
 
ใบปลวิฉบับนีไ้ดรั้บการพัฒนาโดยส านักงานการเคหะอนิเดยีนและสาธารณะ (Office of Public and Indian Housing: PIH) ใน 

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมอืงสหรัฐ (U.S. Department of Housing and Urban Development: HUD) เพือ่ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจความหมายของค าสัง่ CDC 
ทีม่ตีอ่ผูเ้ชา่ทีไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืจาก HUD ทีเ่ป็นผูเ้ชา่ในโปรแกรม PIH ตอ่ไปนี ้โปรแกรมบัตรก านัลตัวเลอืกการเคหะ (Housing Choice Voucher: HCV) 
โปรแกรมการเคหะสาธารณะ (Public Housing) และโปรแกรมการฟ้ืนฟสูภาพระดับปานกลาง (Mod Rehad) มาตรา 8  หากคณุเป็นผูเ้ชา่ในโปรแกรม PIH 
โปรดตดิตอ่เจา้ของบา้นของคณุหรอืตัวแทนการเคหะสาธารณะ (public housing agency: PHA) ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัใบปลวินีห้รอืค าสัง่ CDC  

นอกจากนีค้ณุยังสามารถเยีย่มชม เว็บไซต ์ 
CDC ที ่https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html 

การระงบัการฟ้องขบัไล่ CDC คอือะไร 
 ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) ออกค าสัง่ทีเ่รยีกวา่ 

หยดุการฟ้องขับไลจ่ากทีพั่กอาศัยชัว่คราวเพือ่ป้องกนัการระบาดเพิม่เตมิของ COVID-19 
ส าหรับผูเ้ชา่ทีม่คีณุสมบตัติามเงือ่นไข ค าสัง่นี้จะ หยดุการฟ้องขบัไลช่ ัว่คราว เนือ่งจากการไมช่ าระคา่เชา่ ต ัง้แตว่นัที ่4 
กนัยายน 2020 จนถงึ 31 ธนัวาคม 2020  

ฉันตอ้งท ำขัน้ตอนอะไรเพือ่ใหไ้ดร้บัควำมคุม้ครองไม่ใหเ้กดิกำรฟ้องขบัไลเ่น่ืองจำกกำรไม่ช ำระค่ำเชำ่ 
 ข ัน้ตอนที ่1: หากคณุอยูใ่นสถานะทีไ่มช่ าระเงนิกบัเจา้ของบา้นของคณุหรอื PHA และคณุมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูฟ้องขับไล่

ระหวา่งวนัที ่4 กนัยายน 2020 จนถงึ 31 ธันวาคม 2020 คณุ ตอ้ง มคีณุสมบตัติามการรับรองทัง้หมดเจ็ดขอ้ในค าประกาศของ
CDC ทีน่ี่

 ฉบบัภาษาองักฤษ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf
 ฉบบัแปล: https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/covid_19_resources/resident_declaration_form-

other_languages

 ข ัน้ตอนที ่ 2: หากคณุมคีณุสมบตัติามการรับรองทัง้หมดเจ็ดขอ้ในค าประกาศของ CDC แลว้
คณุตอ้งลงชือ่และลงวนัทีค่ าประกาศ 

 ข ัน้ตอนที ่3: จัดเตรยีมส าเนาของค าประกาศทีล่งชือ่/ลงวันทีแ่ลว้ใหแ้ก ่PHA หรอืเจา้ของบา้นของคณุ

ขัน้ตอนที ่1: คณุตอ้งมคีณุสมบตัติำมกำรรบัรอง ทัง้หมด เจ็ดขอ้ในค ำประกำศของ CDC  ซึง่ไดแ้ก่
1. คณุไมส่ามารถช าระคา่เชา่ของคณุเต็มจ านวนเนือ่งจากมรีายไดใ้นครวัเรอืนลดลง

หรอืมคีา่ใชจ้า่ยทางการแพทยเ์กนิปกติ
 เคล็ดลบั! ส าหรับ ผูเ้ขา้รว่มการเคหะสาธารณะ และ ผูเ้ขา้รว่มบัตรก านัล คา่เชา่ของคณุจะปรับแกไ้ด ้ เสมอ 

ตามรายไดท้ีล่ดลงหากคณุรายงานการเปลีย่นแปลงของรายไดต้อ่ PHA ของคณุ โปรดตดิตอ่ PHA 
ของคณุโดยเร็วเพือ่ทบทวนรายไดปั้จจุบันของคณุและปรับแกค้า่เชา่ของคณุตามการเปลีย่นแปลง

2. คณุก าลงัพยายามอยา่งสดุความสามารถของคณุเพือ่ช าระเงนิบางสว่นใหต้รงเวลาทีใ่กลเ้คยีงกบัเงนิทีต่อ้งช าระเต็
มจ านวนเทา่ทีท่ าไดต้ามสถานการณ์

3. คณุไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถของคณุเพือ่รบัความชว่ยเหลอืทีม่ที ัง้หมดจากรฐัแลว้
 เคล็ดลบั!

คณุสามารถพจิารณาเขา้รว่มในโปรแกรมชว่ยเหลอืคา่เชา่ในปัจจุบันของคณุเพือ่คน้หาวา่คณุไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถของคณุเพือ่รั
บความชว่ยเหลอืจากรัฐแลว้หรอืไม ่ผูเ้ขา้รว่มการเคหะสาธารณะ และ ผูเ้ขา้รว่มบัตรก านัล อาจพจิารณาดว้ยเชน่กันวา่พวกเขาไดข้อให ้PHA
ทบทวนรายไดปั้จจุบันของพวกเขาและปรับแกค้า่เชา่ตามการเปลีย่นแปลงของรายไดแ้ลว้หรอืไม่

4. คณุมคีณุสมบตัติามหนึง่ในเงือ่นไขตอ่ไปนี:้ (1) คณุคาดหวงัทีจ่ะท ารายไดน้อ้ยกวา่ $99,000 ในปี 2020 (หรอื
$198,000 หากยืน่รว่ม) หรอื (2) คณุไมถ่กูก าหนดใหร้ายงานรายไดใ้ด ๆ ตอ่ IRS หรอื (3) 
คณุไดร้บัเช็คกระตุน้เศรษฐกจิตามกฎหมาย CARES 
 เคล็ดลบั! เงนิกระตุน้เศรษฐกจิ $1,200+ ไม่ไดร้วมอยู่ในการค านวณรายไดข้องคณุ หากคณุไมไ่ดรั้บเงนิกระตุน้เศรษฐกจิ

โปรดไปทีเ่ว็บเพจนีเ้พือ่ตรวจสอบสถานะของเงนิของคณุและกรอกแบบฟอรม์งา่ย ๆ https://www.irs.gov/coronavirus/get-

my-payment

5. หากคณุถกูฟ้องขบัไล ่ คณุมแีนวโนม้ทีจ่ะกลายเป็นคนไรบ้า้น หรอืยา้ยไปทีพ่กัพงิส าหรบัคนไรบ้า้น 
หรอืยา้ยไปทีบ่า้นหลงัใหมโ่ดยอาศยัรว่มกบับคุคลอืน่ซึง่จะอาศยัอยูก่นัในพืน้ทีค่บัแคบ 

6. คณุเขา้ใจวา่คณุมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการช าระคา่เชา่ทีย่งัไมไ่ดช้ าระ
คณุอาจถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมส าหรบัคา่เชา่ทีย่งัไมไ่ดช้ าระ
และคณุตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของสญัญาเชา่ของคณุตอ่ไป

7. คณุเขา้ใจวา่เมือ่ค าส ัง่ CDC หมดอายใุนวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2020 
คณุอาจถกูฟ้องขบัไลห่ากคณุมคีา่เชา่ทีย่งัไมไ่ดช้ าระหรอืคา่ธรรมเนยีมทีย่งัไมไ่ดช้ าระ

ขอ้มูลส ำคญัส ำหรบัผูเ้ชำ่ทีไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืจำก HUD 

วำ่ดว้ยเร ือ่งกำรระงบักำรฟ้องขบัไล ่CDC 
พฤศจกิำยน 2020 

Thai
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____________________ 
1 บัญญัตไิวใ้นมาตรา 4024 ของกฎหมายวา่ดว้ยความชว่ยเหลอื การบรรเทาโคโรนาไวรัส และความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 2020 (Coronavirus Aid, 

Relief, and Economic Security Act) “กฎหมาย CARES” (กฎหมายสาธารณะ 116-136) 

ขัน้ตอนที ่2: หากคณุมคีณุสมบัตติามการรับรอง ทัง้หมด เจ็ดขอ้ในขัน้ตอนที ่1  

ใหล้งชือ่และลงวันทีค่ าประกาศ 

 ผูใ้หญแ่ตล่ะคนทีม่รีายชือ่อยูใ่นสญัญาเชา่ ขอ้ตกลงการเชา่ หรอืสญัญาการเคหะทีต่รงตามเงือ่นไขทีร่า่งไวใ้นขัน้ตอนที ่ 1
ควรลงชือ่ในค าประกาศ  ในบางสถานการณ์ เชน่ การยืน่ขอคนืภาษีรว่มของรายบคุคล
อาจเป็นการเหมาะสมทีใ่หส้มาชกิหนึง่คนของครัวเรอืนจัดเตรยีมค าประกาศทีม่กีารบงัคับใช ้

ในนามของผูพั้กอาศัยทีเ่ป็นผูใ้หญค่นอืน่ ๆ ในสญัญาเชา่ ขอ้ตกลงการเชา่ หรอืสญัญาการเคหะทีม่ปีระเด็น
คณุสามารถใชค้ าประกาศของ CDC ซึง่มใีหท้ีน่ี ่https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-
form.pdf

ขัน้ตอนที ่3: จดัเตรยีมส ำเนำของค ำประกำศทีล่งช ือ่แลว้ใหแ้กเ่จำ้ของบำ้นหรอื PHA ของคณุ 

 ขอ้ส าคญั! หากคณุไมล่งชือ่และสง่ค าประกาศแกเ่จา้ของบา้นหรอื PHA ของคณุ คณุยังคงสามารถถกูฟ้องขบัไล่ 

เนือ่งจากไมช่ าระคา่เชา่ระหวา่งวนัที ่ 4 กนัยายน 2020 จนถงึ 31 ธันวาคม 2020  อย่างไรก็ตาม 
ค าประกาศก าหนดใหค้ณุรับรองวา่ขอ้มลูเป็นจรงิ โดยมบีทลงโทษหากใหก้ารเท็จ  

ซึง่หมายความวา่ขอ้ความเท็จหรอืทีห่ลอกลวงหรอืการละเลยใด ๆ อาจกอ่ใหเ้กดิการฟ้องคดอีาญาหรอืคดแีพ่งทีม่คีา่ปรับ คา่สนิไหม 

คา่เสยีหาย หรอืจ าคกุ ดงันัน้ กรุณาตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่คณุมคีุณสมบตัติรงตามการรบัรอง ท ัง้หมด ในข ัน้ตอนที ่ 1 กอ่น 
ทีจ่ะลงชือ่ในค าประกาศ 

 หากการฟ้องขบัไลเ่นือ่งจากการไมช่ าระคา่เชา่เริม่ตน้ขึน้กอ่นวันที ่ 4 กันยายน แตยั่งไมเ่สร็จสมบรูณ์ 
คณุยังคงสามารถลงชือ่และสง่ค าประกาศใหแ้กเ่จา้ของบา้นหรอื PHA ของคณุเพือ่ใหไ้ดรั้บความคุม้ครองไมใ่หถ้กูฟ้องขับไล ่

 หากเป็นไปได ้ ใหส้ง่ค าประกาศผา่นทางอเีมลหรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีม่กีารระบวุา่ไดรั้บ เพือ่เป็นหลกัฐานวา่คณุไดส้ง่แลว้ ตัวอยา่งเชน่ 
อกีวธิหีนึง่คอืการสง่จดหมายลงทะเบยีนผ่านทางบรกิารไปรษณียข์องสหรัฐฯ ทีม่กีารขอใหส้ง่จดหมายตอบรับวา่ไดรั้บเอกสารแลว้

นอกจากนีใ้หเ้ก็บรักษาส าเนาค าประกาศทีล่งชือ่แลว้ของคณุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

รวมถงึลงวนัทีแ่ละเวลาทีไ่ดส้ง่หรอืมอบใหก้ับเจา้ของบา้นหรอื PHA ของคณุ  
 ผูเ้ขา้ร่วมบัตรก านัล อาจตอ้งการทีจ่ะใหค้ าประกาศแก ่PHA ของคณุและเจา้ของบา้นของคณุดว้ยเชน่กนั

โปรดจ ำไวว้่ำ 
 หากคณุสามารถช าระคา่เชา่ของคณุหรอืช าระเงนิคา่เชา่บางสว่น

คณุก็ยังคงจ าเป็นตอ้งกระท าดังกลา่ว

 การระงับการฟ้องขับไลใ่นค าสั่ง CDC 
นัน้แตกตา่งจากการระงับการฟ้องขับไลใ่นกฎหมาย CARES 
ทีห่มดอายไุปแลว้1 การระงับ  การฟ้องขับไลใ่นกฎหมาย CARES 
หมดอายเุมือ่วันที ่ 24 กรกฎาคม 2020 
ความแตกต่างทีม่ากทีส่ดุของสองฉบับนีค้อื ภายใตค้ าสั่ง CDC: (1) 
ผูเ้ชา่ถกูก าหนดใหล้งนามค าประกาศทีม่กีารรับรองทัง้หมดเจ็ดขอ้เพือ่ใ
หไ้ดร้ับความคุม้ครองไมใ่หถ้กูฟ้องขับไลเ่นือ่งจากไมช่ าระคา่เชา่ และ 
(2) ผูเ้ชา่สามารถถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากการช าระเกนิก าหนด
คา่สนิไหมและคา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ เนือ่งจากคา่เชา่ทียั่งไมไ่ดช้ าระ

 คณุอาจไดร้ับความคุม้ครองอืน่ ๆ หากรัฐ ทอ้งถิน่ 
หรอืเขตอ านาจศาลของคณุไดก้ าหนดการระงับการฟ้องขับไลท่ีน่าน
กวา่หรอืเขม้งวดกวา่ทีใ่หค้วามคุม้ครองดา้นสาธารณสขุในระดับเดยีว
กันหรอืสงูกวา่ขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นค าสั่ง CDC

 

 คณุยังคงถกูก าหนดใหป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดของสัญญาเชา่อืน่ ๆ 
ทัง้หมดของคณุ และกฎเกณฑข์องสถานทีท่ีค่ณุอยูอ่าศัย 
ผูเ้ชา่ยังคงสามารถถกูฟ้องขับไลเ่นือ่งดว้ยกฎหมายอาญา 
กฎหมายอืน่ ๆ หรอืการละเมดิสัญญาเชา่

เคล็ดลบัในกำรสือ่สำรกบัเจำ้ของบำ้นหรอื PHA ของคณุ 

หากคณุมปัีญหาในการช าระคา่เชา่หรอืไม่สามารถช าระไดอ้กีตอ่ไป ใหต้ดิตอ่เจา้ของบา้นของคณุทนัทเีพือ่พูดคยุเกีย่วกับทางเลอืกของคณุ

ในชว่งเวลาทีก่ารเงนิตงึเครยีดทางนี ้เจา้ของบา้นของคณุอาจประสบปัญหาดว้ยเชน่กนั พยายามสือ่สารกับพวกเขาอยา่งชดัเจนและใจเย็น
นีค่อืเคล็ดลบับางสว่นทีจ่ะชว่ยแนะน าคณุเกีย่วกบัการสนทนากบัเจา้ของบา้นของคณุ 

 เปิดเผยสถานการณ์ของคณุอย่างตรงไปตรงมา หากคณุไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 หรอืปัญหาอืน่ ๆ

ใหเ้ลา่วา่รายไดข้องคณุไดรั้บผลกระทบอย่างไร ผูเ้ขา้ร่วมการเคหะสาธารณะ และ ผูเ้ขา้ร่วมบัตรก านัล ควรตดิตอ่ PHA
ของคณุโดยเร็วเพือ่ทบทวนรายไดปั้จจุบนัของคณุและปรับแกก้ารช าระคา่เชา่ของคณุ

 ค านงึถงึการกลา่วถงึตวัเลอืกความชว่ยเหลอืและแหลง่ทรัพยากรใด ๆ ทีค่ณุพบ

 อธบิายวา่ครอบครัวของคณุจะไดรั้บผลกระทบอยา่งไรจากการสญูเสยีทีพั่กอาศยั

 สอบถามเกีย่วกับการจัดแจงการช าระเงนิ

 เก็บรักษาการสนทนาทางอเีมลและขอ้ความใด ๆ และจดบนัทกึเมือ่คณุพูดคยุผา่นทางโทรศัพทห์รอืกับตัวบคุคล

Thai

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf



