
เมื่อวนัที่ 1 กันยายน ศนูย์ควบคมุและป้องกันโรค (Centers for Disease Control - C.D.C) ไดอ้อกประกาศหยุดยัง้การขับไล่ออกจากบ้านระดบัชาติ
สำาหรบัผู้เช่าเกือบทัง้หมดในสหรฐัอเมรกิาเพื่อช่วยป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ–19  คำาส่ังน้ีมีผลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 4 กันยายน 2020 ถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2020 คำ�สัง่น้ีมิ ได้นำ �ม�แทนท่ีหรอืลบล้�งก�รคุ้มครองจ�กก�รขับไล่ออกจ�กบ้�นของรฐัหรอืท้องถ่ินท่ีมีคว�มเข้มงวดกว�่่   ผู้เช่�และ
ผู้รณรงค์ควรยังทำ�ง�นต่อไปเพ่ือเรยีกรอ้งก�รป้องกันก�รขับไล่ ในระดับท้องถ่ิน รฐั และรฐับ�ลกล�งท่ีม่ันคง

สิง่ท่ีคุณต้องรู้
• คำาส่ังน้ีครอบคลุมถึงอสังหารมิทรพัย์ที่ ให้เช่าเกือบทัง้หมด 

รวมถึงบ้านเดีย่ว รถบ้าน่ี และอพารต์เมนท์
• คำาส่ังน้ีห้ามมิ ให้เจ้าของบ้านทำาการขับไล่ผู้เช่าที่มิ ไดช้ำาระเงิน

คา่เช่าจนถึงสิน้ปี 2020 หากผู้เช่าไดส่้งคำาประกาศของ CDC 
ไปยังเจ้าของบ้าน (ดคูำาประกาศดา้นล่าง)

• เมื่อผู้เช่าส่งใบประกาศไปยังเจ้าของบ้านแล้ว เจ้าของบ้านจะไม่
สามารถดำาเนินการใด ๆ เพื่อขับไล่หรอืเป็นเหตใุห้ผู้เช่ารายน้ัน
ตอ้งย้ายออกเน่ืองจากการไม่ชำาระเงินคา่เช่าก่อนเดอืนมกราคม 
2021 – รวมถึงการกระทำา เช่น การขับไล่ ผู้เช่าโดยผ่านการ
ฟ้องรอ้งตอ่ศาล หรอืการคกุคามหรอืข่มขู่ผู้เช่าให้ย้ายออก

• คำาประกาศไม่ ไดย้กเลิกหรอืหยุดคา่เช่าจากการคา้งชำาระหรอื
หยุดการสรา้งก่อตวัหน้ีทับถมจากคา่เช่าที่คา้งชำาระซ่ึงจะถึง
กำาหนดที่ตอ้งจ่ายหลังจากที่คำาส่ังน้ีหมดอายุลง

• คำาส่ังน้ีอนุญาตให้สามารถขับไล่ผู้เช่าที่สามารถไล่ออกก่อน
เดอืนมกราคมไดด้ว้ยเหตผุลบางประการนอกเหนือจากการไม่
ชำาระเงินคา่เช่า ซ่ึงรวมถึง (เวน้แตก่ฎหมายของรฐัหรอืท้องถิ่น
จะให้ความคุม้ครองในดา้น "การไล่ที่มีเหตสุมควร" ที่เข้มงวด
กวา่):
• ใช้สถานที่เช่าในการกระทำาที่มีความผิดทางอาญา; คกุคาม

ทางสุขภาพหรอืความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยอื่น; สรา้ง
ความเสียหายหรอืก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างมีนัยสำาคญัตอ่
ทรพัย์สิน; ละเมิดกฎอาคารที่เกี่ยวข้อง, กฎข้อบังคบัดา้น
สุขภาพ, หรอืระเบียบข้อบังคบัที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและความปลอดภัย; หรอืละเมิดข้อผูกพัน
ตามสัญญาอื่นนอกเหนือจากการชำาระเงินคา่เช่าตามเวลา
ที่กำาหนดหรอืการชำาระเงินที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่
คล้ายคลึงกัน (รวมถึงการไม่ชำาระเงิน หรอืการชำาระเงิน
ล่าช้าของ-คา่ธรรมเนียม, คา่ปรบั หรอืดอกเบีย้ดว้ย)

ฉันมีสทิธ์ิหรอืไม่
เช่ามีสิทธิ์ ไดร้บัความคุม้ครองหาก:

• ไม่สามารถจ่ายคา่เช่าเน่ืองจากสูญเสียรายไดห้รอืมีคา่ใช้จ่าย
รกัษาพยาบาล

• คาดวา่จะมีรายไดส่้วนบุคคลในปี 2020 น้อยกวา่ 99,000 
ดอลลาร ์หรอืน้อยกวา่ 198,000 ดอลลารต์อ่ครวัเรอืน หรอืไดร้บั
เช็คช่วยเหลือStimulusเพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจหรอือยู่ ใน
ข่ายที่ ไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการชำาระภาษีของปี 2019

• ลองหรอืพยายามที่จะเข้าถึงกองทุนรฐับาลเพื่อขอความช่วย
เหลือเรือ่งคา่เช่าที่อาจมี ให้

• ทำาความเข้าใจวา่มีหน้าที่ตอ้งจ่ายคา่เช่าหากเป็นไปได ้รวมถึง
การจ่ายคา่เช่าบางส่วน ขึน้อยู่กับความสามารถที่จะจ่ายได้

• หากถูกขับไล่ออกจากบ้าน ผู้เช่าซ่ึงจะทกลายเป็นคนไรบ้้าน
หรอืจะตอ้งย้ายไปอยู่ ในสภาพที่อยู่อาศัยที่แออัดหรอืต่ำากวา่
มาตรฐาน

เพื่อให้ ไดร้บัความคุม้ครองเหล่าน้ี ผู้เช่า – และผู้ ใหญ่ทุกคนที่
อาศัยอยู่ ในครวัเรอืน – ตอ้งส่งใบประกาศที่มีลายเซ็น (ดดูา้นล่าง) 
ถึงเจ้าของบ้านเช่า โดยระบุวา่พวกเขามีสิทธิ์และพวกเขากำาลังพูด
ความจรงิภายใตบ้ทลงโทษของกฎหมาย ผู้เช่าควรเก็บสำาเนาคำา
ประกาศและหนังสือตอบทัง้หมดที่มีกับเจ้าของบ้านไวเ้ป็นหลักฐาน

ตดิตอ่องคก์รบรกิารดา้นกฎหมายในเขตพืน้ที่ของคณุหรอืองคก์ร
ชุมชนท้องถิ่นที่มีการจัดกลุ่มเพื่อเช่ือมโยงกับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำาประกาศน้ีหรอืหากคณุ
กำาลังถูกขับไล่
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คำาประกาศภายใตบ้ทลงโทษของการเบิกความเท็จสำาหรบัการหยุดการขับไล่ช่ัวคราวของ CDC เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดเพิ่ม
ขึน้ของโควดิ – 19

ก่อนลงนามในคำาประกาศของ CDC โปรดตรวจสอบคำาประกาศอย่างละเอียดและปรกึษากับทนายความ หากคณุมีข้อกังวลวา่
คณุมีคณุสมบัตติรงตามทีก่ำาหนดหรอืไม่

คำาแนะนำาสำาหรบัผู้เช่า
ประกาศน้ีมี ไวส้ำาหรบัผู้เช่าหรอืผู้อยู่อาศัยในอสังหารมิทรพัย์เพื่อการอยู่อาศัยที่อยู่ภายใตค้ำาส่ังของศนูย์ควบคมุและป้องกันโรค 
(CDC) ให้หยุดการขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราว (ไม่รวมการยึดอสังหารมิทรพัย์ ในการจำานองบ้าน) เพื่อป้องกัน
การแพรร่ะบาดเพิ่มขึน้ของโควดิ-19 ภ�ยใต้คำ�สัง่ของ CDC คุณต้องสง่สำ�เน�คำ�ประก�ศน้ีให้กับเจ้�ของบ้�น  ผู้จัดก�ร
ทรพัย์สนิ เจ้�ของชุมชนบ้�นท่ีผลิตแบบสำ�เรจ็ หรอืบุคคลอ่ืนท่ีมีสทิธ์ิขับไล่คุณ ผู้ ใหญ่แตล่ะคนที่มีช่ือระบุไว้ ในสัญญา
เช่าหรอืสัญญาที่อยู่อาศัยตอ้งกรอกคำาประกาศน้ี  คำาส่ังดงักล่าวน้ีจะป้องกันไม่ ให้คณุถูกขับไล่หรอืให้ออกจากที่ที่คณุอาศัยอยู่
จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2020 เวน้แตค่ำาส่ังของ CDC จะมีการขยายเวลา เปลี่ยนแปลง หรอืสิน้สุด  และคณุยังคงตอ้งจ่ายคา่
เช่าและปฏิบัตติามเงื่อนไขการเช่าและกฎอื่นๆ ทัง้หมดของสถานที่ที่คณุอาศัยอยู่  คณุอาจยังคงถูกขับไล่ ได ้ดว้ยเหตผุลบาง
ประการนอกเหนือจากการไม่ชำาระคา่เช่า คำาประกาศน้ีเป็นคำาให้การสาบานซ่ึงหมายความวา่คณุสามารถถูกดำาเนินคด ีจำาคกุ 
หรอืเสียคา่ปรบัไดห้ากคณุโกหก ทำาให้เข้าใจผิด หรอืละเวน้ข้อมูลสำาคญั ให้เก็บสำาเนาหรอืรปูภาพของคำาประกาศน้ีไวเ้พื่อเป็น
หลักฐาน

คำาแนะนำาสำาหรบัเจ้าของบ้านหรอืบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ ในการขับไล่
หลังจ�กได้รบัคำ�ประก�ศน้ี จะถือเป็นก�รละเมิดคำ�สัง่ท่ีจะ "ดำ�เนินก�รใดๆ" เพ่ือ "ขับไล่หรอืทำ�ให้เกิดก�รออกไปของ
บุคคลท่ีได้รบัคว�มคุ้มครองไปจ�กท่ีพักอ�ศยั" ยกเวน้สำ�หรบัเหตุผลท่ีได้รบัอนุญ�ตอย่�งใดอย่�งหน่ึงต�มท่ีระบุไว้
ในคำ�สัง่ ซ่ึงการน้ีรวมถึงการออกใบแจ้งให้ย้ายออก การยื่นคำารอ้งเพื่อขับไล่ตอ่ศาล หรอืการยื่นเรือ่งเพื่อแสดงสิทธิ์ ในการครอบ
ครอง บุคคลที่ละเมิดคำาส่ัง CDC ซ่ึงคำาประกาศน้ีเป็นเอกสารแนบอาจถูกปรบัไม่เกิน 100,000 ดอลลารห์ากการละเมิดไม่ส่งผล
ให้เสียชีวติ หรอืจำาคกุหน่ึงปีหรอืทัง้จำาทัง้ปรบั หรอืปรบัไม่เกิน 250,000 ดอลลารห์ากการละเมิดส่งผลให้เสียชีวติหรอืจำาคกุหน่ึง
ปีหรอืทัง้จำาทัง้ปรบัหรอืตามที่กฎหมายบัญญัติ ไวเ้ป็นอย่างอื่น  องคก์รที่ละเมิดคำาส่ังน้ีอาจถูกปรบั ไม่เกิน 200,000 ดอลลารต์อ่
เหตกุารณ์หากการละเมิดไม่ส่งผลให้เสียชีวติ หรอื 500,000 ดอลลารต์อ่เหตกุารณ์หากการละเมิดส่งผลให้เสียชีวติหรอืตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไวเ้ป็นอย่างอื่น กระทรวงยุตธิรรมแห่งสหรฐัอเมรกิาอาจเริม่กระบวนการทางศาลตามความเหมาะสมเพื่อให้มี
การลงโทษทางอาญา (18 U.S.C. 3559, 3571; 42 U.S.C. 271; 42 CFR 70.18)

ข้าพเจ้าขอรบัรองวา่ไดส่้งสำาเนาเอกสารน้ีให้กับเจ้าของบ้านของข้าพเจ้าและ/หรอืเจ้าของสถานที่ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่      ดว้ยวธิี
การส่งตอ่ไปน้ี (เลือกไดทุ้กข้อที่เกี่ยวข้อง):

 □ ส่งจดหมายชัน้หน่ึงถึง:        วนัที่:    
 □ ส่งจดหมายรบัรองถึง:        วนัท:    

หมายเลขตดิตาม:       
 □ อีเมลถึง:        วนัท:    
 □ ส่งแฟกซ์หมายเลข: ( ) -   วนัท:    
 □ ส่งข้อความหมายเลข: ( ) -   วนัท:    
 □ จัดส่งถึงมือ (ผู้รบัช่ือ):        วนัท:    
 □ อื่น ๆ (อธิบาย):        วนัท:    



DECLARATION OF ELIGIBILITY

I certify under penalty of perjury, pursuant to 28 U.S.C. 1746, that the foregoing are true and correct:

• I  have  used  best  efforts  to  obtain all available government assistance for rent or housing;1

• I either expect to earn no more than $99,000 in annual income for Calendar Year 2020 (or no more than 
$198,000 if filing a joint tax return), was not required to report any income in 2019 to the U.S. Internal 
Revenue Service, or received an Economic Impact Payment (stimulus check) pursuant to Section 2201 of the 
CARES Act;

• I am unable to pay my full rent or make a full housing payment due to substantial loss of household income, 
loss of compensable hours of work or wages, lay-offs, or extraordinary out-of-pocket medical expenses;

• I am using best efforts to make timely partial payments that are as close to the full payment as the individual’s 
circumstances may permit, taking into account other nondiscretionary expenses;

• If evicted I would likely become homeless, need to move into a homeless shelter, or need to move into a new 
residence shared by other people who live in close quarters because I have no other available housing options.3

• I understand that I must still pay rent or make a housing payment, and comply with other obligations that I 
may have under my tenancy, lease agreement, or similar contract. I further understand that fees, penalties, or 
interest for not paying rent or making a housing payment on time as required by my tenancy, lease agreement, 
or similar contract may still be charged or collected.

• I further understand that at the end of this temporary halt on evictions on December 31, 2020, my housing 
provider may require payment in full for all payments not made prior to and during the temporary halt and 
failure to pay may make me subject to eviction pursuant to State and local laws.

• I understand that any false or misleading statements or omissions may result in criminal and civil actions for 
fines, penalties, damages, or imprisonment.

Signature of Declarant Date

1 “Available government assistance” means any governmental rental or housing payment benefits available to the 
individual or any household member.

2 An “extraordinary” medical expense is any unreimbursed medical expense likely to exceed 7.5% of one’s adjusted 
gross income for the year.

3 “Available housing” means any available, unoccupied residential property, or other space for occupancy in any 
seasonal or temporary housing, that would not violate Federal, State, or local occupancy standards and that would not 
result in an overall increase of housing cost to you.
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2019 to the U.S. Internal Revenue Service, or received an Economic Impact Payment (stimu-
lus check) pursuant to Section 2201 of the CARES Act;

• I am unable to pay my full rent or make a full housing payment due to substantial loss of 
household income, loss of compensable hours of work or wages, lay-offs, or extraordinary out-
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understand that fees, penalties, or interest for not paying rent or making a housing payment 
on time as required by my tenancy, lease agreement, or similar contract may still be charged 
or collected.
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individual or any household member.

2 An “extraordinary” medical expense is any unreimbursed medical expense likely to exceed 7.5% of one’s adjusted 
gross income for the year.

3 “Available housing” means any available, unoccupied residential property, or other space for occupancy in any 
seasonal or temporary housing, that would not violate Federal, State, or local occupancy standards and that would not 
result in an overall increase of housing cost to you.


