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[ใสช่ือ่ผูจ้ดัหาทีพ่กัอาศยั0

1] 

เอกสารแจง้เตอืนสทิธกิารพํานกัอาศยัภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยความรนุแรงตอ่สตรเีพศ1

2 

ถงึผูเ้ชา่และผูย้ ืน่ใบสมคัรทกุคน 

กฎหมายวา่ดว้ยความรนุแรงตอ่สตรเีพศ (VAWA) จัดหาการคุม้ครองใหก้บัผูต้กเป็นเหยือ่ของความรนุแรงใน

ครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม การ

คุม้ครองภายใต ้VAWA มไิดค้รอบคลมุเพยีงแคส่ตรเีทา่นัน้ แตย่งัใหส้ทิธอิยา่งเทา่เทยีมแกท่กุคน ไมว่า่จะ

เป็นเพศใด มลีักษณะทางเพศอยา่งไร หรอืมคีวามโนม้เอยีงทางเพศแบบใด2

3   

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเขตเมอืงของสหรัฐฯ (HUD) คอืหน่วยงานของรัฐบาลทีทํ่าหนา้ที่

ควบคมุดแูล [ใสช่ือ่โครงการหรอืความชว่ยเหลอืดา้นการเชา่ทีพ่กัอาศยั] ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

VAWA เอกสารฉบบันีอ้ธบิายถงึสทิธติา่งๆ ภายใต ้VAWA และมแีบบฟอรม์ใบรับรองทีไ่ดรั้บอนุมตัจิาก HUD 

แนบมากบัเอกสารนีด้ว้ย คณุสามารถกรอกรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์ทีแ่นบมา เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่คณุเป็น

หรอืเคยเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทาง

เพศ หรอืการถกูสะกดรอยตาม และคณุตอ้งการใชส้ทิธขิองคณุภายใต ้VAWA  

การคุม้ครองผูย้ ืน่ใบสมคัร 

หากคณุมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืภายใต ้[ใสช่ือ่โครงการหรอืความชว่ยเหลอืดา้น

การเชา่ทีพ่กัอาศยั] คณุจะไมถ่กูปฏเิสธสทิธใินการเขา้เป็นสมาชกิหรอืสทิธใินการรับความชว่ยเหลอื 

เนือ่งจากคณุเป็น หรอืเคยเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว 

การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม    

การคุม้ครองผูเ้ชา่ 

                                                 
1  เอกสารนีใ้ช ้HP แทนผูจั้ดหาทีพ่กัอาศยั แตผู่จั้ดหาทีพ่กัอาศยัควรใสช่ือ่ตนเองแทน HP เมือ่นําไปใชจ้รงิ กฎเกณฑท์ีใ่ชเ้ฉพาะกบัโครงการของ 
HUD จะระบถุงึบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีร่ับผดิชอบในการจัดหาเอกสารแจง้สทิธกิารพํานักอาศยั 
2  แมจ้ะใชช้ือ่วา่ กฎหมายวา่ดว้ยความรนุแรงตอ่สตรเีพศ แต ่VAWA ใหส้ทิธคิุม้ครองไมว่า่เพศใด มลีกัษณะทางเพศอยา่งไร หรอืมคีวามโนม้เอยีง
ทางเพศแบบใด 
3 ผูจั้ดหาทีพ่กัอาศยัไมส่ามารถเลอืกปฏบิตัติอ่ผูท้ ีไ่ดร้ับการคุม้ครอง ไมว่า่จะทางเชือ้ชาต ิสผีวิ ประเทศทีถ่อืกําเนดิ ศาสนา เพศ ลกัษณะทาง
พนัธกุรรม การทพุพลภาพ หรอือาย ุโครงการทีพ่กัอาศยัในความชว่ยเหลอืและรับรองของ HUD ตอ้งมไีวส้ําหรับแกผู่ท้ ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทกุคน 
ไมว่า่มลีกัษณะทางเพศ หรอืความโนม้เอยีงทางเพศอยา่งไร หรอืสถานะสมรสใด  

Thai 
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หากคณุกําลังไดรั้บความชว่ยเหลอืภายใต ้[ใสช่ือ่โครงการหรอืความชว่ยเหลอืดา้นการเชา่ทีพ่กั

อาศยั] คณุอาจจะไมถ่กูปฏเิสธความชว่ยเหลอื ไมถ่กูยกเลกิสทิธใินการเขา้รว่ม หรอืไมถ่กูขบัไลอ่อกจากที่

พักอาศัยทีค่ณุเชา่อยู ่เนือ่งจากคณุเป็น หรอืเคยเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่ง

การนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม  

และหากคณุหรอืบคุคลใกลช้ดิของคณุตกเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัด

พบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการถกูสะกดรอยตาม โดยสมาชกิในครอบครัวของคณุเองหรอื

บคุคลภายนอก คณุอาจจะไมถ่กูปฏเิสธความชว่ยเหลอืดา้นการเชา่ทีพั่กอาศัยหรอืสทิธใินการพํานักอาศัย

ภายใต ้[ใสช่ือ่โครงการหรอืความชว่ยเหลอืดา้นการเชา่ทีพ่กัอาศยั] อนัเนือ่งมาจากการกระทําใน

ลักษณะอาชญากรรมซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ู ้

สาว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการถกูสะกดรอยตาม  

บคุคลใกลช้ดิของคณุอาจหมายถงึ คูส่มรส บดิามารดา พีน่อ้ง หรอืบตุร หรอืบคุคลทีอ่ยูใ่นการปกครองหรอื

การปกป้องของคณุ (ตวัอยา่งเชน่ บคุคลทีค่ณุตอ้งใหก้ารดแูล คุม้ครอง หรอืควบคมุ) หรอืบคุคลอืน่ๆ ผูเ้ชา่ 

หรอืผูอ้ยูอ่าศัยอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในครัวเรอืนของคณุ   

การขบัไลผู่ล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทาํความผดิออกจากทีพ่กัอาศยั 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัย (HP) อาจแบง่สญัญาเชา่เป็นสองสว่น เพือ่ขบัไลบ่คุคลหรอืยกเลกิความชว่ยเหลอืใหก้บั

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชญากรรม (ผูล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทําผดิ) ซึง่มคีวามเชือ่มโยงโดยตรงกบัความรนุแรงใน

ครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม  

หากผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยเลอืกทีจ่ะขบัไลผู่ล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทําความผดิออกไป ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจไม่

สามารถถอนสทิธขิองผูเ้ชา่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม หรอืลงโทษผูเ้ชา่คนอืน่ซึง่ยงัอาศัยอยูท่ีน่ั่น แตห่ากผูล้ว่ง

ละเมดิหรอืผูก้ระทําความผดิเป็นผูอ้าศัยเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืภายใตโ้ครงการ ผูจั้ดหาทีพั่ก

อาศัยจะตอ้งอนุญาตใหผู้เ้ชา่ทีต่กเป็นผูเ้สยีหายและสมาชกิครอบครัวคนอืน่ๆ อาศัยอยูท่ีน่ั่นตอ่ไปอกีระยะ

หนึง่ เพือ่ใหส้ามารถพสิจูนไ์ดว้า่มคีณุสมบตัเิหมาะสมภายใตโ้ครงการนัน้ หรอืโครงการทีพั่กอาศัยอืน่ๆ ของ 

HUD ตามที ่VAWA กําหนดไว ้หรอืสามารถหาทางเลอืกอืน่ได ้ 

Thai 
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ในการทีจ่ะขบัไลผู่ล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทําความผดิออกจากทีพั่กอาศัย ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยตอ้งปฏบิตัติาม

ขัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง ทัง้ในสว่นทอ้งถิน่ รัฐ และรัฐบาลกลาง และในการแบง่สญัญาเชา่เป็นสองสว่น ผูจั้ดหาที่

พักอาศัยอาจขอใหค้ณุแสดงเอกสารหรอืใบรับรองทีร่ะบถุงึเหตกุารณ์ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรง

ระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

 

การยา้ยไปยงัทีพ่กัอาศยัอืน่ 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจยา้ยคณุไปยงัทีพั่กอาศัยอืน่ตามทีค่ณุขอ ขึน้อยูก่บัวา่ทีพั่กอาศัยใหมนั่น้วา่งหรอืไม ่

และจะยงัคงใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่ณุตอ่ไป ในกระบวนการอนุมตักิารยา้ยทีพั่กอาศยั ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจ

ขอใหค้ณุจัดหาเอกสารการขอยา้ย ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตกุารณ์ความรนุแรงในครอบครัว ความ

รนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม หากการขอยา้ยนัน้เป็น

คํารอ้งฉุกเฉนิ ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจขอใหค้ณุสง่คํารอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืกรอกแบบฟอรม์ทีค่ณุ

สามารถรับรองไดว้า่คณุผา่นเกณฑค์รบถว้นสําหรับการขอยา้ยฉุกเฉนิภายใต ้VAWA 

 เกณฑด์ังกลา่ว คอื: 

(1) คณุตกเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครวั ความรนุแรงระหวา่งการนดัพบ

ฉนัทชู์ส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม หากผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยยงั

ไมม่เีอกสารทีย่นืยนัวา่คณุคอืเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัด

พบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจขอ

เอกสารดังกลา่วกบัคณุ ดังทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นของเอกสารดา้นลา่ง 

(2) คณุยืน่คาํรอ้งขอใหม้กีารยา้ยทีพ่กัอาศยัแบบฉุกเฉนิ ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจขอให ้

คณุสง่แบบฟอรม์ หรอือาจรับคํารอ้งทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร หรอืแบบปากเปลา่ 

(3) คณุเชือ่อยา่งมเีหตผุลวา่คณุถกูคกุคามจากภยัใกลต้วัซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความ

รนุแรงมากขึน้หากคณุยงัอาศยัอยูท่ ีเ่ดมิ กรณีนีห้มายความวา่คณุมเีหตผุลทีจ่ะเกดิความ

กลัววา่ หากคณุไมไ่ดรั้บอนุญาตใหย้า้ยทีพั่กอาศัย คณุอาจจะตอ้งเผชญิกบัความรนุแรงใน

อนาคตอนัใกลน้ี ้

หรอื 
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คณุตกเป็นเหยือ่ของการประทษุรา้ยทางเพศซึง่เกดิขึน้ในสถานทีน่ ัน้ในชว่ง 90 วนั

กอ่นทีค่ณุจะยืน่คาํรอ้งขอยา้ยทีพ่กัอาศยั หากคณุตกเป็นเหยือ่ของการประทษุรา้ยทาง

เพศ นอกจากคณุจะสามารถยืน่คํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัยแบบฉุกเฉนิได ้เพราะคณุเชือ่อยา่ง

มเีหตผุลวา่คณุถกูคกุคามจากภยัใกลต้วัซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความรนุแรงมากขึน้หากคณุยงัอาศัย

อยูท่ีเ่ดมิไดแ้ลว้นัน้ คณุยงัอาจสามารถยืน่คํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัยแบบฉุกเฉนิได ้หากการ

ประทษุรา้ยทางเพศเกดิขึน้ในบรเิวณทีพั่กอาศัยซึง่คณุตอ้งการยา้ยออกมา และการ

ประทษุรา้ยดังกลา่วเกดิขึน้ในชว่ง 90 วันกอ่นทีค่ณุจะยืน่คํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัย  

 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะเก็บรักษาคํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัยแบบฉุกเฉนิของผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของความรนุแรงใน

ครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตามนัน้ เป็น

ความลบั รวมทัง้ทีพั่กอาศัยใหมข่องผูท้ีต่กเป็นเหยือ่และครอบครัวของพวกเขาดว้ย 

แผนการยา้ยทีพั่กอาศัยแบบฉุกเฉนิของผูจั้ดหาทีพั่กอาศยั จะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการยา้ยทีพั่กอาศัย

แบบฉุกเฉนิ ซึง่ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยควรเกบ็สําเนาของแผนการยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนินีเ้อาไวใ้นกรณีทีค่ณุ

ตอ้งการ 

 
การเตรยีมเอกสารยนืยนัวา่คณุเป็นหรอืเคยเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครวั ความรนุแรง

ระหวา่งการนดัพบฉนัทชู์ส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจสามารถขอใหค้ณุจัดหาเอกสารที ่“รับรอง” ไดว้า่คณุเป็นหรอืเคยเป็นเหยือ่ของความ

รนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

คํารอ้งดังกลา่วจากผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะตอ้งเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยตอ้งใหเ้วลา

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์วันอาทติย ์และวันหยดุราชการ) นับจากวันทีค่ณุไดรั้บคํา

รอ้งใหจั้ดหาเอกสารนัน้ โดยผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจขยายเวลากําหนดเสน้ตายสําหรับการยืน่เอกสารนัน้

ตามทีค่ณุขอไป 

Thai 
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หากวา่ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยตอ้งการใหค้ณุจัดหาเอกสารเพือ่ยนืยนัวา่คณุเป็นหรอืเคยเป็นเหยือ่ของความ

รนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

คณุสามารถเลอืกทีจ่ะยืน่เอกสารใดเอกสารหนึง่ตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่งนีใ้หแ้กผู่จั้ดหาทีพั่กอาศัย 

• แบบฟอรม์ใบรับรองอยา่งเป็นทางการจาก HUD ทีค่ณุไดรั้บจากผูจั้ดหาทีพั่กอาศัย พรอ้มเอกสาร

แจง้เตอืนฉบบันี ้ซึง่ระบถุงึเหตกุารณ์ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ู ้

สาว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม พรอ้มรายละเอยีดของเหตกุารณ์นัน้ๆ โดย

สามารถระบชุือ่ของผูล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทําความผดิ หากทราบชือ่ของบคุคลผูนั้น้และสามารถให ้

ชือ่ไดโ้ดยไมม่อีนัตราย 

• เอกสารหรอืบนัทกึจากรัฐบาลกลาง รัฐ ชนเผา่ ดนิแดนในการปกครอง หรอืหน่วยงานรักษากฎหมาย

สว่นทอ้งถิน่ ศาล หรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการจัดทําเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงใน

ครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

ตัวอยา่งของเอกสารหรอืบนัทกึดังกลา่ว เชน่ รายงานของตํารวจ คําสัง่คุม้ครอง และคําสัง่หา้ม

กระทําการ เป็นตน้  

• คําแถลงซึง่คณุไดล้งนามไว ้และมลีายเซน็ของพนักงาน ตวัแทน หรอือาสาสมคัรของหน่วยงาน

ชว่ยเหลอืเหยือ่ของความรนุแรง ทนายความ ผูม้วีชิาชพีดา้นการแพทยห์รอืดา้นสขุภาพจติ ซึง่คณุ

ไดข้อความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัปัญหาความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ู ้

สาว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม หรอืผลกระทบจากการถกูลว่งละเมดิ โดยผูม้ี

วชิาชพีในดา้นนัน้ๆ ทีค่ณุเลอืก ตอ้งสามารถเป็นพยานใหก้บัคณุโดยมภีาระผกูพันตามกฎหมายหาก

ใหค้วามเท็จ ซึง่เขาหรอืเธอเชือ่วา่เหตกุารณ์ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบ

ฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม มมีลูเหตเุพยีงพอทีจ่ะทําใหค้ณุไดรั้บการ

คุม้ครอง 

• เอกสารคําแถลงหรอืหลกัฐานอืน่ๆ ทีผู่จั้ดหาทีพั่กอาศัยยอมรับ  

หากคณุไมส่ามารถจัดหาเอกสารทีร่ะบไุวข้า้งตน้ไดภ้ายใน 14 วันทําการ ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยมสีทิธปิฏเิสธ

การจัดหาความคุม้ครองใหค้ณุตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารการแจง้เตอืนนี ้

Thai 
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หากผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยไดรั้บหลกัฐานทีข่ดัแยง้กนั เกีย่วกบัเหตกุารณ์ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรง

ระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม (เชน่ แบบฟอรม์ใบรับรองจาก

สมาชกิในครอบครัวมากกวา่ 2 คน ซึง่แตล่ะคนตา่งอา้งวา่เป็นผูเ้สยีหาย และระบวุา่สมาชกิในครอบครัวคน

อืน่ๆ ทีย่ืน่คํารอ้ง คอืผูล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทําความผดิ) ในกรณีนี ้ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยมสีทิธขิอใหค้ณุจัดหา

เอกสารจากบคุคลทีส่ามภายในเวลา 30 วัน เพือ่คลีค่ลายความขดัแยง้นี ้หากคณุไมส่ามารถจัดหาเอกสาร

จากบคุคลที ่3 เพือ่พสิจูนค์วามขดัแยง้นีไ้ด ้ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยมสีทิธปิฏเิสธการจัดหาความคุม้ครองใหก้บั

คณุตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารการแจง้เตอืนนี ้

การเก็บรกัษาความลบั 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูทกุอยา่งทีค่ณุจัดหาใหเ้ป็นความลับ รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ทิธิ

ของคณุภายใตก้ฎหมาย VAWA 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะไมย่นิยอมใหบ้คุคลทีทํ่างานดา้นความชว่ยเหลอืหรอืบรกิารดา้นอืน่ๆ ของผูจั้ดหาทีพั่ก

อาศัย (เชน่ ลกูจา้งประจํา หรอืลกูจา้งชัว่คราว) สามารถเขา้ถงึขอ้มลูลับนีไ้ด ้นอกเสยีจากวา่มเีหตผุลจําเพาะ

เจาะจงทีจ่ะอนุญาตใหบ้คุคลดังกลา่วสามารถเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ได ้ภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลสว่นกลาง ระดับ

รัฐ หรอืระดับทอ้งถิน่ 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะไมใ่สข่อ้มลูของคณุไวใ้นฐานขอ้มลูทีแ่บง่ปันกบัผูอ้ ืน่ หรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคณุ

ใหก้บับคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด อยา่งไรกต็าม ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจสามารถเปิดเผยขอ้มลูนัน้ได ้หากวา่: 

• ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณุ เพือ่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในชว่งเวลา

จํากดั 

• ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูนัน้ประกอบการพจิารณาขบัไล ่หรอืยกเลกิความชว่ยเหลอื 

เชน่ การขบัไลผู่ล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทําความผดิ หรอืถอนผูล้ว่งละเมดิหรอืผูก้ระทําความผดิออก

จากความชว่ยเหลอืภายใตโ้ครงการนี ้

• กฎหมายกําหนดใหผู้จั้ดหาทีพั่กอาศัย หรอืเจา้ของทีพั่กอาศัย ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ 

Thai 
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VAWA มไิดจํ้ากดับทบาทหนา้ทีข่องผูจั้ดหาทีพั่กอาศัย ในอนัทีจ่ะปฏบิตัติามคําสัง่ศาลเกีย่วกบัสทิธใินการ

เขา้ถงึหรอืครอบครองทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งนัน้ ซึง่รวมถงึคําสัง่ทีม่จีดุประสงคเ์พือ่ปกป้องผูเ้สยีหาย และ

คําสัง่ใหแ้บง่ทรัพยส์นินัน้แกส่มาชกิในครอบครัวในกรณีทีค่รอบครัวแตกแยก 

 

เหตผุลทีท่ําใหผู้เ้ชา่ซึง่ไดร้บัสทิธดิา้นทีพ่กัอาศยัภายใต ้VAWA อาจถกูขบัไลห่รอืถกูเพกิถอน

ความชว่ยเหลอื 

คณุอาจถกูขบัไลแ่ละอาจถกูเพกิถอนความชว่ยเหลอืจากการละเมดิสญัญาเชา่อยา่งรา้ยแรง หรอืเกดิขึน้ซ้ําๆ 

ซึง่อาจไมเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การ

ประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม อยา่งไรกด็ ีผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยไมส่ามารถกําหนดกฎเกณฑ์

เพิม่ขึน้สําหรับผูเ้ชา่ทีเ่คยเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว 

การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม มากกวา่ทีกํ่าหนดไวสํ้าหรับผูเ้ชา่ทีไ่มเ่คยเป็นเหยือ่ของความ

รนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

คณุอาจไมไ่ดรั้บการคุม้ครองดังทีร่ะบไุวใ้นเอกสารการแจง้เตอืนนี ้และคณุอาจถกูขบัไลห่รอืถกูเพกิถอน

ความชว่ยเหลอื หากผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่การไมข่บัไลค่ณุออกไปหรอืไมเ่พกิถอน

ความชว่ยเหลอืแกค่ณุ จะทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่รา่งกาย กลา่วคอื: 

1)  เกดิขึน้อยา่งทันททีันใด และ 

2)  อาจมผีลใหผู้เ้ชา่คนอืน่ๆ หรอืผูท้ีทํ่างานในสถานทีนั่น้ บาดเจ็บสาหัสหรอืเสยีชวีติ 

หากผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้ังทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูจั้ดหาทีพั่กอาศยัจะสามารถเพกิถอน

ความชว่ยเหลอืหรอืขบัไลค่ณุออกไปได ้กต็อ่เมือ่ไมม่กีารกระทําอืน่ๆ ทีส่ามารถลดหรอืทําใหภ้ยัคกุคามนัน้

หายไปได ้

 
กฎหมายอืน่ๆ 

VAWA มไิดใ้ชแ้ทนกฎหมายอืน่ๆ ของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรอืของสว่นทอ้งถิน่ใดๆ ทีใ่หค้วามคุม้ครอง

มากกวา่สําหรับผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การ

ประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม คณุอาจมสีทิธไิดรั้บการคุม้ครองเพิม่เตมิดา้นทีพั่กอาศัยสําหรับผู ้

Thai 
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ทีต่กเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทาง

เพศ หรอืการสะกดรอยตาม ภายใตก้ฎหมายอืน่ๆ ของของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรอืของสว่นทอ้งถิน่  

 

การไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดของเอกสารแจง้เตอืนฉบบันี ้

คณุอาจรายงานในกรณีทีผู่จั้ดหาทีพั่กอาศัยละเมดิสทิธ ิและขอความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิหากจําเป็น ดว้ยการ

ตดิตอ่หรอืยืน่คํารอ้งไปที ่[ใสข่อ้มลูการตดิตอ่ของคนกลาง ถา้ม]ี หรอื [ใสช่ือ่สํานกังานของ HUD]  

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

คณุอาจดสํูาเนากฎระเบยีบภายใต ้VAWA ฉบบัลา่สดุของ HUD ไดท้ี ่[ใสล่ ิง้คไ์ปทีห่นา้ลงทะเบยีนของ

รฐับาลกลาง] นอกจากนัน้ ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะตอ้งจัดทําสําเนากฎระเบยีบ VAWA ของ HUD เตรยีมไว ้

ใหค้ณุหากคณุตอ้งการ 

หากมคํีาถามเพิม่เตมิเกีย่วกบั VAWA กรณุาตดิตอ่ [ใสช่ือ่โครงการหรอืขอ้มลูตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอื

ดา้นการเชา่ทีพ่กัอาศยั ซึง่สามารถตอบคาํถามเกีย่วกบั VAWA ได]้ 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถกูทํารา้ย สามารถโทรไปยงัสายดว่น National Domes-

tic Violence Hotline ที ่1-800-799-7233 หรอื 1-800-787-3224 (TTY) สําหรับผูท้ีม่ปัีญหาดา้นการไดย้นิ 

หรอืสามารถตดิตอ่ไปที ่[ใสข่อ้มลูตดิตอ่ขององคก์รสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง] 

สําหรับผูเ้ชา่ทีเ่ป็น หรอืเคยเป็นเหยือ่ของการถกูสะกดรอยตามและตอ้งการความชว่ยเหลอื สามารถเขา้ไป

ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องศนูยข์อ้มลู National Center for Victims of Crime’s Stalking Resource Center ที ่

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center. 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประทษุรา้ยทางเพศ คณุสามารถตดิตอ่ไปที ่[ใสข่อ้มลูตดิตอ่

ขององคก์รทีเ่ก ีย่วขอ้ง] 

เหยือ่ของการสะกดรอยตามทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่[ใสข่อ้มลูตดิตอ่ขององคก์รที่

เก ีย่วขอ้ง] 

เอกสารแนบ: แบบฟอรม์ใบรับรอง HUD-5382 [รวมแบบฟอรม์สําหรบัโครงการนีด้ว้ย] 

Thai 
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