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เอกสารแนบ 2 
 

ด ำเนินกำรเพื่อหลีกเล่ียงกำรฟ้องขับไล่

ป้องกันกำรฟ้องขับไล่
กรณีไม่ช ำระเงนิ

กำรระงับกำรฟ้องขับไล่ของ CDC บริกำรและทรัพยำกร

     
 
 
 
 
      
   

 

 

 

 
 

➢ เล่ือนการฟ้องขบัไล่จากการไม่ช าระเงินค่าเช่า 
ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) ไดอ้อกค ำสัง่เพื่อป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 
ค ำสัง่ศำลรฐับำลไม่ไดห้ำ้มค ำสัง่และกำรขยำยระยะเวลำของค ำสัง่กำรระงบักำรฟ้องกำรขบัไล่เป็นกำรชัว่ครำวกรณีไม่ช ำระเงนิค่ำเช่ำ ตัง้แตว่นัที ่4 กนัยำยน 2020 
ถงึวนัที ่31 กรกฎำคม 2021 จนถงึขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง หำกเกีย่วขอ้ง ควำมคุม้ครองจำกกำรฟ้องขบัไล่ของ CDC 
สำมำรถเลื่อนกำรฟ้องกำรขบัไล่กรณีไม่ช ำระคำ่เช่ำ แตค่วำมคุม้ครองจะไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตั!ิ! 
หำกตอ้งกำรตรวจสอบว่ำคณุเขำ้เกณฑท์ีไ่ดร้บัควำมคุม้ครองจำกกำรฟ้องขบัไล่หรอืไม่ โปรดดูค ำประกำศของ CDC และรบัชมวดิโีอด่ำนล่ำง:  
 
✓ ค าประกาศภาษาองักฤษ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/EvictionDeclare_d508.pdf  

ค าประกาศฉบบัแปล มใีหบ้รกิำรในภำษำอมัฮำรกิ (አማርኛ) ครโีอลเฮต ิ(Kreyòl Ayisyen) ฮนิด ิ(ह िंदी) รสัเซยี (Русский) โซมำล ี(Soomaali) 

สเปน (Español) จนีดัง้เดมิ (簡體字)  
 https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/rdf_other_languages  

✓ วิธีโอส าหรบัช่วยให้คณุเขา้ใจหากคณุเข้าเกณฑ:์ https://www.youtube.com/watch?v=oODmNuXazqg 
 
หำกคณุเขำ้เกณฑส์ ำหรบัควำมคุม้ครองจำกกำรฟ้องขบัไล่ คณุตอ้งกำรและลงนำมในค ำประกำศและมอบใหก้บั PHA ของคุณ 
(หำกคุณอำศยัอยู่ในบำ้นทีจ่ดัสรรโดยกำรเคหะสำธำรณะ) หรอืเจำ้ของบำ้น (หำกคุณเป็นเขำ้ร่วมบตัรก ำนลั) คณุสำมำรถด ำเนินกำรนี้จดหมำย อเีมล โทรสำร 
หรอืดว้ยตวัคุณเอง เกบ็ส ำเนำค ำประกำศไวเ้พื่อเป็นหลกัฐำนของคณุ   
 

➢ การระงบัการฟ้องขบัไล่ของ CDC ไม่ยกหน้ีค่าเช่า 
✓ เนื่องดว้ยกฎหมำยรฐับำลกลำง PHA ไมส่ำมำรถยกหนี้ค่ำเชำ่ทีย่งัไม่ช ำระ   
✓ หำกคณุเขำ้เกณฑใ์นกำรระงบักำรฟ้องขบัไล่ของ CDC โปรดจ ำไวค้่ำเช่ำยงัคงคำ้งช ำระอยูแ่ละจ ำนวนเงนิค่ำเชำ่ทีย่งัไม่ช ำระใด ๆ 

จะถูกสะสมต่อเนื่องหำกไม่ช ำระ 
✓ โปรดอ่านขอ้มลู เพื่อตรวจสอบว่ำมทีรพัยำกรใดทีใ่หบ้รกิำรแกคุ่ณเพื่อป้องกนักำรฟ้องขบัไล่หลงัจำกวนัที ่30 มถิุนำยน 2021 

 

➢ ส าหรบัผู้ท่ีเข้าเกณฑส์ าหรบัการป้องกนัการฟ้องขบัไล่ของ CDC ในปัจจบุนั - เร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2021: 
✓ ยกเวน้แต่จะมปีระกำศกำรพกัช ำระหนี้กำรฟ้องขบัไล่ทีน่ำนกว่ำทีม่ผีลบงัคบัใชภ้ำยใตก้ฎหมำยทอ้งถิน่หรอืรฐั PHA 

หรอืเจำ้ของบำ้นของคุณสำมำรถฟ้องขบัไล่คุณหำกคณุไม่ช ำระค่ำเช่ำหรอืท ำสญัญำกำรช ำระหนี้หำกเจำ้ของบำ้นหรอื PHA น ำเสนอสญัญำกำรช ำระหนี้   
✓ กฎหมายของรฐับาลกลางก าหนดให้มรีะยะเวลาการแจง้เตือนการฟ้องขบัไล่ 30 วนักรณีการไมช่ าระค่าเช่า 

แต่กฎหมำยทอ้งถิน่หรอืรฐัอำจก ำหนดใหม้รีะยะเวลำกำรแจง้เตอืนทีน่ำนกวำ่   
 
 
 

 

การระง ับการฟ้องขับไล่ของ CDC (ก าหนดให้หมดอายุวันท่ี  31 กรกฎาคม 2021)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/EvictionDeclare_d508.pdf
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/rdf_other_languages
https://www.youtube.com/watch?v=oODmNuXazqg
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ป้องกันการฟ้องขับไล่  กรณีไม่ช าระค่าเช่า – ให้ด าเนินการต่อไปน้ี  
 

.  

➢ ยืนยนัรายได้ของคณุใหม่ หำกคุณมรีำยไดล้ดลงหรอืมสีถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง ขอให ้PHA ของคุณยนืยนัรำยไดข้องคุณใหม่  
✓ PHA จะทบทวนรำยไดปั้จจุบนัของคณุและปรบัคำ่เช่ำของคณุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลง 
✓ เคลด็ลบั! หำกไม่รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงของรำยไดท้นัท ีสอบถำมนโยบำยของ PHA เกีย่วกบักำรปรบัคำ่เชำ่ยอ้นหลงั (บำงแห่งอำจอนุญำตใหท้ ำเช่นนัน้ 

แต่บำงแห่งกอ็ำจจะไม่อนุญำต) 
✓ หำกคณุมปัีญหำดำ้นกำรเงนิ สอบถำม PHA ว่ำคณุเขำ้เกณฑก์ำรยกเวน้ส ำหรบัปัญหำคำ่เชำ่ขัน้ต ่ำหรอืไม่   

 
➢ การช าระเงินแบบเหมาจ่าย คุณสำมำรถเหมำจ่ำยค่ำเช่ำทีค่ำ้งอยู่ภำยในวนัที ่31 กรกฎำคม 2021 

✓ เคลด็ลบั! เงนิกระตุน้เศรษฐกจิ $300/สปัดำห ์หรอืเงนิชว่ยเหลอืกรณวี่ำงงำนจำก COVID “เพิม่เตมิ” กำรคนืเงนิภำษรีำยได ้และเงนิเครดติภำษบีุตร 
ไม่รวมอยู่ในกำรค ำนวณรำยไดป้ระจ ำปีของคุณ และอำจน ำมำใชเ้ป็นทรพัยำกรเพือ่ช่วยคำ่เชำ่ทีค่ำ้งช ำระ  

✓ หำกคณุไม่ไดร้บัเงนิกระตุน้เศรษฐกจิ โปรดไปทีเ่วบ็เพจนี้เพื่อตรวจสอบสถำนะของเงนิของคุณและกรอกแบบฟอรม์ง่ำย ๆ: 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment. 

 
➢ โปรแกรมช่วยเหลือค่าเช่าฉุกเฉิน (ERAP) หำกคุณมคี่ำเช่ำทีค่ำ้งช ำระและมคีวำมเสีย่งทีจ่ะถูกฟ้องขบัไล่ 

คุณอำจเขำ้เกณฑใ์นควำมชว่ยเหลอืค่ำเชำ่ทีเ่พิง่ใหบ้รกิำรใหม่: https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/emergency-rental-assistance-program  
กำรปรบัใชแ้ละล ำดบัควำมส ำคญัอำจแตกต่ำงกนัไปตำมรฐั/ทอ้งถิน่ 
 

➢ ทรพัยากรในท้องถ่ิน  PHA ของคุณอำจทรำบเกีย่วกบัทรพัยำกรอืน่ ๆ ทีช่่วยเหลอืค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค และควำมตอ้งกำรพืน้ฐำนอืน่ ๆ 
✓ กดหมำยเลข 211 หรอืไปที ่211.org ส ำหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัควำมช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิฉุกเฉิน  
✓ โปรดอ่านขอ้มลู เพื่อคน้หำรำยชื่อทรพัยำกรทีม่ใีหบ้รกิำรแกคุ่ณ 

 
➢ สญัญาการช าระหน้ี  หำกคุณไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำของคุณทีค่ำ้งช ำระในทนัท ีสอบถำม PHA หรอืเจำ้ของบำ้นของคุณ 

(หำกคุณเป็นผูเ้ขำ้ร่วมบตัรก ำนัล) ว่ำคุณสำมำรถท ำ สญัญาการช าระหน้ี ส ำหรบัค่ำเช่ำทีค่ำ้งช ำระไดห้รอืไม่ 
✓ กำรท ำสญัญำกำรช ำระหนี้จะเป็นไปตำมดุลยพนิิจของ PHA หรอืเจำ้ของบำ้น   
✓ ผูเ้ขำ้ร่วมกำรเคหะสำธำรณะ: ขอ้ก ำหนดของสญัญำกำรช ำระหนี้จะร่ำงไวใ้นนโยบำยกำรรบัเขำ้และกำรพ ำนกัต่อเนื่อง (Admission and Continued 

Occupancy Policy หรอื ACOP) ของ PHA และในสญัญำกำรช ำระหนี้ทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
✓ ผูเ้ขำ้ร่วมบตัรก ำนัล: คณุจ ำเป็นตอ้งเจรจำต่อรองกบัเจำ้ของบำ้นของคณุโดยตรงเพื่อก ำหนดขอ้ก ำหนดของสญัญำกำรช ำระหนี้ 

 
➢ สิทธิของผู้เช่าและการฟ้องขบัไล่ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หำกคุณรูส้กึว่ำคุณถูกฟ้องขบัไล่โดยไมช่อบดว้ยกฎหมำย 

ใหต้ดิต่อศูนยช์่วยเหลอืดำ้นกฎหมำยหรอืหน่วยงำนบรกิำรสงัคมในทอ้งถิน่ของคุณ 
✓ ผูเ้ขำ้ร่วมกำรเคหะสำธำรณะ: คณุมสีทิธใินกำรด ำเนินกำรรอ้งทุกขต์ำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเชำ่ของคณุ  
✓ ผูเ้ขำ้ร่วมบตัรก ำนัล: คณุอำจตดิต่อ PHA ในทอ้งถิน่ของคุณไดเ้ช่นกนั  

✓ เคล็ดลบั! ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ความชว่ยเหลอืทางกฎหมายทีม่ใีหบ้รกิารในพืน้ทีข่องคุณ 

ไดท้ีห่น่วยงานบรกิารทางกฎหมาย (Legal Services Corporation) (https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid) 

ผูจ้ดัหาสถานทีดู่แลผูส้งูอายุ ACL (ACL Elder Care Locator) (https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx) และ LawHelp.org 
(https://www.lawhelp.org/)1 

➢ ติดต่อ HUD เพ่ือรายงานการเลือกปฏิบติั  หำกคุณเชื่อว่ำคุณถูกเลอืกปฏบิตั ิทำง HUD สนับสนุนใหคุ้ณยื่นค ำรอ้งเรยีนทำงโทรศพัทห์รอืออนไลน์ 
✓ โทร: 1-800-669-9777 
✓ ออนไลน์: https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint 

 
1 HUD ไดจ้ดัเตรยีมลงิก์เหล่ำนี้เพื่อใหคุ้ณรบัทรำบเท่ำนัน้ HUD ไม่ไดป้ระเมนิและไม่ได้รบัรองเวบ็ไซต์   

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/emergency-rental-assistance-program
https://www.211.org/
https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://www.lawhelp.org/
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint
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HUD จดัเตรยีมทรพัยากรหลายรายการในเอกสารนีเ้พือ่ใหคุ้ณรบัทราบเท่าน้ัน HUD ไม่ไดป้ระเมินและไม่ไดร้บัรองเว็บไซตเ์หล่านี ้
➢ ศนูยท์รพัยากรข้อมูล (IRC) ของ HUD: 

ส ำหรบัขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัโปรแกรมของ HUD ใหอ้เีมลไปที ่HUD-
PIHRC@ArdentInc.com หรอืโทร 1.800.955.2232  
 

➢ สายด่วนความรนุแรงในครอบครวัของประเทศ:  
https://www.thehotline.org หรอื 1 (800) 799−7233 หรอื TTY 1 (800) 
787−3224 – 
เป็นสำยดว่นทีม่กีำรรกัษำควำมลบัส ำหรบัทุกคนทีถู่กกระท ำควำมรุนแรงในค
รอบครวั คน้หำขอ้มลู หรอืมคี ำถำมเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ีไ่ม่ด ี
หำกคณุไมส่ำมำรถพดูคุยทำงโทรศพัทไ์ดอ้ย่ำงปลอดภยั ใหพ้มิพ ์LOVEIS 
ไปทีห่มำยเลข 1 (866) 331-9474 
หรอืไปทีเ่วบ็ไซต์เพื่อเริม่ตน้แชททำงออนไลน์ 

 
➢ 211: กดหมำยเลข 211 หรอืไปที ่211.org และคน้หำตำมรหสัไปรษณยี ์

นี่คอืสำยดว่นทีส่ำมำรถตดิต่อคณุเพื่อควำมช่วยเหลอืฉุกเฉิน เช่น 
ควำมช่วยเหลอืดำ้นค่ำเช่ำและค่ำสำธำรณูปโภค และบรกิำรสนับสนุนอื่น ๆ 
ในชุมชนของคณุ กำรโทรทัง้หมดจะเกบ็รกัษำไวเ้ป็นควำมลบั 
สำมำรถด ำเนินกำรโดยไม่แจง้ชื่อ และผูโ้ทรสำมำรถขอบรกิำรแปลภำษำ 180 
ภำษำ 
 

➢ ประกนัการว่างงาน: 
www.usa.gov/unemployment – 
คน้หำว่ำคุณเขำ้เกณฑส์ ำหรบัสวสัดกิำรแก่ผูว้่ำงงำนและวธิกีำรสมคัรในรฐัขอ
งคณุ 
กฎหมำยรฐับำลกลำงฉบบัใหม่ใหส้วสัดกิำรแก่ผูว้่ำงงำนส ำหรบัผูท้ ำงำนสว่น
ตวัและรบัจำ้งชัว่ครำว โดยเพิม่ $300 เพ่ิมเติมในสวสัดิการรายสปัดาห์ 
และขยำยจ ำนวนสวสัดกิำรรำยสปัดำหเ์พิม่ขึน้ นอกจำกนี้ 
รฐัยงัอนุญำตใหส้วสัดกิำรแก่ผูว้่ำงงำนใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 เช่น 
เมื่อมคีนออกจำกงำนเนื่องจำกควำมเสีย่งต่อกำรสมัผสัโรคหรอืกำรตดิโรคหรื
อเพื่อดูแลสมำชกิในครอบครวั นำยจำ้งหยุดด ำเนินกำรชัว่ครำวเนื่องดว้ย 
COVID-19 ซึง่หมำยควำมว่ำพนักงำนไมส่ำมำรถไปท ำงำน 
หรอืคนทีต่อ้งกกัตวัแตค่ำดหวงัใหก้ลบัไปท ำงำนหลงัจำกสิน้สุดกำรกกัตวัแลว้ 
 

➢ เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ (Stimulus Payments):: 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment  
ว่ำคณุเขำ้เกณฑใ์นกำรช ำระเงนิกระตุน้เศรษฐกจิใหม่ซึง่มมีลูค่ำไม่เกนิ 
$1,400 และวธิกีำรอำ้งสทิธิข์องคุณ 
หำกคณุยงัไม่ไดร้บัเงนิกระตุน้เศรษฐกจิรอบก่อน ๆ 
(รอบแรกและรอบสองในปี 2020 และมกรำคม 2021) 
เวบ็ไซต์นี้มขีอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีำรทีค่ณุสำมำรถตรวจสอบควำมเขำ้เกณฑ์และ
อำ้งสทิธิเ์หล่ำนัน้  

 

➢ การจดัเตรียมภาษีและเครดิตภาษีบุตรฉบบัใหม่โดยไม่เสียค่าด าเนินก
าร:  https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-
qualifying-taxpayers – 
รบัควำมช่วยเหลอืโดยไม่เสยีคำ่ด ำเนินกำรจำกอำสำสมคัรทีผ่่ำนกำรฝึกอบร
มแลว้ หรอืยื่นแบบอเิลก็ทรอนกิสท์ำงออนไลน์โดยไมเ่สยีคำ่ด ำเนินกำร 
หำกปกตแิลว้คุณไม่ไดย้ื่นขอคนืภำษแีละมบีุตร 
คุณควรพจิำรณำกำรยื่นในปีนี้เพื่อใหค้ณุเขำ้เกณฑส์ ำหรบัเครดติภำษบีุตรฉบั
บใหม่ กฎหมำยรฐับำลกลำงฉบบัใหม่ไดเ้พิม่เครดติภำษบีุตรมำกขึน้ถงึ 
$3,000 ส ำหรบับุตรแต่ละคนทีม่อีำยุ 6 ปีหรอืมำกกวำ่ และ $3,600 
ส ำหรบับุตรแต่ละคนทีอ่ำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี 
จะมกีารส่งเงินรายเดือนเรว็ท่ีสุดในฤดรู้อนน้ี 
แต่ทางครอบครวัต้องยื่นการคืนภาษีจึงจะรบัเงินได้ 
วนัครบก ำหนดในกำรยื่นขอคนืภำษสี ำหรบัปี 2020 คอืวนัที ่17 พฤษภำคม 
2021 
 

➢ สายด่วนเร่ืองทกุขแ์ละภยัพิบติั: 1 (800) 985-5990 (โทรหรอืขอ้ควำม) – 
คอืสำยดว่นของประเทศทีใ่หค้ ำปรกึษำในภำวะวกิฤตฉุกเฉินส ำหรบัผูท้ีม่เีรื่อง
ทุกขท์ำงอำรมณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัพบิตัใิด ๆ รวมถงึ COVID-19 
 

➢ หน่วยงานด าเนินการชุมชน:  
 https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/ – 
ตดิต่อหน่วยงำนด ำเนินกำรชุมชน (Community Action Agency) 
ในทอ้งถิน่ของคุณเพื่อคน้หำบรกิำรทีพ่วกเขำอำจใหบ้รกิำร เช่น 
ควำมช่วยเหลอืเงนิฉุกเฉินส ำหรบัคำ่เช่ำและคำ่สำธำรณูปโภค 
 

➢ ควำมช่วยเหลอืดำ้นใบแจง้หนี้: www.usa.gov/help-with-bills 
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมของรฐับำลเพื่อช่วยช ำระค่ำบรกิำรโทรศพัท ์
ค่ำพลงังำนเชือ้เพลงิ และคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ 
 

➢ ความเข้าเกณฑใ์นสวสัดิการ: www.benefits.gov - 
คน้หำว่ำคุณอำจเขำ้เกณฑใ์นสวสัดกิำรของรฐัใดหรอืไม่ เชน่ 
ควำมช่วยเหลอืชัว่ครำวส ำหรบัครอบครวัทีจ่ ำเป็น (Temporary Assistance 
for Needy Families หรอื TANF) ควำมช่วยเหลอืดำ้นอำหำร 
และกำรดูแลสุขภำพ 

 
➢ ข้อมูลเก่ียวกบัวคัซีน COVID-19:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/ – 
เรยีนรูเ้กีย่วกบัวคัซนี COVID-19 รวมถงึประสทิธภิำพของวคัซนี 
และวธิกีำรรบัวคัซนี 
 

➢ ทรพัยากรด้านการศึกษา:  
https://bealearninghero.org/parentstrong-2/  – 
คน้หำทรพัยำกรดำ้นกำรศกึษำและกำรสนับสนุนส ำหรบัผูป้กครองทีช่่วยดูแล

บริการและทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับ COVID ท่ีมีให้บริการแก่คุณ  
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mailto:HUD-PIHRC@ArdentInc.com
https://www.thehotline.org/
https://www.211.org/
http://www.usa.gov/unemployment
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4 
Thai 

บุตรของตนเรยีนทีบ่ำ้น 
หรอืตอ้งกำรทรพัยำกรดำ้นกำรศกึษำเพิม่เตมิส ำหรบับุตรของตน 


