เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลื่อนการชำ�ระหนี ้ ของ C.D.C.
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2021 ศูนย์ควบคุมโรค (C.D.C.) ได้ประกาศให้มีการเลื่อนการชำ�ระหนี ้ระดับชาติฉบับใหม่สำ�หรับผู้เช่าจำ�นวนมากในสหรัฐอเมริกา
เพื่อช่วยป้ องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 คำ�สั่งนี ้มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วน
ั ที่ 3 สิงหาคม 2021 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2021 สำ�หรับผู้เช่าที่อาศัยอยู่ ใน
มณฑลที่มีอัตราการแพร่เชือ้ โควิด-19 สูงหรือเป็ นจำ�นวนมาก ผู้เช่าที่ส่งใบประกาศภายใต้การเลื่อนการชำ�ระหนี ้ของ CDC ก่อนหน้ านี ้ท่ห
ี มดอายุไปเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม ไม่จำ�เป็ นต้องส่งใหม่ คำ�สั่งดังกล่าวไม่ ได้แทนที่หรือขัดกับการคุม้ ครองการขับไล่ของรัฐหรือท้องถิ่นที่เข้มงวดกว่า และผู้เช่าและผู้
สนั บสนุ นควรทำ�งานต่อไปเพื่อการคุม้ ครองที่เข้มงวดในระดับท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง สภาคองเกรสได้จัดหาค่าเช่าและความช่วยเหลือด้าน
้ ที่ของคุณ
สาธารณู ป โภคมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านภาครัฐและมณฑล เข้าไปที่ https://bit.ly/CFPBERAP เพื่อดูวธิ ีสมัครในพืน

สิง่ ที่คุณต้องรู้
•

•
•

•
•

คำ�สั่งนี ้ครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าเกือบทัง้ หมด รวมถึง
บ้านเดีย่ ว บ้านเคลื่อนที่ และอพาร์ตเมนต์ ในมณฑลที่มีอัตราการ
ติดเชือ้ โควิด-19 สูงหรือเป็ นจำ�นวนมาก ผู้เช่าและเจ้าของบ้าน
้ ที่คมุ้ ครองหรือไม่ที่ https://covid.
สามารถตรวจสอบได้วา่ อยู่ ในพืน
cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
้ ที่ท่มี ีสิทธิ์สำ�หรับการไม่
คำ�สั่งห้ามเจ้าของบ้านขับไล่ผู้เช่าในพืน
ชำ�ระค่าเช่าจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2021 หากผู้เช่าได้ย่น
ื ใบประกาศ
ของ CDC ต่อเจ้าของบ้าน (ดูค�ำ ประกาศด้านล่าง)
เมื่อผู้เช่าส่งใบประกาศให้เจ้าของบ้านแล้ว เจ้าของบ้านไม่สามารถ
ดำ�เนิ นการใดๆ เพื่อให้ย้ายออกหรือทำ�ให้ผู้เช่ารายนั ้นย้ายออก
เนื่ องจากการไม่ชำ�ระค่าเช่าก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2021 – รวมถึง
การดำ�เนิ นการต่าง ๆ เช่น การขับไล่ผู้เช่าโดยใช้คดีความ หรือการ
ก่อกวน หรือการข่มขู่ผู้เช่าเพื่อให้ออก
ไม่มีการยกเลิกหรือหยุดการจ่ายค่าเช่าที่คา้ งชำ�ระอยู่ หรือหยุดค่า
้ ซึ่งจะครบกำ�หนดหลังจากคำ�สั่งนี ้หมดอายุ
เช่าค้างชำ�ระที่เพิ่มขึน
้
คำ�สั่งนี อนุ ญาตให้ผู้เช่าที่มีสิทธิ์ถูกขับไล่ ให้ออกก่อนวันที่ 3 ตุลาคม
2021 ได้ดว้ ยเหตุผลบางประการนอกเหนื อจากการไม่จ่ายค่าเช่า ซึ่ง
รวมถึง (เว้นแต่กฎหมายของรัฐหรือท้องถิ่นจะให้การคุม้ ครองที่
เข้มงวดกว่า "สาเหตุของการขับไล่"): ใช้สถานที่เช่าในการกระทำ�า
ที่มีความผิดทางอาญา; คุกคาม ทางสุขภาพหรือความปลอดภัยของ
ผู้อยู่อาศัยอื่น; สร้าง ความเสียหายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมี
นั ยสำ�าคัญต่อ ทรัพย์สิน; ละเมิดกฎอาคารที่เกี่ยวข้อง, กฎข้อบังคับ
ด้าน สุขภาพ, หรือระเบียบข้อบังคับที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้อง กับ
สุขภาพและความปลอดภัย; หรือละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาอื่น
นอกเหนื อจากการชำ�าระเงินค่าเช่าตามเวลา ที่กำ�าหนดหรือการชำ�า
ระเงินที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่ คล้ายคลึงกัน (รวมถึงการไม่ชำ�า
ระเงิน หรือการชำ�าระเงิน ล่าช้าของ-ค่าธรรมเนี ยม, ค่าปรับ หรือ
ดอกเบีย้ ด้วย)

ิ ธิ์หรือไม่
ฉั นมีสท
เช่ามีสิทธิ์ ได้รบั ความคุม้ ครองหาก:
•
•
•
•
•
•
•

อาศัยอยู่ ในมณฑลที่ถูกกำ�หนดโดย CDC ว่ามีอัตราการแพร่ระบาด
สูงหรือเป็ นจำ�นวนมาก: https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/#county-view
ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเน่ื องจากสูญเสียรายได้หรือมีคา่ ใช้จ่าย รักษา
พยาบาล
คาดว่าจะมีรายได้ส่วนบุคคลในปี 2020 น้ อยกว่า 99,000
ดอลลาร์ หรือน้ อยกว่า 198,000 ดอลลาร์ตอ่ ครัวเรือน หรือได้รบั เช็ค
ช่วยเหลือStimulusเพื่อช่วยกระตุน
้ เศรษฐกิจหรืออยู่ ใน ข่ายที่ ไม่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำ�าระภาษี ของปี 2019
ลองหรือพยายามที่จะเข้าถึงกองทุนรัฐบาลเพื่อขอความช่วย เหลือเร่ื
องค่าเช่าที่อาจมี ให้
ทำ�าความเข้าใจว่ามีหน้ าที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าหากเป็ นไปได้ รวมถึง การ
้ อยู่กับความสามารถที่จะจ่ายได้
จ่ายค่าเช่าบางส่วน ขึน
หากถูกขับไล่ออกจากบ้าน ผู้เช่าซ่ึงจะทกลายเป็ นคนไร้บ้าน หรือจะ
ต้องย้ายไปอยู่ ในสภาพที่อยู่อาศัยที่แออัดหรือต่�ำ ากว่า มาตรฐาน

เพื่อให้ ได้รบั ความคุม้ ครองเหล่านี ้ ผู้เช่า – และผู้ ใหญ่ทุกคนที่ อาศัย
อยู่ ในครัวเรือน – ต้องส่งใบประกาศที่มีลายเซ็น (ดูดา้ นล่าง) ถึงเจ้าของ
บ้านเช่า โดยระบุวา่ พวกเขามีสิทธิ์และพวกเขากำ�าลังพูด ความจริง
ภายใต้บทลงโทษของกฎหมาย ผู้เช่าควรเก็บสำ�าเนาคำ�า ประกาศและ
หนั งสือตอบทัง้ หมดที่มีกับเจ้าของบ้านไว้เป็ นหลักฐาน
้ ที่ของคุณหรือองค์กร
ติดต่อองค์กรบริการด้านกฎหมายในเขตพืน
ชุมชนท้องถิ่นที่มีการจัดกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำ�าประกาศนี ้หรือหากคุณ กำ�า
ลังถูกขับไล
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ประกาศการป้ องกันการขับไล่
ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค (CDC) ได้ออกคําสังที
@ อ@ าจปกป้ องคุณจากการถูกขับไล่หรือให้ยา้ ยออกจากทีท@ ค@ี ณ
ุ อาศัยอยู่
ซึ#งหมายความว่าคุณอาจอยู่ในสถานที#ที#คณ
ุ อาศัยอยู่ได้จนถึงวันที# 3 ตุลาคม 2021 หากคุณมีคณ
ุ สมบัติ

วิ ธีใช้แบบฟอร์มนี0
1.

2.
3.

ดูวา่ คุณมีคณ
ุ สมบัตทิ จ@ี ะได้รบั การป้ องกันการขับไล่ภายใต้คาํ สังของ
@
CDC หรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย@ วชาญ โปรดติดต่อทีโ@ ทร. (800)
569-4287 หรือเข้าไปที@ https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/
เพือ@ เอาข้อมูลติดต่อทีป@ รึกษาด้านทีอ@ ยูอ่ าศัยทีไ@ ด้รบั การรับรองจาก HUD ในท้องถิน@
เซ็นชือ@ ในใบประกาศตามทีค@ ณ
ุ มีคณ
ุ สมบัติ ในหน้าถัดไป
ให้หน้าใบประกาศพร้อมลายเซ็นแก่บุคคลหรือบริษทั ทีค@ ณ
ุ เช่า (เช่น การจัดการอาคาร เจ้าของบ้าน ฯลฯ) ให้ถ่ายภาพเก็บไว้หรือทําสําเนาไว้เป็ นหลักฐาน
และให้โทรกลับหาผูเ้ ชีย@ วชาญหากมีปัญหา

หากเจ้าของบ้านละเมิดคําสังของ
@
CDC พวกเขาอาจถูกลงโทษทางอาญา ซึง@ รวมถึงค่าปรับหรือโทษจําคุก

1. ฉันมีคณ
ุ สมบัติหรือไม่?

หากคุณตรวจสอบได้อย่างน้อยหนึง6 ช่องในแต่ละคอลัมน์ แสดงว่าคุณมีคณ
ุ สมบัติ

คอลัมน์ A

และ

c ฉันได้รบั เช็คกระตุน้ เศรษฐกิจ
(การจ่ายเงินกรณีมผี ลกระทบทางเศรษฐกิจ) ในปี 2020 หรือ 2021
c ฉันไม่ตอ้ งรายงานรายได้ใด ๆ ต่อ IRS ในปี 2020
c ฉันได้รบั ผลประโยชน์บา้ งดังต่อไปนีk:
• โครงการความช่วยเหลือเสริมด้านโภชนาการ (SNAP)
• ความช่วยเหลือชัวคราวสํ
@
าหรับครอบครัวทีข@ ดั สน (TANF)
• รายได้เสริมจากประกันสังคม (SSI)
• รายได้เสริมจากประกันสังคมสําหรับบุคคลทุพพลภาพ (SSDI)
c ในปี 2020 หรือ 2021 ฉันได้รบั (หรือคาดว่าจะได้รบั )
รายได้น้อยกว่า $99,000 ในฐานะผูย้ น@ื ภาษีรายบุคคลหรือน้อยกว่า
$198,000 ในฐานะผูย้ น@ื ภาษีรว่ มกัน

คอลัมน์ B
ฉันไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเต็มจํานวนหรือชําระค่าทีอ@ ยูอ่ าศัยเต็มจํานวนได้
เนื@องจาก:
c
c
c
c

รายได้ในครัวเรือนของฉันลดลงเป็ นอย่างมาก
ฉันถูกเลิกจ้างงาน
ชัวโมงทํ
@
างานหรือเงินค่าจ้างของฉันถูกตัด
ฉันมีคา่ รักษาพยาบาลทีต@ อ้ งจ่ายเองมากกว่าปกติ1

ไม่มีตามที#กล่าวมาข้างต้น — คุณไม่มีคณ
ุ สมบัติ

ไม่มีตามที#กล่าวมาข้างต้น — คุณไม่มีคณ
ุ สมบัติ

คุณตรวจสอบอย่างน้ อยหนึA งรายการในแต่ละคอลัมน์ แล้ว? ระดับรายได้ของคุณมีคณ
ุ สมบัติ
[ทําเครือ@ งหมายทีช@ อ่ งแรกในหน้าถัดไป]

1

กําหนดเป็ น 7.5% หรือมากกว่าของรายได้รวมทีป7 รับปรุงแล้วของฉันสําหรับปี

2. ใบประกาศของฉันแสดงว่ามีคณ
ุ สมบัติ

จากการทําเครือ@ งหมายในช่องด้านล่างนีk ฉันขอยืนยันว่าในแต่ละข้อความเป็ นความจริง
c ระดับรายได้ของฉันมีคณ
ุ สมบัตติ ามเหตุผลทีอ@ ธิบายมาข้างต้น
c ฉันอาศัยอยูใ่ นมณฑลการปกครองของสหรัฐฯ ทีก@ าํ ลังประสบหรือมีอตั ราการแพร่ระบาดของ2 SARS-CoV2 ในชุมชนเป็ นจํานวนมากหรือสูงมาก
c ฉันได้พยายามทําอย่างเต็มทีแ@ ล้วทีจ@ ะชําระเงินบางส่วนตาม
กําหนดเวลาทีใ@ กล้เคียงทีส@ ดุ เท่าทีจ@ ะเป็ นไปได้เพือ@ ให้ครบเต็มจํานวน
และเพือ@ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการชําระค่าเช่าหรือค่าทีอ@ ยูอ่ าศัย3
c ถ้าฉันถูกขับไล่ ฉันไม่มที พ@ี กั อาศัยอืน@ ดังนันk ฉันจะ:
• อาจกลายเป็ นคนไร้บา้ น หรือ
• ต้องย้ายไปอยูส่ ถานทีพ@ กั คนเร่รอ่ น หรือ
• ต้องย้ายไปอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น@ื ทีอ@ ยูใ่ กล้ชดิ กัน
c ฉันเข้าใจว่าหลังจากทีฉ@ นั เซ็นชือ@ :
• เว้นแต่วา่ ฉันจะทําสัญญาข้อตกลงกับเจ้าของบ้านว่า ฉันยังคงรับผิดชอบค่าเช่า ค่าเช่าค้างจ่าย
และค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือดอกเบียk ใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าของฉัน
• ฉันยังคงต้องปฏิบตั ติ ามเงือ@ นไขการเช่าของฉัน

เครื7องมือแก้ไขปัญหาสําหรั
บผูเ้ ช่า
ค้นหาความช่วยเหลือทางการเงิ นสําหรั
บค่าเช่าฉุกเฉิ น
โทร (800) 569-4287
เพือ@ ค้นหารายชือ@ ทีป@ รึกษาด้านทีอ@ ยูอ่ าศัยทีไ@
ด้รบั การรับรองจาก HUD
รายงานปัญหาเกี#ยวกับการทวงหนีg
ยืน@ เรือ@ งร้องเรียนไปที@ CFPB
cfpb.gov/complaint
รายงานเกี#ยวกับการเลือกปฏิ บตั ิ
ยืน@ เรือ@ งร้องเรียน โทร HUD ที@ (800) 6699777

• เว้นแต่วา่ ฉันจะทําสัญญาข้อตกลงกับเจ้าของบ้านว่า หากฉันไม่ชาํ ระเงินตามทีก@ าํ หนดไว้ ฉันอาจถูกไล่ออกเมือ@ คําสังการหยุ
@
ดขับไล่ชวคราวนี
ั@
kสนkิ สุดลง
• ฉันยังคงถูกไล่ออกได้ดว้ ยเหตุผลอืน@ นอกเหนือจากการไม่จา่ ยค่าเช่าหรือไม่ชาํ ระค่าทีอ@ ยูอ่ าศัย
ฉันเซ็นชือ) ในใบประกาศนี4 4 ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ นัน) หมายความว่าฉันสัญญาว่าข้อความทัง4 หมดข้างต้นเป็ นความจริ ง
และฉันเข้าใจว่าฉันสามารถถูกลงโทษทางอาญาได้จากการให้การเท็จ
คุณลงชือ@ ทีน@ @ี:
____________________________________________________________

วันที:@

3. มอบหน้ าที7เซ็นชื7อนี0 ให้กบั บุคคลหรือบริ ษทั ที7คณ
ุ เช่า
ถึง เจ้าของบ้าน: ขอขอบคุณทีป6 ฏิบตั ติ าม หากคุณละเมิดคําสังการขั
6
บไล่ของ CDC คุณและ/หรือธุรกิจของคุณอาจถูกลงโทษทางอาญา
ซึง6 รวมถึงค่าปรับและโทษจําคุก

2

ดูมมุ มองแบบบูรณาการของมณฑลเกีย5 วกับ โควิด-19: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/
การโทรหาผูเ้ ชีย5 วชาญในพืนF ทีเ5 ป็ นวิธที ด5ี ที ส5ี ดุ เพือ5 ค้นหาความช่วยเหลือทังF หมดทีม5 ใี ห้คณ
ุ ค้นหารายชือ5 ทีป5 รึกษาด้านทีอ5 ยูอ่ าศัยทีไ5 ด้รบั การรับรองจาก HUD ทีโ5 ทร (800) 569-4287
4
หากคุณเซ็นชือ5 ในใบประกาศการเลือ5 นชําระหนีFแล้ว คุณไม่จาํ เป็ นต้องยืน5 คําร้องใหม่
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