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กระทรวงการเคหะและการพฒันาเมอืงแหง่สหรฐัอเมรกิา 
สํานักงานการเคหะสําหรับประชาชนและชนพืน้เมอืงอเมรกินั

หนีส้นิคา้งชําระตอ่หนว่ยงานการเคหะของรฐัและการยตุจิากโครงการ 
ประกาศเร ือ่งการลดงานเอกสาร : แบบฟอรม์การรายงานการรวบรวมขอ้มลูตอ่สาธารณชนชดุนี้จะใชเ้วลาตอบโดยเฉลีย่ประมาณ  7 
นาท ีซึง่อนันี้รวมถงึเวลาทีผู่ต้อบตอ้งอา่นและรับรองเอกสาร รวมทัง้ภาระในการเก็บบนัทกึใด ๆ 
ขอ้มลูนีจ้ะนํามาใชดํ้าเนนิการเกีย่วกบัการเชา่บา้น ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์นี้จงึจะไดรั้บสวัสดกิาร 
หน่วยงานไมม่สีทิธทิีจ่ะเก็บรวบรวมขอ้มลูนี ้และทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งกรอกแบบฟอรม์ฉบบันี้ ยกเวน้ในกรณีทีห่มายเลขควบคมุ OMB 
มผีลบงัคับใชใ้นปัจจบุนั หมายเลข OMB คอื 2577-0266 และหมดอายใุนวนัที ่31 สงิหาคม 2016 (08/31/2016) 

ประกาศถงึผูส้มคัรและผูเ้ขา้รว่มในโครงการความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ของ HUD ดงัตอ่ไปนี ้: 
การเคหะของรัฐ (24 CFR 960) 
ทางเลอืกสําหรับบัตรสว่นลดการเคหะตามมาตรา 8 ซึง่รวมถงึโครงการความชว่ยเหลอืดา้นทีพั่กอาศัยหลังภัยพบัิต ิ(24 CFR 982) 
การฟ้ืนฟสูภาพระดับปานกลางตามมาตรา 8 (24 CFR 882) 
บัตรสว่นลดตามโครงการ (24 CFR 983) 

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมอืงแหง่สหรัฐอเมรกิาดแูลรักษาคลังขอ้มลูแหง่ชาตเิกีย่วกับหนีท้ีค่า้งชําระตอ่หน่วยงานการเคหะของรัฐ (Public 
Housing Agencies, PHA) หรอืเจา้ของบา้นเชา่ตามมาตรา 8 รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกับภาวะลกูหนีข้องอดตีผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
ซึง่ไดย้ตุจิากโครงการความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ของ HUD ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ไมว่า่โดยสมัครใจหรอืไมส่มัครใจก็ตาม 
ขอ้มลูนีไ้ดรั้บการเก็บรักษาไวใ้นระบบ การยนืยันรายไดจ้ากการประกอบการธุรกจิ (Enterprise Income Verification หรอื EIV) ของ  HUD
ซึง่หน่วยงานการเคหะของรัฐ (PHA) ตา่ง ๆ 
และเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารจัดการของหน่วยงานใชเ้พือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งเกีย่วกับขอ้มลูการจา้งงานและรายไดข้องผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
รวมทัง้การลดขอ้ผดิพลาดเกีย่วกับการบรหิารจัดการและการจ่ายชําระในโครงการความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ ระบบ EIV จัดทําขึน้เพือ่ชว่ยใหแ้น่ใจวา่ 
หน่วยงาน PHA และ HUD จะสามารถตรวจสอบไดว้่าครอบครัวมสีทิธิท์ีจ่ะเขา้รว่มในโครงการความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ของ HUD หรอืไม ่
และสามารถกําหนดจํานวนเงนิทีถ่กูตอ้งซึง่ครอบครัวมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืในโครงการนี ้หน่วยงาน PHA
ทกุแหง่จะตอ้งใชร้ะบบนีต้ามระเบยีบขอ้บังคับของ HUD เลขที ่24 CFR 5.233 

HUD กําหนดวา่ หน่วยงาน PHA ซึง่ทําหนา้ทีบ่รหิารจัดการโครงการบา้นเชา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
จะตอ้งรายงานขอ้มลูบางอยา่งเมือ่ทา่นยตุกิารเขา้ร่วมโครงการความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ของ HUD 
ประกาศฉบับนีแ้จง้ใหท้า่นทราบว่าขอ้มลูใดบา้งทีห่น่วยงาน PHA จําเป็นตอ้งสง่ไปยัง HUD ซึง่จะมสีทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูนี ้
รวมทัง้แจง้ใหท้ราบถงึวธิใีชข้อ้มลูนี ้และสทิธิข์องทา่น หน่วยงาน PHA ตอ้งมอบประกาศฉบับนีใ้หแ้กผู่ส้มัครและผูเ้ขา้ร่วมโครงการทกุทา่น นอกจากนี ้
ทา่นยังตอ้งรับรองดว้ยวา่ ทา่นไดรั้บประกาศฉบับนี ้โดยเซ็นชือ่รับรองในหนา้ 2 ผูใ้หญท่ีเ่ป็นสมาชกิในครอบครัวแต่ละรายจะตอ้งเซ็นชือ่ในแบบฟอรม์นี้ 

ขอ้มลูใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัทา่นและการเชา่บา้นของทา่นซึง่ HUD จะเก็บรวบรวมจากหนว่ยงาน PHA 
ขอ้มลูทีจ่ะเก็บรวบรวมเกีย่วกับสมาชกิแตล่ะคนในบา้นของทา่น (สมาชกิในครอบครัว) มดัีงนี ้ชือ่และนามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ
และหมายเลขการประกันสังคม 

เมือ่ท่านยุตกิารเขา้ร่วมโครงการความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเช่าแลว้ ไม่ว่าท่านจะยา้ยออกจากบา้นในโครงการดว้ยความสมัครใจหรอืไม่สมัครใจก็ตาม 
จะมกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับภาวะลกูหนีดั้งตอ่ไปนี ้:

1. จํานวนยอดเงนิทีท่า่นเป็นหนีห้น่วยงาน PHA หรอืเจา้ของบา้นเชา่ตามมาตรา 8 (ไมเ่กนิ 500,000 ดอลลารส์หรัฐ)
พรอ้มดว้ยคําอธบิายเกีย่วกับยอดเงนิทีเ่ป็นหนี ้(กลา่วคอื คา่เชา่ทีต่ดิคา้ง คา่เชา่ยอ้นหลัง (เนือ่งจากรายไดท้ีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ และ/หรอื 
มกีารเปลีย่นแปลงจํานวนสมาชกิในครอบครัว) หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ เชน่ ค่าเสยีหาย ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ) และ

2. ทา่นไดทํ้าสัญญาขอ้ตกลงการชําระคนืสําหรับจํานวนเงนิทีท่า่นเป็นหนีห้น่วยงาน PHA  หรอืไม ่ และ
3. ทา่นยนิยอมหรอืไมย่นิยอมชําระหนีต้ามสัญญาขอ้ตกลงการชําระคนื และ
4. ทา่นไดรั้บคําพพิากษาจากศาลใหจ้่ายชําระตอ่หน่วยงาน PHA หรอืไม ่และ
5. ทา่นไดย้ืน่ขอเป็นบคุคลลม้ละลายหรอืไม ่และ
6. เหตผุลเชงิลบทีท่า่นยตุกิารเขา้รว่มโครงการ หรอืสถานะเชงิลบใด ๆ (กลา่วคอื การละทิง้บา้นเชา่ การฉอ้โกง การละเมดิสัญญาเชา่ 

การกอ่อาชญากรรม ฯลฯ) เมือ่สิน้สดุวันทีเ่ขา้รว่มโครงการ
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ใครมสีทิธ ิเ์ขา้ใชง้านขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมไว ้
พนักงานของ HUD พนักงานของหน่วยงาน PHA และผูรั้บเหมาของ HUD และหน่วยงาน PHA จะมสีทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูนีไ้ด ้

ขอ้มูลนีจ้ะถูกนําไปใชอ้ยา่งไรบา้ง 
หน่วยงาน PHA จะมสีทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูนีใ้นชว่งเวลาทีม่กีารสมัครขอความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ 
รวมทัง้การตรวจสอบยนืยันรายไดข้องครอบครัวและสมาชกิในครอบครัวของผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการอยูแ่ลว้ หน่วยงาน PHA 
จะมสีทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูนีเ้พือ่ตัดสนิวา่ครอบครัวมคีวามเหมาะสมทีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่เป็นครัง้แรกหรอืในลักษณะตอ่เนือ่งหรอืไม ่
และหลกีเลีย่งโอกาสทีจ่ะมอบความชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศัยในวงจํากัดจากรัฐบาลใหแ้กค่รอบครัวทีม่ปีระวัตกิอ่นหนา้นีว้า่ไมป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดในโค
รงการของ HUD  หากขอ้มลูทีร่ายงานไวม้คีวามถกูตอ้ง หน่วยงาน PHA อาจยตุคิวามชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ทีท่า่นไดรั้บในขณะนี ้
และปฏเิสธคําขอความชว่ยเหลอืดา้นบา้นเชา่ทีท่า่นจะยืน่ตอ่ HUD ในอนาคต ตามนโยบายของหน่วยงาน PHA  

EIV จะเก็บรกัษาขอ้มูลเกีย่วกบัหนีส้นิทีค่า้งชําระและขอ้มูลการยตุจิากโครงการไวน้านเพยีงใด  
EIV จะเก็บรักษาขอ้มลูเกีย่วกบัหนีค้า้งชําระและขอ้มลูการยตุจิากโครงการไวเ้ป็นเวลาไมเ่กนิสบิ (10) ปี นับจากวันทีส่ ิน้สดุการเขา้รว่มโครงการ 

ฉนัมสีทิธ ิอ์ะไรบา้ง 
ตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองสทิธิส์ว่นบคุคลของรัฐบาล ปี 1974 ฉบับปรับปรงุแกไ้ข (5 USC 552a) และระเบยีบขอ้บังคับของ HUD 
วา่ดว้ยการปฏบัิตติามกฎหมายการคุม้ครองสทิธิส์ว่นบคุคลของรัฐบาล ปี 1974 (24 CFR ตอนที ่16) ทา่นมสีทิธิดั์งตอ่ไปนี ้:
1. สทิธิท์ีจ่ะเขา้ใชบั้นทกึขอ้มลูของทา่น ซึง่ HUD ไดเ้ก็บรักษาไว ้ตามทีบั่งคับไวใ้นกฎหมาย 24 CFR ตอนที ่16
2. สทิธิท์ีจ่ะขอใหม้กีารพจิารณาทบทวนใหมอ่กีครัง้ หากทา่นไดรั้บการปฏเิสธในเบือ้งตน้หลังจากทีย่ืน่ตอ่ HUD เพือ่ขอเขา้ใชบั้นทกึขอ้มลูของทา่น ซึง่ 

HUD ไดเ้ก็บรักษาไว ้
3. สทิธิท์ีจ่ะขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งเมือ่ยืน่ขอเป็นลายลักษณ์อักษร
4. หากทา่นไดรั้บคําปฏเิสธในเบือ้งตน้เกีย่วกับการแกไ้ขหรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอบันทกึขอ้มลู ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะยืน่คําอทุธรณ์ภายในเวลา 30

วันหลังจากทีม่กีารออกจดหมายปฏเิสธเป็นลายลักษณ์อักษร
5. สทิธิท์ีจ่ะขอไมใ่หม้กีารเปิดเผยบันทกึขอ้มลูของทา่นตอ่บคุคลทีส่ามเมือ่ไดรั้บคําขอทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรพรอ้มลายเซ็นจากทา่น

ฉนัควรทําอยา่งไรหากไมเ่ห็นดว้ยกบัหนีส้นิหรอืขอ้มูลการยตุจิากโครงการทีร่ายงานไวเ้กีย่วขอ้งกบัตวัฉนั 
หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกับขอ้มลูทีร่ายงานไว ้ทา่นควรสง่จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงาน PHA ซึง่เป็นผูร้ายงานขอ้มลูเกีย่วกับทา่น ชือ่ ทีอ่ยู ่
และหมายเลขโทรศัพทข์องหน่วยงาน PHA มรีะบไุวใ้นรายงานเกีย่วกับหนีค้า้งชําระและรายงานเกีย่วกับการยตุจิากโครงการ 
ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะขอและรับสําเนาของรายงานฉบับนีจ้ากหน่วยงาน PHA กรณุาแจง้ใหห้น่วยงาน PHA ทราบถงึเหตผุลทีท่า่นไมเ่ห็นดว้ยกับขอ้มลูนัน้ 
และมอบเอกสารทีส่นับสนุนขอ้โตแ้ยง้ของทา่น นโยบายของ HUD วา่ดว้ยการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูตามกฎหมาย 24 CFR ตอนที ่908 และ 24 CFR 
ตอนที ่982 กําหนดวา่ หน่วยงาน PHA มสีทิธิท์ีจ่ะทําลายบันทกึขอ้มลูของทา่นไดห้ลังจากเวลาสามปีนับตัง้แตวั่นทีท่า่นยตุกิารเขา้รว่มโครงการ ดังนัน้ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บันทกึขอ้มลูของทา่นจะยังคงมใีหใ้ชไ้ด ้
ทา่นจะตอ้งยืน่เรือ่งเพือ่แสดงวา่ทา่นไมเ่ห็นดว้ยกับขอ้มลูดัง้เดมิเกีย่วกับหนีส้นิหรอืการยตุจิากโครงการภายในเวลาสามปีนับตัง้แต่วันทีท่า่นยตุกิารเขา้ร่วมโคร
งการ มฉิะนัน้ จะถอืวา่ขอ้มลูเกีย่วกบัหนีส้นิและการยตุจิากโครงการเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง เฉพาะหน่วยงาน PHA 
ซึง่ไดร้ายงานขอ้มลูเกีย่วกับภาวะลกูหนีข้องทา่นเทา่นัน้ทีส่ามารถแกไ้ขบันทกึขอ้มลูของทา่นได ้
แมท้า่นไดย้ืน่ขอสถานะเป็นบคุคลผูล้ม้ละลาย ก็จะไมส่ง่ผลใหม้กีารลบขอ้มลูเกีย่วกับหนีค้า้งชําระหรอืการยตุจิากโครงการออกจากระบบ EIV ของ 
HUD อยา่งไรก็ตาม หากหนีส้นินีเ้ป็นสว่นหนึง่ในคําขอสถานะเป็นบคุคลผูล้ม้ละลายทีท่า่นยืน่ไว ้และ/หรอืทา่นไดรั้บคําสั่งปลดหนีจ้ากศาลลม้ละลาย 
บันทกึขอ้มลูของทา่นจะไดรั้บการแกไ้ขเพือ่ใหม้ตัีวบง่ชีส้ถานะการลม้ละลาย เมือ่ทา่นมอบเอกสารแสดงสถานะการลม้ละลายของทา่นใหแ้กห่น่วยงาน 
PHA 
หน่วยงาน PHA จะแจง้ใหท้า่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับขอ้โตแ้ยง้ของทา่นภายในเวลา 30 
วันนับจากวันทีไ่ดรั้บขอ้โตแ้ยง้เป็นลายลักษณ์อักษรจากทา่น หากหน่วยงาน PHA พจิารณาแลว้เห็นวา่ 
ขอ้มลูทีท่า่นโตแ้ยง้ไวนั้น้เป็นขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง หน่วยงาน PHA จะจัดการแกไ้ขหรอืลบบันทกึขอ้มลูนัน้ทิง้ แตห่ากหน่วยงาน PHA
พจิารณาแลว้เห็นวา่ ขอ้มลูทีท่า่นโตแ้ยง้ไวนั้น้เป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง หน่วยงาน PHA จะมอบคําอธบิายแกท่า่นวา่เหตใุดขอ้มลูนัน้จงึเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

ประกาศฉบบันีจ้ดัเสนอโดย PHA ทีร่ะบุชือ่ไวด้า้นลา่ง : ขา้พเจา้ขอรบัรองไวใ้นทีน่ ีว้า่ 
ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารดงัตอ่ไปนีจ้ากหนว่ยงาน PHA  
ประกาศวา่ดว้ยหน ี�สนิท ีค่า้งช ําระตอ่หนว่ยงาน PHA และการยตุจิากโครงการ  : 
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