
Renting in Seattle
การยา้ยเขา้

มเีรือ่งตอ้งทราบมากมายเกีย่วกบัการยา้ยเขา้ โบรชวัรน์ีก้ลา่วถงึ 
การหาทีพั่ก การสมคัรเชา่ทีพั่ก การคุม้ครองทีพั่กทีเ่ป็นธรรม  
คา่ใชจ้า่ยในการยา้ยเขา้ และสิง่ทีค่วรมองหาในสญัญาเชา่และบา้นหลงั
ใหมข่องคณุ

ไปที ่www.seattle.gov/rentinginseattle หรอืโทรหา Renting 
in Seattle Helpline (สายดว่นการเชา่ใน Seattle) ทีห่มายเลข 
(206) 684-5700

การยา้ยเขา้เริม่ทีก่ารหาบา้น คนทีก่�าลงัมองหาทีพั่กใน Seattle มกัจะใชแ้อ
ปบนอปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ละเว็บไซตก์ารคน้หาออนไลนเ์พือ่หาทีพั่กทีล่งประกาศ
ใหเ้ชา่ ใชโ้ซเชยีลมเีดยีและเครอืขา่ยมอือาชพีและคนทีค่ณุรูจั้กในการบอกให ้
คนอืน่รู ้ตดิโฆษณาบนกระดานชมุชนในยา่นทีค่ณุตอ้งการเขา้พัก ส�าหรับผูใ้ห ้
บรกิารทีพั่กราคายอ่มเยา โปรดไปที ่www.seattle.gov/findhousing ส�าหรับ
ความชว่ยเหลอืเรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการยา้ยเขา้ โปรดโทรหา 211 Community 
Information Line (สายดว่นบรกิารใหข้อ้มลูชมุชน) 

City of Seattle
Thai



การสมคัรเชา่
• เตรยีมยืน่ใบสมคัรทนัททีีค่ณุหาสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการเชา่

ได ้เตรยีมขอ้มลูใหพ้รอ้ม เชน่ เอกสารอา้งองิ หลกัฐาน
แสดงรายได ้และเอกสารอืน่ๆ ทีโ่ดยปกตจิ�าเป็นส�าหรับ
การสมคัรเชา่

• เจา้ของบา้นตอ้งระบเุกณฑก์ารคดัเลอืกและคณุสมบตัขิัน้
ต�า่ส�าหรับการสมคัรเชา่เป็นลายลกัษณอ์กัษร

• เจา้ของบา้นสามารถคดิคา่ใชจ้า่ยจรงิเฉพาะส�าหรับ
รายงานการคดักรองเทา่นัน้

• หากเจา้ของบา้นตอ้งการ เงนิมดัจ�าเพือ่จองทีพั่กไวใ้น
ขณะคดักรองใบสมคัรของคณุ เจา้ของบา้นตอ้งใหใ้บเสร็จ
รับเงนิเป็นลายลกัษณอ์กัษรทีร่ะบขุอ้ก�าหนดและเงือ่นไข

• เจา้ของบา้นตอ้งคนืเงนิมดัจ�าใหค้ณุเต็มจ�านวน หาก
เจา้ของบา้นไมไ่ดใ้หค้ณุเชา่ทีพั่ก ถา้คณุไดเ้ชา่ทีพั่กกบั
เจา้ของทีพั่กรายนี ้เจา้ของทีพั่กตอ้งน�าเงนิมดัจ�านีไ้ปหกั
ลบกบัคา่ใชจ้า่ยในการยา้ยเขา้ของคณุ

ทีพ่กัทีเ่ป็นธรรมส�าหรบัทกุคน
• เจา้ของบา้นไมส่ามารถปฏเิสธใหค้ณุเชา่ทีพั่กเนือ่งจากเชือ้าต ิ

ความพกิาร อตัลกัษณท์างเพศ แหลง่ทีม่าของรายได ้อาย ุ
บตัรก�านัลทีพั่ก หรอืกลุม่บคุคลทีไ่ดรั้บการคุม้ครองใดๆ ไปที ่
www.seattle.gov/civilrights/civil-rights เพือ่ดรูายชือ่
สมบรูณข์องกลุม่บคุคลทีไ่ดรั้บการคุม้ครองใน Seattle

• เจา้ของบา้นไมส่ามารถปฏเิสธอยา่งไมเ่ป็นธรรมไมใ่หผู้ส้มคัรที่
มปีระวตัอิาชญากรรมเชา่ทีพั่ก โฆษณาทีพั่กไมส่ามารถหา้มไม่
ใหผู้เ้ชา่ทีม่ปีระวตักิารจับกมุหรอืประวตักิารตอ้งโทษสมคัรเชา่
ทีพั่กได ้

• ผูเ้ชา่ทีพ่กิารสามารถการปรับเปลีย่นทีส่มเหตสุมผลส�าหรับ
สิง่ตา่งๆ เชน่ ทีจ่อดรถทีใ่กลท้ีพั่กมากขึน้หรอืการดดัแปลงที่
สมเหตสุมผลส�าหรับสิง่ของตา่งๆ เชน่ ราวจับในบา้นเพือ่ให ้
เคลือ่นยา้ยตวัสะดวกยิง่ขึน้

• เจา้ของบา้นไมส่ามารถปฏเิสธสตัวน์�าทางแตส่ามารถขอ 
หลกัฐานแสดงความจ�าเป็นเกีย่วกบัความพกิารไดจ้ากผูใ้ห ้
บรกิารทีม่คีณุสมบตั ิเจา้ของบา้นไมส่ามารถสอบถามเกีย่วกบั
ความพกิารได ้



คา่ใชจ้า่ยในการยา้ยเขา้
มขีดีจ�ากดัส�าหรับคา่ธรรมเนยีมและเงนิประกนัความเสยีหาย

• คา่ธรรมเนยีมเป็นเงนิทีข่อคนืไมไ่ด ้เงนิมดัจ�าเป็นเงนิทีต่อ้งคนืเต็มจ�านวน

• สามารถเก็บคา่ธรรมเนยีมส�าหรับการคดักรองและ/หรอืการท�าความ

สะอาดเทา่นัน้

• คา่ธรรมเนยีมทัง้หมดไมส่ามารถเกนิ 10% ของคา่เชา่หนึง่เดอืน เวน้แต่

เมือ่คา่คดักรองจรงิเกนิ 10%

• เงนิประกนัความเสยีหายและคา่ธรรมเนยีมรวมกนัตอ้งไมเ่กนิยอดรวมของ

คา่เชา่หนึง่เดอืน

• เจา้ของบา้นสามารถเรยีกเกบ็เงนิมดัจ�าสตัวเ์ลีย้งเพิม่เตมิได ้25% ของ

คา่เชา่หนึง่เดอืน

• ไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิมดัจ�าสตัวเ์ลีย้งไดส้�าหรับ 

สตัวน์�าทาง

• เจา้ของบา้นยงัสามารถเรยีกเกบ็คา่เชา่เดอืนสดุทา้ย 

ลว่งหนา้ได ้

ตวัอยา่ง 1:

ลเีป็นผูอ้าศยัในบา้นเชา่คนเดยีว คา่เชา่คอื $1,000 

ตอ่เดอืน 

เจา้ของบา้นสามารถเรยีกเกบ็ $45 (คา่คดักรอง) 

+ $55 (คา่ท�าความสะอาด) + $900 (เงนิประกนั

ความเสยีหาย) รวมทัง้หมด $1,000 จากลี

รายการตรวจสอบการยา้ยเขา้
เจา้ของบา้นตอ้งจัดท�ารายการตรวจสอบทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรทีร่ะบสุภาพ 

ของทีพั่กทีจ่ะใหเ้ชา่กอ่นเกบ็เงนิประกนัความเสยีหาย

ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการอยา่งละเอยีดและท�าการเปลีย่นแปลงตรงที ่

จ�าเป็นกอ่นทีท่ัง้คณุและเจา้ของบา้นจะเซน็ชือ่และลงวนัที ่ 

อยา่ลมืเก็บส�าเนาไวช้ดุหนึง่

เมือ่คณุยา้ยออก เจา้ของบา้นตอ้งใชร้ายการตรวจสอบเพือ่ 

 ดวูา่มคีวามเสยีหายหรอืไม่

เจา้ของบา้นยงัตอ้งจัดเตรยีมส�าเนา Information for Tenants (ขอ้มลูส�าหรับผูเ้ชา่) ซึง่เป็นสรปุสทิธแิละหนา้ทีข่อง

เจา้ของบา้นและผูเ้ชา่เจา้ทีอ่อกโดยเมอืง Seattle มแีบบฟอรม์ลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงรวมอยูด่ว้ย อยา่ลมืลง

ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทีท่ีอ่ยูใ่หมข่องคณุ!

การช�าระเงนิเป็นงวด
• คณุสามารถเลอืกจา่ยคา่ธรรมเนยีมการยา้ยเขา้ เงนิประกนั

ความเสยีหาย เงนิประกนัสตัวเ์ลีย้ง และคา่เชา่เดอืนสดุทา้ย

เป็นงวดได ้

• ตวัเลอืกการช�าระเงนิเป็นงวดขึน้อยูก่บัระยะเวลาของสญัญา

เชา่ของคณุหรอืคณุกบัเจา้ของบา้นสามารถก�าหนดเวลาช�าระ

เงนิรว่มกนัเป็นสญัญาได ้

• เจา้ของบา้นไมส่ามารถปฏเิสธไมใ่หค้ณุเชา่ทีพั่กเพราะคณุ

ตอ้งการจา่ยเงนิเป็นงวดหรอืเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิเพราะคณุ

เลอืกจา่ยเงนิเป็นงวดได ้

ตวัอยา่ง 2:

เทรซแีละมอรแ์กนทีม่ลีกูสองคนเป็นครัวเรอืนสี่

คน พวกเขามแีมวและสนัุข คา่เชา่คอื $2,000 

ตอ่เดอืน

เจา้ของบา้นสามารถเรยีกเกบ็ $90 ($45 x 2 

คา่คดักรอง) + $110 (คา่ท�าความสะอาด) + 

$1,800 (เงนิประกนัความเสยีหาย) รวมเป็นเงนิ

ทัง้หมด $2,000 จากเทรซแีละมอรแ์กน เจา้ของ

บา้นยงัสามารถเรยีกเก็บเงนิเพิม่ $500 (เงนิ

ประกนัสตัวเ์ลีย้ง)

คา่เชา่รายเดอืน $2000

เงนิประกนัความเสยีหาย 1800

คา่ท�าความสะอาด 110

คา่คดักรอง 90

เงนิประกนัสตัวเ์ลีย้ง 500

คา่เชา่รายเดอืน $1000

เงนิประกนัความเสยีหาย 900

คา่ท�าความสะอาด 55

คา่คดักรอง 45



มกีารลงทะเบยีนหอ้งเชา่หรอืไม่
• ตอ้งมกีารลงทะเบยีนหอ้งเชา่กบัเมอืง Seattle โดยมขีอ้ยกเวน้บาง

ประการ คณุสามารถดไูดว้า่ทีพั่กของคณุไดรั้บการลงทะเบยีนแลว้

หรอืยงั หรอืทีพั่กคณุตอ้งถกูลงทะเบยีนหรอืไม ่ไดท้ี ่ 

seattle.gov/rrio (คลกิแท็บผูเ้ชา่)

• หอ้งเชา่เป็นไปตามมาตรฐานทีพั่กขัน้ต�า่และปลอดภยั ดา้นลา่งเป็น

บางรายการทีค่วรตรวจสอบ

• เครือ่งตรวจจับควนัและคารบ์อนมอนอกไซด์

• หนา้ตา่งทีเ่ปิดและปิด

• กญุแจล็อคปลอดภยัตรงประตทูางเขา้

• แหลง่ความรอ้นถาวร

• หนา้ตา่งในหอ้งนอน

กญุแจสูค่วามส�าเร็จ 
กอ่นเซน็สญัญาเชา่ คณุตอ้งเขา้ใจขอ้ก�าหนดและเงือ่นไข

กอ่น มองหาสิง่ตอ่ไปนี้

• ระยะเวลาการเชา่นานเทา่ใด

• สญัญาเชา่ของคณุจะสิน้สดุลงอยา่งไร

• คณุมตีวัเลอืกตอ่สญัญาหรอืไม่

• คณุจา่ยคา่สาธารณูปโภคหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ หรอืไม่

• มกีฎอะไรบา้งส�าหรับการมแีขก

ขอค�าแนะน�า ถา้คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการท�าความ

เขา้ใจกบัสญัญาเชา่ เกบ็ส�าเนาไวใ้นทีป่ลอดภยัเพือ่ใหค้ณุ 

หยบิมาอา่นไดง้า่ย คณุมสีทิธไิดรั้บส�าเนาสญัญาเชา่ใหมฟ่ร ี

จากเจา้ของบา้น

Seattle เชือ่ในความเป็นหนึง่เดยีวและความเสมอภาค ทีน่ีย่นิดตีอ้นรับผูย้า้ยถิน่ฐานและผูล้ีภ้ยั พนักงานทีท่�างานใหเ้มอืง
จะไมถ่ามเกีย่วกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมอืง

หากคณุมคีวามพกิารและตอ้งการรับขอ้มลูจากเราในรปูแบบอืน่ โปรดตดิตอ่สายดว่นของเรา สาย TTY ของเราคอื (206) 
233-7156

มบีรกิารแปลภาษาใหบ้รกิารเสมอ เอกสารนีม้อียูเ่ป็นภาษาตอ่ไปนี ้ 
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City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
สายดว่น (206) 684-5700


