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ยินดีตอนรับ!

คูมือผูเชาคืออะไร

ยินดีตอนรับสู Renting in Seattle (การเชาใน Seattle) เจาของบาน
จะตองใหคูมือผูเชาแกคุณ เมื่อคุณขอเชา ลงนามในสัญญา
เชา ตออายุสัญญาเชา หรือเมื่อใดก็ตามที่ City of Seattle อัปเดต
ขอมูลในนั้น

คูมือผูเชาจะใหภาพรวมแบบกวาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่
ของผูเชา และใหคําแนะนําและแหลงขอมูลที่เปนประโยชน 
เพือ่ใหการเชาใน Seattle เปนประสบการณทีย่อดเยีย่ม คุณควร
เก็บคูมือเลมนี้ไวใชอางอิงไดโดยสะดวก

โปรดจําไววา มีความชวยเหลือเมื่อในหนังสือคูมือไมมีคํา
ตอบสําหรบัคําถามหรอืสถานการณเฉพาะบางอยาง สายดวน 
Renting in Seattle (206) 684-5700 ใหบริการวันจันทร - ศุกร ในชวง
เวลาทําการ เพื่อใหคุณสามารถพูดคุยกับผูใหบริการเพื่อขอ
ขอมูลและคําแนะนํา มีบริการความชวยเหลือดานภาษา

หนังสือคูมือนี้ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนคําแนะนําดาน
กฎหมาย คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที่ 
www.seattle.gov/rentinginseattle

อยาลืมลงทะเบียนสําหรับ

การเลอืกต้ัง!
เสยีงของคุณ
สําคัญ!

บตัรลงคะแนน

www.kingcounty.gov/depts/elections

นี่คือ 5 วิธีการปรับปรุงที่อยูของคุณแบบงายๆ 

•    หากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ของรัฐ Washington หรือบัตร
ประจําตัวประชาชนประจํารัฐ คุณสามารถลงทะเบียน
ทางออนไลนได!

•    สงแบบฟอรมการลงทะเบียนพรอมกับคูมือผูเชานี้ทาง
ไปรษณีย

•    สงอีเมลไปที่ elections@kingcounty.gov พรอมชื่อ วันเกิด ที่
อยูเดิม และที่อยูไปรษณียเดิมของคุณ มาพรอมกับที่
อยูใหมและที่อยูไปรษณียใหมของคุณ

•    โทรติดตอ 206-296-VOTE (8683) ซึ่งพรอมใหบริการ 120 
ภาษา

•    ติดตอดวยตัวเองที่สํานักงานใหญ King County 
Elections ใน Renton หรือ Voter Registration Annex 
(สวนผนวกสํานักทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง) ใน Seattle

ลงทะเบียนเรียบรอยแลวหรือยัง

ยินดีตอนรับสูบาน!
มีหลายเรื่องที่ตองทําเมื่อยายไปยังบาน
หลังใหม การปรับปรุงทะเบียนผูมีสิทธิ์
เลือกต้ังเปนหนึ่งในภาระสําคัญตาง ๆ ที่

ตองไมลืม

มีวิธีการลงทะเบียนเพื่อเลือกต้ังอยู 3 วิธีดังนี้

•    หากคณุมใีบอนุญาตขับข่ีของรฐั Washington หรอืบัตรประจาํตวัประชาชนประจาํรฐั คณุสามารถลง
ทะเบียนทางออนไลนได!

•    สงแบบฟอรมการลงทะเบียนที่รวมอยูในคูมือผูเชานี้ทางไปรษณีย 
(ดูการถอนออกจากศูนยกลาง)

•    ติดตอดวยตัวเองที่สํานักงานใหญ King County Elections ใน Renton หรือ Voter Registration Annex 
(สวนผนวกสํานักทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง) ใน Seattle

หากตองการลงทะเบียน

อยาลืมเปลี่ยนที่อยู
ของคุณอยางนอย 29 
วันกอนวันเลือกต้ัง 
ตรวจสอบปฏิทินการ

เลือกต้ัง



สารบัญ

การหาบาน

 สิ่งที่ตองมองหา

 มาตรฐานขั้นตํ่า

 Rental Registration Inspection Ordinance (ขอบัญญตักิารตรวจสอบการลงทะเบียนการเชา)

 Fair Housing Law (กฎหมายที่อยูอาศัยที่เทาเทียม) 

เตรียมพรอมสําหรับการเชา

 การสมัครการเชา

 สิทธิมากอนไดกอน

 คาจองบาน

 สิทธิในการเชาและความพิการ

การยายเขา

 สัญญาเชา

 คาใชจายในการยายเขา 

 การชําระเงินเปนงวด 

 บัญชีสาธารณูปโภค

ในขณะที่คุณเชา

 หนาที่ของเจาของบาน/ผูเชา

 การเพิ่มจํานวนผูรวมหองเชา

 การแจงเตือนจากเจาของบานของคุณ 

 เครื่องประกันการเชา

การยายออก

 การสิ้นสุดสัญญาเชา

 การสิ้นสุดการเชาที่สมเหตุสมผล

 การฟองขับไล

 การคืนเงินประกันความเสียหาย

ความคิดสุดทาย

ดัชนี
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การหาบาน
การหาบานที่เหมาะสมสําหรับคุณ ไมเชิงเปนวิทยาศาสตรและหลายคนยังหาบานไดจากหลาย ๆ 
วิธี รายการบานจํานวนมากสามารถคนหาทางออนไลนไดฟรี บางครั้ง การขับรถหรือเดินไปรอบ ๆ 
บริเวณใกลเคียง อาจเห็นบานที่มีปาย "ใหเชา" ติดอยู ระวังการหลอกลวงทางออนไลนที่อาจขอเงิน
หรอืหลอกใหโอนเงนิ อยาตกลงเชาบานกอนท่ีคณุจะเห็นสถานท่ีจรงิ หากมคีวามรูสึกวาขอตกลงใน
การเชาดีเกินไปที่จะเปนเรื่องจริง มันก็คงเปนเชนนั้นแหละ! คุณสามารถรายงานการหลอกลวงการ
เชาที่นาสงสัยไปยัง Federal Trade Commission ไดที่ www.consumer.ftc.gov

ที่อยูอาศัยที่ทุกคนมีได (Affordable housing) อาจตีความหมายไดหลายอยาง โดยทั่วไปแลว จะเปน
ที่อยูอาศัยที่เชื่อมโยงกับระดับรายไดของคุณ บอยครั้ง แตไมเสมอไป ตามคาเชาในพื้นที่ ที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยบางแหงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และ/หรือ จัดหาโดยองคกร
จัดหาที่อยูอาศัยที่ไมแสวงหาผลกําไร Office of Housing (สํานักงานที่อยูอาศัย) ของ City เก็บรายการ
ของเว็บไซตการคนหาบานเชาไวที่ www.seattle.gov/housing/renters/find-housing

บอยครั้งที่มีรายชื่อที่รอเชาสําหรับตัวเลือกในรายการที่อยูอาศัยที่ทุกคนมีได Seattle Housing Authority 
(SHA) เปนทั้งเจาของยูนิตที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย และมีโครงการชวยเหลือคาเชาที่เรียกวา 
'Housing Choice Voucher (คูปองเสริมสิทธิเพื่อชวยเหลือการเชาที่อยูอาศัย)' คุณสามารถดูขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ SHA ไดที่ www.seattlehousing.org หรือเยี่ยมชมที่ตั้งสํานักงาน SHA ในตัวเมือง Seattle 
ไดที่ 190 Queen Anne Avenue North คุณสามารถโทรหา Community Information Line (สายขอมูลชุมชน) 
ไดที่ 2-1-1 เพื่อสอบถามผูใหบริการที่อยูอาศัยที่ทุกคนมีไดทางโทรศัพท หากคุณไมสามารถเขาถึง
ทางคอมพิวเตอรได
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ยินดีตอนรับ

สิ่งที่ควรมองหาในบานที่อาจเปนของคุณ

พื้นที่และการพักอาศัย  

หมวดหมูนี้ครอบคลุมขนาดขั้นตํ่าของยูนิต และรวมถึงขนาดของหองนอน นอกจาก
นี้ยังครอบคลุมถึงขอกําหนดดานแสงสวางและการระบายอากาศ เชน หนาตาง 
พัดลม และสุขอนามัย ตัวอยางเชน หองนอนตองมีขนาดอยางนอย 70 ตารางฟุต 
และเพิ่มขึ้นอีก 50 ตารางฟุตสําหรับผูอยูอาศัยแตละคน หากมีจํานวนเกินสองคน

เกี่ยวกับโครงสราง  

องคประกอบตาง ๆ  เชน ฐานราก ปลองไฟ และหลังคา ตองแข็งแรงและมั่นคง อาคาร
ตองทนตอสภาพอากาศ ไมชื้น ปองกันสัตวหรือแมลงแทะ และไดรับการบํารุงรักษา
อยางดี

เกี่ยวกับกลไก  

ยูนิตที่อยูอาศัยทั้งหมดตองมีแหลงทําความรอนที่ติดตั้งอยางถาวร 
(เครื่องทําความรอนในพื้นที่อยางเดียวไมเพียงพอ) อุปกรณไฟฟา รวมถึงสายไฟ 
และเครื่องใชไฟฟา ตองไดรับการติดตั้งอยางถูกตองและดูแลใหปลอดภัย ยูนิตที่
อาศัยจะตองมีแสงสวางเพื่อความปลอดภัย และมีเตารับไฟฟาที่เพียงพอ

อัคคีภัยและความปลอดภัย    

ตองสรางบนัไดท่ีมคีวามปลอดภยัและมรีาวจบัท่ีเหมาะสม ตองมเีครือ่งตรวจจบัควัน
และกาซคารบอนมอนอกไซด ตองมีประตูดานนอกหรือหนาตางที่มีขนาดเหมาะ
สมสําหรับทางออกฉุกเฉิน (เรียกวา ทางออก) ในทุกหองที่ใชสําหรับนอนหลับ มีขอ
กําหนดเพิ่มเติมมากมายสําหรับอาคารขนาดใหญที่มีหลายยูนิต

ความปลอดภัย    

ประตูทางเขาตองมีสลักประตู และมีชองตาแมวหรือหนาตาง เพื่อใหคุณเห็นวาใคร
อยูที่หนาประตู ตองเปลี่ยนตัวล็อคประตูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูเชา อาคารตองมี
ความปลอดภัยเพียงพอ ในการปองกันการกระทําผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นตอผู
อยูอาศัยและทรัพยสิน ไดอยางสมเหตุสมผล

สิ่งตาง ๆ ดานความปลอดภัยอื่น ๆ ทั่วไป ที่ควรระวังในอาคารและบานเกา
คือ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสีที่มีสารตะกั่วและแรใยหินเกิดการหลุดลอก 
เมื่อตัวบานมีความรวน (พังทลายและไมแข็งแรง) หากยูนิตมีหองนอนอยู
ชั้้นลาง เชน หองชั้นใตดิน มีหนาตางหรือประตูดานนอกขนาดใหญเพียงพอ
หรือไม? หากไม ไมควรโฆษณาหรือใชหองเหลานั้นเปนหองนอน เนื่องจาก
ไมเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ดีจังที่ไดรู!

สิ่งสําคัญคือคุณตองรูวาควรมองหาอะไรในบานที่อาจเปน
ของคุณ นอกเหนือจากความชอบสวนตัว Seattle มีกฎสําหรับ
มาตรฐานความปลอดภัยและการบํารุงรักษาขั้นต่ํา ซึ่งที่
อยูอาศัยตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวเพื่อการ
เชา กฎตาง ๆ อยูใน 

 
ของ City ตอไปนี้เปนคําอธิบายพื้นฐานของมาตรฐานตาง ๆ เหลานั้น
(ประมวลกฎหมายวาดวยการบํารุงรักษาที่อยูอาศัยและอาคารสถานที่)
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?
• เชื้อชาติ
• สีผิว
• บรรพบุรุษ
• เพศ
• การไรความสามารถ/พิการ
• ลัทธิความเชื่อ
• ศาสนา
• อายุ
• การตอบโต
• แหลงรายไดทางเลือก

• ชาติกําเนิด
• สถานภาพสมรส
• อุดมการณทางการเมือง
• สถานภาพทางบิดามารดา
• รสนิยมทางเพศ
• อัตลักษณทางเพศ
• การใชสัตวเพื่อการชวยเหลือผูพิการ
• การใช Housing Choice Voucher หรือโปรแกรม
เงินชวยเหลืออื่น ๆ

• สถานภาพทางการทหารหรือ
ทหารผานศึก

• ประวัติอาชญากรรม

การออกแบบ ของ Seattle ขึ้นมา
เพือ่ใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงท่ีอยูอาศยัไดอยางเทาเทียมกนั การเลอืกปฏบัิติ

ในการเชาที่อยูอาศัยเปนเรื่องผิดกฎหมาย เนื่องจาก:

Fair Housing Laws (กฎหมายท่ีอยูอาศยัแบบเทาเทียมกนั) 

Fair Housing Laws ของ Seattle

โฆษณาบานเชา

เปนเรือ่งผิดกฎหมายสําหรบัผูใหบรกิารท่ีอยูอาศยั ท่ีจะบังคบัใหผูเชาบางราย
เขาหรือออกจากรายการการเชา ไมวาโดยเจตนาหรือเปนอยางอื่นก็ตาม เชน 
รายชือ่ท่ีระบุวา 'เหมาะกบัคูรกัท่ีเงยีบสงบ' น้ันอาจเปนการเลอืกปฏบัิต ิเน่ืองจาก
ดูเหมือนวาจะยกเวนผูสมัครตาม 'สถานะทางบิดามารดา' เปนตน

เจาของบานตองใสขอมลูเฉพาะเขาไปดวย เมือ่ทําการโฆษณายนิูตใหเชา การ
โฆษณาตอง:

 • รวมเกณฑท่ีจะใชในการคดักรองและมาตรฐานข้ันตํ่า ในการไปยงั
ขั้นตอนตอไปในขั้นตอนการสมัคร

 • อธบิายถงึขอมลูและเอกสารท้ังหมดท่ีเจาของบานจะใชในการคดั
กรอง

 • ใหขอมลูอธบิายวิธท่ีีคณุสามารถขอเวลาเพิม่เตมิในการกรอกใบ
สมัครสําหรับบางสิ่ง เชน การตีความ หรือที่พักที่เหมาะสมสําหรับ
ผูพิการ

มีการลงทะเบียนยูนิตหรือไม?

ในป 2014 อสังหาริมทรัพยที่ใหเชาทั้งหมดใน Seattle จะตอง
จดทะเบียนกับ City ตาม Rental Registration and Inspection Ordinance 

 มีขอยกเวนบาง
ประการ เชน ที่อยูอาศัยที่เปนของ Seattle Housing Authority หรือสถานที่ที่ได
รับอนุญาต เชน บานพักคนชราหรือพิการ สิ่งนี้ชวยให City มั่นใจไดวาที่อยูอาศัย
ของคุณมีความปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานขั้นตํ่า ตองตรวจมาตรฐานความ
ปลอดภัยทุก ๆ 5-10 ป สามารถตรวจสอบวาบานของคุณจดทะเบียนแลวหรือไม ที่ 
www.seattle.gov/rrio

(ขอบัญญัติวาดวยการขึ้นทะเบียนและการตรวจสอบการเชา)
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ตอไปนี้เปนปจจัยบางประการที่แจงใหเจาของบานพิจารณา:

 • ลักษณะและความรุนแรงของการกระทําความผิด

 • จํานวนและประเภทของการตัดสินวากระทําผิด

 • อายุในชวงเวลาการตัดสินวากระทําผิด

 • หลักฐานประวัติการเปนผูเชาที่ดี

 • เวลานับตั้งแตวันที่ตัดสินวากระทําผิด

 • ขอมูลเพิ่มเติม

เจาของบานที่เชายูนิตในทรัพยสินที่พวกเขาอาศัยอยู เชน อพารตเมนตติด
กัน หรือบานพักเดี่ยวที่อยูหลังบาน จะไดรับการยกเวนจากขอจํากัดในการ
คัดกรองเหลานี้

หากคุณเห็นโฆษณาที่อยูอาศัยใหเชาที่ไมเปนไปตาม Fair Chance housing laws 
คุณสามารถโทรติดตอสายดวนเพื่อรายงานไดที่ (206) 684-5700

การคุมครองแหลงที่มาของรายได

Seattle มกีารคุมครองสําหรบัผูเชาท่ีมแีหลงรายไดนอกเหนือจากการจางงาน 
ผูใหบรกิารท่ีอยูอาศยัไมสามารถปฏเิสธยนิูตเชา หรอืปฏบัิตติอคณุแตกตาง
จากคนอืน่ เน่ืองจากรายไดของคณุมาจากประกนัสังคม คาเลีย้งด ูการเกษยีณ
อาย ุความทุพพลภาพ ฯลฯ หรอืหากคณุอาศยัโปรแกรมเงนิชวยเหลอืคาเชา 
เชน Housing Choice Voucher หากเจาของบานมขีอกําหนดอตัราสวนคาเชาตอราย
ได จะตองหักเงินชวยเหลือที่คุณไดรับ กอนทําการคํานวณคาเชา 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราสวนรายไดตอคาเชา

ดท่ีูหนา 17 

Fair Chance Housing

ของ Seattle ไดใหความคุมครองเพื่อจัดการกับความอคติและอุปสรรคที่คนที่
มีประวัติอาชญากรรมตองเผชิญ เมื่อพยายามรักษาที่อยูอาศัยที่ตนเชา

การโฆษณายูนิตใหเชาไมสามารถประกาศหามผูสมัครที่มีประวัติ
อาชญากรรมได ผูสมัครไมสามารถถูกตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือ
ถูกถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมในใบสมัครได

อาจมีการคัดกรองผูสมัครที่เปนผูใหญจากทะเบียนผูกระทําความผิดทาง
เพศ เจาของบานอาจตัดสิทธิ์ผูสมัครในการลงทะเบียน เฉพาะในกรณีที่:

1. ความผิดไดกระทําในฐานะผูใหญ

2. มีเหตุทางธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย จําเปนตองแสดงใหเห็นความ
เชื่อมโยงระหวาง นโยบาย/แนวปฏิบัติ และความปลอดภัยของ ผูอยูอาศัย
/ทรัพยสิน

Fair Chance Housing Ordinance (กฎหมายที่อยูอาศัยสําหรับโอกาสเทาเทียมกัน) 
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เตรียมพรอมสําหรับการเชา
การใหเชาอาจเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับหนวยที่ราคา
ประหยัดที่สุด การเตรียมพรอมลวงหนาจะชวยไดอยางมาก

 • ทราบคะแนนเครดิตของคุณและปญหาใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจแสดงใน
รายงานการคดักรอง คณุสามารถจดัการขอมลูดงักลาวดวยใบสมคัรของคณุ 
และอธิบายสถานการณเพื่อสนับสนุนใบสมัครของคุณ คุณสามารถเขา
ถึงรายงานคะแนนเครดิตองคุณไดที่ www.annualcreditreport.com 

 • ทราบสิทธิ์ของคุณกอนสงใบสมัคร
 • เตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอมสําหรับการสมัคร:
  •    ที่อยูปจจุบันและกอนหนานี้รวมถึงขอมูลเจาของบาน
  •   ชื่อและวันเดือนปเกิดของผูอยูอาศัยทั้งหมด
  •    ขอมูลการจางงานและรายไดและการทวนสอบ
  •    ขอมูลยานพาหนะ
  •    การอางอิง ทั้งบุคคลและที่อยูอาศัย
  •    ขอมูลสัตวเลี้ยง

ผูใหบริการดานที่อยูอาศัยจะตองแจงลวงหนาถึงเกณฑตาง ๆ ที่จะใชเพื่อคัดกรอง
ใบสมัครและเหตุผลที่จะสงผลใหปฏิเสธใบสมัครของคุณใหชัดเจน คุณมีสิทธิ์ไดรับ
สําเนารายงานการคัดกรอง

จะเรียกเก็บเงินในการคัดกรองใบสมัครจากคุณตามจริงเทานั้น คาใชจายตาม
ธรรมเนียมใน Seattle อยูที่ประมาณ $25- $45 ตอผูใหญหนึ่งคน

หากใบสมัครถูกปฏิเสธ ผูใหบริการที่อยูอาศัยจะตองแจงใหคุณทราบเปน
ลายลักษณอักษร โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธ สิ่งนี้เรียกวาการแจงเตือน 
"การกระทําที่ไมพึงประสงค" และเปนไปตามกฎหมายของเมืองและรัฐ
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อัตราสวนรายไดตอคาเชา

ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ เจาของบานไมสามารถปฏิเสธที่อยูอาศัย
ของคุณได อันเนื่องจากรายไดของคุณมาจากแหลงที่มาหรือแหลงอื่น
ที่ไมใชการจางงาน หากขอกําหนดคุณสมบัติสวนหนึ่งคืออัตราสวน
คาเชาตอรายได และรายไดของคุณมาจากแหลงอื่นหรือเงินอุดหนุน 
เจาของบานของคุณจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้ในการคํานวณ:

สิทธิมากอนไดกอน

 กําหนดใหเจาของบานตองทําสัญญาเชาให
กับผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนที่สงใบสมัครเสร็จสิ้นกอน ผูใหบริการที่อยูอาศัย
ตองใหความรวมมือกับผูสมัครอยางเต็มที่ โดยการใชเงินชวยเหลือที่อยูอาศัย เชน 
การกรอกเอกสารที่จําเปน เปนตน

เจาของบานตอง:

 • ประทับวันที่และเวลาลงบนเอกสารการสมัครตามลําดับที่ไดรับ

 • คัดกรองเอกสารการสมัครตามลําดับเวลาทีละรายการ

 • ใหเวลาผูสมัครอยางนอย 72 ชั่วโมงสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบ
สมัครเพื่อใหใบสมัครสมบูรณ

 • ใหเวลา 48 ชัว่โมงสาํหรบัการตอบกลบัขอเสนอของสัญญาเชา หลงัจากเวลา
ดงักลาวน้ันเจาของบานสามารถดาํเนินการคดักรองผูสมคัรรายถัดไปได

ขอบัญญัติกําหนดสิทธิมากอนไดกอน

?
รายไดตอ
เดือน

คาเลี้ยงดูบุตร: $200

รายไดรวมของผู
เชา: $900

คาจาง
ทหารผานศกึครัง้
เดียว: $300

ประกันสังคม: $400

คาเชา: $1200

สวนคาเชาของผู
เชา: $200

เงินอุดหนุนชวย
เหลอืทหารผานศกึ

: $1000

ในอัตราสวน 3:1 
รายไดทีต่องการ
ของผูเชาคือ $600

ผูเชามีคุณสมบติั
ตรงตามขอกาํหนด

รายได 3:1

เงนิอดุหนุนชวยเหลอื
ทหารผานศกึ: $1000

ขั้นตอนที่ 1
กําหนดรายได
รวมของผูเชาตอ
เดือนโดยการ
เพิ่มแหลงที่มา
ของรายไดที่มี
ทั้งหมด

กําหนดสวนของ
ผูเชาโดยการหัก
เงินอุดหนุนที่
ไดรับออกจาก
คาเชารายเดือน
ทั้งหมด

คํานวณรายไดที่
ตองการของผู
เชา โดยการคูณ
สวนคาเชาของผู
เชาตามอตัราสวน
ของคุณ กําหนด
คณุสมบัตโิดยการ
ลบรายไดรวมของ
ผูเชาออกจากราย
ไดท่ีตองการของ
ผูเชา

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3
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อัตราสวนรายไดตอคาเชา
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วนัเปด
บาน

คาจองบาน 
(เงินมัดจําเพื่อประกันการเขาพัก
อาศัย)

เมื่อคุณสมัครขอเชายูนิต ผูใหบริการที่อยูอาศัยอาจตองการเรียกเก็บ
เงินมัดจําจากคุณเพื่อจองยูนิตไวในระหวางที่คัดกรองใบสมัครของคุณ
 
  • เงินมัดจําสูงสุดที่เจาของบานอาจเรียกเก็บคือ 25% ของคาเชาหนึ่ง

เดือน ตองมีใบเสร็จที่อธิบายเงื่อนไข 

  • หากคุณไดรับการเสนอยูนิตและคุณตัดสินใจวาคุณไมตองการเชายูนิ
นั้น คุณจะเสียคามัดจําบานที่จายไปแลวอยางแนนอน คุณจะไดรับเงิน
มดัจําคนืเตม็จํานวน หากการสมคัรของคณุไมสําเรจ็หรอืยนิูตไมผานการ
ตรวจสอบที่อยูอาศัยที่เชื่อมโยงกับโครงการเงินชวยเหลือคาเชา 

 • หากคุณลงนามในขอตกลงการเชาสําหรับยูนิต จะตองนําคา
จองบานไปใชกับคาเชาเดือนแรกหรือคาใชจายในการยายเขา 
(เงินประกันและคามัดจําสัตวเลี้ยง)

การเชาและสิทธิคนพิการ
การเขาถึง

การเขาถึงที่อยูอาศัยชวยใหผูเชาที่มีความพิการสามารถใชชีวิตอยางอิสระ ราวจับ 
ทางลาด ความกวางพิเศษสําหรับรถเข็น ที่จอดรถที่กําหนดไวสําหรับคนพิการ 
ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางบางสวน หากคุณเปนผูพิการ คุณสามารถขอที่พักหรือการ
ดัดแปลงที่เหมาะสมได

ที่พัก คือการเปลี่ยนแปลงกฎ นโยบาย แนวปฏิบัติ หรือบริการ เพื่อใหคุณมีโอกาสที่
เทาเทียมกนัในการใชและเพลดิเพลนิกบัการเชายนิูต ตวัอยางของท่ีพกัท่ีเหมาะสม
คอื การยกเวนนโยบายท่ีจอดรถ เพ่ือใหผูท่ีใชรถเข็นสามารถมจีดุจอดท่ีใกลกบัยนิูต
ของพวกเขามากที่สุด

การดัดแปลงที่เหมาะสมชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับที่พักที่
จําเปน ในการทําใหสามารถเขาถึงที่พักที่เชาได คุณตองรับผิดชอบในการจายเงิน
สําหรับการดัดแปลงตามสมควร เวนแตเจาของบานจะไดรับเงินจากรัฐบาลกลาง 
ตัวอยางของการดัดแปลงที่เหมาะสมคือ การขออนุญาตเพื่อขยายประตูหองนํ้าให
กวางขึ้นเพื่อรองรับสกูตเตอรขนาดใหญ

หากคุณมีคําถามหรือตองการรองเรียน โปรดติดตอสายดวน Renting in Seattle ที่ 
(206) 684-5700

สัตวเพื่อการชวยเห
ลือผูพิการ   

สัตวเพือ่การชวยเหลอืผูพกิารเปนท่ียอมรบัอยางกวางขวางใน Seattle และรวมถงึการ
สนับสนุนเพื่อเปนที่พึ่งทางอารมณ การเลี้ยงสัตวเปนเพื่อน สัตวบําบัด และอื่น ๆ  กฎ
ระเบียบการอยูอาศัยที่เปนธรรม กําหนดใหมีที่พักที่เหมาะสมสําหรับสัตวเพื่อการ
ชวยเหลือผูพิการ

 • ผูใหบริการที่อยูอาศัยสามารถขอยืนยันความตองการที่เกี่ยวของกับ
ความพิการ สําหรับสัตวเพื่อการชวยเหลือผูพิการของคุณ จากบุคคลที่
สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เชน ผูใหบริการทางการแพทย หรือบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบการเชื่อมโยง

 • สัตวเพื่อการชวยเหลือผูพิการไมถือเปนสัตวเลี้ยง และไมสามารถหาม
ใหเชาได นโยบาย "หามสัตวเลี้ยงเขา" ไมสามารถนําไปใชกับสัตวเพื่อ
การชวยเหลือผูพิการ

 • ไมจาํเปนตองมกีารฝกอบรมหรอืการรบัรองสัตวเพ่ือการชวยเหลอืผูพกิาร

 • ผูใหบริการที่อยูอาศัยไมสามารถเรียกเก็บเงินมัดจํา คาธรรมเนียม หรือ
คาเชาเพิ่มเติม สําหรับสัตวเพื่อการชวยเหลือผูพิการได

 • คณุตองรบัผิดชอบตอพฤตกิรรมของสัตวเพือ่การชวยเหลอืผูพิการของ
คุณ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับยูนิตใหเชาและทรัพยสิน
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วนัเปด
บาน
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(เงินมัดจําเพื่อประกันการเขาพัก
อาศัย)

เมื่อคุณสมัครขอเชายูนิต ผูใหบริการที่อยูอาศัยอาจตองการเรียกเก็บ
เงินมัดจําจากคุณเพื่อจองยูนิตไวในระหวางที่คัดกรองใบสมัครของคุณ
 
  • เงินมัดจําสูงสุดที่เจาของบานอาจเรียกเก็บคือ 25% ของคาเชาหนึ่ง

เดือน ตองมีใบเสร็จที่อธิบายเงื่อนไข 

  • หากคุณไดรับการเสนอยูนิตและคุณตัดสินใจวาคุณไมตองการเชายูนิ
นั้น คุณจะเสียคามัดจําบานที่จายไปแลวอยางแนนอน คุณจะไดรับเงิน
มดัจําคนืเตม็จํานวน หากการสมคัรของคณุไมสําเรจ็หรอืยนิูตไมผานการ
ตรวจสอบที่อยูอาศัยที่เชื่อมโยงกับโครงการเงินชวยเหลือคาเชา 

 • หากคุณลงนามในขอตกลงการเชาสําหรับยูนิต จะตองนําคา
จองบานไปใชกับคาเชาเดือนแรกหรือคาใชจายในการยายเขา 
(เงินประกันและคามัดจําสัตวเลี้ยง)

การเชาและสิทธิคนพิการ
การเขาถึง

การเขาถึงที่อยูอาศัยชวยใหผูเชาที่มีความพิการสามารถใชชีวิตอยางอิสระ ราวจับ 
ทางลาด ความกวางพิเศษสําหรับรถเข็น ที่จอดรถที่กําหนดไวสําหรับคนพิการ 
ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางบางสวน หากคุณเปนผูพิการ คุณสามารถขอที่พักหรือการ
ดัดแปลงที่เหมาะสมได

ที่พัก คือการเปลี่ยนแปลงกฎ นโยบาย แนวปฏิบัติ หรือบริการ เพื่อใหคุณมีโอกาสที่
เทาเทียมกนัในการใชและเพลดิเพลนิกบัการเชายนิูต ตวัอยางของท่ีพกัท่ีเหมาะสม
คอื การยกเวนนโยบายท่ีจอดรถ เพ่ือใหผูท่ีใชรถเข็นสามารถมจีดุจอดท่ีใกลกบัยนิูต
ของพวกเขามากที่สุด

การดัดแปลงที่เหมาะสมชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับที่พักที่
จําเปน ในการทําใหสามารถเขาถึงที่พักที่เชาได คุณตองรับผิดชอบในการจายเงิน
สําหรับการดัดแปลงตามสมควร เวนแตเจาของบานจะไดรับเงินจากรัฐบาลกลาง 
ตัวอยางของการดัดแปลงที่เหมาะสมคือ การขออนุญาตเพื่อขยายประตูหองนํ้าให
กวางขึ้นเพื่อรองรับสกูตเตอรขนาดใหญ

หากคุณมีคําถามหรือตองการรองเรียน โปรดติดตอสายดวน Renting in Seattle ที่ 
(206) 684-5700

สัตวเพื่อการชวยเห
ลือผูพิการ   

สัตวเพือ่การชวยเหลอืผูพกิารเปนท่ียอมรบัอยางกวางขวางใน Seattle และรวมถงึการ
สนับสนุนเพื่อเปนที่พึ่งทางอารมณ การเลี้ยงสัตวเปนเพื่อน สัตวบําบัด และอื่น ๆ  กฎ
ระเบียบการอยูอาศัยที่เปนธรรม กําหนดใหมีที่พักที่เหมาะสมสําหรับสัตวเพื่อการ
ชวยเหลือผูพิการ

 • ผูใหบริการที่อยูอาศัยสามารถขอยืนยันความตองการที่เกี่ยวของกับ
ความพิการ สําหรับสัตวเพื่อการชวยเหลือผูพิการของคุณ จากบุคคลที่
สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เชน ผูใหบริการทางการแพทย หรือบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบการเชื่อมโยง

 • สัตวเพื่อการชวยเหลือผูพิการไมถือเปนสัตวเลี้ยง และไมสามารถหาม
ใหเชาได นโยบาย "หามสัตวเลี้ยงเขา" ไมสามารถนําไปใชกับสัตวเพื่อ
การชวยเหลือผูพิการ

 • ไมจาํเปนตองมกีารฝกอบรมหรอืการรบัรองสัตวเพ่ือการชวยเหลอืผูพกิาร

 • ผูใหบริการที่อยูอาศัยไมสามารถเรียกเก็บเงินมัดจํา คาธรรมเนียม หรือ
คาเชาเพิ่มเติม สําหรับสัตวเพื่อการชวยเหลือผูพิการได

 • คณุตองรบัผิดชอบตอพฤตกิรรมของสัตวเพือ่การชวยเหลอืผูพิการของ
คุณ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับยูนิตใหเชาและทรัพยสิน
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การยายเขา
การยายบานเปนชวงเวลาที่วุนวายและมักจะเกิดความเครียด สิ่งตางๆ อาจถูกมอง
ขามไปไดโดยงาย สิ่งสําคัญคือตองระมัดระวังและใสใจกับรายละเอียดในขั้นตอน
นี้ เนื่องจากเปนการปูพื้นในการเชาทั้งหมดของคุณ

รายการตรวจสอบการยายเขา

น่ีเปนสวนสําคญัอยางยิง่ในสัญญาเชา เน่ืองจากมคีวามเกีย่วของกบัเงนิประกนัของคณุ

 • ควรอธบิายถงึสภาพปจจบัุนของบานใหมท่ีคณุเชาในรายละเอยีดอยาง
ถูกตอง

 •  ควรปรึกษาขอแตกตางในรายละเอียดกอนและหลังการยายเขากับ
เจาของบานทันที เพื่อที่วาหากมีความเสียหายกอนคุณยายเขา คุณจะ
ไดรับการละเวนในการรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาวที่เกิดขึ้น

 • คณุและเจาของบานควรลงนามและลงวันท่ีไว เจาของบานตองใหสําเนา
แกคุณ

 • เจาของบานจะใชรายการตรวจสอบน้ีเมือ่ถึงเวลาท่ีคณุตองยายออก เพือ่
ตรวจสอบวาคุณไดกอความเสียหายใหกับยูนิตหรือไม

เจาของบานไมสามารถรบัเงนิประกนัจากคณุไดอยางถกูกฎหมาย หากไมมี
รายการตรวจสอบการยายเขา
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สัญญาเชา
สัญญาเชาประเภทตาง ๆ

เมือ่คณุทําสัญญาเชา โปรดอานอยางละเอยีดกอนลงนามทําสญัญา โปรดจําไว
วาเปนสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

 • ใสใจกับคาใชจายที่คุณตองรับผิดชอบนอกเหนือจากคาเชาของ
คุณ เชน คาสาธารณูปโภค และวิธีการเรียกเก็บเงิน

 • ตรวจสอบกฎอยางละเอยีดเพือ่ใหแนใจวาคณุเขาใจนโยบายเกีย่วกบั
แขกเหรื่อ สัตวเลี้ยง ที่จอดรถ ฯลฯ

 • ขอความชวยเหลอืในการทําความเขาใจเกีย่วกบัสัญญาเชาหากคณุ
ตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากภาษาอังกฤษไมใชภาษาแมของ
คุณ

คูมือผูเชานี้จําเปนตองจัดเตรียมใหคุณทุกครั้งที่คุณสมัครเชาสถานที่ เมื่อคุณ
ทําสัญญาเชา หรือเมื่อใดก็ตามที่มีการอัปเดตคูมือ

สัญญาเชาแบบมีเวลาสิ้นสุด

สัญญาเชาประเภทน้ีมวัีนท่ีส้ินสดุโดยเฉพาะ และไมสามารถตออายไุดโดย
อตัโนมตัเิมือ่ส้ินสุดลง พจิารณาอยางรอบคอบกอนลงนามในสัญญาเชาแบบมเีวลา
ส้ินสุด เน่ืองจากคณุอาจตองยายออกเมือ่ส้ินสุดระยะเวลาการเชา หากเจาของบาน
เลอืกท่ีจะไมตออาย ุเงือ่นไขไมสามารถเปลีย่นแปลงไดตลอดระยะเวลาของสญัญา
เชา เวนแต ขอตกลงรวมกนัระหวางคณุและเจาของบานมกีารเปลีย่นแปลง

ระยะเวลาเริ่มตนเปลี่ยนเปนแบบเดือนตอเดือน

ซึง่เริม่ตนเปนสัญญาเชาสําหรบัระยะเวลาเฉพาะ ท่ีตออายสัุญญาเปนแบบเดอืน
ตอเดอืนโดยอตัโนมตัเิมือ่ส้ินสุด คณุมสิีทธิท่ี์จะอยูตอหลงัจากระยะเวลาเริม่ตน
สิ้นสุดลง เวนแตเจาของบานจะมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่จะยุติสัญญาเชา

?แบบเดือนตอเดือน

ขอตกลงประเภทน้ีกเ็หมอืนกบัท่ีระบุไว คอืจะตออายทุุกเดอืน ใน Seattle เจาของบาน
ตองมเีหตผุลทางกฎหมายหรอื 'เหตท่ีุสมเหตสุมผล' เพือ่ยตุสิญัญาเชาแบบเดอืนตอ
เดอืน และระยะเวลาการแจงเตอืนท่ีกาํหนด ข้ึนอยูกบัเหตผุลท่ีสมเหตสุมผลท่ีระบุ 
เหตผุลเหลาน้ันและการแจงเตอืนท่ีจาํเปนท่ีเจาของบานจะตองแจงอยท่ีูหนา 46.

คณุสามารถบอกเลกิสัญญาเชาไดโดยตองแจงเปนลายลกัษณอกัษรอยางนอย 
20 วันกอนส้ินสุดระยะเวลาเชารายเดอืน ตวัอยางเชน หากคณุตองการยายออกใน
เดือนกุมภาพันธ เจาของบานจะตองไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรไมเกิน
วันที่ 8 กุมภาพันธ คุณอาจพอใจกับความยืดหยุนของขอตกลงนี้ แตโปรดทราบ
วาขอกําหนดในสัญญาเชาของคุณ รวมถึงจํานวนคาเชา สามารถเปลี่ยนแปลง
ไดโดยตองแจงใหทราบอยางเหมาะสมระหวางขอตกลงแบบเดือนตอเดือน

ไมมีสัญญาเชาใชหรือไม?

ไมควรยายเขาไปอยูในยูนิตใหเชาโดยไมมีขอตกลงเปนลายลักษณอักษร 
หากคุณตกอยูในสถานการณนั้น จะถือวาคุณเปนผูเชาแบบเดือนตอเดือนตาม
ขอตกลงดวยวาจา และมีการคุมครองผูใหเชา อยางไรก็ตาม ลักษณะของผู
เชาคือบุคคลที่มีสิทธิ์ครอบครองยูนิตใหเชาภายใตสัญญาเชา แมวาขอตกลง
ดวยวาจาจะไมผิดกฎหมาย แตอาจเปนเรื่องยากที่จะพิสูจนวาคุณเปนผูเชา
โดยไมมีสัญญาเชาเปนลายลักษณอักษร หากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
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คาธรรมเนียมในการยายเขา

ใน Seattle มีขอจํากัดที่เขมงวดสําหรับคาธรรมเนียมในการยายเขา คาธรรมเนียมการ
ยายเขาครอบคลุมเงินประกันความเสียหาย คาธรรมเนียม และเงินประกันสัตวเลี้ยง

 • เงนิประกนัความเสียหายและคาธรรมเนียมรวมกนัไมสามารถเทากบัคา
เชาเกินกวาหนึ่งเดือน

 • สามารถเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมสําหรบัการคดักรอง 
(ตรวจสอบประวัตเิมือ่คณุสมคัรเชา) และ/หรอื การทําความสะอาด เทาน้ัน

 • หากไดเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมสําหรบัการทําความสะอาดในชวงแรกของ
ขอตกลงแลว จะไมมกีารเรยีกเกบ็เงนิจากคณุสําหรบัการทําความสะอาด
อีกเมื่อคุณยายออก

 • คาธรรมเนียมทั้งหมดไมสามารถเกิน 10% ของคาเชาหนึ่งเดือน

 • เงนิประกนัสตัวเลีย้งสงูสดุท่ีสามารถเรยีกเกบ็ไดคอื 25% ของคาเชาหน่ึง
เดือน โดยไมกําหนดจํานวนสัตวเลี้ยง

ตัวอยาง:

เจาของบานของ Tracy สามารถเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม:
 • $45 คาธรรมเนียมการคัดกรอง
 • $75 คาธรรมเนียมการทําความ

สะอาด
 • $1080 เงินประกันความเสียหาย
 • $300 เงินประกันสัตวเลี้ยง

คาใชจายในการยายเขาทั้งหมดของ 
Tracy สามารถเทากับสูงสุดที่ $1,500

เจาของบานของพวกเขาสามารถเรยีกเกบ็
คาธรรมเนียม:
 • $90 ($45 x 2) คาธรรมเนียมการคัดกรอง
 • $130 คาธรรมเนียมการทําความ

สะอาด
 • $1980 เงินประกันความเสียหาย

คาใชจายในการยายเขาทั้งหมดของ
ครอบครัวนี้สามารถเทากับสูงสุดที่ $2,200

บาน Tracy เปนครัว
เรือนสําหรับคน
เดียวที่มีสุนัข คา
เชาสําหรับยูนิตที่
เธอยายเขาไปอยู
ที่ $1200 ตอเดือน

Hamid และ Fatima ที่มีลูกสองคนเปนครัว
เรือนสี่คน คาเชาคือ $2,200 ตอเดือน

เงินประกัน & คาธรรมเนียม คาเชาเดือนสุดทาย

• 30 วัน - การเชาหกเดือน = สี่งวดติดตอ
กันเทากัน ในระยะเวลาเทากัน

• แบบเดือนตอเดือน = สองงวดเทากัน

• ไมมีการผอนชําระเงินประกัน
/คาธรรมเนียม หากยอดรวมไมเกิน 
25% ของคาเชาหนึ่งเดือน

• เงินประกันสัตวเลี้ยง = สามงวดเทากัน

การชําระเงินเปนงวด

อาจเปนเรื่องยากที่จะจายคาเชาทั้งหมดสามเดือนเมื่อมีการยายเขามาใหม ใน 
Seattle คุณมีสิทธิ์จายคาใชจายในการยายเขา (คามัดจําและคาธรรมเนียม) คาเชา
เดือนสุดทาย และเงินประกันสัตวเลี้ยงแบบแบงชําระเปนงวดได เจาของบานไม
สามารถปฏิเสธที่จะใหคุณเชาที่พักไดเนื่องจากการที่คุณตัดสินใจชําระแบบแบง
เปนงวด สิ่งสําคัญคือตองจําไววานอกเหนือจากคาเชารายเดือนแลว การแบงชําระ
เปนงวดจะตองชําระตรงเวลา หรือคุณอาจเสี่ยงที่จะไดรับ 

 ตารางการแบงชําระเปนงวด
จะขึ้นอยูกับระยะเวลาการเชาของคุณ
(หนังสือแจงเตือนใหจายหรือยายออกภายใน 14 วัน)

14 Day Pay or Vacate Notice 

•    หกเดือน + การเชา = หกงวดเทากัน
ติดตอกันทุกเดือน

•    60 วัน - การเชาหกเดือน = การจายเงิน
สี่งวดเทากันในระยะเวลาเทากัน

•    ไมมีคาธรรมเนียม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย
ในการแบงชําระเปนงวด

•    การไมชําระคางวดตามที่ตกลงไว
ถอืเปนการละเมดิสัญญาเชา และคณุ
อาจไดรับ 14 Day Pay or Vacate Notice

•    อีกวิธีหนึ่งคือ คุณและเจาของบาน
สามารถกําหนดเวลาการชําระเงนิตาม
ขอตกลงรวมกัน โดยเขียนเปนลาย
ลักษณอักษร
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คาธรรมเนียมในการยายเขา

ใน Seattle มีขอจํากัดที่เขมงวดสําหรับคาธรรมเนียมในการยายเขา คาธรรมเนียมการ
ยายเขาครอบคลุมเงินประกันความเสียหาย คาธรรมเนียม และเงินประกันสัตวเลี้ยง

 • เงนิประกนัความเสียหายและคาธรรมเนียมรวมกนัไมสามารถเทากบัคา
เชาเกินกวาหนึ่งเดือน

 • สามารถเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมสําหรบัการคดักรอง 
(ตรวจสอบประวัตเิมือ่คณุสมคัรเชา) และ/หรอื การทําความสะอาด เทาน้ัน

 • หากไดเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมสําหรบัการทําความสะอาดในชวงแรกของ
ขอตกลงแลว จะไมมกีารเรยีกเกบ็เงนิจากคณุสําหรบัการทําความสะอาด
อีกเมื่อคุณยายออก

 • คาธรรมเนียมทั้งหมดไมสามารถเกิน 10% ของคาเชาหนึ่งเดือน

 • เงนิประกนัสัตวเลีย้งสงูสดุท่ีสามารถเรยีกเกบ็ไดคอื 25% ของคาเชาหน่ึง
เดือน โดยไมกําหนดจํานวนสัตวเลี้ยง

ตัวอยาง:

เจาของบานของ Tracy สามารถเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม:
 • $45 คาธรรมเนียมการคัดกรอง
 • $75 คาธรรมเนียมการทําความ

สะอาด
 • $1080 เงินประกันความเสียหาย
 • $300 เงินประกันสัตวเลี้ยง

คาใชจายในการยายเขาทั้งหมดของ 
Tracy สามารถเทากับสูงสุดที่ $1,500

เจาของบานของพวกเขาสามารถเรยีกเกบ็
คาธรรมเนียม:
 • $90 ($45 x 2) คาธรรมเนียมการคัดกรอง
 • $130 คาธรรมเนียมการทําความ

สะอาด
 • $1980 เงินประกันความเสียหาย

คาใชจายในการยายเขาทั้งหมดของ
ครอบครัวนี้สามารถเทากับสูงสุดที่ $2,200

บาน Tracy เปนครัว
เรือนสําหรับคน
เดียวที่มีสุนัข คา
เชาสําหรับยูนิตที่
เธอยายเขาไปอยู
ที่ $1200 ตอเดือน

Hamid และ Fatima ที่มีลูกสองคนเปนครัว
เรือนสี่คน คาเชาคือ $2,200 ตอเดือน

เงินประกัน & คาธรรมเนียม คาเชาเดือนสุดทาย

• 30 วัน - การเชาหกเดือน = สี่งวดติดตอ
กันเทากัน ในระยะเวลาเทากัน

• แบบเดือนตอเดือน = สองงวดเทากัน

• ไมมีการผอนชําระเงินประกัน
/คาธรรมเนียม หากยอดรวมไมเกิน 
25% ของคาเชาหนึ่งเดือน

• เงินประกันสัตวเลี้ยง = สามงวดเทากัน

การชําระเงินเปนงวด

อาจเปนเรื่องยากที่จะจายคาเชาทั้งหมดสามเดือนเมื่อมีการยายเขามาใหม ใน 
Seattle คุณมีสิทธิ์จายคาใชจายในการยายเขา (คามัดจําและคาธรรมเนียม) คาเชา
เดือนสุดทาย และเงินประกันสัตวเลี้ยงแบบแบงชําระเปนงวดได เจาของบานไม
สามารถปฏิเสธที่จะใหคุณเชาที่พักไดเนื่องจากการที่คุณตัดสินใจชําระแบบแบง
เปนงวด สิ่งสําคัญคือตองจําไววานอกเหนือจากคาเชารายเดือนแลว การแบงชําระ
เปนงวดจะตองชําระตรงเวลา หรือคุณอาจเสี่ยงที่จะไดรับ 

 ตารางการแบงชําระเปนงวด
จะขึ้นอยูกับระยะเวลาการเชาของคุณ
(หนังสือแจงเตือนใหจายหรือยายออกภายใน 14 วัน)

14 Day Pay or Vacate Notice 

•    หกเดือน + การเชา = หกงวดเทากัน
ติดตอกันทุกเดือน

•    60 วัน - การเชาหกเดือน = การจายเงิน
สี่งวดเทากันในระยะเวลาเทากัน

•    ไมมีคาธรรมเนียม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย
ในการแบงชําระเปนงวด

•    การไมชําระคางวดตามที่ตกลงไว
ถอืเปนการละเมดิสัญญาเชา และคณุ
อาจไดรับ 14 Day Pay or Vacate Notice

•    อีกวิธีหนึ่งคือ คุณและเจาของบาน
สามารถกําหนดเวลาการชําระเงนิตาม
ขอตกลงรวมกัน โดยเขียนเปนลาย
ลักษณอักษร
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บญัชสีาธารณูปโภค

Puget Sound Energy
Puget Sound Energy (PSE) เปนผู
ใหบริการกาซธรรมชาติสําหรับ
เมือง คุณสามารถเปดบัญชีใน
ชื่อของตนเอง  PSE มีขอมูลบน
เว็บไซตเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อ
ชวยเหลือในการเรียกเก็บเงิน 
โปรดไปที่ www.pse.com หรือ
โทร 1(888) 225-5773

Seattle Public Utilities (สาธารณูปโภคของ Seattle)

Seattle Public Utilities (SPU) เปนแผนกของ City ท่ีรบัผดิชอบบัญชดีานน้ํา ทอระบายน้ํา และ
ขยะ ตัง้แตป 2011 ผูเชารายใหมไมสามารถเปดบัญชีในชือ่ของตนเองได เจาของบาน
จะเปนผูรบัผิดชอบบัญชท้ัีงหมด คณุอาจตองรบัผิดชอบในการจายคาสาธารณปูโภค 
หากระบุไวในสัญญาเชา คณุควรไดรบัสําเนาใบเรยีกเกบ็เงนิจรงิ หากเจาของบาน
เรยีกเกบ็เงนิจากคณุโดยตรง หากไมจายบิลตรงเวลาอาจสงผลใหเจาของบานมกีาร
แจงเตอืนการปดวาลว และ/หรอื 14 Day Pay or Vacate Notice เน่ืองจากคาสาธารณปูโภคจะ
ไดรบัการปฏบัิตเิหมอืนคาเชา เพือ่จดุประสงคในการขับไล

ขอแนะนํา:  
การไมรายงานการรั่วไหล ชักโครก
ไหลไมหยุด และปญหาการบริการ
อื่น ๆ ตอเจาของบานในทันที อาจ
ทําใหคุณตองรับผิดชอบคาใชจาย
บางสวนหรือทั้งหมด

Seattle City Light (การไฟฟาเมืองของ Seattle)

Seattle City Light (SCL) เปนแผนกของ City ที่รับผิดชอบบัญชีไฟฟา คุณสามารถเปด
บัญชีในชื่อของตนเอง คุณมีหนาที่แจงให SCL ทราบเมื่อคุณยายออก การไมจายบิล
สาธารณูปโภคหรือจายกับเจาของบานตรงเวลา อาจสงผลใหมีการแจงเตือนการ
ปดระบบจากสาธารณูปโภค และ/หรือ 14 Day Notice to Pay or Vacate โดยเจาของบานของ
คุณ

ขอแนะนํา: 
SCL ยังมีโปรแกรมสวนลดและความชวยเหลือในการชําระเงิน
สําหรับลูกคาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เยี่ยมชมเว็บไซตของ SCL 
ไดที่ www.seattle.gov/light/assistance/ หรือโทร (206) 684-3000

ขอแนะนาํ: 
อยาท้ิงอะไรนอกจากกระดาษชาํระลงในชักโครก หลกีเลีย่งการท้ิงน้ํามนั เสนผม และ
ส่ิงของขนาดใหญลงทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําอดุตนัมคีาใชจายในการซอมแซมสูง
และเจาของบานสามารถเรยีกเกบ็คาใชจายท้ังหมดจากคณุได หากคณุหรอืคนในบาน
ท้ิงอยางอืน่ท่ีไมใชกระดาษชาํระลงไปในทอ อยาเช่ือโฆษณาชวนเช่ือทางการตลาด
เกีย่วกบัผลติภณัฑผาเชด็ทําความสะอาดแบบ 'สามารถท้ิงลงชักโครกได' ฯลฯ

ขอแนะนาํ: 
การไมชาํระคาสาธารณูปโภคตรงเวลา
อาจสงผลใหเกดิการฟองขับไล

ดีจังที่ไดรู!
SPU มโีปรแกรมท่ีจะชวยใหสวนลดคาสาธารณปูโภคและความชวยเหลอืในการชําระ

เงินสําหรับลูกคาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  เยี่ยมชมเว็บไซต 
www.seattle.gov/utilities หรือโทร (206) 684-3000 

ขอแนะนาํ:  
ไมอนุญาตใหท้ิงเศษอาหารและส่ิงของท่ีสามารถ
รไีซเคลิไดลงในถงัขยะ อาคารท้ังหมดควรมตีูใส
ขยะแยกส่ิงของตาง ๆ  เหลาน้ันออกจากกนั

การปองกันการเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภค

ของเมืองจะคุมครองผูเชาที่จายเงินให
เจาของบานหรือบริษัทเรียกเก็บเงิน สําหรับนํ้า ทอระบายนํ้า ขยะ หรือบริการไฟฟา 
ในอาคารที่พักอาศัยที่มี 3 ยูนิตขึ้นไป  หากคุณไมไดรับขอมูลการเรียกเก็บเงินที่
จําเปน หรือคิดวาไดรับการเรียกเก็บเงินอยางไมเหมาะสม คุณควรปรึกษาเจาของ
บานหรือบริษัทที่เรียกเก็บเงินกอน

มีการรองเรียนการละเมิดตอ:

Office of the Hearing Examiner 
(สํานักผูตรวจสอบการไตสวน)
Seattle Municipal Tower 
(ตึกเทศบาลเมือง Seattle)
700 5th Ave 
Suite 4000 
Seattle, WA 98104

คุณสามารถติดตอผูตรวจสอบการไตสวนไดที่ (206) 684-0521 หรืออีเมล Hearing.Ex-
aminer@seattle.gov

เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส:  
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/HearingExamin-
er/ResidentialThirdPartyBillingQuestionsandAnswers.pdf

ขอบัญญัติการเรียกเก็บเงินบุคคลที่สาม 

ใบแจงหนี้

#ธนาคาร
0000 0000 0000 0000

00/00
ชื่อผูใช

$250.00
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บญัชสีาธารณูปโภค

Puget Sound Energy
Puget Sound Energy (PSE) เปนผู
ใหบริการกาซธรรมชาติสําหรับ
เมือง คุณสามารถเปดบัญชีใน
ชื่อของตนเอง  PSE มีขอมูลบน
เว็บไซตเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อ
ชวยเหลือในการเรียกเก็บเงิน 
โปรดไปที่ www.pse.com หรือ
โทร 1(888) 225-5773

Seattle Public Utilities (สาธารณูปโภคของ Seattle)

Seattle Public Utilities (SPU) เปนแผนกของ City ท่ีรบัผดิชอบบัญชดีานน้ํา ทอระบายน้ํา และ
ขยะ ตัง้แตป 2011 ผูเชารายใหมไมสามารถเปดบัญชีในชือ่ของตนเองได เจาของบาน
จะเปนผูรบัผิดชอบบัญชท้ัีงหมด คณุอาจตองรบัผิดชอบในการจายคาสาธารณูปโภค 
หากระบุไวในสัญญาเชา คณุควรไดรบัสําเนาใบเรยีกเกบ็เงนิจรงิ หากเจาของบาน
เรยีกเกบ็เงนิจากคณุโดยตรง หากไมจายบิลตรงเวลาอาจสงผลใหเจาของบานมกีาร
แจงเตอืนการปดวาลว และ/หรอื 14 Day Pay or Vacate Notice เน่ืองจากคาสาธารณปูโภคจะ
ไดรบัการปฏบัิตเิหมอืนคาเชา เพือ่จดุประสงคในการขับไล

ขอแนะนํา:  
การไมรายงานการรั่วไหล ชักโครก
ไหลไมหยุด และปญหาการบริการ
อื่น ๆ ตอเจาของบานในทันที อาจ
ทําใหคุณตองรับผิดชอบคาใชจาย
บางสวนหรือทั้งหมด

Seattle City Light (การไฟฟาเมืองของ Seattle)

Seattle City Light (SCL) เปนแผนกของ City ที่รับผิดชอบบัญชีไฟฟา คุณสามารถเปด
บัญชีในชื่อของตนเอง คุณมีหนาที่แจงให SCL ทราบเมื่อคุณยายออก การไมจายบิล
สาธารณูปโภคหรือจายกับเจาของบานตรงเวลา อาจสงผลใหมีการแจงเตือนการ
ปดระบบจากสาธารณูปโภค และ/หรือ 14 Day Notice to Pay or Vacate โดยเจาของบานของ
คุณ

ขอแนะนํา: 
SCL ยังมีโปรแกรมสวนลดและความชวยเหลือในการชําระเงิน
สําหรับลูกคาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เยี่ยมชมเว็บไซตของ SCL 
ไดที่ www.seattle.gov/light/assistance/ หรือโทร (206) 684-3000

ขอแนะนาํ: 
อยาท้ิงอะไรนอกจากกระดาษชาํระลงในชักโครก หลกีเลีย่งการท้ิงน้ํามนั เสนผม และ
ส่ิงของขนาดใหญลงทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําอดุตนัมคีาใชจายในการซอมแซมสูง
และเจาของบานสามารถเรยีกเกบ็คาใชจายท้ังหมดจากคณุได หากคณุหรอืคนในบาน
ท้ิงอยางอืน่ท่ีไมใชกระดาษชาํระลงไปในทอ อยาเช่ือโฆษณาชวนเช่ือทางการตลาด
เกีย่วกบัผลติภณัฑผาเชด็ทําความสะอาดแบบ 'สามารถท้ิงลงชักโครกได' ฯลฯ

ขอแนะนาํ: 
การไมชําระคาสาธารณปูโภคตรงเวลา
อาจสงผลใหเกดิการฟองขับไล

ดีจังที่ไดรู!
SPU มโีปรแกรมท่ีจะชวยใหสวนลดคาสาธารณปูโภคและความชวยเหลอืในการชําระ

เงินสําหรับลูกคาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  เยี่ยมชมเว็บไซต 
www.seattle.gov/utilities หรือโทร (206) 684-3000 

ขอแนะนาํ:  
ไมอนุญาตใหท้ิงเศษอาหารและส่ิงของท่ีสามารถ
รไีซเคลิไดลงในถงัขยะ อาคารท้ังหมดควรมตีูใส
ขยะแยกส่ิงของตาง ๆ  เหลาน้ันออกจากกนั

การปองกันการเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภค

ของเมืองจะคุมครองผูเชาที่จายเงินให
เจาของบานหรือบริษัทเรียกเก็บเงิน สําหรับนํ้า ทอระบายนํ้า ขยะ หรือบริการไฟฟา 
ในอาคารที่พักอาศัยที่มี 3 ยูนิตขึ้นไป  หากคุณไมไดรับขอมูลการเรียกเก็บเงินที่
จําเปน หรือคิดวาไดรับการเรียกเก็บเงินอยางไมเหมาะสม คุณควรปรึกษาเจาของ
บานหรือบริษัทที่เรียกเก็บเงินกอน

มีการรองเรียนการละเมิดตอ:

Office of the Hearing Examiner 
(สํานักผูตรวจสอบการไตสวน)
Seattle Municipal Tower 
(ตึกเทศบาลเมือง Seattle)
700 5th Ave 
Suite 4000 
Seattle, WA 98104

คุณสามารถติดตอผูตรวจสอบการไตสวนไดที่ (206) 684-0521 หรืออีเมล Hearing.Ex-
aminer@seattle.gov

เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส:  
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/HearingExamin-
er/ResidentialThirdPartyBillingQuestionsandAnswers.pdf

ขอบัญญัติการเรียกเก็บเงินบุคคลที่สาม 

ใบแจงหนี้

#ธนาคาร
0000 0000 0000 0000

00/00
ชื่อผูใช

$250.00
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ใบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคของผูเชาควรมีอะไรบาง?

ในการเชา บางรายการคุณจายคาสาธารณูปโภค (เชน คานํ้า) ใหกับเจาของบานหรือ
บรษิทัเรยีกเกบ็เงนิ แทนท่ีจะจายโดยตรงกบัสาธารณปูโภค ขอบัญญัตกิารเรยีกเกบ็
เงินบุคคลที่สามของ City จะคุมครองผูเชาที่จายเงินใหเจาของบานหรือบริษัทเรียก
เก็บเงิน สําหรับนํ้า ทอระบายนํ้า ขยะ หรือบริการไฟฟาในอาคารที่พักอาศัยที่มี 3 ยูนิต
ขึ้นไป

ใบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคของผูเชาควรมีอะไรบาง?

 • ชือ่ ท่ีอยูธรุกจิ และหมายเลขโทรศพัทของเจาของบานหรอืตวัแทนเรยีก
เกบ็เงนิบุคคลท่ีสาม แลวแตวาผูใดจะเปนผูสงใบเรยีกเกบ็เงนิไปยงัผูเชา

 • พื้นฐานสําหรับการเรียกเก็บเงินแตละรายการ รวมถึงคาบริการและคา
ธรรมเนียมการชําระเงินลาชา หากมี เปนการแสดงรายการเปนบรรทัด 
และจํานวนเงินทั้งหมดของใบเรียกเก็บเงิน

 • หากยูนิตเปนหนวยวัดยอย (แตละหนวยมีมิเตอรของตัวเอง) การอาน
มิเตอรปจจุบันและกอนหนา วันที่อานปจจุบัน และปริมาณที่ใช

 • วันท่ีครบกําหนด วันท่ีใบเรยีกเกบ็เงนิเกนิกําหนด จํานวนคาใชจายลาชา
หรอืคาปรบัท่ีอาจมผีล และวันท่ีอาจมกีารเรยีกเกบ็เงนิลาชาหรอืคาปรบั
ดังกลาว

 • จํานวนเงินที่เลยกําหนดชําระเปนดอลลาร

 • ชื่อ ที่อยูทางไปรษณีย และหมายเลขโทรศัพทสําหรับคําถามเกี่ยว
กับการเรียกเก็บเงินและขอพิพาท เวลาทําการและวันที่ทําการ และ
กระบวนการที่ใชในการแกไขขอพิพาทที่เกี่ยวของกับใบเรียกเก็บเงิน

 • เมื่อมีการเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภคแยกกัน เจาของบานจะตอง: 
ใหคําอธบิายเกีย่วกบัวิธกีารคํานวณใบเรยีกเกบ็เงนิและการกระจายคา
สาธารณูปโภคสวนกลาง; แจงใหผูอยูอาศัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
วิธปีฏบัิตใินการเรยีกเกบ็เงนิ; ทําสําเนาใบเรยีกเกบ็เงนิคาสาธารณปูโภค
ของอาคารสําหรับผูเชา

ตัวอยางทั่วไปของการเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภค

วิธกีารเรยีกเกบ็เงนิคาสาธารณปูโภคของคณุควรอธบิายไวในสัญญาเชา ตอไปน้ี
เปนวิธีทั่วไปที่ผูเชาชําระคาสาธารณูปโภค 

การเชาบานเด่ียวพรอมบัญชีกาซ ไฟฟา และนํ้า
/ทอระบายนํ้า/ขยะไมรวมอยูในคาเชา

ไฟฟา: ผูเชามีใบเรียกเก็บเงินในชื่อของผูเชา และชําระเงินโดยตรงกับ SCL 

กาซ: ผูเชามีใบเรียกเก็บเงินในชื่อของผูเชา และชําระเงินโดยตรงกับ PSE 

นํ้า/ทอระบายนํ้า/ขยะ: ใบเรียกเก็บเงินเปนชื่อเจาของทรัพยสิน แตสําเนาของ
ใบเรียกเก็บเงิน จะสงไปยังผูเชา และผูเชาจะชําระเงินโดยตรงกับ SPU 

ยูนิตในอาคารอพารตเมนตพรอมสาธารณูปโภคไมรวมในคาเชา

ไฟฟา: ผูเชามีใบเรียกเก็บเงินในชื่อของผูเชา และชําระเงินโดยตรงกับ SCL 

นํ้า/ทอระบายนํ้า/ขยะ: บรษิทับุคคลท่ีสามใชขอมลูของอาคารในใบเรยีกเกบ็
เงนิ SPU และแบงตามสัดสวนของหนวยอาคารตามจํานวนผูเชา ผูเชาจายเงนิสวน
หนึ่งของใบเรียกเก็บเงินใหกับบริษัทบุคคลที่สาม 
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ใบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคของผูเชาควรมีอะไรบาง?

ในการเชา บางรายการคุณจายคาสาธารณูปโภค (เชน คานํ้า) ใหกับเจาของบานหรือ
บรษิทัเรยีกเกบ็เงนิ แทนท่ีจะจายโดยตรงกบัสาธารณปูโภค ขอบัญญตักิารเรยีกเกบ็
เงินบุคคลที่สามของ City จะคุมครองผูเชาที่จายเงินใหเจาของบานหรือบริษัทเรียก
เก็บเงิน สําหรับนํ้า ทอระบายนํ้า ขยะ หรือบริการไฟฟาในอาคารที่พักอาศัยที่มี 3 ยูนิต
ขึ้นไป

ใบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคของผูเชาควรมีอะไรบาง?

 • ชือ่ ท่ีอยูธรุกจิ และหมายเลขโทรศพัทของเจาของบานหรอืตวัแทนเรยีก
เกบ็เงนิบุคคลท่ีสาม แลวแตวาผูใดจะเปนผูสงใบเรยีกเกบ็เงนิไปยงัผูเชา

 • พื้นฐานสําหรับการเรียกเก็บเงินแตละรายการ รวมถึงคาบริการและคา
ธรรมเนียมการชําระเงินลาชา หากมี เปนการแสดงรายการเปนบรรทัด 
และจํานวนเงินทั้งหมดของใบเรียกเก็บเงิน

 • หากยูนิตเปนหนวยวัดยอย (แตละหนวยมีมิเตอรของตัวเอง) การอาน
มิเตอรปจจุบันและกอนหนา วันที่อานปจจุบัน และปริมาณที่ใช

 • วันท่ีครบกําหนด วันท่ีใบเรยีกเกบ็เงนิเกนิกําหนด จํานวนคาใชจายลาชา
หรอืคาปรบัท่ีอาจมผีล และวันท่ีอาจมกีารเรยีกเกบ็เงนิลาชาหรอืคาปรบั
ดังกลาว

 • จํานวนเงินที่เลยกําหนดชําระเปนดอลลาร

 • ชื่อ ที่อยูทางไปรษณีย และหมายเลขโทรศัพทสําหรับคําถามเกี่ยว
กับการเรียกเก็บเงินและขอพิพาท เวลาทําการและวันที่ทําการ และ
กระบวนการที่ใชในการแกไขขอพิพาทที่เกี่ยวของกับใบเรียกเก็บเงิน

 • เมื่อมีการเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภคแยกกัน เจาของบานจะตอง: 
ใหคําอธบิายเกีย่วกบัวิธกีารคํานวณใบเรยีกเกบ็เงนิและการกระจายคา
สาธารณูปโภคสวนกลาง; แจงใหผูอยูอาศัยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
วิธปีฏบัิตใินการเรยีกเกบ็เงนิ; ทําสําเนาใบเรยีกเกบ็เงนิคาสาธารณปูโภค
ของอาคารสําหรับผูเชา

ตัวอยางทั่วไปของการเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภค

วิธกีารเรยีกเกบ็เงนิคาสาธารณปูโภคของคณุควรอธบิายไวในสัญญาเชา ตอไปน้ี
เปนวิธีทั่วไปที่ผูเชาชําระคาสาธารณูปโภค 

การเชาบานเด่ียวพรอมบัญชีกาซ ไฟฟา และนํ้า
/ทอระบายนํ้า/ขยะไมรวมอยูในคาเชา

ไฟฟา: ผูเชามีใบเรียกเก็บเงินในชื่อของผูเชา และชําระเงินโดยตรงกับ SCL 

กาซ: ผูเชามีใบเรียกเก็บเงินในชื่อของผูเชา และชําระเงินโดยตรงกับ PSE 

นํ้า/ทอระบายนํ้า/ขยะ: ใบเรียกเก็บเงินเปนชื่อเจาของทรัพยสิน แตสําเนาของ
ใบเรียกเก็บเงิน จะสงไปยังผูเชา และผูเชาจะชําระเงินโดยตรงกับ SPU 

ยูนิตในอาคารอพารตเมนตพรอมสาธารณูปโภคไมรวมในคาเชา

ไฟฟา: ผูเชามีใบเรียกเก็บเงินในชื่อของผูเชา และชําระเงินโดยตรงกับ SCL 

นํ้า/ทอระบายนํ้า/ขยะ: บรษิทับุคคลท่ีสามใชขอมลูของอาคารในใบเรยีกเกบ็
เงนิ SPU และแบงตามสัดสวนของหนวยอาคารตามจํานวนผูเชา ผูเชาจายเงนิสวน
หนึ่งของใบเรียกเก็บเงินใหกับบริษัทบุคคลที่สาม 
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30

ในขณะที่คุณเชา
ทั้งคุณและเจาของบานมีสิทธิ์และความรับผิดชอบตามสัญญาเชา ขอบังคับของ
เมือง และกฎหมายของรัฐ โดยสวนใหญสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องของสามัญสํานึก 
และตองการใหทุกฝายปฏิบัติดวยความสุจริตใจ นอกจากนี้กฎหมายของรัฐกําหนด
ใหเจาของบานตองใหขอมูลจาก Department of Health (กรมอนามัย) ในเรื่องเชื้อรา 
และขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาคารขนาดใหญที่อยูแบบหลายครอบครัวตอง
มีแผนผังแสดงทางอพยพฉุกเฉิน

ขอแนะนํา: โปรดทราบวาคุณมีความสัมพันธเชิงธุรกิจกับเจาของบาน ซึ่งคุณทั้งคู
อาจไดรบัผลกระทบอยางมากจากการกระทําของอกีฝาย ปฏบัิตติามแนวทางท่ีสําคญั
เหลานี้

 • เก็บรักษาเอกสารสําคัญ เชน สัญญาเชา รายการตรวจสอบการยายเขา 
และคูมือผูเชาของคุณ

 • สื่อสารใหชัดเจนและเคารพซึ่งกันและกัน

 • จัดทําเอกสารการสื่อสารที่สําคัญเปนลายลักษณอักษร
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ในขณะที่คุณเชา
ทั้งคุณและเจาของบานมีสิทธิ์และความรับผิดชอบตามสัญญาเชา ขอบังคับของ
เมือง และกฎหมายของรัฐ โดยสวนใหญสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องของสามัญสํานึก 
และตองการใหทุกฝายปฏิบัติดวยความสุจริตใจ นอกจากนี้กฎหมายของรัฐกําหนด
ใหเจาของบานตองใหขอมูลจาก Department of Health (กรมอนามัย) ในเรื่องเชื้อรา 
และขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาคารขนาดใหญที่อยูแบบหลายครอบครัวตอง
มีแผนผังแสดงทางอพยพฉุกเฉิน

ขอแนะนํา: โปรดทราบวาคุณมีความสัมพันธเชิงธุรกิจกับเจาของบาน ซึ่งคุณทั้งคู
อาจไดรบัผลกระทบอยางมากจากการกระทําของอกีฝาย ปฏบัิตติามแนวทางท่ีสําคญั
เหลานี้

 • เก็บรักษาเอกสารสําคัญ เชน สัญญาเชา รายการตรวจสอบการยายเขา 
และคูมือผูเชาของคุณ

 • สื่อสารใหชัดเจนและเคารพซึ่งกันและกัน

 • จัดทําเอกสารการสื่อสารที่สําคัญเปนลายลักษณอักษร



หนาที่ของเจาของบาน

หนาที่ของผูเชา

•    บํารุงรักษาอาคารและสวนประกอบโครงสรางอาคาร

•    ทําการซอมแซมอยางทันทวงที

•    ดูแลพื้นที่สวนกลาง เชน ล็อบบี้ บันได และโถงทางเดิน

•    ควบคุมสัตวรังควาญ

•    จัดหาเครื่องตรวจจับควันและกาซคารบอนมอนอกไซด

•    จัดหาการล็อคและกุญแจที่ปลอดภัย

•    จัดหาถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะสําหรับเศษอาหาร

• จายคาเชาตรงเวลาและปฏิบัติตามกฎของสัญญาเชา

• ดูแลหองเชาใหสะอาดและถูกสุขอนามัยอยูเสมอ

• บํารุงรักษาเครื่องตรวจจับควันและกาซคารบอนมอนอกไซด

• ปองกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตรายภายในหองเชา

• ระมัดระวังชวงเวลาที่เงียบสงัดทั้งกลางวันและยามวิกาล

• ใชงานระบบประปา ไฟฟา และระบบทําความรอนอยางถูกตอง

• กําจัดขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และเศษอาหารอยางเหมาะสม

การซอมแซม

สัญญาเชาควรระบุอยางชดัเจนวาคณุตองตดิตอใครในกรณฉีกุเฉนิและตองการ
ซอมแซม การรายงานการซอมแซมที่จําเปนอยางทันทวงทีเปนสิ่งสําคัญ 
เน่ืองจากคณุอาจตองรบัผิดชอบดานการเงนิสําหรบัความเสียหายท่ีเกดิจากการ
ซอมแซมลาชาที่ไมไดรายงานในทันที กฎหมายของรัฐกําหนดใหคุณตองสง
คําขอซอมแซมเปนลายลกัษณอกัษร เปนแนวทางปฏบัิตท่ีิดใีนการจดัทําบันทึก
คําขอซอมแซม ซึง่จะเปนการบังคบัใหเจาของบานตอบกลบัคําขอซอมแซมน้ัน 
นอกจากนี้คุณยังโทรหาเจาของบานเพื่อชวยเรงใหแกไขปญหาใหเร็วขึ้นได 
แตโปรดตรวจสอบวาไดรองขอเปนลายลักษณอักษรเชนกัน

เจาของบานจะตองเริ่มการซอมแซม ภายใน:

 • 24 ชั่วโมง หากคุณไมมีนํ้า ไฟฟา หรือความรอนในชวงฤดูหนาว หรือ
มีปญหาดานชีวิต/ความปลอดภัย

 • 72 ชั่วโมง หากเครื่องใชไฟฟาไมทํางาน หรือคุณมีปญหาระบบ
ประปาหลักกับอางลางหนาหรืออางอาบนํ้า

 • 10 วัน สําหรับการรองขอการซอมแซมอื่น ๆ

หากเจาของบานไมตอบสนองหรือปฏิเสธที่จะทําการซอมแซมที่จําเปน คุณ
สามารถติดตอสายดวน Renting in Seattle ไดที่ (206) 684-5700

 • ในกรณีฉุกเฉิน เชน ไมมีไฟฟาหรือนํ้า เจาหนาที่จะพยายามตรวจ
สอบยนิูตของคณุภายในวันเดยีวกนัหรอืวันทําการถัดไป และตดิตอ
เจาของบานทันที

 • สําหรบัปญหาอืน่ ๆ  เจาหนาท่ีตรวจสอบจะโทรนัดหมายคณุเพือ่ตรวจ
สอบยนิูตสําหรบัการละเมดิดานท่ีอยูอาศยั โดยปกตจิะใชเวลาดําเนิน
การภายในหาถึงสิบวันทําการ

 • จากนั้นเจาหนาที่ตรวจสอบจะจัดทําหนังสือแจงใหเจาของบาน
ทําการซอมแซม

การระงับการจายคาเชาอาจดูเหมือนเปนเรื่องที่ยุติธรรมตอผูเชา เมื่อเจาของ
บานไมตอบสนองตอคําขอหรือทําการซอมแซมที่จําเปน แตก็ไมแนะนําให
ทํา แมวา  
จะกลาวถึงการซอมแซมและหักเงินเยียวยาสําหรับผูเชา แตก็เปนกระบวนการ
ท่ีเฉพาะเจาะจงและมคีวามเส่ียงอยางมากในการระงบัการจายคาเชา เน่ืองจาก
เจาของบานอาจเลือกวิธีที่จะขับไลผูเชาเพราะไมชําระเงินไดเชนกัน โทรไป
ยังสายดวนเพื่อรองเรียนไปที่ City และปรึกษาทนายความกอนใชสิทธิ์ใด ๆ ที่
อาจเปนภัยตอการเชาของคุณ

Residential Landlord Tenant Act (รัฐบัญญัติผูใหเชาและผูเชาที่พักอาศัย)

ดีจังที่ไดรู!
เจาของบานจะตองระบุวิธกีารชําระเงนิดวยวิธอีืน่ หาก
คุณไมสามารถชําระคาเชาทางอิเล็กทรอนิกสได

ขอแนะนํา:
อยาลมืขอใบเสรจ็

คาเชา!
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หนาที่ของเจาของบาน

หนาที่ของผูเชา

•    บํารุงรักษาอาคารและสวนประกอบโครงสรางอาคาร

•    ทําการซอมแซมอยางทันทวงที

•    ดูแลพื้นที่สวนกลาง เชน ล็อบบี้ บันได และโถงทางเดิน

•    ควบคุมสัตวรังควาญ

•    จัดหาเครื่องตรวจจับควันและกาซคารบอนมอนอกไซด

•    จัดหาการล็อคและกุญแจที่ปลอดภัย

•    จัดหาถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะสําหรับเศษอาหาร

• จายคาเชาตรงเวลาและปฏิบัติตามกฎของสัญญาเชา

• ดูแลหองเชาใหสะอาดและถูกสุขอนามัยอยูเสมอ

• บํารุงรักษาเครื่องตรวจจับควันและกาซคารบอนมอนอกไซด

• ปองกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเปนอันตรายภายในหองเชา

• ระมัดระวังชวงเวลาที่เงียบสงัดทั้งกลางวันและยามวิกาล

• ใชงานระบบประปา ไฟฟา และระบบทําความรอนอยางถูกตอง

• กําจัดขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และเศษอาหารอยางเหมาะสม

การซอมแซม

สัญญาเชาควรระบุอยางชัดเจนวาคณุตองตดิตอใครในกรณฉีกุเฉนิและตองการ
ซอมแซม การรายงานการซอมแซมที่จําเปนอยางทันทวงทีเปนสิ่งสําคัญ 
เน่ืองจากคณุอาจตองรบัผิดชอบดานการเงนิสําหรบัความเสียหายท่ีเกดิจากการ
ซอมแซมลาชาที่ไมไดรายงานในทันที กฎหมายของรัฐกําหนดใหคุณตองสง
คําขอซอมแซมเปนลายลกัษณอกัษร เปนแนวทางปฏบัิตท่ีิดใีนการจดัทําบันทึก
คําขอซอมแซม ซึง่จะเปนการบังคบัใหเจาของบานตอบกลบัคําขอซอมแซมน้ัน 
นอกจากนี้คุณยังโทรหาเจาของบานเพื่อชวยเรงใหแกไขปญหาใหเร็วขึ้นได 
แตโปรดตรวจสอบวาไดรองขอเปนลายลักษณอักษรเชนกัน

เจาของบานจะตองเริ่มการซอมแซม ภายใน:

 • 24 ชั่วโมง หากคุณไมมีนํ้า ไฟฟา หรือความรอนในชวงฤดูหนาว หรือ
มีปญหาดานชีวิต/ความปลอดภัย

 • 72 ชั่วโมง หากเครื่องใชไฟฟาไมทํางาน หรือคุณมีปญหาระบบ
ประปาหลักกับอางลางหนาหรืออางอาบนํ้า

 • 10 วัน สําหรับการรองขอการซอมแซมอื่น ๆ

หากเจาของบานไมตอบสนองหรือปฏิเสธที่จะทําการซอมแซมที่จําเปน คุณ
สามารถติดตอสายดวน Renting in Seattle ไดที่ (206) 684-5700

 • ในกรณีฉุกเฉิน เชน ไมมีไฟฟาหรือนํ้า เจาหนาที่จะพยายามตรวจ
สอบยนิูตของคณุภายในวนัเดยีวกนัหรอืวันทําการถัดไป และตดิตอ
เจาของบานทันที

 • สําหรบัปญหาอืน่ ๆ  เจาหนาท่ีตรวจสอบจะโทรนัดหมายคณุเพ่ือตรวจ
สอบยนิูตสําหรบัการละเมดิดานท่ีอยูอาศยั โดยปกตจิะใชเวลาดําเนิน
การภายในหาถึงสิบวันทําการ

 • จากนั้นเจาหนาที่ตรวจสอบจะจัดทําหนังสือแจงใหเจาของบาน
ทําการซอมแซม

การระงับการจายคาเชาอาจดูเหมือนเปนเรื่องที่ยุติธรรมตอผูเชา เมื่อเจาของ
บานไมตอบสนองตอคําขอหรือทําการซอมแซมที่จําเปน แตก็ไมแนะนําให
ทํา แมวา  
จะกลาวถึงการซอมแซมและหักเงินเยียวยาสําหรับผูเชา แตก็เปนกระบวนการ
ท่ีเฉพาะเจาะจงและมคีวามเส่ียงอยางมากในการระงบัการจายคาเชา เน่ืองจาก
เจาของบานอาจเลือกวิธีที่จะขับไลผูเชาเพราะไมชําระเงินไดเชนกัน โทรไป
ยังสายดวนเพื่อรองเรียนไปที่ City และปรึกษาทนายความกอนใชสิทธิ์ใด ๆ ที่
อาจเปนภัยตอการเชาของคุณ

Residential Landlord Tenant Act (รัฐบัญญัติผูใหเชาและผูเชาที่พักอาศัย)

ดีจังที่ไดรู!
เจาของบานจะตองระบุวิธกีารชําระเงนิดวยวิธอีืน่ หาก
คุณไมสามารถชําระคาเชาทางอิเล็กทรอนิกสได

ขอแนะนํา:
อยาลมืขอใบเสรจ็

คาเชา!
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การเพิ่มจํานวนผู
รวมหองเชา

มีขั้นตอนและลําดับเวลาที่สําคัญที่คุณตองปฏิบัติตาม เพื่อนําเพื่อนรวมหองยาย
เขามา คุณตองแจงเจาของบานเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วันหลังจากเพิ่ม
คนในบาน เจาของบานสามารถคัดกรองสมาชิกใหมในบาน โดยใชเกณฑการคัด
กรองเดียวกับที่ใชในการสมัครเชาของคุณ • เพื่อนรวมหองที่ไมใชครอบครัว (a) 
สามารถคัดกรองได และ (b) สามารถปฏิเสธการเขาพักไดโดยใชการคัดกรอง

 • คนในครอบครัว (a) สามารถคัดกรองได และ (b) ไมสามารถปฏิเสธการ
เขาพักได คาใชจายในการคัดกรองไดรับอนุญาตตาม Rental Agreement 
Regulation Ordinance (ขอบัญญัติวาดวยการควบคุมสัญญาเชา) (SMC 7.24) 
และ state landlord tenant act (รัฐบัญญัติผูใหเชาและผูเชาที่พักอาศัย) 

 • เจาของบานสามารถกําหนดใหเพือ่นรวมหองท่ีไมใชครอบครวัเขารวม
สัญญาเชา โดยแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วัน

 • หากเพื่อนรวมหองไมเขารวมสัญญาเชาภายใน 30 วันพวกเขาจะตอง
ยายออกภายใน 15 วัน (รวมทั้งสิ้น 45 วัน)

 • คนในครอบครวัไมจําเปนตองเขารวมสัญญาเชา และถูกปฏเิสธการเขา
พักไมได

ยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจคัดกรอง จะไมมีคาธรรมเนียมการยายเขาอื่น ๆ กับ
สมาชิกในครัวเรือนที่เพิ่มเขามา เงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาเชายังคงเหมือนเดิม

ที่อยูอาศัยใน Seattle อาจมีราคาแพง และการจัดหาสถานที่ที่ราคาไมแพงรูสึกได
วาเปนบานจรงิ ๆ  ในเมอืงอาจเปนความทาทายท่ีแทจรงิ คณุสามารถเพ่ิมเพ่ือนรวม
หองในบาน ซึ่งอาจเปนวิธีชวยลดคาเชาบานของคุณได หากคุณตองดิ้นรนเพื่อ
หาคาเชาใหเพียงพอ ใชความระมัดระวังเมื่อเพิ่มเพื่อนรวมหองคนใหม มันอาจ
เปนการซับซอนและยากที่จะไลพวกเขาออก หากการจัดการไมเปนไปดวยดี จํา
ไววาทุกคนท่ีจายคาเชามสิีทธิ นอกจากน้ี ท่ีอยูอาศยัของคณุอาจเปนอนัตราย หาก
เจาของบานตดัสินใจขับไลเพือ่นรวมหองของคณุออก เปนแนวทางปฏบัิตท่ีิดท่ีีจะ
ดําเนินการรวมกับเจาของบาน หากคุณตองการพาเพื่อนรวมหองยายเขามา

คุณสามารถเพิ่ม:

 • คนในครอบครัว

 • เพื่อนรวมหองที่ไมใชครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งคน

 • คนในครอบครัวของเพื่อนรวมหองที่เพิ่มเขามา

 • เพื่อนรวมหองคนอื่น ๆ ที่เจาของบานยินยอม

 • ไมเกินมาตรฐานการเขาพักตามกฎหมาย

คนในครอบครัวมีความหมายกวาง ๆ ที่จะรวมถึง:

คูสมรส คูชีวิต อดีตคูสมรส อดีตคูชีวิต บุคคลที่เปนผูใหญที่เกี่ยวของกับการ
แตงงาน พี่นอง บุคคลที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูดวยกันในปจจุบันหรือเคย
อาศยัอยูดวยกนัในอดตีและความสัมพันธแบบคบกนัอยูหรอืเคยคบกนั และบุคคล
ที่มีความสัมพันธแบบผูปกครองกับเด็ก ซึ่งรวมทั้ง ผูปกครอง พอเลี้ยงหรือแม
เลี้ยง ปูยาตายาย พอแมบุญธรรม ผูอนุบาล พอแมอุปถัมภ หรือผูดูแลผูเยาว เพื่อ
จุดประสงคในการกําหนดลักษณะนี้ "ความสัมพันธแบบกําลังคบกันอยู" หมายถึง
ความสัมพนัธทางสังคมท่ีมลีกัษณะโรแมนตกิ ปจจยัท่ีศาลอาจพิจารณาในการลง
ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธแบบกําลังคบกันอยู ไดแก: (a) ระยะเวลาที่อยูใน
ความสัมพันธ; (b) ลักษณะของความสัมพันธ; และ (c) ความถี่ในการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางแตละฝาย
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การเพิ่มจํานวนผู
รวมหองเชา

มีขั้นตอนและลําดับเวลาที่สําคัญที่คุณตองปฏิบัติตาม เพื่อนําเพื่อนรวมหองยาย
เขามา คุณตองแจงเจาของบานเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วันหลังจากเพิ่ม
คนในบาน เจาของบานสามารถคัดกรองสมาชิกใหมในบาน โดยใชเกณฑการคัด
กรองเดียวกับที่ใชในการสมัครเชาของคุณ • เพื่อนรวมหองที่ไมใชครอบครัว (a) 
สามารถคัดกรองได และ (b) สามารถปฏิเสธการเขาพักไดโดยใชการคัดกรอง

 • คนในครอบครัว (a) สามารถคัดกรองได และ (b) ไมสามารถปฏิเสธการ
เขาพักได คาใชจายในการคัดกรองไดรับอนุญาตตาม Rental Agreement 
Regulation Ordinance (ขอบัญญัติวาดวยการควบคุมสัญญาเชา) (SMC 7.24) 
และ state landlord tenant act (รัฐบัญญัติผูใหเชาและผูเชาที่พักอาศัย) 

 • เจาของบานสามารถกําหนดใหเพือ่นรวมหองท่ีไมใชครอบครวัเขารวม
สัญญาเชา โดยแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วัน

 • หากเพื่อนรวมหองไมเขารวมสัญญาเชาภายใน 30 วันพวกเขาจะตอง
ยายออกภายใน 15 วัน (รวมทั้งสิ้น 45 วัน)

 • คนในครอบครวัไมจําเปนตองเขารวมสัญญาเชา และถูกปฏเิสธการเขา
พักไมได

ยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจคัดกรอง จะไมมีคาธรรมเนียมการยายเขาอื่น ๆ กับ
สมาชิกในครัวเรือนที่เพิ่มเขามา เงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาเชายังคงเหมือนเดิม

ที่อยูอาศัยใน Seattle อาจมีราคาแพง และการจัดหาสถานที่ที่ราคาไมแพงรูสึกได
วาเปนบานจรงิ ๆ  ในเมอืงอาจเปนความทาทายท่ีแทจรงิ คณุสามารถเพิม่เพือ่นรวม
หองในบาน ซึ่งอาจเปนวิธีชวยลดคาเชาบานของคุณได หากคุณตองดิ้นรนเพื่อ
หาคาเชาใหเพียงพอ ใชความระมัดระวังเมื่อเพิ่มเพื่อนรวมหองคนใหม มันอาจ
เปนการซับซอนและยากที่จะไลพวกเขาออก หากการจัดการไมเปนไปดวยดี จํา
ไววาทุกคนท่ีจายคาเชามสิีทธิ นอกจากน้ี ท่ีอยูอาศยัของคณุอาจเปนอนัตราย หาก
เจาของบานตดัสินใจขับไลเพือ่นรวมหองของคณุออก เปนแนวทางปฏบัิตท่ีิดท่ีีจะ
ดําเนินการรวมกับเจาของบาน หากคุณตองการพาเพื่อนรวมหองยายเขามา

คุณสามารถเพิ่ม:

 • คนในครอบครัว

 • เพื่อนรวมหองที่ไมใชครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งคน

 • คนในครอบครัวของเพื่อนรวมหองที่เพิ่มเขามา

 • เพื่อนรวมหองคนอื่น ๆ ที่เจาของบานยินยอม

 • ไมเกินมาตรฐานการเขาพักตามกฎหมาย

คนในครอบครัวมีความหมายกวาง ๆ ที่จะรวมถึง:

คูสมรส คูชีวิต อดีตคูสมรส อดีตคูชีวิต บุคคลที่เปนผูใหญที่เกี่ยวของกับการ
แตงงาน พี่นอง บุคคลที่มีอายุ 16 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูดวยกันในปจจุบันหรือเคย
อาศยัอยูดวยกนัในอดตีและความสัมพันธแบบคบกนัอยูหรอืเคยคบกนั และบุคคล
ที่มีความสัมพันธแบบผูปกครองกับเด็ก ซึ่งรวมทั้ง ผูปกครอง พอเลี้ยงหรือแม
เลี้ยง ปูยาตายาย พอแมบุญธรรม ผูอนุบาล พอแมอุปถัมภ หรือผูดูแลผูเยาว เพื่อ
จุดประสงคในการกําหนดลักษณะนี้ "ความสัมพันธแบบกําลังคบกันอยู" หมายถึง
ความสัมพันธทางสังคมท่ีมลีกัษณะโรแมนตกิ ปจจยัท่ีศาลอาจพจิารณาในการลง
ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธแบบกําลังคบกันอยู ไดแก: (a) ระยะเวลาที่อยูใน
ความสัมพันธ; (b) ลักษณะของความสัมพันธ; และ (c) ความถี่ในการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางแตละฝาย
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หนังสือบอกกลาวจาก
เจาของบานของคุณ

Notice of a Housing Cost Increase 
(หนังสือบอกกลาวการขึ้นคาใชจาย
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย)

"คาใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั" รวมถงึคาเชาและคาธรรมเนียมรายเดอืนท่ีคณุจายให
เจาของบาน เชน คาพื้นที่เก็บของ หรือคาที่จอดรถ คาสาธารณูปโภคตามการใชงาน
ไมรวมอยูในการแจงประเภทนี้ ขอยกเวนคือหากเจาของบานเคยรับผิดชอบในการ
จายเงนิคาสาธารณปูโภคตาง ๆ  เอง และตอนน้ีตองการเรยีกเกบ็คาสาธารณปูโภคกบั
คุณโดยตรง ในกรณีนี้ เจาของบานจะตองแจงใหคุณทราบถึงคาใชจายในสวนนี้ที่
เพิ่มขึ้นจากคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย หากคุณจายคาสาธารณูปโภคไปแลว แต
การเรียกเก็บเงินจะมีการเปลี่ยนแปลง เชน การจายเงินใหบริษัทอื่น เจาของบานจะ
ตองแจงใหคุณทราบภายใน 30 วันเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเชาของคุณ

หากคณุมสัีญญาเชาแบบมรีะยะเวลา เจาของบานจะไมสามารถเปลีย่นแปลงคาใชจาย
เกีย่วกบัท่ีอยูอาศยัไดตลอดระยะเวลาดงักลาว หากสัญญาเชาของคณุใหคณุเลอืกอยู
ในฐานะผูเชาแบบเดอืนตอเดอืนเมือ่ส้ินสุดระยะเวลา และเจาของบานตองการเพิม่คา
ใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั เมือ่ถงึเวลาน้ันเจาของบานจะตองสง หนังสอืบอกกลาวการ
ข้ึนคาใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั กอนท่ีระยะเวลาการเชาจะสิน้สุด

• เจาของบานจะตองทําหนังสือบอกกลาวเปนลายลกัษณอกัษรใหคณุทราบลวงหนา
อยางนอย 60 วันกอนท่ีจะข้ึนคาใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั ไมรวมถึงวันท่ีใหบรกิาร

• หนังสือบอกกลาวตองมีภาษาของคุณที่เกี่ยวกับวิธีติดตอสายดวน Renting in 
Seattle และเว็บไซตสําหรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ผูเชา หนังสือบอกกลาวที่ไมมี
ขอมูลดังกลาว ไมสามารถบังคับใชใน Seattle ได

• เปนสิ่งสําคัญที่จะตองติดตอสายดวน Renting in Seattle เมื่อคุณไดรับหนังสือบอก
กลาวเรื่องการเพิ่มเชา หากมันบกพรอง การจายคาเชาใหมที่เพิ่มขึ้นใหม 
หมายความวาคุณยินยอมที่จะจายคาเชานั้น

• การเพิม่คาเชาสามารถเริม่ตนได เมือ่เริม่ระยะเวลาเชาเทาน้ัน ตวัอยางเชน หากคา
เชาของคุณถึงกําหนดชําระในวันที่ 1 ของเดือน และเจาของบานจะแจงมีหนังสือ
บอกกลาวใหคุณทราบวาจะขึ้นคาเชาลวงหนา 60 วัน ในวันที่ 5 มกราคม เวลาใน
การเพิ่มคาเชาเร็วที่สุดที่จะมีผลคือวันที่ 1 เมษายนเนื่องจากจะไมสามารถแจง
ลวงหนาไดในเวลาขั้นตํ่า 60 วันกอนวันที่ 1 มีนาคม

• การเพิม่คาเชาใด ๆ  จะไมเปนผล หากหองเชาของคณุไมเปนไปตามขอกําหนดข้ัน
ตํ่าของประมวลกฎหมายที่อยูอาศัยภายใต Rental Registration and Inspection Ordinance ดู 
www.seattle.gov/rrio และคนหาสวนการลงทะเบียนการเชา คณุตองแจงเจาของ
บานเปนลายลักษณอักษรและติดตอ Renting in Seattle เพื่อนัดหมายการตรวจสอบ 
กอนที่การเพิ่มคาเชาจะมีผลบังคับใช 

• พจิารณาหนังสือบอกกลาวเปนลายลกัษณอกัษรท่ีสําคญัจากเจาของบาน และควร
ใสใจในทันที ตรวจสอบทันทีและดาํเนินการอยางรวดเรว็หากจาํเปน

• หนังสือบอกกลาวท่ีตองดาํเนินการ มกัจะมชีวงเวลาส้ัน ๆ ในการปฏบัิตติาม การไม
ตอบสนองใหทันทวงทีอาจนําไปสูผลท่ีรายแรง เชน การขับไล

• หนังสือบอกกลาวจากเจาของบานตองเปนไปตามขอบังคบัของรฐัและเมอืง

• หนังสือบอกกลาวท่ีสงผลกระทบตอสิทธขิองผูเชา เชน:

 • หนังสือบอกกลาวการยุติ เลิก ใหปฏิบัติตาม และ/หรือ ยายออก

 • หนังสือบอกกลาวการเพิ่มคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (คาเชา ฯลฯ)

 • หนังสือบอกกลาวการเขาบาน ตองมีภาษาตอไปนี้:

 
เจาของบานตองลงทะเบียนยูนิตเชาของคุณกับ City กอน จึงจะสามารถออกหนังสือ
บอกกลาวได เวนแตจะไดรับการยกเวน

โทรหาสายดวน Renting in Seattle ที่ (206) 684-5700 หากคุณตองการความชวยเหลือใน
การตรวจสอบหนังสือบอกกลาวนั้น คุณยังสามารถโทร 2-1-1 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
บริการทางกฎหมายฟรีหรือราคาถูก ตอไปนี้เปนประเภทของหนังสือบอกกลาวที่
พบบอยที่สุด

คุณสามารถไดรับหนังสือบอกกลาวหลาย
ประเภทจากเจาของบาน บางเรื่องก็เรงดวน
กวาเรื่องอื่น ๆ

หากคุณตองการความชวยเหลอืในการทาํความเขาใจเกีย่วกบั
หนงัสอืบอกกลาว หรือขอมูลเกีย่วกบัสทิธิผ์ูเชา โปรดโทรติดตอ 

Renting in Seattle ที ่(206) 684- 5700 หรือเยีย่มชมเว็บไซตที ่
www.seattle.gov/rentinginseattle

36



หนังสือบอกกลาวจาก
เจาของบานของคุณ

Notice of a Housing Cost Increase 
(หนังสือบอกกลาวการขึ้นคาใชจาย
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย)

"คาใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั" รวมถงึคาเชาและคาธรรมเนียมรายเดอืนท่ีคณุจายให
เจาของบาน เชน คาพื้นที่เก็บของ หรือคาที่จอดรถ คาสาธารณูปโภคตามการใชงาน
ไมรวมอยูในการแจงประเภทนี้ ขอยกเวนคือหากเจาของบานเคยรับผิดชอบในการ
จายเงนิคาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เอง และตอนน้ีตองการเรยีกเกบ็คาสาธารณปูโภคกบั
คุณโดยตรง ในกรณีนี้ เจาของบานจะตองแจงใหคุณทราบถึงคาใชจายในสวนนี้ที่
เพิ่มขึ้นจากคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย หากคุณจายคาสาธารณูปโภคไปแลว แต
การเรียกเก็บเงินจะมีการเปลี่ยนแปลง เชน การจายเงินใหบริษัทอื่น เจาของบานจะ
ตองแจงใหคุณทราบภายใน 30 วันเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเชาของคุณ

หากคณุมสัีญญาเชาแบบมรีะยะเวลา เจาของบานจะไมสามารถเปลีย่นแปลงคาใชจาย
เกีย่วกบัท่ีอยูอาศยัไดตลอดระยะเวลาดงักลาว หากสัญญาเชาของคณุใหคณุเลอืกอยู
ในฐานะผูเชาแบบเดอืนตอเดอืนเมือ่ส้ินสุดระยะเวลา และเจาของบานตองการเพิม่คา
ใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั เมือ่ถงึเวลาน้ันเจาของบานจะตองสง หนังสอืบอกกลาวการ
ข้ึนคาใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั กอนท่ีระยะเวลาการเชาจะสิน้สุด

• เจาของบานจะตองทําหนังสือบอกกลาวเปนลายลกัษณอกัษรใหคณุทราบลวงหนา
อยางนอย 60 วันกอนท่ีจะข้ึนคาใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยั ไมรวมถึงวันท่ีใหบรกิาร

• หนังสือบอกกลาวตองมีภาษาของคุณที่เกี่ยวกับวิธีติดตอสายดวน Renting in 
Seattle และเว็บไซตสําหรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ผูเชา หนังสือบอกกลาวที่ไมมี
ขอมูลดังกลาว ไมสามารถบังคับใชใน Seattle ได

• เปนสิ่งสําคัญที่จะตองติดตอสายดวน Renting in Seattle เมื่อคุณไดรับหนังสือบอก
กลาวเรื่องการเพิ่มเชา หากมันบกพรอง การจายคาเชาใหมที่เพิ่มขึ้นใหม 
หมายความวาคุณยินยอมที่จะจายคาเชานั้น

• การเพิม่คาเชาสามารถเริม่ตนได เมือ่เริม่ระยะเวลาเชาเทาน้ัน ตวัอยางเชน หากคา
เชาของคุณถึงกําหนดชําระในวันที่ 1 ของเดือน และเจาของบานจะแจงมีหนังสือ
บอกกลาวใหคุณทราบวาจะขึ้นคาเชาลวงหนา 60 วัน ในวันที่ 5 มกราคม เวลาใน
การเพิ่มคาเชาเร็วที่สุดที่จะมีผลคือวันที่ 1 เมษายนเนื่องจากจะไมสามารถแจง
ลวงหนาไดในเวลาขั้นตํ่า 60 วันกอนวันที่ 1 มีนาคม

• การเพิม่คาเชาใด ๆ  จะไมเปนผล หากหองเชาของคณุไมเปนไปตามขอกําหนดข้ัน
ตํ่าของประมวลกฎหมายที่อยูอาศัยภายใต Rental Registration and Inspection Ordinance ดู 
www.seattle.gov/rrio และคนหาสวนการลงทะเบียนการเชา คณุตองแจงเจาของ
บานเปนลายลักษณอักษรและติดตอ Renting in Seattle เพื่อนัดหมายการตรวจสอบ 
กอนที่การเพิ่มคาเชาจะมีผลบังคับใช 

• พจิารณาหนังสือบอกกลาวเปนลายลกัษณอกัษรท่ีสําคญัจากเจาของบาน และควร
ใสใจในทันที ตรวจสอบทันทีและดาํเนินการอยางรวดเรว็หากจาํเปน

• หนังสือบอกกลาวท่ีตองดาํเนินการ มกัจะมชีวงเวลาส้ัน ๆ ในการปฏบัิตติาม การไม
ตอบสนองใหทันทวงทีอาจนําไปสูผลท่ีรายแรง เชน การขับไล

• หนังสือบอกกลาวจากเจาของบานตองเปนไปตามขอบังคบัของรฐัและเมอืง

• หนังสือบอกกลาวท่ีสงผลกระทบตอสิทธขิองผูเชา เชน:

 • หนังสือบอกกลาวการยุติ เลิก ใหปฏิบัติตาม และ/หรือ ยายออก

 • หนังสือบอกกลาวการเพิ่มคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (คาเชา ฯลฯ)

 • หนังสือบอกกลาวการเขาบาน ตองมีภาษาตอไปนี้:

 
เจาของบานตองลงทะเบียนยูนิตเชาของคุณกับ City กอน จึงจะสามารถออกหนังสือ
บอกกลาวได เวนแตจะไดรับการยกเวน

โทรหาสายดวน Renting in Seattle ที่ (206) 684-5700 หากคุณตองการความชวยเหลือใน
การตรวจสอบหนังสือบอกกลาวนั้น คุณยังสามารถโทร 2-1-1 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
บริการทางกฎหมายฟรีหรือราคาถูก ตอไปนี้เปนประเภทของหนังสือบอกกลาวที่
พบบอยที่สุด

คุณสามารถไดรับหนังสือบอกกลาวหลาย
ประเภทจากเจาของบาน บางเรื่องก็เรงดวน
กวาเรื่องอื่น ๆ

หากคุณตองการความชวยเหลอืในการทาํความเขาใจเกีย่วกบั
หนงัสอืบอกกลาว หรือขอมูลเกีย่วกบัสทิธิผ์ูเชา โปรดโทรติดตอ 

Renting in Seattle ที ่(206) 684- 5700 หรือเยีย่มชมเว็บไซตท่ี 
www.seattle.gov/rentinginseattle
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ในกรณีฉุกเฉิน เจาของบานสามารถเขาไปในยูนิตของผูเชาไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา ตัวอยางกรณีฉุกเฉินอาจรวมถึง:

 • ทอประปารั่ว

 • ไฟไหม

 • การตรวจเยี่ยมผูเชาของเจา
หนาที่ตํารวจเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
(ซึ่งตองใหเจาของบานอนุญาต
ใหเขามาในหองได)

หนังสือบอกกลาวการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเชาของคุณ

หากคณุเซ็นสัญญาเชาแลว ขอกําหนดดงักลาวจะไมสามารถเปลีย่นแปลงไดจนกวา
สัญญาเชาจะสิ้นสุด เวนแตคุณและเจาของบานจะตกลงเปนอยางอื่น หากคุณใช
สัญญาเชาแบบเดอืนตอเดอืน เจาของบานสามารถเปลีย่นแปลงขอกําหนดโดยแจง
ลวงหนา 30 วันกอนเริม่ระยะเวลาเชาใหม การเปลีย่นแปลงอาจรวมถึงกฎเกีย่วกบัการ
สูบบุหรี่ แขก หรือสัตวเลี้ยงในการตั้งชื่อตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทําใหคา
ใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยัของคณุเพิม่ข้ึน จะตองเปนไปตามขอกําหนดการแจงการ
ขึ้นคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย

Notice of Intent to Enter (หนังสือบอกกลาวเจตจํา
นงในการเขาบาน)

สัญญาเชาใหสิทธ์ิในการควบคมุการเขาไปในบานของคณุ น่ันหมายความวาเจาของ
บานไมสามารถเขาไปในบานของคุณได หากไมมีการแจงใหทราบอยางเหมาะสม 
เวนแตจะมีสถานการณฉุกเฉิน เจาของบานมีสิทธิ์ที่จะขอเขาไปในบานเพื่อทําการ
ซอมแซม ตรวจสอบ หรือแสดงยูนิตตอผูเชาหรือผูรับเหมาในอนาคต เจาของบาน
ของคุณจําเปนตอง:

 • แจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 2 วัน สําหรบัการซอมแซมหรอืการตรวจ
สอบที่ไดตกลงกันหรือที่จําเปน

 • แจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน สําหรับการพาชมยูนิต

หนังสือบอกกลาวการเขาบาน ตองรวมถึง:

 • วันที่เจาของบานตองการเขามาในบาน

 • เวลาที่เร็วที่สุดและชาที่สุดที่อาจมาถึง

 • หมายเลขโทรศพัทท่ีคณุสามารถตดิตอได ในกรณท่ีีไมตองการใหพวก
เขาเขามาในบานในวันที่หรือเวลาในหนังสือบอกกลาว

ในกรณีของการละทิ้ง เจาของบานสามารถเขาไปไดหากไดแจงการเขาและไมได
รบัการตอบกลบัหลงัจากพยายามหลายครัง้ และมหีลกัฐานท่ีเหมาะสมท่ีบงช้ีถงึการ
ละทิ้ง

หลักฐานการละทิ้ง ไดแกสองสิ่งตอไปนี้หรือมากกวา:

 • เจาของบานไมไดรับเงินคาเชา

 • จดหมายของคุณไมไดถูกเก็บขึ้น

 • ระบบสาธารณูปโภคของคุณถูกตัด เนื่องจากไมมีการชําระเงิน

ขอแนะนํา:
กฎหมายกําหนดใหท้ังสองฝายมเีหตผุลและดําเนินการโดยสุจรติ คณุและเจาของ
บานควรทําทุกอยางใหมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเคารพซึ่งกันและกัน พิจารณา
ความตองการของอีกฝาย และตกลงกันถึง เหตุผล เวลา และลักษณะในการเขา
บานของคณุ ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดจดัทําเอกสารการส่ือสาร เพือ่แสดงวาคณุ
ทั้งสองฝายไดตกลงกันแลว

หากคุณไมสะดวกในวันที่หรือเวลาดังกลาว และมีเหตุผลที่ดีเมื่อไมตองการให
เจาของบานเขาไปในบาน คุณควรระบุวันที่และเวลาที่สะดวก เหตุผลที่เหมาะสม
อาจเปน การที่คุณไดวางแผนจัดงานภายในครอบครัวในบาน ณ ชวงเวลานั้น หรือ
คุณตองการอยูที่นั่นในระหวางการเขาไปในบานและตองการการแจงเพิ่มเติมเพื่อ
ขอหยุดงาน

เจาของบานอาจทํา 
หากคุณไมใหสิทธิ์การเขาไปในบานที่สมเหตุสมผล

10 Day Notice to Comply (หนังสือบอกกลาว 10 วันเพื่อปฏิบัติตาม) 
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ในกรณีฉุกเฉิน เจาของบานสามารถเขาไปในยูนิตของผูเชาไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา ตัวอยางกรณีฉุกเฉินอาจรวมถึง:

 • ทอประปารั่ว

 • ไฟไหม

 • การตรวจเยี่ยมผูเชาของเจา
หนาที่ตํารวจเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
(ซึ่งตองใหเจาของบานอนุญาต
ใหเขามาในหองได)

หนังสือบอกกลาวการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเชาของคุณ

หากคณุเซ็นสัญญาเชาแลว ขอกําหนดดงักลาวจะไมสามารถเปลีย่นแปลงไดจนกวา
สัญญาเชาจะสิ้นสุด เวนแตคุณและเจาของบานจะตกลงเปนอยางอื่น หากคุณใช
สัญญาเชาแบบเดอืนตอเดอืน เจาของบานสามารถเปลีย่นแปลงขอกําหนดโดยแจง
ลวงหนา 30 วันกอนเริม่ระยะเวลาเชาใหม การเปลีย่นแปลงอาจรวมถงึกฎเกีย่วกบัการ
สูบบุหรี่ แขก หรือสัตวเลี้ยงในการตั้งชื่อตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทําใหคา
ใชจายเกีย่วกบัท่ีอยูอาศยัของคณุเพิม่ข้ึน จะตองเปนไปตามขอกําหนดการแจงการ
ขึ้นคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย

Notice of Intent to Enter (หนังสือบอกกลาวเจตจํา
นงในการเขาบาน)

สัญญาเชาใหสิทธ์ิในการควบคมุการเขาไปในบานของคณุ น่ันหมายความวาเจาของ
บานไมสามารถเขาไปในบานของคุณได หากไมมีการแจงใหทราบอยางเหมาะสม 
เวนแตจะมีสถานการณฉุกเฉิน เจาของบานมีสิทธิ์ที่จะขอเขาไปในบานเพื่อทําการ
ซอมแซม ตรวจสอบ หรือแสดงยูนิตตอผูเชาหรือผูรับเหมาในอนาคต เจาของบาน
ของคุณจําเปนตอง:

 • แจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 2 วัน สําหรบัการซอมแซมหรอืการตรวจ
สอบที่ไดตกลงกันหรือที่จําเปน

 • แจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน สําหรับการพาชมยูนิต

หนังสือบอกกลาวการเขาบาน ตองรวมถึง:

 • วันที่เจาของบานตองการเขามาในบาน

 • เวลาที่เร็วที่สุดและชาที่สุดที่อาจมาถึง

 • หมายเลขโทรศพัทท่ีคณุสามารถตดิตอได ในกรณท่ีีไมตองการใหพวก
เขาเขามาในบานในวันที่หรือเวลาในหนังสือบอกกลาว

ในกรณีของการละทิ้ง เจาของบานสามารถเขาไปไดหากไดแจงการเขาและไมได
รบัการตอบกลบัหลงัจากพยายามหลายครัง้ และมหีลกัฐานท่ีเหมาะสมท่ีบงชีถ้งึการ
ละทิ้ง

หลักฐานการละทิ้ง ไดแกสองสิ่งตอไปนี้หรือมากกวา:

 • เจาของบานไมไดรับเงินคาเชา

 • จดหมายของคุณไมไดถูกเก็บขึ้น

 • ระบบสาธารณูปโภคของคุณถูกตัด เนื่องจากไมมีการชําระเงิน

ขอแนะนํา:
กฎหมายกําหนดใหท้ังสองฝายมเีหตผุลและดําเนินการโดยสุจรติ คณุและเจาของ
บานควรทําทุกอยางใหมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเคารพซึ่งกันและกัน พิจารณา
ความตองการของอีกฝาย และตกลงกันถึง เหตุผล เวลา และลักษณะในการเขา
บานของคณุ ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดจดัทําเอกสารการส่ือสาร เพือ่แสดงวาคณุ
ทั้งสองฝายไดตกลงกันแลว

หากคุณไมสะดวกในวันที่หรือเวลาดังกลาว และมีเหตุผลที่ดีเมื่อไมตองการให
เจาของบานเขาไปในบาน คุณควรระบุวันที่และเวลาที่สะดวก เหตุผลที่เหมาะสม
อาจเปน การที่คุณไดวางแผนจัดงานภายในครอบครัวในบาน ณ ชวงเวลานั้น หรือ
คุณตองการอยูที่นั่นในระหวางการเขาไปในบานและตองการการแจงเพิ่มเติมเพื่อ
ขอหยุดงาน

เจาของบานอาจทํา 
หากคุณไมใหสิทธิ์การเขาไปในบานที่สมเหตุสมผล

10 Day Notice to Comply (หนังสือบอกกลาว 10 วันเพื่อปฏิบัติตาม) 
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Notice to Comply or Vacate (10 Days) 
(หนังสือบอกกลาวใหปฏิบัติตามหรือยายออก [10 วัน])

เจาของบานจะใชการแจงเตือน 10 วัน เมื่อคุณละเมิดสัญญาเชา ตัวอยางไดแก:

• สูบบุหรี่ในยูนิต/อาคารปลอดบุหรี่
• การรักษาสัตวเลี้ยงไว เมื่อไมอนุญาตใหเลี้ยงสัตว
• สงเสียงดังในชวงเวลาที่เงียบสงัดทั้งในกลางวัน
และยามวิกาล

หนังสือบอกกลาวจําเปนตองระบุอยางชัดเจนถึงสิ่งที่คุณฝาฝนสัญญาเชา และสิ่ง
ที่คุณตองทําเพื่อใหเปนไปตามการแจงเตือนนั้น ระยะเวลา 10 วันสําหรับการปฏิบัติ
ตาม รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห หากคุณเปนผูเชาแบบเดือนตอเดือน การไดรับการ
แจงเตือน 10 วัน เปนจํานวน 3 ครั้งขึ้นไป ในระยะเวลา 12 เดือน อาจเปนสาเหตุที่
ทําใหเจาของบานบอกเลิกสัญญาเชาของคุณได

Notice to Pay or Vacate (14 Days) (หนงัสอืบอกกลาวใหชาํระเงินหรือยายออก [14 วัน])

เจาของบานจะใชการแจงเตือน 14 วัน เมื่อมีการจาย คาเชา คาสาธารณูปโภค หรือ
คางวด ลาชา คาธรรมเนียมตาง ๆ ดังกลาวเทานั้น ที่ไดรับอนุญาตในการแจงเตือน
ประเภทนี้ มันใหชวงเวลาสั้นมาก ในการชําระหนี้ของคุณ

• คุณควรทําทุกวิถีทางเพื่อชําระเงินภายในเวลาดังกลาว

• หากคณุคาดวาจะไมสามารถจายคาเชาไดตามกาํหนด ควรแจงใหเจาของบานทราบ
ลวงหนา เจาของบานอาจพจิารณาและยนิยอมในแผนการชาํระเงนิน้ัน คณุไมมอีะไร
จะเสีย ในการขอใหเจาของบานรวมมอืกบัคณุ; ส่ิงท่ีเลวรายท่ีสุดท่ีอาจเกดิข้ึนคอื
เจาของบานของคณุอาจบอกวาไม บอยครัง้ท่ีเจาของบานจะขอบคณุท่ีคณุเปนฝาย
เขาหาเมือ่คณุมปีญหาในการจายคาเชา หากน่ันไมใชปญหาตอเน่ือง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการจายคาเชา โทร 2-1-1 เพื่อดูรายการ
แหลงขอมูลที่อาจชวยคุณได ดูหลักประกันการชวยเหลือคาเชาในหนา 42. หาก
คุณสามารถรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่สามได อาจทําใหคุณมี
เวลาเพิ่มขึ้นเล็กนอย

ใสใจกับวันที่ชําระคาเชาที่ครบกําหนดตามสัญญาเชาของคุณ โดยปกติแลว คาเชา
จะครบกาํหนดในวันแรกของเดอืน เปนเรือ่งปกตท่ีิจะมคีาธรรมเนียมการจายลาชาท่ี
ประเมินในวันที่สามหรือวันที่สี่ ไมไดหมายความวาคุณจะไดรับ "ระยะเวลาผอนผัน" 
ซึง่เปนความเขาใจผิดท่ัวไปท่ีเกดิข้ึนกบัผูเชาบางราย น่ันเพยีงหมายความวา คณุจะ
ไมถกูเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมการจายลาชาจนกวาจะถึงเวลาน้ัน คณุสามารถไดรบัการ
แจงเตือน 14 วัน เมื่อใดก็ไดหลังเที่ยงคืนของวันที่ครบกําหนดชําระคาเชา

Notice to Quit for Waste or Nuisance (3 Days) 
(หนงัสอืบอกกลาวใหยายออกเนือ่งจากความเสยีหายหรือเหตุรบกวน [3 วัน])

เจาของบานจะใชการแจงเตือน 3 วันในสถานการณที่รายแรง เชน เมื่อมีการกระ
ทําทางอาชญากรรมเกิดขึ้นกับทรัพยสิน หรือเกิดความเสียหายอยางรายแรงกับ
ยูนิตเชา ไมมีการแกไขใด ๆ สําหรับหนังสือบอกกลาวนี้; วิธีเดียวที่จะปฏิบัติตามคือ
ยายออกหรือปรึกษาทนายความทันทีเพื่อแกตางใหคุณในคดีการขับไล เจาของ
บานจะตองสงสําเนาหนังสือบอกกลาวสําหรับการกระทําทางอาชญากรรม ไปยัง 
Department of Construction and Inspections (แผนกกอสรางและตรวจสอบ) ของ Seattle 
จําเปนตองมีหลักฐานที่ชัดเจนวาการแจงประเภทนี้เหมาะควรกับสถานการณ

Notice to Terminate Tenancy for Just Cause 
(หนังสือบอกกลาวยุติการเชาเนื่องจากความสมเหตุสมผล)

สาเหตุที่มีความสมเหตุสมผลเฉพาะ ที่เจาของบานสามารถใชเพื่อบอกเลิกสัญญา
เชาแบบเดือนตอเดือนใน Seattle ระยะเวลาการแจงเตือนขึ้นอยูกับความสมเหตุ
สมผล

ไดกลาวถึงภาย
ใตหัวขอ 'การยายออก' ในหนา 46.
Just Cause Eviction Ordinance (ขอบัญญตักิารฟองขับไลท่ีสมเหตสุมผล) 
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Notice to Comply or Vacate (10 Days) 
(หนังสือบอกกลาวใหปฏิบัติตามหรือยายออก [10 วัน])

เจาของบานจะใชการแจงเตือน 10 วัน เมื่อคุณละเมิดสัญญาเชา ตัวอยางไดแก:

• สูบบุหรี่ในยูนิต/อาคารปลอดบุหรี่
• การรักษาสัตวเลี้ยงไว เมื่อไมอนุญาตใหเลี้ยงสัตว
• สงเสียงดังในชวงเวลาที่เงียบสงัดทั้งในกลางวัน
และยามวิกาล

หนังสือบอกกลาวจําเปนตองระบุอยางชัดเจนถึงสิ่งที่คุณฝาฝนสัญญาเชา และสิ่ง
ที่คุณตองทําเพื่อใหเปนไปตามการแจงเตือนนั้น ระยะเวลา 10 วันสําหรับการปฏิบัติ
ตาม รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห หากคุณเปนผูเชาแบบเดือนตอเดือน การไดรับการ
แจงเตือน 10 วัน เปนจํานวน 3 ครั้งขึ้นไป ในระยะเวลา 12 เดือน อาจเปนสาเหตุที่
ทําใหเจาของบานบอกเลิกสัญญาเชาของคุณได

Notice to Pay or Vacate (14 Days) (หนงัสอืบอกกลาวใหชาํระเงินหรือยายออก [14 วัน])

เจาของบานจะใชการแจงเตือน 14 วัน เมื่อมีการจาย คาเชา คาสาธารณูปโภค หรือ
คางวด ลาชา คาธรรมเนียมตาง ๆ ดังกลาวเทานั้น ที่ไดรับอนุญาตในการแจงเตือน
ประเภทนี้ มันใหชวงเวลาสั้นมาก ในการชําระหนี้ของคุณ

• คุณควรทําทุกวิถีทางเพื่อชําระเงินภายในเวลาดังกลาว

• หากคณุคาดวาจะไมสามารถจายคาเชาไดตามกาํหนด ควรแจงใหเจาของบานทราบ
ลวงหนา เจาของบานอาจพจิารณาและยนิยอมในแผนการชาํระเงนิน้ัน คณุไมมอีะไร
จะเสยี ในการขอใหเจาของบานรวมมอืกบัคณุ; ส่ิงท่ีเลวรายท่ีสุดท่ีอาจเกดิข้ึนคอื
เจาของบานของคณุอาจบอกวาไม บอยครัง้ท่ีเจาของบานจะขอบคณุท่ีคณุเปนฝาย
เขาหาเมือ่คณุมปีญหาในการจายคาเชา หากน่ันไมใชปญหาตอเน่ือง

• หากคุณตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการจายคาเชา โทร 2-1-1 เพื่อดูรายการ
แหลงขอมูลที่อาจชวยคุณได ดูหลักประกันการชวยเหลือคาเชาในหนา 42. หาก
คุณสามารถรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่สามได อาจทําใหคุณมี
เวลาเพิ่มขึ้นเล็กนอย

ใสใจกับวันที่ชําระคาเชาที่ครบกําหนดตามสัญญาเชาของคุณ โดยปกติแลว คาเชา
จะครบกาํหนดในวันแรกของเดอืน เปนเรือ่งปกตท่ีิจะมคีาธรรมเนียมการจายลาชาท่ี
ประเมินในวันที่สามหรือวันที่สี่ ไมไดหมายความวาคุณจะไดรับ "ระยะเวลาผอนผัน" 
ซึง่เปนความเขาใจผิดท่ัวไปท่ีเกดิข้ึนกบัผูเชาบางราย น่ันเพยีงหมายความวา คณุจะ
ไมถกูเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมการจายลาชาจนกวาจะถึงเวลาน้ัน คณุสามารถไดรบัการ
แจงเตือน 14 วัน เมื่อใดก็ไดหลังเที่ยงคืนของวันที่ครบกําหนดชําระคาเชา

Notice to Quit for Waste or Nuisance (3 Days) 
(หนงัสอืบอกกลาวใหยายออกเนือ่งจากความเสยีหายหรือเหตุรบกวน [3 วัน])

เจาของบานจะใชการแจงเตือน 3 วันในสถานการณที่รายแรง เชน เมื่อมีการกระ
ทําทางอาชญากรรมเกิดขึ้นกับทรัพยสิน หรือเกิดความเสียหายอยางรายแรงกับ
ยูนิตเชา ไมมีการแกไขใด ๆ สําหรับหนังสือบอกกลาวนี้; วิธีเดียวที่จะปฏิบัติตามคือ
ยายออกหรือปรึกษาทนายความทันทีเพื่อแกตางใหคุณในคดีการขับไล เจาของ
บานจะตองสงสําเนาหนังสือบอกกลาวสําหรับการกระทําทางอาชญากรรม ไปยัง 
Department of Construction and Inspections (แผนกกอสรางและตรวจสอบ) ของ Seattle 
จําเปนตองมีหลักฐานที่ชัดเจนวาการแจงประเภทนี้เหมาะควรกับสถานการณ

Notice to Terminate Tenancy for Just Cause 
(หนังสือบอกกลาวยุติการเชาเนื่องจากความสมเหตุสมผล)

สาเหตุที่มีความสมเหตุสมผลเฉพาะ ที่เจาของบานสามารถใชเพื่อบอกเลิกสัญญา
เชาแบบเดือนตอเดือนใน Seattle ระยะเวลาการแจงเตือนขึ้นอยูกับความสมเหตุ
สมผล

ไดกลาวถึงภาย
ใตหัวขอ 'การยายออก' ในหนา 46.
Just Cause Eviction Ordinance (ขอบัญญตักิารฟองขับไลท่ีสมเหตสุมผล) 
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การคุมครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

• ผูเชาท่ีประสบปญหาความรนุแรงในครอบครวัไมตองรบัผิดชอบตอความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นกับหองเชาของตนอันเกิดจากผูละเมิด

• ผูเชาตองจดัเตรยีมเอกสารใหกบัเจาของบานวาพวกเขาหรอืผูพกัอาศยั เปนเหยือ่
ของความรุนแรงในครอบครัว และผูกระทําผิดไดกอใหเกิดความเสียหาย

• เอกสารจะตองลงนามโดยบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - Seattle Police 
Department (กรมตํารวจ Seattle) ผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจติท่ีมใีบอนุญาต โปรแกรม
ชวยเหลอืเหยือ่ความรนุแรงในครอบครวั นักบวช ผูจดัการสงัคมสงเคราะหเฉพาะ
ราย

หลักประกันการชวยเหลือคาเชา

หากคุณชําระคาเชาไมทัน และไดรับหนังสือบอกกลาว 
14 วัน ใหชําระเงินหรือยายออก เจาของบานของคุณตอง
ยอมรบัหลกัประกนัการชําระเงนิเปนลายลกัษณอกัษรจาก
บุคคลที่สาม บุคคลที่สามอาจเปนโบสถหรือองคกรที่ไม
หวังผลกําไร

• หลักประกันตองเปนลายลักษณอักษร

• เจาของบานตองไดรบัหนังสือแสดงหลกัประกนักอนท่ี
หนังสือบอกกลาว 14 วัน จะครบกําหนด

ดีจังที่ไดรู!
มีกฎหมายรัฐเพิ่มเติมที่กําหนดใหเจาของบานยอมรับหลักประกันใน
การใหความชวยเหลือ แมวาหนังสือบอกกลาว 14 วัน จะครบกําหนดใน
กระบวนการของศาลในการขับไล City ไมไดเปนผูบังคบัใชความคุมครอง
เหลานี้ (ดู RCW 59.18.410)

•    ผูใหขอมูลตองสัญญาวาจะจายหลักประกันภายใน 5 วัน

•    ผูใหขอมูลจะตองไมกระทําสิ่งใดก็ตามตอเจาของบาน นอกเหนือจากการให
ขอมูลในการชําระเงิน

•    การชําระเงินจะตองเพียงพอที่จะชวยทําใหคาใชจายทั้งหมดดวยตัวมันเอง 
หรือรวมกับแหลงรายได หรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ ของคุณ เปนปจจุบัน
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การคุมครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

• ผูเชาท่ีประสบปญหาความรนุแรงในครอบครวัไมตองรบัผิดชอบตอความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นกับหองเชาของตนอันเกิดจากผูละเมิด

• ผูเชาตองจดัเตรยีมเอกสารใหกบัเจาของบานวาพวกเขาหรอืผูพกัอาศยั เปนเหยือ่
ของความรุนแรงในครอบครัว และผูกระทําผิดไดกอใหเกิดความเสียหาย

• เอกสารจะตองลงนามโดยบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - Seattle Police 
Department (กรมตํารวจ Seattle) ผูเชีย่วชาญดานสุขภาพจติท่ีมใีบอนุญาต โปรแกรม
ชวยเหลอืเหยือ่ความรนุแรงในครอบครวั นักบวช ผูจดัการสงัคมสงเคราะหเฉพาะ
ราย

หลักประกันการชวยเหลือคาเชา

หากคุณชําระคาเชาไมทัน และไดรับหนังสือบอกกลาว 
14 วัน ใหชําระเงินหรือยายออก เจาของบานของคุณตอง
ยอมรบัหลกัประกนัการชําระเงนิเปนลายลกัษณอกัษรจาก
บุคคลที่สาม บุคคลที่สามอาจเปนโบสถหรือองคกรที่ไม
หวังผลกําไร

• หลักประกันตองเปนลายลักษณอักษร

• เจาของบานตองไดรบัหนังสือแสดงหลกัประกนักอนท่ี
หนังสือบอกกลาว 14 วัน จะครบกําหนด

ดีจังที่ไดรู!
มีกฎหมายรัฐเพิ่มเติมที่กําหนดใหเจาของบานยอมรับหลักประกันใน
การใหความชวยเหลือ แมวาหนังสือบอกกลาว 14 วัน จะครบกําหนดใน
กระบวนการของศาลในการขับไล City ไมไดเปนผูบังคบัใชความคุมครอง
เหลานี้ (ดู RCW 59.18.410)

•    ผูใหขอมูลตองสัญญาวาจะจายหลักประกันภายใน 5 วัน

•    ผูใหขอมูลจะตองไมกระทําสิ่งใดก็ตามตอเจาของบาน นอกเหนือจากการให
ขอมูลในการชําระเงิน

•    การชําระเงินจะตองเพียงพอที่จะชวยทําใหคาใชจายทั้งหมดดวยตัวมันเอง 
หรือรวมกับแหลงรายได หรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ ของคุณ เปนปจจุบัน
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การยายออก
ในสัญญาเชาสวนใหญจะระบุวา คุณตองแจงใหเจาของบานทราบอยางไร เมื่อ
คุณตองการยายออก หากคุณเปนผูเชาแบบเดือนตอเดือน คุณตองแจงเจาของ
บานเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 20 วันกอนสิ้นเดือนที่คุณตองการ
ออก ตัวอยางเชน หากคุณตองการยายออกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม คุณจะตอง
แจงยายออกตอเจาของบานไมเกินวันที่ 11 กรกฎาคม

โปรดจําไววาหากคณุไมแจงใหเจาของบานทราบอยางถูกตอง คณุอาจตองรบัผิด
ชอบสวนคาเชาสําหรับเดือนถัดไปดวยเนื่องจากเกินระยะเวลาแจงที่กําหนด
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การยายออก
ในสัญญาเชาสวนใหญจะระบุวา คุณตองแจงใหเจาของบานทราบอยางไร เมื่อ
คุณตองการยายออก หากคุณเปนผูเชาแบบเดือนตอเดือน คุณตองแจงเจาของ
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•    การไมปฏิบัติตามสัญญาเชาจนเปนนิสัย ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดรับ
การแจงเตือน 10 วัน เปนจํานวน 3 ครั้งหรือมากกวา เพื่อใหปฏิบัติตามกฎหรือ
ขอใหยายออก เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎสัญญาเชา

•    เจาของบานหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาจําเปนตองยายเขามาใน
ยูนิตของคุณ ตองมีการแจงลวงหนา 90 วัน City ขอใหเจาของบานรับรอง 
(ลงนามในคําปฏิญาณ) หากพวกเขาจะใชสาเหตุนี้ และคุณสงสัยวาพวกเขา
ไมไดตั้งใจจะครอบครองยูนิต หรือยายสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขามาแทนที่เมื่อคุณยายออก

•    เจาของบานตองการขายยูนิตที่คุณเชาอยู ตองแจงลวงหนา 90 วัน และใช
เฉพาะกับยูนิตที่อยูอาศัยแบบครอบครัวเดี่ยว โดยใชรหัส City เปนโครงสราง
แยกที่มียูนิตที่อยูอาศัยเดียว หากคุณอาศัยอยูในคอนโด อพารทเมนต บาน
สําหรับ 2 ครอบครัว บานสําหรับ 3 ครอบครัว หรือทาวนโฮม เจาของบานไม
สามารถใชเหตุผลนี้เปนเหตุผลในการยุติสัญญาเชาของคุณได

•    การอาศยัในยนิูตของคณุข้ึนอยูกบัการจางงานในสถานท่ี และการจางงานส้ินสุด
ลง โดยท่ัวไปจะใชกบัผูจดัการทรพัยสนิท่ีอาศยัอยูในสถานท่ี

•    เจาของบานเชาบานสวนหน่ึงของบานตนเอง หรอืบานเลก็ในบรเิวณพืน้ท่ีบานท่ี
เชาอยู (ADU) และไมตองการแบงพ้ืนท่ีเชากบัคณุอกีตอไป

•    เจาของบานตองการปรับปรุงยูนิตหรืออาคารของที่คุณอาศัยอยูครั้งใหญ 
บังคับใหออกไปจากที่ที่อยูอยางถาวร หากเจาของบานตองการดําเนินการ
ดังกลาว เจาของบานจะตองยื่นขอใบอนุญาตยายที่อยูกับ City ซึ่งจะใชเวลา
ประมาณ 6 เดอืนตามท่ีกําหนด ขอกําหนดใบอนุญาตรวมถึงการใหกลุมขอมลู 
และการจายเงินชวยเหลือการยายที่อยู หากรายไดของคุณอยูที่หรือตํ่ากวา 
50% ของรายไดเฉลีย่สําหรบั King County สําหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ อานท่ีหนา
เว็บของ Tenant Relocation Assistance (ความชวยเหลือในการยายของผูเชา) ที่ 
www.seattle.gov/rentinginseattle

•    เจาของบานตองการรื้อถอนทรัพยสินที่คุณอาศัยอยู หรือเปลี่ยนการใชงาน
เปนที่ไมใชที่อยูอาศัย เหตุผลนี้ตองการใบอนุญาตการยายเชนเดียวกับการ
บังคับยายออกเนื่องจากการปรับปรุงบานใหมครั้งใหญ ดูดานบน

•    เจาของบานตองการเปลี่ยนการใชอาคารเปนที่อยูอาศัย เหตุผลนี้ตองการ
ใบอนุญาตการยายเชนเดยีวกบัการบังคบัยายออกเน่ืองจากการปรบัปรงุบาน
ใหมครั้งใหญ ดูดานบน

การสิ้นสุดสัญญาเชา

หากเจาของบานแจงใหคุณทราบเพื่อยกเลิกสัญญาเชาโดยไมบอกลวงหนา 
โปรดตรวจสอบทันที ประกาศที่ใหไวใน City of Seattle ตองเปนไปตามขอบังคับทั้ง
ของรฐัและของเมอืง หากคณุตองการความชวยเหลอืในการตรวจสอบประกาศ 
และทําความเขาใจวาเปนไปตามขอบังคับของเมืองหรือไม คุณสามารถติดตอ
สายดวน Renting in Seattle ไดที่ (206) 684-5700

•    หากคณุเปนผูเชาแบบเดอืนตอเดอืน หรอืคณุมสัีญญาเชาท่ีแปลงเปนสัญญา
แบบเดือนตอเดือนโดยอัตโนมัติ เจาของบานจะตองใหเหตุผลที่ ใน
การยุติการเชา

•    หากคุณยกเลิกสัญญาเชา ใหตรวจสอบในสวนที่ระบุไววาสัญญาจะสิ้นสุด
อยางไร เจาของบานอาจไมตองบอกกลาวสําหรับสัญญาเชาประเภทนี้

สมควร 

Just Cause Eviction Ordinance

ของ Seattle 
เปนการคุมครองสําหรบัผูเชาท่ีสําคญั เน่ืองจากปองกนัการขับไลโดยพลการ 
เจาของบานตองมเีหตผุลทางกฎหมาย หรอื  หากตองการ
ยตุสัิญญาเชาแบบเดอืนตอเดอืนของคณุ เจาของบานจะตองแจงใหคณุทราบเปน
ลายลกัษณอกัษร โดยท่ัวไปเรยีกวา
และระบุ โดยเฉพาะ จาํนวนการแจงลวงหนาข้ึนอยูกบั
สาเหตเุฉพาะ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอืน่ ตองแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 
20 วันกอนส้ินสุดระยะเวลาเชา ตอไปน้ีเปนเพยีงสาเหตท่ีุสมเหตสุมผลท่ีเจาของ
บานสามารถบอกเลกิสัญญาเชาแบบเดอืนตอเดอืนไดเทาน้ัน

•    ชําระคาเชาลาชา: คุณไดรับการแจงเตือน 14 วัน เพื่อใหชําระเงินหรือยายออก
และคุณไมปฏิบัติตามการแจงเตือน

•    จายคาเชาลาชาจนเปนนิสัย ในชวง 12 เดือนที่ผานมาคุณไดรับการแจงเตือน 
14 วัน เปนจํานวน 4 ครั้งหรือมากกวา เพื่อใหชําระคาเชาหรือแจงขอใหยาย
ออก

•   การละเมิดสัญญาเชาของคุณ: คุณไดรับการแจงเตือน 10 วันเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎของสัญญาเชาหรือยายออก และคุณไมปฏิบัติตาม

Just Cause Eviction Ordinance (ขอบัญญตักิารฟองขับไลท่ีสมเหตสุมผล) 

เหตผุลท่ีสมเหตสุมผล

Notice to Terminate Tenancy (การแจงยตุกิารเชา) 
เหตผุลท่ีสมเหตสุมผล
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•    การไมปฏิบัติตามสัญญาเชาจนเปนนิสัย ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดรับ
การแจงเตือน 10 วัน เปนจํานวน 3 ครั้งหรือมากกวา เพื่อใหปฏิบัติตามกฎหรือ
ขอใหยายออก เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎสัญญาเชา

•    เจาของบานหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาจําเปนตองยายเขามาใน
ยูนิตของคุณ ตองมีการแจงลวงหนา 90 วัน City ขอใหเจาของบานรับรอง 
(ลงนามในคําปฏิญาณ) หากพวกเขาจะใชสาเหตุนี้ และคุณสงสัยวาพวกเขา
ไมไดตั้งใจจะครอบครองยูนิต หรือยายสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขามาแทนที่เมื่อคุณยายออก

•    เจาของบานตองการขายยูนิตที่คุณเชาอยู ตองแจงลวงหนา 90 วัน และใช
เฉพาะกับยูนิตที่อยูอาศัยแบบครอบครัวเดี่ยว โดยใชรหัส City เปนโครงสราง
แยกที่มียูนิตที่อยูอาศัยเดียว หากคุณอาศัยอยูในคอนโด อพารทเมนต บาน
สําหรับ 2 ครอบครัว บานสําหรับ 3 ครอบครัว หรือทาวนโฮม เจาของบานไม
สามารถใชเหตุผลนี้เปนเหตุผลในการยุติสัญญาเชาของคุณได

•    การอาศยัในยนิูตของคณุข้ึนอยูกบัการจางงานในสถานท่ี และการจางงานส้ินสุด
ลง โดยท่ัวไปจะใชกบัผูจดัการทรพัยสนิท่ีอาศยัอยูในสถานท่ี

•    เจาของบานเชาบานสวนหน่ึงของบานตนเอง หรอืบานเลก็ในบรเิวณพืน้ท่ีบานท่ี
เชาอยู (ADU) และไมตองการแบงพ้ืนท่ีเชากบัคณุอกีตอไป

•    เจาของบานตองการปรับปรุงยูนิตหรืออาคารของที่คุณอาศัยอยูครั้งใหญ 
บังคับใหออกไปจากที่ที่อยูอยางถาวร หากเจาของบานตองการดําเนินการ
ดังกลาว เจาของบานจะตองยื่นขอใบอนุญาตยายที่อยูกับ City ซึ่งจะใชเวลา
ประมาณ 6 เดอืนตามท่ีกําหนด ขอกําหนดใบอนุญาตรวมถึงการใหกลุมขอมลู 
และการจายเงินชวยเหลือการยายที่อยู หากรายไดของคุณอยูที่หรือตํ่ากวา 
50% ของรายไดเฉลีย่สําหรบั King County สําหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ อานท่ีหนา
เว็บของ Tenant Relocation Assistance (ความชวยเหลือในการยายของผูเชา) ที่ 
www.seattle.gov/rentinginseattle

•    เจาของบานตองการรื้อถอนทรัพยสินที่คุณอาศัยอยู หรือเปลี่ยนการใชงาน
เปนที่ไมใชที่อยูอาศัย เหตุผลนี้ตองการใบอนุญาตการยายเชนเดียวกับการ
บังคับยายออกเนื่องจากการปรับปรุงบานใหมครั้งใหญ ดูดานบน

•    เจาของบานตองการเปลี่ยนการใชอาคารเปนที่อยูอาศัย เหตุผลนี้ตองการ
ใบอนุญาตการยายเชนเดยีวกบัการบังคบัยายออกเน่ืองจากการปรบัปรงุบาน
ใหมครั้งใหญ ดูดานบน

การสิ้นสุดสัญญาเชา

หากเจาของบานแจงใหคุณทราบเพื่อยกเลิกสัญญาเชาโดยไมบอกลวงหนา 
โปรดตรวจสอบทันที ประกาศที่ใหไวใน City of Seattle ตองเปนไปตามขอบังคับทั้ง
ของรฐัและของเมอืง หากคณุตองการความชวยเหลอืในการตรวจสอบประกาศ 
และทําความเขาใจวาเปนไปตามขอบังคับของเมืองหรือไม คุณสามารถติดตอ
สายดวน Renting in Seattle ไดที่ (206) 684-5700

•    หากคณุเปนผูเชาแบบเดอืนตอเดอืน หรอืคณุมสัีญญาเชาท่ีแปลงเปนสัญญา
แบบเดือนตอเดือนโดยอัตโนมัติ เจาของบานจะตองใหเหตุผลที่ ใน
การยุติการเชา

•    หากคุณยกเลิกสัญญาเชา ใหตรวจสอบในสวนที่ระบุไววาสัญญาจะสิ้นสุด
อยางไร เจาของบานอาจไมตองบอกกลาวสําหรับสัญญาเชาประเภทนี้

สมควร 

Just Cause Eviction Ordinance

ของ Seattle 
เปนการคุมครองสําหรบัผูเชาท่ีสําคญั เน่ืองจากปองกนัการขับไลโดยพลการ 
เจาของบานตองมเีหตผุลทางกฎหมาย หรอื  หากตองการ
ยตุสิญัญาเชาแบบเดอืนตอเดอืนของคณุ เจาของบานจะตองแจงใหคณุทราบเปน
ลายลกัษณอกัษร โดยท่ัวไปเรยีกวา
และระบุ โดยเฉพาะ จาํนวนการแจงลวงหนาข้ึนอยูกบั
สาเหตเุฉพาะ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอืน่ ตองแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 
20 วันกอนส้ินสุดระยะเวลาเชา ตอไปน้ีเปนเพยีงสาเหตท่ีุสมเหตสุมผลท่ีเจาของ
บานสามารถบอกเลกิสัญญาเชาแบบเดอืนตอเดอืนไดเทาน้ัน

•    ชําระคาเชาลาชา: คุณไดรับการแจงเตือน 14 วัน เพื่อใหชําระเงินหรือยายออก
และคุณไมปฏิบัติตามการแจงเตือน

•    จายคาเชาลาชาจนเปนนิสัย ในชวง 12 เดือนที่ผานมาคุณไดรับการแจงเตือน 
14 วัน เปนจํานวน 4 ครั้งหรือมากกวา เพื่อใหชําระคาเชาหรือแจงขอใหยาย
ออก

•   การละเมิดสัญญาเชาของคุณ: คุณไดรับการแจงเตือน 10 วันเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎของสัญญาเชาหรือยายออก และคุณไมปฏิบัติตาม

Just Cause Eviction Ordinance (ขอบัญญตักิารฟองขับไลท่ีสมเหตสุมผล) 

เหตผุลท่ีสมเหตสุมผล

Notice to Terminate Tenancy (การแจงยตุกิารเชา) 
เหตผุลท่ีสมเหตสุมผล
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การขับไลในฤดูหนาว 

รางกฎหมายการขับไลในฤดหูนาวน้ีจดัทําข้ึนเพือ่ปกปองผูเชาทีด่อยโอกาสใน 
Seattle จากการทําใหไรที่อยูอาศัยในชวงเดือนที่อากาศหนาวที่สุด ระหวางวันที่ 
1 ธนัวาคมถงึวันท่ี 1 มนีาคม ครวัเรอืนท่ีมรีายไดปานกลางสามารถใชรางกฎหมาย
นี้เพื่อปองกันการขับไล ยกเวนกรณีตอไปนี้:

•    เจาของบานเปนเจาของหองเชานอยกวาสี่ยูนิตใน City of Seattle

•    เจาของหรือสมาชิกในครอบครัวของเจาของบานจําเปนตองยายเขามาใน
ยูนิตท่ีคุณอยู

•    เจาของมีความประสงคจะขายยูนิตที่ใหเชา

•    City จะใหเจาของยุติการใหเชายูนิต

•    กิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดหรืออาชญากรรม

•    ธุรกิจที่ผิดกฎหมายและหรือการกระทําที่ไมปลอดภัยซึ่งเปนภัยคุกคามตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของผูเชารายอื่นและหรือเจาของบาน

หากคุณตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับคําแนะนําดานการเชา โทร 2-1-1 เพื่อดู
รายการอางอิงที่ครอบคลุมไปยังหนวยงานที่มีเงินทุนและแหลงขอมูลอื่น ๆ

สิทธิท่ี์สมเหตสุมผลไมสามารถสละสทิธิไ์ด ขอตกลงการเชาใด ๆ  ท่ีพยายาม
ทําเชนน้ัน ไมสามารถบังคบัใชได หากคณุเปนผูเชาแบบรายเดอืนตอเดอืน
ในชวงเวลาใด ๆ กต็ามระหวางการเชาคณุมสิีทธิใ์นยนิูตท่ีคณุอาศยัอยู

ดีจังที่ไดรู!

ถือเปนการละเมิด  สําหรับเจาของบานที่อิงเหตุผลที่
มคีวามสมเหตสุมผลในการยตุขิอตกลงการเชาและไมปฏบัิตติาม ไมวาจะหมาย
ถึงการไมยายเขามาอยูในยูนิต การไมลงรายการเพื่อขายยูนิต เปนตน จะมี
คาปรับและบทลงโทษ และผูเชามีสิทธิ์ฟองเรียกคาเสียหาย $2,000 ไดใน Small 
Claims Court (ศาลคดีมโนสาเร)

การแจงใหยตุกิารเชาตองมภีาษาและขอมลูเฉพาะ หากคณุ
ไดรับการแจง โปรดติดตอสายดวน Renting in Seattle ที่
หมายเลข (206) 684-5700 เพื่อขอความชวยเหลือในการ
ตรวจสอบวาเปนการแจงที่เหมาะสมหรือไม

Just Cause Eviction Ordinance

•    เจาของบานตองการเปลี่ยนยูนิตที่คุณอยูเปนคอนโดหรือสหกรณ การแปลง
ที่อยูอาศัยเหลานี้ตองใชขั้นตอนของตนภายใต 

และ 
 SMC 22.903.030 และ SMC 22.903.035

•    เจาของบานไดรับการแจงเตือนเกี่ยวกับการละเมิดมาตรฐานที่อยูอาศัยใน
บานขนาดเล็กที่อยูในพื้นที่ของบานใหญ (ADW: accessory dwelling unit) ที่ได
รบัอนุญาต และตองการยกเลกิการเชา เจาของบานจะตองจายเงนิชวยเหลอื
ใหคุณในการยายที่อยู $2,000 หรือเทียบเทากับคาเชา 2 เดือน ในสองสัปดาห
กอนที่คุณจะยายออก

•    เจาของบานไดรับการแจงเตือนเกี่ยวกับการละเมิดหนวยท่ีอยูอาศัยท่ีไมได
รับอนุญาต ซึ่งโดยท่ัวไปเรียกวา "ยูนิตผิดกฎหมาย" และตองยุติการเชายูนิต
นั้น เจาของบานจะตองจายเงินชวยเหลือใหคุณในการยายท่ีอยู $2,000 หรือ
เทียบเทากับคาเชา 2 เดือนใน 2 สัปดาหกอนท่ีคุณจะยายออก

•    เจาของบานตองลดจํานวนผูเชาในยูนิตท่ีอยูอาศัย เพื่อใหสอดคลองกับขอ
จํากัดทางกฎหมาย โดยตองแจงลวงหนา 30 วันและจายเงินชวยเหลือในการ
ยายท่ีอยู $2,000 หรือเทียบเทากับคาเชา 2 เดือนใน 2 สัปดาหกอนยายออก

•    เจาของบานไดรับคําสั่งฉุกเฉินจาก City ใหยายออกและปดยูนิตที่อยูอาศัย
ของคุณ เนื่องจากสภาพที่เปนอันตราย ขอกําหนดในการแจงเตือนขึ้นอยูกับ
สถานการณเฉพาะของเหตุฉุกเฉิน แตระยะเวลามักจะสั้นมาก คุณอาจได
รับความชวยเหลือในการยายที่อยู หากพบวาสภาวะฉุกเฉินเปนความรับผิด
ชอบของเจาของบาน ความชวยเหลือในการยายที่อยูจะปรับคาความชวย
เหลือตามคาครองชีพในแตละป

•    เจาของบานออก 
เนื่องจากมีสวนรวมในการกออาชญากรรมในบริเวณทรัพยสิน เจาของ

บานจะตองระบอุาชญากรรมและขอเท็จจรงิท่ีสนับสนุนขอกลาวหาดงักลาว
ในหนังสือแจงการยกเลิก และสงสําเนาใหกับ City

Ordinance (ขอบัญญัติการแปลงอาคารชุด) 
Condominium Conversion 

Co-operative Conversion Ordinance 
(ขอบัญญัติการแปลงสหกรณ)

3 Day Notice to Quit (หนังสือแจงใหยายออกภายใน 3
วัน) 
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การขับไลในฤดูหนาว 

รางกฎหมายการขับไลในฤดหูนาวน้ีจดัทําข้ึนเพือ่ปกปองผูเชาทีด่อยโอกาสใน 
Seattle จากการทําใหไรที่อยูอาศัยในชวงเดือนที่อากาศหนาวที่สุด ระหวางวันที่ 
1 ธันวาคมถงึวันท่ี 1 มนีาคม ครวัเรอืนท่ีมรีายไดปานกลางสามารถใชรางกฎหมาย
นี้เพื่อปองกันการขับไล ยกเวนกรณีตอไปนี้:

•    เจาของบานเปนเจาของหองเชานอยกวาสี่ยูนิตใน City of Seattle

•    เจาของหรือสมาชิกในครอบครัวของเจาของบานจําเปนตองยายเขามาใน
ยูนิตท่ีคุณอยู

•    เจาของมีความประสงคจะขายยูนิตที่ใหเชา

•    City จะใหเจาของยุติการใหเชายูนิต

•    กิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดหรืออาชญากรรม

•    ธุรกิจที่ผิดกฎหมายและหรือการกระทําที่ไมปลอดภัยซึ่งเปนภัยคุกคามตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของผูเชารายอื่นและหรือเจาของบาน

หากคุณตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับคําแนะนําดานการเชา โทร 2-1-1 เพื่อดู
รายการอางอิงที่ครอบคลุมไปยังหนวยงานที่มีเงินทุนและแหลงขอมูลอื่น ๆ

สิทธิท่ี์สมเหตสุมผลไมสามารถสละสทิธิไ์ด ขอตกลงการเชาใด ๆ  ท่ีพยายาม
ทําเชนน้ัน ไมสามารถบังคบัใชได หากคณุเปนผูเชาแบบรายเดอืนตอเดอืน
ในชวงเวลาใด ๆ กต็ามระหวางการเชาคณุมสิีทธิใ์นยนิูตท่ีคณุอาศยัอยู

ดีจังที่ไดรู!

ถือเปนการละเมิด  สําหรับเจาของบานที่อิงเหตุผลที่
มคีวามสมเหตสุมผลในการยตุขิอตกลงการเชาและไมปฏบัิตติาม ไมวาจะหมาย
ถึงการไมยายเขามาอยูในยูนิต การไมลงรายการเพื่อขายยูนิต เปนตน จะมี
คาปรับและบทลงโทษ และผูเชามีสิทธิ์ฟองเรียกคาเสียหาย $2,000 ไดใน Small 
Claims Court (ศาลคดีมโนสาเร)

การแจงใหยตุกิารเชาตองมภีาษาและขอมลูเฉพาะ หากคณุ
ไดรับการแจง โปรดติดตอสายดวน Renting in Seattle ที่
หมายเลข (206) 684-5700 เพื่อขอความชวยเหลือในการ
ตรวจสอบวาเปนการแจงที่เหมาะสมหรือไม

Just Cause Eviction Ordinance

•    เจาของบานตองการเปลี่ยนยูนิตที่คุณอยูเปนคอนโดหรือสหกรณ การแปลง
ที่อยูอาศัยเหลานี้ตองใชขั้นตอนของตนภายใต 

และ 
 SMC 22.903.030 และ SMC 22.903.035

•    เจาของบานไดรับการแจงเตือนเกี่ยวกับการละเมิดมาตรฐานที่อยูอาศัยใน
บานขนาดเล็กที่อยูในพื้นที่ของบานใหญ (ADW: accessory dwelling unit) ที่ได
รบัอนุญาต และตองการยกเลกิการเชา เจาของบานจะตองจายเงนิชวยเหลอื
ใหคุณในการยายที่อยู $2,000 หรือเทียบเทากับคาเชา 2 เดือน ในสองสัปดาห
กอนที่คุณจะยายออก

•    เจาของบานไดรับการแจงเตือนเกี่ยวกับการละเมิดหนวยท่ีอยูอาศัยท่ีไมได
รับอนุญาต ซึ่งโดยท่ัวไปเรียกวา "ยูนิตผิดกฎหมาย" และตองยุติการเชายูนิต
นั้น เจาของบานจะตองจายเงินชวยเหลือใหคุณในการยายท่ีอยู $2,000 หรือ
เทียบเทากับคาเชา 2 เดือนใน 2 สัปดาหกอนท่ีคุณจะยายออก

•    เจาของบานตองลดจํานวนผูเชาในยูนิตท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหสอดคลองกับขอ
จํากัดทางกฎหมาย โดยตองแจงลวงหนา 30 วันและจายเงินชวยเหลือในการ
ยายท่ีอยู $2,000 หรือเทียบเทากับคาเชา 2 เดือนใน 2 สัปดาหกอนยายออก

•    เจาของบานไดรับคําสั่งฉุกเฉินจาก City ใหยายออกและปดยูนิตที่อยูอาศัย
ของคุณ เนื่องจากสภาพที่เปนอันตราย ขอกําหนดในการแจงเตือนขึ้นอยูกับ
สถานการณเฉพาะของเหตุฉุกเฉิน แตระยะเวลามักจะสั้นมาก คุณอาจได
รับความชวยเหลือในการยายที่อยู หากพบวาสภาวะฉุกเฉินเปนความรับผิด
ชอบของเจาของบาน ความชวยเหลือในการยายที่อยูจะปรับคาความชวย
เหลือตามคาครองชีพในแตละป

•    เจาของบานออก 
เนื่องจากมีสวนรวมในการกออาชญากรรมในบริเวณทรัพยสิน เจาของ

บานจะตองระบอุาชญากรรมและขอเท็จจรงิท่ีสนับสนุนขอกลาวหาดงักลาว
ในหนังสือแจงการยกเลิก และสงสําเนาใหกับ City

Ordinance (ขอบัญญัติการแปลงอาคารชุด) 
Condominium Conversion 

Co-operative Conversion Ordinance 
(ขอบัญญัติการแปลงสหกรณ)

3 Day Notice to Quit (หนังสือแจงใหยายออกภายใน 3
วัน) 
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ประกาศ
การขับไล?

การคืนเงินประกันความเสียหาย  

เมือ่ยายออก คณุตองคนืหองเชาใหอยูในสภาพเดยีวกบัท่ีเชาในตอนแรก ยกเวนแต
จะมกีารสึกหรอตามสมควร เมือ่เวลาผานไปหากมกีารใชงานหองเชาตามปกตจิะเกดิ
การสึกหรอตามสมควรเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตัวอยางเชน สีซีดจางเครื่องหมาย รอง
รอยบนเสื่อนํ้ามัน รูปทรงของพรมสึกหรอ เปนตน ในทางกลับกัน ความเสียหายมัก
เกิดขึ้นอยางกะทันหัน และเปนผลมาจากความประมาท การใชงานในทางที่ผิด หรือ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ตัวอยางเชน รูบนผนัง หนาตางแตก หรือรอยไหมบนพื้นผิว

เจาของบานตองใชรายการตรวจสอบที่ทั้งสองฝายลงนามไวเมื่อยายเขา เพื่อ
พิจารณาวาคุณตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยูนิตหรือไม เจาของ
บานไมจําเปนตองใชทางออกเดียวกับคุณ แตคุณสามารถขอทางออกรวมกันได
หากคิดวามีประโยชน คุณควรถายรูปยูนิตไวเพื่อบันทึกสภาพหองที่คุณตองการ
สงมอบคืน รวมถึงรักษาความสะอาดอยูเสมอ หากเจาของบานเรียกเก็บเงินจาก
คุณในการทําความสะอาดเมื่อตอนยายเขาแลว คุณจะไมถูกเรียกเก็บเงินสําหรับ
การทําความสะอาดเมื่อยายออก หากคุณคางชําระคาสาธารณูปโภค อาจใชเงินคา
ประกันความเสียหายที่จายไวชําระคาสาธารณูปโภคที่คางจายเหลานี้

•    เจาของบานมีเวลา 21 วันนับจากวันที่คุณยายออกเพื่อคืนเงินมัดจํา และ/หรือ ให
คณุพรอมกบัใบแจงยอดทีร่ะบถึุงฐานในการท่ีจะเกบ็เงนิสวนใดสวนหน่ึงของเงนิ
ประกันความเสียหายของคุณไว อยาลืมคืนกุญแจทั้งหมดเพื่อแสดงวาคุณกําลัง
คืนการครอบครองใหกับเจาของอยางชัดเจน

•    หากเจาของบานตองการเวลาเพิม่เตมิเพือ่รอรบัใบเสนอราคาสาํหรบัการซอมแซม
หรอืเรยีกเกบ็เงนิคาสาธารณปูโภคท่ีจะมาถงึ จะตองแจงใหคณุทราบภายใน 21 วัน

•    เจาของบานตองพิจารณาถึงมลูคาของคาเส่ือมราคา เมือ่คาํนวณการหกัคาความเสีย
หาย ตวัอยางเชน อาย ุสภาพ และอายกุารใชงานท่ีเหลอืของพืน้ เครือ่งใชไฟฟา ฯลฯ 
จะตองนํามาพจิารณาในการประเมนิคาใชจายสําหรบัความเสียหาย

•    เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตองแจงที่อยูทางไปรษณียที่ถูกตองใหกับ
เจาของบาน เพื่อขอคืนเงินประกันความเสียหาย ไมเชนนั้นเจาของบานจะใชที่
อยูทางไปรษณียลาสุดของคุณที่ทราบ

การขับไลการถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย

การขับไล หรือการถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนกระบวนการทางกฎหมาย
ท่ีเจาของบานตองปฏบัิตติาม เพือ่ขอใหศาลคนืสิทธิใ์นการครอบครองยนิูตหองเชา 
เปนเรื่องผิดกฎหมายที่เจาของบานจะพยายามขับไลผูเชาโดยไมผานกระบวนการ
การถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแมกุญแจ 
การยายขาวของของผูเชา หรือการตัดการเชื่อมตอระบบสาธารณูปโภคลวนเปนสิ่ง
ตองหามโดยเด็ดขาด

กอนที่กระบวนการทางศาลจะเริ่ม เจาของบานตองแจงใหคุณทราบ การแจง
เตือนอาจพยายามยุติสัญญาเชาของคุณดวยความสมเหตุสมผล การเรียก
เก็บคาเชาที่ลาชา หรือการบังคับใชกฎของสัญญาเชาของคุณ ดูประเภทของ
การแจงเตือนที่หนา 36. หากคุณไมปฏิบัติตามการแจงเตือนอยางถูกตอง 
เจาของบานสามารถดําเนินขั้นตอนการถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ซึ่งเปนคดีขับไล เจาของบานตองพยายามสงเอกสารของศาลที่เรียกวา 
"หมายเรียกและการรองทุกข" ใหคุณ ซึ่งอธิบายวาพวกเขากําลังขอใหศาลขับไล
คุณในคดี "การถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย" และระบุเหตุผลวาดวยเหตุใด 
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่คุณจะตองปรึกษาทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทันที 
หลังจากไดรับ "หมายเรียกและการรองทุกข" เอกสารจะมีกําหนดเวลาสําหรับการ
ตอบรับของคุณ หากคุณไมตอบรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว คุณอาจถูกขับไล
โดยปริยาย ติดตอทนายความผาน Community Information Line (สายขอมูลชุมชน) 
2-1-1 หรือเยี่ยมชม Housing Justice Project (โครงการบานพักยุติธรรม) ที่ www.kcba.org
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ประกาศ
การขับไล?

การคืนเงินประกันความเสียหาย  

เมือ่ยายออก คณุตองคนืหองเชาใหอยูในสภาพเดยีวกบัท่ีเชาในตอนแรก ยกเวนแต
จะมกีารสกึหรอตามสมควร เมือ่เวลาผานไปหากมกีารใชงานหองเชาตามปกตจิะเกดิ
การสึกหรอตามสมควรเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตัวอยางเชน สีซีดจางเครื่องหมาย รอง
รอยบนเสื่อนํ้ามัน รูปทรงของพรมสึกหรอ เปนตน ในทางกลับกัน ความเสียหายมัก
เกิดขึ้นอยางกะทันหัน และเปนผลมาจากความประมาท การใชงานในทางที่ผิด หรือ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ตัวอยางเชน รูบนผนัง หนาตางแตก หรือรอยไหมบนพื้นผิว

เจาของบานตองใชรายการตรวจสอบที่ทั้งสองฝายลงนามไวเมื่อยายเขา เพื่อ
พิจารณาวาคุณตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยูนิตหรือไม เจาของ
บานไมจําเปนตองใชทางออกเดียวกับคุณ แตคุณสามารถขอทางออกรวมกันได
หากคิดวามีประโยชน คุณควรถายรูปยูนิตไวเพื่อบันทึกสภาพหองที่คุณตองการ
สงมอบคืน รวมถึงรักษาความสะอาดอยูเสมอ หากเจาของบานเรียกเก็บเงินจาก
คุณในการทําความสะอาดเมื่อตอนยายเขาแลว คุณจะไมถูกเรียกเก็บเงินสําหรับ
การทําความสะอาดเมื่อยายออก หากคุณคางชําระคาสาธารณูปโภค อาจใชเงินคา
ประกันความเสียหายที่จายไวชําระคาสาธารณูปโภคที่คางจายเหลานี้

•    เจาของบานมีเวลา 21 วันนับจากวันที่คุณยายออกเพื่อคืนเงินมัดจํา และ/หรือ ให
คณุพรอมกบัใบแจงยอดทีร่ะบถึุงฐานในการท่ีจะเกบ็เงนิสวนใดสวนหน่ึงของเงนิ
ประกันความเสียหายของคุณไว อยาลืมคืนกุญแจทั้งหมดเพื่อแสดงวาคุณกําลัง
คืนการครอบครองใหกับเจาของอยางชัดเจน

•    หากเจาของบานตองการเวลาเพิม่เตมิเพือ่รอรบัใบเสนอราคาสาํหรบัการซอมแซม
หรอืเรยีกเกบ็เงนิคาสาธารณปูโภคท่ีจะมาถงึ จะตองแจงใหคณุทราบภายใน 21 วัน

•    เจาของบานตองพิจารณาถึงมลูคาของคาเส่ือมราคา เมือ่คาํนวณการหกัคาความเสีย
หาย ตวัอยางเชน อาย ุสภาพ และอายกุารใชงานท่ีเหลอืของพืน้ เครือ่งใชไฟฟา ฯลฯ 
จะตองนํามาพจิารณาในการประเมนิคาใชจายสําหรบัความเสียหาย

•    เปนความรับผิดชอบของคุณที่จะตองแจงที่อยูทางไปรษณียที่ถูกตองใหกับ
เจาของบาน เพื่อขอคืนเงินประกันความเสียหาย ไมเชนนั้นเจาของบานจะใชที่
อยูทางไปรษณียลาสุดของคุณที่ทราบ

การขับไลการถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย

การขับไล หรือการถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนกระบวนการทางกฎหมาย
ท่ีเจาของบานตองปฏบัิตติาม เพือ่ขอใหศาลคนืสิทธิใ์นการครอบครองยนิูตหองเชา 
เปนเรื่องผิดกฎหมายที่เจาของบานจะพยายามขับไลผูเชาโดยไมผานกระบวนการ
การถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแมกุญแจ 
การยายขาวของของผูเชา หรือการตัดการเชื่อมตอระบบสาธารณูปโภคลวนเปนสิ่ง
ตองหามโดยเด็ดขาด

กอนที่กระบวนการทางศาลจะเริ่ม เจาของบานตองแจงใหคุณทราบ การแจง
เตือนอาจพยายามยุติสัญญาเชาของคุณดวยความสมเหตุสมผล การเรียก
เก็บคาเชาที่ลาชา หรือการบังคับใชกฎของสัญญาเชาของคุณ ดูประเภทของ
การแจงเตือนที่หนา 36. หากคุณไมปฏิบัติตามการแจงเตือนอยางถูกตอง 
เจาของบานสามารถดําเนินขั้นตอนการถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ซึ่งเปนคดีขับไล เจาของบานตองพยายามสงเอกสารของศาลที่เรียกวา 
"หมายเรียกและการรองทุกข" ใหคุณ ซึ่งอธิบายวาพวกเขากําลังขอใหศาลขับไล
คุณในคดี "การถือครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย" และระบุเหตุผลวาดวยเหตุใด 
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่คุณจะตองปรึกษาทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทันที 
หลังจากไดรับ "หมายเรียกและการรองทุกข" เอกสารจะมีกําหนดเวลาสําหรับการ
ตอบรับของคุณ หากคุณไมตอบรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว คุณอาจถูกขับไล
โดยปริยาย ติดตอทนายความผาน Community Information Line (สายขอมูลชุมชน) 
2-1-1 หรือเยี่ยมชม Housing Justice Project (โครงการบานพักยุติธรรม) ที่ www.kcba.org
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ดัชนี
ความคิดสุดทาย

บานของเราคอืพืน้ฐานถงึความรูสึกปลอดภยัและคณุภาพชีวิต มขีอบังคบั
และกฎหมายที่อยูอาศัยที่เทาเทียมเพื่อปกปองสิทธิของคุณ เพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ ซึ่งคุณมีสิทธิ์ไดรับความสุข
สงบไดจากที่บาน

หากคณุมคีวามสัมพันธเชงิธรุกจิในทางบวกกบัเจาของบาน จะทําใหสัญญา
เชาของคณุมคีวามมัน่คงยิง่ข้ึน บางครัง้เมือ่เกดิความขัดแยงข้ึน คณุอาจมี
เหตผุลในการท่ีจะมองหาขอมลู คาํแนะนํา และแมแตการยืน่มอืเขามาชวย 
สายดวน Renting in Seattle (206) 684-5700 เปนแหลงขอมลูท่ีมคีาในการใหความ
ชวยเหลอื ไมวาคณุกาํลงัมองหาขอมลูหรอืตองการรองเรยีน

City จะปกปองความสามารถในการใชสิทธผูิเชาของคณุ เจาของบานไมอาจ
ปองกนัไมใหคณุตดิตอส่ือสารและจดัระเบียบกบัผูเชารายอืน่ในอาคาร 
การแจกจายใบปลวิ หรอืจดัการประชุมได การตอบโตโดยเจาของบานของ
คณุ ในการใชสิทธท่ีิอยูอาศยัของคณุ เปนส่ิงตองหามโดยเดด็ขาดและอาจ
สงผลใหเกดิการลงโทษ และ/หรอื การตรวจสอบขอเท็จจรงิ

เราหวังวาคูมือผูเชานี้จะเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการอางอิง การ
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบ เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
ประสบการณการเชาของคุณที่จะประสบความสําเร็จ ทุกคนสมควรได
อาศัยอยูในบานที่มีแตความสุขและมีบรรยากาศในบานที่ดี
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55

การดดัแปลงทีเ่หมาะสม หนา้ 18

ใบเสร็จรบัเงนิ
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