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ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม – โอกาสอันเท่าเทียมสำาหรับทุกคน

อเมริกาเป็นตัวแทนความเสมอภาคทางโอกาสสำาหรับทุกคนในทุก ๆ ด้าน ความหลากหลายอัน
มากมายของพลเมืองของประเทศและจิตวิญญาณของความสามัคคีที่หลอมรวมเราทุกคนเข้าด้วย
กันสะท้อนถึงหลักการของเสรีภาพและความยุติธรรมที่เป็นรากฐานในการก่อตั้งประเทศนี้ขึ้น นั่นจึง
เป็นเหตุผลที่สร้างความกังวลอย่างยิ่งเมื่อผู้อพยพใหม่ ชนกลุ่มน้อย ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และบุคคล
ทุพพลภาพถูกปฏิเสธที่อยู่อาศัยที่ตนเลือกอันเนื่องมาจากการกีดกันเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย

กรมการเคหะและการพัฒนาเมือง (The Department of Housing and Urban Development หรือ 
HUD) บังคับใช้กฎหมายท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นธรรมในแทบจะทุกด้านของการทำาธุรกรรมเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
รวมถึงการเช่าและขายท่ีอยู่อาศัยและการจัดหาเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย โดยห้ามมิให้มีการกีดกันเลือก
ปฏิบัติและการทำาให้บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเรือน อะพาร์ตเมนต์ และอาคารชุดเกิดความหวาดกลัว

การเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยแบบเช่าและโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้านที่เท่าเทียมเป็นรากฐานสำาคัญของ
นโยบายด้านที่อยู่อาศัยจากรัฐบาลกลางของประเทศนี้ ผู้ให้บริการด้านที่อยู่อาศัยที่ปฏิเสธการเช่า
หรือขายที่อยู่อาศัยให้กับบุคคลโดยมีเหตุผลมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ประเทศต้นกำาเนิด ศาสนา เพศ 
สถานภาพทางครอบครัวหรือความทุพพลภาพถือเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง และ 
HUD จะดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ การกีดกันเลือกปฏิบัติด้านที่อยู่อาศัยไม่เพียงแต่ผิดกฎหมาย แต่ยังขัดในกับหลักการด้าน
เสรีภาพทุก ๆ ด้านตลอดจนโอกาสที่เราให้ความสำาคัญในฐานะชาวอเมริกัน HUD มุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความมั่นใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเมื่อค้นหาสถานที่ที่จะใช้เป็นบ้านของตน
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กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม

 กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมห้ามไม่ให้มีการกีดกันเลือกปฏิบัติด้านที่อยู่อาศัยโดยม ี  
 เหตุผลมาจาก:

• ชาติพันธุ์หรือสีผิว
• ประเทศต้นกำาเนิด
• ศาสนา
• เพศ
• สถานภาพครอบครัว (รวมถึงเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือผู้

ปกครองตามกฎหมาย สตรีมีครรภ์และบุคคลที่ได้สิทธิ์ในการดูแลเด็กอายุต่ำากว่า 
18 ปี)

• ความทุพพลภาพ

ที่อยู่อาศัยใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง

กฎหมายที่อยู ่อาศัยที่เป็นธรรมใช้คุ ้มครองที่อยู ่อาศัยแทบจะทั้งหมด ในบางกรณี 
กฎหมายจะให้การยกเว้นกับอาคารที่เจ้าของอาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าวโดยมีจำานวน
ที่พักไม่เกิดสี่ยูนิต ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวที่จำาหน่ายหรือให้เช่าโดยไม่มีการใช้นายหน้า 
และที่อยู่อาศัยที่ดำาเนินการโดยองค์กรและสโมสรเอกชนที่จำากัดการเข้าพักให้กับสมาชิก

สิ่งใดบ้างที่เป็นข้อห้าม

ในการขายและให้เช่าที่อยู่อาศัย: การกระทำาดังต่อไปนี้ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเป็นการกระทำาที่มี
เหตุผลมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพครอบครัว หรือ
ประเทศต้นกำาเนิด:

• ปฏิเสธการให้เช่าหรือขายที่อยู่อาศัย
• ปฏิเสธการต่อรองสำาหรับที่อยู่อาศัย
• ทำาให้ที่อยู่อาศัยไม่พร้อมให้บริการ
• หรือปฏิเสธการอยู่อาศัย
• ตั้งข้อกำาหนด เงื่อนไข หรืออภิสิทธิ์สำาหรับการขายหรือการเช่าที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง

ออกไป
• นำาเสนอบริการด้านที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่แตกต่างออกไป
• ปฏิเสธความพร้อมของที่อยู่อาศัยสำาหรับการตรวจสอบ การขาย หรือการเช่าอย่าง

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
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• การโน้มน้าวเพื่อผลประโยชน์ หรือพยายามโน้มน้าวให้เจ้าของบ้านขายหรือให้เช่า
ที่อยู่อาศัย โดยชี้แนะว่าบุคคลที่มีชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งได้ย้ายเข้ามา หรือกำาลัง
จะย้ายเข้ามาอยู่ในละแวกชุมชน (การชักจูงให้เกิดความกลัวเพื่อให้ขายในราคา
ต่ำา) หรือ

• ปฏิเสธการเข้าถึงการเป็นสมาชิก หรือการเข้าร่วมในองค์กร สถานที่ หรือการบริการ 
(เช่น บริการระบบรายชื่อรวมของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
หรือการเช่าที่อยู่อาศัย หรือกีดกันเลือกปฏิบัติกับบุคคลในกรณีของข้อกำาหนดหรือ
เงื่อนไขของการเข้าถึง การเป็นสมาชิก หรือการเข้าร่วมดังกล่าว

ในการให้เงินกู้เพื่ออสังหาริมทรัพย์: การกระทำาดังต่อไปนี้ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเป็นการกระทำาที่มี
เหตุผลมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพครอบครัว หรือ
ประเทศต้นกำาเนิด: 

• ปฏิเสธดำาเนินการให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
• ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้
• บังคับใช้ข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขเงินกู้ที่แตกต่างออกไป เช่น อัตราดอกเบี้ย คะแนน 

หรือค่าธรรมเนียมที่แตกต่างออกไป
• กีดกันเลือกปฏิบัติในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
• ปฏิเสธการซื้อเงินกู้หรือ
• ตั้งข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขสำาหรับการซื้อเงินกู้ที่แตกต่างออกไป
• นอกจากนี้ การกระทำาต่อไปนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม:
• ข่มขู่ บังคับ สร้างความหวาดกลัว หรือขัดขวางบุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่

เป็นธรรมหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นซึ่งใช้สิทธิ์ดังกล่าว
• ทำาการกล่าว พิมพ์ หรือเผยแพร่ข้อความซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายหรือการเช่าที่

อยู่อาศัยที่ส่อถึงความชอบ การจำากัด หรือการกีดกันเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลมา
จากชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพทางครอบครัว หรือ
ประเทศต้นกำาเนิด ข้อห้ามต่อการโฆษณาในลักษณะกีดกันเลือกปฏิบัตินี้ใช้กับที่
อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวและท่ีอยู่อาศัยท่ีเจ้าของอาศัยอยู่ในที่อยู่ดังกล่าวที่ไม่ได้รับ
การยกเว้นจากกฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม

• ปฏิเสธการให้ความคุ้มครองด้านการประกันภัยสำาหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านโดยมี
เหตุผลมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพครอบครัว 
หรือประเทศต้นกำาเนิดของผู้เป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้อยู่อาศัยในสถานที่

• กีดกันเลือกปฏิบัติในกรณีของข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขของความคุ้มครองด้านการ
ประกันภัยสำาหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านโดยมีเหตุผลมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ 
ความทุพพลภาพ สถานภาพครอบครัว หรือประเทศต้นกำาเนิดของผู้เป็นเจ้าของ 
และ/หรือ ผู้อยู่อาศัยในสถานที่
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• ปฏิเสธการให้ข้อมูลท่ีมีอยู่เก่ียวกับตัวเลือกความคุ้มครองด้านการประกันภัย
สำาหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านโดยมีเหตุผลมาจากชาติพันธุ์ ฯลฯ ของผู้เป็นเจ้าของ และ/
หรือ ผู้อยู่อาศัยในสถานที่

• ดำาเนินการพิมพ์หรือเผยแพร่ข้อความที่เก่ียวข้องกับการจัดหาความคุ้มครองด้าน
การประกันภัยสำาหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านที่ส่อให้เห็นถึงความชอบ การจำากัด หรือ
การกีดกันเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุผลมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความ
ทุพพลภาพ สถานภาพครอบครัว หรือประเทศต้นกำาเนิด

ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่คุณมีความทุพพลภาพ

หากคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณ:

• มีความทุพพลภาพทางกายภาพและทางจิต (รวมถึงการได้ยิน การเคลื่อนไหว และ
ความบกพร่องทางการมองเห็น โรคมะเร็ง การป่วยทางจิตแบบเรื้อรัง HIV/ AIDS 
หรือภาวะปัญญาอ่อน) ที่เป็นข้อจำากัดอย่างมากในการดำาเนินกิจกรรมหลักในชีวิต
ประจำาวันของบุคคลคนหนึ่งหรือมากกว่า

• มีประวัติของความทุพพลภาพดังกล่าวหรือ
• ได้รับการพิจารณาว่ามีความทุพพลภาพดังกล่าว ผู้ให้บริการด้านที่อยู่อาศัยไม่ควร

กระทำาสิ่งต่อไปนี้

- ปฏิเสธให้คุณดำาเนินการปรับเปลี่ยนท่ีอยู่อาศัยหรือพ้ืนที่ส่วนรวมที่สมเหตุผล 
โดยคุณเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ในกรณีที่จำาเป็นเพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ที่
อยู่อาศัยได้เต็มที่ (ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าที่อยู่สามารถอนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงได้หากคุณตกลงยินยอมท่ีจะปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้กลับสู่
สภาพเดิมเมื่อคุณย้ายออก)

- ปฏิเสธที่จะอำานวยความสะดวกที่สมเหตุผลในด้านกฎระเบียบ นโยบาย การ
ปฏิบัติ หรือการบริการ ในกรณีที่จำาเป็นสำาหรับคุณที่จะเข้าใช้ที่อยู่อาศัยได้
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ทุพพลภาพ

ตัวอย่าง:  อาคารที่มีนโยบาย “ไม่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยง” ต้องอนุญาตให้ผู้เช่าที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นมีสุนัขนำาทางได้

ตัวอย่าง:  อาคารแบบอะพาร์ตเมนต์ที่มีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอซึ่งไม่ได้มีการระบุประเภทการ
จอดต้องให้ความสำาคัญต่อคำาขอของผู้เช่าท่ีมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
ในการเก็บรักษาพ้ืนท่ีที่ใกล้อะพาร์ตเมนต์ของผู้มีความบกพร่องดังกล่าวในกรณีท่ี
จำาเป็นเพื่อให้ผู้เช่าดังกล่าวสามารถเข้าถึงอะพาร์ตเมนต์ของตนได้

3
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 อย่างไรก็ตามกฎหมายท่ีอยู่อาศัยที่เป็นธรรมไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลที่เป็น
ภัยโดยตรงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้อื่น หรือบุคคลที่ใช้ยาเสพติดผิด
กฎหมายอยู่ในปัจจุบัน

ข้อกำาหนดในการเข้าถึงสำาหรับอาคารใหม่สำาหรับผู้อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว ในอาคาร
ที่มีสี่ยูนิตหรือมากกว่า ซึ่งการเข้าอยู่อาศัยครั้งแรกเกิดขึ้นหลังวันที่ 13 มีนาคม 1991 
และมีลิฟต์:

• บุคคลที่มีความทุพพลภาพต้องสามารถเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนท่ีใช้สอยส่วน
รวมได้

• ประตูและโถงทางเดินทั้งหมดต้องกว้างเพียงพอสำาหรับรถเข็น
• ทุกยูนิตต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

- เส้นทางเข้าและออกยูนิตที่เข้าถึงได้
- สวิชต์ไฟ เต้าเสียบปลั๊กไฟ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องมือควบคุมด้าน

สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้
- ผนังห้องน้ำาเสริมที่สามารถให้มีการติดตั้งบาร์สำาหรับยึดจับภายหลังได้และ
- ห้องครัวและห้องน้ำาที่บุคคลนั่งรถเข็นสามารถใช้ได้

หากอาคารที่มีสี่ยูนิตหรือมากกว่าไม่มีลิฟต์ และมีการเข้าอยู่อาศัยครั้งแรกหลังวันที่ 13 
มีนาคม 1991 มาตรฐานเหล่านี้จะใช้กับยูนิตที่อยู่ชั้นล่างเท่านั้น

ข้อกำาหนดการเข้าถึงอาคารใหม่สำาหรับผู้อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวนี้ไม่นำาไปใช้
แทนที่มาตรฐานการเข้าถึงที่เข้มงวดมากกว่าที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือ
ท้องถิ่น

ความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยสำาหรับครอบครัวที่มีเด็ก

กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมถือว่าการกีดกันเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีหนึ่ง
คนหรือมากกว่าอยู่ในครัวเรือนเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย (สถานภาพครอบครัว) ความคุ้มครอง
สถานภาพครอบครัวครอบคลุมครัวเรือนที่มีเด็กเล็กจำานวนหนึ่งคนหรือมากกว่าอาศัยอยู่กับ

• บิดาหรือมารดา
• บุคคลที่ได้รับสิทธิ์การดูแลตามกฎหมาย (รวมถึงการเป็นผู้ปกครอง) ของเด็กเล็ก

จำานวนหนึ่งคนหรือมากกว่า หรือ
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• ผู้ได้รับแต่งตั้งจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ได้รับสิทธ์ิการดูแลตามกฎหมายท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ได้รับสิทธ์ิการดูแลตาม
กฎหมาย

นอกจากนี้ความคุ้มครองสถานภาพครอบครัวยังขยายไปถึงความคุ้มครองสตรีตั้งครรภ์
และบุคคลที่อยู่ในกระบวนการได้สิทธิ์การดูแลผู้เยาว์ตามกฎหมาย (รวมถึงบิดามารดา
บุญธรรมหรืออุปถัมภ์)

ข้อยกเว้นของ “ที่อยู่อาศัยสำาหรับบุคคลสูงอายุ” กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมให้การยกเว้น
โดยเฉพาะกับสถานประกอบการและชุมชุมของที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุจากความรับ
ผิดชอบสำาหรับการกีดกันเลือกปฏิบัติด้านสถานภาพครอบครัว สถานประกอบการหรือ
ชุมชนสำาหรับท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการยกเว้นสามารถปฏิเสธการซ้ือหรือ
การเช่าที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่มีผู้เยาว์ได้อย่างถูกกฎหมาย ในการมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการเป็น “ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งจะได้รับการยกเว้น สถานประกอบ
การหรือชุมชนดังกล่าวต้องพิสูจน์ว่าที่อยู่อาศัยของตนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• ได้รับการนำาเสนอภายใต้โปรแกรมของรัฐหรือของรัฐบาลกลางโปรแกรมใดก็ตาม 
ซึ่ง HUD กำาหนดว่าได้รับการออกแบบและดำาเนินการโดยเฉพาะเพื่อให้การช่วย
เหลือผู้สูงอายุ (ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมของรัฐหรือของรัฐบาลกลาง) หรือ

• มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยของบุคคลที่มีอายุ 62 ปี หรือมากกว่าเท่านั้น หรือ
• มีวัตถุประสงค์และดำาเนินการเพื่อการอยู่อาศัยของบุคคลที่มีอายุ 55 ปีหรือ

มากกว่า

ในการมีคุณสมบัติเหมาะสมสำาหรับข้อยกเว้นด้านท่ีอยู่อาศัยสำาหรับบุคคลอายุ 
“55 หรือมากกว่า”  สถานประกอบการหรือชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำาหนด
แต่ละข้อต่อไปนี้:
• อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ของยูนิตจะต้องมีผู้อยู่อาศัยหนึ่งคนที่มีอายุ 55 ปี หรือ

มากกว่า และ
• สถานประกอบการหรือชุมชนต้องเผยแพร่และยึดถือนโยบายและกระบวนการที่

แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินการเป็นที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีอายุ “55 ปี 
หรือมากกว่า”

• สถานประกอบการหรือชุมชนต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในการวางกฎระเบียบของ 
HUD สำาหรับการตรวจสอบอายุของผู้อยู่อาศัย

ข้อยกเว้นของ “ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ” จะไม่ให้ความคุ้มครองสถานประกอบการ
หรือชุมชนที่ดำาเนินการที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุจากความรับผิดชอบในกรณีของการ
กีดกันเลือกปฏิบัติซึ่งมีเหตุผลมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ หรือ
ประเทศต้นกำาเนิด
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HUD พร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ว่าปัญหาใดก็ตามที่มาจากการกีดกันเลือกปฏิบัติ
ด้านที่อยู่อาศัย หากคุณคิดว่าสิทธิของตนเองถูกละเมิด คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน
ออนไลน์ เขียนจดหมาย หรือโทรศัพท์ติดต่อสำานักงานของ HUD ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด คุณ
มีเวลาหนึ่งปีหลังจากการกีดกันเลือกปฏิบัติท่ีเป็นข้อกล่าวหาเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงในการ
ยื่นเรื่องร้องเรียนกับ HUD แต่คุณควรยื่นเรื่องร้องเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากคุณคิดว่าสิทธิของตนเองถูกละเมิด

สิ่งที่ต้องแจ้งให้ HUD ทราบคือ:

• ชื่อและที่อยู่ของคุณ
• ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่คุณทำาการร้องเรียน (ผู้ตอบข้อร้องเรียน)
• ที่อยู่หรือการระบุข้อมูลของที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• คำาอธิบายแบบสั้น ๆ ของการละเมิดที่เป็นข้อกล่าวหา (เหตุการณ์ที่ทำาให้คุณเชื่อว่า

สิทธิของคุณถูกละเมิด)
• วันที่ที่เกิดการละเมิดที่เป็นข้อกล่าวหา

สถานที่ในการส่งจดหมายหรือการโทรติดต่อ ยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ส่งจดหมายไปยัง
สำานักงานของ HUD ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือหากต้องการ คุณสามารถโทรติดต่อสำานักงานได้โดยตรง 
บุคคลหูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยินและใช้ TTY สามารถโทรติดต่อสำานักงานดังกล่าว ผ่าน
บริการการส่งผ่านข้อมูลของรัฐบาลกลางที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หมายเลข 1-800-877-8339

สำ�หรับรัฐ Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island และ 
Vermont:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองบอสตัน (BOSTON REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_01@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O’Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
โทร (617) 994-8300 หรือ 1-800-827-5005
โทรสาร (617) 565-7313 * TTY (617) 565-5453

สำ�หรับรัฐ New Jersey, New York, Puerto Rico และ the U.S. Virgin Islands:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองนิวยอร์ก (NEW YORK REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_02@hud.gov)



ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม โอกาสอันเท่าเทียมสำาหรับทุกคน

U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
โทร (212) 542-7519 หรือ 1-800-496-4294
โทรส�ร (212) 264-9829 * TTY (212) 264-0927

สำ�หรับรัฐ Delaware, District of Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia และ West 
Virginia:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_03@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
โทร (215) 861-7646 หรือ 1-888-799-2085
โทรสาร (215) 656-3449 * TTY (215) 656-3450

สำ�หรับรัฐ Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South 
Carolina และ Tennessee:
สำาหรับงานส่วนภูมิภาคเมืองแอตแลนตา (ATLANTA REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_04@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza 
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
โทร (404) 331-5140 หรือ 1-800-440-8091 x2493
โทรสาร (404) 331-1021 * TTY (404) 730-2654

สำ�หรับรัฐ Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio และ Wisconsin:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองชิคาโก (CHICAGO REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_05@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
โทร 1-800-765-9372
โทรสาร (312) 886-2837 * TTY (312) 353-7143
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สำ�หรับรัฐ Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma และ Texas:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองฟอร์ทเวิร์ธ (FORT WORTH REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_06@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
โทร (817) 978-5900 หรือ 1-888-560-8913
โทรสาร (817) 978-5876/5851 * TTY (817) 978-5595

สำ�หรับรัฐ Iowa, Kansas, Missouri และ Nebraska:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองแคนซัส (KANSAS CITY REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_07@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
โทร (913) 551-6958 หรือ 1-800-743-5323
โทรส�ร (913) 551-6856 * TTY (913) 551-6972

สำ�หรับรัฐ Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah และ Wyoming:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองเดนเวอร์ (DENVER REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_08@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
โทร (303) 672-5437 หรือ 1-800-877-7353
โทรสาร (303) 672-5026 * TTY (303) 672-5248

สำ�หรับรัฐ Arizona, California, Hawaii และ Nevada:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_09@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
โทร 1-800-347-3739
โทรสาร (415) 489-6558 * TTY (415) 489-6564
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สำ�หรับรัฐ Alaska, Idaho, Oregon และ Washington:
สำานักงานส่วนภูมิภาคเมืองซีแอตเทิล (SEATTLE REGIONAL OFFICE)
(Complaints_office_10@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Office Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
โทร (206) 220-5170 หรือ 1-800-877-0246
โทรสาร (206) 220-5447 * TTY (206) 220-5185

หากคุณยังคงมีคำาถามหลังการติดต่อสำานักงานที่ใกล้ที่สุดแล้ว คุณสามารถติดต่อ HUD เพิ่มเติม
ได้ที่

สำานักงานด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมและโอกาสอันเท่าเทียม กรมการเคหะและการพัฒนาเมือง ของ
สหรัฐฯ 
(U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Fair Housing and Equal 
Opportunity)
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
โทร 1-800-669-9777
โทรสาร (202) 708-1425 * TTY 1-800-927-9275
www.hud.gov/fairhousing

หากคุณเป็นผู้ทุพพลภาพ: HUD มีสิ่งต่อไปนี้นำาเสนอด้วย:

• โทรศัพท์รูปแบบ TTY สำาหรับผู้ใช้ที่หูหนวก/มีปัญหาทางการได้ยิน (ดูที่รายการด้าน
บนสำาหรับสำานักงาน HUD ที่อยู่ใกล้ที่สุด)

• ล่ามแปลภาษา เทปและสื่อข้อมูลในรูปแบบอักษรเบรลล์
• การให้ความช่วยเหลือในการอ่านและกรอกแบบฟอร์ม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณยื่นเรื่องร้องเรียน

HUD จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับข้อร้องเรียนที่ทำาการยื่นภายใต้
กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม นอกจากนี้ HUD จะดำาเนินการสิ่งต่อไปนี้ด้วย:

• แจ้งให้ผู้ละเมิดที่ได้รับการกล่าวหา (ผู้ตอบข้อร้องเรียน) รับทราบเกี่ยวกับการยื่น
ข้อร้องเรียนของคุณ และให้เวลาผู้ตอบข้อร้องเรียนในการส่งคำาตอบต่อข้อร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษร
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• สืบสวนข้อร้องเรียนของคุณ และกำาหนดหาว่ามีเหตุอันควรหรือไม่ในการเชื่อว่าผู้
ตอบข้อร้องเรียนได้ละเมิดกฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม

• แจ้งให้คุณและผู้ตอบข้อร้องเรียนทราบหาก HUD ไม่สามารถดำาเนินการสืบสวน
ได้เสร็จภายในเวลา 100 วันของการยื่นเรื่องร้องเรียน และให้เหตุผลสำาหรับความ
ล่าช้า

การประนีประนอมตามกฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม: ระหว่างการสืบสวนข้อร้องเรียน HUD 
จำาเป็นต้องให้โอกาสคุณและผู้ตอบข้อร้องเรียนในการหาข้อยุติต่อข้อร้องเรียนของคุณ
ด้วยความสมัครใจโดยใช้ข้อตกลงการประนีประนอม 

ข้อตกลงการประนีประนอมนำาเสนอการบรรเทาความเสียหายส่วนบุคคลให้กับคุณ และ
ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะโดยป้องกันไม่ให้ผู้ตอบข้อร้องเรียนทำาการกีดกัน
เลือกปฏิบัติในอนาคต เมื่อคุณและผู้ตอบข้อร้องเรียนลงลายมือชื่อลงในข้อตกลงการ
ประนีประนอมแล้วและ HUD ให้การอนุมัติข้อตกลงดังกล่าว ทาง HUD จะยุติการ
สืบสวนข้อร้องเรียนของคุณ หากคุณเชื่อว่าผู้ตอบข้อร้องเรียนได้ละเมิดโดยไม่กระทำา
ตามข้อตกลงการประนีประนอม คุณควรแจ้งให้สำานักงานของ HUD ที่ทำาการสืบสวนข้อ
ร้องเรียนของคุณทราบทันที หาก HUD ลงความเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อได้ว่าผู้
ตอบข้อร้องเรียนได้ละเมิดข้อตกลง ทาง HUD จะร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ 
(U.S. Department of Justice) ดำาเนินการยื่นเรื่องฟ้องร้องผู้ตอบข้อร้องเรียนต่อศาล
ระดับเขตของรัฐบาลกลางเพื่อบังคับใช้ข้อกำาหนดของข้อตกลง

การส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับหน่วยงานด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นธรรมสำาหรับประชาชนใน 
ระดับรัฐหรือท้องถิ่น: หาก HUD ได้ยืนยันว่าหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมสำาหรับ

ประชาชนในระดับรัฐหรือท้องถ่ินได้บังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองหรือคำาสั่งซึ่งให้
สิทธิ์ การชดเชยความเสียหาย และความคุ้มครองที่ “มีความเทียบเท่าในหลักการ” กับ
กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม ทาง HUD จะต้องส่งต่อข้อร้องเรียนของคุณให้กับหน่วย
งานดังกล่าวเพื่อทำาการสืบสวนทันที และจะต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการส่งต่อข้อ
ร้องเรียนให้คุณทราบทันที หน่วยงานระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่นจะสืบสวนข้อร้องเรียน
ของคุณภายใต้กฎหมายสิทธิพลเรือนหรือคำาสั่งระดับรัฐหรือท้องถิ่นที่ “มีความเทียบเท่า
ในหลักการ” หน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมสำาหรับประชาชนในระดับรัฐหรือท้อง
ถิ่นต้องเริ่มสืบสวนข้อร้องเรียนของคุณภายในเวลา 30 วันของการส่งเรื่องต่อที่ HUD 
ดำาเนินการ หรือทาง HUD สามารถนำาข้อร้องเรียนกลับคืนมา (“เปิดเรื่องอีกครั้ง”) เพื่อ
ทำาการสืบสวนภายใต้กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม
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จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันกำาลังจะสูญเสียที่อยู่อาศัยไปอันเนื่องมาจากการถูกให้ออกจากที่อยู่
อาศัยหรือจากการขาย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยับย้ังหรือป้องกันปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการ
ละเมิดกฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมทันที HUD อาจสามารถช่วยเหลือคุณในการยื่น
ข้อร้องเรียนโดยเร็วที่สุด HUD สามารถให้อำานาจกับทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ 
(U.S. Department of Justice) ในการยื่นญัตติต่อศาลระดับเขตของรัฐบาลกลางเพื่อขอ
ให้ศาลออกคำาสั่งห้ามกระทำาการชั่วคราว (Temporary Restraining Order หรือ TRO) 
กับผู้ตอบข้อร้องเรียน ตามมาด้วยคำาสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดีระหว่างรอผลการสืบสวน
ของ HUD ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสามารถอนุญาตให้ออก TRO หรือคำาสั่งก่อน
ชี้ขาดตัดสินคดีกับผู้ตอบข้อร้องเรียนได้ในกรณีที่:

• ความผิดหรือความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ (ไม่สามารถนำากลับคืนมาได้) ต่อสิทธิด้าน
ที่อยู่อาศัยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหากทาง HUD ไม่เข้าทำาการแทรกแซง และ

• มีหลักฐานแน่นหนาท่ีแสดงว่าผู้ตอบข้อร้องเรียนได้ละเมิดกฎหมายท่ีอยู่อาศัยที่
เป็นธรรม

ตัวอย่าง:  ผู้เป็นเจ้าของตกลงที่จะขายบ้าน แต่หลังจากพบว่าผู้ซื้อเป็นคนผิวดำา จึงได้ยกเลิกการ
ประกาศขายบ้านออกจากตลาด จากนั้นทำาการประกาศขายบ้านหลังดังกล่าวอีกครั้ง
ทันที ผู้ซื้อยื่นข้อร้องเรียนการกีดกันเลือกปฏิบัติกับ HUD สามารถอนุญาตให้กระทรวง
ยุติธรรมของสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice) ดำาเนินการเพื่อขอให้ศาลระดับเขต
ของรัฐบาลกลางออกคำาสั่งศาลเพ่ือยับย้ังไม่ให้เจ้าของบ้านทำาการขายบ้านให้บุคคลอื่น
จนกว่าทาง HUD จะสืบสวนข้อร้องเรียนดังกล่าว

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการสืบสวนข้อร้องเรียน

การตัดสินในกรณีที่มีเหตุอันควร บทลงโทษของการกีดกันเลือกปฏิบัติ และการคัดเลือก 
เมื่อการสืบสวนข้อร้องเรียนของคุณเสร็จสมบูรณ์ ทาง HUD จะจัดทำารายงานการสืบสวน
ขั้นสุดท้ายที่สรุปหลักฐานที่มีการรวบรวมระหว่างการสืบสวน หาก HUD ตัดสินว่ามี
เหตุผลอันควรที่เชื่อได้ว่าผู้ตอบข้อร้องเรียนทำาการกีดกันเลือกปฏิบัติกับคุณ ทาง HUD 
จะออกคำาตัดสินในกรณีท่ีมีเหตุอันควรและบทลงโทษของการกีดกันเลือกปฏิบัติให้กับผู้
ตอบข้อร้องเรียน คุณและผู้ตอบข้อร้องเรียนมีเวลายี่สิบ (20) วันหลังจากได้รับการแจ้ง
บทลงโทษเพ่ือทำาการตัดสินใจว่าจะให้นำาคดีของคุณให้ทางผู้พิพากษากฎหมายปกครอง 
(Administrative Law Judge หรือ ALJ) ของ HUD พิจารณาคดี หรือจะให้มีการพิจารณา
คดีทางแพ่งในศาลระดับเขตของรัฐบาลกลาง
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การพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษากฎหมายปกครองของ HUD: หากคุณและผู้ตอบข้อร้องเรียน
ไม่ได้ทำาการเลือกให้มีการพิจารณาคดีทางแพ่งกับรัฐบาลกลางก่อนระยะเวลาการเลือก
ภายใน 20 วันจะหมดอายุ ทาง HUD จะกำาหนดการพิจารณาคดีของคุณกับผู้พิพากษา
กฎหมายปกครอง (ALJ) ของ HUD ทันที การพิจารณาคดีกับผู้พิพากษากฎหมาย
ปกครอง (ALJ) จะดำาเนินการในพื้นที่ที่การกีดกันเลือกปฏิบัติที่มีการกล่าวหาได้เกิดขึ้น 
ระหว่างการพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษากฎหมายปกครอง (ALJ) คุณและผู้ตอบข้อร้อง
เรียนมีสิทธิ์ในการปรากฏตัวต่อศาล มีผู้แทนให้คำาปรึกษาทางกฎหมายเพื่อนำาเสนอหลัก
ฐาน เพื่อทำาการสืบพยานและเพื่อร้องขอให้มีการเรียกตัวด้วยหมายศาลเพื่อช่วยในการ
ค้นหาหลักฐาน ทนายของ HUD จะทำาหน้าที่เป็นผู้แทนของคุณระหว่างการพิจารณาคดี
โดยผู้พิพากษากฎหมายปกครอง (ALJ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามคุณสามารถ
เลือกที่จะเข้าแทรกแซงและดำาเนินการจ้างทนายของตนได้ด้วย เมื่อถึงขั้นสุดท้ายของ
การพิจารณาคดี ทางผู้พิพากษากฎหมายปกครอง (ALJ) ของ HUD จะออกคำาตัดสินโดย
พิจารณาจากหลักฐานที่ค้นพบจากข้อเท็จจริงและข้อสรุปของกฎหมาย หากผู้พิพากษา
กฎหมายปกครอง (ALJ) ของ HUD ตัดสินว่าผู้ตอบข้อร้องเรียนละเมิดกฎหมายที่อยู่
อาศัยที่เป็นธรรม ผู้ตอบข้อร้องเรียนจะได้รับคำาสั่งให้ดำาเนินการสิ่งต่อไปนี้:

• ชดเชยค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ทำาการจ่ายออกไปและความ
เสียหายทางจิตใจ

• ดำาเนินการตามคำาสั่งห้ามเพื่อเป็นการบรรเทาโดยถาวร
• ให้การบรรเทาที่เป็นธรรมเหมาะสม (ตัวอย่างเช่น ทำาให้ที่อยู่อาศัยว่างเพื่อให้คุณได้

เข้าอยู่อาศัย)
• ชำาระค่าทนายของคุณให้ตามความเหมาะสม
• ชำาระโทษปรับทางแพ่งให้กับ HUD ในการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โทษปรับ

ทางแพ่งสูงสุดคือ: โทษปรับจำานวน $16,000 ดอลลาร์ สำาหรับการละเมิดกฎหมาย
ครั้งแรก โทษปรับจำานวน $37,500 ดอลลาร์ หากการละเมิดก่อนหน้านี้เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาห้าปีก่อน และโทษปรับจำานวน $65,000 ดอลลาร์ หากการละเมิด
จำานวนสองครั้งหรือมากกว่าได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเจ็ดปีก่อน

การพิจารณาคดีแพ่งในศาลระดับเขตของรัฐบาลกลาง: หากคุณหรือผู้ตอบข้อร้องเรียนเลือก
ที่จะให้มีการพิจารณาคดีแพ่งโดยรัฐบาลกลางสำาหรับข้อร้องเรียนของคุณ ทาง HUD  
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice) จะยื่นฟ้องร้องคดีแพ่งใน
นามของคุณในศาลระดับเขตของสหรัฐฯ ในเขตพื้นที่ที่การกีดกันเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นตาม
ที่มีการกล่าวหา นอกจากนี้คุณสามารถเลือกแทรกแซงในคดีและว่าจ้างทนายของตนเอง
ได้ คุณหรือผู้ตอบข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้มีการดำาเนินคดีโดยคณะลูกขุน และทั้ง
คุณและผู้ตอบข้อร้องเรียนมีสิทธิ์ในการปรากฏตัวต่อศาล มีที่ปรึกษาทางกฎหมายทำา
หน้าที่เป็นผู้แทน มีสิทธิ์นำาเสนอหลักฐาน มีสิทธิ์สืบค้านพยาน และร้องขอให้มีการเรียก
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ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม โอกาสอันเท่าเทียมสำาหรับทุกคน

ตัวด้วยหมายศาลเพื่อช่วยในการค้นพบหลักฐาน หากศาลของรัฐบาลกลางตัดสินให้คุณ

เป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ ทางผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนสามารถออกคำาสั่งให้ผู้ตอบข้อ

ร้องเรียนดำาเนินการสิ่งต่อไปนี้ได้:

• ชดเชยค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ทำาการจ่ายออกไปและความ

เสียหายทางจิตใจ

• ดำาเนินการตามคำาสั่งห้ามเพื่อเป็นการบรรเทาโดยถาวร

• ให้การบรรเทาที่เป็นธรรมเหมาะสม (ตัวอย่างเช่น ทำาให้ที่อยู่อาศัยว่างให้คุณได้เข้า

อยู่อาศัย)

• ชำาระค่าทนายของคุณให้ตามความเหมาะสม

• ชำาระค่าเสียหายเป็นการลงโทษให้กับคุณ

การตัดสินอันเนื่องมาจากไม่มีเหตุอันควรและการยกเลิกข้อร้องเรียน: หาก HUD พบว่า

ไม่มีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ว่าผู้ตอบข้อร้องเรียนได้ละเมิดกฎหมาย ทาง HUD จะยกเลิก

ข้อร้องเรียนของคุณโดยทำาการตัดสินอันเนื่องมาจากไม่มีเหตุอันควร HUD จะแจ้งให้

คุณและผู้ตอบข้อร้องเรียนทราบทางไปรษณีย์เกี่ยวกับการยกเลิกข้อร้องเรียน และคุณ

สามารถร้องขอสำาเนารายงานการสืบสวนขั้นสุดท้ายได้

การพิจารณาคำาตัดสินอันเนื่องมาจากไม่มีเหตุอันควรอีกครั้ง: กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม

ไม่มีกระบวนการอุทธรณ์อย่างเป็นทางการสำาหรับข้อร้องเรียนที่ทาง HUD ตัดสินยกเลิก 

อย่างไรก็ตามหากข้อร้องเรียนของคุณถูกยกเลิกด้วยคำาตัดสินอันเน่ืองมาจากไม่มีเหตุอัน

ควร คุณสามารถยื่นคำาขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอให้มีการทบทวนการพิจารณาใหม่

ได้ที่: Director, FHEO Office of Enforcement, U.S. Department of Housing 

and Urban Development, 451 7th Street, SW, Room 5206, Washington,  

DC 20410-2000

สิ่งที่กระทำาได้เพิ่มเติม

คุณสามารถยื่นเรื่องฟ้องร้องเป็นการส่วนตัว: คุณสามารถยื่นฟ้องร้องทางแพ่งได้เป็นการส่วน

ตัว โดยไม่จำาเป็นต้องยื่นข้อร้องเรียนกับ HUD ก่อน คุณต้องยื่นฟ้องร้องภายในเวลาสอง 

(2) ปี นับจากวันที่ที่การกระทำาที่เป็นการกีดกันเลือกปฏิบัติที่มีการกล่าวหาเกิดขึ้นล่าสุด
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ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม โอกาสอันเท่าเทียมสำาหรับทุกคนที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม โอกาสอันเท่าเทียมสำาหรับทุกคน

ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม

 Equal Opportunity for All

หากคุณยื่นข้อร้องเรียนกับ HUD และแม้ว่าทาง HUD จะยกเลิกข้อร้องเรียนของคุณ แต่

กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมให้สิทธ์ิกับคุณในการย่ืนฟ้องร้องผู้ตอบข้อร้องเรียนในคดี

แพ่งเป็นการส่วนตัวต่อศาลระดับเขตของรัฐบาลกลางได้ ทั้งนี้ช่วงเวลาระหว่างที่ HUD 

ดำาเนินการต่อข้อร้องเรียนของคุณไม่ถือเป็นระยะเวลาการยื่นภายใน 2 ปี คุณต้องรับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายในการยื่นฟ้องร้องด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามหากคุณไม่สามารถชำาระค่า

ทนายได้ ทางศาลอาจแต่งตั้งทนายให้กับคุณ

แม้ว่าทาง HUD จะยังคงดำาเนินการข้อเรียกร้องของคุณอยู่ แต่คุณสามารถยื่นฟ้องร้อง

ผู้ตอบข้อร้องเรียนในคดีแพ่งได้เป็นการส่วนตัว ยกเว้นในกรณีที่ (1) คุณได้ลงลายมือชื่อ

ในข้อตกลงการประนีประนอมของ HUD เพื่อยุติข้อร้องเรียนของคุณกับ HUD หรือ (2) ผู้

พิพากษากฎหมายปกครองของ HUD ได้เริ่มต้นการพิจารณาคดีทางการปกครองสำาหรับ

ข้อร้องเรียนของคุณ

วิธีการอื่น ๆ ในการต่อสู้กับการกีดกันเลือกปฏิบัติด้านที่อยู่อาศัย:

• หากมีการไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้พิพากษากฎหมายปกครอง ทาง HUD สามารถ

ใช้วิธีการบรรเทาข้อเรียกร้องแบบชั่วคราว บังคับใช้คำาสั ่งหรือคำาสั ่งห้ามใน

ระดับศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ

• อัยการสูงสุดสามารถยื่นฟ้องร้องต่อศาลระดับเขตของรัฐบาลกลางได้ หากมีเหตุ

อันควรให้เชื่อได้ว่าการกีดกันเลือกปฏิบัติด้านท่ีอยู่อาศัยในแง่ของนโยบายหรือวิถี

ทางปฏิบัติกำาลังเกิดขึ้น
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ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม โอกาสอันเท่าเทียมสำาหรับทุกคน
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ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรม

 Equal Opportunity for All

Department of Housing and Urban Development

Room 5204

Washington, DC 20410-2000

Please visit our website: www.hud.gov/fairhousing

For Further Information

The purpose of this brochure is to summarize your right to fair housing. The 

Fair Housing Act and HUD’s regulations contain more detail and technical 

information. If you need a copy of the law or regulations, contact the HUD Fair 

Housing Office nearest you. See the list of HUD Fair Housing Offices on pages 

7-10.

HUD-1686-1-FHEO

2011
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สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของโบรชัวร์นี้เป็นไปเพื่อสรุปสิทธิด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมของคุณ 
กฎหมายที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมและกฎระเบียบของ HUD มีรายละเอียดและข้อมูล
ทางเทคนิคเพิ่มเติม หากคุณต้องการสำาเนาของกฎหมายหรือกฎระเบียบ กรุณา

ติดต่อสำานักงานที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมของ HUD ที่อยู่ใกล้ที่สุด ดูรายชื่อสำานักงาน
ที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมของ HUD ได้ที่หน้า 7-10

กรมการเคหะและการพัฒนาเมือง (Department of Housing and Urban Development)
ห้อง 5204

Washington, DC 20410-2000

HUD-1686-1-FHEO
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กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ที่: www.hud.gov/fairhousing
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