสิภา	และประธานสภา
แตล่ะคน	จะแตง่ตัง้สมาชกิหนึง่คน	การแตง่ตัง้เหลา่นีค้วร
เป็นการแตง่ตัง้จากชาวแคลฟิอรเ์นยีทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
ดา้นความเป็นสว่นตวั	เทคโนโลย	ีและสทิธผิูบ้รโิภค
(b) การแตง่ตัง้ครัง้แรกส�าหรับหน่วยงานดงักลา่วจะตอ้ง
ด�าเนนิการภายใน	90	วนันับจากวนัทีม่ผีลใหม้าตรานีเ้พิม่
เขา้ไปในกฎหมายถกู
มาตรา 24.2. มาตรา	1798.199.15	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.15. สมาชกิของคณะกรรมการของหน่วยงาน
จะตอ้ง:
(a) มคีณุสมบตั	ิประสบการณ	์และทกัษะ	โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในดา้นความเป็นสว่นตวัและเทคโนโลยทีีจ่�าเป็นในการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องหน่วยงานและใชอ้�านาจของหน่วยงาน
(b) รักษาความลบัของขอ้มลูทีต่นไดรั้บทราบในระหวา่ง
การปฏบิตังิานหรอืใชอ้�านาจของตน	ยกเวน้เทา่ที่
กฎหมายวา่ดว้ยบนัทกึสาธารณะ	(Public	Records	
Act) จะก�าหนดใหเ้ปิดเผย
(c) เป็นอสิระจากอทิธพิลภายนอก	ไมว่า่โดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม	และจะตอ้งไมแ่สวงหาหรอืรับค�าชีน้�าจากผูอ้ืน่
(d) ละเวน้จากการกระท�าใด	ๆ	ทีข่ดัตอ่หนา้ทีข่องตนและ
มสีว่นรว่มในอาชพีทีไ่มเ่ขา้กนั	ไมว่า่จะมรีายไดห้รอืไม่
กต็าม	ในระหวา่งทีด่�ารงต�าแหน่ง
(e) มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูทัง้หมดทีห่น่วยงานเปิด 
เผยใหแ้กป่ระธาน
(f) ถกูหา้มไมใ่หรั้บการจา้งงานจากธรุกจิทีถ่กูบงัคบัคด ี
หรอืฟ้องคดแีพง่ภายใตห้วัขอ้นีใ้นระหวา่งการด�ารง
ต�าแหน่งของสมาชกิหรอืในชว่งหา้ปีกอ่นการแตง่ตัง้
สมาชกิเป็นเวลาหนึง่ปีนับจากออกจากต�าแหน่ง
(g) ถกูหา้มไมใ่หท้�าหนา้ทีเ่พือ่รับคา่ชดเชยในฐานะเป็นตั
วแทนหรอืทนายความหรอืผูแ้ทนใหบ้คุคลอืน่ใดในเรือ่งที่
รอด�าเนนิการตอ่หนา้หน่วยงาน	หากมจีดุประสงคเ์พือ่มี
อทิธพิลตอ่การด�าเนนิการของตวัแทน	เป็นเวลาสองปีนับ
จากออกจากต�าแหน่ง	
มาตรา 24.3. มาตรา	1798.199.20	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.20. สมาชกิของคณะกรรมการของหน่วยงาน	
รวมถงึประธาน	จะด�ารงต�าแหน่งตามอ�านาจทีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้	แตจ่ะตอ้งด�ารงต�าแหน่งไมเ่กนิแปดปีตดิตอ่กนั	

(d) แมจ้ะมอีนุมาตรา	(a) แตร่ะยะเวลาในการน�าขอ้บงัคบัฉบบั
สดุทา้ยทีก่ฎหมายก�าหนดเพิม่เตมิจากอนุมาตรานีม้าใชจ้ะเป็น
วนัที	่1	กรกฎาคม	2022	เริม่ตัง้แตว่นัที	่1	กรกฎาคม	2021	
เป็นตน้ไป	หรอืหกเดอืนนับจากทีห่น่วยงานแจง้ไปยงัอยัการ
สงูสดุวา่พรอ้มทีจ่ะเริม่ออกกฎภายใตห้วัขอ้นี	้หน่วยงาน
คุม้ครองความเป็นสว่นตวัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีจะตอ้งใชอ้�านาจ
ทีม่อบหมายใหอ้ยัการสงูสดุเพือ่น�าขอ้บงัคบัตามมาตรานีม้าใช	้
แมว้า่จะมกีฎหมายอืน่ใด	การบงัคบัใชบ้ทบญัญัตขิองกฎหมาย
ทีเ่พิม่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิตามกฎหมายนี	้ทัง้ทางแพง่และทาง
ปกครอง	จะไมเ่ริม่จนกวา่จะถงึวนัที	่1	กรกฎาคม	2023	และจะ
ตอ้งบงัคบัใชเ้ฉพาะการละเมดิทีเ่กดิขึน้ในหรอืหลงัจากวนัทีด่งั
กลา่วเป็นตน้ไปเทา่นัน้	การบงัคบัใชบ้ทบญัญัตขิองกฎหมายที่
มอียูใ่นกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีแหง่ปี	2018	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิตามกฎหมายนี	้จะ
ยงัคงมผีลและจะสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้นกวา่บทบญัญัติ
เดยีวกนัของกฎหมายนีจ้ะสามารถบงัคบัใชไ้ด ้
มาตรา 22. มาตรา	1798.190	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.190. การตอ่ตา้นการหลกีเลีย่ง
1798.190. ศาลหรอืหน่วยงานจะละเวน้ขัน้ตอนหรอื
ธรุกรรมขัน้กลางเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการ
ท�าใหจ้ดุประสงคข์องหวัขอ้เกดิผลนี:้
(a) หากขัน้ตอนหรอืธรุกรรมเป็นสว่นประกอบของธ ุ
รกรรมเดยีวทีต่ัง้ใจจะด�าเนนิการตัง้แตเ่ริม่ตน้	โดยมเีจตนา
ทีจ่ะหลกีเลีย่งการเขา้ถงึหวัขอ้นี	้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู
โดยธรุกจิตอ่บคุคลภายนอกเพือ่หลกีเลีย่งค�าจ�ากดัความ
ของการขายหรอืแบง่ปัน
(b) หากมกีารด�าเนนิการตามขัน้ตอนหรอืธรุกรรมโดยม ี
จดุประสงคเ์พือ่หลกีเลีย่งค�าจ�ากดัความของการขายหรอื
แบง่ปันโดยการตดัขอ้ควรพจิารณาทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืมคีา่
อืน่	ๆ	ออกไป	รวมถงึโดยการเขา้ท�าสญัญาทีไ่มร่วมถงึ
การแลกเปลีย่นเป็นขอ้ควรพจิารณาทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืมคีา่
อืน่	ๆ	แตใ่นกรณีทีคู่ส่ญัญาไดรั้บบางสิง่ทีม่คีา่หรอืใช	้
ศาลจะละเวน้ขัน้ตอนหรอืธรุกรรมขัน้กลางเพือ่ใหม้ผีล
ตามจดุประสงคข์องหวัขอ้นี้
มาตรา 23. มาตรา	1798.192	แหง่ประมวลกฎหมาย
แพง่ถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.192. การสละสทิธิ์
1798.192. บทบญัญัตใิด	ๆ	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ประเภทใดกต็าม	รวมถงึการสละสทิธิใ์นการฟ้องคดโีดยผู ้
แทน	ซึง่อา้งวา่จะสละหรอืจ�ากดัสทิธขิองผูบ้รโิภคภายใต ้
หวัขอ้นีใ้นทางใดทางหนึง่	รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงสทิธิ
ในการเยยีวยาหรอืวธิกีารบงัคบัใช	้จะถอืวา่ขดัตอ่นโยบาย
สาธารณะ	และจะถอืเป็นโมฆะและไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ด	้
มาตรานีจ้ะตอ้งไมห่า้มใหผู้บ้รโิภคปฏเิสธทีจ่ะขอขอ้มลู
จากธรุกจิ	ปฏเิสธทีจ่ะเลอืกปฏเิสธเลอืกปฏเิสธไมใ่ห ้
ธรุกจิขายขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค	หรอือนุญาตให ้
ธรุกจิขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคหลงั
จากทีไ่ดเ้ลอืกปฏเิสธไปแลว้
มาตรา 24. การจัดตัง้หน่วยงานคุม้ครองความเป็นสว่น
ตวัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
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(f) ใหค้�าแนะน�าแกธ่รุกจิเกีย่วกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิ 
ชอบของตนภายใตห้วัขอ้นี	้และแตง่ตัง้หวัหนา้ผูต้รวจสอบ
ความเป็นสว่นตวั	(Chief	Privacy	Auditor) เพือ่ด�าเนนิการ
ตรวจสอบธรุกจิใหเ้ป็นไปตามหวัขอ้นีต้ามขอ้บงัคบัทีน่�ามา
ใชต้ามวรรค	(18) ของอนุมาตรา	(a) ของมาตรา	
1798.185
(g) ใหค้วามชว่ยเหลอืและค�าแนะน�าทางเทคนคิแกส่ภา
นติบิญัญัตเิกีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นสว่น
ตวั	เมือ่มกีารรอ้งขอ
(h) ตรวจตดิตามการพัฒนาทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการคุม้ครอง 
ขอ้มลูสว่นบคุคล	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่	การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารและแนวปฏบิตัเิชงิพาณชิย์
(ฌ) รว่มมอืกบัหน่วยงานอืน่	ๆ	ทีม่เีขตอ�านาจศาลเหนอื
กฎหมายความเป็นสว่นตวั	และกบัหน่วยงานทีป่ระมวลผล
ขอ้มลูในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	รัฐ	เขตแดน	และประเทศอืน่	ๆ	
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารใชก้ารคุม้ครองความเป็นสว่น
ตวัอยา่งสอดคลอ้งกนั
(j) ก�าหนดกลไกเพือ่ทีบ่คุคลทีท่�าธรุกจิในรัฐแคลฟิอ 
รเ์นยีซึง่ไมเ่ป็นไปตามค�าจ�ากดัความของธรุกจิทีร่ะบไุวใ้น
วรรค	(1) (2) หรอื	(3) ของอนุมาตรา	(d) ของมาตรา	
1798.140	อาจรับรองโดยสมคัรใจวา่ตนปฏบิตัติามหวัขอ้
นีต้ามทีร่ะบไุวใ้นวรรค	(4) ของอนุมาตรา	(d) ของมาตรา	
1798.140	และเปิดเผยรายชือ่หน่วยงานเหลา่นัน้ตอ่
สาธารณชนทัว่ไป
(k) รอ้งขอ	ทบทวน	และอนุมตัคิ�าขอเงนิอดุหนุนเทา่ทีม่ี
เงนิทนุอยูต่ามวรรค	(2) ของอนุมาตรา	(b) ของมาตรา	
1798.160
(l) ด�าเนนิการอืน่	ๆ	ทัง้หมดทีจ่�าเป็นหรอืเหมาะสมในการ
ใชอ้�านาจ	อ�านาจหนา้ที	่และเขตอ�านาจศาล	และ
พยายามสรา้งความสมดลุใหก้บัเป้าหมายในการเสรมิ
สรา้งความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค	ขณะเดยีวกนักใ็ห ้
ความส�าคญักบัผลกระทบตอ่ธรุกจิ
มาตรา 24.8. มาตรา	1798.199.45	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.45. (a) เมือ่ไดรั้บขอ้รอ้งทกุขท์ีใ่หค้�าสาบาน
แลว้จากบคุคลใด	ๆ	หรอืการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนเอง	หน่วยงานอาจสบืสวนการละเมดิหวัขอ้นีท้ี่
อาจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	ผูรั้บจา้ง	หรอื
บคุคลใดกต็าม	หน่วยงานอาจตดัสนิใจทีจ่ะไมส่บืสวนขอ้
รอ้งทกุขห์รอืตดัสนิใจทีจ่ะใหเ้วลาธรุกจิเพือ่แกไ้ขการ
ละเมดิทีถ่กูกลา่วหา	ในการตดัสนิใจทีจ่ะไมส่บืสวนหรอืให ้
เวลาเพิม่เตมิเพือ่แกไ้ข	หน่วยงานอาจพจิารณาสิง่ตอ่ไปนี:้	
(1) การไมม่เีจตนาทีจ่ะละเมดิหวัขอ้นี้
(2) ความพยายามโดยสมคัรใจของธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	
ผูรั้บจา้ง	หรอืบคุคลทีจ่ะแกไ้ขการละเมดิทีถ่กูกลา่วหา
กอ่นทีห่น่วยงานจะไดรั้บแจง้ขอ้รอ้งทกุข์
(b) หน่วยงานจะตอ้งแจง้ใหบ้คุคลทีย่ืน่ขอ้รอ้งทกุขท์รา 
บเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัการด�าเนนิการ	ถา้ม	ีซึง่หน่วย
งานไดด้�าเนนิการหรอืวางแผนทีจ่ะด�าเนนิการกบัขอ้รอ้งทกุข	์
พรอ้มเหตผุลของการด�าเนนิการหรอืการไมด่�าเนนิการนัน้

มาตรา 24.4. มาตรา	1798.199.25	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.25. ในแตล่ะวนัทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นต�าแหน่ง
ราชการ	สมาชกิของคณะกรรมการของหน่วยงานจะไดรั้บ
คา่ตอบแทนในอตัราหนึง่รอ้ยดอลลาร	์($100) ซึง่จะปรับ
ทกุสองปี	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอตัราคา่ครองชพีที่
เปลีย่นแปลงไป	และจะสามารถเบกิคนืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
ในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นต�าแหน่งราชการได ้
มาตรา 24.5. มาตรา	1798.199.30	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.30. คณะกรรมการของหน่วยงานจะแตง่ตัง้
กรรมการบรหิาร	ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและขอ้บงัคบั
ของหน่วยงาน	และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั	หน่วยงานจะตอ้งแตง่
ตัง้และปลดเจา้หนา้ที	่ทีป่รกึษา	และพนักงานตามกฎหมาย
ขา้ราชการพลเรอืนทีใ่ชบ้งัคบั	และจะก�าหนดคา่ตอบแทนและ
หนา้ทีข่องพนักงาน	หน่วยงานอาจท�าสญัญาส�าหรับบรกิารที่
พนักงานของหน่วยงานไมส่ามารถจัดหาใหไ้ด ้
มาตรา 24.6. มาตรา	1798.199.35	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.35. คณะกรรมการของหน่วยงานอาจมอบ
อ�านาจใหป้ระธานหรอืกรรมการบรหิารด�าเนนิการในนามของ
หน่วยงานระหวา่งการประชมุของหน่วยงาน	ยกเวน้ในสว่นที่
เกีย่วกบัการระงับการบงัคบัคดแีละอ�านาจในการออกกฎ
มาตรา 24.7. มาตรา	1798.199.40	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.40. หน่วยงานจะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปนี:้
(a) บรหิารจัดการ	ใชง้าน	และบงัคบัใชห้วัขอ้นีผ้า่นการ
ฟ้องคดทีางการปกครอง
(b) ณ	วนัทีแ่ละหลงัจากวนัที	่1	กรกฎาคม	2021	แลว้แต่
วา่อยา่งใดจะเร็วกวา่	หรอืภายในหกเดอืนนับจากทีห่น่วย
งานไดแ้จง้ใหอ้ยัการสงูสดุทราบวา่พรอ้มทีจ่ะรับหนา้ทีใ่น
การออกกฎภายใตห้วัขอ้นี	้น�ามาใช	้แกไ้ขเพิม่เตมิ	และเลกิ
ขอ้บงัคบัตามมาตรา	1798.185	เพือ่ด�าเนนิการตามจดุ
ประสงคแ์ละบทบญัญัตขิองกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่น
ตวัของผูบ้รโิภคแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีแหง่ปี	2018	รวมถงึขอ้
บงัคบัทีร่ะบขุอ้ก�าหนดในการเกบ็บนัทกึส�าหรับธรุกจิ	เพือ่
ใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้นี้
(c) คุม้ครองสทิธคิวามเป็นสว่นตวัขัน้พืน้ฐานของบคุคล 
ธรรมดาทีเ่กีย่วกบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของตนผา่นการ
ด�าเนนิการตามหวัขอ้นี้
(d) สง่เสรมิการรับรูแ้ละความเขา้ใจของสาธารณชนทัว่ 
ไปเกีย่วกบัความเสีย่ง	กฎ	หนา้ทีรั่บผดิชอบ	การป้องกนั	
และสทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวบรวม	การใช	้การขาย	และการ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล	รวมถงึสทิธขิองผูเ้ยาวท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้มลูของตนเอง	และใหร้ายงานสาธารณะทีส่รปุการ
ประเมนิความเสีย่งทีย่ืน่ตอ่หน่วยงานตามวรรค	(15) ของ
อนุมาตรา	(a) ของมาตรา	1798.185	ขณะเดยีวกนักท็�าให ้
แน่ใจไดว้า่การรักษาความปลอดภยัขอ้มลูจะไมถ่กูผอ่นปรน
(e) ใหค้�าแนะน�าแกผู่บ้รโิภคเกีย่วกบัสทิธขิองตนภายใต ้
หวัขอ้นี้
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11517	แหง่ประมวลกฎหมายของรัฐบาล	หน่วยงานจะ
ตอ้งระบเุหตผุลทีป่ฏเิสธค�าวนิจิฉัยเป็นลายลกัษณอ์กัษร
มาตรา 24.12. มาตรา	1798.199.65	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.65. หน่วยงานอาจออกหมายเรยีกพยาน	
บงัคบัใหพ้ยานเขา้รว่มและเบกิความ	จัดใหม้กีารค�าสาบาน
และค�ายนืยนั	เกบ็พยานหลกัฐาน	และออกหมายเรยีก
พยานเพือ่ก�าหนดใหจั้ดท�าสมดุบนัทกึ	เอกสาร	บนัทกึ	
หรอืสิง่ของอืน่ใดทีม่คีวามส�าคญัในการปฏบิตัหินา้ทีห่รอื
การใชอ้�านาจของหน่วยงาน	รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง
อ�านาจในการตรวจสอบวา่ธรุกจิปฏบิตัติามหวัขอ้นีห้รอืไม่
มาตรา 24.13. มาตรา	1798.199.70	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.70. จะไมม่กีารฟ้องคดทีางปกครองตาม
หวัขอ้นี	้ซ ึง่จะกลา่วหาวา่มกีารละเมดิบทบญัญัตใิด	ๆ	
ของหวัขอ้นีนั้บจากวนัทีม่กีารละเมดิเกดิขึน้เกนิหา้ปี
(a) กระบวนการแจง้การพจิารณาสาเหตทุีน่่าจะเป็นตามที ่
มาตรา	1798.199.50	ก�าหนดไว	้ใหแ้กบ่คุคลทีถ่กูกลา่วหาวา่
ละเมดิหวัขอ้นี	้จะถอืวา่เป็นการเริม่การฟ้องคดทีางปกครอง
(b) หากบคุคลทีถ่กูกลา่วหาวา่ละเมดิหวัขอ้นีม้สีว่นรว่มใน 
การปิดบงัการกระท�าหรอืตวัตนของบคุคลเพือ่ฉอ้โกง	อายุ
ความเป็นเวลาหา้ปีจะถกูหยดุไวส้�าหรับชว่งเวลาการปกปิด
ดงักลา่ว	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้“การ
ปิดบงัเพือ่ฉอ้โกง”	หมายถงึ	บคุคลทราบขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส�าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีข่องตนภายใตห้วัขอ้นี	้และ
จงใจปิดบงัขอ้เท็จจรงิดงักลา่วในการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืละเวน้
การปฏบิตัหินา้ทีเ่หลา่นัน้เพือ่จดุประสงคใ์นการฉอ้โกง
สาธารณชนทัว่ไปเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ดรั้บสทิธภิายใตห้วัขอ้นี้
(c) หากเมือ่ไดรั้บค�าสัง่จากศาลสงูใหจั้ดท�าเอกสารใด	ๆ	
ตามหมายเรยีกพยานในกระบวนการพจิารณาทาง
ปกครองใด	ๆ	ภายใตห้วัขอ้นี	้บคุคลทีถ่กูกลา่วหาวา่
ละเมดิหวัขอ้นีไ้มส่ามารถจัดท�าเอกสารตามค�าสัง่ภายใน
วนัทีส่ัง่ใหป้ฏบิตัติามได	้อายคุวามเป็นเวลาหา้ปีจะถกู
หยดุไวส้�าหรับชว่งเวลาลา่ชา้นับจากวนัทีย่ืน่ค�าขอให ้
บงัคบัจนถงึวนัทีจั่ดท�าเอกสาร
มาตรา 24.14. มาตรา	1798.199.75	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.75. (a) นอกเหนอืจากมาตรการเยยีวยาอืน่	ๆ	
ทีม่อียู	่หน่วยงานอาจด�าเนนิการฟ้องคดแีพง่และรับค�า
พพิากษาในศาลสงูเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการเรยีก
เกบ็คา่ปรับทางปกครองทีค่า้งช�าระตามหวัขอ้นีนั้บจากการ
พจิารณาทบทวนการฟ้องคดขีองหน่วยงานโดยศาลสิน้สดุลง	
การฟ้องคดอีาจถกูยืน่ฟ้องเป็นขอ้เรยีกรอ้งเล็กนอ้ย	คดแีพง่
แบบจ�ากดัวงเงนิหรอืไมจ่�ากดัวงเงนิ	ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ�านวน
เงนิตามเขตอ�านาจศาล	สถานทีส่�าหรับการฟ้องคดนีีจ้ะอยูใ่น
เทศมณฑลทีห่น่วยงานเรยีกเกบ็คา่ปรับทางปกครอง	เพือ่
รับค�าพพิากษาในกระบวนการพจิารณาตามมาตรานี	้หน่วย
งานจะตอ้งแสดงทัง้หมดตอ่ไปนีต้ามวธิดี�าเนนิการและกฎ
ของพยานหลกัฐานดงัทีใ่ชใ้นการฟ้องคดแีพง่ปกต:ิ
(1) วา่มกีารเรยีกเกบ็คา่ปรับทางปกครองตามวธิดี�าเนนิ
การทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้นีแ้ละด�าเนนิการตามขอ้บงัคบั

มาตรา 24.9. มาตรา	1798.199.50	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.50. หน่วยงานจะตอ้งแจง้วา่ไมพ่บสาเหตทุี่
น่าจะเชือ่ไดว้า่มกีารละเมดิหวัขอ้นี	้เวน้แตธ่รุกจิ	ผูใ้ห ้
บรกิาร	ผูรั้บจา้ง	หรอืบคุคลทีถ่กูกลา่วหาวา่ละเมดิหวัขอ้นี้
จะไดรั้บแจง้เกีย่วกบัการละเมดิผา่นทางกระบวนการสง่
หมายหรอืทางไปรษณียล์งทะเบยีน	พรอ้มกบัใบเสร็จรับ
เงนิการสง่คนืทีร่อ้งขอและขอ้มลูสรปุของหลกัฐาน	และได ้
รับแจง้ใหท้ราบถงึสทิธใินการแสดงตนดว้ยตนเองและใหท้ี่
ปรกึษาเป็นตวัแทนในกระบวนการพจิารณาใด	ๆ	ของหน่วย
งานทีด่�าเนนิการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการ
พจิารณาวา่มสีาเหตทุีน่่าจะเชือ่ไดว้า่บคุคลนัน้ละเมดิหวัขอ้
นีห้รอืไมก่อ่นทีห่น่วยงานจะพจิารณาการละเมดิทีถ่กูกลา่ว
หาอยา่งนอ้ย	30	วนั	การแจง้ใหผู้ถ้กูกลา่วหาวา่ละเมดิ
ทราบ	จะตอ้งถอืวา่ท�าในวนัทีส่ง่	วนัทีล่งนามในใบเสร็จรับ
เงนิไปรษณียล์งทะเบยีน	หรอืหากไมไ่ดล้งนามในใบเสร็จ
รับเงนิไปรษณียล์งทะเบยีน	จะถอืวา่ท�าในวนัทีท่ีท่�าการ
ไปรษณียด์�าเนนิการสง่คนื	กระบวนการพจิารณาทีด่�าเนนิ
การเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการพจิารณาสาเหตทุี่
น่าจะเป็นจะตอ้งเป็นแบบสว่นตวั	เวน้แตผู่ถ้กูกลา่วหาวา่
ละเมดิจะยืน่ค�าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรกบัหน่วยงานให ้
ด�าเนนิกระบวนการพจิารณาตอ่สาธารณชนทัว่ไป
มาตรา 24.10. มาตรา	1798.199.55	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.55. (a) เมือ่หน่วยงานพจิารณาวา่มสีาเหตุ
ทีน่่าจะเชือ่ไดว้า่มกีารละเมดิหวัขอ้นี	้หน่วยงานจะจัดการ
พจิารณาเพือ่ตดัสนิวา่มกีารละเมดิหรอืการละเมดิหลาย
ครัง้เกดิขึน้หรอืไม	่จะตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบและด�าเนนิ
การพจิารณาตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิดี�าเนนิการทาง
ปกครอง	(หมวด	5	(เริม่ดว้ยมาตรา	11500) สว่น	1	ภาค	
3	หวัขอ้	2	ของประมวลกฎหมายของรัฐบาล) หน่วยงาน
จะมอี�านาจทัง้หมดทีไ่ดรั้บตามหมวดดงักลา่ว	หากหน่วย
งานตดัสนิบนพืน้ฐานของการพจิารณาทีด่�าเนนิการตาม
อนุมาตรานีว้า่มกีารละเมดิหรอืการละเมดิหลายครัง้เกดิ
ขึน้	หน่วยงานจะออกค�าสัง่ทีอ่าจก�าหนดใหผู้ล้ะเมดิ
กระท�าการทัง้หมดหรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
(1) ยตุแิละเลกิการละเมดิหวัขอ้นี้
(2) จา่ยคา่ปรับทางการปกครองสงูสดุสองพันหา้รอ้ย
ดอลลาร	์($2,500) ส�าหรับการละเมดิแตล่ะครัง้	หรอื
สงูสดุเจ็ดพันหา้รอ้ยดอลลาร	์($7,500) ส�าหรับการ
ละเมดิโดยเจตนาแตล่ะครัง้	และการละเมดิแตล่ะครัง้ที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูเ้ยาวใ์ห ้
แกก่องทนุความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค	ภายในกองทนุ
ทัว่ไปของรัฐตามมาตรา	1798.155	ในกรณีทีห่น่วยงาน
พจิารณาวา่ไมม่กีารละเมดิเกดิขึน้	หน่วยงานจะเผยแพร่
ค�าประกาศทีร่ะบวุา่ไมม่กีารละเมดิ
(b) หากบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปตอ้งรับผดิชอบตอ่การละ 
เมดิใดกต็าม	บคุคลดงักลา่วจะตอ้งรับผดิรว่มกนัและแทนกนั
มาตรา 24.11. มาตรา	1798.199.60	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.60. เมือ่ใดกต็ามทีห่น่วยงานปฏเิสธค�า
วนิจิฉัยของผูพ้พิากษากฎหมายปกครองตามมาตรา	
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บรโิภครายยอ่ยตามทีป่รับตามวรรค	(5) ของอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1798.185	ซึง่จะตอ้งไดรั้บการประเมนิ
และชดใชใ้นการด�าเนนิการทางแพง่ในนามของประชาชน
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีโดยอยัการสงูสดุ	ศาลอาจพจิารณา
ความรว่มมอืโดยสจุรติของธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	ผูรั้บจา้ง	
หรอืบคุคลอืน่ในการก�าหนดจ�านวนของเบีย้ปรับทางแพง่
(b) เบีย้ปรับทางแพง่ใด	ๆ	ทีไ่ดม้าจากการฟ้องคดโีดย
อยัการสงูสดุส�าหรับการละเมดิขอ้นี	้และรายไดจ้ากการ
ยตุกิารฟ้องคดใีด	ๆ	ดงักลา่วจะถกูฝากไวใ้นกองทนุความ
เป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค
(c) เมือ่อยัการสงูสดุรอ้งขอ	หน่วยงานจะตอ้งพักการฟ้องคดี
ทางปกครองหรอืการสอบสวนภายใตข้อ้นี	้เพือ่อนุญาตให ้
อยัการสงูสดุด�าเนนิการสอบสวนหรอืการฟ้องคดทีางแพง่	
และจะไมด่�าเนนิการฟ้องคดทีางปกครองหรอืการสอบสวนตอ่
ไป	เวน้แตอ่ยัการสงูสดุจะก�าหนดในภายหลงัวา่จะไมด่�าเนนิ
การฟ้องคดทีางปกครองหรอืการสอบสวนตอ่ไป	หน่วยงานไม่
อาจจ�ากดัอ�านาจของอยัการสงูสดุในการบงัคบัใชห้วัขอ้นี้
(d) อยัการสงูสดุอาจไมฟ้่องคดแีพง่ภายใตม้าตรานีส้�า 
หรับการละเมดิใด	ๆ	ตอ่หวัขอ้นีห้ลงัจากทีห่น่วยงานไดอ้อก
ค�าตดัสนิตามมาตรา	1798.199.85	หรอืค�าสัง่ตามมาตรา	
1798.199.55	ตอ่บคุคลนัน้ส�าหรับการละเมดิเดยีวกนั
(e) มาตรานีจ้ะไมก่ระทบตอ่สทิธใินการฟ้องคดแีบบสว่น
ตวัทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	1798.150
มาตรา 24.18. มาตรา	1798.199.95	ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายแพง่	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.95. (a) โดยเอกสารฉบบันีม้กีารจัดสรรจาก 
กองทนุทัว่ไปของรัฐใหก้บัหน่วยงานเป็นจ�านวนเงนิหา้ลา้น
ดอลลาร	์($5,000,000) ในชว่งปีงบประมาณ	2020–2021	
และจ�านวนเงนิสบิลา้นดอลลาร	์($10,000,000) ทีป่รับเปลีย่น
ส�าหรับการเปลีย่นแปลงคา่ครองชพีในแตล่ะปีงบประมาณหลงั
จากนัน้	เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุนการด�าเนนิงานของ
หน่วยงานตามหวัขอ้นี	้การใชจ้า่ยเงนิภายใตก้ารจัดสรรนีจ้ะ
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาทบทวนของฝ่ายบรหิารตามปกตทิี่
มอบใหก้บัการจัดสรรอืน่ของรัฐ	สภานติบิญัญัตจิะตอ้งจัดสรร
จ�านวนเงนิเพิม่เตมิเหลา่นัน้ใหก้บักรรมาธกิารและหน่วยงานอืน่	
ๆ	ตามความจ�าเป็นเพือ่ด�าเนนิการตามบทบญัญัตขิองหวัขอ้นี้
(b) ในการจัดเตรยีมงบประมาณของรัฐและรา่งกฎหมาย 
งบประมาณทีส่ง่ไปยงัสภานติบิญัญัต	ิกระทรวงการคลงั
จะรวมรายการส�าหรับการสนับสนุนหวัขอ้นีซ้ ึง่จะตอ้งระบุ
ส ิง่ตอ่ไปนีท้ัง้หมด:
(1) จ�านวนเงนิทีจ่ะจัดสรรใหก้บัหน่วยงานอืน่เพือ่ปฏบิตั ิ
หนา้ทีข่องตนภายใตห้วัขอ้นี	้ซ ึง่จะเป็นจ�านวนเงนิทีเ่พิม่
ขึน้จากรายการสนับสนุนของหน่วยงานเหลา่นัน้
(2) จ�านวนเงนิเพิม่เตมิทีส่ภานติบิญัญัตจิ�าเป็นตอ้ง
จัดสรรใหก้บัหน่วยงานเพือ่ด�าเนนิการตามจดุประสงคข์อง
หวัขอ้นี	้ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรานี้
(3) ในวงเล็บ	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคท์างขอ้มลู	
การจัดสรรเงนิอยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะปีงบประมาณจ�านวน
สบิลา้นดอลลาร	์($10,000,000) ทีป่รับตามการ
เปลีย่นแปลงคา่ครองชพีทีด่�าเนนิการตามมาตรานี้

(2) วา่จ�าเลยหรอืจ�าเลยตา่ง	ๆ	ในการฟ้องคดไีดรั้บแจง้
ใหท้ราบเกีย่วกบัการเรยีกเกบ็คา่ปรับทางปกครองโดย
การแจง้จรงิหรอืการแจง้โดยนัยแหง่กฎหมาย
(3) วา่หน่วยงานเรยีกรอ้งใหช้�าระเงนิแลว้และยงัไมไ่ดรั้บ
เงนิเต็มจ�านวน
(b) การฟ้องคดแีพง่ตามอนุมาตรา	(a) จะเริม่ภายในสีปี่
นับจากวนัทีเ่รยีกเกบ็คา่ปรับทางปกครอง
มาตรา 24.15. มาตรา	1798.199.80	ถกูเพิม่เขา้ไปใน
ประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.80. (a) หากระยะเวลาในการพจิารณาทบทวน
โดยศาลของค�าสัง่หรอืค�าวนิจิฉัยสดุทา้ยของหน่วยงานสิน้
สดุลง	หรอืหากการพจิารณาทบทวนโดยศาลของค�าสัง่หรอื
ค�าวนิจิฉัยนัน้หมดลง	หน่วยงานอาจยืน่ค�าขอตอ่เสมยีนของ
ศาลเพือ่ขอค�าตดัสนิเพือ่รวบรวมคา่ปรับทางปกครองที่
ก�าหนดโดยค�าสัง่หรอืค�าวนิจิฉัย	หรอืค�าสัง่ทีแ่กไ้ขตามค�า
วนิจิฉัยในการพจิารณาทบทวนโดยศาล
(b) การใชก้ฎหมายซึง่จะรวมถงึส�าเนาค�าสัง่หรอืค�าวนิจิฉั
ยทีไ่ดรั้บการรับรอง	หรอืค�าสัง่ทีแ่กไ้ขตามค�าวนิจิฉัยใน
การพจิารณาทบทวนโดยศาล	และหลกัฐานการใหบ้รกิาร
ของค�าสัง่หรอืค�าวนิจิฉัย	ถอืเป็นการแสดงหลกัฐานที่
เพยีงพอตอ่การออกใบส�าคญัแสดงสทิธคิ�าพพิากษาใน
การเรยีกเกบ็คา่ปรับทางปกครอง	เสมยีนของศาลจะเขา้สู่
การพจิารณาคดโีดยทนัทตีามการด�าเนนิการ
(c) การใชก้ฎหมายตามมาตรานีจ้ะใชต้อ่เสมยีนของศาลสู
งในเทศมณฑลทีซ่ ึง่หน่วยงานก�าหนดคา่ปรับทางปกครอง
(d) ค�าพพิากษาทีล่งสารบบตามมาตรานีม้ผีลตามกฎ 
หมายและบงัคบัใชไ้ดเ้ชน่เดยีวกบัและอยูภ่ายใต ้
บทบญัญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการตดัสนิในการ
ด�าเนนิการทางแพง่และอาจบงัคบัใชใ้นลกัษณะเดยีวกบั
ทีล่งสารบบค�าพพิากษาอืน่ใดของศาลไว ้
(e) หน่วยงานอาจน�าการใชก้ฎหมายตามมาตรานีภ้ายใน
สีปี่เทา่นัน้หลงัจากวนัทีก่ารพจิารณาทบทวนโดยศาลของ
ค�าสัง่หรอืค�าวนิจิฉัยทัง้หมดไดห้มดลงแลว้
(f) วธิกีารแกไ้ขทีม่อียูใ่นมาตรานีเ้พิม่เตมิจากทีม่อียูภ่าย
ใตก้ฎหมายอืน่
มาตรา 24.16. มาตรา	1798.199.85	ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายแพง่	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.85. การตดัสนิใจใด	ๆ	ของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีนหรอืการปรับทางปกครอง	จะตอ้ง
ไดรั้บการพจิารณาทบทวนโดยศาลในการด�าเนนิการทีผู่ม้ ี
สว่นไดเ้สยีน�าไปสูก่ารรอ้งเรยีนหรอืการปรับทางปกครอง	
และจะอยูภ่ายใตม้าตรฐานการใชด้ลุพนิจิในทางทีผ่ดิ
มาตรา 24.17. มาตรา	1798.199.90	ถกูเพิม่เขา้มาใน
ประมวลกฎหมายแพง่	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.90. (a) ธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	ผูรั้บจา้ง	หรอื
บคุคลอืน่ใด	ทีล่ะเมดิขอ้นี	้จะตอ้งถกูค�าสัง่หา้มและตอ้ง
รับโทษทางแพง่ไมเ่กนิสองพันหา้รอ้ยดอลลาร	์($2,500) 
ส�าหรับการละเมดิแตล่ะครัง้	หรอืเจ็ดพันหา้รอ้ยดอลลาร	์
($7,500) ส�าหรับการละเมดิโดยเจตนาแตล่ะครัง้	และ
การละเมดิแตล่ะครัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผู ้
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บทบญัญัตทิีเ่หลอือยูห่รอืการใชบ้ทบญัญัตจิะตอ้งไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบ	แตจ่ะยงัคงมผีลตามกฎหมายและบงัคบัใชไ้ด ้
อยา่งสมบรูณค์รบถว้น	และเพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายนี	้
บทบญัญัตขิองขอ้เสนอนีจ้งึสามารถแยกออกจากกนัได	้
หากศาลพบวา่การตดัสนิในขัน้สดุทา้ยซึง่ไมส่ามารถ
พจิารณาทบทวนได	้การแยกขององคป์ระกอบหรอืกจิกรรม
หนึง่หรอืมากกวา่ออกจากการใชง้านของกฎหมายนี	้ท�าให ้
กฎหมายนีข้ดัตอ่รัฐธรรมนูญ	ขอ้ยกเวน้เหลา่นัน้ควรไดรั้บ
การแยกจากกนัและกฎหมายนีค้วรใชไ้ดก้บัองคป์ระกอบหรอื
กจิกรรมซึง่กอ่นหนา้นีไ้ดรั้บการยกเวน้จากกฎหมายนี	้เป็น
ความมุง่หมายของผูล้งคะแนนเสยีงทีก่ฎหมายนีไ้ดรั้บการ
บญัญัต	ิโดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัและไมว่า่เนือ้หาซึง่ไมถ่กูตอ้งใด	
ๆ	ไดถ้กูรวมไว	้หรอืไดม้กีารใชง้านใด	ๆ	ทีไ่มถ่กูตอ้ง
มาตรา 27. การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนทีแ่ยง้กนั
(a) ในกรณีทีข่อ้เสนอนีแ้ละขอ้เสนออืน่ทีเ่กีย่วกบัความ 
เป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคจะปรากฏในบตัรลงคะแนน
เดยีวกนัทัว่ทัง้รัฐ	ใหถ้อืวา่บทบญัญัตขิองขอ้เสนออืน่นัน้
ขดัแยง้กบัขอ้เสนอนี	้ในกรณีทีข่อ้เสนอนีไ้ดรั้บการลง
คะแนนเสยีงทีย่นืยนัมากกวา่ขอ้เสนอทีถ่อืวา่ขดัแยง้กบั
มาตรการนี	้ใหบ้งัคบัใชบ้ทบญัญัตขิองขอ้เสนอนีอ้ยา่ง
ครบถว้น	และขอ้เสนออืน่	ๆ	จะไมม่ผีลและเป็นโมฆะ
(b) หากขอ้เสนอนีไ้ดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งคะแนน 
เสยีง	แตถ่กูแทนทีด่ว้ยกฎหมายโดยขอ้เสนออืน่ใดทีข่ดัแยง้
กนัซึง่ไดรั้บการอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้
ครัง้เดยีวกนั	และขอ้เสนอในบตัรลงคะแนนทีข่ดัแยง้กนัจะ
ถอืเป็นโมฆะในภายหลงั	ขอ้เสนอนีจ้ะตอ้งด�าเนนิการเอง
และมผีลตามกฎหมายและบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งสมบรูณค์รบถว้น
มาตรา 28. สทิธขิองบคุคลในอนัทีจ่ะฟ้องรอ้งด�าเนนิคดี
แมว้า่จะมบีทบญัญัตอิืน่ใดของกฎหมาย	หากรัฐหรอืเจา้หนา้ที่
คนใดของรัฐไมส่ามารถปกป้องรัฐธรรมนูญของกฎหมายนีไ้ด	้
หลงัจากไดรั้บการอนุมตัจิากผูล้งคะแนนเสยีง	หน่วยงานของ
รัฐบาลอืน่ใดของรัฐนีจ้ะมอี�านาจในการแทรกแซงกจิการใด	ๆ	ที่
ขดัตอ่ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนีเ้พือ่ใหเ้ป็นไป
ตามจดุประสงคใ์นการปกป้องรัฐธรรมนูญ	ไมว่า่จะเป็นการฟ้อง
คดใีนศาลพจิารณาคดขีองรัฐบาลกลางหรอืของรัฐ	การอทุธรณ	์
หรอืโดยการพจิารณาทบทวนตามค�าวนิจิฉัยของศาลสงูสดุแหง่
รัฐแคลฟิอรเ์นยีหรอืศาลสงูสดุแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา	คา่
ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีส่มเหตสุมผลในการปกป้องการ
ด�าเนนิการจะตอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยจากกองทนุทีเ่หมาะสมกบั
กระทรวงยตุธิรรม	ซึง่จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองโดยทนัที
มาตรา 29. การตคีวามตามเจตนารมณ์
กฎหมายนีจ้ะถกูตคีวามอยา่งเสรเีพือ่ใหบ้รรลจุดุประสงค์
มาตรา 30. ขอ้ความระบวุา่สว่นทีเ่หลอืจะคงอยูห่าก
สว่นหนึง่ถกูถอืวา่ไมถ่กูตอ้ง
กฎหมายนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่เสรมิกฎหมายของรัฐบาล
กลางและของรัฐหากไดรั้บอนุญาต	แตจ่ะไมม่ผีลบงัคบัใช ้
หากการใชก้ฎหมายนัน้ไดรั้บการจับจองกอ่นโดยหรอืขดั
แยง้กบักฎหมายของรัฐบาลกลางหรอืรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	บทบญัญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก
อายตุ�า่กวา่	16	ปีจะมผีลบงัคบัใชเ้ฉพาะเทา่ทีไ่มข่ดัแยง้
กบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทางออนไลนข์อง
เด็กของรัฐบาลกลางเทา่นัน้
มาตรา 31. วนัทีม่ผีลและบงัคบัใช ้

(c) อยัการสงูสดุจะใหก้ารสนับสนุนเจา้หนา้ทีแ่กห่น่วยงาน
จนกวา่หน่วยงานนัน้จะจา้งพนักงานของตนเอง	อยัการ
สงูสดุจะไดรั้บการคนืเงนิจากหน่วยงานส�าหรับบรกิารเหลา่นี้
มาตรา 24.19. มาตรา	1798.199.100	ถกูเพิม่เขา้ไป
ในประมวลกฎหมายแพง่เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1798.199.100. หน่วยงานและศาลใด	ๆ	ตามที่
เกีย่วขอ้ง	จะตอ้งพจิารณาถงึความรว่มมอืโดยสจุรติของ
ธรุกจิ	ผูใ้หบ้รกิาร	ผูรั้บจา้ง	หรอืบคุคลอืน่ในการก�าหนด
จ�านวนคา่ปรับทางปกครองหรอืโทษทางแพง่ส�าหรับการ
ละเมดิหวัขอ้นี	้ธรุกจิจะตอ้งไมถ่กูก�าหนดโดยหน่วยงาน	
ศาล	หรอืวธิกีารอืน่ใด	ใหต้อ้งจา่ยทัง้คา่ปรับทางปกครอง
และคา่ปรับทางแพง่ส�าหรับการละเมดิเดยีวกนั
มาตรา 25. การแกไ้ขเพิม่เตมิ
(a) บทบญัญัตขิองกฎหมายนีอ้าจไดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิหลงัจ
ากไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งคะแนนเสยีงโดยบทกฎหมายที่
ผา่นการลงคะแนนเสยีงของสมาชกิสว่นใหญข่องสภานติบิญัญัติ
แตล่ะสภาและลงนามโดยผูว้า่การรัฐ	โดยมเีงือ่นไขวา่การแกไ้ข
เพิม่เตมิเหลา่นัน้สอดคลอ้งและบรรลจุดุประสงคแ์ละเจตนาของ
กฎหมายนีต้ามทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในมาตรา	3	รวม
ถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ยกเวน้ในมาตรา	1798.145	หาก
กฎหมายทีใ่ชก้ารยกเวน้นัน้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่สง่เสรมิความ
เป็นสว่นตวัและสอดคลอ้งและบรรลจุดุประสงคแ์ละเจตนาของ
กฎหมายนีแ้ละการแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่แกไ้ขค�าวนิจิฉัยของศาล
ของรัฐหรอืรัฐบาลกลางทีถ่อืวา่บทบญัญัตขิองกฎหมายนัน้ไม่
ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรอืไดรั้บการยกเวน้ตามกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง	โดยมเีงือ่นไขวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิใด	ๆ	ใน
กฎหมายทีก่ลา่วถงึศาลจะตอ้งอยูภ่ายใตอ้นุมาตรานี้
(b) แมว้า่จะมมีาตรา	1798.199.25	สภานติบิญัญัตอิาจ
อนุญาตใหม้กีารชดเชยเพิม่เตมิส�าหรับสมาชกิของหน่วย
งานความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยี	หาก
พจิารณาแลว้วา่จ�าเป็นตอ้งด�าเนนิการตามหนา้ทีข่อง
หน่วยงาน	ตามบทกฎหมายทีผ่า่นการลงคะแนนเสยีงดว้ย
เสยีงขา้งมากของสมาชกิของสภานติบิญัญัตแิตล่ะสภา
และลงนามโดยผูว้า่การรัฐ
(c) มาตรานีใ้ชก้บับทกฎหมายทัง้หมดทีม่กีารแกไ้ขเพิม่ 
เตมิหรอืประกาศใชใ้หมซ่ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายนี	้และ
บทบญัญัตทิัง้หมดของบทกฎหมายเหลา่นัน้	ไมว่า่กฎหมาย
นีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัวา่ดว้ยการนัน้หรอืไมก่ต็าม
(d) บทบญัญัตขิองกฎหมายนีจ้ะมผีลเหนอืกวา่การตรากฎ
หมายใด	ๆ	ทีข่ดัแยง้กนัซึง่ออกใชห้ลงัวนัที	่1	มกราคม	
2020	การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายนีห้รอืการตรากฎหมาย
ใด	ๆ	ทีข่ดัแยง้กบับทบญัญัตใิด	ๆ	ของกฎหมายนีจ้ะไมม่ี
ผลและเป็นโมฆะเมือ่ผา่นกฎหมายนีโ้ดยผูล้งคะแนนเสยีง	
โดยไมค่�านงึถงึประมวลกฎหมายทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิ
ปรากฏ	การตรากฎหมายจะถอืวา่	“ขดัแยง้กนั”	เพือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้เวน้แตก่ารตรากฎหมาย
จะสอดคลอ้งกบัและบรรลจุดุประสงคแ์ละเจตนาของ
กฎหมายนีต้ามทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในมาตรา	3
มาตรา 26. การแยกออกจากกนัได ้
หากบทบญัญัตใิด	ๆ	ของขอ้เสนอนี	้หรอืสว่นหนึง่ของขอ้
เสนอนี	้หรอืการใชบ้ทบญัญัตหิรอืสว่นใด	ๆ	กบับคุคลหรอื
พฤตกิารณใ์ด	ๆ	ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด	ๆ	ทีถ่อืวา่ไมถ่กูตอ้ง	
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(4) การควบคมุดแูลในชมุชนตอ่บคุคลทีถ่กูคมุประพฤตติาม
เงือ่นไขทีก่�าหนดไวภ้ายใตน้มาตรา	1203	แหง่ประมวล
กฎหมายอาญา
(5) การควบคมุดแูลในชมุชนตอ่บคุคลทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
ดแูลทีบ่งัคบัตามวรรคยอ่ย	(B) ของวรรค	(5) ของอนุมาตรา	
(h) ของมาตรา	1170	ของประมวลกฎหมายอาญา
(6) การควบคมุดแูลในชมุชนตอ่บคุคลทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุดแูลชมุชนหลงัการปลอ่ยตวัตามมาตรา	3451	ของ
ประมวลกฎหมายอาญา
(7) การบรหิารโปรแกรมการลงโทษโดยชมุชน	ซึง่รวมถงึแต่
ไมจ่�ากดัเพยีงโปรแกรมทีไ่ดรั้บอนุญาตจากหมวด	3	(เริม่
ดว้ยมาตรา	1228) ของหวัขอ้	8	ของสว่นที	่2	ของประมวล
กฎหมายอาญา
(8) ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานของความรว่มมอืของชมุชนในการ
ลงโทษ	(Community	Corrections	
Partnership) ตามมาตรา	1230	ของประมวลกฎหมาย
อาญา
(9) เสนอแนะตอ่ศาล	รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงรายงานการ
สอบสวนกอ่นการตดัสนิโทษตามมาตรา	1203.7	และ	
1203.10	ของประมวลกฎหมายอาญาหรอืรายงานทีจั่ดท�า
ตามมาตรา	1320.15	ของประมวลกฎหมายอาญา
(b) หวัหนา้พนักงานคมุประพฤตอิาจปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ 
ทีส่อดคลอ้งกบัทีแ่จกแจงไวใ้นอนุมาตรา	(a) และอาจยอมรั
บการแตง่ตัง้สูค่ณะกรรมการการลงโทษของรัฐและชมุชน
และรวบรวมการเบีย้เลีย้งตอ่วนัทีอ่นุมตัติามมาตรา	6025.1	
ของประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 3. มาตรา	1320.6	ถกูเพิม่ในประมวลกฎหมาย
อาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
1320.6. หมวดนีจ้ะมผีลจนถงึวนัที	่1	ตลุาคม	2019	
เทา่นัน้	และ	ณ	วนันัน้จะถกูยกเลกิ
มาตรา 4. หมวด	1.5	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	1320.7) ถกูเพิม่
เขา้ไปในหวัขอ้	10	ของสว่นที	่2	ของประมวลกฎหมาย
อาญา	เพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
หมวด 1.5. สถานะการควบคมุกอ่นการพจิารณาคดี
ขอ้ 1. ค�านยิาม
1320.7. ค�าทีใ่ชใ้นหมวดนีม้คีวามหมายดงัตอ่ไปนี:้
(a) “ศาล”	ตามทีใ่ชใ้นหมวดนี	้ไดแ้ก	่“เจา้หนา้ทีต่ลุาการใน
สงักดั”	หากไดรั้บอนุญาตจากศาลสงูโดยเฉพาะ	ตามทีไ่ดรั้บ
อนุญาตในมาตรา	22	ของหวัขอ้	VI	ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	และระบไุวใ้นหลกัปฏบิตั	ิ10.703	ของหลกั
ปฏบิตัขิองศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(b) “ความเสีย่งสงู”	หมายความวา่	หลงัจากการพจิารณาความ
เสีย่งของบคุคลหลงัจากการสอบสวนโดยฝ่ายงานประเมนิความ
เสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีซึง่รวมถงึการใชเ้ครือ่งมอืประเมนิ
ความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้	ผูถ้กูจับกมุถกูจัดประเภทวา่
มรีะดบัความเสีย่งทีม่นัียส�าคญัทีจ่ะไมป่รากฏตวัในศาลตามที่
ก�าหนด	หรอืมคีวามเสีย่งตอ่ความปลอดภยัสาธารณะเนือ่งจาก
การกระท�าความผดิทางอาญาใหมใ่นขณะทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวั
ในการกระท�าความผดิทางอาญาในปัจจบุนั

(a) กฎหมายนีจ้ะมผีลบงัคบัใชต้ามทีบ่ญัญัตไิวใ้นอนุมาต
รา	(a) ของมาตรา	10	ของขอ้	II	ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี	ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	
(b) กฎหมายนีจ้ะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที	่1	มกราคม	2023	
และยกเวน้สทิธิใ์นการเขา้ถงึ	จะตอ้งใชเ้ฉพาะขอ้มลูสว่น
บคุคลทีเ่กบ็รวบรวมโดยธรุกจิในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	
2022	เป็นตน้ไปเทา่นัน้	
(b) อนุมาตรา	(m) และ	(n) ของมาตรา	1798.145,	
มาตรา	1798.160,	1798.185,	มาตรา	1798.199.10,	ถงึ	
1798.199.40	ทีร่วมดว้ย	และมาตรา	1798.199.95	จะมี
ผลในวนัทีก่ฎหมายนีบ้งัคบัใช ้
(c) บทบญัญัตขิองกฎหมายความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภ
คแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีแหง่ปี	2018	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
กฎหมายนี	้จะยงัคงมผีลตามกฎหมายและบงัคบัใชไ้ด ้
อยา่งสมบรูณค์รบถว้นจนกวา่บทบญัญัตเิดยีวกนัของ
กฎหมายนีจ้ะมผีลและบงัคบัใช ้

ขอ้เสนอที	่25
กฎหมายฉบบันีท้ีเ่สนอโดยรา่งกฏหมายวฒุสิภา	10	ของ
สมยัประชมุประจ�าปี	2017–2018	(หมวด	244,	บท
กฎหมายแหง่ปี	2018) ถกูสง่ไปยงัประชาชนเพือ่เป็นการ
ลงประชามตติามบทบญัญัตขิองมาตรา	9	ของขอ้	II	ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
กฎหมายทีเ่สนอนีแ้กไ้ขเพิม่เตมิมาตราของประมวล
กฎหมายของรัฐบาลและเพิม่มาตราในประมวลกฎหมาย
อาญา	ดงันัน้บทบญัญัตทิีม่อียูท่ีเ่สนอใหล้บจะถกูพมิพ์
เป็นตวัขดีฆา่	และบทบญัญัตใิหมท่ีเ่สนอใหเ้พิม่จะพมิพ์
เป็นตวัเอยีงเพือ่ระบวุา่เป็นบทบญัญัตใิหม่

กฎหมายทีเ่สนอ	
มาตรา 1. เป็นเจตนาของสภานติบิญัญัตโิดยการตรา
ขอ้เสนอนีเ้พือ่อนุญาตใหม้กีารคมุขงัเชงิป้องกนัตอ่จ�าเลย
กอ่นการพจิารณาคดใีนลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิาเทา่นัน้	ตามทีศ่าลสงูของ
สหรัฐอเมรกิาตคีวาม	และเฉพาะเทา่ทีอ่นุญาตโดย
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีตามทีก่ารพจิารณา
ทบทวนโดยศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยีตคีวามเทา่นัน้
มาตรา 2. มาตรา	27771	ของประมวลกฎหมายของ
รัฐบาลถกูแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหอ้า่นดงันี:้
27771. (a) หวัหนา้พนักงานคมุประพฤตจิะตอ้งปฏบิตั ิ
หนา้ทีแ่ละปลดภาระหนา้ทีท่ีก่�าหนดไวใ้นต�าแหน่งตาม
กฎหมายหรอืตามค�าสัง่ของศาลสงู	ไดแ้กส่ ิง่ตอ่ไปนี:้
(1) การควบคมุดแูลในชมุชนตอ่ผูก้ระท�าผดิทีอ่ยูภ่ายใต ้
เขตอ�านาจของศาลเยาวชนตามมาตรา	602	หรอื	1766	
แหง่ประมวลกฎหมายสงัคมสงเคราะหแ์ละสถานดแูล
(2) การด�าเนนิการของสถานกกักนัเด็กและเยาวชนตามมาตรา	
852	แหง่ประมวลกฎหมายสงัคมสงเคราะหแ์ละสถานดแูล
(3) การด�าเนนิการของคา่ยและฟารม์ปศสุตัวเ์ยาวชนที่
จัดตัง้ขึน้ตามมาตรา	880	ของประมวลกฎหมาย
สงัคมสงเคราะหแ์ละสถานดแูล
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(i) “คะแนนความเสีย่ง”	หมายถงึการประเมนิเชงิ
พรรณนาเกีย่วกบัความเสีย่งของบคุคลทีจ่ะไมป่รากฏตวั
ในศาลตามทีก่�าหนดหรอืความเสีย่งตอ่ความปลอดภยั
ของประชาชนอนัเนือ่งมาจากการกระท�าความผดิทาง
อาญาใหมห่ากบคุคลนัน้ไดรั้บการปลอ่ยตวักอ่นการ
พจิารณาพพิากษาการกระท�าความผดิทางอาญาใน
ปัจจบุนัของเขาหรอืเธอนัน้	อนัเป็นผลของการท�าการ
ประเมนิดว้ยเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจ
สอบแลว้และอาจรวมถงึคา่ตวัเลขหรอืค�าตา่ง	ๆ	เชน่	
ความเสีย่ง	“สงู”	“ปานกลาง”	หรอื	“ต�า่”
(j) “การปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดู
แล”	หมายถงึการปลอ่ยตวัผูถ้กูจับกมุกอ่นการพจิารณา
คดโีดยสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร	แตไ่มม่กีารวางเงนิ
หรอืพันธบตัรทีม่หีลกัประกนัเพือ่ใหป้รากฏตวัตอ่ศาลตาม
ทีก่�าหนด	และผูท้ีศ่าลหรอืฝ่ายงานประเมนิความเสีย่ง
กอ่นการพจิารณาคดกี�าหนดเงือ่นไขการปลอ่ยตวัทีร่ะบไุว ้
(k) “เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจสอบ 
แลว้”	หมายถงึเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง	ซึง่ไดรั้บการคดั
เลอืกและอนุมตัโิดยศาล	ในการปรกึษาหารอืกบัฝ่ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดหีรอืหน่วยงานอืน่ที่
ใหก้ารประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีจากรายการ
เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดทีีไ่ดรั้บ
อนุมตัซิ ึง่ดแูลโดยคณะกรรมการกฤษฎกีา	เครือ่งมอืการ
ประเมนิจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นโดยการวจัิยทางวทิยาศาสตร์
เพือ่ใหม้คีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดใ้นการประเมนิความ
เสีย่งของบคุคลทีไ่มป่รากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนดหรอื
ความเสีย่งตอ่ความปลอดภยัของสาธารณชนเนือ่งจากการก
ระท�าความผดิทางอาญาใหมห่ากบคุคลนัน้ไดรั้บการปลอ่ย
ตวักอ่นการพจิารณาพพิากษา	การกระท�าความผดิทาง
อาญาในปัจจบุนัของบคุคลและลดอคตใิหน้อ้ยทีส่ดุ
(l) “พยาน”	หมายถงึบคุคลใด	ๆ	ทีเ่บกิความหรอืคาดวา่
จะใหก้ารเป็นพยาน	หรอืผูถ้กูเรยีกหรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะถกู
เรยีกใหเ้ป็นพยานในการกระท�าหรอืการด�าเนนิการส�าหรับ
การกระท�าความผดิในปัจจบุนัโดยเหตผุลของการมขีอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้ง	ไมว่า่จะมกีารฟ้องหรอืการพจิารณาคดใีด	ๆ	
หรอืไมก่ต็าม	ยงัไมไ่ดเ้ริม่ด�าเนนิการ	และบคุคลนัน้จะเป็น
พยานในการตอ่สูค้ดหีรอืการฟ้องรอ้งหรอืไม่
ขอ้ 2. ขอ้หาและการปลอ่ยตวั
1320.8. บคุคลทีถ่กูจับกมุหรอืถกูคมุขงัเนือ่งจากความผดิ
อาญาประเภทลหโุทษ	นอกเหนอืจากความผดิอาญา
ประเภทลหโุทษทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	
1320.10	อาจถกูบนัทกึขอ้หาและปลอ่ยตวัโดยไมถ่กูคมุขงั	
หรอื	หากถกูคมุขงั	จะถกูปลอ่ยตวัจากการคมุขงัโดยไมม่ี
การประเมนิความเสีย่งโดยฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่น
การพจิารณาคดภีายใน	12	ชัว่โมงหลงัการบนัทกึขอ้หา	
มาตรานีจ้ะใชบ้งัคบักบับคุคลใด	ๆ	ทีถ่กูจับกมุในความผดิ
อาญาประเภทลหโุทษ	นอกเหนอืจากการกระท�าความผดิ
เหลา่นัน้หรอืปัจจัยทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	
1320.10	ไมว่า่จะถกูจับโดยมหีรอืไมม่หีมายจับกต็าม
ขอ้ 3. การตรวจสอบฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่น
การพจิารณาคดี

(c) “ความเสีย่งต�า่”	หมายความวา่	หลงัจากพจิารณา
ความเสีย่งของบคุคลหลงัจากการสอบสวนโดยฝ่ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีรวมถงึการใช ้
เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้	ผู ้
ถกูจับกมุถกูจัดประเภทวา่มคีวามเสีย่งนอ้ยทีจ่ะไมป่รากฏ
ตวัในศาลตามทีก่�าหนด	หรอืความเสีย่งนอ้ยตอ่ความ
ปลอดภยัสาธารณะเนือ่งจากการกระท�าความผดิทาง
อาญาใหมใ่นขณะทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัในการกระท�าความ
ผดิทางอาญาในปัจจบุนั
(d) “ความเสีย่งปานกลาง”	หมายความวา่	หลงัจาก
พจิารณาความเสีย่งของบคุคลหลงัจากการสอบสวนโดย
ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีรวมถงึ
การใชเ้ครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจสอบ
แลว้	ผูถ้กูจับกมุถกูจัดประเภทวา่มคีวามเสีย่งในระดบัปาน
กลางทีจ่ะไมป่รากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนดหรอืเสีย่งใน
ระดบัปานกลางตอ่ความปลอดภยัสาธารณะเนือ่งจาก
การกระท�าความผดิทางอาญาใหมใ่นขณะทีไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตวัในการกระท�าความผดิทางอาญาในปัจจบุนั
(e) “การปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนั”	หมายถงึการ
ปลอ่ยตวัผูถ้กูจับกมุทีใ่หส้ญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรวา่จะ
ปรากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนดและไมม่กีารควบคมุดแูลกอ่น
การพจิารณาคดี
(f) “การประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด”ี	หมายถงึการ
ประเมนิทีด่�าเนนิการโดยฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการ
พจิารณาคดดีว้ยการใชเ้ครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการ
ตรวจสอบแลว้	ซึง่ออกแบบมาเพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่ง
ทีบ่คุคลจะไมป่รากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนดหรอืความเสีย่งตอ่
ความปลอดภยัสาธารณะอนัเนือ่งมาจากการกระท�าความผดิ
ทางอาญาใหม	่หากบคุคลนัน้ไดรั้บการปลอ่ยตวักอ่นการ
พจิารณาพพิากษาการกระท�าความผดิทางอาญาในปัจจบุนั
ของเขาหรอืเธอ
(g) “ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด”ี	
หมายถงึหน่วยงาน	แผนก	หรอืโครงการทีไ่ดรั้บมอบ
หมายความรับผดิชอบตามมาตรา	1320.26	เพือ่ประเมนิ
ระดบัความเสีย่งของบคุคลทีถ่กูกลา่วหาวา่กอ่อาชญากรรม	
รายงานผลการพจิารณาความเสีย่งตอ่ศาล	และใหค้�าแนะน�า
เรือ่งเงือ่นไขของการปลอ่ยตวับคุคลทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาพพิากษาคดอีาญาของพวกเขา	และตามทีก่�าหนด
ไวภ้ายใตบ้ทหมายหรอืหลกัปฏบิตัขิองศาลใหใ้ชก้าร
พจิารณาตามความเสีย่งเกีย่วกบัการปลอ่ยตวัและการคมุขงั	
หน่วยงาน	กรม	หรอืโปรแกรม	ตามตวัเลอืกของศาลสงูโดย
เฉพาะ	อาจเป็นพนักงานของศาล	หรอืพนักงานของหน่วย
งานสาธารณะทีท่�าสญัญากบัศาลส�าหรับบรกิารเหลา่นัน้
ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา	1320.26	และอาจรวมถงึหน่วยงาน	
กรม	หรอืโปรแกรมจากเทศมณฑลทีอ่ยูต่ดิกนัหรอืทีใ่ห ้
บรกิารในฐานะสมาชกิของกลุม่บรษัิทภมูภิาค	ในทกุ
พฤตกิารณท์ัง้หมด	บคุคลทีท่�าหนา้ทีใ่นนามของหน่วยงาน	
กรม	หรอืโปรแกรม	จะตอ้งเป็นเจา้หนา้ทีข่องศาล	“ฝ่ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด”ี	ไมร่วมถงึการ
ควบคมุดแูลบคุคลทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัภายใตห้มวดนี้
(h) “ความเสีย่ง”	หมายถงึความเป็นไปไดท้ีบ่คุคลจะไม่
ปรากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนดหรอืความเป็นไปไดท้ี่
บคุคลจะกอ่อาชญากรรมใหมห่ากบคุคลนัน้ไดรั้บการ
ปลอ่ยตวักอ่นทีจ่ะมกีารตดัสนิการกระท�าความผดิทาง
อาญาในปัจจบุนัของเขาหรอืเธอ
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ใหป้ลอ่ยตวักอ่นการฟ้องกลา่วโทษตามทีอ่ธบิายไวโ้ดย
ละเอยีดชดัเจนในอนุมาตรา	(e)
(c) ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดจีะสัง่ 
ใหป้ลอ่ยตวัหรอืกกัขงับคุคลทีม่คีวามเสีย่งปานกลางตาม
มาตรฐานการพจิารณาทบทวนและการปลอ่ยตวัทีอ่ธบิาย
ไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในหลกัปฏบิตัขิองศาลในทอ้งถิน่ที่
ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา	1320.11	บคุคลทีไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตวัตามหลกัปฏบิตัขิองศาลในทอ้งถิน่	จะไดรั้บการ
ปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัหรอืการปลอ่ยตวัชัว่คราว
โดยไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดแูล	กอ่นการฟ้องกลา่วโทษ	
โดยไมม่กีารพจิารณาทบทวนโดยศาล	และดว้ยเงือ่นไขที่
ไมเ่ป็นตวัเงนิทีจ่�ากดันอ้ยทีส่ดุหรอืการรวมเงือ่นไขทีจ่ะรับ
ประกนัความปลอดภยัของประชาชนและการกลบัมาศาล
ตามสมควร	อนุมาตรานีจ้ะไมใ่ชก้บับคุคลทีไ่ดรั้บการ
บนัทกึขอ้หาและการปลอ่ยตวัตามมาตรา	1320.8	หรอื
บคุคลทีไ่มม่สีทิธิไ์ดรั้บการพจิารณาทบทวนกอ่นการฟ้อง
กลา่วโทษตามอนุมาตรา	(e) ของมาตรานี	้ตามมาตรา	
1320.13	ศาลอาจด�าเนนิการพจิารณาทบทวนกอ่นการ
ฟ้องกลา่วโทษและท�าค�าวนิจิฉัยการปลอ่ยตวัและอาจมอบ
อ�านาจใหเ้จา้หนา้ทีต่ลุาการในสงักดัเพือ่ท�าการพจิารณา
ทบทวนกอ่นการฟ้องกลา่วโทษและท�าค�าวนิจิฉัยการ
ปลอ่ยตวัโดยไดรั้บอนุญาตจากหมวดนี้
(d) บคุคลจะไมต่อ้งจา่ยส�าหรับเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ
ใด	ๆ	หรอืการรวมเงือ่นไขทีก่�าหนดตามมาตรานี้
(e) แมว้า่จะมอีนุมาตรา	(a) และ	(b) ฝ่ายงานประเมนิค
วามเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดจีะไมป่ลอ่ยตวั:
(1) บคุคลทีไ่ดรั้บการประเมนิในกรณีปัจจบุนัโดยฝ่าย
งานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดโีดยใชเ้ครือ่ง
มอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการรับรองตามมาตรา	
1320.9	และไดรั้บการประเมนิวา่มคีวามเสีย่งสงู
(2) บคุคลทีถ่กูจับในขอ้หาการกระท�าความผดิตามวรรค	
(2) หรอื	(3) ของอนุมาตรา	(d) ของมาตรา	290
(3) บคุคลทีถ่กูจับในการกระท�าความผดิอาญาประเภท
ลหโุทษดงัตอ่ไปนี:้
(A) การละเมดิมาตรา	273.5
(B) การละเมดิวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	
243
(C) การละเมดิมาตรา	273.6	หากผูถ้กูคมุขงัถกูกลา่วหา
วา่ขูฆ่า่หรอืท�ารา้ย	มสีว่นรว่มในการใชก้�าลงัประทษุรา้ย	
หรอืไปทีบ่า้นหรอืสถานทีท่�างานของฝ่ายทีไ่ดรั้บความ
คุม้ครอง
(D) การละเมดิมาตรา	646.9
(4) บคุคลทีถ่กูจับในขอ้หาการกระท�าความผดิอาญา
อกุฉกรรจซ์ ึง่รวมถงึ	การใชค้วามรนุแรงทางรา่งกายตอ่
บคุคลอืน่	การคกุคามจากความรนุแรงดงักลา่ว	หรอืความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะไดรั้บบาดเจ็บหนัก	หรอืมกีารกระท�าความผดิ
อาญาอกุฉกรรจ	์อนัเป็นองคป์ระกอบของความผดิทีบ่คุคล
นัน้ถกูจับกมุ	ซึง่บคุคลนัน้ถกูกลา่วหาวา่มอีาวธุหรอืใชอ้าวธุ
รา้ยแรงหรอือาวธุปืนเป็นการสว่นตวัในการกอ่อาชญากรรม	
หรอืถกูกลา่วหาวา่ไดรั้บบาดเจ็บทางรา่งกายเป็นการสว่นตวั
จากการกระท�าความผดิในการกอ่อาชญากรรม

1320.9. (a) กอ่นการฟ้องกลา่วโทษ	หรอืกอ่นการ
พจิารณาทบทวนกอ่นการฟ้องกลา่วโทษส�าหรับบคุคลเหลา่
นัน้ทีม่สีทิธิไ์ดรั้บการพจิารณาทบทวน	ฝ่ายงานประเมนิความ
เสีย่งกอ่นการพจิารณาคดจีะตอ้งไดรั้บขอ้มลูทัง้หมดตอ่ไปนี้
เกีย่วกบัผูถ้กูคมุขงัแตล่ะคน	นอกเหนอืจากบคุคลทีไ่ดรั้บ
การบนัทกึขอ้หาและไดรั้บการปลอ่ยตวัตามมาตรา	1320.8:
(1) ผลการประเมนิความเสีย่งโดยใชเ้ครือ่งมอืประเมนิ
ความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้	รวมถงึคะแนนความ
เสีย่งหรอืระดบัความเสีย่ง
(2) ขอ้หาทางอาญาทีบ่คุคลนัน้ถกูจับกมุและประวตัิ
อาชญากรรมของบคุคล	รวมถงึประวตัขิองบคุคลในการ
ไมป่รากฏตวัในศาลภายในสามปีทีผ่า่นมา
(3) ขอ้มลูเสรมิใด	ๆ	ทีม่อียูอ่ยา่งสมเหตสุมผลซึง่ระบโุดยตรง
ถงึความเสีย่งของผูถ้กูจับกมุตอ่ความปลอดภยัสาธารณะหรอื
ความเสีย่งทีจ่ะไมป่รากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนด
(b) อยัการเขตจะตอ้งใชค้วามพยายามตามสมควรในการ
ตดิตอ่ผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมเพือ่ขอความคดิเห็น
เกีย่วกบัสถานะการคมุขงัของบคุคลนัน้
(c) กอ่นการพจิารณาทบทวนกอ่นการฟ้องกลา่วโทษตาม 
อนุมาตรา	(a) หรอื	(b) ของมาตรา	1320.10	หรอืมาตรา	
1320.13	หรอืกอ่นการฟ้องกลา่วโทษ	ฝ่ายงานประเมนิความ
เสีย่งกอ่นการพจิารณาคดจีะตอ้งจัดท�ารายงานทีม่ขีอ้มลูที่
ไดรั้บตามอนุมาตรา	(a) และ	(b) และค�าแนะน�าใด	ๆ	
ส�าหรับเงือ่นไขการปลอ่ยตวับคุคล	ตวัเลอืกส�าหรับเงือ่นไข
การปลอ่ยตวัจะถกูก�าหนดโดยคณะกรรมการกฤษฎกีาและ
ก�าหนดไวใ้นหลกัปฏบิตัขิองศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ส�าเนา
รายงานจะตอ้งถกูสง่ตอ่ศาลและทีป่รกึษา
(d) รายงานทีอ่ธบิายไวใ้นอนุมาตรา	(c) รวมถงึผลการป
ระเมนิความเสีย่งโดยใชเ้ครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งที่
ผา่นการตรวจสอบแลว้	จะตอ้งไมถ่กูน�าไปใชเ้พือ่ใหเ้ป็น
ไปตามจดุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นหมวดนี้
ขอ้ 4. การปลอ่ยตวัโดยฝ่ายงานประเมนิความเสีย่ง
กอ่นการพจิารณาคด	ี(Pretrial	Assessment	Services)
1320.10. (a) ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาค
ดจีะด�าเนนิการพจิารณาทบทวนขอ้เท็จจรงิและพฤตกิารณก์อ่น
การฟ้องกลา่วโทษ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะการคมุขงัของผูถ้กู
จับกมุ	และจะตอ้งพจิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและทีม่อียูซ่ ึง่
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย	ผูถ้กูจับกมุ	ผูเ้สยีหายจาก
อาชญากรรม	และฝ่ายด�าเนนิคดหีรอืการป้องกนัคดไีดจั้ดหาให ้
(b) ฝ่ายงานประเมนิกอ่นการพจิารณาคด	ีโดยใชข้อ้มลูที่
ไดรั้บตามมาตรานีแ้ละมาตรา	1320.9	และโดยทีไ่ด ้
ประเมนิบคุคลวา่มคีวามเสีย่งต�า่ตอ่ความปลอดภยั
สาธารณะและมคีวามเสีย่งต�า่ทีจ่ะไมป่รากฏตวัในศาล	จะ
ปลอ่ยตวับคุคลทีม่คีวามเสีย่งต�า่โดยการไดรั้บการปลอ่ย
ตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนักอ่นการฟ้องกลา่วโทษ	โดย
ไมม่กีารพจิารณาทบทวนโดยศาล	และดว้ยเงือ่นไขที่
ไมใ่ชต่วัเงนิทีจ่�ากดันอ้ยทีส่ดุหรอืการรวมเงือ่นไขทีจ่ะรับ
ประกนัความปลอดภยัของสาธารณะอยา่งสมเหตสุมผล
และการทีบ่คุคลนัน้จะกลบัสูศ่าล	อนุมาตรานีไ้มไ่ดใ้ชก้บั
บคุคลทีไ่ดรั้บการบนัทกึขอ้หาและการปลอ่ยตวัภายใต ้
มาตรา	1320.8	หรอืบคุคลทีไ่มม่สีทิธิไ์ดรั้บการพจิารณา
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ขอ้ 5. การพจิารณาทบทวนกอ่นการฟ้องกลา่วโทษโดย
ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดหีรอืศาล
1320.11. (a) โดยการปรกึษาหารอืกบัฝ่ายงานประเมนิ 
ความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดแีละผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มอืน่	
ๆ	ศาลสงูจะตอ้งใชห้ลกัปฏบิตัขิองศาลในทอ้งถิน่ที่
สอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยีทีรั่บรอง
โดยคณะกรรมการกฤษฎกีาตามทีอ่ธบิายไวใ้นอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1320.25	ซึง่อธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจน
ในการพจิารณาทบทวนและมาตรฐานการปลอ่ยตวัส�าหรับ
ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดสี�าหรับ
บคุคลทีไ่ดรั้บการประเมนิวา่มคีวามเสีย่งปานกลางและมี
สทิธิไ์ดรั้บการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัหรอืการ
ปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดแูล	หลกัปฏบิตั ิ
ของศาลในทอ้งถิน่จะตอ้งจัดใหม้กีารปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงั
จ�าเลยทีม่คีวามเสีย่งปานกลาง	สนับสนุนระบบการปลอ่ยตวั
หรอืการคมุขงักอ่นการพจิารณาคดทีีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลซึง่ปกป้องความปลอดภยัของประชาชนและ
เคารพสทิธใินกระบวนการอนัสมควรของจ�าเลย	หลกัปฏบิตั ิ
ของทอ้งถิน่จะตอ้งใหฝ่้ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการ
พจิารณาคดทีีม่อี�านาจในการคมุขงัหรอืการปลอ่ยตวัชัว่คราว
โดยไมม่ปีระกนัหรอืการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนั
ภายใตก้ารดแูล	ซึง่ประเมนิวา่มคีวามเสีย่งปานกลาง	ซึง่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงัทีอ่ธบิาย
ไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในหลกัปฏบิตันิี	้หลกัปฏบิตัขิองทอ้ง
ถิน่อาจขยายรายชือ่การกระท�าความผดิและปัจจัยทีไ่ม่
อนุญาตใหป้ลอ่ยตวับคุคลทีไ่ดรั้บการประเมนิวา่มคีวามเสีย่ง
ปานกลางกอ่นการฟ้องกลา่วโทษไดอ้กี	แตจ่ะไมอ่นุญาตให ้
มกีารยกเวน้การปลอ่ยตวัจ�าเลยทีม่คีวามเสีย่งปานกลาง
ทัง้หมดโดยฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ี
อ�านาจของหลกัปฏบิตัขิองศาลในทอ้งถิน่จะจ�ากดัอยูท่ีก่าร
พจิารณาคดตีามอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	1320.10	เป็น
ประจ�าทกุปี	ศาลสงูจะพจิารณาผลกระทบของหลกัปฏบิตัติอ่
ความปลอดภยัสาธารณะสทิธใินกระบวนการอนัสมควรของ
จ�าเลยและการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัใินปีทีผ่า่นมา
(b) ตามอนุมาตรา	(d) ของหลกัปฏบิตั	ิ10.613	ของ
หลกัปฏบิตัขิองศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยีศาลจะยืน่ส�าเนา
อเิล็กทรอนกิสข์องหลกัปฏบิตัแิละการแกไ้ขหลกัปฏบิตัทิี่
น�ามาใชต้ามมาตรานีใ้นรปูแบบทีไ่ดรั้บอนุญาตจากคณะ
กรรมการกฤษฎกีา
1320.13. (a) ศาลอาจด�าเนนิการพจิารณาทบทวนกอ่นก
ารฟ้องกลา่วโทษ	ท�าค�าวนิจิฉัยการปลอ่ยตวั	และอาจมอบ
อ�านาจใหเ้จา้หนา้ทีต่ลุาการในสงักดัตามทีก่�าหนดไวใ้นหลกั
ปฏบิตั	ิ10.703	ของหลกัปฏบิตัขิองศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยีใน
การพจิารณาทบทวนกอ่นการฟ้องกลา่วโทษและท�าค�า
วนิจิฉัยการปลอ่ยตวัโดยไดรั้บอนุญาตจากหมวดนี้
(b) อ�านาจของศาลในการพจิารณาทบทวนกอ่นการฟ้อง
กลา่วโทษและการปลอ่ยตวัซึง่มอบใหต้ามมาตรานีจ้ะไม่
ใชก้บับคุคลตอ่ไปนี:้
(1) บคุคลทีถ่กูประเมนิวา่มคีวามเสีย่งสงู
(2) บคุคลทีถ่กูกลา่วหาวา่มคีวามผดิอาญาอกุฉกรรจร์า้ย
แรงตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	1192.7	

(5) บคุคลทีถ่กูจับในการกระท�าความผดิครัง้ทีส่ามภายใน	
10	ปีทีผ่า่นมาจากการขบัรถภายใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอล์
หรอืยาเสพตดิหรอืการรวมกนัของสิง่นัน้	หรอืในการกระ
ท�าความผดิฐานขบัรถภายใตฤ้ทธิแ์อลกอฮอลห์รอืยาเสพ
ตดิซึง่ท�าใหผู้อ้ ืน่ไดรั้บบาดเจ็บหรอื	การกระท�าความผดิใน
การขบัรถทีม่รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต	่.20	ขึน้ไป
(6) บคุคลทีถ่กูจับในขอ้หาฝ่าฝืนค�าสัง่ควบคมุประเภท 
ใด	ๆ	ภายในหา้ปีทีผ่า่นมา
(7) บคุคลทีม่ใีบส�าคญัแสดงสทิธสิามใบขึน้ไปส�าหรับ
กรณีทีไ่มป่รากฏตวัภายใน	12	เดอืนกอ่นหนา้นี้
(8) บคุคลทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาคดหีรอือยูร่ะหวา่ง
การพจิารณาคดใีนความผดิอาญาประเภทลหโุทษหรอื
ความผดิอาญาอกุฉกรรจใ์นขณะทีถ่กูจับกมุ
(9) บคุคลทีไ่ดรั้บการควบคมุดแูลภายหลงัการพพิากษา
ลงโทษในรปูแบบใด	ๆ	นอกเหนอืจากการคมุประพฤตหิรอืการ
ควบคมุดแูลของศาลแบบไมเ่ป็นทางการในขณะทีถ่กูจับกมุ
(10) บคุคลทีไ่ดขู้ใ่หก้ลวั	หา้มปราม	หรอืขม่ขูว่า่จะ
ตอบโตพ้ยานหรอืผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมในปัจจบุนั
(11) บคุคลทีล่ะเมดิเงือ่นไขของการปลอ่ยตวักอ่นการ
พจิารณาคดภีายในหา้ปีทีผ่า่นมา
(12) บคุคลทีถ่กูตดัสนิวา่มคีวามผดิอาญาอกุฉกรรจร์า้ย
แรงตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	1192.7	
หรอืความผดิอาญาอกุฉกรรจร์นุแรงตามทีก่�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา	(c) ของมาตรา	667.5	ภายในหา้ปีทีผ่า่นมา
(13) บคุคลทีถ่กูจับโดยมหีรอืไมม่หีมายจับในขอ้หาความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจร์า้ยแรงตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	
(c) ของมาตรา	1192.7	หรอื	“ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
รนุแรง”	ตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	667.5
(f) การพจิารณาทบทวนสถานะการคมุขงัของบคุคลและการ
ปลอ่ยตวัตามอนุมาตรา	(b) หรอื	(c) จะเกดิขึน้โดยไมช่กัชา้
โดยไมจ่�าเป็น	และไมเ่กนิ	24	ชัว่โมงของการบนัทกึขอ้หา
ของบคุคลนัน้	อาจมกีารขยายชว่งเวลา	24	ชัว่โมงเพือ่เหตผุล
ทีเ่พยีงพอตามกฎหมาย	แตต่อ้งไมเ่กนิ	12	ชัว่โมงเพิม่เตมิ
(g) บคุคลจะไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระ 
กนัตามอนุมาตรา	(b) หรอื	(c) จนกวา่บคุคลนัน้จะลงนา
มในขอ้ตกลงการปลอ่ยตวัซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุรวมถงึสิง่ตอ่
ไปนีท้ัง้หมดจากบคุคล:
(1) สญัญาวา่จะปรากฏตวัทกุเวลาและทกุสถานทีต่ามที่
ศาลสัง่
(2) สญัญาวา่จะไมอ่อกจากรัฐนีโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากศาล
(3) ขอ้ตกลงในการยกเวน้การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนหาก
บคุคลนัน้ไมป่รากฏตวัตามทีก่�าหนดและถกูจับกมุนอกรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี
(4) รับทราบวา่เขาหรอืเธอไดรั้บแจง้ถงึผลทีต่ามมาและบท
ลงโทษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิเงือ่นไขการปลอ่ยตวัเหลา่นี้
(5) ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและค�าสัง่ของศาลทัง้หมด
(h) บคุคลทีไ่มไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัตามมาตรานีจ้ะถกูคมุขงั
จนกวา่จะมกีารฟ้องกลา่วโทษเวน้แตศ่าลจะมกีารพจิารณา
ทบทวนกอ่นการฟ้องกลา่วโทษตามมาตรา	1320.13



25

80 | เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ	 ขอ้เสนอที	่25	ตอ่

(1) อาชญากรรมซึง่เป็นเหตใุหบ้คุคลนัน้ถกูจับใชค้วามรนุแรง
ตอ่บคุคลอืน่	การขม่ขูว่า่จะใชค้วามรนุแรง	หรอืความเป็นไป
ไดท้ีจ่ะไดรั้บบาดเจ็บสาหสั	หรอืผูก้ระท�าความผดิมอีาวธุตดิตวั
หรอืใชอ้าวธุรา้ยแรงหรอือาวธุปืนในการกอ่อาชญากรรม	หรอื
ไดรั้บบาดเจ็บทางรา่งกายเป็นการสว่นตวัจากการกระท�าความ
ผดิในการกอ่อาชญากรรม
(2) ภายหลงัการพพิากษาวา่ใหบ้คุคลทีถ่กูจับกมุใหถ้กู
ลงโทษในรปูแบบใด	ๆ	นอกเหนอืจากการควบคมุดแูลของศาล
หรอืการคมุความประพฤตแิบบไมเ่ป็นทางการ
(3) บคุคลทีถ่กูจับกมุกระท�าการขูใ่หก้ลวั	หา้มปราม	หรอืขม่ขู่
วา่จะตอบโตพ้ยานหรอืผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมในปัจจบุนั
(4) บคุคลนัน้อยูใ่นระหวา่งการปลอ่ยตวักอ่นการพจิารณาคดี
และละเมดิเงือ่นไขการปลอ่ยตวั
1320.14. เพือ่เหตผุลทีเ่พยีงพอตามกฎหมาย	ศาลสามารถ
ด�าเนนิการดว้ยตนเองเมือ่ใดกไ็ด	้หรอืตามค�าขอฝ่ายเดยีวโดย
ผูถ้กูจับกมุ	ฝ่ายด�าเนนิคด	ีหรอืฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่น
การพจิารณาคด	ีแกไ้ขเงือ่นไขการปลอ่ยตวัโดยมกีารแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้	24	ชัว่โมง	เวน้แตเ่วลาและสถานการณไ์มเ่อือ้
ใหแ้จง้ใหท้ราบภายใน	24	ชัว่โมง
ขอ้ 6. การพจิารณาการปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงัในระหวา่ง
การฟ้องกลา่วโทษ
1320.15. ในขัน้ตอนหรอืกอ่นขัน้ตอนการฟ้องกลา่วโทษจ�า
เลย	หากจ�าเลยไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัตามมาตรา	1320.8	ฝ่าย
งานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดจีะตอ้งสง่ขอ้มลู
ทัง้หมดตอ่ไปนีเ้พือ่ใหศ้าลพจิารณา:
(a) ผลการประเมนิความเสีย่ง	รวมถงึคะแนนความเสีย่งหรอื
ระดบัความเสีย่งหรอืทัง้สองอยา่งทีไ่ดม้าโดยใชเ้ครือ่งมอื
ประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้
(b) ขอ้หาทางอาญาทีบ่คุคลนัน้ถกูจับกมุและประวตั ิ
อาชญากรรมของบคุคล	รวมถงึประวตัขิองบคุคลทีไ่มป่รากฏ
ตวัในศาลภายในสามปีทีผ่า่นมา
(c) ขอ้มลูเพิม่เตมิใด	ๆ	ทีม่อียูอ่ยา่งสมเหตสุมผลซึง่ระบุ
โดยตรงถงึความเสีย่งของจ�าเลยตอ่ความปลอดภยัสาธารณะ
หรอืความเสีย่งทีจ่ะไมป่รากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนด
(d) ขอ้เสนอแนะตอ่ศาลเรือ่งเงือ่นไขในการปลอ่ยตวัของจ�าเล
ยทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวั	ตวัเลอืกส�าหรับเงือ่นไขการปลอ่ยตวัจะ
ถกูก�าหนดโดยคณะกรรมการกฤษฎกีาและก�าหนดไวใ้นหลกั
ปฏบิตัขิองศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี
1320.16. (a) ผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมซึง่เป็นสาเหต ุ
ของการจับกมุจ�าเลยจะไดรั้บแจง้ความคบืหนา้การฟ้องกลา่ว
โทษโดยอยัการ	และหากตอ้งการใหม้กีารพจิารณาอืน่ใดทีจ่ะ
พจิารณาจากสถานะการคมุขงัของจ�าเลย	หากรอ้งขอ	หากผู ้
เสยีหายรอ้งขอ	ผูเ้สยีหายจะไดรั้บโอกาสอนัสมควรทีจ่ะไดรั้บ
การพจิารณาเกีย่วกบัสถานะการคมุขงัของจ�าเลย
(b) ฝ่ายฟ้องคดอีาญาจะตอ้งใชค้วามพยายามตามสม 
ควรในการตดิตอ่ผูเ้สยีหายเพือ่ขอความคดิเห็นเกีย่วกบัสถานะ
การคมุขงัของจ�าเลย
(c) ในกรณีทีผู่เ้สยีหายไมส่ามารถหรอืไมต่อ้งการปรากฏตวัใน
การฟ้องกลา่วโทษ	ผูเ้สยีหายจะตอ้งสง่ความคดิเห็นเกีย่วกบั
สถานะการคมุขงัของจ�าเลยเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ศาล

หรอืความผดิอาญาอกุฉกรรจร์นุแรงตามทีก่�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา	(c) ของมาตรา	667.5
(3) บคุคลทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาคดหีรอืการพจิารณา
คดใีนคดคีวามผดิอาญาอกุฉกรรจใ์นขณะทีถ่กูจับกมุ
(c) เมือ่ท�าการปลอ่ยตวักอ่นการฟ้องกลา่วโทษหรอืก�าหนด 
การคมุขงัและเงือ่นไขการสัง่ปลอ่ยตวัขอ้มลูทีไ่ดรั้บภายใต ้
มาตรา	1320.9	และค�าแนะน�าและทางเลอืกใด	ๆ	ส�าหรับ
เงือ่นไขการปลอ่ยตวัจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโดยใหน้�้า
หนักทีส่�าคญักบัค�าแนะน�าและฝ่ายงานประเมนิความเสีย่ง
กอ่นการพจิารณาคดี
(d) ศาลจะพจิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและทีม่อียูซ่ ึง่จัดท�าโ
ดยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย	ผูถ้กูจับ	ผูเ้สยีหายจาก
อาชญากรรมรายใด	ๆ	และฝ่ายด�าเนนิคดหีรอืการฝ่ายตอ่สู ้
คดกีอ่นทีจ่ะมกีารพจิารณาปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงักอ่นการ
พจิารณาคดี
(e) (1) หากศาลพบบคุคลทีเ่หมาะสมส�าหรับการปลอ่ย
ตวักอ่นการฟ้องกลา่วโทษ	ผูถ้กูจับกมุจะไดรั้บการปลอ่ย
ตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัหรอืการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดย
ไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดแูลโดยมเีงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ
ทีเ่ขม้งวดนอ้ยทีส่ดุหรอืการรวมเงือ่นไขทีจ่ะท�าให ้
ประชาชนมัน่ใจไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลตอ่ความปลอดภยั
และการปรากฏตวัของผูถ้กูจับกมุในศาลตามทีก่�าหนด
(2) บคุคลจะไมต่อ้งช�าระเงนิส�าหรับเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นตวั
เงนิใด	ๆ	หรอืการรวมเงือ่นไขทีก่�าหนดตามอนุมาตรานี้
(f) บคุคลทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัจะ
ตอ้งลงนามในขอ้ตกลงการปลอ่ยตวัซึง่รวมถงึสิง่ตอ่ไปนี้
ทัง้หมดอยา่งนอ้ยทีส่ดุจากบคุคล:
(1) สญัญาวา่จะปรากฏตวัทกุเวลาและทกุสถานทีต่ามที่
ศาลสัง่
(2) สญัญาวา่จะไมอ่อกจากรัฐนีโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากศาล
(3) ขอ้ตกลงในการยกเวน้การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนหาก
บคุคลนัน้ไมป่รากฏตวัตามทีก่�าหนดและถกูจับกมุนอกรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี
(4) รับทราบวา่เขาหรอืเธอไดรั้บแจง้ถงึผลทีต่ามมาและ
บทลงโทษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิเงือ่นไขการปลอ่ยตวั
เหลา่นี้
(5) ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและค�าสัง่ของศาลทัง้หมด
(g) ตวัเลอืกส�าหรับเงือ่นไขการปลอ่ยตวัจะถกูก�าหนดโด
ยคณะกรรมการกฤษฎกีาและอธบิายไวโ้ดยละเอยีด
ชดัเจนในหลกัปฏบิตัขิองศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี
(h) ศาลอาจปฏเิสธทีจ่ะปลอ่ยตวับคุคลทีร่อการฟ้องกลา่
วโทษหากมคีวามเป็นไปไดม้ากทีจ่ะไมม่เีงือ่นไขหรอืการ
รวมเงือ่นไขการควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดใีด	ๆ	ที่
จะรับประกนัความปลอดภยัของสาธารณะหรอืการปรากฏ
ตวัของบคุคลตามก�าหนด
(i) จะตอ้งมขีอ้สนันษิฐานวา่ไมม่เีงือ่นไขใดหรอืการรวมเ
งือ่นไขใดในการควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดทีีรั่บรอง
ความปลอดภยัของบคุคลอืน่และชมุชนทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
ฟ้องกลา่วโทษไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล	หากแสดงวา่มกีาร
ใชข้อ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
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เชงิป้องกนั	ศาลอาจกกัขงัจ�าเลยไวใ้นระหวา่งการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัและใหร้ะบเุหตผุลในการ
คมุขงัไวใ้นบนัทกึ
(e) (1) หากศาลพจิารณาวา่ไมม่หีลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะ 
คมุขงัจ�าเลยไวร้ะหวา่งการพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั	
ศาลจะปลอ่ยตวัจ�าเลยชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนั	หรอืการ
ปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดแูล	และ
ก�าหนดเงือ่นไขขอ้จ�ากดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเงนินอ้ยทีส่ดุ	
หรอืการรวมเงือ่นไขของการปลอ่ยตวักอ่นการพจิารณา
คดเีพือ่รับประกนัความปลอดภยัของสาธารณชนและการ
ปรากฏตวัของจ�าเลยในศาลตามความจ�าเป็น
(2) บคุคลจะไมต่อ้งช�าระเงนิส�าหรับเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นตวั
เงนิใด	ๆ	หรอืการรวมเงือ่นไขทีก่�าหนดตามอนุมาตรานี้
ขอ้ 7. การพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั
1320.19. (a) หากจ�าเลยถกูกกัขงั	จะมกีารจัดการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัขึน้ไมเ่กนิสามวนัท�าการ
ศาลหลงัจากทีม่กีารยืน่ค�าขอใหม้กีารคมุขงัเชงิป้องกนั	
หากจ�าเลยไมถ่กูคมุขงั	จะมกีารพจิารณาการคมุขงัเชงิ
ป้องกนัไมเ่กนิสามวนัท�าการศาลหลงัจากทีจ่�าเลยถกูน�า
ตวัเขา้หอ้งขงัอนัเป็นผลมาจากหมายจับทีก่ลา่วไวต้าม
อนุมาตรา	(c) หากจ�าเลยไมถ่กูคมุขงัในขณะทีม่กีารรอ้ง
ขอใหม้กีารพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัและศาลไมไ่ด ้
ออกหมายขงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณา	ใหม้กีาร
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัภายในหา้วนัท�าการศาล
หลงัจากมกีารสง่ค�าขอเพือ่พจิารณา	ตามเงือ่นไขของการ
ใหค้�าปรกึษาและตามขอ้ตกลงของศาล	การพจิารณาการ
คมุขงัเชงิป้องกนัตอ้งจัดขึน้พรอ้มกบัการฟ้องกลา่วโทษ	
หรอืภายในสามวนัหลงัจากการฟ้องกลา่วโทษ
(b) ฝ่ายจ�าเลยหรอืฝ่ายโจทยอ์าจขอใหม้กีารยดืเวลาตอ่
การพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั	เพือ่เหตผุลทีเ่พยีงพอ
ตามกฎหมาย	หากการรอ้งขอใหม้ยีดืเวลาตอ่ไดรั้บอนุมตั	ิ
การยดืเวลาตอ่ไมอ่าจเกนิสามวนัท�าการศาล	เวน้แตจ่ะ
ก�าหนดโดยทัง้สองฝ่าย
(c) การพจิารณาจะเสร็จสิน้ในหนึง่ครัง้	เวน้แตจ่�าเลยจะ
สละสทิธิก์ารพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัตอ่เนือ่ง	หาก
จ�าเลยไมไ่ดถ้กูคมุขงัในขณะทีม่กีารขอใหม้กีารการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั	หากมกีารยืน่ค�าขอหมาย
จับในระหวา่งการด�าเนนิการการพจิารณาการคมุขงัเชงิ
ป้องกนั	ศาลอาจออกหมายขงัเพือ่ใหจ้�าเลยไดรั้บการคมุ
ขงัในระหวา่งการพจิารณาคดจีนกวา่จะเสร็จสิน้การ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั
(d) จ�าเลยมสีทิธทิีจ่ะน�าทีป่รกึษามาเป็นตวัแทนในการพิ
จารณา	หากจ�าเลยมเีงนิไมพ่อจา้งตวัแทน	จ�าเลยมสีทิธิ
ในการแตง่ตัง้ทีป่รกึษา	จ�าเลยมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการ
พจิารณาในการพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั
(e) ตามค�าขอของผูเ้สยีหายจากอาชญากรรม	ผูเ้สยีหาย
จะไดรั้บแจง้ความคบืหนา้ของการด�าเนนิคดใีนการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัใหท้ราบ	หากมกีารรอ้งขอ	
ผูเ้สยีหายจะไดรั้บโอกาสอนัสมควรทีจ่ะไดรั้บการ
พจิารณาเกีย่วกบัสถานะการคมุขงัของจ�าเลย

(d) การปรากฏตวัหรอืการไมป่รากฏของผูเ้สยีหายและ 
ความคดิเห็นใด	ๆ	ทีผู่เ้สยีหายใหไ้วจ้ะรวมไวใ้นบนัทกึ
(e) หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่รอ้งขอ	ศาลอาจ
พจิารณาทบทวนและปรับเปลีย่นเงือ่นไขการปลอ่ยตวั
จ�าเลยในการฟ้องกลา่วโทษ
1320.17. ในการฟ้องกลา่วโทษ	ศาลจะสัง่การปลอ่ยตวั
จ�าเลยชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัหรอืการปลอ่ยตวัชัว่คราว
โดยไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดแูล	โดยมเีงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจ�ากดัตวัเงนิใหน้อ้ยทีส่ดุ	หรอืการรวมเงือ่นไขทีจ่ะ
รับประกนัความปลอดภยัของประชาชนอยา่งสมเหตสุม
ผลและจ�าเลยจะกลบัสูศ่าลไดก้ต็อ่เมือ่อยัการจะยืน่ค�าขอ
เพือ่มใิหม้กีารคมุขงัเชงิป้องกนัตามมาตรา	1320.18
1320.18. (a) ในการฟ้องกลา่วโทษจ�าเลยหรอืในชว่ง 
เวลาใด	ๆ	ในระหวา่งการด�าเนนิคดอีาญา	การฟ้องรอ้ง
อาจยืน่ค�าขอเพือ่ขอใหม้กีารคมุขงัจ�าเลยทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาคดโีดยพจิารณาจากสถานการณใ์ดตอ่ไปนี:้
(1) บคุคลทีถ่กูจับในขอ้หาอาชญากรรมการใชค้วาม
รนุแรงตอ่บคุคลอืน่	การขม่ขูว่า่จะใชค้วามรนุแรง	หรอื
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะไดรั้บบาดเจ็บหนัก	หรอืเคยเป็นผูม้ี
อาวธุตดิตวัหรอืใชอ้าวธุรา้ยแรงหรอือาวธุปืนในการกอ่
อาชญากรรม	หรอืท�าใหเ้กดิบาดเจ็บทางรา่งกายเป็นการ
สว่นตวัจากการกระท�าความผดิในการกอ่อาชญากรรม
(2) ภายหลงัการพพิากษา	ใหจ้�าเลยถกูลงโทษในรปู
แบบใด	ๆ	นอกเหนอืจากการคมุประพฤตหิรอืการควบคมุ
ดแูลของศาลแบบไมเ่ป็นทางการ
(3) ในขณะทีถ่กูจับกมุ	จ�าเลยอยูร่ะหวา่งการพจิารณาคดี
หรอืการพจิารณาคดใีนเรือ่งความผดิทางอาญา
(4) จ�าเลยกระท�าการขูใ่หก้ลวัหรอืขม่ขูว่า่จะตอบโต ้
พยานหรอืผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมในปัจจบุนั
(5) มเีหตผุลทีส่�าคญัทีจ่ะเชือ่วา่ไมม่เีงือ่นไขทางการเงนิ
หรอืการรวมเงือ่นไขการควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดี
ใด	ๆ	ทีจ่ะรับประกนัการคุม้ครองสาธารณชนหรอืผูเ้สยี
หาย	หรอืการปรากฏตวัจ�าเลยในศาลตามก�าหนด
(b) ใหศ้าลมกีารพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัตามทีก่�า
หนดไวใ้นมาตรา	1320.19
(c) เมือ่มกีารยืน่ค�าขอใหม้กีารด�าเนนิการคมุขงัเชงิป้อง
กนั	ศาลจะท�าการตดัสนิเรือ่งการปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงั
จ�าเลยในระหวา่งการพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั	เมือ่
ท�าการปลอ่ยตวักอ่นหรอืท�าการคมุขงัเชงิป้องกนัและมี
การก�าหนดเงือ่นไขการสัง่ปลอ่ยตวัในระหวา่งการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั	ขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากฝ่ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดรีวมถงึค�าแนะน�า
ตอ่เงือ่นไขการปลอ่ยตวัจะตอ้งใหน้�้าหนักความส�าคญักบั
ค�าแนะน�าและการประเมนิของา่ยฝ่ายงานประเมนิความ
เสีย่งกอ่นการพจิารณาคดี
(d) หากศาลพจิารณาแลว้วา่มคีวามเป็นไปไดม้ากวา่ไมม่ี
เงือ่นไขทีม่เีงนิมาเกีย่วขอ้ง	หรอืการรวมเงือ่นไขของการ
ควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดรัีบรองไดอ้ยา่งสมเหตุ
สมผลวา่การปรากฏตวัของจ�าเลยในการพจิารณาการคมุ
ขงัเชงิป้องกนั	หรอืรับรองความปลอดภยัของสาธารณชน
ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลกอ่นทีจ่ะมกีารพจิารณาการคมุขงั
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หรอืการพจิารณาอืน่ไดก้ต็อ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตการคมุขงั
ภายใตรั้ฐธรรมนูญของสหรัฐอเมรกิาและภายใต ้
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเทา่นัน้	และศาลจะตอ้ง
ก�าหนดโดยชดัเจนและมหีลกัฐานทีน่่าเชือ่ถอืทีแ่สดงวา่
ไมม่เีงือ่นไขทีเ่กีย่วกบัตวัเงนิ	หรอืการรวมเงือ่นไขของ
การควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดทีีจ่ะรับรองความ
ปลอดภยัของสาธารณชนหรอืการปรากฏตวัของจ�าเลยใน
ศาลไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลตามจ�าเป็น	ศาลตอ้งระบุ
เหตผุลในการสัง่คมุขงัเพือ่ความปลอดภยัไวใ้นบนัทกึ
(2) ตอ้งมกีารถอดเสยีงของการพจิารณาภายในสองวนั
ท�าการศาลหลงัจากทีม่กีารรอ้งขอจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
(3) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ยืน่หมายคดัคา้นค�าวนิจิฉัย	ศาล
อทุธรณจ์ะตอ้งพจิารณาค�าสัง่นัน้โดยเร็ว
(e) (1) หากศาลพจิารณาวา่ไมม่หีลกัฐานเพยีงพอ	ศาลจะ
ปลอ่ยตวัจ�าเลยชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนั	หรอืการปลอ่ยตวั
ชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนั	และก�าหนดเงือ่นไขขอ้จ�ากดัทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัเงนิ	หรอืการรวมเงือ่นไขของการปลอ่ยตวักอ่น
การพจิารณาคดเีพือ่รับประกนัความปลอดภยัของสาธารณชน
และการปรากฏตวัของจ�าเลยในศาลตามความจ�าเป็น
(2) บคุคลจะไมต่อ้งช�าระเงนิส�าหรับเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นตวั
เงนิใด	ๆ	หรอืการรวมเงือ่นไขทีก่�าหนดตามอนุมาตรานี้
(f) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคใ์นการพจิารณาวา่บคุ
คล 
นัน้ควรถกูคมุขงัหรอืก�าหนดเงือ่นไขขอ้จ�ากดัทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัเงนิเพือ่ก�าหนดการปลอ่ยตวักอ่นการ
พจิารณาคดเีพยีงอยา่งเดยีว	ศาลอาจพจิารณาขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎของศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี	
รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัขอ้ดงัตอ่ไปนี:้
(1) ลกัษณะและสถานการณข์องอาชญากรรมทีถ่กูตัง้
ขอ้หา
(2) น�้าหนักของหลกัฐานแยง้จ�าเลย	ยกเวน้ศาลจะ
พจิารณาหลกัฐานทีต่อ้งการใหย้กเวน้นัน้ยอมรับไดห้รอืไม่
(3) ความประพฤตใินอดตีของจ�าเลย	ความสมัพันธใ์น
ครอบครัวและชมุชน	ประวตัอิาชญากรรม	และบนัทกึการ
ปรากฏตวัในการพจิารณาคดขีองศาล	
(4) ในระหวา่งการด�าเนนิการอาชญากรรมหรอืการจับกมุ
ในปัจจบุนั	จ�าเลยถกูคมุประพฤต	ิทณัฑบ์น	หรอืการปลอ่ย
ตวัภายใตค้วบคมุในรปูแบบอืน่ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณา
คด	ีการตดัสนิคด	ีการอทุธรณ	์หรอืการสิน้สดุการตดัสนิ
โทษความผดิตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหรอื	
กฎหมายของรัฐนีห้รอืรัฐอืน่ใดหรอืไม่
(5) ลกัษณะและความรา้ยแรงของความเสีย่งตอ่ความ
ปลอดภยัของบคุคลอืน่หรอืชมุชนทีเ่กดิจากการปลอ่ยตวั
จ�าเลย	ถา้เกีย่วขอ้ง
(6) ค�าแนะน�าของฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการ
พจิารณาคดทีีไ่ดรั้บโดยใชเ้ครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งที่
ผา่นการตรวจสอบแลว้
(7) ผลกระทบของการคมุขงัจ�าเลยตอ่ความรับผดิชอบใน
ครอบครัวของจ�าเลยและความสมัพันธใ์นชมุชน	การจา้ง
งาน	และการมสีว่นรว่มในการศกึษา

(f) ฝ่ายฟ้องคดอีาญาจะตอ้งใชค้วามพยายามตามสมควร
ในการตดิตอ่ผูเ้สยีหายเพือ่ขอความคดิเห็นเกีย่วกบัสถานะ
การคมุขงัของจ�าเลย	ในกรณีทีผู่เ้สยีหายไมส่ามารถหรอื
ไมต่อ้งการปรากฏตวัในการพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั	
ผูเ้สยีหายจะตอ้งสง่ความคดิเห็นเกีย่วกบัสถานะการคมุขงั
ของจ�าเลยเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ศาล	ถา้มี
(g) การปรากฏตวัหรอืการไมป่รากฏของผูเ้สยีหายและค
วามคดิเห็นทีผู่เ้สยีหายใหไ้วจ้ะรวมไวใ้นบนัทกึ
1320.20. (a) จะตอ้งมขีอ้สนันษิฐานทีห่กัลา้งไดว้า่ไม่
มเีงือ่นไขหรอืการรวมเงือ่นไขใด	ๆ	ในการควบคมุดแูล
กอ่นการพจิารณาคดทีีจ่ะรับประกนัความปลอดภยัของ
สาธารณชนไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลหากศาลพบวา่มเีหตทุี่
น่าจะเชือ่อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
(1) หากขอ้หาปัจจบุนัคอืความผดิอาญาอกุฉกรรจต์ามที่
ระบไุวใ้นอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	667.5	หรอืเป็นความ
ผดิอาญาทีม่กีารใชค้วามรนุแรงตอ่บคุคลอืน่	การขม่ขู	่
หรอืมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไดรั้บบาดเจ็บสาหสั	หรอืจ�าเลย
เคยเป็นผูม้อีาวธุตดิตวัหรอืใชอ้าวธุรา้ยแรงหรอือาวธุปืน
ในการกอ่อาชญากรรม	หรอืท�าใหเ้กดิความบาดเจ็บทาง
รา่งกายหนักเป็นการสว่นตวัจากการกระท�าความผดิใน
การกอ่อาชญากรรม	หรอื
(2) จ�าเลยถกูประเมนิวา่	“มคีวามเสีย่งสงู”	ตอ่ความปลอดภยั
ของสาธารณชนหรอืผูเ้สยีหายและปัจจัยดงัตอ่ไปนี:้
(A) จ�าเลยถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิอาญาอกุฉกรรจร์า้ยแรง
ตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	1192.7	
หรอืความผดิอาญาอกุฉกรรจร์นุแรงตามทีก่�าหนดไวใ้น
อนุมาตรา	(c) ของมาตรา	667.5	ภายใน	5	ปีทีผ่า่นมา
(B) จ�าเลยกระท�าความผดิปัจจบุนัในขณะทีร่อการพจิาร 
ณาคดอีาชญากรรมทีร่ะบไุวใ้นวรรค	(1) ของอนุมาตรา	(a)
(C) จ�าเลยกระท�าการขูใ่หก้ลวั	หา้มปราม	หรอืขม่ขูว่า่จะ
ตอบโตพ้ยานหรอืผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมในปัจจบุนั
(D) ภายหลงัการพพิากษาใหจ้�าเลยถกูลงโทษในรปูแบบ
ใด	ๆ	นอกเหนอืจากการคมุประพฤตหิรอืการควบคมุดแูล
ของศาลแบบไมเ่ป็นทางการ
(b) จะตอ้งพสิจูนใ์นการพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัวา่
มเีหตทุีน่่าเชือ่ถอืวา่จ�าเลยกระท�าความผดิตามขอ้หาหรอื
ความผดิทีไ่มม่คี�าฟ้อง	หรอืหากไมไ่ดม้กีารคมุขงัจ�าเลย
ใหม้าใหค้�าตอบในการพจิารณาเบือ้งตน้นี	้หรอืมกีารสละ
สทิธิใ์นการพจิารณาเบือ้งตน้	และจ�าเลยคดัคา้นวา่หลกั
ฐานทีแ่สดงวา่เขาหรอืเธอกระท�าความผดิตามขอ้หาหรอื
กอ่อาชญากรรมนัน้ไมเ่พยีงพอ
(c) ศาลจะตอ้งท�าค�าวนิจิฉัยเรือ่งการคมุขงัเชงิป้องกนั 
รวมถงึก�าหนดสาเหตทุีน่่าเชือ่ถอืวา่จ�าเลยกระท�าความผดิ
ตามขอ้หาหรอืการกอ่อาชญากรรมตามขอ้กลา่วหาของ
จ�าเลย	ถา้ม	ีขอ้เสนอการพสิจูนแ์ละการโตแ้ยง้ของที่
ปรกึษา	ถา้ม	ีขอ้มลูจากผูเ้สยีหา	ถา้ม	ีและหลกัฐานใด	ๆ	
ทีม่กีารน�าเสนอในการพจิารณา	ศาลอาจพจิารณาค�าบอก
เลา่ทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นการท�าค�าวนิจิฉัยตามมาตรานี	้จ�าเลยจะ
ตอ้งมสีทิธเิบกิความในการพจิารณา
(d) (1) ในการพจิารณาการคมุขงั	ศาลอาจสัง่ใหม้กีาร
คมุขงัเชงิป้องกนัตอ่จ�าเลยทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาคดี
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ใหอ้ยูร่ะหวา่งการฟ้องกลา่วโทษ	หรอืควบคมุตวัเพือ่รอ
การพจิารณาคดเีกีย่วกบัการละเมดิการควบคมุดแูล
(b) หากโจทก	์ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย	หรอืหน่วยงาน
ควบคมุดแูล	ขอหมายจับโดยใหจ้�าเลยมสีถานะการคมุขงั
นอกเหนอืจากขอ้หาและการปลอ่ยตวั	หน่วยงานจะตอ้ง
ใหปั้จจัยเหตผุลทีเ่หมาะสมแกศ่าลในการควบคมุดแูล
หรอืการคมุขงัจ�าเลยในระดบัทีส่งูขึน้
(c) การปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงัของศาลทีร่ะบไุวใ้นหมายจับจ
ะมผีลผกูพันกบัหน่วยงานจับกมุและบนัทกึขอ้หา	และสถานที่
คมุขงั	แตไ่มม่ผีลผกูพันกบัค�าวนิจิฉัยของศาลหรอืฝ่ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดใีนภายหลงั	อยา่งไร
กต็าม	ขอ้บง่ชีน้ีเ้ป็นปัจจัยหนึง่ทีฝ่่ายงานประเมนิความเสีย่ง
กอ่นการพจิารณาคด	ีหรอืศาลอาจพจิารณาในขัน้ตอนการการ
พจิารณาสถานะการคมุขงัของบคุคลในกระบวนการสบืเนือ่ง
(d) หากบคุคลนัน้ถกูจับโดยมหีมายจับความผดิอาญา 
ความประเภทลหโุทษ	การก�าหนดสถานะการคมุขงัของ
บคุคลนัน้จะเริม่ด�าเนนิการตามวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้น
มาตรา	1320.8	หากบคุคลนัน้ถกูจับตามหมายจับความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจ	์การก�าหนดสถานะการคมุขงัของ
บคุคลนัน้จะตอ้งด�าเนนิการตามวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้น
มาตรา	1320.9
ขอ้ 8. ความรับผดิชอบในการบรหิารของคณะกรรมการ
กฤษฎกีา
1320.24. (a) คณะกรรมการกฤษฎกีาจะรับรองกฎของ
ศาลรัฐแคลฟิอรเ์นยีและแบบฟอรม์ตามความจ�าเป็นเพือ่
ด�าเนนิการทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี:้
(1) ก�าหนดการใชข้อ้มลูการประเมนิความเสีย่งกอ่นการ
พจิารณาคดขีองศาลอยา่งเหมาะสมเมือ่ท�าค�าวนิจิฉัยการ
ปลอ่ยตวักอ่นการพจิารณาคดแีละการคมุขงัโดยค�านงึถงึ
ความปลอดภยัของสาธารณชนและผูเ้สยีหาย	สทิธใิน
กระบวนการของจ�าเลยตามสมควร	ลกัษณะเฉพาะหรอื
ความตอ้งการของจ�าเลย	และความพรอ้มของทรัพยากร
ในทอ้งถิน่เพือ่ควบคมุดแูลบคุคลอยา่งมปีระสทิธผิลและ
เพิม่ประสทิธภิาพไดส้งูสดุ
(2) อธบิายองคป์ระกอบของ	“การตรวจสอบความถกู
ตอ้ง”	โดยกลา่วถงึความจ�าเป็นและความถีข่องการตรวจ
สอบความถกูตอ้งของเครือ่งมอืการประเมนิความเสีย่งตอ่
ประชากรในทอ้งถิน่	และกลา่วถงึการระบตุวัตนและลด
ความล�าเอยีงโดยนัยในเครือ่งมอืประเมนิ
(3) ก�าหนดใหม้าตรฐานการพจิารณาทบทวน	การปลอ่ย
ตวั	และการคมุขงัของฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการ
พจิารณาคดแีละศาล	จะรวมถงึมาตรฐานการอนุญาตใหม้ี
การคมุขงักอ่นการฟ้องกลา่วโทษหากมคีวามเป็นไปได ้
มากวา่ไมม่เีงือ่นไขทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเงนิหรอืการรวม
เงือ่นไขของการควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดทีีรั่บรอง
ความปลอดภยัของสาธารณชน	หรอืการปรากฎตวัของ
บคุคลไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลตามจ�าเป็น
(4) ก�าหนดตวัแปรเสรมิของกฎของศาลทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตในมาตรา	1320.11	โดยค�านงึถงึความปลอดภยั
ของสาธารณชนและผูเ้สยีหาย	สทิธใินกระบวนการของ
จ�าเลยตามสมควร	และความพรอ้มของทรัพยากรในทอ้ง

(8) แผนการควบคมุดแูลทีไ่ดรั้บเสนอ
(g) หากจ�าเลยไดรั้บการปลอ่ยตวัจากโทษจ�าหลงัจากกา
รพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั	ในเอกสารอนุญาตให ้
ปลอ่ยตวัจ�าเลย	ศาลจะแจง้ใหจ้�าเลยทราบสองประการดงั
ตอ่ไปนี:้
(1) เงือ่นไขทัง้หมด	ถา้ม	ีทีม่อี�านาจควบคมุการปลอ่ยตวั	
โดยกลา่วอยา่งชดัเจนและฉพาะเจาะจงพอทีจ่ะใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏบิตัขิองจ�าเลยได ้
(2) บทลงโทษและผลสบืเนือ่งอืน่ของการละเมดิเงือ่นไข
การปลอ่ยตวัอาจรวมถงึการจับกมุหรอืการออกหมายจับ
จ�าเลยในทนัที
1320.21. (a) เมือ่มกีารแสดงหลกัฐานทีค่น้พบใหม	่
ขอ้เท็จจรงิ	หรอืการเปลีย่นแปลงของเนือ้หาตาม
สถานการณ	์โจทกห์รอืจ�าเลยอาจยืน่ค�าขอใหเ้ปิดการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัหรอืการพจิารณาใหมเ่มือ่
ใดกไ็ดก้อ่นการด�าเนนิคด	ีศาลอาจเปิดการพจิารณาการ
คมุขงัเชงิป้องกนัอกีครัง้	โดยการยืน่ค�าขอดว้ยตนเอง	
โดยอาศยัหลกัฐานทีค่น้พบใหม	่ขอ้เท็จจรงิ	หรอืการ
เปลีย่นแปลงของเนือ้หาตามสถานการณท์ีฝ่่ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดเีสนอตอ่ศาล
(b) ค�าขอเพือ่การพจิารณาคดหีลงัจากทีม่กีารพจิารณา 
การคมุขงัเชงิป้องกนัใด	ๆ	แลว้	จะตอ้งระบถุงึหลกัฐาน	
หรอืสถานการณท์ีไ่มเ่ป็นทีท่ราบในขณะทีม่กีารพจิารณา
การคมุขงัเชงิป้องกนั	หรอืการเปลีย่นแปลงของเนือ้หา
ตามสถานการณท์ีรั่บประกนัวา่จะมกีารเปิดการพจิารณา
ใหม	่หรอืการพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัใหม	่รวมถงึ
หากมเีงือ่นไขการปลอ่ยตวัทีรั่บประกนัความปลอดภยัของ
สาธารณชนและการทีจ่�าเลยจะกลบัมาทีศ่าลอยา่งสมเหตุ
สมผลตามจ�าเป็น
(c) ตามค�าขอของผูเ้สยีหายจากอาชญากรรม	ผูเ้สยีหาย
จะไดรั้บแจง้ความคบืหนา้ของการด�าเนนิคดใีนการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนัใหท้ราบ	หากมกีารรอ้งขอ	
ผูเ้สยีหายจะไดรั้บโอกาสอนัสมควรทีจ่ะไดรั้บการ
พจิารณาเกีย่วกบัสถานะการคมุขงัของจ�าเลย
(d) ศาลอาจอนุญาตค�าขอใหเ้ปิดการพจิารณาการคมุข ั
งเชงิป้องกนัอกีครัง้หรอืเพือ่เหตผุลทีเ่พยีงพอตาม
กฎหมายในการพจิารณาคดใีหม่
(e) ค�าตดัสนิของศาลเรือ่งสถานะการคมุขงัของจ�าเลยจะ
ตอ้งเป็นไปตามบทบญัญัตขิองบทนี้
1320.22. ศาลอาจออกหมายจับจ�าเลยตามค�าขอของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่ทีแ่สดงวา่จ�าเลยละเมดิเงือ่นไขการปลอ่ยตวัที่
ศาลก�าหนด	เมือ่จ�าเลยถกูจับกมุ	สถานะการควบคมุตวัของ
เขาหรอืเธอจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาทบทวนตามหมวดนี้
1320.23. (a) หากศาลออกหมายจับหรอืออกหมายศา
ลเนือ่งจากจ�าเลยไมป่รากฏตวัในศาลตามทีก่�าหนด	หรอื
เมือ่มขีอ้กลา่วหาวา่จ�าเลยฝ่าฝืนเงือ่นไขการพจิารณาคดี
เบือ้งตน้หรอืการควบคมุดแูลหลงัการตดัสนิคด	ีศาลอาจ
ระบบุนหมายจับวา่	ขณะทีจ่�าเลยถกูจับกมุตามหมายจับ
นัน้	จ�าเลยควรไดรั้บการบนัทกึขอ้หาและปลอ่ยตวั	
ควบคมุตวัเพือ่การพจิารณาทบทวนเบือ้งตน้	ควบคมุตวั
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(2) รวบรวมขอ้มลูตามทีก่�าหนดไวใ้นอนุมาตรา	(ข)
(3) ฝึกอบรมผูพ้พิากษาเรือ่งการใชข้อ้มลูการประเมนิ
ความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดเีมือ่ท�าค�าวนิจิฉัยการ
ปลอ่ยตวัและการคมุขงักอ่นการพจิารณาคด	ีและการ
ก�าหนดเงือ่นไขการปลอ่ยตวักอ่นการพจิารณาคดี
(4) โดยปรกึษาหารอืกบัหวัหนา้เจา้หนา้ทีภ่าคทณัฑข์อง
รัฐแคลฟิอรเ์นยี	ชว่ยศาลจัดท�าสญัญากบัหน่วยงาน
สาธารณะในทอ้งถิน่เรือ่งบทบญัญัตใินเรือ่งการใหบ้รกิาร
การประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดี
(5) ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่1	มกราคม	2021	และทกุปี
หลงัจากนัน้	ใหส้ง่รายงานไปยงัผูว้า่การรัฐและสภา
นติบิญัญัตเิพือ่จัดท�าเอกสารกจิกรรมการด�าเนนิโครงการ
และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติผลและผลลพัธข์องโครงการ	
รายงานแรกจะมุง่เนน้ไปทีก่ารด�าเนนิการตามโครงการ
และรายงานทีต่ามมาจะตอ้งมขีอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นอนุมาตรา	
(b) รายงานทีจ่ะสง่ตามวรรคนีจ้ะตอ้งยืน่โดยสอดคลอ้งกั
บมาตรา	9795	ของประมวลกฎหมายรัฐบาล
(6) พัฒนาการประมาณระยะเวลาทีด่�าเนนิการในการฟ้อง
กลา่วโทษรว่มกบัศาลสงู	เพือ่ท�าการปลอ่ยตวัหรอืการคมุ
ขงัเมือ่มกีารฟ้องกลา่วโทษขัน้ตน้	และระยะเวลาโดย
ประมาณทีต่อ้งใชใ้นการพจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั
(7) ประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งและเจา้หนา้ทีต่ลุาการ
เพือ่ด�าเนนิการตามความรับผดิชอบทีอ่ธบิายไวใ้นอนุมาตรา	
(a) ของมาตรา	1320.25	และจัดใหม้ขีอ้มลูเสนอตอ่ศาล
1320.25. (a) คณะผูเ้ชีย่วชาญและเจา้หนา้ทีต่ลุาการ 
ตามทีก่�าหนดไวใ้นวรรค	(7) ของอนุมาตรา	(e) ของมาตรา	
1320.24	จะก�าหนดระดบัความเสีย่ง	“ต�า่”	“ปานกลาง”	และ	
“สงู”	ตามคะแนนหรอืระดบัทีก่�าหนดโดย	เครือ่งมอืทีฝ่่าย
งานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดใีชใ้นการด�าเนนิ
การตามความรับผดิชอบของตนตามมาตรา	1320.9
(b) หวัหนา้ผูพ้พิากษาจะมอบหมายบคุคลสีค่นทีม่คีวาม 
เชีย่วชาญเฉพาะในการใหค้ะแนนโดยใชเ้ครือ่งมอืประเมนิ
ความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดแีละมอบหมายเจา้หนา้ที่
ตลุาการทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายอาญาสามคนซึง่
หนึง่ในนัน้จะเป็นประธานในคณะพจิารณานี	้ผูเ้ชีย่วชาญ
อยา่งนอ้ยหนึง่คนตอ้งมคีวามเชีย่วชาญเรือ่งผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้จากความเอนเอยีงในเครือ่งมอืประเมนิความ
เสีย่งนอกเหนอืจากการใหค้ะแนนการประเมนิความเสีย่ง
1320.26. (a) ศาลจะตอ้งก�าหนดบรกิารการประเมนิ 
ความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีบรกิารนีอ้าจด�าเนนิการ
โดยพนักงานของศาลหรอืศาลอาจท�าสญัญาจา้งบรกิาร
เหลา่นัน้กบัหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถิน่ทีม่คีณุสมบตัิ
และมปีระสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง
(b) กอ่นทีศ่าลจะตดัสนิวา่จะไมท่�าสญัญากบัหน่วยงานสา
ธารณะในทอ้งถิน่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	ศาลจะตอ้งเห็น
วา่หน่วยงานนัน้ไมย่นิยอมปฏบิตัหินา้ทีน่ีด้ว้ยทรัพยากรทีม่ี
อยูห่รอืไมม่คีวามสามารถในการปฏบิตัหินา้ที่
(c) หากไมม่หีน่วยงานทอ้งถิน่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมยนิย
อมทีจ่ะท�าหนา้ทีก่ารประเมนิกอ่นการพจิารณาคดนีีใ้หก้บั
ศาลสงู	และศาลเลอืกทีจ่ะไมท่�าหนา้ทีน่ี	้ศาลอาจท�าสญัญา
กบัหน่วยงานบรกิารการประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณา
คดใีนทอ้งถิน่ทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่ท�าหนา้ทีน่ีโ้ดยเฉพาะ

ถิน่เพือ่ควบคมุดแูลบคุคลอยา่งมปีระสทิธผิลและเพิม่
ประสทิธภิาพไดส้งูสดุ
(5) ก�าหนดเงือ่นไขการปลอ่ยตวักอ่นก�าหนด	รวมถงึ
ก�าหนดระดบัความเสีย่งหรอืประเภท
(b) คณะกรรมการกฤษฎกีาจะตอ้งระบแุละก�าหนดขอ้มลูทีจ่�า
เป็นขัน้ต�า่ทีศ่าลแตล่ะแหง่ตอ้งรายงาน	ศาลจะตอ้งสง่ขอ้มลูปี
ละสองครัง้ใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีา	ขอ้มลูจะรวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีงจ�านวนเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปนีข้องบคุคล:
(1) ถกูประเมนิโดยใชเ้ครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่น
การตรวจสอบแลว้และระดบัความเสีย่งของบคุคลเหลา่นัน้
(2) ถกูการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัหรอืการ
ปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดแูลตาม:
(A) อนุมาตรา	(b) ของมาตรา	1320.10
(ฺB) อนุมาตรา	(c) ของมาตรา	1320.10
(C) มาตรา	1320.12	แยกตามระดบัความเสีย่ง
(D) มาตรา	1320.13	แยกตามระดบัความเสีย่ง
(3) ถกูคมุขงัโดย:
(A) การฟ้องกลา่วโทษ	แยกตามระดบัความเสีย่ง
(B) การพจิารณาคมุขงักอ่นการพจิารณาคดแียกตามระดั
บความเสีย่ง
(4) ถกูปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัหรอืปลอ่ยตวั
ชัว่คราวโดยไมม่ปีระกนัภายใตก้ารดแูลโดยโดยเป็นบคุคลที:่
(A) ไมม่าปรากฏตวัตอ่หนา้ศาลตามนัด
(B) มกีารตัง้ขอ้หาอาชญากรรมใหม่
(5) ถกูพจิารณาการปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงัในการ
พจิารณาการคมุขงัเชงิป้องกนั
(c) ตามสญัญาภายใตอ้นุมาตรา	(ก) ของมาตรา	
1320.26	ศาลอาจก�าหนดใหห้น่วยงานทีใ่หฝ่้ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดรีายงานขอ้มลูใน
สว่นนีต้อ่ทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีาตามความเหมาะสม
(d) ศาลแตล่ะแหง่จะตอ้งใหข้อ้มลูตอ่ไปนีต้อ่ทีค่ณะกรร
มการกฤษฎกีาเป็นประจ�าทกุปี:
(1) ศาลไดท้�าการพจิารณาทบทวนกอ่นการฟ้องกลา่ว
โทษตามมาตรา	1320.13	หรอืไม่
(2) ระยะเวลาโดยประมาณทีจ่�าเป็นในท�าค�าวนิจิฉัยใหม้ี
การปลอ่ยตวัและการคมุขงัในการพจิารณาการฟ้องกลา่ว
โทษและการคมุขงัเชงิป้องกนั
(3) เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้
ทีฝ่่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดใีช ้
(e) คณะกรรมการกฤษฎกีาตอ้งด�าเนนิการดงัตอ่ไปนีท้ัง้หมด:
(1) รวบรวมและรักษารายการเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง
กอ่นการพจิารณาคดทีีผ่า่นการตรวจสอบแลว้รวมถงึเครือ่ง
มอืทีเ่หมาะสมในการประเมนิความรนุแรงในครอบครัว	
อาชญากรรมทางเพศ	และอาชญากรรมความรนุแรงอืน่	ๆ	
คณะกรรมการกฤษฎกีาจะตอ้งปรกึษากบัฝ่ายงานประเมนิ
ความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดแีละผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม
อืน่	ๆ	ในการรวบรวมรายการเครือ่งมอืการประเมนิ
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รับการจัดสรรหลงัจากการปรกึษากบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม
หลกัซึง่รวมถงึผูบ้รหิารศาล	ตวัแทนของพนักงาน	และ
หวัหนา้พนักงานคมุประพฤตขิองรัฐแคลฟิอรเ์นยี	ตามที่
คณะกรรมการกฤษฎกีาก�าหนด	การจัดสรรจะรวมถงึจ�านวน
เงนิทนุเพือ่สนับสนุนบรกิารการประเมนิความเสีย่งกอ่นการ
พจิารณาคดทีัว่ทัง้รัฐและเงนิทนุเพิม่เตมิตามเกณฑท์ี่
เหมาะสม	คณะกรรมการกฤษฎกีาจะพจิารณาความแตก
ตา่งในดา้นตน้ทนุ	ล�าดบัขัน้คา่จา้ง	และปัจจัยอืน่	ๆ	ใน
ระดบัภมูภิาคในขณะทีท่�าการก�าหนดการจัดสรร	การ
จัดสรรเงนิทนุประจ�าปีส�าหรับบรกิารกอ่นการพจิารณาคดี
จะตอ้งรับมาใชโ้ดยคณะกรรมการกฤษฎกีาในทีป่ระชมุ
สาธารณะและตอ้งเผยแพรต่อ่สาธารณะ
(c) เงนิทนุทัง้หมดส�าหรับบรกิารการประเมนิความเสีย่ง 
กอ่นการพจิารณาคดจีะถกูใชไ้ปกบัคา่ใชจ้า่ยทางตรงและ
ทางออ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารดงักลา่วเทา่นัน้	ศาล
ทอ้งถิน่ทีท่�าสญัญาบรกิารการประเมนิความเสีย่งกอ่นการ
พจิารณาคดทีีท่�าสญัญาตามมาตรา	1320.26	จะตอ้งให ้
เงนิทนุทัง้หมดทีไ่ดรั้บจากการจัดสรรนีโ้ดยตรงไปยงั
หน่วยงานสาธารณะทีท่�าสญัญา
(d) หน่วยงานสาธารณะในทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บการจัดสรรตาม
มาตรานีจ้ะตอ้งแยกบญัชเีงนิทนุดงักลา่วและรับรองเป็น
ประจ�าทกุปีวา่มกีารใชจ้า่ยเงนิทนุเป็นไปตามกฎหมาย
ของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมถงึตามขอ้ก�าหนดของมาตรานี้
(e) เงนิทนุทีจั่ดสรรตามมาตรานีจ้ะเป็นเงนิเพิม่เตมิและ 
จะไมแ่ทนทีง่บประมาณทอ้งถิน่ปัจจบุนัทีใ่ชเ้พือ่สนับสนุน
ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดี
1320.28. (a) ภายในวนัที	่10	มกราคมของทกุปีกระ
ทรวงการคลงัตอ้งปรกึษากบัคณะกรรมการกฤษฎกีาและ
หวัหนา้พนักงานคมุประพฤตขิองรัฐแคลฟิอรเ์นยี	และ
ประเมนิระดบัทรัพยากรทีจ่�าเป็นในการรองรับบรกิาร
ควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดอียา่งเพยีงพอตามหมวด
นี	้การประมาณการจะแสดงใหเ้ห็นถงึจ�านวนบคุคลทีไ่ดรั้บ
การก�ากบัการดแูลและระดบัการควบคมุดแูลทีจ่�าเป็น	การ
ประมาณการจะแสดงใหเ้ห็นถงึตน้ทนุทางตรงและทาง
ออ้มของบคุลากรทีจ่�าเป็นในการใหบ้รกิารดงักลา่ว	
กระทรวงจะตอ้งจัดพมิพป์ระมาณการและสง่ไปยงัสภา
นติบิญัญัตพิรอ้มกบัยืน่งบประมาณของผูว้า่การรัฐตาม
มาตรา	12	ของขอ้	IV	ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	
(b) เมือ่ไดรั้บการจัดสรรโดยสภานติบิญัญัตแิลว้	กระทรวง
การคลงัจะตอ้งจัดสรรเงนิทนุใหก้บักรมการทณัฑบ์นในทอ้ง
ถิน่เพือ่จัดสรรใหบ้รกิารควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคด	ี
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องอนุมาตรานี	้ส�านักงาน
บรกิารกอ่นการพจิารณาคดขีองเทศมณฑลซานตาคลารามี
สทิธิไ์ดรั้บเงนิทนุภายในเทศมณฑลนัน้	ในการจัดสรรเงนิ
ทนุ	กระทรวงตอ้งพจิารณาความแตกตา่งในดา้นตน้ทนุ	
ล�าดบัขัน้คา่จา้ง	และปัจจัยอืน่	ๆ	ในระดบัภมูภิาคในขณะ
ทีท่�าการก�าหนดการจัดสรร	การจัดสรรจะรวมถงึงบจัดสรร
ขัน้ต�า่เพือ่สนับสนุนการควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดทีัว่
ทัง้รัฐและจ�านวนงบเพิม่เตมิขัน้ต�า่จัดสรรตามสว่นของ
ประชากรในเทศมณฑลวยัผูใ้หญท่ีม่อีายรุะหวา่ง	18	ถงึ	50	
ปีและอตัราการจับกมุในทอ้งถิน่	กระทรวงการคลงัตอ้ง
ปรกึษากบัคณะกรรมการกฤษฎกีา	การหวัหนา้เจา้หนา้ทีค่มุ

(d) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการใหบ้รกิารการ 
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีศาลหา้มท�าสญัญา
กบัหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถิน่ทีม่คีณุสมบตัแิตม่หีนา้ที่
หลกัในการจับกมุและการคมุขงัภายในเขตอ�านาจศาล
(e) บรกิารการประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด ี
ตอ้งด�าเนนิการโดยพนักงานของรัฐ
(f) แมว้า่จะมอีนุมาตรา	(h) ศาลสงูของเทศมณฑล	
Santa	Clara	ตอ้งท�าสญัญากบัส�านักงานบรกิารกอ่น
การพจิารณาคดขีองเทศมณฑลซานตาคลาราเพือ่ให ้
บรกิารการประเมนิกอ่นการพจิารณาคดภีายในเทศ
มณฑลซานตาคลารา	และส�านักงานนัน้จะมสีทิธิไ์ดรั้บ
การจัดสรรเงนิทนุตามอนุมาตรา	(c) ของมาตรา	
1320.27	และมาตรา	1320.28
(g) ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่1	กมุภาพันธ	์2019	ผูท้ีท่�าหนา้ที่
เป็นผูพ้พิากษาของศาลสงูและหวัหนา้เจา้หนา้ทีภ่าคทณัฑ์
ของแตล่ะเทศมณฑล	หรอืผูอ้�านวยการส�านักงานบรกิาร
กอ่นการพจิารณาคดขีองเทศมณฑลซานตาคลาราของเทศ
มณฑลนัน้	จะตอ้งสง่จดหมายยนืยนัความตัง้ใจในการท�า
สญัญางานบรกิารการประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณา
คดไีปยงัคณะกรรมการกฤษฎกีาตามมาตรานี้
(h) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องมาตรานี:้
(1) “ฝ่ายงานประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด”ี	ไมร่วม
ถงึการควบคมุดแูลบคุคลทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัภายใตห้มวดนี้
(2) “หน่วยงานสาธารณะในทอ้งถิน่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะ
สม”	คอืหน่วยงานทีม่ปีระสบการณใ์นทกุอยา่งดงัตอ่ไปนี:้
(A) ความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งในการตดัสนิใจโดยค�านงึ
ถงึความเสีย่ง
(B) มกีารเสนอแนะตอ่ศาลตามมาตรา	1203
(C) การควบคมุดแูลผูก้ระท�าความผดิในชมุชน
(D) จา้งเจา้หนา้ทีผู่พ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์
1320.27. (a) ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที	่10	มกราคมของทกุปี	
กระทรวงการคลงั	โดยปรกึษากบัคณะกรรมการกฤษฎกีาและ
หวัหนา้พนักงานคมุประพฤตขิองรัฐแคลฟิอรเ์นยี	และประเมนิ
ระดบัเงนิทนุทีจ่�าเป็นในการรองรับบรกิารการประเมนิความ
เสีย่งกอ่นการพจิารณาคดอียา่งเพยีงพอตามหมวดนี	้การ
ประมาณการจะขึน้อยูก่บัวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัพัฒนาขึน้
โดยการปรกึษากบัคณะกรรมการกฤษฎกีาแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	
ซึง่จะประกอบไปดว้ย	จ�านวนจ�าเลยโดยประมาณทีถ่กูตัง้
ขอ้หากระท�าความผดิอาญาซึง่ไดรั้บการประเมนิความเสีย่ง	คา่
ใชจ้า่ยทางตรงและทางออ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิการ
ประเมนิความเสีย่ง	และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัค�า
วนิจิฉัยการปลอ่ยตวัและการคมุขงัของศาลและบรกิารกอ่นการ
พจิารณาคด	ีการประมาณการจะแสดงใหเ้ห็นถงึตน้ทนุทาง
ตรงและทางออ้มของพนักงานทีจ่�าเป็นในการปฏบิตัหินา้ทีน่ี	้
กระทรวงจะตอ้งจัดพมิพป์ระมาณการและสง่ไปยงัสภา
นติบิญัญัตพิรอ้มกบัยืน่งบประมาณของผูว้า่การรัฐตามมาตรา	
12	ของขอ้	IV	ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
(b) เมือ่ไดรั้บการจัดสรรโดยสภานติบิญัญัต	ิคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตอ้งจัดสรรเงนิทนุบรกิารการประเมนิความเสีย่ง
กอ่นการพจิารณาคดใีหแ้กศ่าลในทอ้งถิน่	เงนิทนุตอ้งได ้
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ถกูสง่ไปยงัวฒุสิภา	เลขาธกิารแหง่รัฐ	และทีป่ระชมุ
หวัหนา้เสมยีนของรัฐภายในวนัที	่1	มกราคม	2024
(b) เริม่ตัง้แตปี่งบประมาณ	2019–20	เงนิทนุของรัฐจะตอ้ง
เสรมิ	และมไิดท้ดแทนเงนิทนุในทอ้งถิน่ทีจั่ดสรรใหก้บัการ
ควบคมุดแูล	การประเมนิ	การบรกิาร	หรอืจดุประสงคอ์ืน่	ๆ	ที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมกอ่นการพจิารณาคด	ียกเวน้การคมุขงั	
1320.31 (a) เป็นความตัง้ใจของสภานติบิญัญัต	ิเทา่ที่
สามารถท�าได	้โดยใหล้�าดบัความส�าคญัของความจขุอง
คกุทีใ่ชก้ารไดไ้วส้�าหรับประชากรทีไ่ดรั้บการตดัสนิคดแีลว้
(b) สภานติบิญัญัตคิน้พบและประกาศวา่การด�าเนนิการตา
มหมวดนีจ้ะตอ้งใชเ้งนิทนุทีจ่�าเป็นในการสนับสนุนบรกิาร
การประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีการควบคมุดแูล
กอ่นการพจิารณาคด	ีภาระงานของศาลในการพจิารณาคดทีี่
เพิม่ขึน้	และกจิกรรมทีจ่�าเป็นทัว่ทัง้รัฐเพือ่สนับสนุนการ
ด�าเนนิการอยา่งมปีระสทิธผิล	เงนิทนุเหลา่นีป้รากฏใหเ้ห็น
ในแผนการใชจ้า่ยในระยะยาวลา่สดุของรัฐและจะตอ้งไดรั้บ
การจัดสรรในกฎหมายงบประมาณรายจา่ยประจ�าปี
1320.32. เริม่ตัง้แตว่นัที	่1	ตลุาคม	2019	การอา้งองิ	
“การประกนัตวั”	ทัง้หมดในประมวลกฎหมายนี	้จะอา้งถงึ
วธิดี�าเนนิการทีร่ะบไุวใ้นหมวดนี้
1320.33. (a) จ�าเลยทีไ่ดรั้บการประกนัตวักอ่นวนัที	่1	
ตลุาคม	2019	จะยงัคงไดรั้บการประกนัตวัตามระยะเวลา
ของการปลอ่ยตวั
(b) จ�าเลยทีถ่กูคมุขงัในวนัที	่1	ตลุาคม	2019	จะไดรั้บการ
พจิารณาปลอ่ยตวัตามมาตรา	1320.8	และหากไมไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตวัจะตอ้งไดรั้บการประเมนิความเสีย่งและไดรั้บการ
พจิารณาใหม้กีารปลอ่ยตวัหรอืการคมุขงัตามหมวดนี้
1320.34. หมวดนีจ้ะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที	่1	ตลุาคม	2019
มาตรา 5. คณะกรรมการกฤษฎกีาจะประสานงานกบัหวัหนา้
พนักงานคมุประพฤตขิองรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพือ่จัดการฝึกอบรม	
ด�าเนนิการฝึกอบรมรว่มกนั	และท�างานรว่มกนัเพือ่การเริม่ตน้ท�า
หนา้ทีท่ีจ่�าเป็น	เทา่ทีเ่ป็นไปได	้เพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมายนี้
มาตรา 6. หากคณะกรรมการในอาณัตขิองรัฐพจิารณา
วา่กฎหมายนีม้คีา่ใชจ้า่ยทีรั่ฐสัง่มาจะตอ้งช�าระเงนิคนืให ้
กบัหน่วยงานทอ้งถิน่และเขตโรงเรยีน	คา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว
จะตอ้งด�าเนนิการตามสว่นที	่7	(เริม่ตน้ดว้ยมาตรา	
17500) ของหมวดที	่4	ของหวัขอ้	2	ของประมวล
กฎหมายของรัฐบาล

ประพฤตขิองรัฐแคลฟิอรเ์นยี	และผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มหลกั	
รวมทัง้ตวัแทนของพนักงาน	เมือ่ใชว้ธิกีารจัดสรรประจ�าปี
(c) เงนิทนุทัง้หมดส�าหรับการควบคมุดแูลกอ่นการพจิาร
ณาคดจีะถกูใชไ้ปกบัคา่ใชจ้า่ยทางตรงและทางออ้มที่
เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารดงักลา่วเทา่นัน้	เงนิทนุทัง้หมด
ทีจั่ดสรรเพือ่สนับสนุนบรกิารกอ่นการพจิารณาคดจีะถกู
จัดสรรใหก้บัหน่วยงานในทอ้งถิน่เพือ่สนับสนุนการ
ควบคมุดแูลกอ่นการพจิารณาคดี
(d) หน่วยงานสาธารณะในทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บการจัดสรรตาม
มาตรานีจ้ะตอ้งแยกบญัชเีงนิทนุดงักลา่วและรับรองเป็น
ประจ�าทกุปีวา่มกีารใชจ้า่ยเงนิทนุเป็นไปตามกฎหมาย
ของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมถงึตามขอ้ก�าหนดของมาตรานี้
(e) หน่วยงานสาธารณะในทอ้งถิน่จะมสีทิธิไ์ดรั้บเงนิทนุ
นีก้ต็อ่เมือ่ไดท้�าสญัญากบัศาลในการใหบ้รกิารฝ่ายงาน
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดี
(f) เงนิทนุทีจั่ดสรรตามมาตรานีจ้ะเป็นเงนิเพิม่เตมิและจะ
ไมแ่ทนทีเ่งนิทนัทอ้งถิน่ปัจจบุนัทีใ่ชเ้พือ่สนับสนุนบรกิาร
การประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคดี
1320.29. ภายในวนัที	่10	มกราคมของทกุปีกระทรวงการ
คลงัตอ้งประชมุกบัคณะกรรมการกฤษฎกีาและจะตอ้งประเมนิ
ระดบัทรัพยากรทีจ่�าเป็นเพือ่รองรับภาระงานของตลุาการ
อยา่งเพยีงพอภายใตห้มวดนี	้การประมาณการจะตอ้งแสดง
ใหเ้ห็นถงึจ�านวนคดทีีศ่าลก�าลงัด�าเนนิการฟ้องกลา่วโทษ
ตดัสนิการคมุขงั	ปรมิาณการพจิารณาคดกีารคมุขงั	ระยะเวลา
เฉลีย่ทีต่อ้งใชใ้นการตดัสนิคดดีงักลา่วและในการพจิารณา
คด	ีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาบรกิารการ
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพจิารณาคด	ีและปัจจัยอืน่	ๆ	ที่
เกีย่วขอ้งกบัภาระงานของตลุาการตามพระราชบญัญัตนิี	้การ
ประมาณการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึตน้ทนุทางตรงและทาง
ออ้มเฉลีย่ตอ่นาทขีองการด�าเนนิการพจิารณาคดใีนศาล	
กระทรวงจะตอ้งจัดพมิพป์ระมาณการและสง่ไปยงัสภา
นติบิญัญัตพิรอ้มกบัยืน่งบประมาณของผูว้า่การรัฐตามมาตรา	
12	ของขอ้	IV	ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี	
1320.30. (a) เมือ่ไดรั้บการจัดสรรโดยสภานติบิญัญัต	ิ
ใหค้ณะกรรมการราชทณัฑข์องรัฐและชมุชนท�าสญัญากบั
สถาบนัการศกึษา	ศนูยน์โยบายสาธารณะ	หรอืหน่วยงาน
วจัิยอืน่	ๆ	เพือ่การประเมนิอยา่งเป็นอสิระตอ่กฎหมายทีต่รา
ตามมาตรานี	้โดยเฉพาะผลกระทบของกฎหมายทีเ่กดิกบั
เชือ้ชาต	ิชาตพัินธุ	์เพศ	และระดบัรายได	้การประเมนินีจ้ะ

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	ข้อความของข้อเสนอท่ี	
14	ซ่ึงเป็นข้อเสนอพันธบัตร	จะรวมอยู่ในคู่มือข้อมูล
ผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ	ซ่ึงส่งไปยังทุก
ครัวเรือนของผู้ลงคะแนนเสียง	นอกจากน้ีข้อความ
ของกฎหมายท่ีเสนอส�าหรับข้อเสนอท่ี	14	ยังมีทาง
ออนไลน์ท่ี	voterguide.sos.ca.gov.

CALIFORNIA

ทั �งหมด ก
าร

สําม
ะโนประชากร

บตัรลงคะแนนของฉนั
อยูท่ ี�ไหน

การลงคะแนนเสยีงที�
C A L I F O R N I A

สถานะผูล้งคะแน
นเสยีงของฉนั

ผลการเลอืกต ั�งท ั�วไป

ปร
ะก

าศ

ส ํา ค ัญ

ดา้นบน 

BE COUNTED,
CALIFORNIA

CENSUS
2020



 87

ผูล้งคะแนนเสยีงทีส่ามารถลงคะแนนเสยีงผา่นทางไปรษณียจ์ะชว่ยใหม้ ัน่ใจไดว้า่มกีารรกัษาระยะหา่งทางกายภาพ
ทีส่ถานทีล่งคะแนนเสยีง ส�ำนักงำนกำรเลอืกตัง้ของเทศมณฑลจะเริม่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทำงไปรษณียไ์ปยงัผูล้งคะแนน
เสยีงใน California กอ่น วนัที ่5 ตลุาคม 2020 บตัรลงคะแนนทีส่ง่คนืทำงไปรษณียจ์ะตอ้งประทบัไปรษณีย ์ภำยใน วนัที ่
3 พฤศจกิายน 2020 บตัรลงคะแนนทีส่ง่คนืในกลอ่งรับบตัรลงคะแนนเสยีงทีแ่น่นหนำจะตอ้งหยอ่นบตัร ลงคะแนนภำยในเวลำ 
20.00 น. วนัที ่3 พฤศจกิายน 2020

รายการตรวจสอบความปลอดภยัในสถานทีล่งคะแนนเสยีง

สวมหนา้กากอนามยั ขณะอยูใ่นสถำนทีล่งคะแนนเสยีง

รกัษาระยะหา่งประมาณ 2 เทา่ของความยาวแขน จำกผูอ้ืน่

ลา้งมอื กอ่นและหลงัเขำ้สถำนทีล่งคะแนนเสยีง 

ใชเ้จลท�าความสะอาดมอื หลงัจำกสมัผัสประตหูรอือปุกรณล์งคะแนนเสยีง

น�าปากกาลกูลืน่ไปเอง เพือ่หลกีเลีย่งพืน้ผวิทีม่กีำรสมัผัสสงู

ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยัหรอืไม่
ทบทวนแนวทำงจำก Centers for Disease Control and Prevention ไดท้ี ่  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html

ไมต่อ้งตอ่แถว
คณุสำมำรถสง่คนืบตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ได ้ทางไปรษณีย ์โดยไมจ่�ำเป็นตอ้งมดีวงตรำ
ไปรษณีย ์ที ่กลอ่งหยอ่นบตัรลงคะแนน หรอืที ่สถานทีล่งคะแนนเสยีง สถำนทีล่งคะแนนเสยีงมแีถว
แยกส�ำหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีต่อ้งกำรหยอ่นบตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้

คน้หำกลอ่งหยอ่นบตัรลงคะแนนใกลเ้คยีงส�ำหรับสถำนทีล่งคะแนนเสยีงไดท้ี ่
CAEarlyVoting.sos.ca.gov

ลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้
หำกคณุตอ้งกำรไปยงัสถำนทีล่งคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง โปรดไปกอ่นวนัเลอืกต ัง้เพือ่ชว่ยในก 
ำรรักษำระ ยะหำ่งทำงกำยภำพ สถำนทีล่งคะแนนเสยีงในหลำยเทศมณฑลจะเปิดใหม้กีำรลงค 
ะแนนเสยีงลว่งหนำ้ เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสีว่นัโดยเริม่ตัง้แตว่นัเสำรก์อ่นกำรเลอืกตัง้

1

ปฏบิตัติามวธิดี�าเนนิการดา้นความปลอดภยั
ปกป้องสขุภำพของทำ่นและสขุภำพของผูล้งคะแนนเสยีงและผูป้ฏบิตังิำนในสถำนทีล่งคะแนนเสยีงโดย
ปฏบิตัติำมขอ้ควรระวงัดงัตอ่ไปนี:้

3

2

สถำนทีล่งคะแนนเสยีงลว่งหนำ้หนึง่แหง่ขึน้ไปจะพรอ้มใหบ้รกิำรในหลำยเทศมณฑลเป็นเวลำ อยา่งนอ้ยสีว่นั โดยเริม่
ตัง้แตว่นัเสำรก์อ่นกำรเลอืกตัง้ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2020 สถำนทีล่งคะแนนเสยีงจะใหม้กีำรลงทะเบยีนผูล้งคะแนน
เสยีง บตัรลงคะแนนทดแทน เครือ่งลงคะแนนเสยีงทีส่ำมำรถเขำ้ถงึได ้และมกีำรใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นภำษำ 

คณุสามารถชว่ยรกัษาความปลอดภยัของสถานทีล่งคะแนนเสยีง ส�ำหรับผูล้งคะแนนเสยีงและผูป้ฏบิตังิำนกำร
เลอืกตัง้ไดด้ว้ยสำมวธิเีหลำ่นี:้

ลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยั 
ณ สถานทีล่งคะแนนเสยีงลว่งหนา้
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�ลงคะแนนเสยีงอยา่งปลอดภยั 
ดว้ยบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย์

ผูล้งคะแนนเสยีงทกุคนใน California จะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียส์�าหรับการเลอืกตัง้ใน 
วนัที�่3�พฤศจกิายน�2020 ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นจะเริม่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่
ทางไปรษณีย ์คลา้ยกบัภาพดา้นลา่ง เริม่ตัง้แต ่วนัที�่5�ตลุาคม�2020

ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนผา่นทางไปรษณียจ์ะชว่ยใหม้ ัน่ใจไดว้า่มกีารรกัษาระยะหา่งทางกายภาพ
ทีส่ถานทีล่งคะแนนเสยีง สถานทีล่งคะแนนเสยีงจะพรอ้มใหบ้รกิารในทกุเทศมณฑลกอ่นวนัเลอืกตัง้ สถานที่
ลงคะแนนจะใหม้กีารลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง บตัรลงคะแนนเสยีงทดแทน เครือ่งลงคะแนนเสยีงทีส่ามารถ
เขา้ถงึได ้และมกีารใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษา

การลงคะแนนเสยีงผา่นทางไปรษณียน์ ัน้�งา่ย�และ�ปลอดภยั
หลงัจากท�าเครือ่งหมายการเลอืกของทา่นบนบตัรลงคะแนนของทา่น เพยีงแค:่

ปิดซองจดหมาย
ใสบ่ตัรลงคะแนนเสยีงของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยในซองจดหมายจากส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�า
เทศมณฑลของทา่น

ลงชือ่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ลายมอืชือ่บนซองบตัรลงคะแนนของทา่นตรงกบั ลายมอืชือ่บนใบอนุญาต
ขบัรถ California / บตัรประจ�าตวัของรัฐ หรอืลายมอืชือ่ทีท่า่นใหไ้วเ้มือ่ลงทะเบยีน ส�านักงานการ
เลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นจะเปรยีบเทยีบลายมอืชือ่เพือ่ปกป้องคะแนนเสยีงของทา่น

ตดิตามบตัรลงคะแนน
ทา่นสามารถลงทะเบยีนที ่wheresmyballot.sos.ca.gov เพือ่รับการแจง้เตอืนทางขอ้ความ (SMS) 
อเีมล หรอืขอ้ความเสยีงเกีย่วกบัสถานะของบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่น

สง่คนืบตัรลงคะแนน
ทางไปรษณีย—์ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่บตัรลงคะแนนของทา่น
ประทบัตราไปรษณียภ์ายใน 
วนัที�่3�พฤศจกิายน�2020  
ไมจ่�าเป็นตอ้งมดีวงตราไปรษณีย!์

ดว้ยตนเอง—หยอ่นบตัรลงคะแนนไดท้ีก่ลอ่ง
รับบตัรลงคะแนนเสยีงทีแ่น่นหนา สถาน
ทีเ่ลอืกตัง้ ศนูยก์ารลงคะแนนเสยีง หรอื
ส�านักงานการเลอืกตัง้ของเทศมณฑลภายใน
เวลา 20.00�น.�วนัที�่3�พฤศจกิายน�2020�

หรอื

Vote-by-mail  
Official�ballot
บตัรลงคะแนนโดย
สง่ทางไปรษณียท์ี่
เป็นทางการ

Franklin County 
Elections�Department 
4321�Franklin�Avenue 
Franklin,�HN�99999-1234

RETURN�SERVICE�REQUESTED

OFFICIAL�VOTE-BY-MAIL�BALLOT�MATERIAL

Valent ina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Frank l in, HN 99999–1278



 89

ขณะนีเ้ลขาธกิารรฐั California ก�าลงัเสนอวธิใีหมใ่หผู้ล้งคะแนนเสยีงในการตดิตามและรบั
การแจง้เตอืนเกีย่วกบัสถานะของบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องพวกเขา เครือ่ง
มอื “Where’s My Ballot?” ชว่ยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทราบวา่บตัรลงคะแนนของตนอยูท่ ีใ่ด 
และสถานะของบตัรลงคะแนนในทกุข ัน้ตอน ลงทะเบยีนที ่WheresMyBallot.sos.ca.gov

เมือ่ทา่นลงทะเบยีน “Where’s My Ballot?” ทา่นจะไดร้บัขอ้มลูทีป่รบัปรงุใหเ้ป็น
ปจัจบุนัโดยอตัโนมตัเิมือ่ส�านกังานการเลอืกต ัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น:

• สง่บตัรลงคะแนนของทา่นไปทางไปรษณีย์
• ไดร้บับตัรลงคะแนนของทา่น
• นบับตัรลงคะแนนของทา่น หรอื
• หากมปีญัหาใด ๆ กบับตัรลงคะแนนของทา่น
ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนที ่WheresMyBallot.sos.ca.gov สามารถเลอืกรบั
ขอ้มลูทีป่รบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนัโดยอตัโนมตัไิดโ้ดย:

• อเีมล
• ขอ้ความตวัอกัษร (SMS)
• การโทรดว้ยเสยีง

การตดิตามบตัรลงคะแนนของทา่น
—เมือ่ไดถ้กูสง่ทางไปรษณีย ์ถกูไดร้บั และถกูนบัแลว้—

ไมเ่คยงา่ยอยา่งนีม้ากอ่น 

WheresMyBallot.sos.ca.gov
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การเลอืกต ัง้ในรฐั California
กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดเพือ่หาผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สองคนทีไ่ดค้ะแนน
เสยีงมากทีส่ดุ ก�าหนดวา่ ตอ้งใสช่ือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทกุคนส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอ
ชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ลงในบตัรลงคะแนนใบเดยีวกนั ต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้ง
คะแนนเสยีง อดตีเคยเรยีกวา่ ต�าแหน่งทีส่งักดัพรรค รวมถงึ ต�าแหน่งในสภานติบิญัญัติ
ของรัฐ ต�าแหน่งในรัฐสภาของสหรัฐฯ และต�าแหน่งทางรัฐธรรมนูญของรัฐ
ในทัง้การเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดและการเลอืกตัง้ทัว่ไป ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงให ้
แกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ด ้โดยไมค่�านงึวา่ทา่นไดร้ะบใุนแบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูล้ง
คะแนนเสยีงของทา่นวา่ทา่นชอบพรรคใด ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สองคน
ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ โดยไมค่�านงึถงึพรรคทีช่อบ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไป 
หากผูส้มคัรรับเลอืกตัง้คนหนึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสว่นใหญ ่(อยา่งนอ้ยทีส่ดุรอ้ยละ 50 +1) 
กย็งัจะตอ้งจัดใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปขึน้
ไมม่กีารใชร้ะบบการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดของรัฐ California กบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ต�าแหน่ง
ประธานาธบิดสีหรัฐฯ คณะกรรมการกลางของเทศมณฑล หรอืต�าแหน่งตา่ง ๆ ภายในทอ้งถิน่
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลงคะแนนเอง ส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอ
ชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ยงัคงสามารถสมคัรเขา้ชงิต�าแหน่งในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ได ้แตผู่ ้
สมคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลงคะแนนเอง จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืก
ตัง้ทัว่ไปไดก้ต็อ่เมือ่ผูส้มคัรคนนัน้เป็นหนึง่ในผูท้ีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุในการเลอืกตัง้
ขัน้เทา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัไมม่กีระบวนการเสนอชือ่โดยอสิระส�าหรับการเลอืกตัง้ทัว่ไป
กฎหมายของรัฐ California ก�าหนดใหต้อ้งพมิพข์อ้มลูตอ่ไปนีล้งในคูม่อืฉบบันี้

ต�าแหนง่ทีเ่สนอชือ่โดยพรรค/ต�าแหนง่ทางการเมอืงทีส่งักดัพรรค
พรรคการเมอืงอาจเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ ส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดย
พรรค/ต�าแหน่งทางการเมอืงทีส่งักดัพรรคในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บการ
เสนอชือ่จะเป็นตวัแทนของพรรคนัน้ในฐานะผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการส�าหรับส�านักงาน
เฉพาะในการเลอืกตัง้ทัว่ไปและในบตัรลงคะแนนเสยีงจะมกีารระบอุยา่งเป็นทางการ ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไป พรรค
ตา่งๆ ยงัจะเลอืกเจา้หนา้ทีข่องคณะกรรมการกลางประจ�าเทศมณฑลในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ดว้ย
ผูล้งคะแนนเสยีงสามารถลงคะแนนในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ของพรรคการเมอืงทีเ่ขาหรอืเธอได ้
เลอืกอยา่งเปิดเผยเมือ่ลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามพรรคการเมอืง
อาจอนุญาตใหบ้คุคลทีป่ฏเิสธทีจ่ะเปิดเผยการเลอืกพรรคท�าการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ของพรรคนัน้

สามารถดคู�าแถลงผูส้มคัรเขา้ชงิต�าแหน่ง
ประธานาธบิดสีหรัฐไดท้างออนไลนท์ี ่
voterguide.sos.ca.gov
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ต�าแหนง่ทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ ส�าหรับต�าแหน่ง
ทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ส�าหรับ
ต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ เป็นผูไ้ดรั้บเสนอชือ่จาก
ประชาชน และไมใ่ชผู่ไ้ดรั้บเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการจากพรรคการเมอืงใดในการเลอืก
ตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ตอ้งระบุ
พรรคการเมอืงทีต่นชอบหรอืการไมม่พีรรคการเมอืงทีช่อบ ลงในบตัรลงคะแนน แตก่ารระบุ
พรรคการเมอืงทีช่อบเป็นสิง่ทีผู่ส้มคัรคนนัน้เลอืกเทา่นัน้ และจะแสดงไวใ้นบตัรลงคะแนน
เพือ่เป็นขอ้มลูใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงเทา่นัน้ นีไ่มไ่ดห้มายความวา่ผูส้มคัรคนนัน้ไดรั้บการ
เสนอชือ่หรอืรับรองโดยพรรคการเมอืงนัน้ หรอืวา่มคีวามเกีย่วขอ้งระหวา่งพรรคนัน้กบัผูส้มคัร
คนนัน้ และตอ้งไมถ่อืวา่ผูส้มคัรทกุคนทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง เป็นผูส้มคัร
ทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคการเมอืงใด ในคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนน
เสยีงของเทศมณฑล พรรคการเมอืงอาจระบรุายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งที่
เสนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงซึง่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจากพรรคนัน้
ผูล้งคะแนนเสยีงจะลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ดส้�าหรับต�าแหน่ง
ทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง หากมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในการลงคะแนนเสยีง
ส�าหรับต�าแหน่งนัน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ 
จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง แมว้า่
ผูส้มคัรทัง้สองคนจะไดร้ะบวุา่ชอบพรรคเดยีวกนักต็าม พรรคการเมอืงจะไมม่สีทิธิใ์หผู้ ้
สมคัรรับเลอืกตัง้ทีร่ะบพุรรคทีช่อบ เขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปได ้เวน้เสยีแตว่า่ผูส้มคัร
คนนัน้จะเป็นหนึง่ในสองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้

ต�าแหนง่ทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืง
ทีไ่มส่งักดัพรรคในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ไม่
ไดเ้ป็นผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคใดส�าหรับต�าแหน่งเฉพาะในการ
เลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค ไม่
สามารถระบใุนบตัรลงคะแนนวา่ตนชอบพรรคใด หรอืไมช่อบพรรคใดเลย ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่าร
เลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค

การเลอืกต ัง้ในรฐั CALIFORNIA ตอ่

ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุแกผู่ส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ของรฐั  
และประเด็นในบตัรลงคะแนน
เมือ่คณะกรรมการ (บคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ดรั้บหรอืใชเ้งนิ เพือ่โนม้นา้วชกัจงูผูล้งคะแนนเสยีงใหส้นับสนุน
หรอืคดัคา้นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้หรอืประเด็นในบตัรลงคะแนน) สนับสนุนหรอืคดัคา้นประเด็นในบตัร
ลงคะแนนหรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และระดมเงนิอยา่งนอ้ย $1 ลา้น คณะกรรมการตอ้งรายงาน
ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรก แก ่California Fair Political Practices Commission 
(FPPC) (คณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมทางการเมอืงแหง่รัฐ California) เมือ่มี
ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ คณะกรรมการตอ้งปรับแกร้ายชือ่ 10 คนแรก
รายชือ่เหลา่นีม้อียูใ่นเว็บไซตข์อง FPPC ที ่  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
หากทา่นไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ ทา่นไมต่อ้งขึน้ทะเบยีนอกี เวน้แตว่า่ทา่นเปลีย่นชือ่ ทีอ่ยู ่ทีอ่ยูท่าง
ไปรษณีย ์หรอืหากทา่นตอ้งการจะเปลีย่นหรอืเลอืกพรรคการเมอืง
ทา่นสามารถขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ี ่registertovote.ca.gov หรอืโทรสายดว่นส�าหรั 
บผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐ ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933 เพือ่ใหส้ง่แบบฟอรม์ใหแ้กท่า่นทางไปรษณีย์
สามารถหาแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงไดท้ีท่ีท่�าการไปรษณีย ์หอ้งสมดุ ส�านักงานประจ�าเมอืงและเทศ
มณฑลสว่นใหญ ่ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล และส�านักงานเลขาธกิารรัฐ California

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้ และรวมถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย ทา่นสามารถไปทีส่�านักงานของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืก
ตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น ศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น หรอืสถานทีเ่ลอืกตัง้ เพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบมเีงือ่นไขเพือ่ลง
คะแนนเสยีง และลงคะแนนเสยีง เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไปที ่sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/.

ขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้เมือ่อายสุบิหกปี ลงคะแนนเสยีง
เมือ่อายสุบิแปดปี
มกีารขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ทางออนไลนใ์หส้�าหรับผูท้ีม่อีาย ุ16 และ 17 ปีทีม่สีทิธิท์ี ่registertovote.ca.gov หรอืทาง
แบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทีพ่มิพบ์นกระดาษ เยาวชนในรัฐ California ทีข่ ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง
ลว่งหนา้จะมกีารขึน้ทะเบยีนทีเ่ป็นปัจจบุนัเมือ่พวกเขามอีาย ุ18 ปี

ขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ดว้ยขัน้ตอนงา่ยๆ 4 ขัน้ตอน:
1. ไปที ่registertovote.ca.gov
2. คลกิทีปุ่่ ม “Pre-register to Vote”
3. ขึน้ทะเบยีนโดยอตัโนมตัใินวนัเกดิครบรอบ 18 ปีของทา่น
4. ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนของคณุในวนัเลอืกตัง้!

การขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้คอือะไร
หากทา่นมอีาย ุ16 หรอื 17 ปี และมคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดดา้นสทิธใินการลงคะแนนเสยีงอืน่ๆ ทัง้หมด ทา่น
สามารถขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ไดท้ี ่registertovote.ca.gov
เพยีงแคก่รอกใบสมคัรการขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ทางออนไลนใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์และในวนัเกดิครบรอบ 18 ปีของทา่น ทา่น
จะไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนโดยอตัโนมตัิ

ขอ้มลูความเป็นสว่นตวัในการขึน้ลงทะเบยีนผูล้ง
คะแนนเสยีง
โปรแกรมการลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนนทีเ่ป็นความลบัส�าหรบัโปรแกรม Safe at Home: ผูล้งคะแนนเสยีงบางราย
ทีเ่ผชญิกบัสถานการณท์ีค่กุคามชวีติ (น่ันคอื เหยือ่และผูร้อดชวีติจากความรนุแรงในครอบครัว การสะกดรอยตาม การขม่ขนื การ
คา้มนุษย ์การกระท�าทารณุตอ่ผูส้งูอาย/ุบคุคลทีต่อ้งพึง่พา) อาจมสีทิธิไ์ดรั้บสถานะผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นความลบัหากพวกเขาเป็น
สมาชกิทีใ่ชง้านอยูข่องโปรแกรม Safe at Home ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขโทรฟรโีปรแกรม Safe at Home 
ของเลขาธกิารรัฐที ่(877) 322-5227 หรอืไปที ่sos.ca.gov/registries/safe-home/
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง: เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะใชข้อ้มลูค�าใหก้ารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่ว
กบัการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่สง่ขอ้มลูทีเ่ป็นทางการในเรือ่งกระบวนการลงคะแนนเสยีง เชน่ ทีต่ัง้
ของสถานทีเ่ลอืกตัง้ และประเด็นตา่ง ๆ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะปรากฏบนบตัรลงคะแนน กฎหมายหา้มมใิหใ้ชก้ารขึน้
ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในเชงิพาณชิย ์และจะเป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษ อาจมกีารใหข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง
แกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ คณะกรรมการดา้นประเด็นบนบตัรลงคะแนนเสยีง หรอืบคุคลอืน่เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการเลอืกตัง้ 
วชิาการ การขา่ว การเมอืง หรอืรัฐบาลตามทีไ่ดพ้จิารณาโดยเลขาธกิารรัฐ ไมส่ามารถใหห้มายเลขใบขบัขีแ่ละหมายเลข
ประกนัสงัคม หรอืลายมอืชือ่ของทา่นทีแ่สดงบนบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่จดุประสงคเ์หลา่นีไ้ด ้หาก
ทา่นมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง หรอืตอ้งการแจง้การใชง้านขอ้มลูดงักลา่วทีต่อ้งสงสยั โปรด
โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933
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	วธิลีงคะแนนเสยีงโดยทางไปรษณีย์
ใครสามารถลงคะแนนเสยีงโดยทางไปรษณีย์
ผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนทกุคนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียส์�าหรับการเลอืกตัง้ในวนัที ่
3 พฤศจกิายน 2020 เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ของเทศมณฑลจะเริม่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียไ์ปยงั
ผูล้งคะแนนเสยีงกอ่นวนัที ่5 ตลุาคม 2020 หากทา่นไมไ่ดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่น หรอื
ตอ้งการขอเปลีย่น โปรดตดิตอ่ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น ขอ้มลูการตดิตอ่ส�านักงานการ
เลอืกตัง้ของเทศมณฑลมอียูท่ี ่sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices

วธิสีง่คนืบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย์
หลงัจากท�าเครือ่งหมายตวัเลอืกของทา่นบนบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นแลว้ ใสไ่วใ้นซองทีเ่ป็น
ทางการทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นไดใ้หไ้วแ้ละปิดผนกึ ลงลายมอืชือ่บนซองทีก่�ากบัไว ้
ทา่นมหีลายทางเลอืกในการคนืบตัรลงคะแนนของทา่น
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บตัรลงคะแนนของทา่นจะมาถงึภายในก�าหนดเวลา ใหส้ง่คนืโดยวธิใีดวธิหีนึง่:

ทางไปรษณีย—์ตอ้งประทบัตราไปรษณียก์อ่นหรอืหลงัวนัที	่3	พฤศจกิายน และส�านักงานการเลอืกตัง้
ประจ�าเทศมณฑลของทา่นไดรั้บไมเ่กนิวนัที	่20	พฤศจกิายน	ไมจ่�าเป็นตอ้งปิดดวงตราไปรษณีย!์
ดว้ยตนเอง—สง่ทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นหรอืศนูยล์งคะแนนเสยีง สถานทีเ่ลอืกตัง้หรอื
สถานทีส่ง่บตัรลงคะแนนในรัฐ California แหง่ใดกไ็ด ้กอ่นปิดการเลอืกตัง้ในเวลา 20.00 น. ในวนัที ่3 พฤศจกิายน

กฎหมายของรัฐใหอ้สิระแกผู่ล้งคะแนนเสยีงเพือ่ก�าหนดผูใ้ดกไ็ดท้ีผู่ล้งคะแนนเสยีงเลอืกทีจ่ะสง่คนืบตัรลง
คะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องตน อยา่งไรกต็าม เราขอแนะน�าใหท้า่นลงลายมอืชือ่บนบตัรลงคะแนนทีเ่สร็จ
สมบรูณใ์หก้บับคุคลทีท่า่นไวว้างใจเทา่นัน้ และอยา่สง่บตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นหากทา่นไม่
ไดปิ้ดผนกึและลงลายมอืชือ่ทีด่า้นหลงัของซองสง่คนืทีส่�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นใหม้า
แมว้า่ทา่นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียแ์ละซองจดหมาย ทา่นยงัสามารถลงคะแนนเสยีงดว้ย
ตนเองไดท้ีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ น�าบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียข์องทา่นไปทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ 
และใหบ้ตัรลงคะแนนแกเ่จา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้เพือ่แลกเอาบตัรลงคะแนนทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ หากทา่น
ไมม่บีตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียแ์ละซองจดหมายของทา่น ทา่นอาจตอ้งลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลง
คะแนนชัว่คราว เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทา่นไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนไปแลว้
ทกุเทศมณฑลเสนอตวัเลอืกทีส่ามารถเขา้ถงึไดซ้ ึง่เรยีกวา่การลงคะแนนเสยีงโดยสง่ทางไปรษณียท์ีส่ามารถ
เขา้ถงึไดจ้ากระยะไกล (RAVBM) RAVBM ใหต้วัเลอืกการเขา้ถงึแกผู่ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพเพือ่รับบตัรลง
คะแนนของตนทีบ่า้น และกาบตัรลงคะแนนอยา่งเป็นอสิระและเป็นสว่นตวักอ่นทีจ่ะสง่บตัรลงคะแนนกลบัไปยงั
เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ตอ้งการดผูลการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2020 หลงัปิด
สถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20.00 น. หรอืไม ่ไปทีเ่ว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้
ของเลขาธกิารรัฐ California ที ่electionresults.sos.ca.gov

เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัทกุ ๆ หา้นาทใีน
คนืการเลอืกตัง้ ขณะทีเ่ทศมณฑลรายงานผลตอ่เลขานุการของรัฐ เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลจะสง่
ผลการเลอืกตัง้ก ึง่ทางการไปยงัเว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐหลงัจากปิดสถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20.00 น. และด�าเนนิ
การตอ่เพือ่สง่การปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัอยา่งนอ้ยทกุสองชัว่โมงจนกวา่จะนับบตัรลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้
ครบทัง้หมด

เริม่วนัที ่5 พฤศจกิายน จนถงึ 3 ธนัวาคม 2020 เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัทกุวนั
กอ่นเวลา 17.00 น. ขณะทีเ่ทศมณฑลนับคะแนนทีเ่หลอื

ผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการจะมกีารประกาศภายในวนัที ่11 ธนัวาคม 2020 ที ่sos.ca.gov/elections/.
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ความชว่ยเหลอืส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ
รัฐ California มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจวา่ผูล้งคะแนนเสยีงทกุคนสามารถลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนนไดอ้ยา่งเป็นสว่นตวัและเป็นอสิระ 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืทีเ่ทศมณฑลของทา่นมใีหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงที่
ทพุพลภาพ โปรดตรวจสอบคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงประจ�าเทศมณฑลของทา่น หรอื
ตดิตอ่เทศมณฑลของทา่น ขอ้มลูการตดิตอ่เทศมณฑลมอียูท่ี ่ 
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices 

การลงคะแนนเสยีงทีส่ถานทีเ่ลอืกต ัง้หรอืศนูยก์ารลงคะแนนเสยีง
หากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืในการกาบตัรลงคะแนน ทา่นสามารถเลอืกใหค้นมาชว่ยทา่นได ้
มากทีส่ดุถงึสองคน บคุคลผูน้ีต้อ้งไมเ่ป็น:

• นายจา้งของทา่นหรอืบคุคลใดกต็ามทีท่�างานใหแ้กน่ายจา้งของทา่น
• ผูน้�าสหภาพแรงงานของทา่นหรอืบคุคลใดกต็ามทีท่�างานใหแ้กส่หภาพแรงงานของทา่น

การลงคะแนนเสยีงทีข่อบทางเดนิเทา้จะท�าใหท้า่นสามารถจอดรถยนตไ์ดช้ดิกบัพืน้ทีล่งคะแนน
เสยีงมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะน�าบญัชรีายชือ่มาใหท้า่นเพือ่ลงนาม มอบ
บตัรลงคะแนน และเอกสารการลงคะแนนเสยีงอืน่ใดทีท่า่นอาจตอ้งการ ไมว่า่ทา่นจะอยูท่ีข่อบทาง
เดนิเทา้ หรอือยูใ่นรถยนต ์ตดิตอ่ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นเพือ่ดวูา่มกีารลง
คะแนนเสยีงทีข่อบทางเดนิเทา้ทีห่น่วยเลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่นหรอืไม ่
สถานทีเ่ลอืกตัง้และศนูยล์งคะแนนเสยีงทกุแหง่จะตอ้งมทีีท่างใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ
สามารถเขา้ถงึได ้และจะมเีครือ่งลงคะแนนเสยีงทีส่ามารถเขา้ถงึได ้

การลงคะแนนเสยีงทีบ่า้น
ระบบลงคะแนนเสยีงโดยสง่ทางไปรษณียท์ีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากระยะไกล (Remote accessible 
vote-by-mail หรอื RAVBM) จะใหต้วัเลอืกการเขา้ถงึแกผู่ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพเพือ่รับบตัรลง
คะแนนของตนทีบ่า้น และกาบตัรลงคะแนนอยา่งเป็นอสิระและเป็นสว่นตวักอ่นทีจ่ะสง่บตัรลงคะแนน
กลบัไปยงัเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นส�าหรับขอ้มลู

คูม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงแบบเสยีงและสิง่พมิพข์นาดใหญ่
คูม่อืเลม่นีม้ใีหท้ัง้แบบเสยีงและสิง่พมิพข์นาดใหญ ่คูม่อืเลม่นีย้งัมใีหโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 
เป็นภาษาองักฤษ จนี ฮนิด ีญีปุ่่ น เขมร สเปน ตากาล็อก ไทย และเวยีดนามดว้ย 
ในการสัง่คูม่อื:

โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933

ไปที ่voterguide.sos.ca.gov

ดาวนโ์หลดเวอรช์นัเสยีง MP3 ที ่voterguide.sos.ca.gov/audio/th
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5 ตลุาคม 2020
เทศมณฑลจะเริม่สง่บตัรลงคะแนน
โดยสง่ทางไปรษณีย์

19 ตลุาคม 2020
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่
ลงคะแนนเสยีง ทา่นสามารถขึน้
ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลง
คะแนนเสยีงไดท้ีส่�านักงานการเลอืก
ตัง้ประจ�าเทศมณฑลหรอืสถานทีล่ง
คะแนนเสยีงของทา่นหลงัวนัครบ
ก�าหนดการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนน
เสยีงระยะเวลา 15 วนั 

3 พฤศจกิายน 2020
วนัเลอืกต ัง้!

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง!
สถานทีเ่ลอืกตัง้เปิดตัง้แตเ่วลา 07.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกตัง้!

ตลุาคม

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจกิายน

วนัทีท่ ีค่วรจ�า!

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30



 /Vietnamese: (800) 339-8163

   

 /Korean: (866) 575-1558

=

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 / ภภภภภภภภภ: (888) 345-2692
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/Khmer: (888) 345-4917
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the  
November 3, 2020, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。 

 /Japanese: (800) 339-2865

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para  
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa  
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa  
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. 
Tagalog: (800) 339-2957

THAI

모든 캘리포니아 유권자는2020餅11᠊3᠊선거를 위한 우
편 투표지 받게 됩니다. 문의사항 또는 유권자 지원
을 원하시면, 아래 전화번호로 연락해주십시오.


