คําแนะนําผู้เช่ าบ้ านสู่ โควิด-19
เอกสารข้อเท็จจริ งอันนี1ให้ขอ้ มูลเบิ1องต้นเกี9ยวกับการเช่าบ้านในช่วงการระบาดของโรคโตวิด129ได้มีการนําการคุม้ ครองผูเ้ ช่าเป็ นพิเศษให้มาเป็ นส่ วนหนี9งของการเลื9อนกําหนดชําระหนี1การขับไล่ออกจกบ้านเช่าแห่งรั
ฐนิวเซาธ์เวลส์(นิวเซาธ์เวลส์ อีวคิ เชิ9นส์ มอเรอะทอเรี9 ยม -NSW Evictions Moratorium)ตั1งแต่วนั ที9 15 เมษายน ปี
ค.ศ.2020 จนถึงวันที9 15 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2020 ถ้าไม่มีการเลื9อนกําหนดไปอีก
หากท่ านได้ รับผลกระทบด้ วยปัญหาอย่ างใดอย่ างหนึAงดังข้ างล่ างนีD โปรดติดต่ อขอคําปรึกษา
และหน่ วยงานทีเA ป็ นกระบอกเสี ยงเกียA วกับการเช่ าบ้ านในท้ องทีขA องท่ าน
จะค้ นหาหน่ วยงานบริการให้ คาํ ปรึกษาในท้ องทีขA องท่ านได้ ทtีA enants.org.auและกรอกรหัสไปรษณีย์ท่านลงในช่ องขอคํา
ปรึกษาGet Advice
คําปรึกษาฟรีและเก็บเป็ นความลับ
ถาม.
มีความคุ้มครองอะไรบ้ างระบุไว้ ในการเลืAอนกําหนดชําระหนีกD ารขับไล่ ออกจากบ้ านเช่ าแห่ งรัฐนิวเซาธ์ เวลส์ (นิวเซาธ์ เวลส์
อีวคิ เชิAนส์ มอเรอะทอเรีAยมNSW Evictions Moratorium)ข้ าพเจ้ าจะโดนขับไล่ ออกจากบ้ านเช่ าได้ หรื อไม่
ตอบ. ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์มีขอ้ บังคับเรื9 องการการขับไล่ออกในกรณี ที9ท่านค้างชําระค่าเช่าเนื9องมาจากโควิด-19
ให้ตรวจดูวา่ ท่านมีสิทธิดงั ข้างล่างนี1หรื อไม่
หากท่านค้างชําระค่าเช่าจากวันที9 14 มิถุนายน และเจ้าของบ้านต้องการขับไล่ท่านออกจากบ้าน
พวกเขาต้องยืน9 ใบสมัครไปยังศาลพลเรื อนและการธุรการและแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (เดอะนิวเซาธ์เวลส์ ซิเวิล แอนด์
แอดมินนิสเตรทีฟ ไตรบิวนัล-the NSW Civil and Administrative Tribunal)
พวกเขาต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการเจรจาต่อรองการลดค่าเช่ากับท่านอย่างเป็ นทางการผ่านการพิจารณาของหน่วยงานการ
ค้ายุติธรรม ( แฟร์เทรดดิ1ง-Fair Trading) (ดูคาํ ถามที9 3 ข้างล่างนี1) และว่ากรณี ของท่านนั1นยุติธรรมและเหมาะสม
ถ้าท่านไม่ได้คา้ งชําระค่าเช่า เจ้าของบ้านยังสามารถจะขับไล่ท่านออกจากบ้านด้วยเพตุผลอื9นๆได้
อย่างไรก็ตามท่านอาจมีสิทธิต่อเวลาการแจ้งเรื9 องให้ทราบล่วงหน้า 90 วันซึ9งก็ข1 ีนกับเหตุผลในการขับไล่ออก
แต่การต่อเวลาแจ้งเรื9 องล่วงหน้านี1ใช้กบั ทุกคน
ถาม. ข้ าพเจ้ าได้ รับการคุ้มครองจากการขับไล่ นีหD รื อไม่

ตอบ.ท่านจะมีสิทธิได้รับการตุม้ ครองนี1หากว่ารายได้ในครัวเรื อนถูกลดลงไป 25% หรื อเกินกว่านั1นเนื9องจากท่าน
หรื อสมาชิกในครัวเรื อนที9จ่ายค่าเช่าได้ได้กระทําดังนี1
•
•

สู ญเสี ยรายได้ หรื อตกงานเนิ9องจากโควิด-19
ต้องหยุดทํางานหรื อ ลดชัว9 โมงทํางานเนื9องการเจ็บป่ วยเพราะโคโรน่าไวรัส หรื อต้องรับผิดชอบเป็ นผูด้ ูแลคนป่ วย

ถาม. ข้ าพเจ้ าต้ องจ่ ายค่ าเช่ าหรื อไม่
ตอบ.
การใช้มาตรการการเลื9อนกําหนดชําระหนี1การขับไล่ออกจากบ้านเช่าแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถจ
ะงดจ่ายค่าเช่าบ้านหรื อจะจ่ายค่าเช่าน้อยลงได้โดยอัตโนมัติถา้ ท่านมีความลําบากในการจ่ายค่าเช่าขอให้ยงั คงจ่ายค่าเช่าต่อไ
ปให้มากเท่าที9สามารถทําได้ และเขียนจดหมายไปเจรจาขอให้เจ้าของบ้านหรื อเอเย่นต์ลดค่าเช่าในทันที
ถ้าท่านมีสิทธิดงั กล่าว(ดังข้างบน)เจ้าของบ้านจําเป็ นต้องเจรจากับท่านก่อนที9จะขับไล่ท่านออกไปจากบ้านเพราะค้างชําระค่
าเช่า
ลักษณะการลดราคาค่าเช่าที9ท่านจะเจรจาสามารถจะเป็ นการขอเว้นจ่าย
หรื อการยืดเวลาจ่ายหรื อเป็ นการผสมผสานกันทั1งสองแบบ
•
•

การยกเว้นจ่ายค่าเช่าเป็ นตรงที9วา่ เจ้าของบ้านตกลงว่าท่านไม่คอ้ งจ่ายค่าเช่าทั1งหมด หรื อ ตัดให้จ่ายบางส่ วนของค่าเช่า
การเลื9อนจ่ายค่าเช่าเป็ นตรงที9วา่ เลื9อนวันที9กาํ หนดของการจ่ายค่าเช่าหรื อการจ่ายจํานวนบางส่ วนของค่าเช่าไปในตอนห
ลัง

ขอให้คิดให้รอบคอบเกี9ยวกับข้อเสนอของการเลื9อนจ่ายค่าเช่าและดูวา่ ท่านสามารถจะจ่ายคืนส่ วนที9ติดค้างย้อนหลังได้ในอ
นาคตหรื อไม่
ถ้าท่านตกลงกับการเลื9อนจ่ายก็ขอให้เจรจาระบุแน่นอนลงไปถึงแผนการจ่ายคืนที9เหมาะสมตลอดจนวันที9ที9จะเริ9 มสําหรับแ
ผนนี1
ขอให้ระวังตัวถึงข้อกฎหมายต่างๆซึ9งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของบ้านพัก เช่น บ้านกลุ่มสังคม
บ้านราคาประหยัด บ้านพักจ่ายค่ากินอยู่ และบ้านแบ่งเช่า ขอให้ไปขอคําปรี กษาถ้าไม่แน่ใจเรื9 องประเภทของข้อตกลงที9มีมา
ถาม. จะเป็ นอะไรไปหรื อไม่ ถ้าข้ าพเจ้ าจะเลิกเช่ าเร็วขึนD
ตอบ.
ถ้าท่านมีสญ
ั ญาเช่าต่อเนื9องที9ไม่กาํ หนดวันที9หยุดเช่าไว้ท่านก็สามารถจะเลิกการเช่าได้โดยการเขียนจดหมายไปแจ้งให้ทรา
บล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน
ถ้าหากท่านมีสญ
ั ญาเช่าที9กาํ หนดวันที9เลิกเช่าไว้แล้วท่านต้องการจะย้ายออกก่อนครบวันที9กาํ หนดไว้
ท่านอาจต้องจ่ายค่าเลิกสัญญา หรื อจ่ายค่าชดเชยค่าเสี ยหายในการเลิกสัญญาก่อนกําหนด
อย่างไรก็ตามหากท่านประสบความลําบากด้านการเงินเนื9องจากโควิค-19

และได้พยายามจะมีการเจรจาต่อรองค่าเช่ากับเจ้าของบ้านหลายครั1งแล้วแต่ไม่สาํ เร็ จ
ท่านก็สามารถจะยืน9 เรื9 องไปยังเอ็นซีเอที NCAT (ดังข้างล่าง) เพื9อจะขอลดค่าเลิกสัญญาให้เหลือสู งสุ ดไม่เกินค่าเช่า 2
สัปดาห์
ถาม. ข้ าพเจ้ าจะเสี ยประวัตเิ นืAองจากการค้ างชําระค่ าเช่ าหรื อไม่
ตอบ. มีขอ้ ห้ามที9คุม้ ครองผูเ้ ช่าบ้านไว้จากการโดนขึ1นบัญชีเสี ยประวัติในการเช่าบ้าน
ในกรณี คา้ งชําระค่าเช่าบ้านและสมาชิกในครัวเรื อนของท่านหนึ9งคนหรื อมากกว่านั1นที9เป็ นผูจ้ ่ายค่าเช่าบ้านมีรายได้รวมกัน
ต่อสัปดาห์ลดลง 25% หรื อเกินกว่านั1นเนื9องจากโควิด-19
ถาม. เอเย่ นต์ หรื อเจ้ าของบ้ านสามารถจะอนุญาตให้ คนอืAนเข้ ามาตรวจดูบ้านเพืAอจะขายหรื อให้ เช่ าได้ หรื อไม่
ตอบ. ได้
อย่างไรก็ตามถ้าเอเย่นต์หรื อเจ้าของบ้านจะนําคนอื9นๆผ่านเข้ามาในบ้านท่านต้องมีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านสุ ขภาพแห่ง
รัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ ขอให้ตรวจสอบคําสัง9 และข้อบังคับด้านสาธารณสุ ขได้ที9นี9:URL
ถาม.ข้ าพเจ้ าจะต้ องอนุญาตให้ ใครเข้ ามาซ่ อมแซมอะไรต่ างๆหรื อไม่
ตอบ. เจ้าของบ้านหรื อเอเย่นต์
หรื อใครอีกคนที9ได้รับมอบอํานาจโดยเจ้าของบ้านสามารถจะเข้ามาในตัวบ้านเพื9อทํางานที9คา้ งไว้ต่อหรื อประเมินสิ9 งจําเป็ นใ
นการซ่อมแซมที9ไม่เร่ งด่วนได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รับอนุญาตจากท่านตราบเท่าที9เขาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลา 2
วันก่อนทุกๆครั1ง อย่างไรก็ตามต้องมีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านสาธารณสุ ขแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์อีกด้วย
ถาม. ข้ าพเจ้ าเช่ าบ้ านไว้ ในออสเตรเลียแค่ ไม่ สามารถจะกลับเข้ ามาอยู่เนืAองจากคําสัA งห้ ามเดินทางเข้ ามา
จะทําอะไรได้ บ้างในเกียA วกับเรืA องค่ าเช่ า
ตอบ. ถ้าท่านต้องการจะเก็บบ้านไว้สาํ หรับตอนกลับมาก็ตอ้ งหาวิธีจ่ายค่าเช่าบางส่ วนบ้าง
ท่านอาจจะสามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าของบ้านแต่พวกเขาไม่มีขอ้ ผูกมัดที9จะเก็บบ้านไว้ให้ท่าน
อีกวิธีหนึ9ง ถ้าท่านต้องการจะเลิกสัญญาเช่าเร็ วขึ1นก็อาจต้องจ่ายค่าเลิกสัญญาหรื อค่าชดเชยความเสี ยหาย( ดู
‘การงดสัญญาเช่าเร็ วขึ1น‘ ดังข้างบน)
ถ้าท่านมีขอ้ สัญญากับทางหมู่บา้ นพักอาศัยในบริ เวณมหาวิทยาลัยUniversity Campus Living Villageหรื อ
ผูจ้ ดั บ้านให้เช่าเช่น อิ_กกลู-Igluหรื อเออบานเน้สท์– Urbanestหรื อ
ท่านกําลังเช่าส่ วนตัวจากเจ้าของบ้านเองแต่ไม่มีสิทธิสาํ หรับการคุม้ ครอง (ดังข้างต้น)
ท่านยังสามารถพยายามเจรจากับเจ้าของบ้านเพื9อขอลดค่าเช่าบ้านช่วงอยูน่ อกประเทศออสเตรเลีย
ขอให้ รู้ ชัดถึงสิ ทธิต่างๆของท่านเกี9ยวกับเข้าของต่างๆของท่านที9เก็บไว้ในตัวบ้าน
ขอให้ระวังถึงกฎที9แตกต่างกันไปขึ1นอยูก่ บั ผูจ้ ดั บ้านให้เช่าของท่าน

ถาม. ข้ าพเจ้ าเป็ นนักศึกษานานาชาคิกาํ ลังพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
ไม่ สามารถออกไปนอกประเทศได้ และถูกขับไล่ ออกจากบ้ านเช่ า มีความช่ วยเหลืออะไรให้ แก่ ข้าพเจ้ าบ้ าง
ตอบ. ถ้าท่านเป็ นนักศึกษานานาชาติซ9 ึงถูกกักตัวไว้ในออสเตรเลียเนื9องจากโควิด-19
และถูกขับไล่หรื อกําลังจวนจะถูกขับไล่ออกจากบ้านเช่า ท่านอาจจะมีสิทธิได้ที9พกั วิกฤติแบบชัว9 ตราว
ขอให้โทรศัพท์สายด่วนของบริ การรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์-Service NSWหมายเลข 13 77 88 เพื9อขอข้อมูลเพิ9มเติม
ถาม. ข้ าพเจ้ ามีวธิ ีอย่ างไรจะยืAนใบสมัครไปยังศาลพลเรื อนและการธุรการและแห่ งรัฐนิวเซาธ์ เวลส์ (เดอะนิวเซาธ์ เวลส์
ซิเวิล แอนด์ แอดมินนิสเตรทีฟ ไตรบิวนัล- the NSW Civil and Administrative Tribunal)
คอบ. ถ้าท่านต้องการจะยืน9 เรื9 องไปยังศาลนี1ท่านสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ ( ncat.nsw.gov.au )ค่าสมัคร 51 เหรี ยญ
หรื อ 13 เหรี ยญถ้าท่านกําลังได้รับเงินช่วยเหลือเต็มที9ถาวรหรื อเงินช่วยเหลืออื9นจากรัฐบาล
ขณะนี1ศาลนี1จดั การไต่สวนคดีทางโทรศัพท์
ถ้าท่านไม่สบายก็สามารถจะใช้ใบรับรองแพทย์ของท่านไปยืน9 ขอให้ศาลเลื9อนการไต่สวนได้
ถาม.ข้ าพเจ้ าจะหาข้ อมูลเพิมA เติมได้ ทไีA หนบ้ าง
ตอบ. มีข้อมูลเพิมA เติมเกียA วกับการเช่ าบ้ านและโควิด-19 ทีtA enants.org.au/covid19/guide

For free tenancy advice, call your local Tenants' Advice and Advocacy Service:
SYDNEY:
• Eastern
• Inner
• Inner West
• Northern
• Southern
• South West
• Western

9386 9147
9698 5975
9559 2899
9559 2899
9787 4679
4628 1678
8833 0933

REGIONAL:
• Blue Mountains
• Central Coast
• Hunter
• Illawarra Sth Coast
• Mid Coast
• Northern Rivers
• Northwest NSW
• Southwest NSW

4704 0201
4353 5515
4969 7666
4274 3475
6583 9866
6621 1022
1800 836 268
1300 483 786

ABORIGINAL:
• Sydney
• West NSW
• South NSW
• North NSW

9833 3314
6881 5700
1800 672 185
1800 248 913

WEBSITE: tenants.org.au
NSW FAIR TRADING: 13 32 20

This factsheet is intended as a
guide to the law and should not
be used as a substitute for legal
advice. It applies to people who
live in, or are affected by, the law
as it applies in New South Wales,
Australia. ©Tenants’ Union of NSW

