
เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2021 ศนูย์ควบคมุโรค (C.D.C.) ไดป้ระกาศให้มีการเลื่อนการชำาระหน้ีระดบัชาตฉิบับใหม่สำาหรบัผู้เช่าจำานวนมากในสหรฐัอเมรกิา
เพ่ือช่วยป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  คำาส่ังน้ีมีผลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 3 สิงหาคม 2021 ถึงวนัที่ 3 ตลุาคม 2021 สำาหรบัผู้เช่าที่อาศัยอยู่ ใน
มณฑลที่มีอัตราการแพรเ่ชือ้โควดิ-19 สูงหรอืเป็นจำานวนมาก ผู้เช่าที่ส่งใบประกาศภายใตก้ารเลื่อนการชำาระหน้ีของ CDC ก่อนหน้าน้ีที่หมดอายุไปเมื่อ
วนัที่ 31 กรกฎาคม ไม่จำาเป็นตอ้งส่งใหม่ คำาส่ังดงักล่าวไม่ ไดแ้ทนที่หรอืขัดกับการคุม้ครองการขับไล่ของรฐัหรอืท้องถิ่นที่เข้มงวดกวา่ และผู้เช่าและผู้
สนับสนุนควรทำางานตอ่ไปเพื่อการคุม้ครองที่เข้มงวดในระดบัท้องถิ่น รฐั และรฐับาลกลาง สภาคองเกรสได้จัดหาค่าเช่าและความช่วยเหลือด้าน
สาธารณูปโภคมูลค่ากวา่ 4 หม่ืนล้านดอลลารผ่์านภาครฐัและมณฑล  เข้าไปท่ี  https://bit.ly/CFPBERAP เพ่ือดูวธีิสมัครในพืน้ท่ีของคุณ

สิง่ท่ีคุณต้องรู้
• คำาส่ังน้ีครอบคลุมถึงอสังหารมิทรพัย์ ให้เช่าเกือบทัง้หมด รวมถึง

บ้านเดีย่ว บ้านเคลื่อนที่ และอพารต์เมนต์ ในมณฑลที่มีอัตราการ
ตดิเชือ้โควดิ-19 สูงหรอืเป็นจำานวนมาก ผู้เช่าและเจ้าของบ้าน
สามารถตรวจสอบไดว้า่อยู่ ในพืน้ที่คุม้ครองหรอืไม่ที่ https://covid.
cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view

• คำาส่ังห้ามเจ้าของบ้านขับไล่ผู้เช่าในพืน้ที่ที่มีสิทธิ์สำาหรบัการไม่
ชำาระคา่เช่าจนถึงวนัที่ 3 ตลุาคม 2021 หากผู้เช่าไดย้ื่นใบประกาศ
ของ CDC ตอ่เจ้าของบ้าน (ดคูำาประกาศดา้นล่าง)

• เมื่อผู้เช่าส่งใบประกาศให้เจ้าของบ้านแล้ว เจ้าของบ้านไม่สามารถ
ดำาเนินการใดๆ เพื่อให้ย้ายออกหรอืทำาให้ผู้เช่ารายน้ันย้ายออก
เน่ืองจากการไม่ชำาระคา่เช่าก่อนวนัที่ 3 ตลุาคม 2021 – รวมถึง
การดำาเนินการตา่ง ๆ เช่น การขับไล่ผู้เช่าโดยใช้คดคีวาม หรอืการ
ก่อกวน หรอืการข่มขู่ผู้เช่าเพื่อให้ออก

• ไม่มีการยกเลิกหรอืหยุดการจ่ายคา่เช่าที่คา้งชำาระอยู่ หรอืหยุดคา่
เช่าคา้งชำาระที่เพิ่มขึน้ ซ่ึงจะครบกำาหนดหลังจากคำาส่ังน้ีหมดอายุ

• คำาส่ังน้ีอนุญาตให้ผู้เช่าที่มีสิทธิ์ถูกขับไล่ ให้ออกก่อนวนัที่ 3 ตลุาคม 
2021 ไดด้ว้ยเหตผุลบางประการนอกเหนือจากการไม่จ่ายคา่เช่า ซ่ึง
รวมถึง (เวน้แตก่ฎหมายของรฐัหรอืท้องถิ่นจะให้การคุม้ครองที่
เข้มงวดกวา่ "สาเหตขุองการขับไล่"): ใช้สถานที่เช่าในการกระทำาา
ที่มีความผิดทางอาญา; คกุคาม ทางสุขภาพหรอืความปลอดภัยของ
ผู้อยู่อาศัยอื่น; สรา้ง ความเสียหายหรอืก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างมี
นัยสำาาคญัตอ่ ทรพัย์สิน; ละเมิดกฎอาคารที่เกี่ยวข้อง, กฎข้อบังคบั
ดา้น สุขภาพ, หรอืระเบียบข้อบังคบัที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้อง กับ
สุขภาพและความปลอดภัย; หรอืละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาอื่น
นอกเหนือจากการชำาาระเงินคา่เช่าตามเวลา ที่กำาาหนดหรอืการชำาา
ระเงินที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่ คล้ายคลึงกัน (รวมถึงการไม่ชำาา
ระเงิน หรอืการชำาาระเงิน ล่าช้าของ-คา่ธรรมเนียม, คา่ปรบั หรอื
ดอกเบีย้ดว้ย)

ฉันมีสทิธ์ิหรอืไม่
เช่ามีสิทธิ์ ไดร้บัความคุม้ครองหาก:

• อาศัยอยู่ ในมณฑลที่ถูกกำาหนดโดย CDC วา่มีอัตราการแพรร่ะบาด
สูงหรอืเป็นจำานวนมาก: https://covid.cdc.gov/covid-data-
tracker/#county-view

• ไม่สามารถจ่ายคา่เช่าเนื่องจากสูญเสียรายไดห้รอืมีคา่ใช้จ่าย รกัษา
พยาบาล

• คาดวา่จะมีรายไดส่้วนบุคคลในปี 2020 น้อยกวา่ 99,000
• ดอลลาร ์หรอืน้อยกวา่ 198,000 ดอลลารต์อ่ครวัเรอืน หรอืไดร้บั เช็ค

ช่วยเหลือStimulusเพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจหรอือยู่ ใน ข่ายที่ ไม่
ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการชำาาระภาษีของปี 2019

• ลองหรอืพยายามที่จะเข้าถึงกองทุนรฐับาลเพื่อขอความช่วย เหลือเร่ื

องคา่เช่าที่อาจมี ให้
• ทำาาความเข้าใจวา่มีหน้าที่ตอ้งจ่ายคา่เช่าหากเป็ นไปได ้รวมถึง การ

จ่ายคา่เช่าบางส่วน ขึน้อยู่กับความสามารถที่จะจ่ายได้
• หากถูกขับไล่ออกจากบ้าน ผู้เช่าซึ่งจะทกลายเป็ นคนไรบ้้าน หรอืจะ

ตอ้งย้ายไปอยู่ ในสภาพที่อยู่อาศัยที่แออัดหรอืต่ำาากวา่ มาตรฐาน

เพื่อให้ ไดร้บัความคุม้ครองเหล่าน้ี ผู้เช่า – และผู้ ใหญ่ทุกคนที่ อาศัย
อยู่ ในครวัเรอืน – ตอ้งส่งใบประกาศที่มีลายเซ็น (ดดูา้นล่าง) ถึงเจ้าของ
บ้านเช่า โดยระบุวา่พวกเขามีสิทธิ์และพวกเขากำาาลังพูด ความจรงิ
ภายใตบ้ทลงโทษของกฎหมาย ผู้เช่าควรเก็บสำาาเนาคำาา ประกาศและ
หนังสือตอบทัง้หมดที่มีกับเจ้าของบ้านไวเ้ป็ นหลักฐาน

ตดิตอ่องคก์รบรกิารดา้นกฎหมายในเขตพืน้ที่ของคณุหรอืองคก์ร 
ชุมชนท้องถิ่นที่มีการจัดกลุ่มเพื่อเช่ือมโยงกับความช่วยเหลือทาง 
กฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำาาประกาศน้ีหรอืหากคณุ กำาา
ลังถูกขับไล

เอกสารข้อเท็จจรงิเก่ียวกับการเล่ือนการชำาระหน้ีของ C.D.C.
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ประกาศการป้องกนัการขบัไล่ 

ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ไดอ้อกคาํสั @งที@อาจปกป้องคณุจากการถกูขบัไลห่รอืใหย้า้ยออกจากที@ที@คณุอาศยัอยู ่
ซึ#งหมายความว่าคณุอาจอยู่ในสถานที#ที#คณุอาศยัอยู่ได้จนถึงวนัที# 3 ตลุาคม 2021 หากคณุมีคณุสมบติั 

วิธีใช้แบบฟอรม์นี0  

1. ดวูา่คณุมคีณุสมบตัทิี@จะไดร้บัการป้องกนัการขบัไลภ่ายใตค้าํสั @งของ CDC หรอืไม ่ หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชี@ยวชาญ โปรดตดิต่อที@โทร. (800) 
569-4287 หรอืเขา้ไปที@ https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/ 
เพื@อเอาขอ้มลูตดิต่อที@ปรกึษาดา้นที@อยูอ่าศยัที@ไดร้บัการรบัรองจาก HUD ในทอ้งถิ@น 

2. เซน็ชื@อในใบประกาศตามที@คณุมคีณุสมบตั ิในหน้าถดัไป 

3. ใหห้น้าใบประกาศพรอ้มลายเซน็แก่บุคคลหรอืบรษิทัที@คณุเชา่ (เชน่ การจดัการอาคาร เจา้ของบา้น ฯลฯ) ใหถ่้ายภาพเกบ็ไวห้รอืทาํสาํเนาไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และใหโ้ทรกลบัหาผูเ้ชี@ยวชาญหากมปัีญหา 

หากเจา้ของบา้นละเมดิคาํสั @งของ CDC พวกเขาอาจถกูลงโทษทางอาญา ซึ@งรวมถงึคา่ปรบัหรอืโทษจาํคกุ 
  

1. ฉันมีคณุสมบติัหรือไม่? 
หากคณุตรวจสอบไดอ้ยา่งน้อยหนึ6งชอ่งในแต่ละคอลมัน์ แสดงวา่คณุมคีณุสมบตั ิ

คอลมัน์ A 

c ฉนัไดร้บัเชค็กระตุน้เศรษฐกจิ 
(การจา่ยเงนิกรณมีผีลกระทบทางเศรษฐกจิ) ในปี 2020 หรอื 2021 

c ฉนัไมต่อ้งรายงานรายไดใ้ด ๆ ต่อ IRS ในปี 2020 

c ฉนัไดร้บัผลประโยชน์บา้งดงัต่อไปนีk: 

• โครงการความชว่ยเหลอืเสรมิดา้นโภชนาการ (SNAP) 

• ความชว่ยเหลอืชั @วคราวสาํหรบัครอบครวัที@ขดัสน (TANF) 

• รายไดเ้สรมิจากประกนัสงัคม (SSI) 

• รายไดเ้สรมิจากประกนัสงัคมสาํหรบับุคคลทพุพลภาพ (SSDI) 

c ในปี 2020 หรอื 2021 ฉนัไดร้บั (หรอืคาดวา่จะไดร้บั) 
รายไดน้้อยกว่า $99,000 ในฐานะผูย้ ื@นภาษรีายบุคคลหรอืน้อยกวา่ 
$198,000 ในฐานะผูย้ ื@นภาษรีว่มกนั 

ไม่มีตามที#กล่าวมาข้างต้น — คณุไม่มีคณุสมบติั 

และ คอลมัน์ B 

ฉนัไมส่ามารถจา่ยคา่เชา่เตม็จาํนวนหรอืชาํระคา่ที@อยูอ่าศยัเตม็จาํนวนได้
เนื@องจาก: 

c รายไดใ้นครวัเรอืนของฉนัลดลงเป็นอยา่งมาก 

c ฉนัถกูเลกิจา้งงาน 

c ชั @วโมงทาํงานหรอืเงนิคา่จา้งของฉนัถกูตดั 

c ฉนัมคีา่รกัษาพยาบาลที@ตอ้งจา่ยเองมากกวา่ปกต1ิ 

ไม่มีตามที#กล่าวมาข้างต้น — คณุไม่มีคณุสมบติั 

คณุตรวจสอบอย่างน้อยหนึAงรายการในแต่ละคอลมัน์แล้ว? ระดบัรายได้ของคณุมีคณุสมบติั 
[ทาํเครื@องหมายที@ชอ่งแรกในหน้าถดัไป] 

 
1 กาํหนดเป็น 7.5% หรอืมากกวา่ของรายไดร้วมที7ปรบัปรงุแลว้ของฉนัสาํหรบัปี 

https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/


 

 

2. ใบประกาศของฉันแสดงว่ามีคณุสมบติั 
 จากการทาํเครื@องหมายในชอ่งดา้นลา่งนีk ฉนัขอยนืยนัวา่ในแต่ละขอ้ความเป็นความจรงิ  

c ระดบัรายไดข้องฉนัมคีณุสมบตัติามเหตุผลที@อธบิายมาขา้งตน้ 

c ฉนัอาศยัอยูใ่นมณฑลการปกครองของสหรฐัฯ ที@กาํลงัประสบหรอืมอีตัราการแพรร่ะบาดของ2 SARS-CoV-
2 ในชมุชนเป็นจาํนวนมากหรอืสงูมาก 

c ฉนัไดพ้ยายามทาํอยา่งเตม็ที@แลว้ที@จะชาํระเงนิบางสว่นตาม 
กาํหนดเวลาที@ใกลเ้คยีงที@สดุเทา่ที@จะเป็นไปไดเ้พื@อใหค้รบเตม็จาํนวน 
และเพื@อรบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาลในการชาํระคา่เชา่หรอืคา่ที@อยูอ่าศยั3 

c ถา้ฉนัถกูขบัไล ่ฉนัไมม่ทีี@พกัอาศยัอื@น ดงันั kนฉนัจะ: 

• อาจกลายเป็นคนไรบ้า้น หรือ 

• ตอ้งยา้ยไปอยูส่ถานที@พกัคนเรร่อ่น หรือ 

• ตอ้งยา้ยไปอยูร่ว่มกบัผูอ้ื@นที@อยูใ่กลช้ดิกนั  

c ฉนัเขา้ใจวา่หลงัจากที@ฉนัเซน็ชื@อ: 

• เวน้แต่วา่ฉนัจะทาํสญัญาขอ้ตกลงกบัเจา้ของบา้นวา่ ฉนัยงัคงรบัผดิชอบคา่เชา่ คา่เชา่คา้งจา่ย 
และคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั หรอืดอกเบีkยใดๆ ภายใตส้ญัญาเชา่ของฉนั 

• ฉนัยงัคงตอ้งปฏบิตัติามเงื@อนไขการเชา่ของฉนั 

• เวน้แต่วา่ฉนัจะทาํสญัญาขอ้ตกลงกบัเจา้ของบา้นวา่ หากฉนัไมช่าํระเงนิตามที@กาํหนดไว ้ฉนัอาจถกูไลอ่อกเมื@อคาํสั @งการหยดุขบัไลช่ั @วคราวนีkสิkนสดุลง 

• ฉนัยงัคงถกูไลอ่อกไดด้ว้ยเหตุผลอื@น นอกเหนือจากการไมจ่า่ยคา่เชา่หรอืไมช่าํระคา่ที@อยูอ่าศยั 

ฉันเซน็ชื )อในใบประกาศนี4 4 ภายใต้บทลงโทษของการให้การเทจ็ นั )นหมายความว่าฉันสญัญาว่าข้อความทั 4งหมดข้างต้นเป็นความจริง 
และฉันเข้าใจว่าฉันสามารถถกูลงโทษทางอาญาได้จากการให้การเทจ็ 
 
 คณุลงชื@อที@นี@: 

 
____________________________________________________________  วนัที@:    

 

3. มอบหน้าที7เซน็ชื7อนี0ให้กบับคุคลหรือบริษทัที7คณุเช่า 

 
ถึง เจ้าของบา้น: ขอขอบคณุที 6ปฏบิตัติาม หากคณุละเมดิคาํสั 6งการขบัไลข่อง CDC คณุและ/หรอืธรุกจิของคณุอาจถกูลงโทษทางอาญา 
ซึ 6งรวมถงึคา่ปรบัและโทษจาํคกุ
 

 
2 ดมูมุมองแบบบรูณาการของมณฑลเกี5ยวกบั โควดิ-19: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/ 
3 การโทรหาผูเ้ชี5ยวชาญในพืFนที5เป็นวธิทีี5ดทีี5สดุเพื5อคน้หาความชว่ยเหลอืทั Fงหมดที5มใีหค้ณุ คน้หารายชื5อที5ปรกึษาดา้นที5อยูอ่าศยัที5ไดร้บัการรบัรองจาก HUD ที5โทร (800) 569-4287 
4 หากคณุเซน็ชื5อในใบประกาศการเลื5อนชาํระหนีFแลว้ คณุไมจ่าํเป็นตอ้งยื5นคาํรอ้งใหม ่

เครื7องมือแก้ไขปัญหาสาํหรั
บผูเ้ช่า 

ค้นหาความช่วยเหลือทางการเงินสาํหร ั

บค่าเช่าฉุกเฉิน 

โทร (800) 569-4287 

เพื@อคน้หารายชื@อที@ปรกึษาดา้นที@อยูอ่าศยัที@ไ

ดร้บัการรบัรองจาก HUD 

รายงานปัญหาเกี#ยวกบัการทวงหนีg 

ย ื@นเร ื@องรอ้งเรยีนไปที@ CFPB  

cfpb.gov/complaint 

รายงานเกี#ยวกบัการเลือกปฏิบติั 

ย ื@นเร ื@องรอ้งเรยีน โทร HUD ที@ (800) 669-

9777 

https://www.consumerfinance.gov/complaint/
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