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ສິດຂອງລູກໜ ີ້  -  ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ບໍໍ່ ຍອມເຊົາໂທມາຫາຂີ້າພະເຈົີ້ າ. ຂີ້າພະເຈົີ້ າຈະເຮັດແນວໃດ? 

ທ່ານຄວນອ່ານໜັງສືນ ີ້  ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫີ້ເຂ ີ້ າໃຈ ການປະຕິບັດງານຂອງການຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ແລະ ສິດຕ່າງໆ ທ ່ ທ່ານມ . 

ຖີ້າບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ກໍາລັງຟີ້ອງທ່ານ, ຫລື ໄດີ້ ຄໍາຕັດສິນທ ່ ຂັດກັບທ່ານແລີ້ວ,  ໃຫີ້ເບ່ິງໜັງສື  ສິດຂອງລູກໜ ີ້  

ໃນການຟີ້ອງຮີ້ອງຄະດ  ຫລືຊຸດໜັງສືກ່ຽວກັບ ວິທ ຕອບໂຕີ້  ການຟີ້ອງເພ່ືອເກັບໜ ີ້  ຫລື 

ວິທ ອີ້າງສິດທິຂໍຍ ກເວັີ້ ນຊັບສິນສ່ວນຕ ວ. ທ່ານສາມາດຫາໜັງສືເຫລ ່ ານ ີ້ ໄດີ້ ຢູ່ທ ່ ແວັບໄຊຕ໌  WashingtonLawHelp.org.  

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຄືຫຍັງ? 

ກ ດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ ແລະ ຣັຖ ກໍານ ດໃຫີ້  ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ເປັນທຸຣະກິດ ຫລື ອ ງກອນອັນໜ ່ ງ 

ຊ ່ ງມ ຈຸດປະສ ງຫລັກ ຄື ການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ . ບໍໍ່ ໄດີ້ຮວມ ສໍານັກງານເງິນສິນເຊືໍ່ ອ (ຄເຣດິດ) ຫລື 

ສໍານັກງານຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຂອງທຸຣະກິດ ຊ ໍ່ ງມ ຈຸດປະສົງຫລັກບໍໍ່ ແມໍ່ ນການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ .  

ຕົວຢໍ່າງ:  ສໍານັກງານເງິນສິນເຊ່ືອຂອງຫີ້າງສັພສິນຄີ້າ ຫລື ບໍຣິສັດຂາຍຣ ຖ, ຫລືທະນາຄານທ ່ ອອກບັດຄເຣດິດ 

ແລະພະຍາຍາມທ ່ ຈະທວງໜ ີ້ , ນ ີ້ ບ່ໍແມ່ນ "ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ " ພາຍໃຕີ້ກ ດໝາຍເຫລ ່ ານ ີ້ , 

ເພາະວ່າການຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ບ່ໍແມ່ນທຸຣະກິດຫລັກຂອງພວກເຂ າ.  

 ທະນາຍຄວາມທ ່ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຜູີ້ ບໍຣິໂພກເປັນປະຈໍາ ແມ່ນໄດີ້ ຖືວ່າເປັນ "ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ", 

ຈ ່ ງຕີ້ອງປະຕິບັດຕາມ ກ ດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ.  

ມ ທັງກ ດໝາຍຣັຖບານກາງແລະກ ດໝາຍຣັຖ ຊ ່ ງປ ກປີ້ອງລູກໜ ີ້ ໃນເມ່ືອບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຕິດຕ່ໍພວກເຂ າ. ໃນ 

ຣັຖວໍຊິງຕັນ ກ ດໝາຍເຫລ ່ ານ ີ້  ຮຽກວ່າ "ກ ດໝາຍວ່າດີ້ວຍ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  (Collection Agency Act - 

CAA)" (RCW 19.16.100) ແລະ "ກ ດໝາຍຄຸີ້ມຄອງຜູີ້ ບໍຣິໂພກ (Consumer Protection Act - CPA)" (RCW 

19.86.010). ຣັຖບານກາງມ ກ ດໝາຍ ຮຽກວ່າ "ກ ດໝາຍວ່າດີ້ວຍ ວິທ ປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຢ່າງຍຸຕິທັມ 

(Fair Debt Collection Practices Act - FDCPA)" (15 U.S.C. 1692). 

ທ່ານສາມາດຫາກ ດໝາຍເຫລ ່ ານ ີ້ ໄດີ້ຕາມຫໍສມຸດທີ້ອງຖ່ິນ ຫລື ທາງອິນເທ ແນັຕ. 

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຈໍາເປັນຕີ້ອງເຮັດຫຍັງ? 

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຈໍາເປັນຕີ້ອງສ ່ ງໜັງສືເພ່ືອຕິດຕ່ໍທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບໜ ີ້ ສິນ.  ໃບແຈີ້ງຈາກ 

ບໍຣິສັດຈະຕີ້ອງມ ຂໍີ້ ມູນສະເພາະບາງຢ່າງ. ຖີ້າຄັີ້ ງແຮກທ ່ ບໍຣິສັດຕິດຕ່ໍທ່ານ ຫາກເຂ າຕິດຕ່ໍທ່ານທາງໂທລະສັບ, 

ທ່ານຈ ່ ງຢືນຢັດໃຫີ້ເຂ າຕີ້ອງຕິດຕ່ໍທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫີ້ໄດີ້ .  

ໃບແຈີ້ງຄັີ້ ງແຮກຈາກບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຕີ້ອງປະກອບດີ້ວຍຂໍີ້ ມູນທັງໝ ດຕ່ໍລ ງໄປນ ີ້ : 

 ຊ່ື ແລະ ທ ່ ຢູ່ ຂອງ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  

 ຈໍານວນຂອງໜ ີ້ , ບ ່ ງບອກໜ ີ້ ດັີ້ ງເດ ມ ແລະ ຣາຍລະອຽດປ ກຍ່ອຍອ່ືນໆ ຫລື ດອກເບັີ້ ຍ 

 ຊ່ືຂອງເຈ ີ້ າໜ ີ້  ທ ່ ທ່ານເປັນໜ ີ້   

 ຂໍີ້ ຄວາມວ່າ ນອກຈາກທ່ານຈະໂຕີ້ຖຽງກ່ຽວກັບໜ ີ້ ສິນ ພາຍໃນ  30 ມືີ້  ນັບແຕ່ວັນທ ່ ໄດີ້ ຮັບໃບແຈີ້ງແລີ້ວ, 

ທາງບໍຣິສັດ ຈະຖືວ່າ ການຕິດຕາມໜ ີ້ ນ ີ້ ແມ່ນຖືກຕີ້ອງແລີ້ວ  

 ຂໍີ້ ຄວາມວ່າ ຖີ້າທ່ານຮີ້ອງຂໍພາຍໃນ 30 ມືີ້ , ທາງຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຈະເອ າຊ່ືຂອງເຈ ີ້ າໜ ີ້ ຕ ີ້ ນຕໍໃຫີ້ , 

ຖີ້າແຕກຕ່າງຈາກຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/debtors-rights-in-a-lawsuit?ref=MHCvW
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/debtors-rights-in-a-lawsuit?ref=MHCvW
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-answer-a-lawsuit-for-debt-collection?ref=HKjhh
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=qLclJ
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=19.16.100
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=19.86.010
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=19.86.010
http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1692.shtml
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 ຂໍີ້ ຄວາມວ່າ ຖີ້າທ່ານແຈີ້ງໃຫີ້ທາງຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ພາຍໃນ 30 

ມືີ້ ນັບແຕ່ໄດີ້ ຮັບໃບແຈີ້ງ) ວ່າ ທ່ານໂຕີ້ຖຽງກ່ຽວກັບການຕິດໜ ີ້ , ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  

ຈະສ ່ ງຫລັກຖານກ່ຽວກັບການຕິດໜ ີ້  ໃຫີ້ແກ່ທ່ານທາງໄປສະນ  

 ການຕິດຕ່ໍສ່ືສານທຸກຢໍ່າງ ຈາກຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຈະຕີ້ອງເປ ດເຜ ຍຢ່າງແຈ່ມແຈີ້ງ ວ່າ 

ເປັນການທວງໜ ີ້  ແລະຕີ້ອງແຈີ້ງວ່າ ຂໍີ້ ມູນທຸກຢ່າງທ ່ ໄດີ້ ຮັບຈາກທ່ານ 

ເຂ າກໍຈະນໍາມາໃຊີ້ຕາມຈຸດປະສ ງນັີ້ ນ. 

ຖີ້າເປັນໜ ີ້ ສໍາລັບຄ່າຮັກສາດີ້ານການແພດ, ໃບແຈີ້ງຕີ້ອງແຈີ້ງສິດເຫລ ່ ານ ີ້ ດີ້ວຍ: 

 ສິດຂອງທ່ານໃນການຂໍຮູີ້ຈັກເລກບັນຊ ໜ ີ້ ດັີ້ ງເດ ມ,  

 ສິດຂອງທ່ານໃນການຂໍຮູີ້ຈັກວັນທ ທ ່ ທ່ານໄດີ້ ຈ່າຍງວດຊໍາຊໍາລະໜ ີ້ ຄັີ້ ງລີ້າສຸດ  

 ສິດຂອງທ່ານໃນການຂໍຮັບບັນຊ ໜ ີ້ ແຍກລາຍການ ທ ່ ມ ຣາຍລະອຽດດ່ັງນ ີ້ :  

o ຊ່ື ແລະ ທ ່ ຢູ່ ຂອງເຈ ີ້ າໜ ີ້ ດີ້ ານການແພດ,  

o ວັນທ ໃຫີ້ບໍຣິການແຕ່ລະຄັີ້ ງ,  

o ລາຍງານບໍຣິການທຸກຢ່າງທ ່ ຜູີ້ ໃຫີ້ ບໍຣິການອີ້າງວ່າໄດີ້ ໃຫີ້ທ່ານ,  

o ໜ ີ້ ເງິນຕ ີ້ ນ,  

o ການແກີ້ ໄຂຈໍານວນໜ ີ້  ຖີ້າມ , ແລະຈໍານວນເງິນໃຊີ້ໜ ີ້ ຈາກທ່ານຫລືຄ ນອ່ືນ ຖີ້າມ ,  

o ດອກເບັີ້ ຍຫລືຄ່າທໍານຽມ ຖີ້າມ , ແລະ  

o ວ່າທ່ານ ມ ສິດ ຫລື ບ່ໍມ ສິດ ຮັບການດູແລທ ່ ເປັນການກຸສ ນ ແລະວ່າໄດີ້ມ  ຫລື ບ່ໍໄດີ້ມ  

ການໃຊີ້ໜ ີ້ ດີ້ານການແພດຈາກເງິນກຸສ ນ 

 

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຈະບ່ໍສາມາດລາຍງານຂໍີ້ ມູນກ່ຽວກັບໜ ີ້ ດີ້ ານການແພດໃຫີ້ກັບຫີ້ອງການສິນເຊ່ືອ 

ເປັນເວລາຢ່າງໜີ້ ອຍ 180 ມືີ້ ນັບຕັີ້ ງແຕ່ວັນທ ຊ ່ ງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ໄດີ້ ຮັບຂໍີ້ ມູນກ່ຽວກັບໜ ີ້ ດ່ັງກ່າວ. 

 

ຖີ້ າຂີ້າພະເຈົີ້ າຄ ດວໍ່າຂີ້າພະເຈົີ້ າບໍໍ່ ໄດີ້ ຕິດໜ ີ້ ນັີ້ ນ ຈະເປັນຢໍ່າງໃດ? 

ຖີ້າທ່ານບ່ໍເຫັນພີ້ ອມວ່າທ່ານໄດີ້ຕິດໜ ີ້ ສ່ວນໃດສ່ວນໜ ່ ງຂອງຈໍານວນໜ ີ້ ນັີ້ ນ 

ທ່ານຕີ້ອງແຈີ້ງໃຫີ້ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຮູີ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາ 30 ມືີ້ ທ ່ ໄດີ້ອະທິບາຍຢູ່ຂີ້າງເທິງ. 

ເມ່ືອທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ໄດີ້ ຮັບໜັງສືແຈີ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ວ່າທ່ານບ່ໍເຫັນພີ້ ອມກັບໜ ີ້ ນັນ, 

ທາງບໍຣິສັດຈະຕີ້ອງຍຸຕິການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ໄວີ້ ກ່ອນ ຈ ນກວ່າເຂ າຈະໄດີ້ສ ່ ງຫລັກຖານຢັີ້ ງຢືນໃຫີ້ແກ່ທ່ານວ່າ 

ທ່ານໄດີ້ ເປັນໜ ີ້ ແທີ້ .  

ຈ ່ ງເກັບຮັກສາສໍາເນ າໜັງສືທຸກສະບັບທ ່ ທ່ານໄດີ້ສ ່ ງໄປຫາບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ . ເທ ່ າທ ່ ເປັນໄປໄດີ້ , 

ຈ ່ ງສ ່ ງທາງໄປສະນ ຮັບຮອງ ແບບຂໍໃບຮັບຮອງຈາກຜູີ້ ຮັບ (certified mail, return receipt requested). ເບ່ິງ 

ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #1. 

ຕົວຢໍ່າງຕໍ່າງໆ ຂອງການໂຕີ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບໜ ີ້ ສິນ:  
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 ທ່ານບ່ໍເຊ່ືອວ່າທ່ານໄດີ້ ຕິດໜ ີ້  ຫລື ບ່ໍເຊ່ືອຈໍານວນຂອງໜ ີ້ ສິນທ ່ ໄດີ້ບ ່ ງບອກມານັີ້ ນ  

 ທ່ານໄດີ້ ຈ່າຍໜ ີ້ ນັີ້ ນໄປແລີ້ວ  

 ຕອນນັີ້ ນທ່ານມ ບັດຄູປອງສຸຂະພາບ, 

ທາງເຈ ີ້ າໜ ີ້ ຈ ່ ງຄວນສ ່ ງໃບເກັບເງິນໄປຫາອ ງການດູແລສຸຂະພາບແຫ່ງຣັຖວໍຊິງຕັນ  

 ຕອນນັີ້ ນທ່ານໄດີ້ນອນຮັກສາຕ ວທ ່ ໂຮງໝໍ, ທ່ານໄດີ້ແຈີ້ງໃຫີ້ໂຮງໝໍວ່າ ທ່ານບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າຮັກສາ

ພະຍາບານ.  ທາງໂຮງໝໍຄວນພິຈາຣະນາໃຫີ້ມ ການຈ່າຍພາຍໃຕີ້ນະໂຍບາຍການກຸສ ນ. 

 ທ່ານເຊ່ືອວ່າ ການຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ແມ່ນຖືກຫີ້າມຕາມເງ່ືອນເວລາ.  (ເບ່ິງ ທາງລຸ່ມ).  

"ຖືກຫີ້ າມຕາມເງືໍ່ ອນເວລາ" ໝາຍຄວາມວໍ່າຢໍ່າງໃດ? 

ຕາມກ ດໝາຍ ມ ຂໍີ້ ຈໍາກັດຣະຍະເວລາ ເພ່ືອບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຈະສາມາດຍ່ືນຟີ້ອງໃສ່ທ່ານໄດີ້ , ຊ ່ ງເອ ີ້ ນວ່າ “ຂອບ

ເຂດອາຍຸຄວາມ”.  ຖີ້າກາຍເວລາກໍານ ດແລີ້ວ, ການຍ່ືນຟີ້ອງແມ່ນ "ຖືກຫີ້າມຕາມເງ່ືອນເວລາ".  

ສິດຮຽກຮີ້ອງນັີ້ ນໝ ດກໍານ ດຂອບເຂດເວລາໄປແລີ້ວ. ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ໄດີ້ ລໍຖີ້າດ ນໂພດ 

ຈ ່ ງບ່ໍສາມາດຮຽກຮີ້ອງສິດໄດີ້ດຽວນ ີ້ .   

ຣະຍະເວລາຈໍາກັດນັີ້ ນ ຈະແລີ້ວແຕ່ພືີ້ ນຖານຂອງໜ ີ້ ສິນ ຫລື ຊະນິດຂອງການຮຽກຮີ້ອງສິດນັີ້ ນ. 

ການຮຽກຮີ້ອງສ່ວນຫລາຍ ທ ່ ຢູ່ເທິງພືີ້ ນຖານຂອງສັນຍາຕ ກລ ງອັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ທ ່ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກ ດໝາຍຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ຈະຕີ້ອງເລ ີ້ ມຕ ີ້ ນຮຽກຮີ້ອງສິດ ພາຍໃນ ຫົກປ  

ນັບຕັີ້ ງແຕ່ວັນທ ຜິດນັດຊໍາລະໜ ີ້ ໃນບັນຊ ນັີ້ ນ 

(ປ ກກະຕິຈະນັບເລ ີ້ ມຕ ີ້ ນຈາກວັນທ ຂອງຄັີ້ ງທໍາອິດທ ່ ຜິດນັດໃນການຈ່າຍງວດ). 

ການຮຽກຮີ້ອງສ່ວນຫລາຍທ ່ ຢູ່ເທິງພືີ້ ນຖານຂອງ ສັນຍາຕ ກລ ງທາງປາກເປ ່ າ ຈະຕີ້ອງເລ ີ້ ມຕ ີ້ ນຮຽກຮີ້ອງສິດ ພາຍໃນ 

ສາມປ  ນັບຕັີ້ ງແຕ່ຜິດນັດຊໍາລະໜ ີ້ .    

ຖີ້າທ່ານຈ່າຍງວດຊໍາລະໜ ີ້ ຄັີ້ ງໜ ່ ງພາຍໃນຂອບເຂດອາຍຸຄວາມທ ່ ກໍາລັງນັບແລີ້ວ, ກໍຈະເຮັດໃຫີ້ເລ ີ້ ມນັບຂອບເຂດອາ

ຍຸຄວາມໃໝໍ່ . ເວ ີ້ າອ ກຢ່າງໜ ່ ງກໍຄື ເຈ ີ້ າໜ ີ້ ຈະມ ເວລາອ ກເຖິງ ຫ ກປ  ຫລື ສາມປ  (ອ ງຕາມປະເພດຂອງສັນຍາຊໍາລະໜ ີ້ ) 

ໃນການຍ່ືນຄະດ ເພ່ືອຟີ້ອງເກັບໜ ີ້ .  

ຖີ້າທ່ານຈ່າຍງວດຊໍາລະໜ ີ້ ຫລັງຈາກກາຍຂອບເຂດອາຍຸຄວາມໄປແລີ້ວ, 

ການຈ່າຍງວດຕອນນັີ້ ນກໍຈະບໍໍ່ ເຮັດໃຫີ້ ເລ ີ້ ມຂອບເຂດອາຍຸຄວາມໃໝໍ່ .  

 

ຕ ວຢ່າງ:   

1. ເວລາໝ ດເຂດເພ່ືອຍ່ືນຟີ້ອງເກັບໜ ີ້ ບັນຊ ບັດເງິນສິນເຊ່ືອ(ບັດຄເຣດິດ)ຂອງລູກໜ ີ້ ຜູີ້ໜ ່ ງ ແມ່ນ ວັນທ  15 

ເດືອນ 9 ປ  2019 (ຄື ຫ ກປ ຄ ບຖີ້ວນນັບຕັີ້ ງແຕ່ວັນທ ຜິດນັດຊໍາລະໜ ີ້ ໃນບັນຊ ນັີ້ ນ). 

ລູກໜ ີ້ ໄດີ້ ຈ່າຍງວດຊໍາລະໜ ີ້ ເມ່ືອ ວັນທ  15 ເດືອນ 8 ປ  2019.  

ເວລາໝ ດເຂດເພ່ືອເຈ ີ້ າໜ ີ້ ຫລືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຈະຍ່ືນຟີ້ອງເກັບໜ ີ້ ໄດີ້ ກໍຈ ່ ງຕ່ໍອອກໄປອ ກ 

ແລະຈະເລ ີ້ ມນັບຂອບເຂດອາຍຸຄວາມໃໝ່ຣະຍະຫ ກປ ເຕັມອ ກກໍຕ່ໍເມ່ືອວັນທ ຂອງການຜິດນັດຊໍາລະໜ ີ້ ຄັີ້ ງຕ່ໍໄປ

. 

2. ເວລາໝ ດເຂດເພ່ືອຍ່ືນຟີ້ອງເກັບໜ ີ້ ບັນຊ ບັດຄເຣດິດຂອງລູກໜ ີ້ ຜູີ້ໜ ່ ງ ແມ່ນ ວັນທ  15 ເດືອນ 9 ປ  2019. 

ເຈ ີ້ າໜ ີ້ ຫລືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ບ່ໍໄດີ້ ຍ່ືນຟີ້ອງເກັບໜ ີ້ ກ່ອນໝ ດເຂດເວລາ. 

ລູກໜ ີ້ ໄດີ້ ຈ່າຍງວດຊໍາລະໜ ີ້ ເມ່ືອ ວັນທ  30 ເດືອນ 9 ປ  2019.  
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ເຈ ີ້ າໜ ີ້ ຫລືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຈະບ່ໍມ ສິດໃນການຍ່ືນຟີ້ອງເກັບໜ ີ້ ນັີ້ ນໄດີ້ຕລອດໄປ, 

ເພາະສິດຟີ້ອງຮີ້ອງໃນໜ ີ້ ນັີ້ ນໝ ດອາຍຸຄວາມໄປແລີ້ວ. 

 

ຂີ້າພະເຈົີ້ າຈະເຮັດໃຫີ້  ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ເຊົາຕິດຕໍໍ່ ຂີ້າພະເຈົີ້ າໄດີ້ ບໍ? 

ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເຮັດໃຫີ້ເຊ າໄດີ້ . ພາຍໃຕີ້  ກ ດໝາຍວ່າດີ້ວຍ ວິທ ປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຢ່າງຍຸຕິທັມ (Fair Debt 

Collection Practices Act - FDCPA), ຖີ້າທ່ານແຈີ້ງຕ່ໍບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ບອກໃຫີ້ເຂ າເຊ າຕິດຕ່ໍກັບທ່ານຕ່ໍໄປ, ທາງບໍຣິສັດ ຈະສາມາດຕິດຕ່ໍທ່ານໄດີ້ສະເພາະເພ່ືອແຈີ້ງໃຫີ້ທ່ານວ່າ 

 ຈະຍຸຕິການພະຍາຍາມເກັບໜ ີ້ ຈາກທ່ານ  

 ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຕັີ້ ງໃຈຈະດໍາເນ ນການໃສ່ທ່ານ, ຢ່າງເຊ່ັນ ຍ່ືນຟີ້ອງທ່ານຕ່ໍສານ  

ກ ດໝາຍນ ີ້  ນໍາໃຊີ້ກັບທ່ານໄດີ້  ເຖິງທ່ານຈະຕິດໜ ີ້ ນັີ້ ນ ຫລືບ່ໍ ກໍຕາມ.  

ຈົດໝາຍທ ໍ່ ຈະຂຽນເຖິງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຄວນຂຽນຫຍັງໃສໍ່? 

ທ່ານຕີ້ອງໃສ່ຂໍີ້ ຄວາມດີ້ານລຸ່ມນ ີ້ ເຂ ີ້ ານໍາ: 

 ຊ່ື ແລະ ທ ່ ຢູ່ ຂອງທ່ານ  

 ຖີ້າມ , ເລກບັນຊ  ທ ່ ຢູ່ເທິງໜັງສືຣາຍການທ ່ ທ່ານໄດີ້ ຮັບຈາກບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້   

 ວັນທ  

 ຂໍີ້ ຄວາມວ່າ ທ່ານໃຊີ້ສິດພາຍໃຕີ້  ກ ດໝາຍ FDCPA  

 ຂໍີ້ ຄວາມວ່າ ທ່ານຕີ້ອງການໃຫີ້  ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຍຸຕິ ການໂທຣະສັບ ຫລື ຂຽນຈ ດໝາຍຫາທ່ານ 

ເບ່ິງ ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #2. ຢ່າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນ າຈ ດໝາຍນ ີ້ ໄວີ້ . ໃຫີ້ສ ່ ງຕ ີ້ ນສະບັບຂອງຈ ດໝາຍ 

ໄປໃຫີ້ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ .   ໃຫີ້ສ ່ ງສໍາເນ າສະບັບໜ ່ ງ ໄປໃຫີ້ເຈ ີ້ າໜ ີ້ ດັີ້ ງເດ ມ. 

ທ່ານຈໍາເປັນຕີ້ອງສ ່ ງຈ ດໝາຍນ ີ້ ໄປໃຫີ້  ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ທາງໄປສະນ ແຫ່ງສະຫະຣັຖ. 

ເພ່ືອເປັນຫລັກຖານພິສູດການສ ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບແລີ້ວ ຈ ່ ງສ ່ ງໄປສະນ ທ ່ ມ ການຕິດຕາມທາງອິນເຕ ເນັດ ຫລື ໄປສະນ ຮັບຮອງ. 

ຢ່າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນ າຈ ດໝາຍແລະຫລັກຖານພິສູດການສ ່ ງນ ີ້ ໄວີ້ . ຫລັງຈາກສ ່ ງແລີ້ວ, 

ຖີ້າບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຍັງຕິດຕ່ໍຫາທ່ານອ ກ, ເປັນອັນວ່າເຂ າໄດີ້ລະເມ ດຕ່ໍກ ດໝາຍ FDCPA ໄປແລີ້ວ. 

ທ່ານຈະມ ສິດຟີ້ອງຮີ້ອງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຮຽກຄ່າເສັຍຫາຍເປັນເງິນ ແລະ ຄ່າທະນາຍຄວາມ.  

ແຕ່ນ ີ້ ບ່ໍໄດີ້ ຍຸຕິທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ໃນການຟີ້ອງເອ າໜ ີ້ ນໍາທ່ານ. 

ມັນພຽງແຕ່ຍຸຕິເຂ າບ່ໍໃຫີ້ໂທຫລືສ ່ ງຈ ດໝາຍຫາທ່ານເທ ່ ານັີ້ ນ. 

ຊັບສິນໃດ ແລະ ຣາຍໄດີ້ ອັນໃດ ທ ໍ່ ກົດໝາຍໄດີ້ ປົກປີ້ອງຈາກການເກັບໜ ີ້ ? 

ຣາຍໄດີ້  ຊະນິດຕ່າງໆທ ່ ບ່ໍສາມາດຍ ດໄດີ້ :   

 ເງິນປະກັນສັງຄ ມ (SS) 

 ເງິນປະກັນສັງຄ ມເພ ີ້ ມເຕ ມ (SSI) 

 ຜ ນປະໂຫຍດນັກຣ ບເກ ່ າ 

http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1692.shtml
http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1692.shtml
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 ເງິນຊ່ວຍເຫລືອຊ ່ ວຄາວສໍາລັບຄອບຄ ວທ ່ ຂັດສ ນ (TANF)  

 ເງິນຄ່າລີ້ຽງລູກທ ່ ທ່ານຮັບ 

 ເງິນເບັີ້ ຍບໍານານສ່ວນຫລາຍ (ຝ່າຍເອກະຊ ນ, ຝ່າຍຣັຖບານກາງ, ແລະຝ່າຍຂີ້າຣາຊການພ ນລະເຮືອນ)   

 ເງິນຊ ດເຊ ຍວ່າງງານ 

 ເງິນກູີ້ ຄ່າເລ ່ າຮຽນຈາກຣັຖບານກາງ 

ເງິນເດືອນຂອງທ່ານທ ່ ຖືກຍ ກເວັີ້ ນ ສໍາລັບໜ ີ້ ຜູີ້ ບໍຣິໂພກ ແມ່ນ ອັດຕາຄ່າຈີ້າງຂັີ້ ນຕ່ໍາປະຈຸບັນທ ່ ຣັຖວໍຊິງຕັນກໍານ ດໄວີ້  

ຄູນດີ້ວຍ 35, ຫລື 80% ຂອງຄ່າຈີ້າງສຸດທິ (net wages) ຂອງທ່ານ, ອັນໃດກໍໄດີ້  ທ ່ ຫລາຍກວ່າ. (“ຄ່າຈີ້າງສຸດທິ” ແປວ່າ 

ຄ່າຈີ້າງຮວມທ ່ ຫັກພາສ , ເບັີ້ ຍປະກັນສັງຄ ມ, ແລະຄ່າອ່ືນໆ ທ ່ ກ ດໝາຍບັງຄັບໃຫີ້ຫັກເງິນເດືອນ.)   

ມ ການຍ ກເວັີ້ ນທ ່ ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການເກັບໜ ີ້  ໂດຍອ ງໃສ່ປະເພດຂອງໜ ີ້ , ເຊ່ັນ ພາສ ອາກອນ, ເງິນຄ່າລີ້ຽງລູກ, 

ຄໍາຕັດສິນສານເລ່ືອງເງິນກູີ້ ຄ່າເລ ່ າຮຽນຈາກເຈ ີ້ າໜ ີ້ ເອກະຊ ນ, ຄໍາຕັດສິນສານເລ່ືອງໜ ີ້ ຜູີ້ ບໍຣິໂພກ 

ແລະຄໍາຕັດສິນສານເລ່ືອງໜ ີ້ ປະເພດອ່ືນໆອ ກ. 

ຖີ້າຣາຍໄດີ້ຂອງທ່ານໄດີ້ ຮັບການຍ ກເວັີ້ ນຈາກໝາຍຫັກເງິນເດືອນ, ໃຫີ້ທ່ານຈ ່ ງແຈີ້ງໃຫີ້ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  

ຮັບຮູີ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຢ່າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນ າຈ ດໝາຍນ ີ້ ໄວີ້ .  

ຕົວຢໍ່າງ:  ຖີ້າຣາຍໄດີ້ທ ່ ທ່ານໄດີ້ ຮັບເປັນ ເງິນປະກັນສັງຄ ມ (Social Security) ເທ ່ ານັີ້ ນ, ຊ ່ ງໄດີ້ຖືກຍ ກເວັີ້ ນຈາກໝາຍ

ຫັກເງິນເດືອນ ອ ງຕາມກ ດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ,  ທ່ານກໍຄວນຂຽນບອກເລ່ືອງນ ີ້ ໃນຈ ດໝາຍ.  

ແລະທ່ານຄວນບອກເລ່ືອງນ ີ້ ໃສ່ໃນຈ ດໝາຍອ່ືນໆທຸກສະບັບທ ່ ທ່ານຂຽນຫາບໍຣິສັດ. (ຕົວຢໍ່າງ: ຈ ດໝາຍ 

"ຍຸຕິການຕິດຕ່ໍ ("cease communication” letter), ທ ່ ທ່ານຂຽນບອກບໍຣິສັດໃຫີ້ເຊ າໃນການຕິດຕ່ໍຫາທ່ານ.)  

ຈ ດໝາຍນ ີ້ ບ່ໍແມ່ນການປີ້ອງກັນຕ່ໍເຫດຕ ີ້ ນຕໍຂອງການຮຽກຮີ້ອງ, 

ແຕ່ມັນກໍເປັນການແຈີ້ງໃຫີ້ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຮັບຮູີ້ວ່າ ຣາຍໄດີ້ ທັງໝ ດທ ່ ທ່ານມ ນັີ້ ນ 

ແມ່ນຖືກຍ ກເວັີ້ ນຈາກໝາຍຫັກເງິນເດືອນ.  ຖີ້າບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຊະນະຄະດ  ແລີ້ວຕ່ໍມາ ຖີ້າບໍຣິສັດໄປຫັກເງິນ

ຈາກບັນຊ ທະນາຄານຂອງທ່ານທ ່ ມ ເງິນຊ ່ ງໄດີ້ ຮັບການຍ ກເວັີ້ ນ, ທ່ານຈະສາມາດຍ່ືນຟີ້ອງຄະດ ຕ່ໍບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້

ໄດີ້ ເພ່ືອຈະໄດີ້ ເງິນນັີ້ ນຄືນ. 

ມ ຊັບສິນບາງຢໍ່າງ ທ ່ ບ່ໍສາມາດຍ ດໄດີ້ ເພ່ືອເປັນການໃຊີ້ໜ ີ້ :  

 ເອກິວຕ  ຂອງເຮືອນ ມູນຄ່າເຖິງ $125,000  

 ຣ ຖຄັນໜ ່ ງທ ່ ມ ຣາຄາຈໍາກັດ   

 ຂອງສ່ວນຕ ວທ ່ ມ ຣາຄາຈໍາກັດ 

 ໂທຣະສັບມືຖື, ຄອມພິວເຕ  ແລະເຄ່ືອງພິມຂອງທ່ານ 

ຖີ້າເຈ ີ້ າໜ ີ້  ຫລື ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ພະຍາຍາມທ ່ ຈະໝາຍຍ ດຣາຍໄດີ້  ຫລື ຊັບສິນ ຂອງທ່ານ, ໃຫີ້ເບ່ິງ 

ວິທ ອີ້າງສິດທິຂໍຍ ກເວັີ້ ນຊັບສິນສ່ວນຕ ວ (How to Claim Personal Property Exemptions) ຢູ່ທ ່ ແວັບໄຊຕ໌ 

WashingtonLawHelp.org.  

ການປະຕິບັດທ ໍ່ ບໍໍ່ ຖືກຕີ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຄືຫຍັງ? 

ກ ດໝາຍຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ວ່າດີ້ວຍ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  (Collection Agency Act) ແລະ  

ກ ດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ ວ່າດີ້ວຍ ວິທ ປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຢ່າງຍຸຕິທັມ (Fair Debt Collection 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=vDdir


0200LA Debtors’ Rights: Dealing with Collection Agencies (Laotian) |July/ກໍຣະກະດາ 2019 

6 
 

Practices Act) ແມ່ນຫີ້າມບ່ໍໃຫີ້ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ໄດີ້ລ ບກວນ, ບອກກ່າວຂໍີ້ ຄວາມທ ່ ບ່ໍຈິງຫລືທ ່ ຈະນໍາພາໃຫີ້

ເຂ ີ້ າໃຈຜິດ, ຫລືປະຕິບັດການຢ່າງໃດທ ່ ບ່ໍຍຸຕິທັມ. ຖີ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າ 

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ໄດີ້ລ ບກວນທ່ານຢ່າງບ່ໍມ ເຫດຜ ນ ຫລື ໄດີ້ ຊັກນໍາໃຫີ້ເຂ ີ້ າໃຈຜິດ, ທ່ານສາມາດຟີ້ອງບໍຣິສັດໄດີ້ . 

ຖີ້າທ່ານຊະນະຄະດ , ທ່ານອາດຮັບຊ ດໃຊີ້ຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະ ຄ່າທະນາຍຄວາມໄດີ້ . ຕ່ໍລ ງໄປນ ີ້  ແມ່ນ 

ຕົວຢໍ່າງຂອງການລະເມ ດຕ່າງໆ:   

 ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້   ນາບຂູ່ວ່າຈະບອກນາຍຈີ້າງ ຫລື ຄ ນບີ້ ານໃກີ້ເຮືອນຄຽງ 

ກ່ຽວກັບໜ ີ້ ສິນຂອງທ່ານ.   

 ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ໄດີ້ ໂທຫາທ່ານ ໃນເວລາທ ່ ກ ດໝາຍກໍານ ດວ່າ "ບ່ໍເໝາະສ ມ", ກ່າວຄື 9:00 

ໂມງກາງຄືນ ຫາ 8:00 ໂມງເຊ ີ້ າ ພາຍໃຕີ້ກ ດໝາຍຂອງຣັຖບານກາງ; ແລະ 9:00 ໂມງກາງຄືນ ຫາ 7:30 

ໂມງເຊ ີ້ າ ພາຍໃຕີ້ກ ດໝາຍຂອງຣັຖ.  

 ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ນາບຂູ່ວ່າຈະຈັດການທ່ານໂດຍຜິດກ ດໝາຍ, ເຊ່ັນ: ຈະຫັກເອ າເງິນຈາກເຊັກ

ປະກັນສັງຄ ມຂອງທ່ານ, ຈະຍ ດເອ າຊັບສິນອ່ືນທ ່ ຖືກຍ ກເວັີ້ ນ, ຫລື ວ່າຈະຈັບທ່ານເຂ ີ້ າຄຸກ. 

 ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ໄດີ້ ຕິດຕ່ໍກັບທ່ານ ຫລື ສະມາຊິກຄອບຄ ວຂອງທ່ານຜູີ້ໜ ່ ງ ໂດຍໃຊີ້ກິຣິຍາທ່າທາງອັນຈະ

ເປັນການລ ບກວນ, ຂ ່ ມຂູ່ຂູ່ເຂັນ, ຫລືເຮັດໃຫີ້ອັບອາຍຂາຍໜີ້ າ. 

 ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຕິດຕ່ໍກັບ ຜູີ້ ຕິດໜ ີ້  ຫລື ຜ ວ/ເມັຍຂອງຜູີ້ ຕິດໜ ີ້  ຫລາຍກວ່າ 3 ເທ່ືອພາຍໃນອາທິດດຽວ. 

 ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ສ ່ ງໃບແຈີ້ງໃຫີ້ທ່ານ ທ ່ ຈ ່ ງໃຈລຽນແບບເອກະສານຂອງຣັຖບານ ຫລື ຂໍີ້ ຄວາມສຸກເສ ນ. 

 ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ຂໍໃຫີ້ທ່ານຂຽນເຊັກລ ງວັນທ ລ່ວງໜີ້ າ ເພ່ືອເປັນການຂ ່ ມຂູ່ວ່າຈະຟີ້ອງຮີ້ອງທ່ານທາງອາຍາ.  

 ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ໄດີ້ ເອ າເຊັກລ ງວັນທ ລ່ວງໜີ້ າ 

ໄປຝາກເຂ ີ້ າບັນຊ ທະນາຄານກ່ອນວັນທ ທ ່ ຂຽນໃສ່ໃນເຊັກນັີ້ ນ.  

ການທ ໍ່ ຜູີ້ ຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຮັບເອົາເຊັກລົງວັນທ ລໍ່ວງໜີ້ າຈາກທໍ່ານ ແມໍ່ນຜິດຕໍໍ່ ກົດໝາຍ 

ນອກຈາກວໍ່າ ເຂົາຈະແຈີ້ງໃຫີ້ທໍ່ານຮູີ້ກໍ່ອນທ ໍ່ ເຂົາຈະຝາກເຊັກນັີ້ ນເຂົີ້ າບັນຊ  ເປັນເວລາ 3 ເຖິງ 10 

ມືີ້ ທໍາການທາງທຸຣະກິດ. 

ຖີ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ໄດີ້ລະເມ ດສິດທ ່ ທ່ານມ ພາຍໃຕີ້ກ ດໝາຍ, ຫລື ຖີ້າ

ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຟີ້ອງຄະດ ກ່ຽວກັບໜ ີ້ ສິນທ ່ ທ່ານເຊ່ືອວ່າບ່ໍມ ສິດຟີ້ອງໄດີ້ , ທ່ານຈ ່ ງຕິດຕ່ໍທະນາຍຄວາມ. 

ອ ງກອນທ ່ ຮັບຟັງການຮຽກຮີ້ອງ ກ່ຽວກັບການລະເມ ດກ ດໝາຍວ່າດີ້ວຍ ວິທ ປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຢ່າງຍຸຕິທັມ 

(Fair Debt Collection Practices Act) ແລະ ກ ດໝາຍຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ວ່າດີ້ວຍ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  

(Collection Agency Act) ມ ຕ່ໍລ ງໄປນ ີ້ : 
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Department of Licensing 
Collection Agency Board 
PO Box 9034 
Olympia, WA 98507-9034 

ເລກໂທຣະສັບ: 800-451-7985 

ເລກແຟັກຊ໌:  360-750-6699 

ອ ເມວ: BLS@dol.wa.gov 
 

Federal Trade Commission 
915 Second Avenue, Room 2806 
Seattle, Washington 98174 

ຍ່ືນຄໍາຮີ້ອງທຸກທາງອິນເທິເນັດ ໄດີ້ທ ່ :    

ftccomplaintassistant.gov 

Washington State Attorney 
General 
Consumer Protection Division 
800 5th Ave., Suite 2000 
Seattle, WA 98104-3188 

ເລກໂທຣະສັບ:  1-800-551-4636 

ຍ່ືນຄໍາຮີ້ອງທຸກທາງອິນເທິເນັດ ໄດີ້ທ ່ : 

www.atg.wa.gov/file-complaint 
 

ຂັີ້ ນຕອນໃດແດໍ່  ທ ໍ່ ຂີ້າພະເຈົີ້ າສາມາດເຮັດໄດີ້ດີ້ວຍຕົນເອງ? 

ທ່ານຈ ່ ງເຮັດສ່ິງຕ່ໍໄປນ ີ້ ເພ່ືອແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານມ ຫລັກຖານໜັກແໜີ້ນວ່າ ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  

ໄດີ້ລະເມ ດກ ດໝາຍແທີ້ . ທ່ານຈ ່ ງຄວນ: 

 ຈັດຕັີ້ ງບ່ອນເກັບຮັກສາໜັງສືທຸກໆສະບັບທ ່ ທ່ານໄດີ້ ຮັບຈາກທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ , ລວມທັງຊອງ 

ຈ ດໝາຍນໍາ. 

 ໃຫີ້ຂຽນບັນທ ກການຕິດຕ່ໍທາງໂທຣະສັບ ຈາກ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ທຸກເທ່ືອ, ຮວມທັງ ວັນທ , ເວລາ, 

ເນືີ້ ອຫາ ແລະ ຊ່ືຂອງຜູີ້ ທ ່ ກ່ຽວຂີ້ອງໃນການສ ນທະນາເທ່ືອນັີ້ ນ.  

 ຖີ້າທ່ານຮູີ້ວ່າ  ທາງບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ໄດີ້ ຕິດຕ່ໍກັບຄ ນອ່ືນ ນອກຈາກທ່ານແລີ້ວ, 

ໃຫີ້ຂຽນບັນທ ກຂໍີ້ ມູນແບບດຽວກັນກ່ຽວກັບການຕິດຕ່ໍຄ ນນັີ້ ນ. 

 ຖີ້າການພ ວພັນນໍາບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້  ເຮັດໃຫີ້ທ່ານໄດີ້ຮັບຄວາມກັງວ ນໃຈ 

ແລະກ່ໍໃຫີ້ເກ ດຄວາມບ່ໍສໍາບາຍທາງຮ່າງກາຍ, ຄວາມຄິດ ຫລື ຈິດໃຈ, ໃຫີ້ໄປພ ບກັບຜູີ້ ປ ກສາ ຫລື ທ່ານໝໍ 

ຕາມທ ່ ທ່ານເລືອກ ເພ່ືອປ ກສາສະຖານະການຢ່າງຖ ່ ຖີ້ວນກັບເພ່ິນ. 

ຖີ້ າຂີ້າພະເຈົີ້ າຕີ້ອງການຄວາມຊໍ່ວຍເຫລືອທາງດີ້ານກົດໝາຍ ຄວນເຮັດຫຍັງ? 

 ທໍ່ານສາມາດຂໍທາງອິນເທ ແນັຕ  ຢູໍ່ທ ໍ່  CLEAR*Online -  nwjustice.org/get-legal-help   

 ຫລື 

 ໂທຫາ CLEAR (ຄເລັຍ)  ເລກໂທ  1-888-201-1014 

CLEAR ເປັນສູນກາງບໍຣິການໃນຣັຖວໍຊິງຕັນ ທ ່ ມ ເລກໂທຟຣ , 

ຊ ່ ງບໍຣິການແກ່ຄ ນຣາຍໄດີ້ ຕ່ໍາທ ່ ມ ບັນຫາທາງກ ດໝາຍແພ່ງ 

ແລະຕີ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຟຣ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວ.  

 ນອກເຂດເມືອງຄິງເຄົານ໌ຕ ີ້ : ໂທ 1-888-201-1014  ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ ຈາກເວລາ 9:15 ເຊ ີ້ າ ເຖິງ ບ່າຍ 

12:15.   

 ໃນເຂດເມືອງຄິງເຄ ານ໌ຕ ີ້ : ໂທ 211 ເພ່ືອຖາມຂໍີ້ ມູນແລະຂໍການສ ່ ງຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານທ ່ ໃຫີ້ ບໍລິການທາງກ ດໝາຍ

ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ –  ເປ ດຮັບສາຍ ວັນຈັນ - ວັນສຸກ 8:00 ໂມງເຊ ີ້ າ - 6:00 ໂມງແລງ. 

ທ່ານຍັງສາມາດໃຊີ້ເລກໂທ (206) 461-3200, ຫລື ໂທຟຣ  1-877-211-WASH (9274). 

ອ ກວິທ ໜ ່ ງເພ່ືອຊອກອ່ານເບ່ິງຂໍີ້ ມູນກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານທ ່ ໃຫີ້ບໍຣິການທາງກ ດໝາຍໃນເຂດເມືອງຄິງເຄ ານ໌ຕ ີ້  

ກໍຄືເວັບໄຊຕ໌ຂອງ 211,  www.resourcehouse.com/win211/. 

mailto:BLS@dol.wa.gov
https://nwjustice.org/get-legal-help
https://nwjustice.org/get-legal-help
http://www.resourcehouse.com/win211/
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 ຄ ນທ ່ ມ ອາຍຸ 60 ປ ຂ ີ້ ນໄປ: ຄ ນເຖ ີ້ າແກ່ອາຍຸ 60 ປ ຂ ີ້ ນໄປສາມາດຮັບບໍຣິການຈາກ CLEAR*Sr ຢູ່ເລກໂທ 1-

888-387-7111, ໂດຍບ່ໍເລືອກວ່າມ ລາຍໄດີ້ ສູງຫລືຕ່ໍາ.  

ແຕ່ອາດຈະມ ການຈໍາກັດບໍຣິການຕ່ໍຜູີ້ ທ ່ ມ ຊັບສິນຫລວງຫລາຍ.  ຄ ນເຖ ີ້ າແກ່ໃນເຂດເມືອງຄິງເຄ ານ໌ຕ ີ້

ສາມາດໂທ  

2-1-1. 

ຄ ນຫູໜວກ, ຄ ນທ ່ ພິການທາງດີ້ານການໄດີ້ຍິນຫລືພິການທາງດີ້ານການປາກເວ ີ້ າ ສາມາດໂທຫາ CLEAR ຫລື 211 

ໂດຍໃຫີ້ທ່ານໃຊີ້ບໍຣິການຖ່າຍທອດທ ່ ທ່ານເລືອກ. 

CLEAR ແລະ 211 ຈະຈັດນາຍພາສາໃຫີ້ຊ່ອຍທ່ານທາງໂທລະສັບ/ວ ດ ໂອຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍບ່ໍຄິດຄ່າ.  

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູີ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງກ ດໝາຍຫລາຍແນວໄດີ້ຟຣ  ໂດຍການອ່ານເບ່ິງໜັງສື, ວ ດ ໂອ ແລະ

ຊຸດໜັງສືຊ່ອຍຕ ນເອງທັງຫລາຍທ ່ ມ ໄວີ້ ບໍຣິການ ຢູ່ທ ່  WashingtonLawHelp.org.  
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ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #1:  ຈົດໝາຍບອກຍຸຕິການຕິດຕໍໍ່ , ຄໍາຂໍຫລັກຖານ.  
 
 
 

ທ່ານສາມາດໃຊີ້ ຈ ດໝາຍແບບຟອຣ໌ມນ ີ້ ເພ່ືອ "ບອກຍຸຕິການຕິດຕ່ໍ"  ໃຫີ້ກັບ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ .  
 

ຈົດໝາຍນ ີ້ ມ  ຄໍາຂໍສົໍ່ ງຫລັກຖານມາ ແບບທົໍ່ ວໄປ. ຖີ້າທ່ານມ ຂໍີ້ ໂຕີ້ແຍີ້ ງທ ່ ເຈາະຈ ງ (ຕ ວຢ່າງ, ທ່ານໂຕີ້ແຍີ້ ງວ່າ 

ບ່ໍແມ່ນບັນຊ ຂອງທ່ານ), ທ່ານຄວນຂໍຣາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລ່ືອງນັີ້ ນໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຂໍຫລັກຖານຂອງທ່ານ. 

ທ່ານຈ ່ ງອີ້າງຂໍີ້ ໂຕີ້ແຍີ້ ງທ ່ ເຈາະຈ ງເຫລ ່ ານັີ້ ນໃນຈ ດໝາຍຂອງທ່ານ. 
  



 

 

 

 

 

 

 

Collection Agency Name / ຊ່ືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ : 

Address / ທ ່ ຢູ່: 

 

 

 

 

RE: / ເລ່ືອງ:       Account No. / ບັນຊ ເລກທ :  
 

To Whom It May Concern / ຮຽນທ່ານຜູີ້ ທ ່ ອາດຈະກ່ຽວຂີ້ອງ: 

 

I dispute the validity of the debt in the above-reference account, and would like verification from 

you of the debt, the amount owed, and proof of a valid assignment of the debt from the original 

creditor to you. Please send me copies of all documents related to this debt including, but not 

limited to, court judgments or other orders, contracts, billing statements, account records, 

invoices, receipts, cancelled checks and correspondence. In addition, please detail all costs and 

interest charges owed, the dates incurred, and all amounts paid on the account. Send all of the 

requested documents to me at the address listed below.  

ຂີ້າພະເຈ ີ້ າໂຕີ້ແຍີ້ ງຄວາມຖືກຕີ້ອງສ ມບູນຕາມກ ດໝາຍຂອງໜ ີ້ ສິນຈໍານວນທ ່ ກ່າວເຖິງນ ີ້ , 

ແລະຢາກໃຫີ້ທ່ານຈັດສ ່ ງຫລັກຖານມາກ່ຽວກັບໜ ີ້ ສິນນັີ້ ນ, ຈໍານວນໜ ີ້ ສິນ, 

ແລະການມອບສິດໃຫີ້ທ່ານເປັນເຈ ີ້ າໜ ີ້ ໃໝ່ແທນເຈ ີ້ າໜ ີ້ ເດ ມ.  

ກະຣຸນາຈັດສ ່ ງສໍາເນ າເອກະສານທຸກສະບັບທ ່ ກ່ຽວຂີ້ອງກັບໜ ີ້ ສິນນ ີ້ ມາໃຫີ້ຂີ້ າພະເຈ ີ້ າ ລວມທັງ, ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະ 

ສ່ິງປະເພດຕ່ໍໄປນ ີ້  ຄື: ຄໍາຕັດສິນຫລືຄໍາສ່ັງຈາກສານ, ສັນຍາຕ ກລ ງ, ລາຍງານຮັບຈ່າຍໜ ີ້ , ບັນທ ກບັນຊ , 

ໃບບິນເກັບເງິນ, ໃບເສັດຮັບເງິນ, ເຊັກເງິນທ ່ ຖືກລ ບລີ້າງຍີ້ ອນໄດີ້ໃຊີ້ແລີ້ວ ແລະຈ ດໝາຍສ່ືສານ.  ນອກຈາກນ ີ້ , 

ຈ ່ ງຈັດຫາຣາຍລະອຽດຄ່າຈ່າຍແລະດອກເບັີ້ ຍທຸກຢ່າງທ ່ ຂີ້ າພະເຈ ີ້ າເປັນໜ ີ້  ລວມທັງວັນທ ່ ຕິດໜ ີ້ ແຕ່ລະຢ່າງນັີ້ ນ 

ແລະຈໍານວນເງິນໃຊີ້ໜ ີ້ ທຸກລາຍການໃນບັນຊ ໜ ີ້ ສິນນ ີ້ .  ທ່ານຈ ່ ງສ ່ ງເອກະສານທັງໝ ດທ ່ ຂີ້ າພະເຈ ີ້ າຂໍເຫລ ່ ານ ີ້  

ເຖິງທ ່ ຢູ່ຂອງຂີ້າພະເຈ ີ້ າຕາມທ ່ ລະບຸໄວີ້ ລຸ່ມນ ີ້ .  
 

I am also exercising my rights under the Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C §1692, and 

demand that you cease all communication with me, my family members and all other third 

persons.  

ແລະພີ້ ອມກັນນ ີ້  ຂີ້ າພະເຈ ີ້ າໃຊີ້ສິດຂອງຂີ້າພະເຈ ີ້ າພາຍໃຕີ້   ກ ດໝາຍວ່າດີ້ວຍ 

ວິທ ປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຢ່າງຍຸຕິທັມ, 15 U.S.C §1692, ແລະຈ ່ ງຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ທ່ານຈ ່ ງຍຸຕິຕິດຕ່ໍຂີ້ າພະເຈ ີ້ າ, 

ສະມາຊິກຄອບຄ ວຂອງຂີ້ າພະເຈ ີ້ າ ແລະບຸກຄ ນທ ສາມອ່ືນໆທັງໝ ດ.  

 

I cannot pay this debt. My only income is from Social Security. My income is exempt from 

garnishment pursuant to 42 U.S.C. §1383(d) and §407. I have no real or personal property to use 

to pay this debt.  

ຂີ້າພະເຈ ີ້ າບ່ໍສາມາດໃຊີ້ໜ ີ້ ນ ີ້ ໄດີ້ . ຂີ້າພະເຈ ີ້ າມ ຣາຍໄດີ້ດ່ຽວດາຍ ຄື   ເງິນປະກັນສັງຄ ມ (Social Security). 

ຣາຍໄດີ້ຂອງຂີ້ າພະເຈ ີ້ າໄດີ້ ຮັບການຍ ກເວັີ້ ນຈາກ ໝາຍຍ ດຊັບ/ຫັກເງິນເດືອນ ອ ງຕາມກ ດໝາຍຣັດຖະບານກາງ  42 

U.S.C. §1383(d) ແລະ §407.  ຂີ້າພະເຈ ີ້ າບ່ໍມ ຊັບສິນທ ່ ດິນຫລືຊັບສິນສ່ວນຕ ວໃດເລ ຍເພ່ືອໃຊີ້ໜ ີ້ ອັນນ ີ້ .  
 

Sincerely / ດີ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,    Dated / ວັນທ  :  _______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Signature / ລາຍເຊັນຊ່ື 

 

Printed Name / ຂຽນຊ່ືເປັນໂຕພິມ: __________________________________ 

 

Address / ທ ່ ຢູ່: _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

[ເພ່ືອເປັນຫລັກຖານພິສູດການສ ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບແລີ້ວ ຈ ່ ງສ ່ ງໄປສະນ ຮັບຮອງ/ຂໍໃບຮັບຮອງຈາກຜູີ້ ຮັບ (certified mail, 

return receipt requested) ຫລື ສ ່ ງໄປສະນ ທ ່ ມ ການຕິດຕາມການສ ່ ງ/ຫລັກຖານການສ ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບ.  

ຢ່າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນ າຈ ດໝາຍແລະຫລັກຖານພິສູດການສ ່ ງນ ີ້ ໄວີ້ .] 

  



 

 

 

 

ຈົດໝາຍແບບຟອຣ໌ມ #2: ຈົດໝາຍບອກຍຸຕິການຕິດຕໍໍ່ , ໂດຍບໍໍ່ ຂໍຫລັກຖານ.  
 

ທ່ານສາມາດໃຊີ້ ຈ ດໝາຍແບບຟອຣ໌ມນ ີ້ ເພ່ືອ "ບອກຍຸຕິການຕິດຕ່ໍ"  ໃຫີ້ກັບ ບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ .  
 

 ຈ ດໝາຍແບບຟອຣ໌ມນ ີ້  ບ່ໍມ  ຄໍາຂໍສ ່ ງຫລັກຖານກ່ຽວກັບໜ ີ້ ສິນ. 

  



 

 

 

 

Collection Agency Name / ຊ່ືບໍຣິສັດຕິດຕາມທວງໜ ີ້ : 

Address / ທ ່ ຢູ່: 

 

 

 

 

RE: / ເລ່ືອງ:       Account No. / ບັນຊ ເລກທ :  
 

To Whom It May Concern / ຮຽນທ່ານຜູີ້ ທ ່ ອາດຈະກ່ຽວຂີ້ອງ: 

 

I am exercising my rights under the Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C §1692, and 

demand that you cease all communication with me, my family members and all other third 

persons.  

ຂີ້າພະເຈ ີ້ າໃຊີ້ສິດຂອງຂີ້າພະເຈ ີ້ າພາຍໃຕີ້   ກ ດໝາຍວ່າດີ້ວຍ ວິທ ປະຕິບັດການຕິດຕາມທວງໜ ີ້ ຢ່າງຍຸຕິທັມ, 15 U.S.C 

§1692, ແລະຈ ່ ງຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ທ່ານຈ ່ ງຍຸຕິຕິດຕ່ໍຂີ້ າພະເຈ ີ້ າ, ສະມາຊິກຄອບຄ ວຂອງຂີ້ າພະເຈ ີ້ າ 

ແລະບຸກຄ ນທ ສາມອ່ືນໆທັງໝ ດ.  

 

I cannot pay this debt. My only income is from Social Security. My income is exempt from 

garnishment pursuant to 42 U.S.C. §1383(d) and §407. I have no real or personal property to use 

to pay this debt.  

ຂີ້າພະເຈ ີ້ າບ່ໍສາມາດໃຊີ້ໜ ີ້ ນ ີ້ ໄດີ້ . ຂີ້າພະເຈ ີ້ າມ ຣາຍໄດີ້ດ່ຽວດາຍ ຄື   ເງິນປະກັນສັງຄ ມ (Social Security). 

ຣາຍໄດີ້ຂອງຂີ້ າພະເຈ ີ້ າໄດີ້ ຮັບການຍ ກເວັີ້ ນຈາກ ໝາຍຍ ດຊັບ/ຫັກເງິນເດືອນ ອ ງຕາມກ ດໝາຍຣັດຖະບານກາງ  42 

U.S.C. §1383(d) ແລະ §407.  ຂີ້າພະເຈ ີ້ າບ່ໍມ ຊັບສິນທ ່ ດິນຫລືຊັບສິນສ່ວນຕ ວໃດເລ ຍເພ່ືອໃຊີ້ໜ ີ້ ອັນນ ີ້ .  
 

Sincerely / ດີ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,    Dated / ວັນທ  :  _______________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Signature / ລາຍເຊັນຊ່ື 

 

Printed Name / ຂຽນຊ່ືເປັນໂຕພິມ: __________________________________ 

 

Address / ທ ່ ຢູ່: _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 
 
 

[ເພ່ືອເປັນຫລັກຖານພິສູດການສ ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບແລີ້ວ ຈ ່ ງສ ່ ງໄປສະນ ຮັບຮອງ/ຂໍໃບຮັບຮອງຈາກຜູີ້ ຮັບ (certified mail, 

return receipt requested) ຫລື ສ ່ ງໄປສະນ ທ ່ ມ ການຕິດຕາມການສ ່ ງ/ຫລັກຖານການສ ່ ງເຖິງຜູີ້ ຮັບ.  

ຢ່າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນ າຈ ດໝາຍແລະຫລັກຖານພິສູດການສ ່ ງນ ີ້ ໄວີ້ .] 


