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คู่มอืนีใ้หข้อ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของรฐับาลกลางในการตดัสนิว่าบุคคลใดเป็น "ผูเ้ป็นภาระของรฐับาล" 
และการใชส้วสัดกิารรฐั กฎเกณฑนี์จ้ ากดัความสามารถของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของรฐับาลกลาง
ในการพจิารณาการรบัสวสัดกิารรฐั เมือ่อนุญาตใหบุ้คคลเขา้สหรฐัอเมรกิา 
หรอืเมือ่บุคคลสมคัรขอเป็นผูอ้ยู่อาศยัถาวรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย (หรอืทีเ่รยีกว่าผูถ้อืกรนีการด์)

รฐับาลกลางออกกฎเกณฑข์ัน้สุดทา้ยนีเ้มือ่วนัที ่9 กนัยายน 2022 กฎเกณฑข์ ัน้สุดทา้ยนี้มผีลบงัคบัใชว้นัที ่23
ธนัวาคม 2022 ส าหรบัขอ้มูลล่าสดุ โปรดไปทีเ่ว็บไซต ์ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัฯ (USCIS) 
หากมคี าถามทั่วไปเกีย่วกบักฎเกณฑข์ัน้สุดทา้ยนีแ้ละผูเ้ป็นภาระของรฐับาล
สามารถดูรายชือ่องคก์รไมแ่สวงผลก าไรทีส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแก่บุคคลต่าง ๆ ไดท้ี่ เว็บไซตก์รมบรกิารสงัคมแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย

ขณะน้ี ผูย้า้ยถิน่เขา้สา มารถเขา้ถงึการรกัษาพยาบาล ความช่วยเหลอืดา้นอาหารและทีอ่ยู่อาศยั 
และสวสัดกิารเพิม่เตมิหลายอย่างได ้โดยไม่ตอ้งกลวัผลทีต่ามมาของการยา้ยถิน่เขา้แลว้ 

1. จะไม่พจิารณาสวสัดกิารรฐัส่วนใหญ่

กฎเกณฑข์ัน้สุดทา้ยเกีย่วกบัผูเ้ป็นภาระของรฐับาลนีอ้นุญาตใหร้ฐับาลกลางพจิารณาการรบัสวสัดกิารรฐัต่อไปนีก้่อนหนา้นีห้รอืในปั
จจุบนัเท่านั้น เมือ่พจิารณาว่าบุคคลใดเป็นภาระของรฐับาลหรอืไม่:
1. รายไดป้ระกนัเสรมิ (SSI)
2. เงนิชว่ยเหลอืส าหรบัการคงระดบัรายไดใ้นโปรแกรมความชว่ยเหลอืช ัว่คราวส าหรบัครอบครวัขดัสน (TANF หรอืเรยีกว่า

CalWORKs ในแคลฟิอรเ์นีย);
3. โปรแกรมสวสัดกิารเงนิสดของรฐั ชนเผ่า ดนิแดน หรอืทอ้งที ่ส าหรบัการคงระดบัรายได ้(มกัเรยีกว่า

"ความชว่ยเหลอืทั่วไป") หรอื
4. การดแูลระยะยาวในสถานดแูล โดยรฐับาลเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้(เชน่ ในบา้นพกัทีม่พียาบาลดูแล)

2. ผูย้า้ยถิน่เขา้ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งการเป็นภาระของรฐับาลเลย

ไม่มกีารใชก้ฎเกณฑว์่าดว้ยการเป็นภาระของรฐับาลกบัทุกคน ผูอ้ยู่อาศยัถาวรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย (ผูถ้อืกรนีการด์) 
และผูย้า้ยถิน่เขา้คนอืน่ ๆ ไดร้บัการยกเวน้จากการเป็นภาระของรฐับาล กลุ่มผูย้า้ยถิน่เขา้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ 
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัแตเ่พยีง ผูข้อลีภ้ยั ผูล้ีภ้ยั ผูถ้อืวซีา่ผูย้า้ยถิน่เขา้พเิศษ 
ผูท้ีส่มคัรขอหรอืขึน้ทะเบยีนอกีคร ัง้เพือ่รบัสถานะการคุม้ครองช ัว่คราว ผูเ้ยาวท์ีข่อยา้ยถิน่เขา้พเิศษ ผูถ้อืวซีา่ช ัว่คราวประเภท T และ
U (เหยือ่ของการคา้มนุษยแ์ละบางอาชญากรรมอืน่ ๆ) และผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเองภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยความรุนแรงต่อสตร ี
ตลอดจนผูเ้ขา้เมอืงบางคนทีเ่ป็นชาวควิบาและเฮต ิภายใตก้ฎเกณฑข์ัน้สุดทา้ยนี้

จะยงัพจิารณาการเป็นภาระของรฐับาลของบางคนทีม่สีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารรฐับาลกลางส าหรบัการตัง้รกรากใหม่ของผูล้ีภ้ยั 
รวมทัง้ชาวอฟักานิสถานและชาวยูเครนบางคนทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้เมอืงไดช้ ัว่คราวเป็นการฉุกเฉิน 
แต่จะไมพ่จิารณาสวสัดกิารการตัง้รกรากใหม่ทีบุ่คคลเหล่านั้นไดร้บั

3. ไม่พจิารณาสวสัดกิารรฐัทีใ่ชโ้ดยสมาชกิในครอบครวั

ภายใตก้ฎเกณฑนี์ ้ส่วนหน่ึงของการตดัสนิการเป็นภาระของรฐับาล รฐับาลกลางจะพจิารณาการใชส้วสัดกิารรฐั
โดยจะพจิารณาเฉพาะสวสัดกิารรฐัทีไ่ดร้บัโดยบุคคลผูข้อการเปลีย่นสถานะเท่านั้น
ไม่ว่าจะในฐานะผูส้มคัรโดยตรงหรอืผูร้บัผลประโยชนท์ีร่ะบุไวข้องสวสัดกิารนั้น น่ีหมายความว่า

หน่วยงานบรกิารสุขภาพและมนุษยแ์ห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย

คู่มอืเกีย่วกบัผูเ้ป็นภาระของรฐับาล
กนัยายน 2022

แกไ้ข: รฐับาลกลางไดอ้อกกฎเกณฑข์ ัน้สุดทา้ยเกีย่วกบัผูเ้ป็นภาระของรฐับาล 

ซึง่จ ากดัการพจิารณาของรฐับาลกลาง 

และก าจดัอุปสรรคในการเขา้ถงึสวสัดกิารรฐัส าหรบัผูย้า้ยถิน่เขา้ส่วนใหญ่ 

กฎเกณฑข์ ัน้สุดทา้ยนี้มผีลบงัคบัใชว้นัที ่23 ธนัวาคม 2022

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
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ในการตดัสนิว่าคุณเป็นภาระของรฐับาลหรอืไม่นั้น จะไม่พจิารณาสมาชกิในครอบครวัของคุณทีใ่ชส้วสัดกิารรฐั เชน่
รฐับาลกลางจะไมพ่จิารณาเงนิชว่ยเหลอืทีเ่ดก็ทีเ่ป็นพลเมอืงสหรฐัฯ ไดร้บั 
ถา้พ่อหรอืแม่ของเดก็ก าลงัขอกรนีคารด์ดว้ยเหตุผลการเป็นคนในครอบครวั 

 

 

 

 

การท าความเขา้ใจนโยบายใหมเ่รือ่ง “การเป็นภาระของรฐับาล”

ภายใตน้โยบายของรฐับาลกลางทีม่มีายาวนาน รฐับาลกลางอาจปฏเิสธการเขา้สหรฐัอเมรกิาของผูท้ีไ่ม่ใชพ่ลเมอืง 
หรอืการปรบัสถานะเป็นผูพ้ านักอาศยัถาวรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย (กรนีการด์) หากตดัสนิว่าบุคคลนั้นมแีนวโนม้จะเป็น
"ผูเ้ป็นภาระของรฐับาล" (หมายถงึผูท้ีพ่ึง่พารฐับาลเป็นหลกัเพือ่การยงัชพี) โดยพจิารณาสถานการณแ์วดลอ้มทัง้หมดของบุคคลนั้น
นอกจากจะพจิารณาการรบัสวสัดกิารรฐัของบคุคลนั้นแลว้ การตดัสนินีย้งัพจิารณาปัจจยัหลายประการ เชน่ รายได ้อายุ สุขภาพ
สถานภาพครอบครวั การศกึษาและทกัษะต่าง ๆ สถานะทางการเงนิ ทรพัยส์นิ และ (เมือ่เกีย่วขอ้ง) 
หนังสอืรบัรองความชว่ยเหลอืจากสปอนเซอร ์

กฎเกณฑว์่าดว้ยการเป็นภาระของรฐับาลนีจ้ ากดัประเภทสวสัดกิารรฐัทีจ่ะพจิารณา
ซึง่ชว่ยลดอุปสรรคในการขอกรนีการด์ส าหรบัผูย้า้ยถิน่เขา้ทีม่รีายไดน้อ้ย DHS ตอ้งพจิารณาปัจจยัอืน่ ๆ เชน่ การศกึษา รายได ้
และหนังสอืรบัรองความชว่ยเหลอื หรอืการวางเงนิค า้ประกนักบัรฐับาลกลาง ดงันั้น
ผูย้า้ยถิน่เขา้ทีใ่ชบ้รกิารดูแลของสถานดแูลระยะยาวโดยรฐับาลเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้หรอืไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเพือ่คงระดบัรายได ้
จะไม่ถูกพจิารณาโดยอตัโนมตัวิ่ามแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นภาระของรฐับาล

ในการพจิารณาผูเ้ป็นภาระของรฐับาล จะไม่พจิารณาการรกัษาพยาบาล อาหาร และสวสัดกิารรฐัอืน่ ๆ หลายอย่าง 

 

 หรอไปทเวบไซต ื ี่ ็ ์
 

 

กฎเกณฑข์ัน้สุดทา้ยนีช้ ีแ้จงว่า จะไมพ่จิารณาการใชโ้ปรแกรมสวสัดกิารรฐัส่วนใหญ่:

• CalFresh หรอื SNAP
• อาหารทีโ่รงเรยีน
• Medi-Cal หรอื Medicaid (ยกเวน้ในกรณีการดแูลระยะยาวในสถานดูแล (หรอืเรยีกว่า การดแูลในบา้นพกัทีม่พียาบาลดูแล)
• เงนิชว่ยเหลอืในโปรแกรม Covered California
• Medicare
• การฉีดวคัซนีหรอืการตรวจ/การรกัษาโรคตดิต่อต่าง ๆ เชน่ โควดิ-19
• โปรแกรมบรกิารชว่ยเหลอืในบา้น (IHSS)
• ความชว่ยเหลอืของรฐับาลดา้นการเคหะและมาตรา 8
• โปรแกรมของแคลฟิอรเ์นียส าหรบัสตร ีทารก และเดก็ (WIC)
• ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิความชว่ยเหลอืกรณีเกดิการระบาดใหญ่ ความชว่ยเหลอืดา้นสาธารณูปโภค

ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการดแูลเด็ก
• เครดติภาษีเดก็ (CTC) หรอืเครดติภาษีเงนิไดจ้ากการท างาน (EITC)

นโยบายใหม่นีไ้ม่ไดเ้ปลีย่นแปลงกฎเกณฑก์ารมสีทิธิร์บัความช่วยเหลอืในโปรแกรมสวสัดกิารรฐั

นโยบายใหม่นีไ้ม่ไดเ้ปลีย่นแปลงว่าบุคคลจะสามารถสมคัรและรบัสวสัดกิารรฐัไดห้รอืไม่ 
หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิว่าคุณอาจมสีทิธิร์บัสวสัดกิารรฐัอะไรบา้ง โปรดไปที่ หน่วยงานบรกิารในพืน้ทีข่องคุณ
www.benefitscal.com

แต่ละครอบครวัไม่เหมอืนกนั ตดิต่อขอค าแนะน าทางกฎหมายจากผูเ้ชีย่วชาญได้

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและครอบครวัควรทราบสทิธิข์องตนเองและทราบขอ้มูลทีถู่กตอ้ง เพือ่ใหเ้ขา้ใจว่ากฎเกณฑนี์ม้ผีลต่อตนเองหรอืไม่ 
หากคุณมคี าถาม ทนายความดา้นการยา้ยถิน่เขา้หรอืสวสัดกิารรฐัสามารถใหค้ าแนะน าแก่คุณได ้
โดยพจิารณาขอ้เท็จจรงิเฉพาะเกีย่วกบัสถานการณข์องคุณ หากคุณหรอืคนอืน่มคี าถามเกีย่วกบักรณีใดโดยเฉพาะ 
เราขอแนะน าใหคุ้ณตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ขอค าแนะน าดา้นกฎหมาย 

สามารถดูรายชือ่องคก์รไม่แสวงผลก าไรทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่บุคคลต่าง ๆ ไดท้ี่

เว็บไซตก์รมบรกิารสงัคมแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย

http://หน่วยงานบริการในพื้นที่ของคุณ/
http://www.benefitscal.com/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
https://immigrantguide.ca.gov/
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