C.D.C. Eviction Moratorium Fact Sheet
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค (Centers for Disease Control - C.D.C) ได้ออกประกาศหยุดยัง้ การขับไล่ออกจากบ้านระดับชาติ
สำ�หรับผู้เช่าเกือบทัง้ หมดในสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยป้ องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 คำ�สั่งนี ้มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วน
ั ที่ 4 กันยายน 2020 ถึงวันที่ 31
่
้
ธันวาคม 2020 คำ�สัง่ นี มิ ได้นำ�มาแทนทีหรือลบล้างการคุ้มครองจากการขับไล่ออกจากบ้านของรัฐหรือท้องถิ่นที่มีความเข้มงวดกว่า่ ผู้เช่าและ
ผู้รณรงค์ควรยังทำ�งานต่อไปเพื่อเรียกร้องการป้ องกันการขับไล่ ในระดับท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางที่ม่ันคง

สิง่ ที่คุณต้องรู้
•
•
•

•
•

คำ�สั่งนี ้ครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ี ให้เช่าเกือบทัง้ หมด
รวมถึงบ้านเดีย่ ว รถบ้านี่ และอพาร์ตเมนท์
คำ�สั่งนี ้ห้ามมิ ให้เจ้าของบ้านทำ�การขับไล่ผู้เช่าที่มิ ได้ชำ�ระเงิน
้ ปี 2020 หากผู้เช่าได้ส่งคำ�ประกาศของ CDC
ค่าเช่าจนถึงสิน
ไปยังเจ้าของบ้าน (ดูค�ำ ประกาศด้านล่าง)
เมื่อผู้เช่าส่งใบประกาศไปยังเจ้าของบ้านแล้ว เจ้าของบ้านจะไม่
สามารถดำ�เนิ นการใด ๆ เพื่อขับไล่หรือเป็ นเหตุให้ผู้เช่ารายนั ้น
ต้องย้ายออกเนื่ องจากการไม่ชำ�ระเงินค่าเช่าก่อนเดือนมกราคม
2021 – รวมถึงการกระทำ� เช่น การขับไล่ ผู้เช่าโดยผ่านการ
ฟ้ องร้องต่อศาล หรือการคุกคามหรือข่มขู่ผู้เช่าให้ย้ายออก
คำ�ประกาศไม่ ได้ยกเลิกหรือหยุดค่าเช่าจากการค้างชำ�ระหรือ
หยุดการสร้างก่อตัวหนี ้ทับถมจากค่าเช่าที่คา้ งชำ�ระซึ่งจะถึง
กำ�หนดที่ตอ้ งจ่ายหลังจากที่ค�ำ สั่งนี ้หมดอายุลง
คำ�สั่งนี ้อนุ ญาตให้สามารถขับไล่ผู้เช่าที่สามารถไล่ออกก่อน
เดือนมกราคมได้ดว้ ยเหตุผลบางประการนอกเหนื อจากการไม่
ชำ�ระเงินค่าเช่า ซึ่งรวมถึง (เว้นแต่กฎหมายของรัฐหรือท้องถิ่น
จะให้ความคุม้ ครองในด้าน "การไล่ท่มี ีเหตุสมควร" ที่เข้มงวด
กว่า):
• ใช้สถานที่เช่าในการกระทำ�ที่มีความผิดทางอาญา; คุกคาม
ทางสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยอื่น; สร้าง
ความเสียหายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญต่อ
ทรัพย์สิน; ละเมิดกฎอาคารที่เกี่ยวข้อง, กฎข้อบังคับด้าน
สุขภาพ, หรือระเบียบข้อบังคับที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและความปลอดภัย; หรือละเมิดข้อผูกพัน
ตามสัญญาอื่นนอกเหนื อจากการชำ�ระเงินค่าเช่าตามเวลา
ที่กำ�หนดหรือการชำ�ระเงินที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่
คล้ายคลึงกัน (รวมถึงการไม่ชำ�ระเงิน หรือการชำ�ระเงิน
ล่าช้าของ-ค่าธรรมเนี ยม, ค่าปรับ หรือดอกเบีย้ ด้วย)

ิ ธิ์หรือไม่
ฉั นมีสท
เช่ามีสิทธิ์ ได้รบั ความคุม้ ครองหาก:
ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเนื่ องจากสูญเสียรายได้หรือมีคา่ ใช้จ่าย
รักษาพยาบาล
• คาดว่าจะมีรายได้ส่วนบุคคลในปี 2020 น้ อยกว่า 99,000
ดอลลาร์ หรือน้ อยกว่า 198,000 ดอลลาร์ตอ่ ครัวเรือน หรือได้รบั
เช็คช่วยเหลือStimulusเพื่อช่วยกระตุน
้ เศรษฐกิจหรืออยู่ ใน
ข่ายที่ ไม่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการชำ�ระภาษี ของปี 2019
• ลองหรือพยายามที่จะเข้าถึงกองทุนรัฐบาลเพื่อขอความช่วย
เหลือเรือ่ งค่าเช่าที่อาจมี ให้
• ทำ�ความเข้าใจว่ามีหน้ าที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าหากเป็ นไปได้ รวมถึง
้ อยู่กับความสามารถที่จะจ่ายได้
การจ่ายค่าเช่าบางส่วน ขึน
• หากถูกขับไล่ออกจากบ้าน ผู้เช่าซึ่งจะทกลายเป็ นคนไร้บ้าน
หรือจะต้องย้ายไปอยู่ ในสภาพที่อยู่อาศัยที่แออัดหรือต่�ำ กว่า
มาตรฐาน
เพื่อให้ ได้รบั ความคุม้ ครองเหล่านี ้ ผู้เช่า – และผู้ ใหญ่ทุกคนที่
อาศัยอยู่ ในครัวเรือน – ต้องส่งใบประกาศที่มีลายเซ็น (ดูดา้ นล่าง)
ถึงเจ้าของบ้านเช่า โดยระบุวา่ พวกเขามีสิทธิ์และพวกเขากำ�ลังพูด
ความจริงภายใต้บทลงโทษของกฎหมาย ผู้เช่าควรเก็บสำ�เนาคำ�
ประกาศและหนั งสือตอบทัง้ หมดที่มีกับเจ้าของบ้านไว้เป็ นหลักฐาน
•

้ ที่ของคุณหรือองค์กร
ติดต่อองค์กรบริการด้านกฎหมายในเขตพืน
่
่
่
ชุมชนท้องถิ่นทีมีการจัดกลุ่มเพือเชือมโยงกับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำ�ประกาศนี ้หรือหากคุณ
กำ�ลังถูกขับไล่
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คำ�ประกาศภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จสำ�หรับการหยุดการขับไล่ช่ัวคราวของ CDC เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม
้ ของโควิด – 19
ขึน
ก่อนลงนามในคำ�ประกาศของ CDC โปรดตรวจสอบคำ�ประกาศอย่างละเอียดและปรึกษากับทนายความ หากคุณมีข้อกังวลว่า
คุณมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ ำ�หนดหรือไม่
คำ�แนะนำ �สำ�หรับผู้เช่า
ประกาศนี ้มี ไว้สำ�หรับผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้ค�ำ สั่งของศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค
(CDC) ให้หยุดการขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยเป็ นการชั่วคราว (ไม่รวมการยึดอสังหาริมทรัพย์ ในการจำ�นองบ้าน) เพื่อป้ องกัน
้ ของโควิด-19 ภายใต้คำ�สัง่ ของ CDC คุณต้องส่งสำ�เนาคำ�ประกาศนี ้ ให้กับเจ้าของบ้าน ผู้จัดการ
การแพร่ระบาดเพิ่มขึน
ิ เจ้าของชุมชนบ้านที่ผลิตแบบสำ�เร็จ หรือบุคคลอื่นที่มีสท
ิ ธิ์ขับไล่คุณ ผู้ ใหญ่แต่ละคนที่มีช่ือระบุไว้ ในสัญญา
ทรัพย์สน
เช่าหรือสัญญาที่อยู่อาศัยต้องกรอกคำ�ประกาศนี ้ คำ�สั่งดังกล่าวนี ้จะป้ องกันไม่ ให้คณ
ุ ถูกขับไล่หรือให้ออกจากที่ท่คี ณ
ุ อาศัยอยู่
่
่
้ สุด และคุณยังคงต้องจ่ายค่า
จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2020 เว้นแต่ค�ำ สั่งของ CDC จะมีการขยายเวลา เปลียนแปลง หรือสิน
เช่าและปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการเช่าและกฎอื่นๆ ทัง้ หมดของสถานที่ท่คี ณ
ุ อาศัยอยู่ คุณอาจยังคงถูกขับไล่ ได้ ด้วยเหตุผลบาง
ประการนอกเหนื อจากการไม่ชำ�ระค่าเช่า คำ�ประกาศนี ้เป็ นคำ�ให้การสาบานซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถูกดำ�เนิ นคดี จำ�คุก
หรือเสียค่าปรับได้หากคุณโกหก ทำ�ให้เข้าใจผิด หรือละเว้นข้อมูลสำ�คัญ ให้เก็บสำ�เนาหรือรูปภาพของคำ�ประกาศนี ้ ไว้เพื่อเป็ น
หลักฐาน
คำ�แนะนำ �สำ�หรับเจ้าของบ้านหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ ในการขับไล่
หลังจากได้รบ
ั คำ�ประกาศนี ้ จะถือเป็ นการละเมิดคำ�สัง่ ที่จะ "ดำ�เนิ นการใดๆ" เพื่อ "ขับไล่หรือทำ�ให้เกิดการออกไปของ
บุคคลที่ ได้รบ
ั ความคุ้มครองไปจากที่พักอาศัย" ยกเว้นสำ�หรับเหตุผลที่ ได้รบ
ั อนุ ญาตอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ระบุไว้
่
่
่
้
ในคำ�สัง่ ซึงการนี รวมถึงการออกใบแจ้งให้ย้ายออก การยืนคำ�ร้องเพือขับไล่ตอ่ ศาล หรือการยื่นเรือ่ งเพื่อแสดงสิทธิ์ ในการครอบ
ครอง บุคคลที่ละเมิดคำ�สั่ง CDC ซึ่งคำ�ประกาศนี ้เป็ นเอกสารแนบอาจถูกปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์หากการละเมิดไม่ส่งผล
ให้เสียชีวติ หรือจำ�คุกหนึ่ งปี หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ หรือปรับไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์หากการละเมิดส่งผลให้เสียชีวติ หรือจำ�คุกหนึ่ ง
ปี หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้เป็ นอย่างอื่น องค์กรที่ละเมิดคำ�สั่งนี ้อาจถูกปรับ ไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์ตอ่
เหตุการณ์ หากการละเมิดไม่ส่งผลให้เสียชีวติ หรือ 500,000 ดอลลาร์ตอ่ เหตุการณ์ หากการละเมิดส่งผลให้เสียชีวติ หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไว้เป็ นอย่างอื่น กระทรวงยุตธิ รรมแห่งสหรัฐอเมริกาอาจเริม่ กระบวนการทางศาลตามความเหมาะสมเพื่อให้มี
การลงโทษทางอาญา (18 U.S.C. 3559, 3571; 42 U.S.C. 271; 42 CFR 70.18)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งสำ�เนาเอกสารนี ้ ให้กับเจ้าของบ้านของข้าพเจ้าและ/หรือเจ้าของสถานที่ท่ขี ้าพเจ้าอาศัยอยู่
การส่งต่อไปนี ้ (เลือกได้ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง):

□ ส่งจดหมายชัน้ หนึ่ งถึง: 						 วันที่: 			
□ ส่งจดหมายรับรองถึง: 						 วันท: 			
หมายเลขติดตาม: 						
□ อีเมลถึง: 						 วันท: 			
□ ส่งแฟกซ์หมายเลข: ( )
-		
วันท: 			
□ ส่งข้อความหมายเลข: ( )
-		
วันท: 			
□ จัดส่งถึงมือ (ผู้รบั ชื่อ): 						 วันท: 			
□ อื่น ๆ (อธิบาย): 						 วันท: 			

ด้วยวิธี

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

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

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

“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.
3
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