
 

แบบฟอรม์ทีอ่นุมตั ิ

เลขทีค่วบคมุ OMB 0920-1303  

วนัหมดอาย:ุ 31/12/2020 

[แบบฟอรม์] ค ำประกำศภำยใตโ้ทษของกำรเบกิควำมเท็จส ำหรบั 

กำรระงบักำรฟ้องขบัไล่ช ัว่ครำวเพือ่ป้องกนักำรแพรร่ะบำดเพิม่เติ

มของโควดิ-19 ของศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตอ่ไปนีเ้ป็นความจรงิและถูกตอ้ง หากเป็นเท็จ 

ขา้พเจา้ขอยอมรบัผดิและใหม้ผีลตามกฏหมาย 28 U.S.C. § 1746: 

 ขา้พเจา้ใชค้วามพยายามอยา่งถงึทีส่ดุแลว้ทีจ่ะขอความชว่ยเหลอืจากรฐับาลทีม่ที ัง้หม

ดเพือ่คา่เชา่หรอืคา่บา้น1  ขา้พเจา้คาดวา่มรีายไดใ้นปีนีไ้ม่เกนิ 99,000 ดอลลารส์หรฐัส าหรบัปีปฏทินิที ่2020 

(หรอืไม่เกนิ 198,000 ดอลลารส์หรฐั หากยืน่ภาษรีว่ม) โดยไม่ตอ้งรายงานรายไดใ้ด ๆ 

ในปี 2019 ใหแ้กส่รรพากรแห่งสหรฐัอเมรกิา หรอืไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื 

จากผลกระทบทางเศรษฐกจิ (เชค็กระตุน้) ตามมาตรา 2201 ของรฐับญัญตั ิCARES 
 ขา้พเจา้ไม่สามารถจา่ยคา่เชา่หรอืจา่ยคา่บา้นไดเ้ต็มจ านวน 

เน่ืองจากสญูเสยีรายไดค้รวัเรอืนไปเป็นจ านวนมาก 

สญูเสยีช ัว่โมงการท างานทีไ่ดร้บัคา่จา้งหรอืสญูเสยีคา่จา้ง ตกงาน 

หรอืมคีา่ใชจ้า่ยทางการแพทยท์ีต่อ้งจา่ยเอง มากกวา่ปกติ2  ขา้พเจา้ใชค้วามพยายามอยา่งดทีีส่ดุเพือ่จา่ยเงนิบางสว่นใหท้นัท่วงท ี

โดยทีใ่กลเ้คยีงกบัคา่เชา่เต็มจ านวนใหม้ากทีส่ดุ เท่าทีส่ถานการณจ์ะเอือ้อ านวย 

ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่อืน่ ๆ 

1 “ความชว่ยเหลอืจากรฐับาลทีม่”ี หมายถงึ สวสัดกิารการจา่ยค่าเชา่หรอืค่าบา้นใด ๆ 

ทีม่ใีหแ้กบุ่คคลธรรมดาหรอืสมาชกิใด ๆ ในครอบครวั 

2 ค่าใชจ้า่ยทางการแพทย ์“ทีม่ากกวา่ปกต”ิ คอืค่าใชจ้า่ยทางการแพทยท์ีเ่บกิคนืไม่ได ้ซึง่มแีนวโนม้เกนิ 7.5% 

ของรายไดร้วมของบุคคลหน่ึงส าหรบัปีน้ัน 

เวลาเฉลีย่โดยประมาณในการรวบรวมขอ้มูลนีค้อืประมาณ 5 นาทตีอ่ฉบบั รวมเวลาในการตรวจสอบค าแนะน า 

การคน้หาแหล่งขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง การรวบรวมและ รกัษาขอ้มูลทีจ่ าเป็น และกรอกและตรวจสอบขอ้มูลทีร่วบรวม 
ตวัแทนตอ้งไม่ด าเนินการหรอืสนับสนุน และบุคคลไม่จ าเป็นตอ้งตอบการรวบรวมขอ้มูล ยกเวน้ว่า แสดงเลขทีค่วบคุมของ 
OMB ทีถ่กูตอ้ง สง่ความคดิเห็นเกีย่วกบัเวลาโดยประมาณในการกรอกแบบฟอรม์นีห้รอืแงมุ่มอืน่ ๆ ของการรวบรวมขอ้มูล 

รวมถงึค าแนะน า ในการลดเวลากรอกขอ้มูลไปที ่CDC/ATSDR Reports Clearance Officer; 1600 Clifton Road NE, 

MS D- 74, Atlanta, Georgia 30333; Attn: OMB-PRA (0920-1303) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าประกาศนีม้กีลุม่เป้าหมายคอืผูเ้ชา่หรอืผูอ้าศยัของอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูอ่าศยัซึง่ไดร้บัความคุม้ครองโดยค าสัง่กา

รระงบัการฟ้องขบัไลจ่ากทีอ่ยูอ่าศยัช ัว่คราวของ CDC (ไม่รวมการบงัคบัเอาทรพัยจ์ านองหลดุ) 

เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดเพิม่เตมิของโควดิ-19 ภายใตค้ าสัง่ของ CDC 

คณุตอ้งมอบส าเนาของค าประกาศฉบบันีใ้หก้บัผูใ้หเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยข์องคณุ ซึง่เป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์

ทีอ่ยูอ่าศยัของสถานทีท่ีค่ณุอยูอ่าศยั หรอืผูอ้ืน่ทีม่สีทิธิฟ้์องขบัไลค่ณุ หรอืใหค้ณุออกจากสถานทีท่ีค่ณุอยูอ่าศยั 

บุคคลบรรลนิุตภิาวะ แตล่ะคนทีม่รีายชือ่ในสญัญาหรอืขอ้ตกลงการเชา่หรอืสญัญาบา้นควรกรอกค าประกาศฉบบันี ้

ค าสัง่นีจ้ะปกป้องไม่ใหค้ณุถูกฟ้องขบัไลห่รอืไลอ่อกจากสถานทีท่ีค่ณุก าลงัอยูอ่าศยัจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2020 

ยกเวน้มกีารขยายเวลา เปลีย่นแปลง หรอืยุตคิ าสัง่ CDC คณุยงัคงตอ้งจา่ยคา่เชา่และปฏบิตัติามเงือ่นไขอืน่ ๆ 

ทัง้หมดของการเชา่และกฎของสถานทีท่ีค่ณุอยูอ่าศยั คุณยงัอาจถกูฟ้องขบัไลไ่ด ้

ดว้ยเหตผุลอืน่นอกเหนือจากการไม่จา่ยคา่เชา่หรอืไม่จา่ยคา่บา้น ค าประกาศฉบบันีเ้ป็นหลกัฐานค าสาบาน 

หมายความวา่ คณุอาจถกูฟ้องรอ้ง ตดิคกุ หรอืตอ้งโทษปรบั หากคณุโกหก ท าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืละเวน้ขอ้มูลส าคญั 
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 หากถกูฟ้องขบัไล ่ขา้พเจา้จะกลายเป็นคนไรบ้า้น จ าเป็นตอ้งยา้ยไปอยูท่ีพ่กัคนไรบ้า้น 

หรอืจ าเป็นตอ้งยา้ยไปอยู่ ทีพ่กัใหม่รว่มกบัผูอ้ืน่ทีอ่าศยัอยูเ่ขตใกลเ้คยีง 

เพราะขา้พเจา้ไม่มตีวัเลอืกทีพ่กัอาศยัอืน่ใด3 

 ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้ยงัคงตอ้งจา่ยคา่เชา่หรอืจา่ยคา่บา้น 

และปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัอืน่ ๆ ทีอ่าจมภีายใตข้อ้ตกลงหรอื สญัญาเชา่ 

หรอืสญัญาทีค่ลา้ยกนั ขา้พเจา้เขา้ใจดวีา่คา่ธรรมเนียม โทษปรบั 

หรอืดอกเบีย้จากการไม่จา่ยคา่เชา่ หรอื 

จา่ยคา่บา้นตรงเวลาตามขอ้ตกลงหรอืสญัญาเชา่ 

หรอืสญัญาทีค่ลา้ยกนัยงัคงมกีารเรยีกเก็บหรอืตอ้งช าระอยู ่
 ขา้พเจา้เขา้ใจดวีา่ เมือ่สิน้สดุการระงบัการฟ้องขบัไลช่ ัว่คราวนีใ้นวนัที ่31 ธนัวาคม 

2020 ผูจ้ดัหาบา้นของขา้พเจา้ อาจตอ้งการใหจ้า่ยเงนิเต็มจ านวนทัง้หมดทีย่งัไม่จา่ย 

และในระหวา่งทีร่ะงบัช ัว่คราว และการไม่จา่ยจะสง่ผลใหข้า้พเจา้ 

ถกูฟ้องขบัไลต่ามกฎหมายของรฐัและทอ้งถิน่ 
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่การใหค้วามเท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืการละเวน้ใด ๆ 

อาจสง่ผลใหถ้กูด าเนินคดอีาญาและแพ่งตอ้งถกูลงโทษ โทษปรบั จา่ยคา่เสยีหาย หรอืโทษจ าคกุ 

ลายเซน็ของผูใ้หค้ าป

ระกาศ 

วนัที ่

3 “ทีพ่กัอาศยัอืน่ใด” หมายถงึ ทีพ่กัอาศยัทีม่ใีหเ้ลอืกและยงัว่างอยู่ หรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ส าหรบัครอบครวัในบา้นพกัตามฤดกูาลหรอืช ัว่คราว ซึง่ไม่ละเมดิมาตรฐานการครอบครองของรฐับาลกลาง รฐั หรอืทอ้งถิน่ 

และไม่ส่งผลใหเ้พิม่ค่าใชจ้า่ยทีพ่กัอาศยัโดยรวมต่อคุณ 

เวลาเฉลีย่โดยประมาณในการรวบรวมขอ้มูลนีค้อืประมาณ 5 นาทตีอ่ฉบบั รวมเวลาในการตรวจสอบค าแนะน า 

การคน้หาแหล่งขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง การรวบรวม และรกัษาขอ้มูลทีจ่ าเป็น และกรอกและตรวจสอบขอ้มูลทีร่วบรวม 
ตวัแทนตอ้งไม่ด าเนินการหรอืสนับสนุน และบุคคลไม่จ าเป็นตอ้งตอบการรวบรวมขอ้มูล ยกเวน้ว่า แสดงเลขทีค่วบคุมของ 
OMB ทีถ่กูตอ้ง สง่ความคดิเห็นเกีย่วกบัเวลาโดยประมาณในการกรอกแบบฟอรม์นีห้รอืแงมุ่มอืน่ ๆ ของการรวบรวมขอ้มูล 

รวมถงึค าแนะน า ในการลดเวลากรอกขอ้มูลไปที ่CDC/ATSDR Reports Clearance Officer; 1600 Clifton Road NE, 

MS D- 74, Atlanta, Georgia 30333; Attn: OMB-PRA (0920-1303) 
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