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AB 60 ในยุคของการตอ่ตา้น 

รูส้ทิธขิองคุณ 
โดนัลด ์ทรมัป์ ไดเ้สนอการเปลีย่นแปลงทางนโยบายดา้นอมิมเิกรช ัน่อย่างกวา้งขวางในขณะทีท่ างานในต าแหน่ง 2 อาทติยแ์รก 

ยงัไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไรในการใชน้โยบาย หลายๆนโยบายอาจจะไม่ถูกตอ้งตามหลกัรฐัธรรมนูญ 

และในนโยบายอืน่ๆ กอ้จะตอ้งผ่านรฐัสภาหรอืรฐับาลเพือ่ทีจ่ะด าเนินการตามนโยบาย ในขณะนี ้AB 60 ยงัมผีลใชไ้ดอ้ยู่ และ 

ผูส้มคัรควรจะตดัสนิใจดว้ยตวัเองวา่จะสมคัรหรอืไม่ 

การตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุใหก้บัตวัคุณ 

AB 60ไดเ้ปลีย่นชวีติของคนในแคลฟิอรเ์นีย. กระทัง่เดอืนธนัวาคม ปี 2016, มคีนทีไ่ดร้บัใบขบัขี ่AB 60 ถงึ 822,000 คน. 

น่ันเกอืบจะเท่ากบัพลเมอืงของซานฟรานซสิโก! พลเมอืงแคลฟิอรเ์นียหลายคนขบัรถดว้ยใบขบัขี ่     AB 60 

เพือ่ทีจ่ะคลอบคลมุความจ าเป็นของพวกเขา, อย่างเชน่ขบัรถพาลูกไปโรงเรยีน, ขบัรถพาคนทีร่กัไปโรงพยาบาล, และขบัรถไปท างาน 

ค าถาม: AB 60 ยงัคงใชไ้ดต้ามกฎหมายหรอืไม่ เพราะตอนนีโ้ดนัลด ์ทรมัป์เป็นประธานาธบิด?ี 

ค าตอบ: ถูกตอ้ง AB 60 ยงัคงเป็นกฎหมายอยู่ และ ทางกรมยานยนต ์(DMV) จะยงัคงท าเร ือ่งใบสมคัรใบขบัขี ่AB 60 

ค าถาม: ขา้พเจา้มใีบอนุญาต AB 60 แลว้. ขอ้มูลของขา้พเจา้จะปลอดภยัหรอืไม่? 

ค าตอบ: ไดม้กีฎหมายของรฐัรองรบัเกีย่วกบัการเก็บขอ้มูลเป็นความลบัและการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั.ิ 

ในฐานขอ้มูลของใบขบัขีใ่นแคลฟิอรเ์นีย, ใบขบัขี ่AB 60ไม่ไดม้กีารบนัทกึวา่มคีวามแตกตา่งจากใบขบัขีใ่นแคลฟิอรเ์นียแบบอืน่. 

น่ันหมายความว่าทาง ICE หรอืเจา้หนา้ทีท่างกฎหมายไม่สามารถตามหาผูท้ีม่ใีบขบัขี ่AB 60 เพยีงเพราะท่านมใีบขบัขี ่AB 60 เท่าน้ัน. 

กลุม่ผูส้นับสนุนและกลุม่คนจากองคก์รไดก้ าลงัท าการดูวา่จะสามารถเพิม่การป้องกนัส าหรบัขอ้มูลใบขบัขีไ่ดห้รอืไม่ 

ค าถาม: ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ให ้DMV จะถูกเก็บเป็นความลบัหรอืไม่? 

ค าตอบ: เอกสารทีคุ่ณให ้DMV ส าหรบัการยนืยนัตวัตนของคุณ, ทีอ่ยู่, และอายุ ไม่ใชข่อ้มูลสาธารณะและจะไม่เปิดเผยขอ้มูลนี,้ 

ยกเวน้ว่าจะมกีารรอ้งขอจากองคก์รทางกฎหมายส าหรบัการสบืสวน, รวมถงึองคก์รอมิมเิกรช ัน่ ICE. DMV จะใหข้อ้มูลกบั ICE 

ถา้องคก์รของรฐับาลก าลงัเจาะจงหาคนเพือ่การสบืสวน นอกจากนี ้ใบขบัขี ่AB 60 ไม่ไดม้กีารท าเคร ือ่งหมายแตกต่างจากใบขบัขีอ่ืน่ๆ 

ในฐานขอ้มูลของกรมยานยนต ์

ค ำถำม: ควำมเสีย่งในกำรโดนเนรเทศเปลีย่นไปหรอืไม่ภำยใตก้ำรบรหิำรของทรมัป์? 

ค าตอบ: ยงัมสีิง่ทีย่งัไม่รูอ้กีมากมายเกีย่วกบัค าสัง่ประธานาธบิดวี่าจะมผีลใชอ้ย่างไร 

แต่ดูเหมอืนว่าทรมัป์กอ้ไม่ไดจ้ะท าใหก้ารเนรเทศเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการบรหิารของทรมัป์ 

หน่ึงในค าสัง่ประธานาธบิดคีอืใหข้ยายการบงัคบัใชก้ฎหมายอมิมเิกรช ัน่ทีม่คีวามส าคญัล าดบัตน้ๆ 

น่ันกอ้คอืการขยายประเภทหรอืหมวดหมู่ของบุคคลทีท่างรฐับาลตัง้เป้าไวส้ าหรบัการเนรเทศ 

การบงัคบัใชก้ฎหมายส าหรบักลุ่มคนในล าดบัตน้ๆคอ่นขา้งทีจ่ะกวา้งขวางมาก น่ันจะท าใหเ้กดิการมองผูอ้พยพเป็นอาชญากร และ 

จดัการดูแลเขตชายแดนอน่ึงเหมอืนมทีหารดูแล เพราะฉะน้ันคนทีไ่ม่มเีอกสารการอยู่อย่างถกูตอ้งจะตกอยู่ในอนัตราย 

โดยเฉพาะผูท้ีเ่คยมกีารตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีท่างกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมายตอ่ผูท้ีถ่กูจดัอยู่ในล าดบัตน้ๆคอื: 
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• มคีดอีาญาทีถู่กตกัสนิว่าผดิ 

• มขีอ้กล่าวหาเร ือ่งคดอีาญาทีย่งัอยู่ในการด าเนินการและยงัไม่ไดต้ดัสนิ 

• เคยกระท าการทีส่ามารถน าไปสู่ขอ้กล่าวหาคดอีาญา 

• เคยมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการชอ่โกงและการบดิเบอืนความจรงิต่อเจา้หนา้ทีร่ฐั 

• เคยใชป้ระโยชนจ์ากการชว่ยเหลอืจากรฐับาลอยา่งไม่ถูกตอ้ง 

• ไดม้คี าสัง่เนรเทศออกมา แต่ยงัไม่ไดอ้อกจากอเมรกิา 

• มคีวามคดิเห็นจากเจา้หนา้ทีอ่มิมเิกรช ัน่ว่าเป็นบุคคลทีอ่นัตรายต่อความปลอดภบัของสงัคมและของชาต ิ

นอกเหนือจากนี ้ผูอ้พยพทีไ่ม่มเีอกสารการอยู่อย่างถกูตอ้ง และ ผูล้ีภ้ยั จะตกอยู่ในความเสีย่งอย่างมากในการโดนกกัตวั และ 

โดนเนรเทศอย่างเรง่ดว่นถา้บุคคลน้ันอยู่ทีอ่เมรกิานอ้ยกวา่ 2 ปี 

ค าถาม: ตอนนีโ้ดนัลด ์ทรมัป์เป็นประธานาธบิดแีลว้ ขา้พเจา้จะตกอยู่ในความเสีย่งมากกว่าเดมิส าหรบัการสมคัรใบขบัข ีAB 60 

หรอืไม่? 

ค าตอบ: ไม่ว่าจะสมคัรใบขบัขี ่AB 60 หรอืไม่น้ันขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของแต่ละคน ผูส้มคัรใบขบัขี ่AB 60 

ใหม่จะตอ้งช ัง่น ้าหนักดวู่าจะมผีลดหีรอืผลเสยีอย่างไรถา้ไม่ขบัรถ, ขบัรถโดยไม่มใีบขบัขี,่ และการสมคัรใบขบัขี ่AB 60 

น่ันกอ้เพราะการสมคัรและการไดร้บัใบขบัขีจ่ะท าใหช้ ือ่และทีอ่ยู่ของคุณอยู่ในประวตัขิองกรมการยนต ์(DMV) 

และทางกรมตรวจคนเขา้เมอืงของอมิมเิกรช ัน่อเมรกิาสามารถทีจ่ะเขา้ไปดูขอ้มูลของบุคคลทีเ่จาะจงไวโ้ดยเฉพาะ 

ทางกรมตรวจคนเขา้เมอืงจะตอ้งสอบถามขอ้มูลทีเ่จาะจงเท่าน้ัน และ ไม่สามารถหาขอ้มูลทัง้หมดทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูลได ้

อย่างไรกอ้ตาม การขบัรถโดยไม่มใีบขบัขีเ่ป็นการเสีย่งอย่างมากในตอนนี ้

เพราะการกระท าใดๆทีส่ามารถโดนกลา่วหาเร ือ่งท าความผดิทางอาญาน้ัน 

บุคคลน้ันสามารถทีจ่ะกลายเป็นบุคคลล าดบัตน้ๆในการโดนเนรเทศได ้

ในขณะทีผู่อ้พยพทีไ่ม่มเีอกสารการอยู่อย่างถกูตอ้งจะมคีวามเสีย่งแลว้น้ัน 

บุคคลทีเ่คยมกีารตดิต่อกบัเจา้หนา้ทีก่ฎหมายจะตกอยู่ในความเสีย่งทีม่ากยิง่ขึน้ 

คุณอาจจะตอ้งการปรกึษาทนายอมิมเิกรช ัน่เพือ่สอบถามเกีย่วกบัตวัเลอืกของคุณ 

ค าถาม: AB 60 มกีารป้องกนัจากการแบ่งแยกหรอืไม่? ตัง้แตใ่บขบัขี ่AB 60 มเีคร ือ่งหมายท าไวน้ั้น 

จะเป็นการเสีย่งตอ่บุคคลทีต่อ้งแสดงใบขบัขี ่AB 60 ต่อเจา้หนา้ทีก่ฎหมายหรอืไม่? 

ค าตอบ: กฎหมายหา้มองคก์รรฐับาลของรฐัหรอืของภาคทอ้งถิน่, เจา้หนา้ที,่ หรอืโปรแกรมทีไ่ดร้บักองทุนจากรฐั 

จากการเลอืกปฏบิตัติอ่คนทีม่หีรอืแสดงใบขบัขี ่AB 60. น่ันรวมถงึเจา้หนา้ทีท่างกฎหมายในภาครฐัและทอ้งถิน่. มากไปกว่าน้ัน, AB 60 

ระบุไวว้่าการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล, แบ่งแยกคนทีม่หีรอืแสดงใบขบัขี ่AB 60 เป็นการละเมดิกฎหมาย. 

เพือ่การสงัเกตการณเ์กีย่วกบัการแบ่งแยก AB 60 

ประสงคใ์หก้รมการวจิยัของแคลฟิอรเ์นียรวบรวมและส่งรายงานใหส้ภานิตบิญัญตัแิละผูว้่าเกีย่วกบัเหตุการณข์องการแบ่งแยกและกระท าผิ

ดต่อผูท้ีถ่อืใบอนุญาตดงักล่าว. 

ถา้คุณคดิว่าคุณถกูเลอืกปฏบิตัจิากเจา้หนา้ทีก่ฎหมายเพราะใบขบัขี ่60 ของคณุ กรณุาตดิต่อ 415-621-2488 เพือ่การรายงาน 

กฎหมายต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัใิชไ้ดท้ัง้เจา้หนา้ทีท่ีภ่าครฐัและภาคทอ้งถิน่ 

แต่กฎหมายไม่ไดห้า้มการเลอืกปฏบิตัจิากเจา้หนา้ทีร่ฐับาลกลาง ดว้ยเหตุผลนีใ้บขบัขี ่AB 60 

สามารถมผีลเสยีกบัคุณไดถ้า้หากคุณแสดงบตัรใหเ้จา้หนา้ทีร่ฐับาลกลาง ตวัอย่างเชน่ 

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจความปลอดภยัดา้นกานขนสง่ 
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ค าถาม: อะไรคอืเกรด็ความรู ้“รูส้ทิธขิองคณุ“ทีคุ่ณมสี าหรบัคนทีม่ใีบอนุญาต AB 60? 

ค าตอบ: คุณอาจจะตกอยู่ในความเสีย่งเมือ่คุณแสดงใบอนุญาต AB 60 ต่อเจา้หนา้ทีก่ฎหมายในรฐัอืน่, 

ขึน้อยู่กบักฎหมายและนโยบายของรฐัน้ัน. 

อย่าพยายามใชใ้บอนุญาต AB 60 ในการเขา้พืน้ทีห่วงหา้มของรฐับาล, 

ใชผ่้านกลัน่กรองของเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัดา้นขนส่งเคลือ่นยา้ยทีส่นามบนิ, หรอืยนืยนัตวัตนของคุณกบัเจา้หนา้ทีร่ฐั, 

รวมถงึเจา้หนา้ทีอ่มิมเิกรช ัน่ (ICE) และเจา้หนา้ทีดู่แลชายแดน (CBP). 

เมือ่ไดพู้ดคุยหรอือยู่ตอ่หนา้เจา้หนา้หรอืหน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย, ทุกอย่างทีคุ่ณพูดสามารถถูกน าไปใชเ้พือ่สูก้บัคณุได-้

อย่าพูดเกีย่วกบัสถานะทางอมิมเิกรช ัน่ของคุณ, เร ือ่งพลเมอืง, คุณมาทีอ่เมรกิาเมือ่ไหร,่ หรอืคุณเกดิทีไ่หน. 

ส าหรบัขอ้มูลทีม่ากกว่านีใ้นเร ือ่ง รูส้ทิธขิองคณุ ทีเ่กีย่วกบั AB 60, กรณุาอ่านเอกสารนี.้ 

ทางเราขอเชญิคุณใหม้ารว่มกลุ่มสมัพนัธมติรของแคลฟิอรเ์นียดา้นการขบัขี ่โดยอเีมลมาที ่driverlicense@caimmigrant.org 

หรอืเขา้มาทีเ่ว็ป www.driveca.org. คุณสามารถหาขอ้มูลเพือ่ใหค้วามรูต้วัเองและเพือ่ชมุชนของคณุเกีย่วกบั AB 60 

ไดท้ีเ่ว็ปการขบัขีแ่คลฟิอรเ์นีย และ เว็ปของ DMV. 
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