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ພິມດ້ວຍເຈ້ຍທີ່ບໍ່ມີສານຄຣໍລີນ ເຊິ່ງເຮັດມາຈາກເສັ້ນໄຍຫຼັງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກໃຊ້ແລ້ວ 100%

Seattle Department of Construction and Inspections  
(ພະ ແນ ກກໍ່ສ້າງ  ແລະ ກວດກາ  ເມືອງ ຊີ ອາ ໂຕ)

— ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ 
ແລະຄຸນະພາບຊີວິດ

ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) 
ກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ແລະສິດ 
ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ
11 ກໍລະກົດ 2018

Seattle Department of Construction and Inspections 
(Seattle DCI, ພະ ແນ ກກ່ໍສ້າງ  ແລະ ກວດກາ  ເມືອງ ຊີ ອາ ໂຕ) 
ບໍລິຫານ ແລະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການດູແລຮັກສາອາຄານ 
ແລະທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) (SMC ພາກທີ 
22.200 - 22.208) ແລະຄໍາສ່ັງອ່ືນໆຂອງເມືອງອີກຫຼາຍສະບັບ 
ທ່ີມີຜົນຕ່ໍກັບຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະຜູ້ເຊ່ົາ. ມີພະນັກງ 
ານຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ Seattle DCI ຢູ່ພ້ອມ 
ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະຜູ້ເຊ່ົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວ 
ກັບກົດໝາຍຂອງເມືອງ.

ບັນທຶກການຊ່ວຍເຫືຼອລູກຈ້າງນ້ີແມ່ນເປັນບົດແນະນໍາທ່ົວໄປຕ່ໍກັບ 
ສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ົາ ແລະເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້ 
ເຊ່ົາຢູ່ໃນເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງເມືອງ. 
ສຳລັບຂ້ໍມູນສະເພາະກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍດູແລອາຄານທ່ີພັກອາໄສ 
(Housing and Building Maintenance Code :HBMC) 
ຫືຼ ຄຳສ່ັງວ່າດ້ວຍການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະການກວດສອບການເຊ່ົາ 
(Rental Registration and Inspection Ordinance : 
RRIO) ຂໍໃຫ້ຕິດຕ່ໍ:

Seattle Department of Construction 
and Inspections 
ພະແນກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
(206) 615-0808

ສະຖານທ່ີ:  19th Floor, Seattle Municipal Tower
ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ 700 Fifth Ave., Suite 2000

P.O. Box 34019 
Seattle, WA 98124-4019

ກົດໝາຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ/ຜູ້ເຊົ່າຂອງລັດວໍຊິງຕັນ 
(Chapter 59.18 RCW) ກໍານົດສິດ 
ແລະຄວາມຮັບຜິດສອບໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ ແລະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຢູ່ອາ
ໄສນໍາອີກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກົດໝາຍຂອງລັດ, ໃຫ້
ຕິດຕໍ່ກັບອົງການໃດອົງການໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ຈັດໄວ້ຢູ່ໃນທ້າຍເອກະສາ
ນນີ້ ຫຼືເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່  http://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=59.18.
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ສ່ິງທ່ີທາງເມືອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າປະຕິບັດ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ນັ້ນ, 
ເຈົ້າຂອງອາຄານຢູ່ໃນເມືອງຊີອາໂຕ (SEATTLE) ມີໜ້າທີ່ສ
ະໜອງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ມີຄວາມສະອາດ 
ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຮັບປະກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງມີຄ
ວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່:
• ການຮັກສາສະຖານທີ່ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ການດໍາລົງ

ຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະຮັກສາພື້ນທີ່ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ
ແລະຄວາມປອດໄພໃນລະດັບດີ

• ການຄວບຄຸມແມງໄມ້, ສັດກັດແຫ້ນ, ແລະສັດຕູລົບກວນອື່ນໆ
• ການດູແລຮັກສາໂຄງປະກອບໂຄງສ້າງທັງໝົດຂອງອາຄານ

(ຫຼັງຄາ, ຝາ ແລະພື້ນຖານ) ແລະຮັກສາອາຄານບໍ່ໃຫ້ຝົນຮົ່ວ
ແລະມີການກັນລົມພ້ອມ

• ການດູແລຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ອາຍອຸ່ນ
ແລະອຸປະກອນອື່ນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເຈົ້າຂອງໄດ້ຈັດໄວ້
ໃຫ້

• ການຈັດໃຫ້ມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພຽງພໍ
• ຮັບຜິດຊອບເຄື່ອງເຊົ່າທໍາອາຍອຸ່ນ,

ໃຫ້ຮັກສາອຸນຫະພູມໃນເວລາກາງເວັນ
(ໝາຍຄວາມວ່າເວລາແຕ່ 7:00 ໂມງເຊົ້າຫາ 10:30
ໂມງແລງ) ໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຕໍາກວ່າ 68 ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ
(Fahrenheit) ແລະອຸນຫະພູມໃນເວລາກາງຄືນບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ
58 ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ (Fahrenheit) ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ
(9) ຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ (6).

• ປ່ຽນລະບົບກະແຈ ແລະລູກກະແຈຢູ່ໃນການລະບົບການຈັດໃ
ຫ້ເປັນທີ່ພັກໄລຍະຍາວ ເມື່ອມີການປ່ຽນຜູ້ເຊົ່າ, ແລະຕ້ອງເອົາ
ກະແຈປະຕູທາງເຂົ້າໜ້າເຮືອນ ແລະເຂົ້າຫ້ອງໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ

• ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກວດຄວັນ ແລະແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບການນໍ
າໃຊ້ ແລະການດູແລຮັກສາ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້ອມແປງການຕົບແ
ຕ່ງເຊັ່ນ: ການປູຜ້າພົມໃໝ່ ແລະການທາສີໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ໝົດກ
ານເຊົ່າແຕ່ລະຄັ້ງ. ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດຕາມກົ
ດໝາຍສາມາດຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາພາດເມັ້ນ 
(apartment) ວ່າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການສ້ອມແປງສະເພາະໃດຫຼື
ບໍ່. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ (206) 615-0808.

ພາຍໃຕ້ RRIO, ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃນຊີອາໂຕຕ້ອງຈັດຫາທີ່ພັກອາ
ໄສທີ່ປອດພັຍທີ່ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລ
າຍການກວດກາຂອງ RRIO ແລະ:

Laotian



Seattle DCI Tip #604 – ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ກ່ຽວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ  ໜ້າ 2

ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

• ຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າທີ່ນຳໃຊ້ເປັນທີ່ພັກອາໄສທຸກໆ 
ຫ້າປີ (ເບິ່ງ Tip 620, ການ ລົງທະບຽນ ຊັບ ສິນ ໃຫ້ ເຊົ່າ ຂອງ 
ທ່ານ) 

• ເລີ້ມແຕ່ປີ 2015, ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຂອງ RRIO 
ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆ ສິບປີ (ເບິ່ງ Tip 620, ການ 
ລົງທະບຽນ ຊັບ ສິນ ໃຫ້ ເຊົ່າ ຂອງ ທ່ານ)

ຄຳ ນິຍາມ ຜູ້ ເຊົ່າ
ຍົກ ເວ້ັນຄຳ ສ່ັງ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຜູ້ ເຊ່ົາ, ຜູ້ ເຊ່ົາ ມີ ນິຍາມ 
ຄວາມ ໝາຍ ເປັນ ບຸກຄົນ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ່ ຫືຼ ຄອບ ຄອງ ອາຄານ ຫືຼສະຖານ 
ທ່ີ ໃດ ໜ່ຶງ ອີງ ຕາມ ສັນຍາ ເຊ່ົາ. ນ້ີ ລວມ ເອົາ ຜູ້ ຢູ່ ອາ ໄສຊ່ົວຄາວ ທ່ີ ພັກ 
ອາ ໄສ ຢູ່ ເປັນ ເວລາ ໜ່ຶງ ເດືອນ ຫືຼ ດົນ ກວ່າ.  ສັນຍາ ເຊ່ົາ ອາດ ຈ ະ ເປັນ 
ສັນຍາ ປາກ ເປ່ົາ ຫືຼລາຍ ລັກ ອັກສອນ ກ່ໍ ໄດ້.

ພັນທະໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ເຊົ່າ
ຜູ້ເຊ່ົາຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງອັນສົມເຫດສົມຜົນຂ
ອງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ້ານໃນການດູແລຮັກສາບ້ານເຊ່ົາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາ
ບທ່ີປອດໄພ, ສະອາດ ແລະມີການລຸ່ຍຫ້ຽນຕາມປົກກະຕິເທ່ົານ້ັນ. 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ົາປະກອບໄປດ້ວຍ:

•  ການຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີຖືກຕ້ອງ
•  ເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະນ້ໍາປະປາ
•  ສ້ອມແປງຄວາມເສັຽຫາຍໃດໆ ທ່ີມີສາເຫດມາຈາກຜູ້ເຊ່ົາ ຫືຼ 

ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງໄວວາີ
• ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຈ້ົາຂອງເຂ້ົາໄປໃນທ່ີພັກອາໄສໄດ້ຢ່

າງສົມເຫດຜົນເພ່ືອການບຳລຸງຮັກສາ, ການສ້ອມແປງ 
ແລະການກຳຈັດປວກແລະແມງໄມ້; ເຊ່ັນດຽວກັບ ການອະ
ນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກວດກາດຳເນີນການກວດສອບຂອງ  RRIO 
ໃຫ້ສຳເລັດ

•  ການດູແລຮັກສາເຄ່ືອງກວດ ຄວັນ 
ໄຊໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທ່ີເຮັດວຽກໄດ້

• ບ່ໍໃຫ້ມີການເກັບຮັກສາສ່ິງຂອງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍໄວ້ຢູ່ໃນຂອບເ
ຂດຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ

ວິທີການແກ້ໄຂ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ້ອມແປງ
ຜູ້ເຊົ່າອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້ ຖ້າຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງໄ
ດ້ມີການສ້ອມແປງຄື:

1.  ຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ. ປົກກະຕິແລ້ວການໃຊ້ໂທລະສັບ ຫືຼ
ການສ່ົງຈົດໝາຍແຈ້ງບອກແມ່ນເປັນວິທີການສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີຜູ້
ເຊ່ົາ ແລະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງນໍາໃຊ້ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. 
ເກືອບທຸກກໍລະນີ ວິທີການນ້ີຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຕ່ກົດໝ
າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການທ່ີຈ
ະສ້ອມແປງຕ່າງໆ ກ່ອນທ່ີຜູ້ເຊ່ົາຈະປະຕິບັດການແກ້ໄຂອ່ືນໆໃ
ດໜ່ຶງໄດ້. ຢ່າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນົາຂອງທຸກການຕິດຕ່ໍໂຕ້ຕອ
ບທາງເອກະສານທັງໝົດໄວ້.

2.  ລາຍງານບັນຫາໃຫ້ Seattle DCI. ຖ້າຫາກ 

ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດການບໍ່ສ້ອມແປງໃຫ້ໃນເວລາອັ
ນເໝາະສົມ, ທ່ານສາມາດນັດໝາຍໃຫ້ Seattle 
DCI ເຂົ້າມາດຳເນີນການ ກວດກາໄດ້. ຖ້າຫາກ 
ສະພາບການນັ້ນເປັນການລະເມີດຕໍ່ HBMC ຫຼື RRIO 
ແລະເຈົ້າຂອງບົກຜ່ອງບໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ກວດກາຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງດຳເນີນການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 
ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບິ່ງໃນພາກຕໍ່ໄປ.

3.  ໃຊ້ວິທີການແກ້ໄຂອ່ືນໆທ່ີມີຢູ່, 
ລວມທັງການສ້ອມແປງເອົາເອງ, ການໄກ່ເກ່ຍ, ມອ
ບເລ່ືອງການເຊ່ົາໃຫ້ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະສຸດທ້າຍກ່ໍຄືຍົກຍ້າຍອອກ. ກົດໝາຍເຈ້ົາຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສ/
ຜູ້ເຊ່ົາຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (Chapter 59.18 RCW) ໄດ້
ຈໍາກັດວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຜູ້ເຊ່ົາໃນສະພາບການທ່ີເຈ້ົາຂ
ອງອາຄານບ່ໍດໍາເນີນການສ້ອມແປງຕາມທ່ີກົດໝາຍຮຽກຮ້
ອງພາຍໃນເວອັນເໝາະສົມຕາມທ່ີໄດ້ແຈ້ງເລ່ືອງຄວາມຕ້ອ
ງການແລ້ວ. ທ່ານຈະຕ້ອງຍອມຮັບໃນການເຊ່ົາ ແລະກາ
ນໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງທ່ານເພ່ືອນໍາໃຊ້ທາງເລືອກເຫ່ົຼາ
ນ້ີ. ວິທີການແກ້ໄຂເຫ່ົຼານ້ີອາດຈະກ່ຽວພັນເຖິງວິທີການໃດໜ່ຶ
ງດ້ວຍການກັກ ຫືຼການຫຸຼດຄ່າເຊ່ົາລົງ. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, 
ຕາມກົດລະບຽບທ່ົວໄປແລ້ວ ການກັກຄ່າເຊ່ົາແບບງ່າຍໆນ້ັນບ່ໍ
ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂທ່ີເໝາະສົມ; ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ເຊ່ົາອ
າດຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮືອນເຊ່ົາດ້ວຍເຫດຜົນວ່າຈ່າຍຄ່າເຊ່ົາ
ບ່ໍຄົບ. ກົດໝາຍຂອງລັດມີກົດລະບຽບສະເພາະກ່ຽວກັບການຫັ
ກຈາກຄ່າເຊ່ົາ ຫືຼການຈ່າຍຄ່າເຊ່ົາເຂ້ົາບັນຊີຂອງຜູ້ຄ້ໍາປະກັນ. 
ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບເລ່ືອງນ້ີ, ໃຫ້ຕິດຕ່ໍກັບກຸ່ມໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ເຊ່ົາທ່ີໄດ້ມີລາຍຊ່ືຢູ່ໃນທ້າຍຂອງເອກະສານ.

ການລາຍງານບັນຫາ Seattle DCI
ລູກຈ້າງອາດຈະລາຍງານບັນຫາໃຫ້ກັບທາງ Seattle DCI 
ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືຜູ້ຈັດການບໍ່ເຮັດການສ້ອມແປງໃ
ນເວລາອັນເໝາະສົມ. ໃຫ້ຂຽນໜັງສື, ໂທ ຫຼືໄປຫາຫ້ອງການ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ Seattle DCI, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທີ 19th 
floor of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth Ave., 
ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ Seattle, (206) 615-0808.  
• ໃຫ້ໂທຫາ Seattle DCI ເພື່ອລາຍງານບັນຫາ 

ຖ້າຫາກເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ຫຼືຜູ້ຈັດການບໍ່ຕອບຮັບຕໍ່ການສະເ
ໜີການສ້ອມແປງ ແລະການຮ້ອງຮຽນ ຕາມທີ່ເຫັນວ່າເປັນພ
ຽງແຕ່ທາງເລືອກທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຈະບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຊື່ຂອງທ່ານ 
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຂໍຮ້ອງໃຫ້ປິດລັບ.

• ລະບຸທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ມີການກວດສອບ 
ແລະບອກທີ່ຢູ່ຂອງອາຄານ ລວມທັງໝາຍເລກຫ້ອງນໍາ.

• ໃຫ້ບອກໝາຍໂທລະສັບພ້ອມ 
ເມື່ອຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງ Seattle DCI ເພາະວ່າ
ທາງກົມຈະສາມາດໂທຫາເພື່ອຈັດແຈງເວລາເຮັດການກວດກ
າໄດ້. ບຸກຄົນທີ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນຈະຕ້ອງມາປະກົດຕົວຢູ່
ໃນລະຫວ່າງການກວດການັ້ນ.

• ຖ້າຜູ້ກວດກາພົບເຫັນມີການລະເມີດ, ຜູ້ກວດກາຈະກຽມແຈ້ງ
ການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງ, ແຈ້ງໃ
ຫ້ກັບພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການລະເມີດ, ແລະຕິດແຈ້ງກ
ານໄວ້ໃນຂອບເຂດຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່ານັ້ນ.
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ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

• ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເວລາທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດແມ່ນ 30 ຫາ 60 
ວັນ, ເຊິ່ງກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງການລະເມີດ ແລະການຕໍ່
ເວລາໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ. 

• ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ເຮັດການສ້ອມແປງຕາມທີ່ຮຽກຮ້ອງ, 
Seattle DCI ຈະປະຕິບັດຜ່ານການດໍາເນີນການຂອງສານເ
ພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມໃຫ້ໄດ້.

ຄໍາສັ່ງການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າໂດຍມີເຫດຜົນອັນສົມ
ຄວນຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle)
ຄໍາສັ່ງການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າໂດຍມີເຫດຜົນອັນສົມຄວນແ
ມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ 
(HBMC) ຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle). ເຈດຈໍານົງຂອງຄໍ
າສັ່ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກໍານົດໃຫ້ມີມາດຕະຖານອັນຊັດເຈນກັບທັງຜູ້ເ
ຊົ່າ ແລະເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບສະພາບການເຊົ່າໃນແ
ຕ່ລະເດືອນທີ່ອາດຈະມີການສິ້ນສຸດ ແລະມີການໄລ່ໃຫ້ອອກໄປ. 
ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ລະບຸພຽງແຕ່ເ
ຫດຜົນສໍາລັບການເຊົ່າທີ່ສາມາດສິ້ນສຸດລົງໄດ້. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງຂຽນບັນດາເຫດຜົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດກ
ານໃຫ້ເຊົ່າ ເມື່ອສົ່ງແຈ້ງການເລື່ອງການໝົດການເຊົ່າອອກໄປເປັ
ນລາຍລັກອັກສອນ. ສຳລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ,  ໃຫ້ ເບິ່ງ Tip 604A, 
ກົດໝາຍ ເມືອງ ຊີ ອາ ໂຕ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບຳລຸງ ຮັກສາ  ແລະ ການ ສ້ອມ 
ແປງ ອາຄານ.

ຄໍານິຍາມຕໍ່ໄປນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະ
ຫວ່າງການໄລ່ອອກ ແລະການສິ້ນສຸດການເຊົ່າ:

ການໄລ່ອອກ: ຜົນການສິ້ນສຸດຕາມຂະບວນກົດໝາຍທາງການຢູ່ໃ
ນສານແພ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກໄປຕາມການແຈ້ງການເ
ປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ການສິ້ນສຸດການເຊົ່າ: ການແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັ
ກສອນທີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຈ້ງໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກ 
ເຊິ່ງຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີເຫດຜົນ 1 ອັນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຄໍາສັ່
ງການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າໂດຍມີເຫດຜົນ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຜູ້ເຊົ່າທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະຍ້າຍອອກ, ມີພຽງແຕ່ສານ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າອອກໄປໄດ້.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນພາກສັງລວມເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາດຈະ
ສິ້ນສຸດການເຊົ່າພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງໄດ້ຄື:

1. ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າພາຍໃນສາມ (3) 
ວັນຂອງການແຈ້ງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼືຍ້າຍອອກໄປ.

2. ຜູ້ເຊົ່າມີນິໄສການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າບໍ່ກົງກັບເວລາ, ເຮັດໃ
ຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າເປັນລາຍລັກອັກສ
ອນກ່ຽວກັບຄ່າເຊົ່າທີ່ເກີນກໍານົດເປັນຈໍານວນ 4 ຄັ້ງ 
ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ.

3. ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງເຊົ່າ 
ຫຼືໃຫ້ເຊົ່າພາຍໃນ 10 ວັນຂອງການແຈ້ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼືຍ້າຍອອກໄປ.

4. ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະໜ້າທີ່ຕາມເນື້ອໃນພາຍໃ
ຕ້ກົດໝາຍຜູ້ເຊົ່າ-ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າຂອງລັດພາຍໃນເວລາ 10 

ວັນຂອງການແຈ້ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຫຼືຍ້າຍອອກໄປ.

5. ຜູ້ເຊົ່າມີນິໄສບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງກາ
ນເຊົ່າ ຫຼືໃຫ້ເຊົ່າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງປະຕິບັດການແ
ຈ້ງບອກ 10 ວັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ປະຕິບັດ ຕາມ ຫຼື ຍ້າຍ ອອກ 3 ຄັ້ງ 
ຂຶ້ນ ໄປ  ໃນ ໄລຍະ ເວລາ 12  ເດືອນ.

6. ຜູ້ເຊົ່າເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່
ກັບເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ (ເຮັດໃຫ້ “ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້”), 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ (ລວມ
ທັງກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ), 
ຫຼືດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແລະບໍ່ຍ້າຍອອກຈາກ
ຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າພາຍໃນສາມ (3) ວັນທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຍ້າຍອອກ. 
ຈະຕ້ອງແຈ້ງປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, 
ຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຫຼືທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ.

7. ຜູ້ເຊົ່າພົວພັນຢູ່ໃນກິດຈະກໍາທາງອາຍາຢູ່ໃນອາຄ
ານ ຫຼືຂອບເຂດ ຫຼືໃນພື້ນທີ່ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບອາຄານ ຫຼື
ຂອບເຂດຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າທີ່ຢູ່ຕິດກັນນັ້ນ. ກິດຈ
ະກໍາທາງອາຍາທີ່ໄດ້ກ່າວຫານັ້ນຕ້ອງມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ເຊົ່າຄົນອື່ນໆ 
ຫຼືຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢ
າເສບຕິດຜິດກົດໝາຍແມ່ນອາຊະຍາກໍາອັນນຶ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງ. ເຈົ້າຂອງຊັບສິນຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຫດຜົນນີ້ຕ້ອງມີຫຼັກຖາ
ນອັນຊັດເຈນປະກອບໃສ່ໃນການກ່າວຫາ ແລະຈະຕ້ອງສົ່ງ
ສໍາເນົາການແຈ້ງການສິ້ນສຸດການເຊົ່າສະບັບໜຶ່ງໃຫ້ກັບທາງ 
Seattle DCI.  

8. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນອາຄານໃຫ້ເຊົ່
າດ້ວຍຕົນເອງ, ຫຼືຄອບຄົວຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະເຂົ້າມາ
ຢູ່ໃນບ່ອນຫ້ອງໃຫ້ເຊົ່າໂດຍກົງ, ແລະບໍ່ມີຫ້ອງທີ່ທຽບເທົ່າ
ກັນໄດ້ນັ້ນຫວ່າງຢູ່ ຫຼືຍັງມີຢູ່ໃນອາຄານດຽວກັນນັ້ນ. ແລະ   
ໃຫ້ ແຈ້ງ ການ  ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກສອນ ແກ່ ຜູ້ ເຊົ່າ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 
90 ວັນກ່ອນ ສິ້ນ ສຸດ ໄລຍະ ເຊົ່າ. ຄອບຄົວນັ້ນລວມມີຜົວ/
ເມຍຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືແຟນຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ, 
ແລະພໍ່ແມ່, ປູ່ຍ່າ, ລູກ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
. ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຫດຜົນອັນນີ້ເພື່ອສິ້ນສຸດການໃຫ້ເຊົ່າ 
ແລະຈາກນັ້ນບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມ, ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະຖືກປະຕິ
ບັດໂທດທາງແພ່ງຄືການປັບໄໝເຖິງ 2,500 ໂດລາ. ຜູ້ເຊົ່າ
ຜູ້ທີ່ຖືກຍົກເລີກການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ແມ່ນມີສິດດໍາເນີນກາ
ນພິເສດ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕ
າມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້.

9. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງການທີ່ຈະສິ້ນສຸດການເຊົ່າຂອງຜູ້ເຊົ່າ ຜູ້
ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ; ຫຼືຜູ້ເປັນເ
ຈົ້າຂອງຢາກຈະຢຸດເຊົາການແບ່ງເຮືອນຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບຜູ້
ເຊົ່າອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນບ່ອນຢູ່ຕິດໄປ (ADU) ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັ
ບຮອງຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນເຊົ່າຢູ່.

10. ການພັກອາໄສຂອງຜູ້ເຊົ່າມີເງື່ອນໄຂໄປຕາມການເຮັດວຽກຢູ່
ໃນບ່ອນເຊົ່າ ແລະຄວາມສໍາພັນໃນການຈ້າງເຮັດວຽກໝົດລົງ
ແລ້ວ.

11. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງມີແຜນສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອ
ະນຸຍາດ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄ
ດ້ໂດຍທີ່ຍັງມີຜູ້ເຊົ່າອາໄສຢູ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
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ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາສັ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອການ
ຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ. (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມນີ້.) ຖ້າຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຈະມີການສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫ
ຍ່ ເພື່ອສິ້ນສຸດການເຊົ່າ ແລະຈາກນັ້ນບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມ, 
ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະຖືກປະຕິບັດໂທດທາງແພ່ງຄືການປັບໄໝເຖິງ 
2,500 ໂດລາ. ຜູ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ຖືກຍົກເລີກການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນ
ນີ້ແມ່ນມີສິດດໍາເນີນການພິເສດ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຂອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້.

12. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈຫັນປ່ຽນອາຄານໄປເປັນສະຫະກ
ອນ ຫຼືຄອນໂດມີນຽມ. (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 
6 ກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງການຫັນປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມ 
ແລະສະຫະກອນ.)

13. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈຮື້ຖອນອາຄານ ຫຼືປ່ຽນໄປນໍາໃຊ້ອັນ
ອື່ນທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ. ທໍາອິດນັ້ນ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງປ
ະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາສັ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍຜູ້
ເຊົ່າ (ເບິ່ງໜ້າທີ 5) ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຕາມທີ່ຈໍາ
ເປັນ.

14. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງການຂາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄອບຄົວອັນໜຶ່ງ 
ແລະແຈ້ງການໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ 
90 ວັນກ່ອນສິ້ນສຸດໄລຍະການເຊົ່າ. ເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງເຮັດ
ລາຍການຊັບສິນສໍາລັບຂາຍນັ້ນດ້ວຍລາຄາອັນເໝາະສົມລົງ
ໂຄສະນາໃນໜັງສືພິມ ຫຼືດ້ວຍອົງການອະສັງຫາລິມມະຊັບພ
າຍໃນ  30 ວັນຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກໄປ. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ
ອງຊັບສິນອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຊັນໃບຢັ້ງຢືນເຈດຈໍານົງເ
ພື່ອຂາຍເຮືອນ ຖ້າທາງ Seattle DCI ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນ. 
ມີຂໍ້ສົມມຸດທີ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໄດ້ໃນການລະເມີດຄໍາສັ່ງ ຖ້
າຫາກວ່າເຮືອນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກລົງບັນຊີ ຫຼືລົງໂຄສະນາ, 
ຫຼືໄດ້ເອົາອອກຈາກຕະຫຼາດ ຫຼືໃຫ້ມີການເຊົ່າຄືນອີກພາຍໃນ 
90 ວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກໄປ. ຜູ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ຖືກຍົກເລີ
ກການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນນີແ້ມນ່ມສິີດດາໍເນີນການພິເສດ ຖ້າຜູ້
ກ່ຽວຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່
ານີ້.

15. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງມີແຜນຢຸດເຊົາການໃຊ້ອາຄານເຮືອນ ເຊິ່ງບໍ່ໄ
ດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມກົດໝາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້
ຮັບແຈ້ງເລື່ອງການລະເມີດ. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ
ການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າແຕ່ລະຫ້ອງຢ່າງໜ້ອ
ຍສອງ (2) ອາທິດກ່ອນມື້ທີ່ຜູ້ເຊົ່າຈະຍ້າຍອອກ. ຜູ້ເຊົ່າທີ່ມີລ
າຍຮັບຕໍ່າແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍົກຍ້າຍ
ເປັນເງິນ 2,000 ໂດລາ; ຜູ້ເຊົ່າອື່ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າຊ່
ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍເທົ່າກັບຄ່າເຊົ່າສອງເດືອນ.

16. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດຈໍານວນຂອງຜູ້ເຊົ່າທີ່ແບ່ງເ
ຊົ່າຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນລົງ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມໃນກົດໝາຍ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (ນັ້ນກໍ່ຄື ບໍ່ໃຫ້ມີເກີນ 8 ຄົນຕໍ່ເຮືອນເຊົ່າ 
ຖ້າມີອັນໃດໜຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 

17. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈສິ້ນສຸດການເຊົ່າຂອງຜູ້ເຊົ່າຈາ
ກເຮືອນທີ່ປະກອບມີ ADU ເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະ
ຖານການພັດທະນາສໍາລັບ ADUs, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບກາ
ນແຈ້ງການລະເມີດກົດໝາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. (ຖ້າການ
ລະເມີດແມ່ນວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກເຮື

ອນ ແລະໄດ້ເຊົ່າທັງສອງຫ້ອງ, ຫ້ອງໜຶ່ງຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ເປັ
ນເຈົ້າຂອງເຂົ້າມາຢູ່ໃໝ່ ຫຼືໄດ້ຖືກໃຫ້ເອົາອອກໄປ.) ຜູ້ເປັ
ນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍໃຫ້
ກັບຜູ້ເຊົ່າທີ່ຖືກຍຶດທີ່ນັ້ນເປັນຈໍານວນເງິນ 2,000 ໂດລາ 
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ຫຼືເປັນຈໍານວນເງິນເທົ່າກັບຄ່າເຊົ່າສ
ອງ (2) ເດືອນໃຫ້ກັບກໍລະນີອື່ນ.  Seattle DCI ອາດຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນເຊັນໃບຢັ້ງຢືນເຈດຈໍານົງ
ຂອງຕົນເອງເພື່ອຢຸດການນໍາໃຊ້ ADU.

18. ທາງ Seattle DCI ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງສຸກເສີນໃຫ້ຍົກຍ້າຍຊັບ
ສິນ ແລະຜູ້ເຊົ່າບໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກຕາມກໍານົດເວລາທີ່ບົ່ງບອ
ກໄວ້ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງ.

ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສາເຫດທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້: ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສິ້
ນສຸດການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ (1) ໄດ້ວາງແຜນຂາຍທີ່ຢູ່ອາ
ໄສຂອງຄອບຄົວ, (2) ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືສະມາຊິກຄອບຄົວຈ
ະຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່, (3) ມີການວາງແຜນສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່, 
(4) ຈະຕ້ອງຫຼຸດຈໍານວນຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສລົງມາທີ່ 8 ຄົນ, ຫຼື (5) 
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຢຸດເຊົາ ADU ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງການ
ເລື່ອງການລະເມີດ, ແລະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນການໄລ່ອອກ, ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະມີສິດຕໍ່ການບັງຄັບ
ໃຊ້ມາດຕະການໂດຍທາງເມືອງ ແລະການລົງໂທດທາງແພ່ງເຖິງ 
2,500 ໂດລາ.

ສິດທິສ່ວນຕົວໃນການດໍາເນີນການຂອງຜູ້ເຊົ່າ: ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອ
ງສິ້ນສຸດການເຊົ່າເພາະວ່າ (1) ໄດ້ວາງແຜນຂາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອ
ງຄອບຄົວອັນໜຶ່ງ, (2) ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືສະມາຊິກຄອບຄົວຈະ
ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່, ຫຼື (3) ມີການວາງແຜນສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່, 
ແລະຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນທີ່ໄດ້ກ່
າວໄວ້ໃນການໄລ່ອອກ, ຜູ້ເຊົ່າສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຜູ້ເປັ
ນເຈົ້າຂອງໄດ້ເຖິງ 3,000 ໂດລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ, 
ແລະຄ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມຕາມສົມຄວນ.

ນອກຈາກວ່າໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນນອກຈາກຂ້າງເທິງແລ້ວ, 
ການສິ້ນສຸດການເຊົ່າແມ່ນຈະຕ້ອງແຈ້ງຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວັນກ່ອ
ນທີ່ຈະເລີ່ມໄລຍະການເຊົ່າຕໍ່ໄປ ແລະຕ້ອງບອກເຫດຜົນການສິ້
ນສຸດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ມີພຽງແຕ່ບັນດາເຫດຜົນທີ່ໄດ້ເຮັດເ
ປັນລາຍການໄວ້ຂ້າງເທິງເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຊ້ເປັນສາເຫດຂອງການສິ້ນ
ສຸດການເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ຢູ່ໃນເມືອ
ງຊີອາໂຕ (Seattle). ສໍາລັບເນື້ອໃນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຄໍາສັ່ງກ
ານໄລ່ອອກດ້ວຍເຫດຜົນອັນສົມຄວນ, ໃຫ້ໄປຫາເມືອງຊີອາໂຕ 
(Seattle), ເວັບໄຊທ໌ City Clerks ແລະຄລິກທີ່ 
Seattle Municipal. ໂທຫາຂະແໜງ 22.206.160. 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໂທຫາຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຊົ່າ 
ແລະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນຂອງ Seattle DCI ທີ່ໝາຍເລກ 
(206) 615-0808.  

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ, ຜູ້ເຊົ່າຢາກຈະສິ້ນສຸດການ
ເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນແມ່ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນກາ
ນແຈ້ງການທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືຜູ້ຈັດ
ການເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວັນກ່ອນເລີ່ມໄລຍະກາ
ນເຊົ່າຄັ້ງຕໍ່ໄປ.



Seattle DCI Tip #604 – ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ກ່ຽວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ  ໜ້າ 5

ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ການບັງຄັບໃຊ້ຄໍາສັ່ງການໄລ່ອອກດ້ວຍເຫດຜົນອັນສົມ
ຄວນ
ພະນັກງງານປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ Seattle DCI ຈະສືບ
ສວນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕໍ່ການສິ້ນສຸດການເຊົ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງຮຽນໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ທາງ
ກົມຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍ
າສັ່ງ ແລະຈະອອກແຈ້ງການເລື່ອງການລະເມີດ ຖ້າຫາກເຈົ້າຂອ
ງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າປະຕິເສດທີ່ຈະລົບລ້າງແຈ້ງການໃນການສິ້ນສຸດ
ນັ້ນ. ຖ້າເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າບໍ່ລົບລ້າງແຈ້ງການພາຍໃນໄລຍ
ະເວລາປະຕິບັດທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຢູ່ໃນແຈ້ງການເລື່ອງການລະເມີດນັ້ນ
ແລ້ວ ແມ່ນຈະສົ່ງຄະດີໄປໃຫ້ກັບຫ້ອງການຂອງທະນາຍຄວາມປ
ະຈໍາເມືອງ. ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ເຮັດການສິ້ນສຸດການເຊົ່າ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝທາງແພ່ງເປັນຈໍານວ
ນເງິນ 150.00 ໂດລາຕໍ່ມື້ຕໍ່ຫ້ອງເຊົ່າ ຈາກມື້ທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນກາ
ນລະເມີດໄປເປັນເວລາ 10 ວັນທໍາອິດຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ 
ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນ 500.00 ໂດລາຕໍ່ມື້ຕໍ່ຫ້ອງເຊົ່າ. 

ພາຍໃນ 10 ວັນຂອງການໄດ້ຮັບແຈ້ງການລະເມີດຄໍາສັ່ງການໄ
ລ່ອອກດ້ວຍເຫດຜົນອັນສົມຄວນແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ 
ຫຼືຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະສະເໝີໃຫ້ທາງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 
Seattle DCI ເຮັດການທບົທວນຄືນເບ່ິງທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍ
ລິຫານ. Seattle DCI ຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບຜູ້ສະເໝີພາຍໃນ 7 ວັນຂ
ອງການໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄືນນັ້ນ. ຜູ້ສະເໝີຈະມີເວລາ 
15 ວັນຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນນີ້ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັ
ບທາງ Seattle DCI ໄດ້ອີກ. ຫຼັງຈາກທີ່ມີການທົບທວນແລ້ວ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Seattle DCI ອາດຈະຍອມຮັບ, ດັດແປງ 
ຫຼືຖອນແຈ້ງການເລື່ອງການລະເມີດ. ຈະມີການສົ່ງຄໍາຕັດສິນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໄປໃຫ້ກັບຜູ້ສະເໝີພາຍໃນ 15 ວັນທີ່ໄດ້ມີການ
ອອກຄໍາຕັດສິນແລ້ວ. 

ຂໍແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ເພື່
ອປະກອບຄະດີສໍາລັບການສິ້ນສຸດການເຊົ່າຄື:

1. ຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າເປັນລາຍລັກອັກສອນສະເພາະ ພ້ອມດ້
ວຍກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ກັບຜູ້ເຊົ່າທຸກຄົນຢ່າງສະເໝີພາບກັນ,  
ແລະ ລາຍການ ກວດ ສະພາບ ຫ້ອງ ເຊົ່າ;

2. ບົດບັນທຶກການຊໍາລະຄ່າເຊົ່າ;

3. ສໍາເນົາຂອງແຈ້ງການທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ, ພ້ອມດ້ວຍຫຼັກ
ຖານທີ່ໄດ້ເອົາທຸກແຈ້ງການທີ່ກົດໝາຍກໍານົດນັ້ນໃຫ້ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ; ແລະ

4. ຂໍ້ມູນ ຫຼືເອກະສານໃດໜຶ່ງເພື່ອປະກອບໃສ່ໃນການສິ້ນ
ສຸດການເຊົ່າເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານເຫດການຂອງຕໍາຫຼວດ 
ຫຼືຄໍາຮ້ອງຮຽນຈາກເພື່ອນບ້ານ.

ແຈ້ງການສໍາລັບການສິ້ນສຸດການເຊົ່າແມ່ນຈະຕ້ອງລະບຸເຫດຜົນສ
ະເພາະຕໍ່ກັບການສິ້ນສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຊໍາລະ
ຄ່າເຊົ່າຊັກຊ້າເປັນນິໄສຄວນກ່າວວ່າ:

“ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນວັ
ນທີ 3 ມັງກອນ 1999, 3 ກຸມພາ 1999, 
3 ມິນາ 1999, ແລະ 3 ເມສາ 1999, 
ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຊັກຊ້າ. ມັນມີກໍານົດຈ່າຍ 
ແລະຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນວັນທີ 1 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ.”

ບັນດາເຈົ້າຂອງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ເກັບຮັ
ກສາບົດບັນທຶກຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຂອງ 
ການປະຕິບັດຕາມໂຄງການ RRIO:

1. ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນ 
(ໃບຮັບຮອງການຂຶ້ນທະບຽນ) ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງ  
ຫຼື ເອົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊົ່າແຕ່ລະລາຍ; ແລະ ຈັດຫາໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ເຊົ່າລາຍໃໝ່ທຸກຄົນເມື່ອ ຫຼື ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຍ້າຍເ
ຂົ້າມາຢູ່.

2. ສຳເນົາຂອງໃບຮັບຮອງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເມື່
ອໄດ້ມີການດຳເນີນການກວດສອບແລ້ວ.  

ການກະທໍາຕ່າງໆທີ່ພິຈາລະນາວ່າເປັນການກໍ່ກວນ 
ຫຼືການໂຕ້ຕອບແກ້ແຄ້ນ
ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ຫ້າມການກະ
ທໍາສະເພາະທີ່ເປັນການກະທໍາຕໍ່ກັບຜູ້ເຊົ່າ ຫຼືຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ. 

ການກະທໍາຕໍ່ໄປນີ້ຖືວ່າເປັນການກໍ່ກວນ ແລະການໂຕ້ຕອບແກ້ແຄ້
ນຕໍ່ກັບຜູ້ເຊົ່າຄື:

1. ການປ່ຽນກະແຈປະຕູຫ້ອງ

2. ການເອົາປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ກັບຟີວ 
ຫຼືສິ່ງຕິດຕັ້ງອື່ນໆອອກໄປ

3. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຖອດແກ໊ສ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ 
ຫຼືເຄື່ອງນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ

4. ຍ້າຍເອົາຜູ້ເຊົ່າອອກໄປຈາກເຂດພື້ນທີ່ເຊົ່າ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜ່ານ
ຂະບວນການໄລ່ອອກຕາມກົດໝາຍ

5. ການໄລ່ອອກ, ການຂຶ້ນຄ່າເຊົ່າ ຫຼືການຂົ່ມຂູ່ຜູ້ເຊົ່າ 
ເພາະວ່າຜູ້ເຊົ່າໄດ້ລາຍງານເລື່ອງການລະເມີດ 
ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ໃຫ້ກັບ 
Seattle DCI ຫຼືໄດ້ປະຕິບັດສິດໃດໜຶ່ງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເກີ
ດຂຶ້ນມາຈາກການເຂົ້າຢູ່ໃນອາຄານຂອງຜູ້ເຊົ່າ

6. ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຂອງຜູ້ເຊົ່າ, ຍົກເວັ້ນຕໍ່ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ 
ຫຼືດ້ວຍຄວາມຍິນຍອມຂອງຜູ້ເຊົ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ແຈ້ງການເຈ
ດຈໍານົງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ກັບຝ່າຍໜຶ່ງ.

7. ເພີ່ມ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ປະຈໍາ ເດືອນ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ແຈ້ງ ບອກ 
ລ່ວງ ໜ້າ ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກສອນ; 30 ວັນ ສຳລັບ ການ ເພີ່ມ ຄ່າ 
ເຊົ່າໜ້ອຍ ກວ່າ 10%, 60 ວັນ ສໍາລັບ ການ ເພີ່ມ ຄ່າ ເຊົ່າ ແຕ່ 
10% ຂຶ້ນ ໄປ

8. ເພີ່ມ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ປະ ຈໍາ ເດືອນ ບ່ອນ ທີ່ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ບໍ່ ຕອບ 
ສະໜອງ ໄດ້ ມາດ ຕະຖານ ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ການຢູ່ ອາ ໄສ.

ການກະທໍາຕໍ່ໄປນີ້ຖືວ່າເປັນການກໍ່ກວນ ແລະການໂຕ້ຕອບແກ້ແ
ຄ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຊົ່າຄື:

1. ການປ່ຽນກຸນແຈປະຕູຫ້ອງ

2. ເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຕິດຕັ້ງຖາວອນຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ, ເຟີນິເຈີ 
ຫຼືການບໍລິການ

3. ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃສ່ອາຄານໂດຍເຈດຕະນາ.



Seattle DCI Tip #604 – ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ກ່ຽວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ  ໜ້າ 6

ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ສຳລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ຫຼື  ເພື່ອ ຍືນ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ,  ໃຫ້ ໂທຫາ 
Seattle DCI ທີ່ ເບີ (206) 615-0808.

ຄຳ ນິຍາມ ຂອງ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ
ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ລວມມີຄ່າ ເຊົ່າ  ແລະ ຄ່າ ທຳນຽມ ເປັນ ຊ່ວງ ໄລຍະ 
ຫຼື ປະຈຳ ເດືອນອື່ນ  ເຊັ່ນ ວ່າ ຄ່າ ການ ເກັບ ຮັກສາ, ຄ່າ ຈອດ ລົດ ຫຼື 
ຄ່າ ສາທາລະ ນຸປະ ໂພ ກ ທີ່ ຈ່າຍ ໃຫ້  ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ໂດຍ ຜູ້ ເຊົ່າ.

ຄໍາສັ່ງຂອງເມືອງອັນອື່ນໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜູ້ເຊົ່າ 
ແລະເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ

1. ຄໍາສັ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ
ຄໍາສັ່ງນີ້ນໍາໃຊ້ເມື່ອຜູ້ເຊົ່າຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປໂ
ດຍການຮື້ຖອນອາຄານ, ການປ່ຽນການນໍາໃຊ້, 
ການສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່, ຫຼືການລົບລ້າງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຈໍ
າກັດຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ.  

ເຈົ້າຂອງຊັບສິນຜູ້ທີ່ວາງແຜນກິດຈະກໍາການພັດທະນ
າແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ 
ແລະໃບອະນຸຍາດອາຄານ ຫຼືການນໍາໃຊ້ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດເ
ຮັດການສິ້ນສຸດການເຊົ່າໄດ້. ຜູ້ເຊົ່າທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້
ງການຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກໄປນັ້ນພາ
ຍໃນເວລາ 90 ວັນ. ລູກຈ້າງຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ, 
ຄືຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບບໍ່ເກີນ 50% ຂອງລາຍຮັບລະດັບກາງ, ແມ່
ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍ 3,340 ໂດລາ ເຊິ່ງ
ເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະອີກເຄິ່ງໜຶ່ງ
ແມ່ນທາງເມືອງເປັນຜູ້ຈ່າຍ.  
 
ມັນ ແມ່ນ ການລະ ເມີດ ຄຳ ສັ່ງ ສຳລັບ ເຈົ້າ ຂອງ ຊັບ ສິນ  ໃນ ການ 
ເພີ່ມ ຄ່າ ເຊົ່າ ເພື່ອ ຫຼີກ ລຽງ ການ ສະໝັກ ຂໍ ເອົາ ໃບ ອະນຸຍາດ ການ 
ຍົກຍ້າຍ ຜູ້ ເຊົ່າ.

2. ຄໍາສັ່ງການຄວບຄຸມສັນຍາເຊົ່າ
ກົດໝາຍນີ້ມີຂໍ້ບັນຍັດ 3 ຂໍ້ທີ່ທາງເຂົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຄວ
ນຈະຮູ້ຈັກຄື:

ແຈ້ງການສຳລັບການຂຶ້ນຄ່າເຊົ່າ 10 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ: ເຈົ້
າຂອງເຮືອນເຊົ່າທີ່ເຈດຕະນາຂຶ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານທີ່ພັກອາ
ໄສ, ລວມເຖິງ ຄ່າເຊົ່າ, ໃນຈຳນວນ 10 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ 
ພາຍໃນລະຍະ 12 ເດືອນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສ
ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 60 ວັນກ່ຽວກັບການຂຶ້ນຄ່າເຊົ່າດັ່ງ
ກ່າວ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າເມືອງ
ຊີອາໂຕ (Seattle) ຈະຕ້ອງເອົາສໍາເນົາບົດສັງລວ
ມກົດໝາຍຜູ້ເຊົ່າ-ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຂອງເມືອງ 
ແລະຂອງລັດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຈະເຊົ່າ ເມື່ອຕົນເອງສະເໜີໃຫ້ເຮັດຂໍ້
ຕົກລົງສັນຍາການເຊົ່າ. ບົດສັງລວມນີ້ແມ່ນຕ້ອງເອົາຄັດຕິດໃ
ສ່ກັບທຸກຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ແລະຕ້
ອງເອົາໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ຕອບຮັບຕໍ່ການເຮັດສັນຍາເຊົ່າເປັນລ
າຍລັກອັກສອນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງເອົາສໍາເນົາສະບັບໜຶ່ງ

ໃຫ້ກັບທາງຜູ້ເຊົ່າປະຈຸບັນນໍາອີກ. 

ບົດສັງລວມແມ່ນມີຢູ່ໃນໜ້າ "ສິ່ງຕີພິມ" ຂອງເວັບໄຊທ໌ 
Seattle DCI ຢູ່ທີ່ www.seattle.gov/dpd/publications.  
ສໍາເນົາທີ່ເປັນເຈ້ຍແມ່ນມີຢູ່ທີ່ສູນເອກະສານຂອງ Seattle 
DCI, ຕັງ້ຢູທ່ ີ20th floor of Seattle Municipal Tower 
at 700 Fifth Ave. ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາ
ສະບັບຕົ້ນທີ່ສາມາດອັດເພີ່ມໄດ້ຄົນລະ 1 ສະບັບ. 

ຂໍ້ຫ້າມໃນຂໍ້ບັນຍັດຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າ: 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍນ້ີ, ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ່ໍມີສິດເຮັດຂ້ໍຕົກລົງສັ
ນຍາເຊ່ົາເປັນລາຍເດືອນທ່ີເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາຕ້ອງຍ້
າຍອອກກ່ອນຈໍານວນເດືອນຕ່ໍາສຸດ (ຕົວຢ່າງ 6 ເດືອນ) 
ຕ້ັງແຕ່ຕອນເລ່ີມຕ້ັນຂອງການເຊ່ົາ. ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ່ໍສາມ
າດກັກເງິນມັດຈໍາ ຫືຼເກັບຄ່າເພ່ີມ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຊ່ົາໄດ້ເຮັດ
ແຈ້ງການສ້ິນສຸດການເຊ່ົາຂອງລາວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແລະຍ້າຍອອກໄປ ແມ້ແຕ່ຫັຼງຈາກ 1 ເດືອນໄປແລ້ວກ່ໍຕາມ. 
ຖ້າຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາພັກຢູ່ຕາມຈໍານວນເດືອນ
ຕ່ໍາສຸດນ້ັນ, ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຄວນສະເໜີເປັນສັນຍາເຊ່ົາໃຫ້ກັບ
ຜູ້ເຊ່ົາ; ສັນຍາເຊ່ົາ ບ່ໍສາມາດກໍານົດໃຫ້ມີຂ້ໍບັນຍັດການປັບໄໝ
ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຊ່ົາຍ້າຍອອກໄປກ່ອນສັນຍາເຊ່ົາໝົດກໍານົດ.

ຜູ້ເຊົ່າສາມາດໃຊ້ມາດຕະການທາງແພ່ງສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ກັບຜູ້ເ
ປັນເຈົ້າຂອງທີ່ລະເມີດຂໍ້ບັນຍັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ພົ
ບວ່າໄດ້ເຮັດການລະເມີດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄໝໃຫ້
ກັບຜູ້ເຊົ່າ ພ້ອມກັບຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ, ຄ່າສານ ແລະຄ່າທໍ
ານຽມທະນາຍຄວາມຕົວຈິງຂອງຜູ້ເຊົ່ານໍາອີກ.

3. ຄໍາສັ່ງການປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມ ແລະສະຫະກອນ 
ເມື່ອຈະມີການປ່ຽນເອົາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສໄປ
ເປັນຄອນໂດມີນຽມ ຫຼືຫົວໜ່ວຍສະຫະກອນ, 
ຄໍາສັ່ງການປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມ ແລະສະຫະກອນຮຽກຮ້ອ
ງໃຫ້ມີການກວດກາຕາມກົດໝາຍເຄຫະສະຖານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມນັ້ນ ຜູ້ເ
ຊົ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນເວລາ 120 
ວັນກ່ອນລ່ວງໜ້າຂອງການປ່ຽນນັ້ນ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່າຕັດສິນໃຈບໍ່ຊື້
ຫ້ອງຂອງຕົນເອງ, ຜູ້ເຊົ່າອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທຽບເທົ່າ
ກັບຄ່າເຊົ່າສາມ (3) ເດືອນເປັນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກ
ຍ້າຍ ຖ້າຫາກວ່າລາຍຮັບຕໍ່ປີຂອງຜູ້ເຊົ່າທີ່ໄດ້ມາຈາກທຸກແຫຼ່
ງນັ້ນບໍ່ເກີນ 80 ເປີເຊັນຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍລະດັບປານກ
າງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ມີການດັດປັບສໍາລັບຂະໜາດຂອງ
ຄົວເຮືອນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄົວເຮືອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບຜົນປ
ະໂຫຍດໃນການຍົກຍ້າຍ ແລະກໍ່ມີທັງສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່
ມີອາຍຸຫົກສິບຫ້າ (65) ປີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຫຼືມີບຸກຄົນທີ່ມີ 
"ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ”, ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງນັ້ນອາ
ດຈະມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.

ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນເປັນສະຫະກອນນັ້ນ, ຜູ້ເຊົ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງການເຈດຈໍານົງ 120 ວັນ ທີ່ຈະຂາຍຫ້ອງນັ້ນ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່
າຕັດສິນໃຈບໍ່ຊື້ຫ້ອງຂອງຕົນເອງ, ຄົວເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນ 
500.00 ໂດລາເປັນຄ່າຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍ. 
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ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼືຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊ່ວຍເຫຼື
ອການຍົກຍ້າຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າໂດຍກົງ. ຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່
ນຈະຕ້ອງຈ່າຍບໍ່ຊ້າໄປກວ່າເວລາທີ່ຍ້າຍອອກໄປຈາກຫ້ອງເ
ຊົ່ານັ້ນ.  

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບຫ້ອງການປະຕິບັດຕາມກົ
ດໝາຍຂອງ Seattle DCI ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກ (206) 615-
0808.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງເຫຼົ່ານີ້, 
ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ (206) 615-0808.

4. ຄໍາສັ່ງເລື່ອງການສົ່ງໃບບິນເກັບເງິນຂອງບຸກຄົນທີສາມ
ຄໍາສັ່ງນີ້ກໍານົດກົດລະບຽບຕ່າງໆໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ
ອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ເຊິ່ງຈະເປັນການເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ 
ຫຼືຜ່ານບໍລິສັດເອກະຊົນ ໃນການເປັນຜູ້ສົ່ງໃບບິນເກັບເງິນໃ
ຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບຄ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ໄ
ດ້ຈັດສະໜອງໃຫ້ (ນໍ້າປະປາ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ນໍ້າເສຍ, ໄຟຟ້າ) 
ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນຄ່າເຊົ່າ. ຄໍາສັ່ງນີ້ແມ່ນຈະໃຊ້ກັບທຸກອາຄ
ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຫ້ອງເຊົ່າຕັ້ງແຕ່ສາມຫ້ອງຂຶ້ນໄປ.

ກົດລະບຽບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼືຕົວ
ແທນສົ່ງໃບບິນໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າໂດຍທີ່ມີການບົ່ງບອກຂໍ້ມູນສະເພ
າະກ່ຽວກັບບິນ ແລະເປີດເຜີຍການປະຕິບັດການສົ່ງບິນຂອງເ
ຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າ ຫຼືຢູ່ໃນແຈ້ງການເປັນລ
າຍລັກອັກສອນຕ່າງຫາກ. ມັນເປັນການລະເມີດຄໍາສັ່ງ ຖ້າຫ
າກຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າບັງຄັບໃຊ້ການປະຕິບັດການ
ສົ່ງບິນອັນໃໝ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງການທີ່ເໝາະສົມ.

ຜູ້ເຊົ່າສາມາດຄັດຄ້ານການສົ່ງບິນຂອງບຸກຄົນທີສາມໂດຍ
ການແຈ້ງໃຫ້ຕົວແທນສົ່ງບິນ ແລະອະທິບາຍເຫດຜົນສໍາ
ລັບການຄັດຄ້ານນັ້ນ. ເລື່ອງນີ້ແມ່ນຈະຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 
30 ວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບບິນ. ຕົວແທນສົ່ງບິນຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັ
ບຜູ້ເຊົ່າເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບການຄັດຄ້ານນັ້ນພາຍໃນ 30 
ວັນຂອງການແຈ້ງການຄັດຄ້ານນັ້ນ. ຜູ້ເຊົ່າຍັງສາມາດຍື່ນຄໍ
າຮ້ອງຮຽນໃຫ້ກັບຫ້ອງການຜູ້ກວດກາການສືບສວນເມືອງຊີອ
າໂຕ (Seattle) ຫຼືນໍາເອົາຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຂຶ້ນ
ສານໄດ້. ຖ້າຜູ້ກວດກາການສືບສວນ ຫຼືສານຕັດສິນໃຫ້ປະໂ
ຫຍດກັບຜູ້ເຊົ່າ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າປັບໄໝ. 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ເຊົ່າ ແລະເຈົ້າຂອງຊັບສິນ
ໃຫ້ເຊົ່າປະກອບມີຄື:

1.   ອົງການ Solid Ground 
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/
ຜູ້ເຊົ່າທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງລັດ ແລະລັດຖະບັນຍັດອື່ນໆ.

2.  ສຸນປະຕິບັດການດ້ານກົດໝາຍ (Legal Action Center)
 (ໜ່ວຍບໍລິການຊຸມຊົນຄາໂຕຣິກ - Catholic Community 

Services) 
(206) 324-6890 
www.ccsww.org/legalactioncenter

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຊົ່າທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າທີ່ປະເຊີນໜ້
າກັບການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າ.

3.  Tenants Union (ສະຫະພັນ ຜູ້ ເຊົ່າ)  ແຫ່ງ ລັດ ວໍ ຊິ ງຕັນ 
(206) 723-0500 
www.tenantsunion.org

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/ຜູ້ເຊົ່າ. ສະຫະພັນຜູ້ເຊົ່າ (Tenants Union) 
ໃຫ້ການຈັດປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ
ການກັບກຸ່ມທະນາຍຄວາມ ແລະຜູ້ເຊົ່າໃນການຮັບມືກັບຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

4. ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມໃຫຍ່ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ 
(Washington State Attorney General’s Office) 
(206) 464-7744 
www.atg.wa.gov

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝ
າຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/ຜູ້ເຊົ່າທີ່ຢູ່ອາໄສ. 
ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມໃຫຍ່ (Attorney General’s 
Office) ຍັງໃຫ້ການບໍລິການຂໍ້ມູນສາຍດ່ວນກັບລູກຄ້າ ເຊິ່ງ
ມີການບັນທຶກເທັບໄວ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເ
ຊົ່າ/ຜູ້ເຊົ່າ, ໂທຫາໝາຍເລກ (206) 464-6811.

5.   ສະມາຄົມເຄຫະສະຖານໃຫ້ເຊົ່າຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ (Rental 
Housing Association of Washington) 
(206) 283-0816 
www.rhawa.org

 ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍພາ
ຍໃຕ້ກົດໝາຍຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ/ຜູ້ເຊ່ົາທ່ີຢູ່ອາໄສຂອ
ງລັດວໍຊິງຕັນ ແລະກົດໝາຍ ທ້ອງ ຖ່ິນ ອ່ືນ. 

6.   ສູນ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ເຂດ ປົກຄອງ ຄິງ (Dispute Resolution 
Center of King County) 
(206) 443-9603 
www.kcdrc.org

 ໃຫ້ການບໍລິການໄກ່ເກ່າຍກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ 
ແລະຜູ້ເຊົ່າ. ສູນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເວທີທີ່ເປັນທາງເລືອກອັນໜຶ່ງໃ
ຫ້ກັບລະບົບສານທາງການສໍາລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ.

7.  ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle 
Office for Civil Rights) 
(206) 684-4500 
www.seattle.gov/civilrights

 ບັງຄັບໃຊ້ຄໍາສັ່ງເຄຫາສະຖານແບບເປີດຂອງເມືອງ ເຊິ່ງປົ
ກປ້ອງຜູ້ເຊົ່າຕໍ່ກັບການດູແລທີ່ເປັນການຈໍາແນກຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງດ້ານເຜົ່າພັນ, ສີຜິວ, ຄວາມເຊື່ອຖື, ສາດສະໜາ, 
ບັນພະບຸລຸດ, ຕົ້ນກໍາເນີດເຊື້ອຊາດ, ອາຍຸ, ເພດ, 
ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ, ສະຖານະພາບຂອງພໍ່ແມ່, 



Seattle DCI Tip #604 – ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ກ່ຽວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ  ໜ້າ 8

ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ Seattle DCI Tips, Director's 
Rules, ແລະ Seattle Municipal Code ທີ່ເປັນສະບັບທ
າງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນມີຢູ່ທີ່ໜ້າ "Tools & Resources 
(ເຄື່ອງມືແລະແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ)" ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່ 
www.seattle.gov/sdci. ສຳເນົາຂອງເອກະສານເຫຼົ່າ
ນີ້ທີ່ເປັນສະບັບຕີພິມ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ 
ທີ່ອ້າງເຖິງໃນເອກະສານ Tip ນີ້, ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ສູນຂໍ້ມູ
ນບໍລິການສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ, ຕັ້ງຢູ່ທີ່ 20th floor 
of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth Ave 
ໃນຍ່ານໃຈກາງເມືອງຊີອາໂຕ, (206) 684-8467.

ການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ

ຮູບແບບທາງເພດ, ອຸດົມການທາງການເມືອງ ຫຼືສະພາ
ບຄວາມພິການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ, ທາງດ້ານຈິດໃຈ, 
ຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃດໜຶ່ງ, ການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນພາກທີ 
8, ຫຼືຄົນພິການທີ່ນໍາໃຊ້ຜູ້ນໍາທາງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ 
ຫຼືໃຊ້ສັດເປັນຕົວພາທາງໃຫ້.

8. ສະພາ ທະນາຍຄວາມ  ເຂດ ປົກຄອງ ຄິງ (King County Bar 
Association)

	 	ຄລິນິກກົດໝາຍເພື່ອນບ້ານ (Neighborhood Legal Clinics) 
 (206) 267-7070 
 www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html

ໃຫ້ໂທຫາເພື່ອນັດໝາຍເວລາຂໍການປຶກສາທາງດ້ານ
ກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຄລິນິກແມ່ນມີຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ. 
ໃຫ້ໂທຫາລະຫວ່າງເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າຫາຕອນທ່ຽງ, 
ວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ.

 	ໂຄງການຍຸຕິທໍາທາງດ້ານເຄຫະສະຖານ (Housing Justice 
Project) 
(206) 267-7090 
www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html

  ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຜູ້ເຊ່ົາມີລາຍຮັບຕ່ໍາທ່ີຖືກໄລ່ອອກຈາກກ
ານເຊ່ົາ.

 	ໜ່ວຍບໍລິການກົດໝາຍອາສາສະໝັກ (Volunteer Legal 
Services) 
(206) 267-7010 
www.kcba.org/CLS/VLS/clients.html

  ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນລູກຄ້າທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການໄລ່ອອ
ກຈາກການເຊົ່າຜ່ານທະນາຍຄວາມອາສາສະໝັກ.

9. Washington Landlord Association  
(ສະມາຄົມ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
(888) 753-9150 
www.walandlord.com

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນໃນລະດັບກວ້າງຂວາງ
ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະຜູ້ຈັດການ. 

10. Washington LawHelp (ໜ່ວຍ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ກົດໝາຍ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
www.washingtonlawhelp.org

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍດ້ານກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້
ານເຄຫະສະຖານສະເພາະຕໍ່ກັບລັດວໍຊິງ
ຕັນ, ລວມທັງສິດຂອງຜູ້ເຊົ່າ, ການໄລ່ອອກ, 
ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັງຄົມ ແລະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ, ທີ່ພັກ 
ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ, ຜູ້ຊື້ບ້ານ, ຜູ້ເຊົ່າບ້ານເຄື່ອນທີ່, 
ສານຮ້ອງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພະລັງງານ, 
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
ແລະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ສາມາດເຂ້ົາຫາຂ້ໍມູນໄດ້ຜ່ານທ
າງເວັບໄຊທ໌.

11. Washington Multi-Family Housing Association 
(ສະມາຄົມ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ ແບບ ຫຼາຍຄອບຄົວ ແຫ່ງ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
(425) 656-9077 
www.wmfha.org

 ເປັນ ຕົວ ແທນ ໃຫ້ ແກ່ ສິດຜົນປະ ໂຫຍ ດຂອງ ເຈົ້າ ຂອງ ຊັບ ສິນ 

ຫຼາຍຄອບຄົວ  ແລະ ບໍລິສັດ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ສິນ ຂອງ  ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ທົ່ວ 
ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ  ໃນ ລະດັບ ລັດຖະບານ ກາງ, ລັດ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ. 

12. Washington Rental Owners Association  
(ສະມາຄົມ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
(425) 353-6929 
www.waapt.org

 ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທົວ ລັດ ທີ່ ສະ ນັບ ສະ ໜູນ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ 
ໃນ ລະດັບ ລັດ,  ໃຫ້ ແຫຼ່ງຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ແລະ ການ ສຶກສາ ຕໍ່ 
ເນື່ອງ  ແກ່ ສະມາຊິກ ຂອງ ຕົນ ,  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ອຸດສາຫະກໍາ ເຮືອນ 
ເຊົ່າ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/
ຜູ້ເຊົ່າແມ່ນມີຢູ່ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ DPD ຢູ່ທີ່ www.seattle.gov/
dpd/ ເອກະສານຕິພິມ, ປະກອບມີ:

• ສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ 
ແລະຜູ້ເຊົ່າ 

• ຂໍ້ມູນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ-ຜູ້ເຊົ່າສະບັບແປແລ້ວ 
• ການບໍລິການຜູ້ແປພາສາ 
• ການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າດ້ວຍສາເຫດອັນມີເຫດຜົນ 

ແລະການຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ 
• ການຝຶກອົບຮົມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
• ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນ



www.seattle.gov/sdci
City of Seattle
Seattle Department of Construction and Inspections  
(ພະແນກກ່ໍສ້າງແລະກວດກາເມືອງຊີອາໂຕ)

700 5th Avenue, Suite 2000 
P.O. Box  34019 

Seattle, WA  98124-4019 
(206) 684-8600

                    

ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
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ພິມໃສ່ເຈ້ຍທີ່ບ່ໍມີຄຣໍລິນເຮັດດ້ວຍໄຟເບີ100%ກ່ອນນຳມາໃຊ້

Seattle Department of Construction and Inspections 
(ພະແນກກ່ໍສ້າງແລະກວດກາເມືອງຊີອາໂຕ)

— ກົດລະບຽບຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພແລະຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ເມືອງຊີອາໂຕ

Laotian

ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕກ່ຽວກັບການ 
ບົວຣະບັດຮັກສາ ແລະ 
ການສ້ອມແປງອາຄານ
11 ກໍລະກົດ 2016

Seattle Department of Construction and Inspections 
(Seattle DCI, ພະ ແນ ກກ່ໍສ້າງ  ແລະ ກວດກາ ເມືອງຊີ ອາ  ໂຕ)
ຄວບຄຸມ ແລະບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍການຮັກສາເຮືອນແລະອາຄານຂອງ 
ເມືອງຊີອາໂຕ(SMC 22.2000-22-208) ແລະ ກົດໝາຍຂອງເມືອ
ງອ່ືນໆຫຼາຍຢ່າງເປັນຜົນ ສະທ້ອນແກ່ເຈ້ົຂອງບ້ານ ແລະຜູ້ເຊ່ົາເຣືອນ. 
ມີພະນັກງານຂອງ Seattle DCI’s Code Compliance 
ແລະຜູ້ເຊ່ົາເຮືອນ ແລະ ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ ເຮືອນ ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈສ່ີງຈຳເປັນຂ
ອງກົດໝາຍຂອງເມືອງ.

ຂ້ໍຂຽນເຕືອນຄວາມຈຳການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼ ແມ່ນຄູ່ມື 
ແນະນຳທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ົາ 
ເຮ້ືອນ ແລະ ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮືອນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງເມືອງ. 
ສຳລັບຂ້ໍມູນສະເພາະກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍດູແລອາຄານທ່ີພັກອາໄສ 
(Housing and Building Maintenance Code :HBMC) 
ຫືຼ ຄຳສ່ັງວ່າດ້ວຍການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະການກວດສອບການເຊ່ົາ 
(Rental Registration and Inspection Ordinance : RRIO) 
ຂໍໃຫ້ຕິດຕ່ໍ:

Seattle Department of Construction and Inspections 
ກົມການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 

(206) 615-0808

 ສະຖານທີ່:   ຊັ້ນທີ 19, Seattle Municipal Tower
 ທ່ີຢູ່:  700 Fifth Ave., Suite 2000
  P.O. Box 34019 
  Seattle, WA 98124-4019

ກົດໝາຍເຈົ້າຂອງບ້ານ/ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຂອງຣັດວໍຊິງຕັນ ຍັງໄດ້ເຮັດ 
ກຳໜົດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳຫຼັບຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ 
ແລະເຈົ້າຂອງບ້ານອີກ. ສຳຫຼັບຣາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບກົດໝາຍ 
ຂອງຣັດດ ໃຫ້ຕິດຕ່ໍອົງການໃດ ອົງການໜື່ງຂອງອົງການຕ່າງໆທ່ີມີຊື່ຢູ່ 
ສຸດທ້າຍຂອງເອກະສານນ້ີ ຫຼື ເຂ້ົາເບ່ິງໃນເວັບໄຊທີ່ http://apps.leg.
wa.gov/RCW/ ແລະ ພິມລົງ RCW 59.18.

ສ່ິງທີ່ເມືອງບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າປ
ະຕິບັດ

604A

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການບົວຣະບັດຮັກສາເຮືອນ ແລະ ອາຄານ, 
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາຄານຢູ່ຊີອາໂຕ ຊີອາໂຕ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມປອດໄພ, 
ຄວາມສາອາດ, ສະພາບການ ເປັນຢູ່ຢ່າງໄວ້ໃຈໄດ້. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຜູ້ເ
ປັນເຈົ້າຂອງບ້ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອ: 

• ຮັກສາສະຖານທີ່ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຢູ່ອາໃສຂອງຄົນ ແລະ 
ຮັກສາບໍລິເວນ ຕ່າງໆໃຫ້ສະອາດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ;

• ຄວບຄຸມກຳຈັດແມງໄມ້, ສັດທີ່ເຈາະກັດ ແລະ 
ສັດອື່ນໆທີ່ຣົບກວນ;

• ຮັກສາສ່ວນປະກອບໂຄງຮ່າງຂອງເຮືອນທັງໝົດ (ຫຼັງຄາ, 
ຝາເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານ) ແລະ ຮັກສາຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ຝົນຮົ່ວ ແລະ 
ປ້ອງກັນລົມ;

• ຮັກສາໄຟຟ້າ, ທໍ່ນ້ຳ, ອາຍອຸ່ນ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ 
ທີ່ເຈົ້າຂອງບ້ານເອົາໃຫ້,

• ບໍຣິການຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ;
• ເວລາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອາຍອຸ່ນຢູ່ຫ້ອງເຊົ່າ, 

ຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ເປັນເວລາກາງວັນ (7 ໂມງເຊົ້າຫາ 10 
ໂມງ 30 ກາງຄືນ) ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 68ºF ແລະ ກາງຄືນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 
58 ºF ຈາກເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນມີຖຸນາ;

• ປ່ຽນຣະບົບກຸນແຈ ແລະ ລູກກຸນແຈ ເວລາຈັດໃຫ້ຢູ່ຖາວອນ 
ຫຼັງຈາກປ່ຽນຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຢູ່, ແລະ ເອົາລູກກຸນແຈເຂົ້າຫ້ອງ 
ແລະ ປະຕູເຂົ້າທາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ;

• ໃສ່ເຄື່ອງຈັບຄວັນໄຟ ແລະ ບອກວິທີໃຊ້ ແລະວິທີຮັກສາໃຫ້ຜູ້ 
ເຊົ່າເຮືອນ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮືອນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງທຳການສ້ອມ ປງ 
ເຊ່ັນ ການປູ ຜ້າພົມໃໝ່ ແລະ ການທາສີ ຫັຼງຈາກຜູ້ເຊ່ົາ
ເຮືອນແຕ່ລະຄົນອອກ. ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງ Seattle DCI’s 
Compliance ສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ວ່າຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳຫັຼບການສ້ອມແປງ ແຕ່ລະຢ່າງ. ໃຫ້ໂທເລກ (206) 
615-0808 ເພ່ືອຊາບລາຍລະອຽດ ເພ້ີມເຕີມ.

ພາຍໃຕ້ RRIO, ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃນຊີອາໂຕຕ້ອງຈັດຫາທີ່ພັກອາໄສທີ່
ປອດພັຍທີ່ເປັນໄປຕາມຂ້ໍກຳນົດພື້ນຖານຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໃນລາຍການກວ
ດກາຂອງ RRIO ແລະ:

• ຂ້ຶນທະບຽນຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າທ່ີນຳໃຊ້ເປັນທີ່ພັກອາໄສທຸກໆ ຫ້າປີ 
(ເບ່ິງ Tip 620, ການ ລົງທະບຽນ ຊັບ ສິນ ໃຫ້ ເຊົ່າ ຂອງ ທ່ານ) 

• ເລ້ີມແຕ່ປີ 2015, ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຂອງ RRIO 
ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆ ສິບປີ (ເບ່ິງ Tip 620, ການ 
ລົງທະບຽນ ຊັບ ສິນ ໃຫ້ ເຊົ່າ ຂອງ ທ່ານ
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ຂ້ໍຄວາມປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ: ເອກະສານ Tip ສະບັບນີ້ບ່ໍຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດ
ໝາຍ ແລະກົດຂ້ໍບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, 
ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນີ້ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ຄຳ ນິຍາມ ຜູ້ ເຊົ່າ 
ຍົກ ເວັ້ນຄຳ ສ່ັງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຜູ້ ເຊົ່າ, ຜູ້ ເຊົ່າ ມີ ນິຍາມ 
ຄວາມ ໝາຍ ເປັນ ບຸກຄົນ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ່ ຫຼື ຄອບ ຄອງ ອາຄານ ຫືຼສະຖານ ທ່ີ 
ໃດ ໜຶ່ງ ອີງ ຕາມ ສັນຍາ ເຊົ່າ. ນີ້ ລວມ ເອົາ ຜູ້ ຢູ່ ອາ ໄສຊົ່ວຄາວ ທ່ີ ພັກ ອາ ໄສ ຢູ່ 
ເປັນ ເວລາ ໜຶ່ງ ເດືອນ ຫຼື ດົນ ກວ່າ.  ສັນຍາ ເຊົ່າ ອາດ ຈ ະ ເປັນ ສັນຍາ ປາກ 
ເປ່ົາ ຫຼືລາຍ ລັກ ອັກສອນ ກ່ໍ ໄດ້.

ຂ້ໍຍັງຄັບຂອງຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ
ຜູ້ເຊ່ົາເຮ້ືອນຕ້ອງສະໜອງຄວາມຫວັງທ່ີເໝາະສົມຂອງເຈ້ົາຂອງບ້
ານ ເພ່ືອຮັກສາເຮືອນທ່ີເຊ່ົາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ສະອາດ, ຍົກເວ້ັນ 
ການເສັຍຫາຍທຳມະດາ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ົາເຮືອນມີດ່ັງນ້ີ:

• ວາງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
• ໃຊ້ເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງໄຟຟ້າ ແລະ ທ່ໍນ້ຳ ຢ່າງຣະມັດຣະວັງ;
• ມແປງສິ່ງທີ່ຜູ້ເຊົ່າເຮື້ອນ ຫລື ສ້ອມແປງຄວາມເສັຽຫາຍໃດໆ 

ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຜູ້ເຊົ່າ ຫຼື ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງໄວວາ;
• ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກອາໄສໄດ້ຢ່

າງສົມເຫດຜົນເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ, ການສ້ອມແປງ 
ແລະການກຳຈັດປວກແລະແມງໄມ້; ເຊັ່ນດຽວກັບ ການອະນຸຍາ
ດໃຫ້ຜູ້ກວດກາດຳເນີນການກວດສອບຂອງ RRIO ໃຫ້ສຳເລັດ; 

• ຮັກສາ ເຄື່ອງກວດ ຄວັນ  ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ດີີ
• ງົດເວັ້ນການເອົາເຄື່ອງທີ່ເປັນອັນຕະຣາຍໄວ້ໃນບໍຣິເວນເຮືອນ.

ມີວິທີການແກ້ບັນຫາຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້ອມແປງ
ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນອາດປະຕິບັດດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນີ້ 
ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້ອມແປງ: 

1. ຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ.  ການໂທຣະສັບ 
ຫຼຶ ການສ່ົງຈົດໝາຍ ໄປຫາຜູ້ເປັນເຈົ້ຂອງບ້ານ 
ຕາມປົກະຕິແມ່ນວິທີຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ ແລະ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານສ່ວນຫ
ລາຍແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າການຮ້ອງຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ເພື່ອສ້ອມແປງມັກເປັນການບັງຄັບໂດຍກົດໝາຍເ ເລື້ອຍໆກ່
ອນຜູ້ເຊົ່າເຮືອນສາມາດໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂອ່ືນໆ. ຢ່າລືມເກັບຮັກສາ 
ສຳເນົາການຕິດຕ່ໍທັງໝົດ. 

2. ຣາຍງານບັນຫາຕ່ໍ Seattle DCI.  ຖ້າຫາກ ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດກ
ານບ່ໍສ້ອມແປງໃຫ້ໃນເວລາອັນເໝາະສົມ, ທ່ານສາມາດນັດໝາຍໃຫ້ 
Seattle DCI ເຂ້ົາມາດຳເນີນການ ກວດກາໄດ້. ຖ້າຫາກ 
ສະພາບການນ້ັນເປັນການລະເມີດຕໍ່ HBMC ຫຼື RRIO ແລະ
ເຈົ້າຂອງບົກຜ່ອງບ່ໍແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ກວດກາຈະຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງນ້ັນດຳເນີນການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 
ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບ່ິງໃນພາກຕ່ໍໄປ.

3. ໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂອ່ືນໆທ່ີມີລວມທັງການຊ່ວຍສ້ອມແປງດ້ວຍຕົນ
ເອງ, ການໄກ່ເກ່ຍ, ເອົາການເຊົາສັນຍາພັນທະບັດ, ແລະ 
ສຸດທ້າຍແມ່ນການ ອອກຈາກເຮືອນ. ກົດໝາຍເຈົ້າຂອງບ້ານ/
ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຂອງຣັດວໍຊີງຕັນ (Chapter 59.18 RCW) ມີວິ
ທີແກ້ໄຂຈຳກັດສຳຫຼັບຜູ້ເຊົ່າເຮືອນໃນສະພາບການທ່ີຜູ້ເ ເປັນເຈົ້
າຂອງອາຄານບ່ໍທຳການສ້ອມແປງຕາມກົດໝາຍບັງຄັບພາຍໃນ 
ຄ່າເຮືອນ ແລະ ຄ່ານ້ຳ ຄ່າໄຟເປັນປົກະຕິ ເພ່ືອໃຊ້ສິດເຫຼົ່ານ້ີ. 
ການແກ້ໄຂ ເຫຼົ່ານ້ີ ອາດກ່ຽວພັນກັບການຫັກຄ່າໃຊ້ໄວ້ 
ຫລື ການດັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມກົດທົ່ວໄປ, 
ພຽງແຕ່ການຫັກຄ່າເຊົ່າໄວ້ ບ່ໍແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ; 
ຕາມຄວາມຈິງ, ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນອາດຖືກໄລ່ ອອກຈາກເຮືອນ

ເພາະບໍ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າເຮືອນ, ກົດໝາຍຂອງຣັດມີກົດຣະບຽບ 
ສະເພາະກ່ຽວກັບການຫັກຈາກຄ່າເຊົ່າ ຫືຼຈ່າຍຄ່າເຊົ່າໃສ່ສັນຍາພັນທ
ະບັດ. ສຳຫັຼບຂ້ໍມູນໃນເຣື່ອງນ້ີ,ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບກຸ່ມໜື່ງຂອງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼື
ອຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ ທີ່ມີຢູ່ທ້າຍເອກະສານນີ້.

ຣາຍງານບັນຫາຕ່ໍ Seattle DCI
ຜູ້ເຊ່ົາເຮືອນອາດຣາຍງານບັນຫາຕ່ໍ Seattle DCI 
ຖ້າຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ້ານ ຫືຼ ຜູ້າຈັດການບ່ໍທຳການສ້ອມແປງໃນເວລາທ່ີຄ
ວນ. ໃຫ້ຂຽນ, ໂທຣະສັບ, ຫືຼ ໄປຫາຫ້ອງການ Seattle DCI Code 
Compliance. ຢູ່ທ່ີຊ້ັນ 19th ຂອງ Seattle Municipal Tower 
ທ່ີຖນົນ 700 Fifth Ave., WA, 98104(206) 615-0808. 

• ໂທຫາ Seattle DCI ເພື່ອຣາຍງານບັນຫາ 
ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ 
ບໍ່ຕອບຄຳຂໍການສ້ອມແປງ ແລະ 
ການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານເທົ່ານັ້ນ ປະກົດວ່າຈະເປັນວິທີການເ
ລືອກທີ່ເຫຼືອຢູ່. ຊື່ຂອງທ່ານຈະຮັກສາເປັນ ຄວາມລັບ 
ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ຮັກສາຄວາມລັບ.

• ບອກຈະແຈ້ງທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການກວດກາເບິ່ງ ແລະ 
ເອົາໃຫ້ບ່ອນຂອງ ອາຄານ ຮວມທັງນ້ຳເບີຫ້ອງ.

• ເອົານ້ຳເບີໂທຣະສັບໃຫ້ເວລາຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອກັບ Seattle 
DCI ເພື່ອໃຫ້ ກົມສາມາດໂທຈັດເວລາທຳການກວດກາ. 
ຜູ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຄວນຢູ່ ໄລຍະເວລາກວດກາ.

• ຖ້າຜູ້ກວດກາພົບເຫັນການລະເມິດ, 
ຜູ້ກວດກາຈະຕຽມຂໍຄວາມເຕືອນ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນ 
ເວລາທີ່ການສ້ອມແປງຕ້ອງຖືກປະຕິບັດ 
ແຈ້ງໃຫ້ພາກ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບການລະເມິດຮູ້, 
ແລະຕິດຄຳປະກາດໄວ້ຢູ່ສະຖານທີ່.

• ເວລາສຳຫຼັບການປະຕິເສດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 30-60 ມື້, 
ສຸດແລ້ວແຕ່ ລັກສະນະຂອງການລະເມິດ ແລະ ການຕໍ່ເຫັນທີ່ຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ ອາດໄດ້ຮັບ. ສີ່ສິບຫ້າມື້ແມ່ນເວລາທີ່ສເລັ່ຍສ
ຳຫຼັບການປະຕິບັດ.

• ຖ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ທຳການສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນ, Seattle DCI 
ຈະຕິດຕາມ ຜ່ານການດຳເນິນການທາງສານເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້
ໄດ້ຄວາມຮ່ວມມື ປະຕິບັດ.

ການກະທຳທີ່ຖືວ່າເປັນການຮາວີຣົບກວນ ຫຼື 
ການໂຕ້ຕອບ
ກົດໝາຍການບົວຣະບັດຮັກສາເຮືອນ ແລະ 
ອາຄານຫ້າມການກະທຳບາງຢ່າງ ກັບຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບ້ານ. 
ພາກນ້ີຂອງກົດໝາຍການບົວຣະບັດຮັກສາ ເຮືອນ ແລະອ
າຄານແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍກົມຕຳຣວດເມືອງ ຊີອາໂຕ 
ແລະການລົງໂທດການເຮັດຜິດກົດໝາຍ.

ການກະທຳດັງຕ່ໍລົງໄປນີ້ເປັນການຮາວີຣົບກວນ ຫືຼການຕອບໂຕ໊ 
ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ:

1. ການປ່ຽນກຸນແຈປະຕຸຫ້ອງ;
2. ການເອົາປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ກັບຟິວໄຟຟ້າ, ຫລື 

ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງອື່ນໆອອກ,
3. ການຕັດແກັສ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳ, ຫຼື ອື່ນໆທີ່ເຈົ້າຂອງບ້ານເອົາໃຫ້,
4. ການເອົາຜູ້ເຊົ່າເຮືອນອອກຈາກສະຖານທີ່ 

ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜ່ານວິທີການ ໄລ່ອອກເຮືອນທາງກົດໝາຍ;



Seattle DCI ໜັງສືຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ # 604A- ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ ກ່ຽວກັບການບົວຣະບັດຮັກສາ ແລະ ການສ້ອມແປງອາຄານ  ໜ້າ  3

ຂ້ໍຄວາມປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ: ເອກະສານ Tip ສະບັບນີ້ບ່ໍຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດ
ໝາຍ ແລະກົດຂ້ໍບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, 
ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນີ້ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

5. ການໄລ່ອອກຈາກເຮືອນ, ການຂື້ນຄ່າເຊົ່າເຮືອນ ຫຼື ການຂູ່ເຂັນຜູ້ 
ເຊົ່າເຮືອນ ເພາະຜູ້ເຊົ່າເຮື້ອນໄດ້ຮັບຣາຍງານການລະເມິດກົດໝ
າຍ ບົວຣະບັດຮັກສາເຮື້ອນ ແລະອາຄານ ຫາ Seattle DCI, ຫຼ ື
ໄດ້ໃຊ້ສິດທາງກົດໝາຍເຊິ່ງເກິດຈາກການອາໃສຢູ່ຂອງຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ; 
ຫຼື

6. ການເຂ້ົາຫ້ອງຂອງຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ, ເວັ້ນເສັຍແຕ່ໃນກໍຣະນີສູກເສິນ 
ຫຼື ດ້ວຍການເຫັນພ້ອມຂອງຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ 
ຫຼັງຈາກໃຫ້ຄຳຕັກເຣືອນທ່ີເໝາະສົມ ເພື່ອເຂົ້າໄປ.

7.  ເພີ່ມ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ປະຈໍາ ເດືອນ ໂດຍ ບ່ໍ ມີ ການ ແຈ້ງ ບອກ ລ່ວງ ໜ້າ 
ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກສອນ; 30 ວັນ ສຳລັບ ການ ເພີ່ມ ຄ່າ ເຊົ່າໜ້ອຍ ກວ່າ 
10%, 60 ວັນ ສໍາລັບ ການ ເພີ່ມ ຄ່າ ເຊົ່າ ແຕ່ 10% ຂ້ຶນ ໄປ

8.  ເພີ່ມ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ປະ ຈໍາ ເດືອນ ບ່ອນ ທ່ີ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ບ່ໍ ຕອບ 
ສະໜອງ ໄດ້ ມາດ ຕະຖານ ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ການຢູ່ ອາ ໄສ.

ການກະທຳຕ່ໍລົງປໄປນ້ີເປັນການຣາວີຣົບກວນ ຫຼືການຕອບໂຕ້ຜູ້ເປັນ 
ເຈົ້ຂອງບ້ານ:

1. ການປ່ຽນກຸນແຈໃສ່ປະຕູຫ້ອງ;
2. ການເອົາເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງ, ເຄ່ືອງເຮືອນ, ຫຼື 

ການບໍຣິການເຈົ້າຂອງເຮືອນບ້ານ ເອົາໃຫ້ອອກ
3. ການທຳລາຍອາຄານໂດຍເຈດຕະນາ

ຄວນ ລາຍ ງານ ການ ຄຸກ ຄາມ ຫຼື ການ ແກ້ ແຄ້ນ ຕ່ໍ ກັບ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ  ຫຼື  
ຜູ້ ເຊົ່າ ຫາ Seattle DCI ທ່ີ ເບີ (206) 615-0808.

ຄຳ ນິຍາມ ຂອງ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ 
ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ລວມມີຄ່າ ເຊົ່າ  ແລະ ຄ່າ ທຳນຽມ ເປັນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ຫຼື 
ປະຈຳ ເດືອນອ່ືນ  ເຊັ່ນ ວ່າ ຄ່າ ການ ເກັບ ຮັກສາ, ຄ່າ ຈອດ ລົດ ຫຼື ຄ່າ 
ສາທາລະ ນຸປະ ໂພ ກ ທີ່ ຈ່າຍ ໃຫ້  ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ໂດຍ ຜູ້ ເຊົ່າ.

ແຫຼ່ງໃດແດ່ສາມາດໃຫ້ຂ້ໍມູນເພິ້ມເຕີມ?
ກຸ່ມອ່ືນໆທ່ີສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ ແລະ 
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ໃຫ້ເຊົ່າມີດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:

1. Solid Ground  
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org

 ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ  ແລະ ຄໍາ ປຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ ສິດທິ   ແລະ ຄວາມ ຮບັຜິດຊອບທາງ 
ກົດໝາຍ ພາຍ ໃຕ້  State Residential Landlord/Tenant 
Act (ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ/ຜູ້ ເຊົ່າຂອງລັດ) ແລະ 
ກົດໝາຍອື່ນ.

2.  Legal Action Center (ສູນ ດຳ ເນີນ ການ ທາງ ກົດໝາຍ) 
(Catholic Community Services, ການ ບໍລິການ ຊຸມ ຊົນ ແຄັດ ໂຕ ລິກ) 
(206) 324-6890 
www.ccsww.org/legalactioncenter

  ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ   ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແກ່ ຜູ້ ເຊົ່າ ທ່ີ ມີ ລາຍ ໄດ້ ຕ່ໍາ ທ່ີ ພ ະ ເຊີນ 
ກັບ ການ ຖືກ ໄລ່ ອອກ ຈາກ  ເຮືອນ ເຊົ່າ.

3. Tenants Union of Washington State  
(ສະຫະພັນ ຜູ້ ເຊົ່າ ແຫ່ງ ລັດ ວໍ ຊິງຕັນ  
(206) 723-0500 
www.tenantsunion.org

  ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວ ກັບບັນຫາເຈົ້າຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ/
ຜູ້ເຊົ່າ. ສະຫະພັນຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຍັງໃຫ້ການ ສຳ ມະ ນາ,  ການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ  ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ວິຊາ ການ ສຳລັບ ຜູ້ ສ່ົງ ເສີມ  ແລະ ກຸ່ມຜູ້ 
ເຊົ່າກ່ຽວ ກັບ ການ ຮັບ ມື ກັບ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ.

4. Washington State Attorney General’s Office 
(ສຳນັກງານ ທະນາຍຄວາມ ປະຈຳ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ)  
(206) 464-7744 
www.atg.wa.gov

   ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ສິດທິ ທາງ ກົດໝາຍ ພາຍ ໃຕ້ Residential 
Landlord/Tenant Act (ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ/ຜູ້ 
ເຊົ່າ) .  Attorney General’s Office ຍັງ ມີ ການ ບໍລິການ ສາຍ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້  ເຊິ່ງ ເທັບ ບັນທຶກ ກ່ຽວ ກັບ ຫົວ ຂ້ໍ ຕ່າງໆ ຂອງ ເຈົ້າ 
ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ/ຜູ້ ເຊົ່າ ທ່ີ (206) 464-6811 .

5. Rental Housing Association of Washington  
(206) 283-0816 
www.rhawa.org

 ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນກ່ຽວ ກັບ ສິດທິ   ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບທາງ ກົດໝາຍ ພາຍ ໃຕ້  
Residential Landlord/Tenant Act (ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ເຈ້ົາ ຂອງ ເຮືອນ 
ເຊ່ົາ/ຜູ້ ເຊ່ົາ) ຂອງ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ ແລະ ກົດໝາຍອ່ືນ.

6. Dispute Resolution Center of King County  
(ສູນ ແກ້ ໄຂ ຂ້ໍ ຂັດ ແຍ່ງ ຄິງຄາວ ຕ້ີ)  
(206) 443-9603 
www.kcdrc.org

  ໃຫ້ການ ບໍລິການ  ໄກ່ ເກ່ຍ ຂ້ໍ ຂັດ ແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ  
ແລະ ຜູ້ ເຊົ່າ. ທາງ ສູນ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ເປັນ ເວທີ ທາງ ເລືອກ ຕ່ໍ ກັບ ລະບົບ 
ສານ ທາງ ການ ສຳລັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຂ້ໍ ຂັ ດ ແຍ່ງ.

7. Seattle Office for Civil Rights  
(ຫ້ອງການ ສິດທິ ພົນລະ ເມືອງຂອງ  ຊີ ອາ ໂຕ)  
(206) 684-4500 
www.seattle.gov/civilrights

 ບັງຄັບ ໃຊ້  Open Housing Ordinance (ຄໍາ ສ່ັງ ທ່ີຢູ່ ອາ ໄສ ເປີດ 
ກວ້າງ) ຂອງ ເມືອງ  ເຊິ່ງປົກ ປ້ອງ ຜູ້ ເຊົ່າ ຈາກ ການ  ເລືອກປະຕິບັດ 
ທ່ີ ແຕກ ຕ່າງ ກັນທ່ີ ອີງ ໃສ່ ເຊື້ອ ຊາດ, ສີ ຜິວ, ສັດທາ, ສາສະໜາ, 
ບັນພະ ບູລຸດ, ຊາດ ກຳ ເນີ ດ,  ອາຍຸ,  ເພດ, ສະຖານະ ການ ແຕ່ງງານ, 
ລົດ ສະ ນິຍົມ ທາງ  ເພດ,  ແນວ ຄິດ ທາງ ການ ເມືອງ ຫຼືຄວາມ ພິກາ 
ນທາງ ປະສາດ ສຳ ພັດ, ຈິດ ໃຈ ຫຼືຮ່າງກາຍ, ການ ໃຊ້ ຂ້ໍ 8  ໃບ 
ຢ້ັງຢືນ, ຫຼືການ ໃຊ້ຜູ້ນຳ ທາງ  ຫຼືສັດ ນຳ ທາງທ່ີ ຜ່ານ ການ ຝຶກມາ ແລ້ວ  
ໂດຍ ຄົນ ພິການ.

8. King County Bar Association 
 Neighborhood Legal Clinics (ຄລີ ນິກກົດໝາຍ ຂອງ 

ສະມາຄົມ ທະນາຍຄວາມ ຄິງຄາວ ຕ້ີ) 
(206) 267-7070 
www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html

  ໂທ ເພື່ອ ກຳນົດ ການ ນັດ ໝາຍ ສຳລັບ ການ ໃຫ້ ປຶກສາ ທາງ ກົດໝາຍ 



Seattle DCI ໜັງສືຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ # 604A- ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ ກ່ຽວກັບການບົວຣະບັດຮັກສາ ແລະ ການສ້ອມແປງອາຄານ  ໜ້າ  4

ຂ້ໍຄວາມປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ: ເອກະສານ Tip ສະບັບນີ້ບ່ໍຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດ
ໝາຍ ແລະກົດຂ້ໍບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, 
ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນີ້ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ຕົວເຊ່ືອມຕ່ໍເຂ້ົາຫາກົດໝາຍຂອງເມືອງຊີອາໂຕ ແລະ 
ເອກະສານເຜີຍແຜ່ຂອງ Seattle DCI ທ່ີເປັນສະບັບທາງເອເລັກໂຕຣນິ
ກແມ່ນມີຢູ່ທ່ີໜ້າ "Tools & Resources (ເຄ່ືອງມືແລະແຫ່ຼງຊ່ວຍເຫືຼອ)" 
ຂອງເວັບໄຊພວກເຮົາທ່ີ www.seattle.gov/dpd. ສຳເນົາເອກະສານເຫ່ົຼານ້ີ 
ທ່ີເປັນສະບັບຕີພິມອອກມີໃຫ້ຢູ່ສູນຂ້ໍມູນບໍລິການສັງຄົມ ຂອງພວກເຮົາ, 
ຕ້ັງຢູ່ທ່ີ 20th floor of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth 
Ave. ໃນຍ່ານໃຈກາງເມືອງຊີອາໂຕ, (206) 684-8467.

ການເຂ້ົາເອົາຂໍ້ມູນ

ຟຣີ. ຄລີ ນິກ ໃຫ້ ບໍລິການ ຢູ່ ຫຼາຍສະຖານ ທ່ີ.  ໂທລະ ຫວ່າງ 9  ໂມງ 
ເຊົ້າ ຫາ ຕອນ ທ່ຽງ,  ວັນ ຈັນ ຫາ ວັນ ພະຫັດ.

 Housing Justice Project  
( ໂຄງການ ຄວາມ ຍຸຕິ ທຳ ດ້ານ ທ່ີຢູ່ ອາ ໄສ)  
(206) 267-7090 
www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html

  ເປັນ ຕົວ ແທນ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ເຊົ່າ ທ່ີ ມີ ລາຍ  ໄດ້ ຕ່ໍາ ທ່ີ ຖືກ ໄລ່ ອອກ ຈາກ ເຮືອນ 
ເຊົ່າ.

 Volunteer Legal Services  
(ການ ບໍລິການ ກົດໝາຍ ຂອງ ອາສາ ສະໝັກ)  
(206) 267-7010 
www.kcba.org/CLS/VLS/clients.html

  ໃຫ້ການ ເປັນ ຕົວ ແທນ ຜ່ານ ທະນາຍຄວາມອາສາ ສະໝັກ ແກ່ ລູກ ຄ້າ ທ່ີ 
ພະ ເຊີນ ກັບ ການ ຖືກ ໄລ່ ອອກ ຈາກ  ເຮືອນ ເຊົ່າ.

9. Washington Landlord Association  
(ສະມາຄົມ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ)  
(888) 753-9150  
www.walandlord.com

  ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ ທ່ີ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຳຄັນ ຕ່ໍ ກັບ ເຈົ້າຂອງ   ແລະ ຜູ້ ຈັດການ ຊັບ ສິນ 
ໃຫ້ ເຊົ່າ  ໃນ ທ່ົວ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ.

10. Washington LawHelp  
(ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານ ກົດໝາຍ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ)  
www.washingtonlawhelp.org

  ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ ທ່ີ ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ທ່ີຢູ່ ອາ ໄສ ສະ ເພາະ ໃນ ລັດ ວໍ ຊິງ 
ຕັນ  ເຊິ່ງລວມມີ ສິດທິ ຂອງ ຜູ້ ເຊົ່າ, ການ ຖືກ ໄລ່ ອອກ, ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ 
ສາທາລະນະ  ແລະ ທ່ີຢູ່ແບບ ມີ ການຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ບ່ອນ ພັກ ເຊົາ   ແລະ 
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອສຸກ ເສີນ, ຜູ້ ຊື້ ເຮືອນ,  ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ, ຜູ້ ເຊົ່າ ເຮືອນ  
ເຄ່ືອນ ທ່ີ, ສານ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ຂະໜາດນ້ອຍt, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເລ່ືອງ 
ພະລັງງານ, ສາທາລະ ນຸປະ ໂພ ກ  ແລະ ໂທລະ ມະ ນາ ຄົມ. ສາມາດ 
ເຂ້ົາ ເບ່ິງ ຂ້ໍ ມູນ  ໄດ້ ຜ່ານ ທາງ ເວັບ ໄຊ ເທ່ົາ ນ້ັນ.

11. Washington Multi-Family Housing Association 
(ສະມາຄົມ ທ່ີຢູ່ ອາ ໄສ ຫຼາຍຄອບຄົວ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ)  
(425) 656-9077  
www.wmfha.org

 ເປັນ ຕົວ ແທນ ສິດຜົນປະ ໂຫຍ ດຂອງ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊ່ົາ 
ຫຼາຍຄອບຄົວ  ແລະ ບໍລິສັດ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ສິນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ທ່ົວ ລັດ ວໍ 
ຊິງ ຕັນ ໃນ ລະດັບ ລັດຖະບານ ກາງ,  ລັດ  ແລະ ທ້ອງ ຖ່ິນ.

12. Washington Rental Owners Association  
(ສະມາຄົມ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ)  
(425) 353-6929 
www.waapt.org

 ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ ທ່ົວ ລັດ ທ່ີ ສ່ົງ ເສີມສະໜັບສະໜູນ  ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ  
ໃນ ລະດັບ ລັດ,  ໃຫ້ ແຫຼ່ງຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ແລະ ການ ສຶກສາ ຕ່ໍ ເນ່ືອງ 
ສຳລັບ ສະມາຊິກ ຂອງ ຕົນ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ອຸດສາຫະກໍາ ເຮືອນ ເຊົ່າ.

ມີການແປພາສາໄວ້ໃຫ້
ເອກະສານສບັບນ້ີ ແລະ ບົບສລຸບຄວາມຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ ແລະ 
ກົດໝາຍເຈ້ົຂອງບ້ານ/ຜູ້ເຊ່ົາເຮືອນເມືອງຊີອາໂຕ ມີໄວ້ໃຫ້ແປເປັນພາສາ 
ຕ່ໍໄປນ້ີ: ຂະແມ,ຈີນ, ລາວ, ໂຊຫວຽດ,ໂຊມາລີ, ສະແປນິຊ, ຟິລິປິນ 
ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ. 

n	ເອກະສານທ່ີພີມ ມີໄວ້ໃຫ້ທ່ີ Seattle DCI Public Resource 
Center, ຢູ່ຊັ້ນທີ 20 ທ່ີ Seattle Municipal Tower ຖນົນ 
700 Fifth Ave. ໃນການເມືອງ Seattle.

n	ເອກະສານໃນຣະບົບຄອມພິວເຕີ້ ອາດມີໄວ້ໃຫ້ເອົາໄດ້ທີ ່
http://seattle.gov/dpd/codesrules/commonques-
tions/rentalhousingproblems/.

ມີຄຳຖາມ? 
ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບເອກະສານສະບັບນ້ີ, ໃຫ້ໂທຫາ Seattle DCI’s 
Code Compliance Division  ທ່ີເລກໂທ (206) 615-0808. 



Seattle Department of Construction and Inspections (ພະ ແນກ ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ກວດ ກາ ຂອງ ເມອືງ ຊ ີແອັ ດ ເທີ ລ) 
Seattle Municipal Tower, 700 Fifth Ave., Suite 2000, P.O. Box 34019, Seattle, WA 98104-4019    www.seattle.gov/sdci

SDCI ປະຕບິດັຕາມ Americans with Disabilities Act (ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຜູພິ້ການຊາວອາເມລິກາ). ໃຫກ້ານອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກຜູ່ພິ້ການຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍ.

 ເຈົາ້ ຂອງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ໃຫ ້ເຊ່ົາຢູ ່ໃນ ເມອືງ ຊ ີແອັ ດ ເທີ ລຕອ້ງ ເອົາສງັ ລວມກດົ ລະ ບຽບ ວາ່ດວ້ຍ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ/ຜູ ້ເຊ່ົາ ຂອງ ລດັ ວໍ ຊງິ ຕນັ ແລະ ເມອືງ ຊ ີ
ແອັດເທີ ລນີ ້ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ປີ ລະ ຄ ັງ້. ກະ ລ ຸນາ ຮບັ ຊາບ ວາ່ ກດົ ໝາຍ ຂອງ ເມອືງ ແລະ ຂອງ ລດັ ອາດ ຈະ ບ່ໍ ຄ ືກນັ ໃນ ຫວົ ຂໍ ້ສະ ເພາະ ຕາ່ງໆ; ເພາະ ສະ 

ນ ັນ້ ທາ່ນຄວນ ເບິ່ ງ ທງັ ສອງ ກດົ ໝາຍ.  ສາໍ ລບັ ຄາໍ ແນະ ນາໍ ທາງ ກດົ ໝາຍ, ກະ ລ ຸນາ ປຶກ ສາ ນາໍ ທະ ນາຍ ຄວາມ.
ຕ ຸລາ 2018

ກດົ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ຍ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຂອງ ເມອືງ ຊ ີແອັ ດ ເທີ ລ

ພນັ ທະ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ
 ເຈົາ້ ຂອງ ອາ ຄານ ຕອ້ງ ໃຫ ້ສະ ພາ ບ ເງ ື່ອນ ໄຂ ການ ຢູ ່ອາ ໄສ ທ່ີ ປອດ 
ໄພ, ສະ ອາດ ແລະ ໝັນ້ ຄງົ  ເຊິ່ ງ ລວມ ມ ີ:

• ຮກັສາ ໃຫ ້ອາ ຄານ ເໝາ ະ ສມົ ສາໍ ລບັ ການ ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ ມະ ນດຸ 
ແລະ  ຮກັ ສາ ໃຫ ້ພ້ືນ ທ່ີ ໃຊ ້ຮວ່ມ ກນັ ສະ ອາດ ແລະ ປອດ ໄພ 
ຢາ່ງ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ

• ຄວບ ຄມຸ ແມງ ໄມ,້ ສດັ ຈາໍ ພວກໜ ູແລະ ສດັ ລຽ້ງ ອື່ ນໆ
•   ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ຫຼງັ ຄາ, ກາໍ ແພງ ແລະ ພ້ືນ ເຮອືນ ຕາ່ງໆ ແລະ 

ຮກັ ສາໃຫ ້ຫອ້ງ ເຊ່ົາ ປ້ອງ ກນັ ສະ ພາບ ອາ ກາດ ຕາ່ງໆໄດ້
•    ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ອ ຸປະ ກອນ ແລະ ເຄື່ ອງ ໃຊ ້ໄຟ ຟ້າ, ນ ໍາ້ ປະ ປາ, 

ເຄື່ ອງ ທາໍ ຄວາມ ຮອ້ນ ແລະ  ອື່ ນໆ ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ສະ ໜອງ 
ໃຫ້

• ໃຫພ້າ ຊະ ນະ ບນັ ຈ ຸຂີ ້ເຫຍື່ ອ ຢາ່ງ ພຽງ ພໍ ແລະ ຈດັ ຫາ ການ ມາ 
ເກບັ ເອົາ ຂີ ້ເຫຍື່ ອ

• ເມ ື່ອ  ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຈດັ ຫາ ຄວາມ ຮອ້ນ ໃນ ຫອ້ງ ເຊ່ົາ, ແຕເ່ດອືນ 
ກນັ ຍາ ຫາ ເດອືນ ມ ິຖ ຸນາ ເວ ລາສະ ໜອງ ໃຫ ້ໃນ ຕອນ ກາງ ເວັນ 
(7:00 ໂມງ ເຊ້ົາ - 10:30 ໂມງ ແລງ) ອນຸ ຫະ ພມູຢູ ່ທ່ີ 68oF 
ຂຶນ້ ໄປ ແລະ ອນຸ ຫະ ພມູ ຕອນ ກາງ ຄນື ແມນ່ບ່ໍ ຕ ໍາ່ ກວາ່ 58oF

• ໃນ ບອ່ນ ຢອູ າ ໄສ ທ່ີ ບ່ໍ ແມນ່ ແບບ ຊ ົ່ວ ຄາວ, ໃຫ ້ລກູ ກະ ແຈ ເຂ້ົາ 
ຫອ້ງ ເຊ່ົາ ແລະ  ປະ ຕ ູທາງ ເຂ້ົາ ອາ ຄານ ແລະ, ໃນ ກ ໍລະ ນ ີ
ສວ່ນ ໃຫຍ,່ ປ່ຽນ ໜວ່ຍ ກະ ແຈ ແລະ ລກູ ກະ ແຈ ໃໝຫຼ່ງັ ຈາກ 
ປ່ຽນ ຜູ ້ເຊ່ົາ

•  ຕດິ ຕ ັງ້ເຄື່ ອງກວດ ຈບັ ຄວ ັນ ແລະ ແນະ ນາໍ ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ການ 
ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ແລະ ການ ນາໍ ໃ ຊພ້ວກ ມນັ

 ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ເຮັດ ການ ສ ້ອມ ແປງ ເພ່ືອ ຄວາມ ງາມ 
ຫຼງັ ຈາກ ການ ເຊ່ົາ ແຕ ່ລະ ຄ ັງ້ ເຊ່ັນ ວາ່  ຕດິ ຕ ັງ້ ພມົ ໃໝ ່ຫືຼ ທາ ສ ີ
ເຄອືບ ໃໝ.່

ພນັ ທະ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ
 ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ດ ູແລ ຮກັ ສາ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໃຫ ້ປອດ ໄພ ແລະ ສະ ອາດ, 
ເຊິ່ ງ ລວມ ມ:ີ

• ກາໍ ຈດັ ຂີ ້ເຫຍື່ ອ ຢາ່ງ ເໝາະ ສມົ
•  ເອົາ ໃຈ ໃສ ່ໃນ ການ ໃຊ ້ ເຄື່ ອງ ໄຟ ຟ້າ ແລະ ລະ ບບົ ນ ໍາ້
• ສອ້ມ ແປງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕາ່ງໆ ທ່ີ ເກດີ ຈາກ ເຂົາ ເຈົາ້ ຫືຼ ແຂກ 

ຂອງ ເຂົາ ເຈົາ້ ຢາ່ງ ເໝາ ະ ສມົ
•  ໃຫ ້ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ສາໍ ລບັ ການກວດ ກາ, ການ ບາໍ 

ລງຸ ຮກັ ສາ, ການ ສອ້ມ ແປງ ແລະ ການ ຄວບ ຄມຸ ສດັ ລຽ້ງ
• ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ເຄື່ ອງກວດ ຈບັ ຄວນັ ໃຫ ້ຢູ ່ໃນ ສະ ພາບ ທ່ີ ໃຊ ້ ງານ ໄດ ້
• ຫາ້ ມ ເກບັ ຮກັ ສາ ວດັ ສະ ດ ຸອນັ ຕະ ລາຍ ໄວ ້ໃນ ອາ ຄານ

JUST CAUSE EVICTION ORDINANCE  
 (ຄາໍ ສ ັງ່ ໄລ ່ອອກ ຈາກ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ທ່ີ ມ ີເຫດ ຜນົຖກື ຕອ້ງ)
 ຄາໍ ສ ັງ່ ນີ ້ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ມ ີເຫດ ຜນົ ທ່ີ ດ ີໃນ ການ ຢດຸ  
ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ ແບບ ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ. ມນັກາໍນດົ ເຫດຜນົໜ່ຶງດຽວ  
ທ່ີຜູເ້ຊ່ົາໃນເມອືງຊແີອັດເທີລອາດຈະຖກືກາໍນດົໃຫຍ້າ້ຍອອກ 
ແລະ ກາໍນດົໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງລະບເຸຫດຜນົ 
ນ ັນ້ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ສາໍລບັການສິນ້ສດຸການເຊ່ົາໃນເວ 
ລາໃຫແ້ຈງ້ການຢດຸເຊົາການເຊ່ົາ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາ 

ກດົ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ຍ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ-ຜູ ້ເຊ່ົາ ເມອືງ ຊ ີແອັດ ເທີ ລ
ພນັ ທະ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ .................................................. 1
ພນັ ທະ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ .................................................................... 1
Just Cause Eviction Ordinance ........................................ 1
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ສາ ລະ ບານ

ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ
ສະ ບບັ ແປ

ສາໍ ລບັສາໍ ເນົາ ຂອງ ເອ ກະ ສານ ນີ ້ເປັນ ພາ ສາອາມ ຮາ ຣກິ, ກາໍ ປ ູເຈຍ, ຈນີ, ເກາົ 
ຫີຼ, ລາວ, ໂອ ໂຣ ມ ີຟາ, ຣດັ ເຊຍ, ໂຊ ມາ ລີ, ສະ ເປນ, ຕາ ກາ ລອັກ, ໄທ, ທີກ 
ຣນິ ຢາ ແລະ ຫວຽດ ນາມ, ໃຫ ້ເຂ້ົາ ເບິ່ ງ ເວັບ ໄຊ ຂອງ SDCI ທ່ີ  
www.seattle.gov/dpd/rentinginseattle ຫືຼ ໂທ ຫາ (206) 684-8467.



ໜາ້ 2 ໃນ 15                                    ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ 

ມາດໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາອອກໄດ ້ຖາ້ທ່ີຢູອ່າໄສນ ັນ້ບ່ໍໄດຈ້ດົທະບຽນນາໍ
 ເມອືງຊແີອັດເທີລ. ເວັນ້ເສຍແຕມ່ກີານຮບັຮູກ້ນັເປັນຢາ່ງອື່ ນ, ເຈົາ້ ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງໃຫແ້ຈງ້ການຢດຸເຊົາການເຊ່ົາຢາ່ງໜອ້ຍ 20 

ວນັກອ່ນເລ່ີມຕ ົນ້ໄລຍະເຊ່ົາຕ່ໍໄປ. ເຫດຜນົທ່ີດລີວມມ:ີ

1. ຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາພາຍໃນ 3 ວນັນບັຈາກໄດຮ້ບັແຈງ້ການ
 ໃຫຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ ຫືຼ ໃຫຍ້າ້ຍອອກ.

2. ເຈົ້າຂອງເຮອືນເຊ່ົາໄດແ້ຈງ້ບອກຜູເ້ຊ່ົາເປັນລາຍລກັອກັສອນ
ກຽ່ວກບັຄ່າເຊ່ົາທ່ີຄ້າງຈາ່ຍຢາ່ງໜອ້ຍ 4 ຄ ັງ້ໃນໄລຍະ 12 
ເດອືນ.

3. ຜູ້ ເຊ່ົາບ່ໍປະຕິບດັຕາມຂໍ້ກາໍນດົທ່ີສາໍຄນັຂອງສນັຍາເຊ່ົາ ຫືຼ 
ຂໍຕ້ກົລງົການເຊ່ົາ ພາຍໃນ 10 ວນັນບັຈາກໄດຮ້ບັແຈງ້ການ
ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ຫືຼ ໃຫຍ້າ້ຍອອກ.

4. ຜູ້ ເຊ່ົາບ່ໍປະຕິບດັຕາມພນັທະສາໍຄນັພາຍໃຕ ້ Residential 
Land l o rd-Tenant Act (ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍເຈົ້າຂອງ
ເຮືອ ນ ເ ຊ່ົາ - ຜຸ້ເຊ່ົາ) ຂອງລດັວໍຊິງຕນັ ພາຍໃນ 10 
ວນັນບັຈາກແຈງ້ການໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ຫືຼ ໃຫຍ້າ້ຍອອກ.

5. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໄດ ້ແຈງ້ບອກ ຜູ ້ເຊ່ົາ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ 
ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 3 ຄ ັງ້ ໃນ ໄລ ຍະ 12 ເດອືນ ໃຫ ້ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຂໍ ້ກາໍ 
ນດົ ທ່ີ ສາໍ ຄນັ ຂອງ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ຫືຼ ຂໍ ້ຕກົ ລງົ ການ ເຊ່ົາ ພາຍ ໃນ 10 
ວນັ.

6. ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ້ງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຮາ້ຍ ແຮງ ຕ່ໍ ກບັຫອ້ງ ເຊ່ົາ (ກໍ່ ໃຫ ້ເກດີ 
"ຄ ວາມ ເສຍ ຫາຍ"), ກໍ່ ໃຫ ້ເກດີ ການ ລບົ ກວນ (ລວມ ທງັ ກດິ ຈະ 
ກາໍ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ ຢາ ເສບ ຕດິ) ຫືຼ ດາໍ ເນນີ ທ ຸລະ ກດິ ທ່ີ ຜິດ ກດົ 
ໝາຍ ແລະ ບ່ໍ ຍາ້ ຍ ອອກ ຈາກ ສະ ຖານ ທ່ີພາຍ ໃນ ສາມ ວນັ ຫຼງັ 
ຈາກ ມ ີແຈງ້ ການໃຫ ້ຍາ້ຍ ອອກ.

7. ຜູ ້ເຊ່ົາ ພ ົວ ພນັ ໃນ ການ ເຄື່ ອນ ໄຫວ ຜິດ ກດົ ໝາຍ ໃນ ອາ ຄານ ຫືຼ 
ໃນ ສະ ຖານ ທ່ີ ຫືຼ ໃນ ພ້ືນ ທ່ີ ຕດິ ກບັ ອາ ຄານ ຫືຼ ສະ ຖານ ທ່ີ ນ ັນ້. 
ການ ເຄື່ ອນ ໄຫວ ຜິດ ກດົ ໝາຍ ທ່ີ ກາ່ວ ຫາ ນ ັນ້ ຕອ້ງ ມ ີຜນົ ກະ ທບົ 
ຢາ່ງ ຫຼວງ ຫຼາຍ ຕ່ໍ ກບັ ສ ຸຂະ ພາບ ຫືຼ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຄນົ ອື່ ນ ຫືຼ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ; ການ ເຄື່ ອນ ໄຫວ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ 
ກບັ ຢາ ຜິດ ກດົ ໝາຍ ແມນ່ ອາ ຊະ ຍາ ກາໍ ໜ່ຶງ ທ່ີ ລະ ບ ຸໄວ ້ໂດຍ ຄາໍ ສ ັງ່ 
ນີ.້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ທ່ີ ໃຊ ້ເຫດ ຜນົ ນີ ້ຕອ້ງ ລະ ບ ຸຢາ່ງ ຈະ ແຈງ້ ຂໍ ້ເທັດ 
ຈງິ ຕາ່ງໆ ທ່ີ ສະ ໜບັ ສະ ໜນູ ຂໍ ້ກາ່ວ ຫາ ນ ັນ້ ແລະ ຕອ້ງ ສ ົ່ງ ສາໍ ເນົາ 
ແຈງ້ ການ ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ ຫາໜວ່ຍ ງານ SDCI Property 
Owner Tenant Assistance (POTA, ໜວ່ຍ ງານ ຊວ່ຍ 
ເຫືຼອ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ).

8. ເຈົ້າ ຂອງ ເຮອືນ  ຕອ້ງ ການ ເຂ້ົາ ຢູ ່ໃນ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ເອງ ຫືຼ  ສະ ມາ 
ຊກິຄອບ ຄວົໃກ ້ຊດິ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ  ຈະ ເຂ້ົາ ຢູ ່ໃນ ຫອ້ງ ເຊ່ົາ 
ນ ັນ້ ແລະ ບ່ໍ ມ ີຫອ້ງ ເຊ່ົາ ທ່ີ ເທ່ົາ ທຽມ ກນັ ຫວາ່ງ ແລະ ມ ີໃຫ ້ໃນ 
ອາ ຄານ ດຽວ ກນັ, ແລະ ໃຫ ້ແຈງ້ ການ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່
ຜູ ້ເຊ່ົາ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 90 ວນັ ກອ່ນ ສິນ້ ສດຸ ໄລ ຍະ ເຊ່ົາ.  ສະ ມາ ຊກິ 
ຄອບ ຄວົ ໃກ ້ຊດິ ລວມ ມ ີຄູ ່ສມົ ລດົ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຫືຼ ຄູ ່ຮວ່ມ ຊ ີວດິ 
ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ແລະ ພ່ໍ ແມ,່ ພ່ໍ ເຖົາ້ ແມ ່ເຖົາ້, ລກູ, ອາ້ຍ 
ເອື້ອຍ ນອ້ງ ຂອງ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮອືນ ຫືຼ  ຂອງຄູ ່ສມົ ລດົ ຂອງ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ຫືຼ ຂອງ ຄູ ່ຮວ່ມ ຊ ີວດິ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ. SDCI 
ອາດ ຈະ ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ເຊັນ ໃບ ຢັງ້ ຢືນ ເຈດ ຕະ ນາ 
ທ່ີ ຈະ ໃຫ ້ສະ ມາ ຊກິ ຄອບ ຄວົ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ ່ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ມ ີເຫດ ຜນົ ເຊື່ອ 
ວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຈະ ບ່ໍ ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ເຫດ ຜນົ ນີ.້ ມນັ ເປັນ ການ 
ລະ ເມດີ ຖາ້ ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໄວ ້ບ່ໍ ເຂ້ົາ ຢູ ່ໃນ ຫອ້ງ ເຮອືນ ນ ັນ້ ເປັນ ໄລ 
ຍະ ເວ ລາ 60 ວນັ ຕິດ ຕ່ໍ ກນັ ຈາກ 90 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ 
ອອກ ໄປ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຖກື ສິນ້ ສດຸ ການ ເຊ່ົາ ດວ້ຍ ເຫດ ຜນົ ນີ ້ມ ີສດິ ດາໍ 
ເນນີ ການ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ຖາ້ ຜູ ້ກຽ່ວ ຮູ ້ສກຶວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ປະ ຕ ິ
ບດັ ຕາມ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ເຫ່ົຼາ ນີ.້

9. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ການ ຢດຸ ເຊົາ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ ເຮອືນ ດຽວ 
ກນັ ກບັ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮອືນ ຫືຼ ຕວົ ແທນ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ; ຫືຼ 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ການ ຢດຸ ເຊົາ ໃຊ ້ເຮອືນ ຂອງ ຕນົ ຮວ່ມ ກນັ ກບັ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ່ ໃນ Accessory Dwelling Unit (ADU, 

ເຮອືນນອ້ຍເສີມ) ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ອະ ນ ຸມດັ ໃນ ເຮອືນ ໃຫຍ ່ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ອາ ໄສ ຢູ.່

10. ການ ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ເປັນ ເງ ື່ອນ ໄຂ ຂອງ ການ ຈາ້ງ ງານຢູ ່ໃນ 
ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້ ແລະ ການ ຈາ້ງ ງານ ສິນ້ ສດຸ ແລວ້.

11. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ວາງ ແຜນປບັ ປງຸ ຟ້ືນ ຟ ູຂະ ໜາດ ໃຫຍ ່ແລະ ໄດ ້
ຮບັ ໃບ ອ ະ ນ ຸຍາດທ່ີ ຈາໍ ເປັນ ແລະ ໃບ ອະ ນ ຸຍາດ ຍກົ ຍາ້ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ແລວ້. ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຖກື ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ ດວ້ຍ ເຫດ ຜນົ ນີ ້ມ ີສດິ ດາໍ ເນນີ 
ການ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ໄດ ້ຖາ້ ຜູ ້ກຽ່ວ ຮູ ້ສກຶວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ປະ ຕ ິບດັ 
ຕາມ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ເຫ່ົຼາ ນີ.້

12. ເຈົ້າ ຂອງ ເຮອືນ ຕດັ ສິນ ໃຈ ປ່ຽນ ອາ ຄານ ເປັນ ຄອນ ໂດ ມ ີນຽມ ຫືຼ 
ຫອ້ງ ຊຸດ.

13. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕດັ ສນິ ໃຈ ທາໍ ລາຍ ອາ ຄານ ຖິມ້ ຫືຼ ປ່ຽນ ມນັເປັນ 
ການ ໃຊ ້ທ່ີ ບ່ໍ ແມນ່ ທ່ີ ຢູ່ ອາ ໄສ ແລະ ໄດ ້ຮບັ ໃບ ອະ ນ ຸຍາດ ທ່ີ ຈາໍ 
ເປັນ ແລະ ໃບ ອະ ນ ຸຍາດ ຍກົ ຍາ້ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລວ້.

14. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງການ ຂາຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ຄອບ ຄວົ ດຽວ (ບ່ໍ 
ລວມ ຫອ້ງ ຄອນ ໂດ ມ ີນຽມ) ແລະ ໃຫກ້ານແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ 
ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 90 ວນັ ກອ່ນ ສິນ້ ສດຸ ໄລ ຍະ 
ການ ເຊ່ົາ. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ປະ ກາດ ຂາຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ໃນ ລາ 
ຄາ ທ່ີ ເໝາ ະ ສມົ ໃນ ໜງັ ສ ືພິມ ຫືຼ ນາໍ ຕວົ ແທນ ອະ ສງັ ຫາ ລ ິມະ ຊບັ 
ພາຍ ໃນ 30 ວນັ ຫຼງັ ຈາກວນັ ທີ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ອອກ. ເຈົ້າ ຂອງ 
ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ອາດ ຈະ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ເຊັນ ໃບ ຢັງ້ ຢືນ ເຈດ ຕະ ນາ ທ່ີ ຈະ 
ຂາຍ ເຮອືນ ນ ັນ້ ຖາ້ SDCI ໄດ ້ຮບັ ການ ຮອ້ງ ຮຽນ. ມ ີຂໍ ້ສນັ ນ ິ
ຖານ ທ່ີ ຫກັ ລາ້ງ ໄດ ້ຂອງ ການ ລະ ເມດີ ຖາ້ ຫອ້ງ ເຮອືນ ບ່ໍ ໄດ ້ຖກື 
ປະ ກາດ ຫືຼ ໂຄ ສະ ນາ ຂາຍ ຫືຼ ຖກື ນາໍ ອອກ ຈາກ ຕະ ຫຼາດ ຫືຼ 
ໃຫ ້ເຊ່ົາ ໃໝ ່ພາຍ ໃນ 90 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ອອກ. ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ທ່ີ ຖກື ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ ດວ້ຍ ເຫດ ຜນົ ນີ ້ມ ີສິດ ດາໍ ເນນີ ການ ຮອ້ງ 
ຟ້ອງ ໄດ ້ຖາ້ ຜູ ້ກຽ່ວ ຮູ ້ສກຶວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ປະ ຕ ິບດັ ຕາ ມ ຂໍ ້ກາໍ 
ນດົ ເຫ່ົຼາ ນີ.້

15. ເຈົ້າ ຂອງ ເຮອືນ ພະ ຍາ ຍາມ ຢດຸ ເຊົາການ ໃຊຫ້ອ້ງ ເຊ່ົາ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ ້
ຮບັ ອະ ນ ຸຍາດພາຍ ໃຕ ້ Land Use Code (ກດົ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ຍ 
ການນາໍ ໃຊ ້ທ່ີ ດນິ) ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ຮບັ  ການແຈງ້ ບອກການ ລະ ເມດີ. 
ເຈົ້າ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ຄກ່ ການ ຊວ່ຍ ເຫືຼຍ ຍກົ ຍາ້ຍ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້
ເຊ່ົາ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ຍາ້ຍ ອອກ ເພ່ືອ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ສາ ມາດ 
ແກ ້ໄຂ ການ ລະ ເມດີ . ການ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ກາ ນ ຍກົ ຍາ້ຍ ສາໍ ລບັ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ທ່ີ ມ ີລາຍ ໄດ ້ຕ ໍາ່ ແມນ່ $2,000; ສາໍ ລບັຜູ ້ເຊ່ົາ ອື່ ນ ແມນ່ຈາໍ 
ນວນ ເທ່ົາ ກນັ ກບັ ຄາ່ ເຊ່ົາ ສອງ ເດອືນ.

16. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ຫຼດຸ ຈາໍ ນວນ ຜູ ້ເຊ່ົາທ່ີ ໃຊຫ້ອ້ງ ຢູ ່ຮວ່ມ 
ກນັ ລງົ ເພ່ືອ ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຂໍ ້ຈາໍ ກດັ ຂອງ Land Use Code 
(ເຊ່ັນ ວາ່ ບ່ໍ ໃຫ ້ເກນີ 8 ຄນົ ຕ່ໍ ຫອ້ງ ຢູ ່ອາ ໄສໜ່ຶງ ຖາ້ອນັ ໃດ ໜ່ຶງ 
ບ່ໍ ກຽ່ວ ຂອ້ງ). 

17. ເຈົ້າ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ຢດຸ ເຊົາການ ເຊ່ົາ ໃນ ເຮອືນ ທ່ີ ປະ ກອບ 
ມ ີADU ທ່ີ ໄດ້ ຮບັ ອະ ນ ຸມດັ ເພ່ືອ ປະ ຕ ິບ ັດ ຕາມ ມາດ ຕະ 
ຖານ ດ້ານ ການ ພດັ ທະ ນາສາໍ ລບັ ADU ຫຼງັ ຈາກ ໄດ້ ຮບັ 
ການແຈງ້ບອກການລະ ເມດີກດົ ໝາຍ Land Use Code. 
(ຖາ້ ການ ລະ ເມດີ ມ ີຢູ ່ວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ໄດ ້ຍາ້ຍ ອອກ ຈາກ ເຮອືນ 
ແລະ ໄດ ້ໃຫ້ ເຊ່ົາ ເຮອືນ ທງັ ສອງ ສວ່ນ, ເຮອືນ ສວ່ນ ໜ່ຶງ ຕອ້ງ  
ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງກບັ ເຂ້ົາ ມາ ຢູ ່ຫືຼ ໃຫ ້ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ). ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ຄາ່ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ການ ຍກົ ຍາ້ຍ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຕອ້ງ 
ຍາ້ຍ ອອກ ໃນ ຈາໍ ນວນ  $2,000 ສາໍ ລບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ມ ີລາຍ ໄດ ້ຕ ໍາ່ ຫືຼ 
ຄາ່ ເຊ່ົາ ສອງ ເດອືນ ໃນ ກ ໍ ລະ ນ ີອື່ ນ. SDCI ອາດ ຈະ ກາໍ ນດົ ໃຫ ້
ເຈົາ້ ຂອງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສເຊັນ ໃບ ຢັງ້ ຢືນເຈດ ຕະ ນາ ຂອງ ຕນົ ທ່ີ ຈະ ຢດຸ 
ເຊົາ ການ ໃຊ ້ADU.

18. SDCI  ໄດ ້ອອກຄາໍ ສ ັງ່ ສກຸ ເສນີ ໃຫ ້ຍາ້ຍ ອອກ ຫືຼ  ໃຫປິ້ດ ທ່ີ ຢູ ່
ອາ ໄສ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຍາ້ຍ ອອກ ຕາມ ກາໍ ນດົ ເວ ລາ ທ່ີ ໃຫ ້ໄວ ້ໃນ 
ຄາໍ ສ ັງ່ ນ ັນ້.
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ການ ບ່ໍ ສາ ມາດ ໃຫ ້ເຫດ ຜນົ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໄວ:້ ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຢດຸ 
ເຊົາການ ເຊ່ົາ ເນື່ອງ ຈາກ (1) ມ ີການ ວາງ ແຜນ ຂາຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ 
ຄອບ ຄວົ ດຽ່ວ, (2) ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຫືຼ ສະ ມາ ຊກິ ຄອບ ຄວົຈາໍ ເປັນ 
ຕອ້ງ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ,່ (3) ມ ີການ ວາງ ແຜນປບັ ປງຸ ຟ້ືນ ຟ ູ ສະ ຖານ ທ່ີ ທ່ີ 
ໃຫຍ ່ຫຼວງ, (4)  ຕອ້ງ ຫຼຸດຈາໍ ນວນ ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ລງົ ເປັນແປ ດ ຄນົ ຫືຼ 
(5) ເຈົາ້ ຂອງເຮອືນ ຈະ ຢດຸ ເຊົາ ການ ໃຊ ້ADU ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ຮບັ 
ແຈງ້ ການ ການ ລະ ເມດີ ແລະ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ສາ ມາດ ໃຫ ້ເຫດ ຜນົ 
ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໄວສ້າໍ ລບັ ການ ຢດຸ ເຊົາການ ເຊ່ົາ ໄດ,້ ຜູ ້ກຽ່ວ ອາດ ຈະ ຖກື ດາໍ 
ເນນີ ການ ບງັ ຄບັ ໃຊ ້ໂດຍທາງ ເມອືງ ແລະ ຖກື ປບັ ໃໝ ທາງ ແພງ່ບ່ໍ 
ເກນີ $2,500.
 ສດິ ໃນ ການ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ສາໍ ລບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ: ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຢດຸ 
ເຊົາການ ເຊ່ົາ ເນື່ອງ ຈາກ (1) ມ ີການ ວາງ ແຜນ ຂາຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ 
ຄອບ ຄວົ ດຽ່ວ, (2) ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຫືຼ ສະ ມາ ຊກິ ຄອບ ຄວົຈາໍ ເປັນ 
ຕອ້ງ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ,່ (3) ມ ີການ ວາງ ແຜນປບັ ປງຸ ຟ້ືນ ຟ ູ ສະ ຖານ ທ່ີ ທ່ີ 
ໃຫຍ ່ຫຼວງ, ແລະ ຖາ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ສາ ມາດ ໃຫ ້ເຫດ ຜນົ ທ່ີ ກາໍ ນດົ 
ໄວສ້າໍ ລບັ ການ ຢດຸ ເຊົາການ ເຊ່ົາ ໄດ,້  ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເພ່ືອ ຮຽກ ຮອ້ງ ເອົາ ຄາ່  ເສຍ ຫາຍ ບ່ໍ ເກນີ $3,000, ຄາ່ ໃຊ ້
ຈາ່ຍ ຕາ່ງໆ ແລະ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທະ ນາຍ ຄວາມ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ.
ສາໍ ລບັ ຂໍ ້ມນູ ເພ່ີມ ເຕມີກຽ່ວ ກບັ  Just Cause Eviction 
Ordinance ໃຫ ້ໂທ ຫາ SDCI ທ່ີ ເບ ີ(206) 615-0808 ຫືຼ 
ເຂ້ົາ ເບິ່ ງ ເວັບ ໄຊ ຂອງ SDCI ທ່ີ www.seattle.gov/sdci.

ການ ດາໍ ເນນີ ການ ທ່ີ ຖ ືວາ່ເປັນການ ຄກຸ ຄາມ ຫືຼ ການ ແກ ້ແຄນ້
ເມອືງ ຫາ້ມ ການ ດາໍ ເນນີ ການ ທ່ີ ເປັນ ການ ແກ ້ແຄນ້ ຕ່ໍ ກບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຫືຼ 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. 

ຫາ້ມ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ໃຫ ້ຄກຸ ຄາມ ຫືຼ ແກ ້ແຄນ້ ຕ່ໍ ກບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ໂດຍການ:

1. ປ່ຽນ ຫືຼ ໄປ ວຸນ້ ວາຍ ກບັ ກະ ແຈປ ະ ຕ ູຫອ້ງ ເຮອືນເຊ່ົາ
2. ເອົາ ປະ ຕ,ູ ປ່ອງ ຢຽ້ມ, ກອ່ງ ຟິວ,  ເຟີ ນ ີເຈ ີຫືຼ ເຄື່ ອງ ຕດິ ຕ ັງ້ 

ອື່ ນໆ ອອກ
3. ຕດັ ສິ່ ງ ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ສະ ໜອງ ໃຫ້
4. ຂບັ ໄລ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ອອກ ຈາກ ສະ ຖານ ທ່ີ ຍກົ ເວັນ້ຜາ່ນ ຂະ ບວນ ການ 

ຂບັ ໄລ ່ທາງ ສານ ທ່ີ ເປັນ ທາງ ການ
5.  ຂບັ ໄລ ່ອອກ, ເພ່ີມ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຫືຼ ຂ ົ່ມ ຂູ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາໍ ລບັ ການ ລາຍ 

ງານ ການ ລະ ເມດີ  ລະ ບຽບກດົ ໝາຍຫາ SDCI ຫືຼ ພະ ແນ 
ກຕາໍຫຼວດ ຫືຼ ສາໍ ລບັ ການ ປະ ຕ ິບດັ ສດິ ທິ ທາງ ກດົ ໝາຍ ຕາ່ງໆ 
ທ່ີ ເກດີ ຂຶນ້ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ການ ເຊ່ົາ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ 

6. ເຂ້ົາ ຫອ້ງ  ເຊ່ົາ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ, ຍກົ ເວັນ້ ໃນ ເຫດ ສກຸ ເສນີ ຫືຼ ຍກົ 
ເວັນ້ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສ ົມ ຜນົ ຫຼງັ ຈາກ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ 
ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ສອງວນັ ຫືຼ ການ ແຈງ້ບອກ ໜ່ຶງວນັໃນ ເວ ລາ ສະ 
ແດງ ຫອ້ງ ເຊ່ົາ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ຊື ້ຫືຼ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ້

7. ຫາ້ມບ່ໍ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ຫືຼ ຕວົ ແທນ ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ອະ ນ ຸຍາດ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາທ່ີ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ນ ັນ້ ໄປ ນາໍ  ແຈກ ຢາຍຂໍ ້ມນູ ໃນ ອາ ຄານ, ຕດິ ປະ ກາດຂໍ ້
ມນູ ໃນ ກະ ດານ ຂາ່ວ ໂດຍ ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ກດົ ລະ ບຽບ ຂອງ ອາ 
ຄານ, ຕດິ ຕ່ໍ ພວົ ພນັ ກບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ ອື່ ນ, ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈດັ ກອງ 
ປະ ຊຸມ ໃນ ຫອ້ງ ຊຸມ ຊນົ ຫືຼ ພ້ືນ ທ່ີ ທ່ີ ໃຊ ້ຮວ່ມ ກນັ

8.  ຂຶນ້ ຄາ່ ທ່ີ ພກັ ອາ ໄສ ປະ ຈາໍ ເດອືນຂຶນ້ ໂດຍ ບ່ໍ ມ ີການ ແຈງ້ບອກ 
ລວ່ງ ໜາ້ ເປັນ ລາ ຍ ລກັ ອກັ ສອນ; 30 ວນັ ສາໍ ລບັ ການ ຂຶນ້ ຄາ່ 
ເຊ່ົາທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່ 10%, 60 ວນັ ສາໍ ລບັ ການ ຂຶນ້ ຄາ່ ເຊ່ົາ ແຕ ່
10% ຂຶນ້ ໄປ

9. ຂຶນ້ ຄາ່ ທ່ີ ພກັ ອາ ໄສ ປະ ຈາໍ ເດອືນບອ່ນ ທ່ີ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສບ່ໍ ຕອບ 
ສະ ໜອງ ໄດ ້ມາດ ຕະ ຖານ ພ້ືນ ຖານ ສາໍ ລບັ ການ ຢູ ່ອາ ໄສ 

ໃນ ກ ໍ ລະ ນ ີສວ່ນ ໃຫຍ ່ກດົ ໝາຍ ຖ ືວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ກາໍ ລງັ ແກ ້
ແຄນ້ ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ດາໍ ເນ ີນ ການ ໃດ ໜ່ຶງ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ພາຍ ໃນ 
90 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ລາຍ ງາກ ການ ລະ ເມດີ ຫາ SDCI ຫືຼ ຫາ 
ພະ ແນ ກຕາໍຫຼວດ ເມອືງ ຊ ີແອັດ ເທີ ລ ຫືຼ ພາຍ ໃນ 90 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ 
ການ ດາໍ ເນນີ ການ ຂອງ ໜວ່ຍ ງານ ລດັ ຖະ ບານ ເຊ່ັນ ວາ່ ການ ເຮັດ 
ການກວດ ກາ. 

ຫາ້ມ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ໃຫ ້ຄກຸ ຄາມ ຫືຼ ແກ ້ແຄນ້ ຕ່ໍ ກບັ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາໂດຍການ:

1.  ປ່ຽນ ຫືຼ ເພ່ີມ ກະ ແຈ ໃສ ່ປະ ຕະ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ
2. ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ສິ່ ງ ຕດິ ຕ ັງ້, ເຟີ ເນ ີເຈ ີຫືຼ ການ ບໍ ລ ິການ ຕາ່ງໆ ທ່ີ 

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສະ ໜອງ ໃຫອ້ອກ
3. ເຈດ ຕະ ນາ ເຮັດ ໃຫ ້ອາ ຄານ ເສຍ ຫາຍ
ສາໍ ລບັ ຂໍ ້ມນູ ເພ່ີມ ເຕມີ ຫືຼ ເພ່ືອ ຍື່ ນ ການ ຮອ້ງ ຮຽນ, ໃຫ ້ໂທ ຫາ 
SDCI ທ່ີ ເບ ີ(206) 615-0808.

ຄາໍ ນ ິຍາມ  ຂອງຜູ ້ເຊ່ົາ
ຍກົ ເວັນ້ Tenant Relocation Assistance Ordinance 
(ຄາໍ ສ ັງ່ ເລ່ືອງ ການຊວ່ຍ ເຫືຼອ ການ ຍກົຍາ້ຍ ຜູ ້ ເຊ່ົາ), ຜູ ້ເຊ່ົາ ມ ີນ ິຍາມ 
ຄວາມ ໝາຍ ເປັນ ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ຫືຼ ຄອບ ຄອງ ອາ ຄານ ຫືຼ ສະ 
ຖານ ທ່ີ ໃດ ໜ່ຶງ ອງີ ຕາມ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ. ນີ ້ລວມ ເອົາ ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ຊ ົ່ວ ຄາວ 
ທ່ີ ພກັ ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ເປັນ ເວ ລາ ໜ່ຶງ ເດອືນ ຫືຼ ດນົ ກວາ່. 
ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ເປັນ ຄາໍ ເວ້ົາ ປາກ ເປ່ົາ ຫືຼ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ 
ກ ໍໄດ.້

ຄາໍ ນ ິຍາມ ຂອງ ຄາ່ ທ່ີຢູອ່າ ໄສ
 ຄາ່ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ລວມ ມ ີຄາ່ ເຊ່ົາ ແລະ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ເປັນ ຊວ່ງ ໄລ ຍະ ຫືຼ 
ປະ ຈາໍ ເດອືນອື່ ນໆ ເຊ່ັນ ວາ່ ຄາ່ການ ເກບັ ຮກັ ສາ, ຄາ່ ຈອດ ລດົ ຫືຼ 
ຄາ່ ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາ່ຍ ໃຫ ້ແກ ່ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ.

ການ   ຂຶນ້ຄາ່ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ
 ໃນ ເມອືງ ຊ ີແອັດ ເທີ ລ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ 
ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ລວ່ງ ໜາ້ 30 ວນັ ກຽ່ວ ກບັ ການ ຂຶນ້ ຄາ່ ທ່ີ ຢູ ່
ອາ ໄສ (ຄາ່ ເຊ່ົາ, ຄາ່ ຈອດ ລດົ, ຄາ່ ເກບັ ຮກັ ສາ ແລະ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ 
ອື່ ນໆ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ ຄາ່ ເຊ່ົາ) ທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່ 10%; ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ 
ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ 60 ວນັ ສາໍ ລບັ ການ ຂຶນ້ ທ່ີ ຫຼາຍກວາ່ 10% ຂຶນ້ 
ໄປ. ການ ຂຶນ້ ຄາ່ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ສາ ມາດ ເລີ່ ມ ໄດ ້ໃນ ຕອນ ຕ ົນ້ ຂອງ ໄລ ຍະ 
ການ ເຊ່ົາ ເທ່ົາ ນ ັນ້ ເຊິ່ ງ ໂດຍ ປກົ ກະ ຕ ິແລວ້ ແມນ່ ຕ ົນ້ ເດອືນ. ແຈງ້ 
ການ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ຕອ້ງ ປະ ກອບ ມ ີຂໍ ້ມນູ ກຽ່ວ ກບັ ວ ິທີ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ເຂ້ົາ 
ເຖງິ ຂໍ ້ມນູ ກຽ່ວ ກບັ ສດິ ແລະ ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ໄດ.້

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ ມາດ ຂຶນ້ຄາ່ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສສາໍ ລບັ ບອ່ນ ພກັ ອາ 
ໄສ ໃດໆ ກ ໍຕາມ ທ່ີບ່ໍ ຕອບ ສະ ໜອງ ໄດ ້ມາດ ຕະ ຖານ ການ ຢູ ່ອາ ໄສ 
ຕ ໍາ່ ສດຸ ຂອງ Residential Rental Inspection Program 
(ໂຄງ ການກວດ ກາ ການ ເຊ່ົາ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ). (http://www.
seattle.gov/dpd/cs/groups/pan/@pan/documents/web_
informational/s048492.pdf)

ເຈົາ້ ຂອງ ແລະ ຜູ ້ພດັ ທະ ນາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ບ່ໍ ສາ ມາດ ຂຶນ້ ຄາ່ຢູ ່ພກັ 
ອາ ໄສ ເພ່ືອ ຫີຼກ ລຽງ ການ ຂ ໍເອົາ ໃບ ອະ ນ ຸຍາດ ຍກົ ຍາ້ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ບອ່ນ ທ່ີ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຈະ ຖກື ທາໍ ລາຍ ຖິມ້, ປບັ ປງຸ ຟ້ືນ ຟ,ູ ປ່ຽນ ການ 
ນາໍ ໃຊ ້ຫືຼ ບອ່ນ ທ່ີ  ຂໍ ້ຈາໍ ກດັ ການ ໃຊ ້ຈະ ຖກື ລບົ ລາ້ງ. (http://
www.seattle.gov/dpd/codesrules/commonquestions/
tenantrelocation/default.htm)



ໜາ້ 4 ໃນ 15                                    ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ 

RENTAL AGREEMENT REGULATION ORDINANCE 
(ຄາໍ ສ ັງ່ ວາ່ ດວ້ຍ ກດົ ລະ ບຽບ ຄວບ ຄມຸ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ)

Rental Agreement Regulation Ordinance 
ຂອງເມອືງຊແີອັດເທີລ (SMC (Seattle Municipal Code, 
ປະມວນ ກດົ ລະບຽບ ເມອືງ ຊ ີແອັດ ເທີ ລ) Chapter 7.24) ຄວບ 
ຄມຸບາງດາ້ນສະເພາະຂອງສນັຍາເຊ່ົາທ່ີຢູອ່າໄສ. ມນັກາໍນດົໃຫ ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາໃຫກ້ານແຈງ້ບອກລວ່ງໜາ້ເປັນລາຍລກັອກັ

 ສອນເປັນເວລາຫກົສບິ (60) ວນັ ກຽ່ວກບັການຂຶນ້ຄາ່ທ່ີຢູອ່າໄສແຕ ່ 
10% ຂຶນ້ໄປພາຍໃນໄລຍະເວລາສບິສອງ (12) ເດອືນ;  
ຫາ້ມສນັຍາເຊ່ົາແບບເດອືນຕ່ໍເດອືນທ່ີກາໍນດົໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາພກັເຊົາເປັນ ເວລາຕ ໍາ່ສດຸທ່ີດນົກວາ່ໜ່ຶງ (1) ເດອືນ ຫືຼ ຕອ້ງເສຍເງນິມດັຈາໍ 
ຫືຼ ມກີານລງົໂທດອື່ ນໆ; ຈາໍກດັຈາໍນວນເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ 
ແລະ ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມ
ການຍາ້ຍເຂ້ົາທ່ີສາມາດຄດິໄລເ່ອົານາໍຜູເ້ຊ່ົາໄດຫຼ້ງັຈາກຍາ້ຍ
ເຂ້ົາມາຢູ;່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ 
ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງ, ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍ ແລະ 
ຄາ່ເຊ່ົາເດອືນ ສດຸ ທາ້ຍເປັນງວດໄດ;້ ກາໍນດົໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ

 ເຊ່ົາຮບັເອົາ ແລະ ສ ົ່ງຄນືເງນິມດັຈາໍອງີຕາມກດົໝາຍລດັ; ແລະ 
ແຈກຢາຍເອກະສານສງັລວມກດົໝາຍຂອງລດັ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 
ກຽ່ວກບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ-ຜູເ້ຊ່ົາທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໂດຍເມອືງຊແີອັດ ເທີລ ໃຫແ້ກຜູ່ເ້ຊ່ົາທ່ີອາດຈະມາເຊ່ົາ, ຜູເ້ຊ່ົາທ່ີຍາ້ຍເຂ້ົາມາຢູແ່ລວ້, 

 ແລະ ໃນເວລາຕ່ໍອາຍສຸນັຍາເຊ່ົາ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດ 
ແກແ້ຄນ້ຜູເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ຜູທ່ີ້ຈະມາເຊ່ົາສາໍລບັການໃຊ ້ຫືຼ ພະຍາຍາມ

 ໃຊສ້ດິຂອງຜູເ້ຊ່ົາພາຍໃຕຄ້າໍສ ັງ່ນີ ້ໄດ.້ Seattle Department 
of Construction and Inspections ເປັນຜູບ້ງັຄບັໃຊຄ້າໍສ ັງ່ນີ.້ 
ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ໃຫໂ້ທຫາ Code Compliance Division 
(ຂະແໜງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ) ຂອງພະແນກທ່ີເບ ີ(206) 
615-0808 ຫືຼ ໄປຕາມລ້ິງນີ:້ http://www.seattle.gov/dpd/
codesrules/commonquestions/rentalhousingproblems/
default.htm

 ການ ຂຶນ້ ຄາ່ ເຊ່ົາ

ເມອືງຊແີອັດເທີລ ບ່ໍຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ຄວບຄມຸຄາ່ເຊ່ົາ. 
ແນວໃດກຕໍາມ, Rental Agreement Regulation 
Ordinance ກາໍນດົໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາໃຫກ້ານ 
ແຈງ້ບອກລວ່ງໜາ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນເປັນເວລາຢາ່ງ

 ໜອ້ຍຫກົສບິ (60) ວນັກຽ່ວກບັການຂຶນ້ຄາ່ທ່ີຢູອ່າໄສ ແຕ ່10% ຂຶນ້ໄປໃນໄລຍະເວລາສບິສອງ (12) ເດອືນ; 
ການຂຶນ້ຄາ່ທ່ີຢູອ່າໄສທ່ີໜອ້ຍກວາ່ 10% ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຫ້

 ການແຈງ້ບອກລວ່ງໜາ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນເປັນເວລາຢາ່ງ
 ໜອ້ຍສາມສບິ (30) ວນັ ອງີຕາມກດົໝາຍຂອງລດັ. ການແຈງ້ 

ບອກເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງລວມມຂີໍມ້ນູກຽ່ວກບັວາ່ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດເຂ້ົາເຖງິ ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດິທິ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູເ້ຊ່ົາໄດ ້ແນວໃດ. ຄາ່ທ່ີຢູອ່າໄສຕອ້ງລວມມຄີາ່ເຊ່ົາ, ຄາ່ຈອດລດົ ແລະ 
ຄາ່ທາໍນຽມການຮກັສາ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມເປັນຊວ່ງໄລຍະອື່ ນໆທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັການເຊ່ົາ. ການບ່ໍໃຫກ້ານແຈງ້ເຕອືນຫກົສບິ (60) 
ວນັທ່ີຈາໍເປັນນີແ້ມນ່ການລະເມດີ SMC 7.24.030.A ແລະ 
SMC 22.206.180.

ຂໍ ້ບນັ ຍດັ ໃນ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາທ່ີ ຖກື ຫາ້ມ

ສນັຍາເຊ່ົາແບບເດອືນຕ່ໍເດອືນ ບ່ໍວາ່ຈະແບບປາກເປ່ົາ ຫືຼ 
ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ບ່ໍສາມາດກາໍນດົໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາພກັເຊົາເກນີໄລ ຍະເວລາເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງສນັຍາໄດ.້ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດ 
ກກັເງນິມດັຈາໍ ຫືຼ ໃຊກ້ານລງົໂທດອື່ ນທ່ີອງີພຽງຢາ່ງດຽວໃສພ້ື່ນ ຖານທ່ີວາ່ຜູເ້ຊ່ົາຍາ້ຍອອກເມ ື່ອສິນ້ສດຸໄລຍະເຊ່ົາເບືອ້ງຕ ົນ້ເທ່ົານ ັນ້.

ແນວໃດກຕໍາມ, ຜູເ້ຊ່ົາທ່ີຕອ້ງການຢດຸເຊົາການເຊ່ົາແບບເດອືນຕ່ໍ 
ເດອືນຕອ້ງໃຫກ້ານແຈງ້ບອກເປັນລາຍລກັອກັສອນແກເ່ຈົາ້ຂອງ 

ເຮອືນເຊ່ົາຢາ່ງໜອ້ຍຊາວ (20) ວນັລວ່ງໜາ້ກອ່ນສິນ້ສດຸໄລຍະເຊ່ົາ.  
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍມພີນັທະແບງ່ສວ່ນຄາ່ເຊ່ົາ ເມ ື່ອຜູເ້ຊ່ົາຍາ້ຍ

 ອອກຫຼງັຈາກເລ່ີມຕ ົນ້ໄລຍະການເຊ່ົາແລວ້.

ເງນິ ມດັ ຈາໍ ຄາ່ ເຊ່ົາ

ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງການເກບັເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ, ເງນິມດັຈາໍ  ແລະ ຈາໍນວນເງນິນ ັນ້ຕອ້ງໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນສນັຍາເຊ່ົາທ່ີເປັນລາຍ ລກັອກັສອນ.  ຈາໍນວນທງັໝດົຂອງເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ  
ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາບ່ໍສາມາດເກນີຈາໍນວນເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຕັມ ເດອືນທາໍອດິ. ນອກນ ັນ້, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງກະກຽມ ແລະ  
ໃຫລ້າຍການກວດ ຫືຼ ໃບແຈງ້ທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນແກຜູ່

 ້ເຊ່ົາທ່ີອະທິບາຍສະພາບ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາ 
ຍທ່ີມຢີູແ່ລວ້ຂອງເຮອືນຢູຂ່ອງຜູເ້ຊ່ົາໃນການເລ່ີມຕ ົນ້ການເຊ່ົາ.  ໃບແຈງ້ນີຕ້ອ້ງໄດເ້ຊັນ ແລະ ລງົວນັທີໂດຍເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ  ແລະ ຜູເ້ຊ່ົາ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງໃຫສ້າໍເນົາຂອງລາຍການ ກວດແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເພ່ືອເປັນບນັທຶກຂອງຜູເ້ຊ່ົາ, ແລະ, ຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍ, 
ໃຫສ້າໍເນົາປ່ຽນແທນໃໝອ່ກີອນັໜ່ຶງໂດຍບ່ໍເສຍຄາ່.

ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາທງັໝດົຕອ້ງເອົາເຂ້ົາໃນບນັຊກີາງ ແລະ 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງໃຫຊ້ື່ , ທ່ີຢູ ່ແລະ ສະຖານທ່ີຝາກເງນິມດັ
ຈາໍໃຫແ້ກຜູ່ເ້ຊ່ົາ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງແຈງ້ບອກຜູເ້ຊ່ົາກຽ່ວກບັ
ການປ່ຽນແປງຕາມມາກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີຝາກເງນິມດັຈາໍ.

ຕອ້ງສ ົ່ງຄນືເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາອງີຕາມ RCW (Revised Code 
of Washington, ປະມວນ ກດົໝາຍ ສະບບັ ປບັປງຸ ຂອງ ລດັ ວໍ ຊງິ 
ຕນັ) 59.18.280 ເມ ື່ອສິນ້ສດຸການເຊ່ົາ.

ເງນິ ມດັ ຈາໍ ຄາ່ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ສດັ ລຽ້ງ

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາສາມາດເກບັເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັ 
ລຽ້ງໄດ,້ ແຕມ່ນັບ່ໍສາມາດເກນີ 25% ຂອງຄາ່ເຊ່ົາເຕັມເດອືນທາໍອດິ. 
ບ່ໍສາມາດຮຽກຮອ້ງເອົາເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງໄດ ້

 ຖາ້ສດັນ ັນ້ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນສດັຊວ່ຍເຫືຼອຕ່ໍກບັຜູເ້ຊ່ົາ. ແນວໃດກຕໍາມ, 
 ຜູເ້ຊ່ົາຮບັຜິດຊອບສາໍລບັຄາ່ເສຍຫາຍທ່ີເກດີຈາກສດັຊວ່ຍເຫືຼອ ຂອງຜູເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ສດັຊວ່ຍເຫືຼອຂອງແຂກຂອງຜູເ້ຊ່ົາ. ເງນິມດັຈາໍຄາ່
 ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງອາດຈະຖກືເກບັເພ່ີມຕື່ ມໃສເ່ງນິມດັຈາໍຄາ່ ເຊ່ົາ.

ຂໍຕ້ກົລງົໃນການຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງຕອ້ງ
 ລວມມຢີູໃ່ນສນັຍາເຊ່ົາທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫືຼ ສວ່ນເພ່ີມທ່ີເປັນ ລາຍລກັອກັສອນຂອງສນັຍານ ັນ້, ລະບຈຸາໍນວນເງນິມດັຈາໍດ ັງ່ກາ່ວ 

ແລະ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍເປັນງວດໄດຖ້າ້ຜູເ້ຊ່ົາ
 ຮອ້ງຂໍ.

ຖາ້ການຢູອ່າໄສຂອງສດັລຽ້ງເລ່ີມຕ ົນ້ໃນເວລາເລ່ີມການເຊ່ົາ,  ຕອ້ງລະບເຸງນິມດັຈາໍນ ັນ້ໃນສນັຍາເຊ່ົາ. ຖາ້ການຢູອ່າໄສຂອງສດັລຽ້ງ
ເລ່ີມຕ ົນ້ຫຼງັຈາກເລ່ີມການເຊ່ົາແລວ້, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງໃຫ ້ສວ່ນເພ່ີມທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຕ່ໍກບັສນັຍາເຊ່ົາ.

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດຮກັສາສວ່ນໃດໆກຕໍາມຂອງເງນິມດັ
ຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງສາໍລບັຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກດີຈາກສດັ
ລຽ້ງທ່ີຜູເ້ຊ່ົາໄດຮ້ບັຜິດຊອບແລວ້.

ຕອ້ງສ ົ່ງຄນືເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງອງີຕາມ RCW 
59.18.280 ເມ ື່ອສິນ້ສດຸການເຊ່ົາ.

ຄາ່ ເຊ່ົາ ສດັ

ອະນຍຸາດໃຫເ້ກບັເງນິຄາ່ເຊ່ົາເພ່ືອລຽ້ງສດັໄດ.້

ການ ກາໍ ນດົ ຄາ່ ການ ຈອດ ລດົ

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ລະ ບ ຸຈາໍ ນວນ ເງນິ ຄາ່ ຈອດ ລດົ ໃດ ໜ່ຶງ ຢູ ່ໃນ ສນັ 
ຍາ ການ ຈອດ ລດົ ຕາ່ງ ຫາກ ຫືຼ ຢູ ່ໃນ ເອ ກະ ສານ ເພ່ີມ ເຕມີ ໃສ ່ສນັ ຍາ 
ເຊ່ົາ.
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 ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ການ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ່

ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູແ່ມນ່ເງນິຄາ່ທາໍນຽມທ່ີບ່ໍສ ົ່ງຄນືອງີຕາມ
ຄາໍນຍິາມຂອງລດັ ແລະ ເມອືງ.

ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູທ່ີ່ອະນຍຸາດໃຫເ້ກບັແມນ່ຈາໍກດັ
 ໃສແ່ຕຄ່າ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຂໍເອົາລາຍງານການກວດຄດັຜູເ້ຊ່ົາ,  

ຫືຼ ລາຍງານສນິເຊື່ ອ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການອະນາໄມຫອ້ງ ເຮອືນເຊ່ົາຫຼງັຈາກສິນ້ສດຸການເຊ່ົາ.

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການຂໍເອົາລາຍງານການກວດຄດັຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍສາ
 ມາດເກນີຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍປກົກະຕສິາໍລບັການຂໍເອົາລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວໃນ

 ເມອືງຊແີອັດເທີລ; ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດເກບັເອົາເງນິຈາກ 
ຜູເ້ຊ່ົາເກນີຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕວົຈງິຂອງລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວ. ເຈົາ້ຂອງ

 ເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງໃຫໃ້ບຮບັເງນິແກຜູ່ເ້ຊ່ົາສາໍລບັຄາ່ທາໍນຽມຕາ່ງໆທ່ີເກບັ
 ເອົາສາໍລບັການຂໍເອົາລາຍງານການກວດຄດັຜູເ້ຊ່ົາ. ເຈົາ້ຂອງ 

ເຮອືນເຊ່ົາຍງັຕອ້ງເອົາຊື່  ແລະ ທ່ີຢູຂ່ອງໜວ່ຍງານລາຍງານທ່ີເຮັດ ລາຍງານນີໃ້ຫແ້ກຜູ່ເ້ຊ່ົາ ແລະ ບອກສດິທິຂອງຜູເ້ຊ່ົາໃນການໄດຮ້ບັ
 ສາໍເນົາລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວໂດຍບ່ໍເສຍຄາ່.

ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາເລືອກເກບັຄາ່ອະນາໄມແບບບ່ໍສ ົ່ງຄນື, ເຈົາ້
ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດຕດັເອົາຄາ່ທາໍນຽມເພ່ີມເຕມີຈາກເງນິມດັ
ຈາໍຄາ່ເຊ່ົາຂອງຜູເ້ຊ່ົາໃນຕອນສິນ້ສດຸການເຊ່ົາໄດ.້

ຫາ້ມເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາເກບັຄາ່ທາໍນຽມຄ ັງ້ດຽວໃດໆກ ໍ
ຕາມໃນຕອນເລ່ີມຕ ົນ້ການເຊ່ົານອກຈາກເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ, 
ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງ, ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ່

 ແບບບ່ໍສ ົ່ງຄນືທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຫືຼ ຄາ່ເຊ່ົາເດອືນສດຸທາ້ຍ.

ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູບ່ໍ່ສາມາດເກນີ 10% 
ຂອງຄາ່ເຊ່ົາເຕັມເດອືນທາໍອດິ ຍກົເວັນ້ໃນກລໍະນບີອ່ນທ່ີ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕວົຈງິສາໍລບັຂໍເອົາລາຍງານການກວດຄດັຜູເ້ຊ່ົາ, 

 ຫືຼ ລາຍງານສນິເຊື່ ອເກນີ 10%, ຄາ່ດ ັງ່ກາ່ວອາດຈະ 
ລວມຢູໃ່ນຄາ່ທາໍນຽມແບບບ່ໍສ ົ່ງຄນືນ ັນ້. ແນວໃດກຕໍາມ, 
ຈາໍນວນທງັໝດົຂອງເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມການ ຍາ້ຍເຂ້ົາບ່ໍສາມາດເກນີຈາໍນວນເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຕັມເດອືນທາໍອດິ.

ສງັລວມຂໍຈ້າໍກດັກຽ່ວກບັເງນິມດັຈາໍຄາ່ ເຊ່ົາ, ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງ ແລະ 
ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ່

ຈາໍນວນທງັໝດົຂອງເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມການ
ຍາ້ຍເຂ້ົາບ່ໍສາມາດເກນີຈາໍນວນເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຕັມເດອືນທາໍອດິ. 
ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາແບບບ່ໍສ ົ່ງຄນືບ່ໍສາມາດເກນີ 10% 
ຂອງຄາ່ເຊ່ົາເຕັມເດອືນທາໍອດິ. ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັ ລຽ້ງບ່ໍສາມາດເກນີ 25% ຂອງຄາ່ເຊ່ົາເຕັມເດອືນທາໍອດິ. ຂດີ 
ຈາໍ ກດັ ຈາໍ ນວນ ການ ເກບັ ຄາ່ ມດັ ຈາໍ ຮບັ ປະ ກນັ ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ 
ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ການ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ທ່ີ ບ່ໍ ສ ົ່ງ ຄນື ໃຫ ້ແມນ່ ບ່ໍ ນາໍ ໃຊ ້ກບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຜູ ້ທ່ີ 
ເຊ່ົາ ເປັນ ເຮອືນ ຢູ ່ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ຄອບ ຄວົ ດຽ່ວ ຖາ້ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ 
ແມນ່ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ຕ ົນ້ ຕໍ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ.

ການ ຊາໍ ລະ ເງນິ ເປັນ ງວດ

ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ່

ຖາ້ຈາໍນວນທງັໝດົຂອງເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ  ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູແ່ບບບ່ໍສ ົ່ງຄນືລວມກນັເກນີ 25% 
ຂອງຄາ່ເຊ່ົາເຕັມເດອືນທາໍອດິ, ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດເລືອກຈາ່ຍຈາໍນວນ ເງນິທງັໝດົເປັນງວດໄດດ້ ັງ່ນີ:້

• ສາໍລບັການເຊ່ົາທ່ີມໄີລຍະຫກົ (6) ເດອືນຂຶນ້ໄປ, ຜູເ້ຊ່ົາອາດ
ຈະເລືອກຈາ່ຍເປັນງວດລາຍເດອືນຫກົ (6) ຕດິຕ່ໍກນັ ໂດຍ 
ເລີ່ ມແຕກ່ານເລ່ີມຕ ົນ້ການເຊ່ົາເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

• ສາໍລບັການເຊ່ົາທ່ີມໄີລຍະແຕສ່າມສບິ (30) ວນັຫາຫກົ (6) 

ເດອືນ, ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດເລືອກຈາ່ຍເປັນງວດບ່ໍເກນີສີ່  (4) ງວດ
ເທ່ົາກນັທ່ີມໄີລຍະເວລາເທ່ົາກນັນບັຕ ັງ້ແຕເ່ລ່ີມການເຊ່ົາເປັນ 
ຕ ົນ້ໄປ. 

• ສາໍລບັການເຊ່ົາທ່ີເປັນແບບເດອືນຕ່ໍເດອືນ, 
ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດເລືອກຈາ່ຍເປັນສອງ (2) ງວດເທ່ົາກນັ, ໂດຍທ່ີ
ງວດທາໍອດິຕອ້ງຈາ່ຍໃນເວລາເລ່ີມຕ ົນ້ການເຊ່ົາ ແລະ ງວດທີ
ສອງຈາຍໃນມືທ້າໍອດິຂອງໄລຍະເຊ່ົາລາຍເດອືນທີສອງ.

ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດສະເໜີກາໍນດົເວລາການຈາ່ຍເປັນງວດອື່ ນເພ່ືອໃຫ ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາພິຈາລະນາເຫັນດນີາໍໄດ.້  ຖາ້ມກີານຕກົລງົ ເຫັນດຮີວ່ມກນັນາໍແຜນການຈາ່ຍທາງເລືອກ, ຕອ້ງໄດບ້ອກລາຍລະ
 ອຽດໃນສນັຍາເຊ່ົາທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫືຼ ສວ່ນເພ່ີມສນັຍາທ່ີ 

ເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ການບ່ໍຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ/ຫືຼ  ຄາ່ທາໍນຽມແບບບ່ໍສ ົ່ງຄນືໃນງວດຕາ່ງໆແມນ່ການລະເມດີສນັຍາເຊ່ົາ 
ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ຫືຼ 
ໃຫ ້ຍາ້ຍອອກໃນ 10 ວນັ ອງີຕາມ RCW 59.12.030(4).

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດຄດິຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆນາໍຜູເ້ຊ່ົາສາໍລບັ
ແຜນການຈາ່ຍເງນິເປັນງວດໄດ.້

ຂໍກ້າໍນດົໃນການອະນຍຸາດແຜນການຈາ່ຍເປັນງວດສາໍລບັການ 
ຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູບ່ໍ່ນາໍໃຊກ້ບັຜູເ້ຊ່ົາທ່ີ

 ເຊ່ົາທ່ີຢູອ່າໄສໃນເຮອືນແບບຄອບຄວົດຽວ ຫືຼ ຫອ້ງເຊ່ົາເສມີເຕມີທ່ີ 
ຕດິກບັເຮອືນໃຫຍ ່ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນອາໄສຢູໃ່ນເຮອືນເປັນການ ຢູອ່າໄສຕ ົນ້ຕໍຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນ.

ຄາ່ ເຊ່ົາ ເດອືນ ສດຸ ທາ້ຍ

ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດເລືອກຈາຍຄາ່ເຊ່ົາເດອືນສດຸທາ້ຍເປັນງວດໄດ.້

ສາໍລບັການເຊ່ົາທ່ີມໄີລຍະຫກົ (6) ເດອືນຂຶນ້ໄປ, ຜູ ້
ເຊ່ົາສາມາດເລືອກຈາ່ຍເປັນງວດລາຍເດອືນເທ່ົາກນັ (6) 
ງວດຕດິຕ່ໍກນັ ໂດຍເລ່ີມແຕເ່ດອືນທາໍອດິຂອງການ 
ເຊ່ົາ; ການເຊ່ົາທ່ີມໄີລຍະແຕຫ່ກົສບິ (60) ວນັ ຫາຫກົ (6) 
ເດອືນ, ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດເລືອກຈາ່ຍເປັນງວດເທ່ົາກນັບ່ໍເກນີສີ່  (4) 
ງວດທ່ີມໄີລຍະເວລາເທ່ົາກນັ ໂດຍເລ່ີມແຕກ່ານເລ່ີມຕ ົນ້ການເຊ່ົາ
ເປັນໄປໄດ.້ 

ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດສະເໜີກາໍນດົເວລາການຈາ່ຍເປັນງວດອື່ ນເພ່ືອໃຫ ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາພິຈາລະນາເຫັນດນີາໍໄດ.້ ຖາ້ມກີານຕກົລງົເຫັນດ ີຮວ່ມກນັນາໍແຜນການຈາ່ຍທາງເລືອກ, ຕອ້ງໄດບ້ອກລາຍລະອຽດ
ໃນສນັຍາເຊ່ົາທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫືຼ ສວ່ນເພ່ີມສນັຍາທ່ີເປັນ
ລາຍລກັອກັສອນ. 

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດຄດິຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆນາໍຜູເ້ຊ່ົາສາໍລບັ
ແຜນການຈາ່ຍເງນິເປັນງວດໄດ.້

ຂໍກ້າໍນດົໃນການອະນຍຸາດແຜນການຈາ່ຍເປັນງວດສາໍລບັຄາ່ເຊ່ົາ 
ເດອືນສດຸທາ້ຍບ່ໍນາໍໃຊກ້ບັຜູເ້ຊ່ົາທ່ີເຊ່ົາທ່ີຢູອ່າໄສໃນເຮອືນແບບ ຄອບຄວົດຽວ ຫືຼ ຫອ້ງເຊ່ົາເສມີເຕມີທ່ີຕດິກບັເຮອືນໃຫຍ ່ຖາ້ເຈົາ້ ຂອງເຮອືນອາໄສຢູໃ່ນເຮອືນເປັນການຢູອ່າໄສຕ ົນ້ຕໍຂອງເຈົາ້ຂອງ 
ເຮອືນ.

ເງນິ ມດັ ຈາໍ ຄາ່ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ສດັ ລຽ້ງ

ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດເລືອກຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງເປັນ
ງວດລາຍເດອືນສາມ (3) ງວດເທ່ົາກນັ ໂດຍເລ່ີມໃນເດອືນເຕັມ 
ທາໍອດິທ່ີສດັລຽ້ງເຂ້ົາຢູອ່າໄສໃນເຮອືນເຊ່ົານ ັນ້.  ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດສະ ເໜີກາໍນດົເວລາການຈາ່ຍເປັນງວດອື່ ນເພ່ືອໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ
ພິຈາລະນາເຫັນດນີາໍໄດ.້ ຖາ້ມກີານຕກົລງົເຫັນດຮີວ່ມກນັນາໍແຜນ
ການຈາ່ຍທາງເລືອກ, ຕອ້ງໄດບ້ອກລາຍລະອຽດໃນສນັຍາເຊ່ົາທ່ີ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫືຼ ສວ່ນເພ່ີມ ສນັຍາທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ.



ໜາ້ 6 ໃນ 15                                    ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ 

ຖາ້ຜູເ້ຊ່ົາຕອ້ງການຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ, 
ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູ,່ ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງ 
ຫືຼ ຄາ່ເຊ່ົາເດອືນສດຸທາ້ຍເປັນງວດ, ຜູເ້ຊ່ົາຕອ້ງຮອ້ງຂໍແຜນການ

 ຈາ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ.

ສງັ ລວມ ກຽ່ວ ກບັ ສດິ ທິ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງແຈກຢາຍເອກະສານສງັລວມກດົໝາຍວາ່
ດວ້ຍເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ ແລະ ຜູເ້ຊ່ົາ ແລະ ປະມວນກດົລະບຽບ 
ວາ່ດວ້ຍທ່ີຢູອ່າໄສໃຫເ້ຊ່ົາຂອງເມອືງຊແີອັດເທີລທ່ີອະທິບາຍສດິ, 
ພນັທະ ແລະ ການແກໄ້ຂປວົແປງຕາ່ງໆຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ແລະ ຜູເ້ຊ່ົາອງີຕາມກດົໝາຍເຫ່ົຼານີ.້ ສາມາດປະຕບິດັຕາມຂໍ້
ກາໍນດົນີໄ້ດໂ້ດຍການແຈກຢາຍເອກະສານເຜີຍແຜ ່Information 
for tenants (ຂໍ ້ມນູ ສາໍລບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ) ສະ ບບັ ປດັ ຈ ຸບນັ ຂອງ Seattle 
Department of Construction. ຕອ້ງເອົາເອກະສານນີໃ້ຫແ້ກ ່
ຜູທ່ີ້ຊອກຫາເຮອືນເຊ່ົາແຕລ່ະຄນົ, ເອົາໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາໃນເວລາເຮັດສນັ
ຍາເຊ່ົາໃໝ ່ແລະ ໃນເວລາຕ່ໍສນັຍາເຊ່ົາ. ຜູເ້ຊ່ົາແບບເດອືນຕ່ໍ 
ເດອືນຕອ້ງໄດຮ້ບັສະບບັຫຼາ້ສດຸຂອງເອກະສານນີຢ້າ່ງໜອ້ຍໜ່ຶງຄ ັງ້ຕ່ໍ

 ປີ. ໃນເວລາຕ່ໍສນັຍາເຊ່ົາ, ອາດຈະແຈກຢາຍ Information for 
tenants ທາງ ອ ີເລັກ ໂທ ຣ ນກິ ໍ ໄດ.້ ສາມາດເບິ່ ງສະບບັຫຼາ້ສດຸຂອງ 
Information for tenants ໄດ ້ທ່ີ: awww.seattle.gov/dpd/
cms/groups/pan/@pan/documents/web_informational/
dpdd016420.pdf

ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍສາມາດແຈກຢາຍສງັລວມຂໍມ້ນູ 
ດ ັງ່ກາ່ວອງີຕາມຂໍກ້າໍນດົເຫ່ົຼານີໄ້ດ,້ ຜູເ້ຊ່ົາສາມາດຢດຸເຊົາ ສນັຍາເຊ່ົາໄດໂ້ດຍການແຈງ້ບອກເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  
ນອກນ ັນ້, ຜູເ້ຊ່ົາຍງັສາມາດ, ໂດຍການຮອ້ງຟ້ອງທາງແພງ່ ຕ່ໍກບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, ຮອ້ງຟ້ອງເອົາຄາ່ເສຍຫາຍຕວົຈງິ,  ຄາ່ທະນາຍຄວາມ ແລະ ຄາ່ປບັໃໝບ່ໍເກນີ $500 ໄດ.້ ຖາ້ ສານຕດັສນິວາ່ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຈງົໃຈບ່ໍປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົນີ,້  
ການປບັໃໝອາດສງູເຖງິ $1,000. 

ການ ລະ ເມດີ

ການລະ ເມດີ Rental Agreement Regulation 
Ordinance ຈະຖກືປບັໃໝເປັນຈາໍນວນເງນິ $500 
ສາໍລບັການລະເມດີຄ ັງ້ທາໍອດິ ແລະ $1000 ສາໍ
ລບັການລະເມດີໃນຄ ັງ້ຕ່ໍໆໄປທ່ີເກດີຂຶນ້ພາຍໃ
ນຫາ້ (5) ປີນບັຈາກການລະເມດີຄ ັງ້ທາໍອດິ. 
ສາມາດອທຸອນໃບສ ັງ່ປບັໃໝຫາ City of Seattle Hearing 
Examiner (ຜູກ້ວດຫາການໄຕສ່ວນຂອງເມອືງຊແີອັດເທີ ລ) ໄດ.້ 
ການລະເມດີຍງັຈະເຮັດໃຫໄ້ດຮ້ບັແຈງ້ການການລະເມດີຫຼງັຈາກ ການອອກໃບສ ັງ່ປບັໃໝສອງ (2) ຄ ັງ້ແລວ້ນາໍອກີ.

ສດິທິການຮອ້ງຟ້ອງສວ່ນບກຸຄນົຂອງຜູເ້ຊ່ົາ

ຖາ້ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາພະຍາຍາມບງັຄບັໃຊຂ້ໍບ້ນັຍດັຂອງສນັຍາ 
ເຊ່ົາທ່ີຂດັກບັ:

1. ຂໍກ້າໍນດົໃຫສ້ນັຍາເຊ່ົາຕອ້ງປະກອບມຂີໍບ້ນັຍດັສະເພາະເຈາະ
ຈງົ;

2. ຂໍຈ້າໍກດັທ່ີນາໍໃຊກ້ບັເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ, 
ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເສຍຫາຍຈາກສດັລຽ້ງ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມການ ຍາ້ຍເຂ້ົາຢູແ່ບບບ່ໍສ ົ່ງຄນື; ຫືຼ

3. ຂໍກ້າໍນດົໃຫນ້າໍໃຊແ້ຜນການຊາໍລະເງນິເປັນງວດ
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຈະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຕ່ໍກບັຜູເ້ຊ່ົາສາໍລບັ:

1. ຄາ່ເສຍຫາຍຕວົຈງິທ່ີເກດີຂຶນ້ກບັຜູເ້ຊ່ົາເນື່ອງຈາກການບງັຄບັ 
ໃຊຂ້ອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ;

2. ຈາໍນວນສອງເທ່ົາຂອງຈາໍນວນເງນິປບັໃໝທ່ີກາໍນດົໄວໂ້ດຍ 
ເມອືງຊແີອັດເທີລ;

3. ນວນສອງເທ່ົາຂອງເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາທ່ີເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ 
ເກບັເອົາ ຫືຼ ກກັໄວຢ້າ່ງບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 

4. ບ່ໍເກນີ $3,000; ແລະ
5. ຄາ່ທະນາຍ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງສານທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ.

ການຍກົເວັນ້ສດິ ຫືຼ ການແກໄ້ຂຢຽ່ວຢາຂອງຜູເ້ຊ່ົາ

ບ່ໍມສີນັຍາເຊ່ົາທ່ີຢູອ່າໄສໃດ, ບ່ໍວາ່ຈະເປັນແບບປາກເປ່ົາ 
ຫືຼ ລາຍລກັອກັສອນ, ສາມາດຍກົເວັນ້ສດິທິ ຫືຼ 
ການແກໄ້ຂຢຽ່ວຢາພາຍ ໃຕ ້Rental Agreement Regulation 
Ordinance ນີ ້ແນວໃດກຕໍາມ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາອາດຈະ
ເຫັນດຍີກົເວັນ້ບາງຂໍກ້າໍນດົສະເພາະເຈາະຈງົຂອງຄາໍສ ັງ່ນີໄ້ດ.້ 
ເພ່ືອເຮັດສິ່ ງນີ,້ ຕອ້ງຕອບສະໜອງໄດເ້ງ ື່ອນໄຂຕ່ໍໄປນີ:້

1. ສນັຍາເຊ່ົາຕອ້ງລະບແຸຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັຂໍບ້ນັ ຍດັຕາ່ງໆທ່ີຈະຖກືຍກົເວັນ້;
2. ສນັຍາຕອ້ງບ່ໍປະກດົໃນສນັຍາໃຫເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ສນັຍາເຊ່ົາທ່ີເປັນ 

ແບບຟອມມາດຕະຖານ;
3. ຕອ້ງບ່ໍມຄີວາມບ່ໍຍຕຸທິາໍທ່ີໃຫຍຫຼ່ວງໃນສະພາບການເຈລະຈາຕ່ໍ

ລອງຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ ແລະ ຜູເ້ຊ່ົາ; ແລະ
4. ຜູເ້ຊ່ົາຕອ້ງມທີະນາຍຄວາມເປັນຕວົແທນຜູທ່ີ້ໄດອ້ະນມຸດັສນັ

 ຍາວາ່ເປັນໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງຄາໍສ ັງ່ນີ.້
 

ຂໍຍ້ກົເວັນ້

ຂໍບ້ນັຍດັຕາ່ງໆຂອງຄາໍສ ັງ່ນີທ່ີ້ກາໍນດົ ແລະ ຈາໍກດັຈາໍນວນ 
ການເກບັເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍ ເຂ້ົາຢູແ່ບບບ່ໍສ ົ່ງຄນື, ແລະ ການຈາ່ຍເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ 
ຄາ່ທາໍນຽມການຍາ້ຍເຂ້ົາຢູເ່ປັນງວດ ບ່ໍນາໍໃຊກ້ບັຜູເ້ຊ່ົາທ່ີເຊ່ົາຢູໃ່ນ
ບອ່ນຢູອ່າໄສທ່ີເປັນແບບຄອບຄວົດຽວ ຖາ້ບອ່ນຢູອ່າໄສນ ັນ້ແມນ່
ການຢູອ່າໄສຫຼກັຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນນ ັນ້.

ການສ ົ່ງຄນື ຫືຼ ການກກັເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາໄວ,້ ຂໍກ້າໍນດົໃຫ ້ສະໜອງລາຍການກວດສະພາບຫອ້ງເຊ່ົາ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົໃຫ ້
ເອົາເງນິມດັຈາໍໄວໃ້ນບນັຊກີາງ ແລະ ເປີດເຜີຍສະຖານທ່ີຂອງ 
ບນັຊນີ ັນ້ໃຫແ້ກຜູ່ເ້ຊ່ົາ ຍງັໄດຮ້ບັຍກົເວັນ້ຈາກກດົລະບຽບໄດ້

 ເຊ່ັນກນັ. ແນວໃດກຕໍາມ, Washington State Residential 
Landlord-Tenant Act ຍງັຄວບຄມຸຂໍກ້າໍນດົເຫ່ົຼານີຢູ້.່
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ຄາໍ ສ ັງ່ ອື່ ນ ຂອງ ເມອືງ ທ່ີ ມ ີຜນົ ກະ ທບົ ຕ່ໍ ກບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ

1.  Open Housing and Public Accommodations 
Ordinance (ຄາໍ ສ ັງ່ ວາ່ ດວ້ຍທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ເປີດກວາ້ງ ແລະ 
ການ ອາໍ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ສາ ທາ ລະ ນະ)  

ຄາໍສ ັງ່ນີຫ້າ້ມການເລືອກປະຕບິດັທ່ີອງີໃສເ່ຊືອ້ຊາດ, ສຜິີວ, 
ຄວາມເຊື່ ອ, ສາສະໜາ, ບນັພະບລູດຸ, ປະເທດກາໍເນດີ, 
ອາຍ,ຸ ເພດ, ສະຖານະການແຕງ່ງານ, ລດົສະນຍິມົທາງເພດ, 
ລກັສະນະທາງເພດ, ອດຸມົຄະຕທິາງການເມອືງ, 
ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນ Housing Choice Vouchers  
Program (Section 8), ຫືຼ ຄວາມພິການ; ກາໍນດົໃຫເ້ຈົາ້ 
ຂອງເຮອືນໃຫກ້ານເຊ່ົາແບບໃຜມາກອ່ນໄດເ້ຊ່ົາກອ່ນ; ແລະ  ຍອມຮບັເງນິອດຸໜນູ ແລະ ແຫຼງ່ລາຍຮບັທາງເລືອກອື່ ນເພ່ືອ 
ຈາ່ຍຄາ່ທ່ີຢູອ່າໄສຂອງຜູເ້ຊ່ົາ. ການສອບຖາມກຽ່ວກບັຄາໍສ ັງ່ນີ ້ແລະ 
ການຮອ້ງຮຽນການລະເມດີຄວນນາໍສ ົ່ງຫາ Seattle Office for 
Civil Rights (ຫອ້ງການສດິທິພນົລະເມອືງຂອງຊແີອັດເທີລ) 
ທ່ີເບ ີ(206) 684-4500.

2. ຄາໍ ສ ັງ່ ວາ່ ດວ້ຍ ການ ປ່ຽນ ເປັນ ຄອນ ໂດ ມ ີນຽມ ແລະ ຫອ້ງ ຊຸດ
ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ອາ ຄານ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ຖກື ປ່ຽນ ເປັນ ຄອນ ໂດ ມ ີນຽມ ຫືຼ ຫອ້ງ 
ຊຸດ, ຄາໍ ສ ັງ່ ວາ່ ດວ້ຍ ການ ປ່ຽ ນ ເປັນ ຄອນ ໂດ ມ ີນຽມ ແລະ ຫອ້ງ ຊຸດ 
ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ມ ີການກວດ ກາ ຕາມ ປະ ມວນ ກດົ ລະ ບຽບ ທ່ີ ຢຸ ່ອາ ໄສ.

ນອກ ນ ັນ້, ໃນ ການ ປ່ຽນ ເປັນ ຄອນ ໂດ ມ ີນຽມ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ 
ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ 120 ວນັກຽ່ວ ກບັ ການ ປ່ຽນ 
ດ ັງ່ ກາ່ວ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕດັ ສນິ ໃຈ ບ່ໍ ຊື ້ຫອ້ງ ເຮອືນ  ທ່ີ ຕນົ ເຊ່ົາ ຢູ ່ນ ັນ້, ຜູ ້
ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ມ ີສດິ ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ການ ຍກົ ຍາ້ຍ ທຽບ ເທ່ົາ ກບັ 
ເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ ສາມ  (3) ເດອືນ ຖາ້ ລາຍ ຮບັ ປະ ຈາໍ ປີ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາກ 
ທກຸ ແຫຼງ່ ລາຍ ຮບັ ບ່ໍ ເກນີ 80 ເປີ ເຊັນ ຂອງ ລາຍ ຮບັ ສະ ເລຍ່ ໃນ ພ້ືນ 
ທ່ີ ນ ັນ້, ເຊິ່ ງ ປບັ ສາໍ ລບັ ຂະ ໜາດ ຄອບ ຄວົ. ຄວົ ເຮອືນ ທ່ີ ມ ີຄນຸ ສມົ ບດັ 
ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ການ ຍກົ ຍາ້ຍ ແລະ ທ່ີ ລ ວມ ມ ີສະ ມາ ຊກິ ທ່ີ ມ ີ
ອາ ຍ ຸຫກົ ສບິ ຫາ້ (65) ປີ ຂຶນ້ ໄປ ຫືຼ ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ມ ີ"ຄວາມ ຕອ້ງ ການ 
ພິ ເສດ" ຕາມ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໄວ ້ໃນ ຄາໍ ສ ັງ່ ນີ ້ອາດ ຈະ ມ ີຄ ຸນ ສມົ ບດັ ໄດ ້ຮບັ 
ການ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ເພ່ີມ ເຕມີ ນາໍ ອກີ. 

ໃນ ການ ປ່ຽນ ເປັນ ຫອ້ງ ຊຸດ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ການ ແຈງ້ບອກ  120 
ວນັ ກຽ່ວ ກບັເຈດ ຕະ ນາ ຂາຍ ຫອ້ງ ເຮອືນ ນ ັນ້. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕດັ ສນິ ໃຈ ບ່ໍ 
ຊື ້ຫອ້ງ ເຮອືນ ທ່ີ ຕນົ ເຊ່ົາ ຢູ,່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕ ້ອງ ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ການ ຍກົ 
ຍາ້ຍ ຈາໍ ນວນ $500.

ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ການ ຍກົ ຍາ້ຍ ຈາ່ຍ ໃຫ ້ໂດຍ ກງົ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ໂດຍ ເຈົາ້ 
ຂອງ  ຫືຼ ຜູ ້ພດັ ທະ ນາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ. ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ໃຫ ້ຢາ່ງ 
ຊາ້ ບ່ໍ ກາຍ ວນັ ທີ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ອອກ ຈາກ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຂອງ ຕນົ.

ສາໍ ລບັ ຂໍ ້ມນູ ເພ່ີມ ເຕມີ, ໃຫ ້ຕດິ ຕ່ໍ ຫາ SDCI Code Compliance 
(ຝາ່ຍ ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ ຂອງ) ທ່ີ ເບ ີ(206) 615-
0808.

3. Tenant Relocation Assistance Ordinance

ຄາໍ ສ ັງ່ ນີ ້ນາໍ ໃຊໃ້ນ ເວ ລາ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຖກື ຍກົ ຍາ້ຍ ຍອ້ກ ການ ທາໍ ລາຍ ທ່ີ 
ຢູ ່ອາ ໄສ, ການ ປ່ຽນ ການ ນາໍ ໃຊ,້ ການ ປບັ ປງຸ ຟ້ືນ ຟ ູຂະ ໜາດ ໃຫຍ ່
ຫືຼ ຍອ້ນ ການ ລບົ ລາ້ງ ຂໍ ້ຈາໍ ກດັ ການ ໃຊ ້ຈາກ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ການ 
ອດຸ ໜນູ. ເຈົາ້ ຂອງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ທີວ ວາງ ແຜນ ກດິ ຈະ ກາໍ ການ ພດັ ທະ 
ນາ ຕອ້ງ ຂ ໍເອົາ ໃບ ອະ ນ ຸຍາດ  ຍກົ ຍາ້ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລ ະ ໃບ ອະ ນ ຸຍາດ ກໍ່ 
ສາ້ງ ແລະ ນາໍ ໃຊ ້ກອ່ນ ການ ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ທກຸ ຄນົ ຕອ້ງ 
ໄດ ້ຮບັ ການ ແຈງ້ບອກ  90 ວນັ ກຽ່ວ ກບັ ກດິ ຈະ ກາໍ ທ່ີ ຈະ ຮຽກ ຮອ້ງ ໃຫ ້
ເຂົາ ເຈົາ້ ຍາ້ຍ ອອກ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ລາຍ ໄດ ້ຕ ໍາ່ ທ່ີ ມ ີສດິ ຜູ ້ທ່ີ ລາຍ ໄດ ້ປະ ຈາໍ ປີ 
ຂອງ ເຂົາ ເຈົາ້ ບ່ໍ ເກນີ 50% ຂອງ ລາຍ ໄດ ້ສະ ເລຍ່ ໃນ ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີ ນ ັນ້ 
ຈະ ໄດ ້ຮບັ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ການ ຍກົ ຍາ້ຍ ເປັນ ເງນິ ສດົ. ມນັ ແມນ່ ການ 
ລະ ເມດີ ນະ ໂຍ ບາຍ ນີ ້ໃນ ການ ຂຶນ້ ຄາ່ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ເພ່ືອ ຈດຸ ປະ ສງົ ຫີຼກ 
ລຽງ ການ ຂ ໍເອົາ ໃບ ອະ ນ ຸຍາຍ ຍກົ ຍາ້ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ. ໂທ ຫາ SDCI ທ່ີ ເບ ີ
(206) 615-0808 ສາໍ ລບັ ຂໍ ້ມນູ ເພ່ີມ ເຕມີ.

4. ການ ສອ້ມ ແປງ ແລະ ການ ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ—ປະ ມວນ ກດົ ລະ 
ບຽບ ວາ່ ດວ້ ຍ ການ ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແລະ ອາ ຄານ

 ຄາໍ ສ ັງ່ ນີ ້ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ຕອບ ສະ ໜອງ ໄດ ້ມາດ ຕະ 
ຖານ ຕ ໍາ່ ສດຸ ສະ ເພາະ ແລະ ຮກັ ສາ ໃຫ ້ອາ ຄານ ຢູ ່ໃນ ການ ສອ້ມ ແປງ 
ທ່ີ ດ.ີ ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ເຮັດ ການ ສອ້ມ ແປງ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ 
ມາດ ລາຍ ງານການ ສອ້ມ ແປງ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນໄດໂ້ດຍ ໂທ ຫາ SDCI ທ່ີ 
ເບ ີ(206) 615-0808. ຖາ້ ຜູກ້ວດ ກາ ພບົ ເຫັນ ການ ລະ ເມດີ ລະ 
ບຽບ ກດົ ໝາຍ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຈະ ຖກື ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ເຮັດ ການ ແກ ້ໄຂ ທ່ີ 
ຈາໍ ເປັນ.

5. Third Party Billing Ordinance (ຄາໍ ສ ັງ່ ວາ່ ດວ້ຍ ການ 
ຮຽກ ເກບັ ເງນິໃຫ ້ ພາກ ສວ່ນ ທີ ສາມ)

 ຄາໍ ສ ັງ່ ນີ ້ກາໍ ນດົ ກດົ ລະ ບຽບ ສາໍ ລບັ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຜູ ້ທ່ີ, ໂດຍ ຕນົ 
ເອງ ຫືຼ ຜາ່ນ ບໍ ລ ິສດັ ເອ ກະ ຊນົ, ຮຽກ ເກບັ ເງນິ ນາໍ ຜູ ້ເຊ່ົາສາໍ ລບັ ຄາ່ 
ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ ທ່ີ ສະ ໜອງ ໃຫ ້( ຄາ່ ບໍ ລ ິການນ ໍາ້, ນ ໍາ້ ເສຍ, ໄຟ 
ຟ້າ) ແຍກ ຕາ່ງ ຫາກ ຈາກ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົາ້. ຄາໍ ສ ັງ່ ນີ ້ນາໍ ໃຊ ້ກບັ 
ທກຸ ອາ ຄານ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ທ່ີ ມ ີຫອ້ງເຮອືນ ຢູ ່ອາ ໄສ ແຕ ່ສາມ ຫອ້ງ ຂຶນ້ ໄປ.

 ກດົ ລະ ບຽບ ນີ ້ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຫືຼ ຕວົ ແທນ ຮຽກ ເກບັ 
ເງນິ ໃຫ ້ຂໍ ້ມນູ ສ ະ ເພາະ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ໃບ ບນິ ຂອງ ເຂົາ ເຈົາ້ ແລະ 
ເປີດ ເຜີຍ ວ ິທີ ການ ຮຽກ ເກບັ ເງນິ ຂອງ ຕນົ , ບ່ໍ ວາ່  ຈະ ຢູໃ່ນ ສນັ ຍາ ເຊົາ 
ຫືຼ ໃນ ໃບ ແຈງ້ ການ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແຍກ ຕາ່ງ ຫາກ ກ ໍຕາມ. 
ມນັ ເປັນ ການ ລະ ເມດີ ຄາໍ ສ ັງ່ ນີ ້ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ນາໍ ໃຊ ້ວ ິທີ 
ການ ຮຽກ ເກບັ ເງນິ ໃໝ ່ໂດຍ ບ່ໍ ແຈງ້ບອກ ຢາ່ງ ເໝາະ ສມົ.

ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ຄດັ ຄາ້ນ ການ ຮຽກ ເກບັ ເງນິ ໃຫ ້ພາກ ສວ່ນ ທີ ສາມ ໄດ ້
ໂດຍ ການ ແຈງ້ບອກ ຕວົ ແທນ ຮຽກ ເກບັ ເງນິ ແລະ ອະ ທິ ບາຍ ພ້ື ນ 
ຖານ ຂອງ ການ ຄດັ ຄາ້ ນ ນ ັນ້. ຕອ້ງ ເຮັດ ສິ່ ງ ນີ ້ພາຍ ໃນ 30 ວນັ ຫຼງັ 
ຈາກ ໄດ ້ຮບັ ໃບ ບນິ.  ຕວົ ແທນ ຮຽກ ເກບັ ເງນິ ຕອ້ງ ຕດິ ຕ່ໍ ຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ ເພ່ືອ 
ເປີດ ເຜີຍ ການ ຄດັ ຄາ້ນ ນ ັນ້ ພາຍ ໃນ 30 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ຮບັ ການ 
ແຈງ້ບອ ກ ການ ຄດັ ຄາ້ນ. ນອກ ນ ັນ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍງັ ສາ ມາດ ຍື່ ນ ການ ຮອ້ງ 
ຮຽນ ນາໍ  Seattle Office of the Hearing Examiner (ຫອ້ງ 
ການ ຜູກ້ວດ ກາ ການ ໄຕ ່ສວນ ເມອືງ ຊ ີແອັ ດ ເທີ ລ) ຫືຼ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ຕ່ໍ ສານ. ຖາ້ ຜູກ້ວດ ກາ ການ ໄຕ ່ສວນ ຫືຼ ສານ ຕດັ ສນິ 
ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ຊະ ນະ , ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ອາດ ຈະ ຖກື ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຈາ່ຍ ຄາ່ ປບັ 
ໃໝ. 

6.  Rental Registration and Inspection Ordinance  
(RRIO, ຄາໍ ສ ັງ່ ວາ່ ດວ້ຍ ການ ລ ົງ ທະ ບຽນ ແລະ ການກວດ 
ກາການ ເຊ່ົາ)

ຈດຸ ປະ ສງົ ຂອງ  Rental Registration and Inspection 
program (ໂຄງ ການ ລງົ ທະ ບຽນ ແລະ ກວດ ກາ ການ ເຊ່ົາ) ແມນ່ 
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ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັໃຫ ້ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ໃຫ ້ເຊ່ົາ ທງັ ໝດົໃນ ເມອືງ ຊ ີ ແອັ ດ ເທີ ລ ຕອ້ງ ປອດ ໄພ ແລະ ຕອບ ສະ ໜອງ ໄດ ້ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ການບ ໍາ ລງຸ 
ຮກັ ສາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ພ້ືນ ຖານ. ໂດຍ ເລີ່ ມ ແຕ ່ປີ 2014 ເປັນ ຕ ົນ້ ມາ 
ເຈົາ້ ຂອງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ທກຸ ຄນົ ໃນ ເມອືງ ຊ ີແອັດ ເທີ ລ, ໂດຍ ມ ີຂໍ ້ຍກົ ເວັນ້ 
ແບບ ຈາໍ ກດັ ສະ ເພາະ ຈາໍ ນວນ ໜ່ຶງ, ຕອ້ງ ລງົ ທະ ບຽນ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ 
ເຂົາ ເຈົາ້ ນາໍ ເມອືງ. ການ ລງົ ທະ ບຽນ ໃຊ ້ໄດ ້ເປັນ ເວ ລາ ຫາ້ ປີ. ບ່ໍ ສາ 
ມາດ ຂບັ ໄລ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ອອກ ຈາກ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ໄດ ້ຖາ້ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້ ບ່ໍ ໄດ ້
ລງົ ທະ ບຽນ ນາໍ ເມອືງ. ໂດຍ ມ ີຂໍ ້ຍກົ ເວັນ້ຈາໍ ນວນໜອ້ຍ  ໜ່ຶງ, ທ່ີ ຢູ ່
ອາ ໄສ ທງັ ໝດົ ຕອ້ງ ຖກືກວດ ກາ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ໜ່ຶງ ຄ ັງ້ ໃນ ທກຸໆ ສບິ ປີ. 
ການກວດ ກາ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ຕອ້ງ ຖກື ດາໍ ເນນີ ໂດຍ ຜູກ້ວດ ກາ ທ່ີ ທາງ ເມອືງ 
ອະ ນ ຸມດັ ຫືຼ ໂດຍ ເຈົາ້ ໜາ້ ທ່ີກວດ ກາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ/ການ ແບງ່ ເຂດ ຂອງ 
ເມອືງ . ສາ ມາດ ຂ ໍເອົາຂໍ ້ມນູ ກຽ່ວ ກບັ ໂຄງ ການ RRIO ໄດ ້ໂດຍ 
ການ ໂທ ຫາເບ ີ(206) 684-4110 ຫືຼ ໂດຍ ການ ເຂ້ົາ ເບິ່ ງ ເວັບ ໄຊ 
ຂອງ ໂຄງ ການທ່ີ  www.seattle.gov/RRIO.

Washington Residential 
    Landlord-Tenant Actໝ

ວດ  59.18 RCW.  
 ພນັ ທະ ວາ່ ດວ້ຍ ຄວາມ ບໍ ລ ິສດຸ ໃຈ
ກດົ ໝາຍ ລດັກາໍ ນດົ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງດາໍ 
ເນນີ ການ ດວ້ຍ ຄວາມ ບໍ ລ ິສດຸ ຕ່ໍ ກນັ ແລະ ກນັ.

ຜູ ້ເຊ່ົາ ສວ່ນ ໃຫຍ ່ທ່ີ ເຊ່ົາ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ແມນ່ ຢູ ່ພາຍ ໃຕ ້ກດົ ໝາຍ 
Washington State Residential Landlord-Tenant Act. 
ແນວ ໃດ ກ ໍຕາມ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ບາງ ຄນົ ສະ ເພາະ ໄດ ້ຮບັ ການ ຍກົ ເວັນ້ ເປັນ 
ການ ສະ ເພາະ ຈາກ ກດົ ໝາຍ ນີ.້ 

ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ທ່ີ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລວ້ ບ່ໍ ຢຸ ່ພາຍ ໃຕ ້ການ ຄວບ ຄມຸ ຂອງ ກດົ 
ໝາຍ ນີ ້ແມນ່: 

•  ຜູ ້ເຊ່ົາ ພ້ືນ ທ່ີໃນ ບອ່ນ ຈອດ ເຮອືນ ແບບ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ໄດໂ້ດຍ ປກົ 
ກະ ຕ ິແລວ້ ຢູ ່ພາຍ ໃຕ ້ການຄວບ ຄມຸ ຂອງ Mobile Home 
Landlord-Tenant Act (ກດົ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ຍ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ-ຜູ ້ເຊ່ົາ ເຮອືນ ແບບ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ໄດ)້ (RCW 59.20).  
ແນວ ໃດ ກ ໍຕາມ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຂອງ ທງັ ພ້ືນ ທ່ີ ຈອດ ແລະ ເຮອືນ ແບບ 
ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ໄດ ້ໂດຍ ປກົ ກະ ຕ ິແລວ້ ຢຸ ່ພາຍ ໃຕ ້ການ ຄວບ ຄມຸ 
ຂອງ ກດົ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ.

•  ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສໃນ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ຊ ົ່ວ ຄາວ ເຊ່ັນ ວາ່ ໂຮງ ແຮມ ແລະ 
ໂມ ເທ ລ; ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ ສະ ຖານ ທ່ີ ສາ ທາ ລະ ນະ ຫືຼ ສະ ຖານ 
ການ ແພດ ເອ ກະ ຊນົ, ສະ ຖາ ບນັທາງສາ ສະ ໜາ,  ການ ສກຶ ສາ,  
ການພກັ ຜອ່ນ ຫືຼ ສະ ຖານ ດດັ ສາ້ງ ຕາ່ງໆ; ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ 
ບອ່ນ ຢູ ່ແບບ ຄອບ ຄວົ ດຽວ ທ່ີ ເຊ່ົາ ຢູ ່ເປັນ ສວ່ນ ໜ່ຶງ ຂອງ ການ ເຊ່ົາ 
ດນິ ກະ ສ ິກາໍ; ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ທ່ີ ສະ ໜອງ ສາໍ ລບັ ການ 
ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຟາມ ຕາມ ລະ ດ ູການ.

•  ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ມສີນັ ຍາ ເງນິ ມດັ ຈາໍ ເພ່ືອ ຊື ້ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້. ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ 
ເຊ່ົາ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ຄອບ ຄວົ ດຽວ ໂດຍ ມ ີທາງ ເລືອກ ຊື ້ຂາດ 
ໂຕ, ຖາ້ ທະ ນາຍ ຄວາມ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ອະ ນ ຸມດັລກັ ສະ ນະ ຂອງ 
ສນັ ຍາເຊ່ົາ ນ ັນ້. ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ໄດ ້ເຊັນ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ພອ້ມ ສດິ ການ ຊືໃ້ນ 
ອະ ນາ ຄດົ ແຕ ່ຍງັ ບ່ໍ ທນັ ປະ ຕ ິບດັສດິ ການ ຊື ້ນ ັນ້ ເທ່ືອ ແມນ່ ຍງັ ຢູ ່
ພາຍ ໃຕ ້ການ ຄວບ ຄມຸ ຂອງ ກດົ ໝາຍ ນີ ້ເຊ່ັນ ກນັ.

•   ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເປັນລກູ ຈາ້ງ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເມ ື່ອ ສນັ ຍາ 
ຂອງ ເຂົາ ເຈົາ້ ລະ ບ ຸວາ່ ພວກ ເຂົາ ພຽງ ແຕ ່ສາ ມາດ ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ 
ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໄ ດຕ້າບ ໃດ ທ່ີ ພວກ ເຂົາ ຍງັ ເຮັດ ວຽກ ຢູ ່(ເຊ່ັນ 
ວາ່ ຜູ ້ຈດັ ການ ເຮອືນ ອາ ພດັ ເມນັ).

•   ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ກາໍ ລງັ ເຊ່ົາ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ຄອບ ຄວົ ດຽວ ເປັນ ເວ ລາ 
ໜ່ຶງ ປີ ຂຶນ້ ໄປ, ເມ ື່ອ ທະ ນາຍ ຄວາມ ຂອງ ເຂົາ ເຈົາ້ ໄດ ້ອະ ນ ຸມດັ 
ຂໍ ້ຍກົ ເວັນ້.

•  ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ກາໍ ລງັ ໃຊ ້ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ສາໍ ລບັຈດຸ ປະ ສງົ ທາງ ການ ຄາ້ 
ຫຼາຍກວາ່ ທ່ີ ຈະ ເປັນ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ. 

ສດິ ທິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທກຸ ຄນົ
ໂດຍບ່ໍສນົວາ່ພວກເຂົາຈະຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄວບຄມຸຂອງ 
Residential Landlord-Tenant Act ຫືຼບ່ໍກຕໍາມ, ຜູເ້ຊ່ົາທກຸ 
ຄນົມສີດິທິພ້ືນຖານເຫ່ົຼານີອ້ງີຕາມກດົໝາຍອື່ ນຂອງລດັ: ສດິໃນ 
ການມທ່ີີຢູອ່າໄສທ່ີສາມາດຢູອ່າໄສໄດ; ການປກົປ້ອງຈາກການ ເລອືກປະຕບິດັທ່ີຜິດກດົໝາຍ; ສດິທິໃນການໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ 
ຮບັຜິດຊອບການບາດເຈບັທາງຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ 
ຊບັສນິທ່ີເກດີຈາກຄວາມປະໝາດລະເລີຍຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ;  
ການປກົປ້ອງຈາກການກກັ ແລະ ຢຶດຊບັສນິສວ່ນຕວົໄວໂ້ດຍເຈົາ້
ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ.

ປະເພດສນັຍາເຊ່ົາ
ສນັຍາເຊ່ົາແບບເດອືນຕ່ໍເດອືນ.ສນັຍານີມ້ກີາໍນດົເວລາບ່ໍແນນ່ອນ, 
ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ຄາ່ເຊ່ົາຈະຈາ່ຍເປັນເດອືນ ຫືຼ 
ໄລຍະເວລາສ ັນ້ອື່ ນ. ສນັຍາສາມາດເປັນລາຍລກັອກັສອນ  
ຫືຼ ແບບປາກເປ່ົາກໄໍດ,້ ແຕຖ່າ້ມກີານເກບັເອົາຄາ່ທາໍ

 ນຽມປະເພດຕາ່ງໆ ຫືຼ ເງນິມດັຈາໍທ່ີສາມາດສ ົ່ງຄນືໄດ,້ 
ສນັຍາຕອ້ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. [RCW 59.18.260]

ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແບບ ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ ສບື ຕ່ໍ ຈນົ ກວາ່ ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແຈງ້ບອກ 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນຢາ່ງ ໜອ້ຍ 20 ວນັ 
ກອ່ນ ສ ິ້ນ ສດຸ ໄລ ຍະ ການ ເຊ່ົາ. ໃນ ສະ ພາບ ການ ປ່ຽນ ເປັນ ຄອນ ໂດ 
ມ ີນຽມ ຫືຼ ການ ປ່ຽນ ແປງ ນະ ໂຍ ບາຍ ທ່ີ ບ່ໍ ລວມ ເອົາ ເດັກ ນອ້ຍ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ 90 
ວນັແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ. [RCW 59.18.200]  ສາ ມາດ ຂຶນ້ ຄາ່ ເຊ່ົາ ໄດ ້ຫືຼ 
ປ່ຽນ ແປງ ກດົ ລະ ບຽບ ໄດ ້ທກຸ ເວ ລາ ໂດຍ ມ ີເງ ື່ອນ ໄຂວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 30 ວນັ ກອ່ນ ວນັ ທີ ມ ີຜນົ ນາໍ ໃຊ ້ຂອງ ການ ຂຶນ້ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຫືຼ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ກດົ ລະ ບຽບ. [RCW 59.18.140]

ການ ເຊ່ົາ ແບບ ມ ີກາໍ ນດົແນນ່ອນ. ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ພກັ 
ເຊົາ ເປັນ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ທ່ີ ແນນ່ອນ ແລະ ຈາໍ ກດັ ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໃນ ການ ປ່ຽນ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ຕາ່ງໆ ຂອງ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ. 
ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ຈິ່ງ ໃຊ ້ໄດ.້ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ໄລ 
ຍະ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ, ບ່ໍ ສາ ມາດ ຂຶນ້ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຫືຼ ປ່ຽນ ແປງ ກດົ ລະ ບຽບ ໄດ ້
ເວັນ້ ເສຍ ແຕ ່ວາ່ ທງັ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ເຫັນ ດ ີນາໍ ກນັ. 
ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ທ່ີ ມ ີໄລ ຍະ ເວ ລາ ດນົ ກວາ່ໜ່ຶງ ປີ ຕອ້ງ ມ ີການ ຮບັ ຮອງ ສນັ 
ຍາ ເຊ່ົາ. [RCW 59.18.210]

ການ ເລືອກ ປະ ຕ ິບດັ ທ່ີ ຜິດ ກດົ ໝາຍ
 ກດົ ໝາຍ ລດັ ຖະ ບານ ກາງ ຫາ້ມ ບ່ໍ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ປະ ຕ ິເສດ 
ໃຫ ້ເຊ່ົາ ແກ ່ບກຸ ຄນົ ໃດ ໜ່ຶງ ຫືຼ ກາໍ ນດົ ເງ ື່ອນ ໄຂ ການ ເຊ່ົາ ທ່ີ ແຕກ ຕາ່ງ 
ໃສ ່ບກຸ ຄນົ ໃດ ໜ່ຶງ ທ່ີ ອງີ ໃສ ່ເຊືອ້ ຊາດ, ສ ີຜິວ, ສາ ສະ ໜາ, ເພດ, 
ຄວາມ ພິ ການ, ສະ ຖາ ນະ ທາງ ຄອບ ຄວົ (ການ ມ ີລກູ ຫືຼ ການ ຂ ໍ
ເອົາ ການ ຄຸມ້ ຄອງ ດ ູແລ ເດັກ) ຫືຼ ຊາດ ກາໍ ເນດີ. [Fair Housing 
Act (ກດົ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ຍ ຸຕ ິທາໍ) 42 USC s. 3601 
et.seq. 1988] ກດົ ໝາຍ ລດັ  ໃຫກ້ານ ປກົ ປ້ອງ ແກ ່ບກຸ ຄນົ ດຽວ 
ກນັ ເຊ່ັນ ດຽວ ກນັ ກບັ ສາໍ ລບັ ສະ ຖາ ນະ ທາງ ຄອບ ຄວົ, ຄວາມ ເຊື່ ອ, 
ການ ມ ີຄວາມ ພິ ການ ດາ້ກ ການ ຮບັ ຮູ,້ ຈດິ ໃຈ ຫືຼ ດາ້ນ ຮາ່ງ ກາຍ. 
ຖາ້ ທາ່ນ ຄດິ ວາ່ ທາ່ນ ໄດ ້ຖກື ປະ ຕ ິເສດທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ໃຫ ້ເຊ່ົາ ຫືຼ 
ເປັນ ຜູ ້ເຄາະ ຮາ້ຍ ຈາກ ການ ເລືອກ ປະ ຕ ິບດັ ດາ້ນ ທ່ີ ຢອູ າ ໄສ ໃຫ ້ຍື່ ນ 
ການ ຮອ້ງ ຮຽນ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ນາໍ Washington State 
Human Rights Commission  ລດັ ວໍ ຊງິ ຕນັ. ນອກ ນ ັນ້ ທາ່ນ 
ຍງັ ສາ ມາດຍື່ ນ ການ ຮອ້ງ ຮຽນ ນາໍ ຂະ ແໜງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສຍ ຸຕ ິທາໍ ລດັ 
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ຖະ ບານ ກາງ ຂອງ Department of Housing and Urban 
Development (ກະ ຊວງ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແລະ ການ ພດັ ທະ ນາ ຕວົ 
ເມອືງ) ຫືຼ ພະ ແນກ ສດິ ທິ ມະ ນດຸ ປະ ຈາໍ ເມອືງ ຂອງ ທາ່ນ.

ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ
 ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ເຊັນ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແລວ້, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ສບື ຕ່ໍ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ 
ເພ່ືອ ຮກັ ສາ ການ ມ ີສດິ ໃນ ການ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ພາຍ ໃຕ ້ກດົ ໝາຍ ນີ.້ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຄວນ ເຂ້ົາ ໃຈ ສິ່ ງ ທ່ີ ຕນົ ຕອ້ງ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ໃນ ການ ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ 
ໄສ ທ່ີ ຕນົ ເຊ່ົາ ເຊ່ັນ ກນັ.  ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຮບັ ຜິດ ຊອບ 
ຄວາມເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ເກດີ ຂຶນ້ ຍອ້ນ ຄວາມ ປະ ໝາດ ລະ ເລີຍ ຂອງ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ກຽມ ພອ້ມ ຮບັ ເອົາ ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ສາໍ 
ລບັ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ຕນົ ເອງ ກໍ່ ຂຶນ້. [RCW 59.18.060]

ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ຜິດ ກດົ ໝາຍໃນ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ
ບາງ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ອາດ ຈະ ປະ ກດົ ໃນ ຂໍ ້ຕກົ ລງົ ຫືຼ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາແມນ່ 
ບ່ໍ ຖກື ກດົ ໝາຍ ແລະ  ບ່ໍ ສ າ ມາດ ບງັ ຄບັ ໃຊ ້ໄດ ້ພາຍ ໃຕ ້ກດົ ໝາຍ. 
[RCW 59.18.230] ສິ່ ງ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ລວມ ມ:ີ

• ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ຍກົ ເລີກ ສດິ ຕາ່ງໆ ທ່ີມອບ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ໂດຍ 
Landlord-Tenant Act ຫືຼ ທ່ີ ໄປ ສະ ຫຼະສດິ ທິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາໃນ 
ການ ປກົ ປ້ອງ ຕນົ ເອງ ໃນ ສານ ຕ່ໍ ກບັ ການ ຮອ້ງ ຟ້ອງກາ່ວ ຫາ 
ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ.

•  ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ລະ ບ ຸວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈະ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທະ ນາຍ 
ຄວາມ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ພາຍ ໃຕ ້ສະ ພາບ ການ ໃດໆ ກ ໍ
ຕາມ ຖາ້  ມ ີການ ຮອ້ງ ຟ້ອງຂໍ ້ຂດັ ແຍງ່ ນາໍ ສານ.

• ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ຈາໍ ກດັ ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ໃນສະ ພາບ ການ ຕ ່າງໆ ບອ່ນ ທ່ີ ໂດຍ ປກົ ກະ ຕ ິແລວ້ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຮບັ ຜິດ ຊອບ.

• ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາເຫັນ ດ ີນາໍຜູ ້ຕດັ ສນິ ສະ ເພາະ ໃດ ໜ່ຶງ 
ໃນ ເວ ລາ ເຊັນ ສນັ ຍາເຊ່ົາ .

• ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຂ້ົາ ຢູ ່ໃນ ຫອ້ງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ໄດ ້ໂດຍ ບ່ໍ ມ ີການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ເໝາ ະ ສມົ.

•  ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາ່ຍ ຄາ່ ຄວາມເສຍ ຫາຍ ທງັ ໝດົ  ທ່ີ 
ເກດີ ຂຶນ້ ກບັ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເຖງິ ແມນ່ ວາ່ ມນັ ບ່ໍ ເກດີ ຈາກ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຫືຼ ແຂກ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ກ ໍຕາມ.

• ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ທ່ີ ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຢຶດ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ໄວ ້ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຊາ້.

ຄວາມ ເປັນ ສວ່ນ ຕວົ—ການ ເຂ້ົາ ເຖງິຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຂອງ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ [RCW 59.18.150]
 ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ 
ຢາ່ງ ໜອ້ຍສອງວນັ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ເຈດ ຕະ ນາ  ຂອງ ພວກ ເຂົາໃນ 
ການ ເຂ້ົາ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ເໝາະ ສມົ. ແນວ ໃດ ກ ໍຕາມ, ຜູ ້
ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ບ່ໍ ປະ ຕ ິເສດ ຢາ່ງ ບ່ໍ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ໃນ ການ ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເຂ້ົາ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາໄດ ້
ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ  ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ໜ່ຶງວນັ ກຽ່ວ ກບັຈດຸ ປະ ສງົ ເຂ້ົາ ໄປ ໃນ 
ເວ ລາ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໄວ ້ເພ່ືອ ສະ ແດງ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ຊື ້ຫືຼ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ ້ຫືຼ ຕວົ ຈງິ. ກດົ ໝາຍ ກາໍ ນດົ ໄວ ້ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈະ ຕອ້ງ 
ບ່ໍ ປະ ຕ ິເສດ ຢາ່ງ ບ່ໍ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ເພ່ືອ ມາ ສອ້ມ ແປງ, ປບັ ປງຸ ຫືຼ ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້. 
ໃນ ກ ໍ ລະ ນ ີເກດີ ເຫດ ສກຸ ເສນີ ຫືຼ ຖາ້ ມ ີການ ປະ ຖິມ້ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້, 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ເຂ້ົາ ໄດ ້ໂດຍ ບ່ໍ ຕອ້ງ ແຈງ້ບອກ. 

ເງນິ ມດັ ຈາໍ ແລະ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ອື່ ນໆ
 ເງນິ ມດັ ຈາໍ ທ່ີ ສ ົ່ງ ຄນື ໄດ ້
 ພາຍ ໃຕກ້ດົ ໝາຍ Landlord-Tenant Act, ຄາໍ ສບັ “ເງນິ ມດັ 
ຈາໍ” ສາ ມາດ ນາໍ ໃຊ ້ກບັ ເງນິທ່ີ ສາ ມາດ ສ ົ່ງ ຄນື ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ເທ່ົາ 
ນ ັນ້. ຖາ້ມ ີການ ເກບັ ເອົາ ເງນິ ມດັ ຈາໍ ທ່ີ ສ ົ່ງ ຄນື ໄດ,້ ກດົ ໝາຍ ກາໍ ນດົ 
ໃຫ:້

• ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ. ມນັ ຕອ້ງ ລະ ບ ຸວາ່ ເງນິ 
ມດັ ຈາໍ ແຕ ່ລະ ອນັ ແມນ່ ເພ່ືອ ຫຍງັ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ເຮັດ ຫຍງັ 
ເພ່ືອ ໃຫ ້ໄດ ້ເງນິ ຄນື. [RCW 59.18.260]

• ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ໃບ ຮບັ ເງນິ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ສາໍ ລບັ ເງນິ 
ມດັ ຈາໍ ແຕ ່ລະ ອນັ. [RCW 59.18.270]

•  ຕອ້ງ ປະ ກອບ ຂໍ ້ມນູລາຍ ການກວດ ຫືຼ ໃບ ແຈງ້ ທ່ີ ອະ ທິ ບາຍ 
ສະ ພາບ ເງ ື່ອນ ໄຂ ຂອງ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ເຊັນ ມນັ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ສາໍ ເນົາ ທ່ີ 
ເຊັນ ຊື່ ແລວ້. [RCW 59.18.260]

• ຕອ້ງວາງ ເງນິ ມດັ ຈາໍ ໄວ ້ໃນ ບນັ ຊ ີກາງຢູ ່ທະ ນາ ຄານ ຫືຼ  ບໍ ລ ິ
ສດັຄນົ ກາງ ຮບັ ຝາກ ຊບັ ສນິ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ແຈງ້ ເປັນ ລາຍ 
ລກັ ອກັ ສອນ ບອ່ນ ທ່ີ ເງນິ ມດັ ຈາໍ ຖກື ຮກັ ສາ ໄວ.້ ຍກົ ເວັນ້ ມ ີການ 
ສາ້ງ  ບາງຂໍ ້ຕກົ ລງົ ອື່ ນ ເປັນ ລາຍ ລ ອກັ ສອນ, ດອກ ເບຍ້ ທ່ີ ໄດ ້
ຮບັ ຈາກ ເງນິ ມດັ ຈາໍ ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. [RCW 
59.18.270]

ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທ່ີ ບ່ໍ ສ ົ່ງ ຄນື
ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ ຈະບ່ໍ  ສ ົ່ງ ຄນື ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ວາ່ ຈະ ຢູ ່ໃນ ສະ ພາບ 
ການ ໃດໆ ກ ໍຕາມ. ຖາ້ ມ ີການ ຮຽກ ເກບັ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທ່ີ ບ່ໍ ສ ົ່ງ ຄນື, ສນັ 
ຍາ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແລະ ຕອ້ງ ລະ ບ ຸວາ່ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ  
ຈະ ບ່ໍ ຖກື ສ ົ່ງ ຄນື. ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທ່ີ ບ່ໍ ສ ົ່ງ ຄນືໃນ ທາງ ກດົ ໝາຍ ບ່ໍ ສາ ມາດ 
ເອີນ້ ວາ່ “ ເງນິ ມດັ ຈາໍ” ໄດ.້ [RCW 59.18.285]

ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຂອງເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ  
[RCW 59.18.060]
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ:

• ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ເພ່ືອ ໃຫ ້ມນັ ບ່ໍລະ ເມດີ ລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ 
ຂອງ ລດັ ແລະ ທອ້ງ ຖິ່ນ ໃນ ແບບ ທ່ີ ຈະ ເປັນ ອນັ ຕະ ລາຍ ຕ່ໍ ກບັ 
ສ ຸຂະ ພາບ ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ

•  ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ອງົ ປະ ກອບ ໂຄງ ສາ້ງ ເຊ່ັນ ວາ່ ຫຼງັ ຄາ, ພ້ືນ 
ແລະ ປ່ອງ ຄວນັ ໄຟໃຫ ້ຢູ ່ໃນ ສະ ພາບ ທ່ີ ດ ີຢາ່ງ ເໝາ ະ ສມົ.

• ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ໃຫ ້ຢູ ່ໃນ ສະ ພາບ ທ່ີ ປ້ອງ ກນັ ສະ ພາບ ອາ 
ກາດ ໄດ ້ຢາ່ງ ເໝາ ະ ສມົ.

• ໃຫ ້ ໜວ່ຍກະ ແຈ ແລະ ລກູ ກ ະ ແຈ ທ່ີ ພຽງ ພໍ ຢາ່ງ ສມົ ເຫດ ສມົ 
ຜນົ.

• ໃຫ ້ສິ່ ງ ອາໍ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ ເຊ່ັນ ວາ່ ຄວາມ 
ຮອ້ນ, ໄຟ ຟ້າ, ນ ໍາ້ ຮອ້ນ ແລະ ນ ໍາ້ ເຢັນ

•  ໃຫ ້ກະ ຖງັ ຂີ ້ເຫຍື່ ອ ແລະ ຈດັ ຫາ ການ ເກບັ ຂີ ້ເຫຍື່ ອ, ຍກົ ເວັນ້ 
ໃນ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ຄອບ ຄວົ ດຽວ

• ຮກັ ສາ  ພ້ືນ ທ່ີ ໃຊ ້ຮວ່ມ ກນັ ເຊ່ັນ ວາ່ ຫອ້ງ ໂຖງ, ທາງ ບນັ ໄດ 
ແລະ ລະ ບຽງ ໃຫ ້ສະ ອາດ ແລະ ປອດ ໄພ ຈາກ ອນັ ຕ ະ ລາຍ 
ຢາ່ງ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ

• ຄວບ ຄມຸ ສດັ ລ ົບກວນ ຕາ່ງໆ ກອ່ນ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈະ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ.່ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ສບື ຕ່ໍ ຄວບ ຄມຸການ ແຜ ່ຂະ ຫຍາຍ ຂອງ ສດັ ລບົ 
ກວນ ຍກົ ເວັນ້ ໃນ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ຄອບ ຄວົ ດຽວ ຫືຼ ໃນ ເວ ລາ 
ທ່ີ ການ ແຜ ່ຂະ ຫຍາຍ ນ ັນ້ ເກດີ ຈາກ ຜູ ້ເຊ່ົາ

• ເຮັດ ການ ສ ້ອມ ແປງ ເພ່ືອ ຮກັ ສາ ໃຫ ້ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຢູ ່ໃນ ສະ 
ພາບ ຄ ືກນັ ກບັ ຕອນ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ—່ຍກົ ເວັນ້ ການ ຫຼຸຍ້ ຫຽ້ນ 



ໜາ້ 10 ໃນ 15                                    ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ 

ຢູ ່ອາ ໄສ) ຫືຼ “ສິ່ ງ ລບົ ກວນ ລາໍ ຄານ” (ການ ລບົ ກວນ ທ່ີ ໃຫຍ ່
ຫຼວງ ຕ່ໍ ກບັ ການ ໃຊ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ອື່ ນ)

• ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ອ ຸປະ ກອນກວດ ຫາ ຄວນັ ໄຟ ແລະ ຄາ ບອນ ໂມ 
ໂນ ໄຊ ລວມ ທງັ ການ ປ່ຽນ ຖາ່ຍ ແບັດ ເຕ ີ ຣີ

• ບ່ໍ ພວົ ພນັ ໃນ ການ ເຄື່ ອນ ໄຫວ ຢູ ່ອາ ຄານ ສະ ຖານ ທ່ີ ເປັນ ອນັ ຕະ 
ລາ ຍ ຢາ່ງ ຈະ ແຈງ້ ຕ່ໍ ກບັ ຄວາມ ປອດ ໄພ ທາງ ຮາ່ງ ກາຍ ຂອງ ບກຸ 
ຄນົ ອື່ ນ ໃນ ອາ ຄານ ສະ ຖານ ທ່ີ ແລະ ທ່ີກໍ່ ໃຫ ້ເກດີ ການ ທາໍ ຮາ້ຍ 
ຮາ່ງ ກາຍ ຕ່ໍ ກບັ ບກຸ ຄນົ ຫືຼ ການ ໃຊ ້ອາ ວດຸ ປືນ ທ່ີ ຜິດ ກດົ ໝາຍ 
ຫືຼ ອາ ວອຸ ອື່ ນ ທ່ີ ອນັ ຕະ ລາຍ ເຖງິ ຕາຍ ທ່ີ ສ ົ່ງ ຜນົ ໃຫ ້ເກດີ ການ ຈບັ 
ກມຸ [RCW 59.18.352]

• ໃນ ເວ ລາ ຍາ້ຍ ອອກ, ຟ້ືນ ຟ ູທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ໃຫ ້ກບັ ຄນື ສະ ພາບ 
ເດມີ ຄ ືຕອນ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ,່ ຍກົ ເວັນ້ ການ ຫຼຸຍ້ ຫຽ້ນ ແລະ 
ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕາມ ປກົ ກະ ຕິ

ພຶດ ຕ ິກາໍ ທ່ີ ເປັນ ການ ຂ ົ່ມ ຂູ ່ຈາກ ຜູ ້ເຊ່ົາ  ຫືຼ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
(RCW 59.18.352 ແລະ 354)
ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ເຮອືນ ໃດ ໜ່ຶງ ຂ ົ່ມ ຂູ ່ຄນົ ອື່ ນ ດວ້ຍ ອາ ວດຸ ປືນ ຫືຼ ອາ ວດຸ ອນັ 
ຕະ ລາຍ ເຖງິ ຕາຍ ອື່ ນ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເຮັດ ການ ຂ ົ່ມ ຂູ ່ນ ັນ້ ຖກື ຈບັ 
ຍອ້ນ ການ ຂ ົ່ມ ຂູ ່ນ ັນ້, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ສາ ມາດ ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ ຂອງ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ກະ ທາໍ ຜິດ ນ ັນ້ ໄດ ້(ແນວ ໃດ ກ ໍຕາມ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ຖກື 
ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ດາໍ ເນນີ ການ ດ ັງ່ ກາ່ວ). ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຍື່ ນ ການ 
ຮອ້ງ ຟ້ອງ ຕ່ໍ ການຖ ືຄອງ ຢາ່ງ ຜິດກດົ ໝາຍ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຖກື ຂ ົ່ມ ຂູ ່ສາ 
ມາດ ເລືອກ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແລະ ຍາ້ຍ 
ອອກ ໂດຍ ບ່ໍ ມ ີພນັ ທະ ເພ່ີມ ເຕມີ ໃດໆ ພາຍ ໃຕ ້ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ. ຖາ້ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຂ ົ່ມ ຂູ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ພາ ຍ ໃຕ ້ ສະ ພາກ ການ ຄາ້ຍ ຄ ືກນັ, ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ສາ ມາດ ເລືອກ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ແລະ ຍາ້ຍ ອອກ ໄດ.້ ໃນ ທງັ 
ສອງ ກ ໍລະ ນ,ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຖກື ຂ ົ່ມ ຂູ ່ບ່ໍ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ສາໍ ລບັ ມື ້
ຕາ່ງໆ ຫຼງັ ຈາກວນັ ທີ ຍາ້ຍ ອອກ ແລະ ມ ີສດິ ໄດ ້ຮບັ ການ ສ ົ່ງຄນື ເງນິ 
ຄາ່ ເຊ່ົາ ທ່ີ ຈາ່ຍ ກອ່ນ ແລວ້ ຕາມ ສດັ ສວ່ນ ຕວົ ຈງິ.

ການ ເຮັດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຕ່ໍ ກບັ  ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແບບ ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ 
 ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລວ້ ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ການ ປ່ຽນ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ຕາ່ງໆ 
ຂອງ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແບບ ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ ເຊ່ັນ ວາ່ ການ ຂຶນ້ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຫືຼ 
ປ່ຽນ ກດົ ລະ ບຽບ ຕາ່ງໆ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ 
ລກັ ອກັ ສອນ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 30 ວນັ. ການ ປ່ຽນ ແປງ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ສາ ມາດ ມ ີ
ຜນົ ນາໍ ໃຊ ້ພຽງ ແຕ ່ໃນ ຕອນ ເລີ່ ມ ຕ ົນ້ ໄລ ຍະ ເຊ່ົາ (ມ ື ້ທ່ີ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຮອດ ກາໍ 
ນດົ ຈາ່ຍ). ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່ 30 ວນັ ຈະ ມ ີຜນົ ນາໍ ໃຊ ້ສາໍ 
ລບັ ໄລ ຍະ ເຊ່ົາ ຕ່ໍ ໄປ.

ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ການ ປ່ຽນຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເປັນ ຄອນ 
ໂດ ມ ີນຽມ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງໄດ ້ຮບັການ ແຈງ້ບອກ 120 ວນັ. [RCW 
59.18.200] 

 ການ ເຮັດການ ປ່ຽນ ແປງ ຕ່ໍ ກບັ ສນັ ຍາ ເຊ່ົ າ ແບບ ມ ີກາໍ ນດົ 
ແນນ່ອນ
ພາຍ ໃຕ ້ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ,   ໃນ ກ ໍລະ ນ ີສວ່ນ ໃຫຍ,່ ບ່ໍ ສາ ມາດເຮັດການ 
ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ໄລ ຍະ ເຊ່ົາ ໄດ ້ເວັນ້ ເສຍ ແຕ ່ວາ່ ທງັ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕກົ ລງົ ເຫັນ ດ ີຕ່ໍ ກບັ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທ່ີ ສະ ເໜີ 
ມາ ນ ັນ້.

ຖາ້ ມ ີການ ຂາຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ. ການ ຂາຍ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ບ່ໍ ເຮັດ ໃຫ ້ການ ເຊ່ົາ 
ສິນ້ ສດຸ ລງົ ໂດຍ ອດັ ຕະ ໂນ ມດັ. ເມ ື່ອ ມ ີການ ຂາຍ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ, ຜູ ້
ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ແຈງ້ບອກ ຊື່  ແລະ ທ່ີ ຢູ ່ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ໃໝ ່ທາງ ຈດົ ໝາຍ 
ລງົ ທະ ບຽນ ຫືຼ ໂດຍ ການ ຕດິ ປະ ກາດ ໃນ ອາ ຄານສະ ຖານ ທ່ີ. ເງນິ 
ມດັ ຈາໍ ທງັ ໝດົ ທ່ີ ຈາ່ຍ ໃຫ ້ແກ ່ເຈົາ້ ຂອງ  ຄນົເກົ່ າ ຕອ້ງ ຖກື ໂອນ ມາ ໃຫ ້
ເຈົາ້ ຂອງ ໃໝ ່ຜູ ້ທ່ີ ຕອ້ງ ເອົາ ເງນິ ມດັ ຈາໍ ໄວ ້ໃນ ບນັ ຊ ີກາງ ຫືຼ ບນັ ຊ ີ

ແລະ  ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕາມ ປກົ ກະ ຕິ
•  ຮກັ ສາ ລະ ບບົ ໄຟ ຟ້າ, ນ ໍາ້ ປະ ປາ ແລະ ລະ ບບົ ທາໍ ຄວາມ ຮອ້ນ 

ໃຫ ້ຢູ ່ໃນ ສະ ພາບ ດ ີແລະ ບາໍ ລງຸ ຮກັ ສາ ເຄື່ ອງ ໃຊ ້ຕາ່ງໆ ທ່ີ ສະ 
ໜອງ ໃຫ ້ພອ້ມ ກບັ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ

•  ແຈງ້ບອກ ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ຊື່  ແລະ ທ່ີ ຢູ ່ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ຫືຼ ຕວົ ແທນ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 

• ສະ ໜອງ ນ ໍາ້ ຮອ້ນ ຕາມ ຮຽກ ຮອ້ງ  ເອົາຢາ່ງ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ໂດຍ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ

•  ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ກຽ່ວ ກບັ ຄວາມ ປອດ 
ໄພ ແລະ ຂໍ ້ມນູ ການ ປກົ ປ້ອງຈາກ ອກັ ຄ ີໄພ ແລະ ຮບັ ປະ ກນັ 
ໃຫ ້ມ ີການ ຕດິ ຕ ັງ້ ເຄື່ ອງກວດ ຈບັ ຄວນັ ໄຟ ທ່ີ ໃຊ ້ໄດ ້ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ໃໝ ່ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ.່ (ຜູ ້ເຊ່ົາ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ສາໍ ລບັ ການ ບາໍ ລ ຸງ ຮກັ ສາ 
ເຄື່ ອງກວດ ຈບັ ຄວນັ ໄຟ). ຍກົ ເວັນ້ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ຄອບ ຄວົ 
ດຽວ, ການ ແຈງ້ບອກ ຕອ້ງ ໃຫ ້ຂໍ ້ມນູ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ການ 
ຄຸມ້ ຄອງ ນາໍ ໃຊ ້ເຄື່ ອງກວດ ຈບັ ຄວນັ ໄຟ ແລະ ກຽ່ວ ກບັ ການ 
ເຕອືນ ໄຟ ໄໝ ້ຂອງ ອາ ຄານ ແລະ/ຫືຼ ລະ ບບົ ດບັ ໄຟ, ນະ ໂຍ 
ບາຍ ການ ສບູ ຢາ ແລະ ແຜນ ການ ສາໍ ລບັ ການ ແຈງ້ ເຕອືນ 
ເຫດ ສກຸ ເສນີ, ການ ອບົ ພະ ຍບົ ແລະ ການ ຍກົ ຍາ້ຍ, ຖາ້ ມ.ີ 
ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແບບ ຫຼາຍ ຄອບ ຄວົ ອາດ ຈະ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ 
ນີ ້ເປັນ ລາຍ ການກວດ ທ່ີ ເປີດ ເຜີຍ ອ ຸປະ ກອນ ຄວາມ ປອດ ໄພ 
ແລະ ການ ປກົ ປ້ອງ ຈາກ ໄຟ ໄໝ ້ຂອງ ອາ ຄານ ແລ ະ ແຜນ ຜງັ 
ທ່ີ ສະ ແດງ ເສ້ັນ ທາງ ອບົ ພະ ຍບົ ເມ ື່ອ ເກດີເຫດ ສກຸ ເສນີ.

•  ໃຫ ້ຂໍ ້ມນູ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ສະ ໜອງ ໃຫ ້ຫືຼ ອະ ນ ຸມດັ ໂດຍ 
Department of Health (ພະ ແນກ ສ ຸຂະ ພາບ) ກຽ່ວ ກບັ 
ອນັ ຕະ ລ າຍ ຕ່ໍ ສ ຸຂະ ພາບ ຈາກ ເຊືອ້ ລາ ພາຍ ໃນ ອາ ຄານ ລວ ມ 
ທງັ ວ ິທີ ຄວບ ຄມຸ ການ ແຜ ່ຂະ ຫຍາຍ ຂອງ ເຊືອ້ ລາ ເພ່ືອ ກາໍ ຈດັ 
ຄວາມ ສຽ່ງ ດາ້ນ ສ ຸ ຂະ ພາບ ໃຫ ້ມ ີໜອ້ຍ ສດຸ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ໃໝ ່ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ມາ ຢູ.່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ໃຫ ້ຂໍ ້ມນູ ເປັນ 
ລາຍ ລກັ ອກັ ອນ ແບບ ສະ ເພາະ ບກຸ ຄນົ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ແຕ ່ລະ ຄນົ ຫືຼ 
ອາດ ຈະ ຕດິ ປະ ກາດ ມນັ ໃນ ບອ່ນ ທ່ີ ເຫັນ ໄດ ້ງາ່ຍ ຢູ ່ອາ ຄານ ຢູ ່ທ່ີ 
ອາ ໄສ. ສາ ມາດ ຂ ໍເອົາ ຂໍ ້ມນູ ໄດ ້ທ່ີ  
www.doh.wa.gov/ehp/ts/IAQ/mold-notification.htm.

• ສບື ສວນ ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ພ ົວ ພນັ ໃນ ການ ເຄື່ ອນ ໄຫວ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ 
ກຸມ່ ໂຈນ ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຄນົ ອື່ ນ ແຈງ້ບອກ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ກຽ່ວ 
ກບັ ການ ເຄື່ ອນ ໄຫວ ທ່ີ ກ ່ຽວ ຂອ້ງ ກບັ ກຸມ່ ໂຈນ  ໂດຍ ການຍື່ ນ 
ແຈງ້ ການ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແລະ ການ ຮຽກ ຮອ້ງ ໃຫ ້ສບື 
ສວນ ຫາ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ.  
[RCW 59.18.180]

• ໃຫ ້ເຄື່ ອງກວດ ຫາ ຄາ ບອນ ໂມ ໂນ ໄຊ .

ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ [RCW 59.18.130]
ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ:

• ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ແລະ ຄາ່ ສ າ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ ຕາ່ງໆ
•  ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ຕາ່ງໆ ຂອງ ກດົ ລະ ບຽບ ຂອງ ເມອືງ, 

ເຂດ ປກົ ຄອງ ຫືຼ ລດັ
•  ຮກັ ສາ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໃຫ ້ສະ ອາດ ແລະ ປອດ ໄພ
•  ກາໍ ຈດັ ຂີ ້ເຫຍື່ ອ ຢາ່ງ ເໝາ ະ ສມົ
•  ຈາ່ຍ ຄາ່ການ ຮມົ ຄວນັ ຂາ້ ເຊືອ້ ແມງ ໄມ ້ແລະ ສດັ ລບົ ກວນ ທ່ີ ເກດີ 

ຈາກ ຜູ ້ເຊ່ົາ
•  ຄຸມ້ ຄອງ ນາໍ ໃຊ ້ລະ ບບົ ນ ໍາ້ ປະ ປາ, ໄຟ ຟ້າ ແລະ ເຄື່ ອງ ທາໍ 

ຄວາມ ຮອ້ນ ຢາ່ງ ເໝາະ ສມົ
• ບ່ໍ ເຮັດ ໃຫ ້ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ເສຍ ຫາຍ ໂດຍ ຕ ັງ້ ໃຈ ຫືຼ ໂດຍ ຄວາມ ປະ 

ໝາດ ລະ ເລີຍ
• ບ່ໍ ປະ ໃຫ ້ມ ີ“ຂອງ ເສຍ” (ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ໃຫຍ ່ຫຼວງ ຕ່ໍ ກບັທ່ີ 
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ຝາກ ຊບັ ສນິ. ເຈົາ້ ຂອງ ໃໝ ່ຕອ້ງ ແຈງ້ບອກ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໃນ ທນັ ທີ ກຽ່ວ ກບັ 
ບອ່ນ ທ່ີ ຮກັ ສາ ເງນິ ມດັ ຈາໍ ໄວ.້ 

ວ ີ ທີ ດາໍ ເນນີ ກບັການ ສອ້ມ ແປງ
 ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຢາ່ງ ທວ່ງ ທນັ ເວ ລາ ລວມ ທງັ ຄາ່ ສາ ທາ ລະ 
ນ ຸປະ ໂພກ ທງັ ໝດົ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕກົ ລງົ ເຫັນ ດ ີ ຈາ່ຍໃນ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ກອ່ນ 
ທ່ີ ຈະ ນາໍ ໃຊ ້ການ ແກ ້ໄຂ ຕາມ ກດົ ໝາຍ ເຊ່ັນ ວາ່ ສດິ ໃນ ການ ສອ້ມ 
ແປງ. [RCW 59.18.080]

ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ [RCW 59.18.070] ເມ ື່ອ ມ ີບາງ ຢາ່ງ 
ໃນ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ການ ສອ້ມ ແປງ, ຂ ັນ້ ຕອນ ທາໍ 
ອດິ ແມນ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັ ນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນກຽ່ວ 
ກບັ ບນັ ຫາ ນ ັນ້ແກ ່ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຫືຼ ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ເກບັ ຄາ່ ເຊ່ົາ.

ການ ແຈງ້ບອກ ຕອ້ງ ລວມ ມ ີທ່ີ ຢູ ່ແລະ ເລກ ທີ ຫອ້ງ ອາ ພດັ ເມນັ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ; ຊື່ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງຖາ້ ຮູ;້ ແລະ ລາຍ ລະ ອຽດ ຂອງ ບນັ 
ຫາ. ຫຼງັ ຈາກ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ແລວ້, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ລໍ ຖາ້ ເວ ລາ ທ່ີ ຈາໍ 
ເປັນ ເພ່ືອ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເລີ່ ມ ເຮັດ ການ ສອ້ມ ແປງ. ໄລ ຍະ 
ເວ ລາ ລໍ ຖາ້ ທ່ີ ຈາໍ ເປັນ ມ ີຄ:ື 24 ຊ ົ່ວ ໂມງ ສາໍ ລບັ ການ ບ່ໍ ມ ີນ ໍາ້ ຮອ້ນ ຫືຼ 
ນ ໍາ້ ເຢັນ, ກາ ນ ທາໍຄວາມ ຮອ້ນ ຫືຼ ໄຟ ຟ້າ  ຫືຼ ສາໍ ລບັ ສະ ພາບ ເງ ື່ອນ 
ໄຂ ທ່ີ ເປັນ ອນັ ຕະ ລາ ຍ ຢາ່ງ ຈະ ແຈງ້ ຕ່ໍ ກບັ ຊ ີວດິ; 72 ຊ ົ່ວ ໂມງ ສາໍ ລບັ 
ການ ສອ້ມ ແປງ ຕູ ້ເຢັນ, ເຕົາ ຫງຸ ຕ ົມ້ ແລະ ເຕົາ ອບົ ຫືຼ ສິ່ ງ ຕດິ ຕ ັງ້ ນ ໍາ້ 
ປະ ປາ ທ່ີ ສາໍ ຄນັ ທ່ີ ສະ ໜອງ ໃຫ ້ໂດຍ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ; 10 ວນັ ສາໍ 
ລບັ ທກຸ ການ ສອ້ມ ແປງ ອື່ ນ.

ທາງ ເລືອກ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ [RCW 59.18.090] ຖາ້ການ ສອ້ມ ແປງ ບ່ໍ 
ເລີ່ ມ ພາຍ ໃນເວ ລາ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໄວ ້ແລະ ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ແລະ 
ຄາ່ ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ ທງັ ໝດົ ແລວ້, ສາ ມາດ ໃຊ ້ທາງ ເລືອກ ຕ່ໍ ໄປ 
ນີໄ້ດ:້

1)  ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຍາ້ຍ ອອກ ໄດ ້ໃນ ທນັ ທີ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ມ ີສດິ ໄດ ້
ຮບັ ການ ສ ົ່ງ ເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຄນື ຕາມ ສດັ ສວ່ນ ຕວົ ຈງິ ແລະ ເງນິ 
ມດັ ຈາໍ ທ່ີ ພວກ ເຂົາ ຈະ ໄດ ້ຄນື ຕາມ ປກົ ກະ ຕ.ິ

2)  ສາ ມາດ ໃຊ ້ການ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ຫືຼ ການ ໄກ ່ເກຍ່ ເພ່ືອ ແກ ້ໄຂ ຂໍ ້ຂດັ 
ແຍງ່. 

3)  ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ວາ່ ຈາ້ງ ຄນົ ອື່ ນມາ ເຮັດ ການ ສອ້ມ ແປງ 
ໄດ.້ ໃນ ຫຼາຍ ໆ  ກ ໍລະ ນ ີຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ຫາ ຄນົ ອື່ ນ ມາ ເຮັດ 
ວຽກ ແລວ້ ຈາກ ນ ັນ້ ຕດັ ເອົາ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ຈາກ ຄາ່ ເຊ່ົາ. [RCW 
59.18.100] (ບ່ໍ ສາ ມາດ ໃຊ ້ຂ ັນ້ ຕອນ ນີ ້ເພ່ືອ ບງັ ຄບັ ໃຫ ້ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສະ ໜອງ ຖງັ ຂີ ້ເຫຍື່ ອ ທ່ີ ພຽງ ພໍ ໄດ)້.
ໝາຍ ເຫດ ທ່ີ ສາໍ ຄນັ: ຖາ້ ການ ສອ້ມ ແປງ ແມນ່ ການ ສອ້ມ ແປງ 
ທ່ີ ມ ີໄລ ຍະ ລໍ ຖາ້ 10 ວນັ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ ມາດ ວາ່ ຈາ້ງ ຄນົ ອື່ ນ ມາ 
ເຮັດ ວຽກ ໄດ ້ຈນົ ກວາ່ ຮອດ 10 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ໄດ ້ຮບັ ການ ແຈງ້ບອກ ຫືຼ ຫາ້ ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ໄດ ້ຮບັ ການ ປະ ເມນີ ລາ ຄາ, ເອົາ ອນັ ທ່ີ ຊາ້ກວາ່.

 ເພ່ືອ ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຂ ັນ້ ຕອນ ນີ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ: ສ ົ່ງ ການ ປະ ເມນີ 
ລາ ຄາ ດວ້ຍ ຄວາມ ບໍ ລ ິສດຸ ໃຈ ຈາກຊາ່ງ ຮບັ ເໝົາ ທ່ີ ມ ີໃບ ອະນ ຸ
ຍາດ ຫືຼ ລງົ ທະ ບຽນ, ຖາ້ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ມ,ີ ໃຫ ້ແກ ່ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ. ຫຼງັຈາກ ໄລ ຍະ ລໍ ຖາ້, ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ວາ່ ຈາ້ງ ຜູ ້ໃຫ ້
ລາ ຄາ ຕ ໍາ່ ສດຸ ໃຫ ້ມາ ເຮັດ ວຽກ ໄດ.້ ຫຼງັ ສາໍ ເລັດ ວຽກ ແລວ້, ຜູ ້
ເຊ່ົາ ຈາ່ຍ ເງນິ ໃຫ ້ຊາ່ງ ສອ້ມ ແປງ ແລະ ຫກັ ເອົາ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ 
ນ ັນ້ ຈາກ ເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ.  ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ໂອ 
ກາດກວດ ເບ ິ່ງວຽກ . ຄາ່ການ ສອ້ມ ແປງ ແຕ ່ລະ ຄ ັງ້ ບ່ໍ ສາ ມາດ 
ເກນີ ຄາ່ ເຊ່ົາ ໜ່ຶງ ເດອືນ ໄດ;້ ຄາ່ ສອ້ມ ແປງ ທງັ ໝດົ ບ່ໍ ສາ ມາ ດ 
ເກນີ ຄາ່ ເຊ່ົາ ສອງ ເດອືນ ໃນ ໄລ ຍະ 12 ເດອືນ ໃດ ໜ່ຶງ. 

 ຖາ້ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ເຮັດ ການ ສອ້ມ ແປງ ໃຫຍ ່ທ່ີ ກະ ທບົ ກບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຫຼາຍ ຄນົ,  ບນັ ດາຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ຮວ່ມ ກນັ, ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຂ ັນ້ 

ຕອນ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງບ ແລະ ດາໍ ເນນີ ວຽກ  ສອ້ມ ແປງໃຫ ້ສາໍ ເລັດ. 
ຈາກ ນ ັນ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແຕ ່ລະ ຄນົ ສາ ມາດ ຫກັ ສວ່ນ ຄາ່ ສອ້ມ ແປງ ຈາກ 
ຄາ່ ເຊ່ົາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົາ້.

4)   ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ເຮັດ ການ ສອ້ມ ແປງ ແລະ ຫກັ ເອົາ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ 
ຈາກ ຄາ່ ເຊ່ົາ ໄດ,້ ຖາ້ ວຽກ ສອ້ມ ແປງ ບ່ໍ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງວາ່ ຈາ້ງ ຊາ່ງ 
ສອ້ມ ແປງ ທ່ີ ມ ີໃບ ອະ ນ ຸຍາດ ຫືຼ ລງົ ທະ ບຽນ. ໃຫ ້ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ 
ຂ ັນ້ ຕອນ ດຽວ ກນັ ກບັ ຂ ັນ້ ຕອນ ສາໍ ລບັ ຂໍ ້(2) ຂາ້ງ ເທິງ. ແນວ 
ໃດ ກ ໍຕາມ, ຂດີ ຈາໍ ກດັ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ແມນ່ ເຄິ່ ງ ໜ່ຶງ ຂອງ ຄາ່ ເຊ່ົາ 
ໜ່ຶງ ເດອືນ.

5)  ຄາ່ ເຊ່ົາ ໃນ ການຝາກ ຊບັ ສນິ -  ຫຼງັ ຈາກ ການ ແຈງ້ບອກ ສະ 
ພາບ ເງ ື່ອນ ໄຂ ທ່ີ ບກົ ຜອ່ງ ແລະ ຫຼງັ ຈາກ ການ ຢັງ້ ຢືນ ຈາກ ລດັ 
ຖະ ບານ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງ ກຽ່ວ ກບັ ຄວາມ ບກົ ຜອ່ງ ແລະ ໄລ ຍະ ລໍ ຖາ້ 
ໄດ ້ກາຍ ແລວ້, ຜູ ້ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ວາງ ເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ ລາຍ ເດອືນ ໄວ ້
ໃນ ບນັ ຊ ີຝາກ ຊບັ ສນິ. ມນັ ເປັນ ການ ດ ີໃນ ການ ປຶກ ສາ ນາໍ ທະ 
ນາຍ ຄວາມ ກອ່ນ ເຮັດ ການ ດາໍ ເນນີ ການ ນີ.້

ການ ດາໍ ເນນີ ການ ທ່ີ ຜິດ ກດົ ໝາຍ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ການ ລອັກ ກະ ແຈ. [RCW 59.18.290] ກດົ ໝາຍ ຫາ້ມ ບ່ໍ ໃຫ ້ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ປ່ຽນ ກະ ແຈ, ເພ່ີມ ກະ ແຈ ໃໝ ່ຫືຼ ເຮັດ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ 
ສາ ມາດໃຊ ້ໜວ່ຍ ກະ ແຈ ແລະ ລກູ ກະ ແຈ ປກົ ກະ ຕ ິໄດ.້ ເຖງິ ແມນ່ 
ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈະ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຊກັ ຊາ້ ກ ໍຕາມ, ການ ລອັກ ກະ ແຈ ດ ັງ່ ກາ່ວ 
ແມນ່ ຜິດ ກດົ ໝາຍ. 

ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຖກື ລອັກ ກະ ແຈ ສາ ມາ ດ ຍື່ ນ ຮອ້ງ ຟ້ອງຄະ ດນີາໍ ເພ່ືອ ໄດ ້ຄນື 
ການ ເຂ້ົາ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. ບາງ ລດັ ຖະ ບານ ທອ້ງ ຖິ່ນ ຍງັ ມ ີກດົ ໝາຍ 
ຫາ້ມ ການ ລອັກ ແລະ ສາ ມາດ ຊວ່ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຖກື ລອັກ ຫອ້ງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ໄດ.້ ສາໍ ລບັ ຂໍ ້ມນູ ເພ່ີມ ເຕມີ ໃຫ ້ຕດິ ຕ່ໍ ຫາ ລດັ ຖະ ບານ ເມອືງ ຫືຼ 
ເຂດ ປກົ ຄອງ ຂອງ ທາ່ນ.

ການ ຕດັ ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ. [RCW 59.18.300] ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ ມາດ ຕດັ ສາ ທາ ລະ ນ ຸ ປະ ໂພກ ເນື່ອງ ຈາກວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຊາ້ ຫືຼ ເພ່ືອ ບງັ ຄບັ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ອອກ ໄດ.້ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ອາດ ຈະ ຕດັ ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກໄດ ້ພຽງ ແຕ ່ເພ່ືອ ເຮັດ ການ 
ສອ້ມ ແປງ ແລະ ເປັນ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ເທ່ົາ ນ ັນ້. ຖາ້ 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຈດ ຕະ ນາ ບ່ໍ ຈາ່ຍ ຄາ່ ບນິ ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ ເພ່ືອ 
ໃຫ ້ການ ບໍ ລ ິການ ຖກື ປິດ, ນ ັນ້ ສາ ມາດ ຖ ືວາ່ ເປັນ ການ ຕດັ ທ່ີ ຜິດ ກດົ 
ໝາຍ. ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໄດ ້ຕດັ ສາ ທາ ລະ ນ ຸປະ ໂພກ ແລວ້, 
ກອ່ນ ອື່ ນ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຄວນກວດ ເບິ່ ງ ນາໍ ບໍ ລ ິສດັ ບໍ ລ ິການ ສ າ ທາ ລະ ນ ຸປະ 
ໂພກ ກອ່ນ ເພ່ືອ ເບິ່ ງວາ່ ມນັ ຈະ ເປີດ ຄນື ການ ບໍ ລ ິການ ຫືຼ ບ່ໍ. ຖາ້ ປະ 
ກດົ ວາ່ ການ ຕດັ ດ ັງ່ ກາ່ວ ແມນ່ ຜິດ ກດົ ໝາຍ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ຍື່ ນ ການ 
ຮອ້ງ ຟ້ອງ ໄດ.້ ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຊະ ນະ ຄະ ດ ີໃນ ສານ, ຜູ ້ພິ ພາກ ສາ ສາ ມາດ 
ຕດັ ສນິ ໃຫ ້ຄາ່ ຊດົ ເຊຍີ ບ່ໍ ເກນີ $100 ຕ່ໍ ມື ້ສາໍ ລບັ ເວ ລາ ທ່ີ ບ່ໍ ມ ີການ ບໍ ລ ິ
ການ ພອ້ມ ກບັ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທະ ນາຍ ຄວາມ.

 ການ ຢຶດ ເອົາຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ. [RCW 59.18.310] ກດົ ໝາຍ 
ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຢຶດ ເອົາ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ພຽງ 
ແຕ ່ໃນ ກ ໍລະ ນທ່ີີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ປະ ຖິມ້ ເທ່ົາ ນ ັນ້. ມາດ ຕາ ໃນ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ເຊິ່ ງ 
ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຢຶດ ເອົາຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໃນ ສະ 
ພາບ ການ ອື່ ນ ແມນ່ ໃຊ ້ບ່ໍ ໄດ.້ ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຢຶດ ເອົາ ຊ ັບ 
ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແບບ ຜິດ ກດົ ໝາຍ, ຜູ ້ເຊ່ົາຄວນ ຕດິ ຕ່ໍ ຫາ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ກອ່ນ. ຖາ້ ສິ່ ງ ນ ັນ້ ບ່ໍ ສາໍ ເລັດ, ສາ ມາດ ແຈງ້ ຕາໍ ຫຼວດ ໄດ.້ 
ຖາ້ ບ່ໍ ມ ີການ ສ ົ່ງ ຄນື ຊບັ ສນິ ນ ັນ້ ຫຼງັ ຈາກ ທ່ີ ໄດ ້ໃຫ ້ ຄາໍ ຂ ໍເອົາ ເປັນ ລາຍ 
ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາແລວ້, ສານ ສາ ມາດ ຕດັ ສນິ 
ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຊດົ ໃຊ ້ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ເກນີ $100 ສາໍ ລບັ ແຕ ່
ລະ ວນັ ທ່ີ ຮກັ ສາ ຊບັ ສນິ ໄວ ້— ລວມ ທງັ ໝດົ $1,000. [RCW 
59.18.230(4)]

 ການ ໃຫ ້ເຊ່ົາ ຊ ັບ ສນິ ທ່ີ ປະ ກາດ ວາ່ ຜິດກດົ ລະ ບຽບ. [RCW 
59.18.085] ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອື ບ່ໍ ສາ ມາດ ໃຫ ້ເຊ່ົາ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາທ່ີ ຖກື 



ໜາ້ 12 ໃນ 15                                    ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ 

ປະ ກາວ ວາ່ ຜິດ ກດົ ລະ ບຽບ ຫືຼ ຜິດ ກດົ ໝາຍໃນ ການ ຢູ ່ອາ ໄສເນື່ອງ 
ຈາກການ ລະ ເມດີ ລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ ທ່ີ ຍງັ ບ່ໍ ໄດ ້ຮບັ ແກ ້ໄຂ. ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ຖກື ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຄາ່ ເຊ່ົາ ສາມ ເດອືນ ຫືຼ 
ຄາ່ ເສຍ ຫາຍສາມ ເທ່ົາ, ເອົາ ອນັ ທ່ີ ຫຼາຍກວາ່, ພອ້ມ ກບັ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ 
ແລະ ຄາ່  ທາໍ ນຽມທະ ນາຍ ຄວາມ ສາໍ ລບັ ການ ເຈດ ຕະ ນາ ໃຫ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຢູ ່
ອາ ໄສ ນ ັນ້.

ການ ດາໍ ເນນີ ການ ທ່ີ ເປັນ ການ ແກ ້ແຄນ້. [RCW 
59.18.240 -.250]  ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ປະ ຕ ິບດັ ສດິ ທິ ພາຍ ໃຕ ້ກດົ ໝາຍ 
ເຊ່ັນ ວາ່ ຮອ້ງ ຮຽນຫາ ໜວ່ຍ ງານ ລດັ ຖະ ບານ ຫືຼ ຫກັ ເອົາຄາ່ ສອ້ມ 
ແປງຕາ່ງໆ, ກດົ ໝາຍ ຫາ້ມບ່ໍ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ດາໍ ເນນີ ການ ແກ ້ແຄນ້. ຕວົ 
ຢາ່ງ ຂອງ ການ ດາໍ ເນນີ ການ ທ່ີ ເປັນ ການ ແກ ້ແຄນ້ ມ ີຄ ືການ ຂຶນ້ ຄາ່ 
ເຊ່ົາ, ການ ຫຸຼດ ການ ບໍ ລ ິການ ທ່ີ ສະ ໜອງ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ຫືຼ ການ ຂບັ 
ໄລ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ອອກ ໄປ. ໃນ ເບືອ້ງ ຕ ົນ້ ກດົ ໝາຍ ຈະ ຖ ືວາ່ ຂ ັນ້ ຕອນ ເຫ່ົຼາ 
ນີ ້ເປັນ ການ ແກ ້ແຄນ້ ຖາ້ ພວກ ມນັ ເກດີ ຂຶນ້ ພາຍ ໃນ 90 ວນັ ຫຼງັ 
ຈາກ ການ ດາໍ ເນນີ ການ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ, ເວັນ້ ເສຍ ແຕ ່ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ລະ ເມດີ 
ກດົ ໝາຍ ໃນ ຮບູ ແບບ ໃດ ໜ່ຶງເມ ື່ອ ໄດ ້ຮບັ ການ ປ່ຽ ນ ແປງ. ຖາ້ ມ ີການ 
ຮອ້ງ ຟ້ອງ ຕ່ໍ ສານ ແລະ ຜູ ້ພິ ພາກ ສາ ເຫັນ ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຖກື ຕອ້ງ,  ສານ 
ສາ ມາດ ສ ັງ່ ໃຫເ້ຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ປ້ີນ ຄນື ການ ດາໍ ເນນີ ການ ທ່ີ ເປັນ 
ການ ແກ ້ແຄນ້ ນ ັນ້ ແລະ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ເກດີ ຂຶນ້ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ຈາ່ຍ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທະ ນາຍ ຄວາມ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ.

ການ ສິນ້ ສດຸ ສນັ ຍາ 
ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງເພ່ືອ ຍາ້ຍ ອອກ ສາໍ ລບັ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ. ຖາ້ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ອອກໃນ ຕອນ ສິນ້ ສດຸ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ, ໃນ ກ ໍລະ ນ ີສວ່ນ ໃຫຍ ່
ແມນ່ບ່ໍ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. ແນວ ໃດ ກ ໍຕາມ,  ຄວນກວດ ເບິ່ ງສນັ ຍາ ເຊ່ົາ  
ເພ່ືອ ໃຫ ້ແນ ່ໃຈ ວາ່ ການ ແຈງ້ບອກ ທາງ ການ ແມນ່ ບ່ໍ ຈາໍ ເປັນ. ຖາ້ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ສບື ຕ່ໍ ຢູ ່ກາຍ ວນັ ທີ ສ ິ້ນ ສດຸ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແລະ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ຍອມ ຮບັ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຂອງ ເດອືນ ຕ່ໍ ໄປ,  ຖ ືວາ່ຜູ ້ເຊ່ົາກາໍ ລງັ ເຊ່ົາ ຢູ ່ພາຍ ໃຕ ້
ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແບບ ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ.

 ຜູ ້ເຊ່ົາທ່ີ ຍາ້ຍ ອອກ ກອ່ນ ສິນ້ ສດຸ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຈາ່ຍ ຄາ່ 
ເຊ່ົາ ສາໍ ລບັ ສວ່ນ ທ່ີ ເຫືຼອ ຂອງ ໄລ ຍະ ການ ເຊ່ົາ. ແນວ ໃດ ກ ໍຕາມ, ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ພະ ຍາ ຍາມ ໃຫ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ດ ັງ່ ກາ່ວ ຄນື ໃໝ ່
ໃນ ລາ ຄາ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ. ຖາ້ ບ່ໍ ມ ີການ ເຮັດ ສິ່ ງ ນີ,້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ 
ບ່ໍ  ຕອ້ງຮບັ ຜິດ ຊອບ ຄາ່ ເຊ່ົາ ທ່ີ ເກນີ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ. 
[RCW 59.18.310(1)]

ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງ ເພ່ືອ ຍາ້ຍ ອອກ ສາໍ ລບັ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ—  ຂໍຍ້ກົ 
ເວັນ້ ສາໍ ລບັ ກອງ ທບັ  ສາ ມາດ ຢດຸ ເຊົາ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ໄດ ້ ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ແມນ່ ສະ ມາ ຊກິ ຂອງກອງ ທບັ (ລວມ ທງັ ກອງ ກາໍ ລງັ ປ້ອງ ກນັ ຊາດ 
ຫືຼ ກອງ ໜນຸ ຂອງກອງ ທບັ), ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ຮບັ ການມອບ ໝາຍ ໜາ້ 
ວຽກ ໃໝ ່ຫືຼ ຄາໍ ສ ັງ່ ໄປ ປະ ຕ ິບດັ ໜາ້ ທ່ີ, ໂດຍ ມ ີເງ ື່ອນ ໄຂວາ່ ຜູ ້ເຂ້ົາ 
ຕອ້ງ ແຈງ້ບອກ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ພາຍ ໃນ ເຈດັ ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ຮບັ 
ຄາໍ ສ ັງ່ ດ ັງ່ ກາ່ວ. ໃນ ສະ ພາບ ການ ເຫ່ົຼາ ນີ,້  ຄູ ່ສມົ ລດົ ຫືຼ ຜູ ້ເພ່ິງ ພາ 
ອາ ໄສ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ກສໍາ ມາດ ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ ໄດເ້ຊ່ັນ ກນັ. [RCW 
59.18.220]

ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງ ເພ່ືອ ຍາ້ຍ ອອກ ສາໍ ລບັ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແບບ 
ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ. ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ການຢດຸ ເຊົາ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແບບ 
ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ, ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາ ຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. 

ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 20 ວນັ ກອ່ນ ສິນ້ ສດຸ ໄລ ຍະ ເຊ່ົາ  
(ມ ື ້ກອ່ນ ຮອດ ກາໍ ນດົ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ). ບ່ໍ ນບັ ມື ້ທ່ີ ສ ົ່ງ ການ ແຈງ້ບອກ. 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ ມາດ ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ 
ຫຼາຍກວາ່ 20 ວນັ ໃນ ເວ ລາ ຍາ້ຍ ອອກ. ເມ ື່ອ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ  
ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ການ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ແບບ ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ ຍາ້ຍ ອອກ, ຈາໍ ເປັນ 

 ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ 20 ວນັ(ພຽງ ແຕ ່ຢູນ່ອກ ເມອືງ ຊ ີອາ 
 

ເຕິ ້ລ ເທ່ົາ ນ ັນ້). ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ອອກ ໂດຍ ບ່ໍ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ຖກື 
 ຕອ້ງ, ກດົ ໝາຍ ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຄາ່ ເຊ່ົາ ໃນ ຈາໍ ນວນ ທ່ີ 

ໜອ້ຍກວາ່ ຂອງ: 30 ວນັ ນບັ ຈາກ ມື ້ທ່ີ ຮອດ ກາໍ ນດົ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຄ ັງ້ 
ຕ່ໍ ໄປ ຫືຼ 30 ວນັ ນບັ ຈາກ ມື ້ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຮູ ້ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້
ຍາ້ຍ ອອກ ໄປ. ແນວ ໃດ ກ ໍຕາມ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ມ ີໜາ້ ທ່ີ ພະ ຍາ 
ຍາມ ຊອກ ຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໃໝ.່ ຖາ້ ມ ີການ ໃຫ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້ ກອ່ນ ສິນ້ 
ສດຸ 30 ວນັ, ຜູ ້ເຊ່ົາ ຄນົ ກອ່ນ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ຈນົ ຮອດ ວນັ ທີ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໃໝ ່
ເລ່ີມ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ.

ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງ ເພ່ືອ ຍາ້ຍ ອອກ ສາໍ ລບັ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ແບບ 
ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນ— ຂໍ ້ຍກົ ເວັນ້ ສາໍ ລບັ ກອງ ທບັ. ສາ ມາດ ຢດຸ ເຊົາການ 
ເຊ່ົາ ແບບ ເດອືນ ຕ່ໍ ເດອືນໂດຍ ມ ີການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ 
ສອນ ໜອ້ຍກວາ່ 20 ວນັ ໄດ ້ ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແມນ່ ສະ ມາ ຊກິ ຂອງກອງ 
ທບັ (ລວມ ທງັ ກອງ ກາໍ ລງັ ປ້ອງ ກນັ ຊາດ ຫືຼ ກອງ ໜນຸ ຂອງກອງ 
ທບັ), ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ຮບັຄາໍ ສ ັງ່ ການມອບ ໝາຍ ໜາ້ ວຽກ ໃໝ ່ຫືຼ 
ຄາໍ ສ ັງ່ ໄປ ປະ ຕ ິບດັ ໜາ້ ທ່ີ ທ່ີ ເຮັດ ໃຫ ້ບ່ໍ ສາ ມາດ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ 
20 ວນັ ໄດ.້ ໃນ ສະ ພາບ ການ ເຫ່ົຼາ ນີ,້  ຄູ ່ສມົ ລດົ ຫືຼ ຜູ ້ເພ່ິງ ພາ ອາ 
ໄສ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ກສໍາ ມາດ ຢດຸ ເຊົາ ການ ເຊ່ົາ ໄດເ້ຊ່ັນ ກນັ. [RCW 
59.18.200]

ການ ປກົ ປ້ອງ ຜູ ້ເຄາະ ຮາ້ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ໄດ ້ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ 
ລກັ ອກັ ສອນ ແກ ່ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ທ່ີ ຜູ ້ກຽ່ວ ຫືຼ ຄນົ ໃນ ຄວົ ເຮອືນ 
ເປັນ ຜູ ້ເຄາະ ຮາ້ຍ ຈາກ ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ ໃນ ຄອບ ຄວົ, ການ ຄກຸ ຄາມ  
ຫືຼ ການ ເຝ້ົາ ຕ ິດ ຕາມ ທາງ ເພດ, ອາດ ຈະ ຢດຸ ເຊົາ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ໄດ ້ໃນ 
ທນັ ທີ ເມ ື່ອ ມກີານ ລະ ເມດີ ຄາໍ ສ ັງ່ ທ່ີ ຖກື ຕອ້ງ ສາໍ ລບັ ການ ປກົ ປ້ອງ ຫືຼ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ແຈງ້ບອກ ເຈົາ້ ໜາ້ ທ່ີ ບງັ ຄບັ ໃຊ ້ກດົ ໝາຍ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກຽ່ວ 
ກບັ ການ ລະ ເມດີ ນ ັນ້ ແລວ້. ສາໍ ເນົາ ຂອງ ຄາໍ ສ ັງ່ ຕອ້ງ ມ ີໃຫ ້ແກ ່ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຢດຸ ເຊົາ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ພາຍ ໃນ 90 ວນັ 
ນບັ ຈາກ ການ ກະ ທາໍ ຫືຼ ເຫດ ການ ທ່ີ ນາໍ ໄປ ສູ ່ຄາໍ ສ ັງ່ ການ ປກົ ປ້ອງ 
ຫືຼ ລາຍ ງານ ຫາ ໜວ່ຍ ງານ ບງັ ຄບັ ໃຊ ້ກດົໝາຍ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ. [RCW 
59.18.570 - 585]

ການ ສ ົ່ງ ເງນິ ມດັ ຈາໍຄນື [RCW 59.18.280]
 ຫຼງັ ຈາກ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ອອກ ແລວ້, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົ າ ມ ີເວ ລາ 21 
ວນັ ໃນ ການ ສ ົ່ງ ຄນື ເງນິ ມດັ ຈາໍ ຫືຼ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາ ຍ ລກັ 
ອກັ ສອນ ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ວາ່ ຍອ້ນ ຫຍງັ ທງັ ໝດົ ຫືຼ ບາງ ສວ່ນ 
ຂອງ ເງນິ ດ ັງ່ ກາ່ວ ຈິ່ງ ຖ ືກ ຮກັ ສາ ໄວ.້ ຂໍ ແນະ ນາໍ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ປະ ທ່ີ ຢູ ່ນາໍ 
ສ ົ່ງ ໄວ ້ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໃນ ເວ ລາ ຍາ້ຍ ອອກ.

ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຄວນ ໄດ ້ຮບັ ການຟ້ືນ ຟ ູ ໃຫ ້ກບັ ຄນື ສະ ພາບ ເດມີ ຄ ື
ຕອນ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ,່ ຍກົ ເວັນ້ ການ ຫຼຸຍ້ ຫຽ້ນ ແລະ ຄວາມ ເສຍ 
ຫາຍ ຕາມ ປກົ ກະ ຕ.ິ ບ່ໍ ສາ ມາດ ໃຊ ້ເງນິ ມດັ ຈາໍ ເພ່ືອ ຈາ່ຍ ຄາ່ ຫຼຸຍ້ ຫຽ້ນ 
ແລະ ເປ້ ເພ ຕາມ ປກົ ກະ ຕ;ິ ຫືຼ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ມ ີຢູ ່ແລວ້ ເມ ື່ອ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ຍາ້ຍ ເຂ້ົາ ຢູ.່ 

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຖາ້ ເງນິ ທ່ີ ຕອ້ງ ສ ົ່ງ ຄນື, ການ 
ແຈງ້ບອກ ຫືຼ ທງັ ສອງ ຢາ່ງ ຖກື ຝາກ ໄວ ້ໃນ U.S. Mail ພອ້ມ 
ຈາ່ຍ ຄາ່ ໄປ ສະ ນ ີFirst Class, ພາຍ ໃນ 21 ວນັ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຮອ້ງ ຟ້ອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕ່ໍ ສານ ແລະ ມ ີການ ຕດັ ສນິ ວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຈດ ຕະ ນາ ບ່ໍ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ຫືຼ ສ ົ່ງ ເງນິ ຄນື, ສານ ສາ 
ມາດ ສ ັງ່ ໃຫ ້ຊດົ ໃຊ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ເກນີ ສອງ ເທ່ົາ ຂອງ ຈາໍ ນວນ ເງນິ ມດັ ຈາໍ.

ການ ຂບັ ໄລ ່ໃຫ ້ອອກ
 ສາໍ ລບັ ການ ບ່ໍ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຊາ້ ແມ ້ກະ ທັງ້ ວນັ 
ດຽວ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ສາ ມາດ ອອກ ການ ແຈງ້ບອກ ສາມ ວນັ ໃຫ ້ຈາ່ຍ 
ຫືຼ ໃຫ ້ຍາ້ຍ ອອກ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົ າ ທງັ ໝດົ ທ່ີ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ພາຍ 
ໃນ ສາມ ວນັ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງຍອມ ຮບັ ເອົາ ແລະ ບ່ໍ ສາ ມາດ 
ຂບັ ໄລ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ອອກ ໄປ ໄດ.້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຖກື ກາໍ ນດົ ໃຫ ້ຍອມ 
ຮບັ ເອົາ ການ ຈາ່ຍ ບາງ ສວ່ນ.
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ສາໍ ລບັ ການ ບ່ໍ ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ຂອງ ສ ັນ ຍາ ເຊ່ົາ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາບ່ໍ 
ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ (ຕວົ ຢາ່ງ: ລຽ້ງ ແມວ ເມ ື່ອ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ 
ລະ ບ ຸແຈງ້ວາ່ ຫາ້ມ ລຽ້ງ ສດັ), ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ໃຫ ້ການ 
ແຈງ້ບອກ  10 ວນັ ໃຫ ້ປະ ຕ ິບດັ ຕາມ ຫືຼ ຍາ້ຍ ອອກ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແກ ້
ໄຂ ສະ ພາບ ການ ເປັນ ທ່ີ ໜາ້ ພໍ ໃຈ ພາຍ ໃນ ກາໍ ນດົ ເວ ລາ ທ່ີ ໃຫ,້ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ ມາດ ສບື ຕ່ໍຂະ ບວນ ການ ຂບັ ໄລ ່ອອກ ໄດ.້

ສາໍ ລບັ ການ ສາ້ງ “ຂອງ ເສຍ ຫືຼ ການ ລບົ ກວນ” ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທາໍ ລາຍ 
ຊບັ ສ ິນ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ, ໃຊ ້ອາ ຄານ ສະ ຖານ ທ່ີ ສາໍ ລບັ ການ 
ເຄື່ ອນ ໄຫວ ຜິດ ກດົາຍ ລວມ ທງັ ກດິ ຈະ ກາໍ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ ກຸມ່ ໂຈນ 
ຫືຼ ຢາ ເສບ ຕດິ, ເຮັດ ໃຫ ້ມນູ ຄາ່ ຊບັ ສນິ ເສຍ ຫາຍ ຫືຼ ລບົ ກວນ ການ 
ໃຊ ້ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ອື່ ນ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ອອກ 
ການ ແຈງ້ບອກ ສາມ ວນັ ໃຫ ້ຍາ້ຍ ອອກ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຍາ້ຍ ອອກ ຫຼງັ 
ຈາກ ໄດ ້ຮບັ ການ ແຈງ້ບອກ ປະ ເພດ ນີ.້ ບ່ໍ ມ ີທາງ ເລືອກ ໃຫ ້ສບື ຕ່ໍ ຢູ ່
ແລະ ແກ ້ໄຂ ບນັ ຫາ.

ສາໍ ລບັ ການ ລະ ເມດີ ຢູ ່ພາຍ ໃນ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ແບບ ປອດ ຢາ ເສບ ຕດິ 
ແລະ  ເຫ້ົຼາ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ  ທ່ີຈດົ ທະ ບຽນ ເຂ້ົາ ຮວ່ມ ໂຄງ ການ ຟ້ືນ ຟ ູໃນ ທ່ີ ຢູ ່
ອາ ໄສ ແບບ ປອດ ຢາ ເສບ ຕດິ ແລະ ເຫ້ົຼາ ເປັນ ເວ ລາ ໜອ້ຍກວາ່ສອງ 
ປີ ໃຊ,້ ຄອບ ຄອງ ຫືຼ ແບງ່ ປນັ ເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຢາ ເສບ ຕດິ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ສາ ມາດ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ສາມ ວນັ ໃຫ ້ຍາ້ຍ ອອກໄດ.້ ຖາ້ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ແກ ້ໄຂ ການ ລະ ເມດີ ພາຍ ໃນ ໜ່ຶງວນັ, ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສິນ້ ສດຸ. ຖາ້ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ ມາດ ແກ ້ໄຂ ການ ລະ ເມດີ ພາຍ ໃນ ໜ່ຶງວນັ ໄດ,້ ຜູ ້ກຽ່ວ 
ຂອ້ງ ຕອ້ງ ຍາ້ຍ ອອກ ແລະ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ສິນ້ ສດຸ. ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ພ ົວ ພນັ 
ຢາ່ງ ຫຼວງ ຫຼາຍ ໃນ ພຶດ ຕ ິກາໍ ແບບ ດຽວ ກນັ ພາຍ ໃນ ຫກົ ເດອືນ, ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສາ ມາດ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ສາມ ວນັ ໃຫ ້ຍາ້ຍ ອອກ 
ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ມ ີສດິ ແກ ້ໄຂ ການ ລະ ເມດີ ໃນ ຕ່ໍ ມາ.

ການ ແຈງ້ບອກ. ເພ່ືອ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ດາໍ ເນນີ ການ ທາງ ກດົ 
ໝາຍ ຕ່ໍ ກບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ບ່ໍ ຍາ້ຍ ອອກໄດ,້ ຕອ້ງ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ອງີ 
ຕາມ RCW 59.12.040. 

 ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ສບື ຕ່ໍ ຢູ ່ໃນ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໂດຍ ລ ະ ເມດີ ການ ແຈງ້ບອກ ໃຫ ້
ອອກ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຮອ້ງ ຟ້ອງ ຕ ໍ່ ສານ ໃຫ ້ເລີ່ ມ ສິ່ ງ ທ່ີ ເອີນ້ 
ວາ່ການ ຮອ້ງ ຟ້ອງ “ການ ຖ ືຄອງ ໂດ ຍ ບ່ໍ ຖກື ກດົ ໝາຍ”. ຖາ້ ສານ ຕດັ 
ສນິ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເປັນ ຜູ ້ຊະ ນະ, ຈະ ມ ີການ ສ ັງ່ ໃຫ ້ນາຍ ອາໍ ເພີ 
ຍາ້ຍ ຜູ ້ເຊ່ົາ ອອກ ຈາກ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຍາ້ຍ ອອກ ໂດຍ ສະ 
ໝກັ ໃຈ. ວ ິທີ ທາງ ກດົ ໝາຍ ໜ່ຶງ ດຽວ ສາໍ ລບັ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ໃນ ການ 
ຍາ້ຍ ໂຕ ຜູ ້ເຊ່ົາ ອອກ ຈາກ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແມນ່ ການ ໄປ ຜາ່ນ ສານ ແລະ 
ຫອ້ງ ການ ນາຍ ອາໍ ເພີ.

ການ ແຕງ່ ຕ ັງ້ ບກຸ ຄນົ ໃຫ ້ດາໍ ເນນີ ການ ແທນ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຫຼງັ ຈາກ ທ່ີ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ເສຍ ຊ ີວດິ (RCW 59.18.590)
ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ພຽງ ຄນົ ດຽວ ສາ ມາດ ແຕງ່ ຕ ັງ້ ບກຸ ຄນົ ດາໍ 
ເນນີ ການ ແທນ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຫຼງັ ຈາກ ການ ເສຍ ຊ ີວດິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາໄດ ້ຢາ່ງ ເປັນ 
ອດິ ສະ ຫຼະ ຫືຼ ຕາມ ກາ ນ ຮອ້ງ ຂ ໍຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ. ການ 
ແຕງ່ ຕ ັງ້ ຕອ້ງ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ແຍກ ຈາກ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ຕາ່ງໆ. 
ມນັ ຕອ້ງ ລວມ ມ ີຊື່ ຂອງ ບກຸ ຄນົ ໄດ ້ຮບັ ແຕງ່ ຕ ັງ້, ທ່ີ ຢູ ່ທາງ ໄປ ສະ ນ,ີ 
ທ່ີ ຢູ ່ທ່ີ ໃຊ ້ສາໍ ລບັ ການ ຮບັ ການ ສື່ ສານ ທາງ ອ ີເລັກ ໂທ ຣ ນກິ, ເບ ີໂທ ລະ 
ສບັ ແລະ ຂໍ ້ຄວາມ ທ່ີ ເຊັນ ຊື່ ທ່ີ ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ  ໃນ ກ ໍ 
ລະ ນ ີການ ເສຍ ຊ ີວດິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ (ເມ ື່ອຜູ ້ເຊ່ົາ ແມນ່ ຜູ ້ຢູ ່ອາ ໄສ ຄນົ ດຽວ 
ໃນ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້) ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ແຕງ່ ຕ ັງ້ ເຂ້ົາ 
ເຖງິ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງຜູ ້ເຊ່ົາ, ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ, ຮບັ 
ເອົາ ການ ສ ົ່ງ ເງນິ ຄນື ສາໍ ລ ັບ ຈາໍ ນວນ ທ່ີ ຕອ້ງ ສ ົ່ງ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ ເພ່ືອ 
ກາໍ ຈດັ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ອງີ ຕາມຄາໍ ສ ັງ່ ເສຍ ສດຸ ທາ້ຍ ແລະ  ພິ ໄນ ກາໍ 
ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ ກດົ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ ຍ ການ ສບື ທອດມ ໍລະ ດກົ ສາໍ ລບັ 
ຜູ ້ບ່ໍ ມ ີພິ ໄນ ກາໍ, ແລະ ຄາໍ ຖະ ແຫຼງ ທ່ີ ຈະ ແຈງ້ວາ່ ການ ແຕງ່ ຕ ັງ້ຍງັ ຄງົ 
ມ ີຜນົ ບງັ ຄບັ ໃຊ ້ຈນົ ກວາ່ ວາ່ ມ ີການ ຖອນ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ໂດຍ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ຫືຼ ຖກື ປ່ຽນ ແທນ ດວ້ຍ ການ ແຕງ່ຕ ັງ້ ໃໝ.່ ສດິ ທິ ຂອ ງ ຜູ ້ໄດ ້

ຮບັ ແຕງ່ ຕ ັງ້ ໃນ ການ ດາໍ ເນນີ ການ ແທນ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ຈະ ສິນ້ ສດຸ  
ຫຼງັ ຈາກການ ແຕງ່ ຕ ັງ້ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ສວ່ນ ຕວົ ສ ໍາ ລບັມ ໍລະ ດກົ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ຫືຼ ການ ລະ ບ ຸບກຸ ຄນົ ທ່ີ ອາ້ງ ຕວົ ຢາ່ງ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ວາ່ 
ເປັນ ຜູ ້ສບື ທອດ ມ ໍລະ ດກົ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ  ອງີ ຕາມ ກດົ ໝາຍ.

ການ ປະ ຖິມ້ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ ການ ບ່ໍ ສາ ມາດ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ 
[RCW 59.18.310]
ການ ປະ ຖິມ້ ເກດີ ຂຶນ້ ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທງັ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ຊາ້ ແລະ ໄດ ້
ຊີບ້ອກ ຢາ່ງ ຈະ ແຈງ້ ດວ້ຍ ຄາໍ ເວ້ົາ ຫືຼ ການ ກະ ທາໍ ເຖງິ ເຈດ ຕະ ນາ ບ່ໍ 
ສບື ຕ່ໍ ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົ າ ນ ັນ້.

ເມ ື່ອມ ີການ ປະ ຖິມ້ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ອາດ ຈະ ເຂ້ົາ 
ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ນ ັນ້ ແລະ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ຊບັ ສນິ ທ່ີ ຖກື ປະ ຖິມ້ ອອກ ໄດ.້ 
ມນັ ຕອ້ງ ຖກື ຮກັ ສາ ໄວ ້ໃນ ບອ່ນ ທ່ີ ປອດ ໄພ ທ່ີ ເໝາ ະ ສມົ. ຕອ້ງ ສ ົ່ງ 
ການ ແຈງ້ບອກ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໂດຍບອ ກ ບອ່ນ ທ ີ່ເກບັ ມຽ້ນ 
ຊບັ ສນິ  ໄວ ້ແລະ ເວ ລາ ທ່ີ ມນັ ຈະ ຖກື ຂາຍ. ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ບ່ໍ ມ ີ
ທ່ີ ຢູ ່ໃໝ ່ສາໍ ລບັ ຜູ ້ເຊ່ົາ, ຄວນ ສ ົ່ງ ໃບ ແຈງ້ບອກ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຫາ ທ່ີ ຢູ ່
ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ, ເພ່ືອ ໃຫ ້ມນັ ສາ ມາດ ຖກື ສ ົ່ງ ຕ່ໍ ໂດຍ U.S. Postal 
Service (ຫອ້ງ ການ ໄປ ສະ ນ ີສະ ຫະ ລດັ).

ການ ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ລໍ ຖາ້ ດນົ ສ ໍາ່ ໃດ ຈິ່ງ ສາ ມາດ ຂາຍ ຊບັ 
ສນິ ທ່ີ ຖກື ປ ະ ຖິ ້ມ ນ ັນ້ ໄດ ້ແມ ່ນ ຂຶນ້ ກບັ ມນູ ຄາ່ ຂອງ ຊບັ ສນິ ນ ັນ້. ຖາ້ 
ມນູ ຄາ່ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຊບັ ສນິ ໜອ້ຍກວາ່ $250, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ຕອ້ງ ສ ົ່ງ ການ ແຈງ້ບອກ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີກຽ່ວ ກບັ ການ ຂາຍ ຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ລ້ໍ ຖາ ເຈດັ  (7) ວນັ. ຮບູ ຄອບ ຄວົ, ຂອງ ທ່ີ ລະ ນກຶ ແລະ ເອ 
ກະ ສານ ສວ່ນ ຕວົ ບ່ໍ ສາ ມາດ ຖກື ຂາຍ ໄດ ້ຈນົ ກວາ່ ຮອດ ສີ່ ສບິ ຫາ້ (45) 
ວນັ ຫຼ ັງ ຈາກ ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ໄດ ້ສ ົ່ງ ການ ແຈງ້ບອກ ທາງ ໄປ ສະ 
ນ ີກຽ່ວ ກບັ ການ ປະ ຖິມ້ ຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ.

ຖາ້ ມນູ ຄາ່ ຂອງ ຊບັ ສນິ ຫຼາຍກວາ່ $250, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ 
ສ ົ່ງ ການ ແຈງ້ບອກ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີກຽ່ວ ກບັ ການ ຂາຍ ຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ລໍ ຖາ້ ສີ່ ສບິ ຫາ້ (45) ວນັ. ເອ ກະ ສານ ສວ່ນ ຕວົ, ຮບູ ຄອບ ຄວົ 
ແລະ ຂອງ ທ່ີ ລະ ນກຶ ສາ ມາດ ຖກື ຂາຍ ໄດ ້ໃນ ເວ ລາ ດຽວ ກນັ ກບັ ຊບັ 
ສອິ ອື່ ນ.

ເງນິ ທ່ີ ໄດ ້ຈາກ ການ ຂາຍ ຊບັ ສນິ ຈະ ໄປ ຈາ່ຍ ແທນ ເງນິ ທ່ີ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕດິ ໜ້ີ 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເຊ່ັນ ວາ່ ຄາ່ ເຊ່ົາ ແລະ ຄາ່ ເກບັ ຮກັ ສາ ແລະ 
ຄາ່ ການ ຂາຍ ຊບັ ສນິ ນ ັນ້. ຖາ້ ເງນິ ຍງັ ເຫືຼອ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ຕອ້ງ ຮກັ ສາ ໄວ ້ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ເປັນ ເວ ລາ ໜ່ຶງ (1) ປີ. ຖາ້ ບ່ໍ ມ ີການ ຮຽກ 
ຮອ້ງ ເອົາ ພາຍ ໃນ ກາໍ ນດົ ເວ ລາ ນ ັນ້, ເງນິ ຈະຕກົ ເປັນ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ.

 ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເອົາ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ ໃນ ພາຍ ຫຼງັ 
ສານ ຕດັ ສນິ ວາ່ ຍງັ ບ່ໍ ທນັ ເປັນ ການ ປະ ຖິມ້, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ 
ຈະ ຖກື ສ ັງ່ ໃຫ ້ຊດົ ໃຊ ້ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ສາໍ ລບັ ການ ສນູ ເສຍ ຊບັ ສນິ ແລະ 
ຈາ່ຍ ຄາ່ ສານ ແລະ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທະ ນາຍ ຕາ່ງໆ.

 ລະ ບຽບ ຂ ັນ້ ຕອນ ນີ ້ບ່ໍ ນາໍ ໃຊ ້ກບັ ການໂອນ ການ ຄອບ ຄອງ ຊບັ ສນິ 
ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ. ເບິ່ ງຂໍ ້“ ກາ ນ ປະ ຖິມ້ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັການ 
ເສຍ ຊ ີວດິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ” ຢູ ່ຂາ້ງ ລຸມ່. 



ໜາ້ 14 ໃນ 15                                    ຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູເ້ຊ່ົາ 

ການ ປະ ຖິມ້ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ ການ ຂບັ ໄລ ່ອອກ 
[RCW 59.18.312]
ເມ ື່ອ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ຮບັຄາໍ ສ ັງ່ ສານ ໃຫ ້ໄດ ້ຮບັ ການ ຊດົ ໃຊ ້ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ 
ໃນ ການ ດາໍ ເນນີ ການ ຂບັ ໄລ,່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈະ ໄດ ້ຮບັ ການ ແຈງ້ບອກ ເປັນ 
ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ກຽ່ວ ກບັ ຄວາມ ຮບັ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ການ ຟ້ືນ ຄນື ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ປະ ໄວ ້ຫຼງັ ຈາກ ອອກ 
ຈາກ ອາ ຄານ ສະ ຖານ ທ່ີ. ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈະ ໄດ ້ຮບັ ແບບ ຟອມ ເພ່ືອ ຮອ້ງ ຂ ໍໃຫ ້
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຟ້ືນ ຄນື ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ.

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຈາໍ ເປັນ ຕອ້ງ ຟ ື້ນ ຄນື ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ເຮັດ ການ ຮອ້ງ ຂ ໍເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ພາຍ ໃນ ສາມ (3) ວນັ ຫຼງັ 
ຈາກ ການ ມ ີອອກ ໝາຍ ສານ ໃຫ ້ຊດົ ໃຊ ້ຫືຼ ຖາ້ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ຮູ ້ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແມນ່ ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ພິ ການ ທ່ີ ເຮັດ ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ ມາດ ເຮັດ ຄາໍ 
ຮອ້ງ ຂ ໍເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ໄດ ້ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ໄດ ້ຄດັ ຄາ້ນ ການ 
ຟ້ືນ ຄນື ຊບັ ສນິ. ອາດ ຈະ ເຮັດ ຄາໍ ຮອ້ງ ຂ ໍເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ໂດຍ 
ການ ໄປ ສ ົ່ງ ດວ້ຍ ຕນົ ເອງ, ສ ົ່ງ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຫືຼ ແຟັກ ຫາ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕາມ ທ່ີ ຢູ ່ຫືຼ ເບ ີແຟັກ ທ່ີ ລະ ບ ຸໄວ ້ໃນ ແບບ ຟອມ ຄາໍ ຮອ້ງ ຂ ໍ
ທ່ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສະ ໜອງ ໃຫ.້

ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ປະ ຕ ິບດັຄາໍ ສ ັງ່ ຊດົ ໃຊ ້ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ແລວ້, ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ອາດ ຈະ ເຂ້ົາ ອາ ຄານ ສະ ຖານ ທ່ີ ແລະ ເກບັ ເອົາ ສິ່ ງ ຂອງ ທ່ີ ຍງັ 
ເຫືຼອ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ.້ ຖາ້ ບ່ໍ ມ ີຄາໍ ຮອ້ງ ຂ ໍເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ຈາກ ຜູ ້
ເຊ່ົາ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ເລືອກ ຟ້ືນ ຄນື ຊບັ ສນິຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຫືຼ ຝາກ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄວ ້ນາໍ ໜວ່ຍ ງານ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ສາ ທາ ລະ 
ນະ ທ່ີ ຢູ ່ໃກ ້ສດຸ. ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເລືອກ ຟ້ືນ ຄນື ຊບັ ສນິ ຂອງ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ, ບ່ໍ ວາ່ ຈະ ມ ີການ ຮອ້ງ ຂໍ ຫືຼ ບ່ໍ ກ ໍຕາມ, ມນັ ອາດ ຈະ ບ່ໍ ຖກື ສ ົ່ງ 
ຄນື ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈນົ ກວ ່າ ວາ່ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຈາ່ຍ ຄາ່  ຂນົ ຍາ້ຍ ຫືຼ ຄາ່ ເກບັ ຮກັ ສາ 
ຕວົ ຈງິ ຫືຼ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ , ເອົາ ອນັ ທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່ ພາຍ ໃນ ສາມ 
ສບິ (30) ວນັ.

ຖາ້ ມນູ ຄາ່  ທງັ ໝດົຂອງ ຊບັ ສນິ ຫຼາຍກວາ່ $250, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ຕອ້ງ  ແຈງ້ບອກ ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ການ ຂາຍ ທ່ີລໍ ຖາ້ ຢູ ່ໂດຍ ການໄປ 
ສ ົ່ງ ດວ້ຍ ຕນົ ເອງ ຫືຼ  ສ ົ່ງທາງ ໄປ ສະ ນຫີາ ທ່ີ ຢູ ່ທ່ີ ຮູ ້ຈກັ ສດຸ ທາ້ຍ ຂອງ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ. ຫຼງັ ຈາກ ສາມ ສບິ (30) ວນັ ນບັ ຈາກວນັ ທີ ການ ແຈງ້ບອກ, 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ຂາຍ ຊບັ ສນິ ໄດ ້ລວມ ທງັ ເອ ກະ ສານ 
ສວ່ນ ບກຸ ຄນົ, ຮບູ ຄອບ ຄວົ ແລະ ຂອງ ທ່ີ ລະ ນກຶ ແລະ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ 
ຊບັ ສນິ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ ້ຂາຍ.

ຖາ້ ມນູ ຄາ່  ທງັ ໝດົຂອງ ຊບັ ສນິ ແມນ່ $250 ລງົ ມາ, ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ  ແຈງ້ບອກ ຜູ ້ເຊ່ົາ ກຽ່ວ ກບັ ການ ຂາຍ ທ່ີ  ລໍ ຖາ້ ຢູ ່ໂດຍ 
ການໄປ ສ ົ່ງ ດວ້ຍ ຕນົ ເອງ ຫືຼ  ສ ົ່ງທາງ ໄປ ສະ ນຫີາ ທ່ີ ຢູ ່ທ່ີ ຮູ ້ຈກັ ສດຸ 
ທາ້ຍ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ. ຫຼງັ ຈາກ ສາມ ເຈດັ (7) ວນັ ນບັ ຈາກວນັ ທີ ການ 
ແຈງ້ບອກ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ຂາຍ ຫືຼ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ຊບັ ສນິ 
ນ ັນ້ ຍກົ ເວັນ້ ເອ ກະ ສານ ສວ່ນ ບກຸ ຄນົ, ຮບູ ຄອບ ຄວົ ແລະ ຂອງ ທ່ີ 
ລະ ນກຶ.

ເງນິ ທ່ີ ໄດ ້ຈາກ ການ ຂາຍ ຊບັ ສນິ ອາດ ຈະ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ທດົ ແທນ ເງນິ ທ່ີ 
ຕດິ ໜ້ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສາໍ ລບັ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ຕວົ ຈງິ ແລະ ສມົ 
ເຫດ ສມົ ຜນົ ຂອງ ການຂນົ ຍາ້ຍ ແລະ  ການ ເກບັ ຮກັ ສາ ຊບັ ສນິ ນ ັນ້, 
ເອົາ ອນັ ທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່. ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ດ ັງ່ ກາ່ວ ບ່ໍ ສາ ມາດ ເກນີ ຄາ່ຂນົ 
ຍາ້ຍ ແລະ ຄາ່ເກບັ ຮກັ ສາ ຕວົ ຈງິ ຫືຼ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ , ເອົາ ອນັ ທ່ີ 
ໜອ້ຍກວາ່. ຖາ້  ຍງັ ເຫືຼອເງນິ ເພ່ີມ ເຕມີ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ 
ຮກັ ສາ ໄວ ້ໃຫ ້ຜູ ້ເຊ່ົາ ເປັນ ເວ ລາ ໜ່ຶງ (1) ປີ.  ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຮຽກ ຮອ້ງ 
ເອົາ ເງນິ ທ່ີ ໄດ ້ຈາກ ການ ຂາຍ ຊບັ ສນິ ທ່ີ ຍງັ ເຫືຼອ ພາຍ ໃນ ໜ່ຶງ (1) ປີ, 
ເງນິ ທ່ີ ເຫືຼອ ນ ັນ້ ຈະ ຖກືວາ່ ເປັນ ຊບັ ສນິ ທ່ີ ຖກື ປະ ຖິມ້ ແລະ ຝາກ ໄວ ້ນາໍ 
Washington State Department of Revenue (ພະ ແນກ 
ເກບັ ລາຍ ຮບັ ຂອງ ລດັ ວໍ ຊງິ ຕນັ). 

ເບິ່ ງ RCW 59.18.312.

ກາ ນ ປະ ຖິມ້ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັການ ເສຍ ຊ ີວດິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
(RCW 59.18.595)
ເມ ື່ອ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຮູ ້ການ ເສຍ ຊ ີວດິ ຂອງຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ ່ໃນ ທ່ີ 
ຢູ ່ອາ ໄສຢູ ່ພຽງ ຄນົ ດຽວ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ສ ົ່ງໃບ ແຈງ້ບອກ 
ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ຢາ່ງ ຮບີ ດວ່ນ ໂດຍ ສ ົ່ງ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຫືຼ ໄປ 
ສ ົ່ງ ດວ້ຍ ຕນົ ເອງ ໃຫ ້ແກຜູ່ ້ຕາງ ໜາ້ ສວ່ນ ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ຮູ ້ຈກັ, ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ໄດ ້
ຮບັ ແຕງ່ ຕ ັງ້, ບກຸ ຄນົ ຕດິ ຕ່ໍ ສາໍ ລບັ ເຫດ ສກຸ ເສນີ ຫືຼ ຜູ ້ສບື ທອດ ມ ໍລະ 
ດກົ ທ່ີ ຮູ ້ຈກັ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ. ໃບ ແຈງ້ບອກ ດ ັງ່ ກາ່ວ ຕອ້ງ ລວມ ມ ີຊື່ ຂອງ ຜູ ້
ເສຍ ຊ ີວດິ ແລະ ທ່ີ ຢູ ່ຂອງ ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ, ວນັ ທີ ໂດຍ ປະ ມານ ຂອງ 
ການ ເສຍ ຊ ີວດິ, ຈາໍ ນວນ ເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ ລາຍ ເດອືນ ແລະ ວນັ ທີ ຈາ່ຍ 
ເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ. ໃບ ແຈງ້ບອກ ຕອ້ງ ລ ວມ ມ ີຂໍ ້ຄວາມ ທ່ີ ແຈງ້ບອກວາ່ 
ການ ເຊ່ົາ ຈະ ຢດຸ ເຊົາ 15 ວນັ ນບັ ຈາກວນັ ທ ີສ ົ່ງການ ແຈງ້ບອກ ທາງ 
ໄປ ສະ ນ ີຫືຼ ໄປ ສ ົ່ງ ດວ້ຍ ຕນົ, ຫືຼ  ວນັ ທີ ທ່ີ ໄດ ້ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ແລວ້, 
ເອົາ ວນັ ທີ ທ່ີ ຊາ້ກວາ່, ເວັນ້ ເສຍ ແຕ ່ວາ່ ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ໄລ ຍະ 15 ວນັ 
ນີ ້ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ເຮັດ ການ ຈດັ ຕຽມ ຕາ່ງໆ ກບັ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເພ່ືອ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ລວ່ງ ໜາ້ ເປັນ ເວ ລາ ບ່ໍ ເກນີ 60 ວນັ ນບັ 
ຈາກວນັ ທີ ການ ເສຍ ຊ ີວດິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ເພ່ືອ ຈດັ ຕຽມ ສາໍ ລບັ ການ ຂນົ 
ຍາ້ຍ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ອອກ ໄປ ແລະ ການ ເຊ່ົາ ຈະ ສິນ້ 
ສດຸ ໃນ ຕອນ ທາ້ຍ ໄລ ຍະ ທ່ີ ໄດ ້ຈາ່ ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ແລວ້. ໃບ ແຈງ້ບອກ ຕອ້ງ 
ລວມ ເອົາ ຂໍ ້ຄວາມ ທ່ີແຈງ້ບອກວາ່ ການ ບ່ໍ ຂນົ ຍາ້ຍ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ອອກ ກອ່ນ ທ່ີ ການ ເຊ່ົາ ຈະ ສ ິ້ນ ສດຸ ຫືຼ ຢດຸ ເຊົາ ຈະ ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ ້ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເຂ້ົາ ທ່ີ ຢູ ່ອາ ໄສ ນ ັນ້ ແລະ  ເກບັ ເອົາ ຊບັ ສນິ ຕາ່ງໆທ່ີ 
ພບົ ເຫັນ ໃນ ສະ ຖານ ທ່ີ ນ ັນ້, ເກບັ ຮກັ ສາ ໄວ ້ໃນ ບອ່ນ ທ່ີ ປອດ ໄພ ຢາ່ງ 
ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ, ແລະ ຄດິ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ຕວົ ຈງິ ຫືຼ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ, 
ເອົາ ອນັ ທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່, ສາໍ ລບັ ການ ຂ ົນ ຍາ້ຍ ແລະ ການ ເກບັ ຮກັ 
ສາ ຊບັ ສນິ ນ ັນ້ ໄວ ້ແລະ ຫຼງັ ຈາກ ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ເໝາະ ສມົ ແລວ້, 
ຂາຍ ຫືຼ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ຊບັ ສນິ ຕາ່ງໆ ຕາມ ທ່ີ ກາໍ ນດົ ໄວ ້ໃນ ກດົ ໝາຍ.  
ຕອ້ງ ຄ ັດ ຕດິສາໍ ເນົາ ຂອງ ການ ແຕງ່ ຕ ັງ້ ບກຸ ຄນົ ດາໍ ເນ ີນ ການ ແທນ ຜູ ້
ເຊ່ົ າ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ແລວ້ ໃສ ່ກບັໃບ ແຈງ້ບອກ ນ ັນ້.

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງມອບ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ຕນົ ຄອບ ຄອງ  ໃຫ ້
ແກ ່ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ຮບັ ຄາໍ ຂ ໍເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ 
ຖາ້ ມ ີການ ເຮັດ ຄາໍ ຂ ໍນີ ້ກອ່ນ ການ ຢດຸ ເຊົາ ຫືຼ ການ ສນ້ ສດຸ ການ ເຊ່ົາ 
ຫືຼ ວນັ ທີ ອື່ ນ ໃດໆ ກ ໍຕາມ ທ່ີ ຝາ່ຍ ຕາ່ງໆ ເຫັນ ດ ີຮວ່ມ ກນັ. ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ບນັ ຊ ີລາຍ ການ ຊບັ ສນິ ທງັ ໝດົ ທ່ີ ຂນົ ຍາ້ຍ ອອກ ແກ ່
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ໃບ ເຊັນ ຮບັ ຮູ ້ວາ່ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ 
ໄດ ້ຮບັ ເອົາ ການ ຄອບ ຄອງ ຊບັ ສນິ ແລະ ບ່ໍ ແມນ່ ການ ເປັນ ເຈົ ້າ ຂອງ 
ຊບັ ສນິ.

 ຖາ້ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ເຮັດ ການ ຈດັ ຕຽມ ເພ່ືອ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ 
ລວ່ງ ໜາ້, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ສ ົ່ງ ໃບ ແຈງ້ບອກ ທີ ສອງ ນີ ້
ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຫາ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ສວ່ນ ຕວົ ທ່ີ ຮຸ ້ຈກັ, ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ແຕງ່ 
ຕ ັງ້, ບກຸ ຄນົ ຕດິ ຕ່ໍ ສາໍ ລບັ ເຫດ ສກຸ ເສນີ  ຫືຼ ຜູ ້ສບື ທອດ ທ່ີ ຮູ ້ຈກັ ຂອງ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ ົ່ງ ຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ຕາມ ທ່ີ ຢູ ່ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ 
ຜູ ້ເຊ່ົາ. ໃບ ແຈງ້ບອກ ທີ ສອງ ນີ ້ຕອ້ງ ລວມ ມ ີຊື່ , ທ່ີ ຢູ ່ແລະ ເບ ີໂທ 
ລະ ສບັ  ຫືຼ ຂໍ ້ມນູ ຕດິ ຕ່ໍ ສາໍ ລບັ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຜູ ້ທ່ີ ເຮັດ ການ ຈດັ 
ຕຽມ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົາ ລວ່ງ ໜາ້, ຈາໍ ນວນ ເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ ທ່ີ ໄດ ້ຈາ່ຍ ລວ່ງ ໜາ້ 
ແລະ ວນັ ທີ ທ່ີ ຈາຍ ຄາ່ ເຊ່ົາຮອດ.  ໃບ ແຈງ້ບອກ ຕອ້ງ ລວມ ມ ີຂໍ ້ຄວາມ 
ແຈງ້ບອກວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ຂາຍ ຫືຼ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ຊບັ 
ສນິ ໃນວນັ ທີ ຫືຼ ຫຼງັ ຈາກວນັ ທີ ທ່ີ ຈາ່ຍ ຄາ່ ເຊ່ົ າ ຮອດ ຫືຼ ຢາ່ງ ໜອ້ຍ 
45 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ສ ົ່ງ ໃບ ແຈງ້ບອກ ທີ ສອງ ທາງ ໄປ ສະ ນ,ີ ເອົາ ວນັ 
ທີ ທ່ີ ຊາ້ກວາ່, ຖາ້ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຮຽກ ຮອ້ງ ເອົາ ຫືຼ ຂນົ ຍາ້ຍ 
ຊບັ ສນິ ອອກ ໄປ.

ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ເກບັ ຮກັ ສາ ຊບັ ສນິ ໄວ,້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ 
ຕອ້ງ ສ ົ່ງ ໃບ ແຈງ້ບອກ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ທີ ສອງ ທາງ ໄປ ສະ 
ນ ີ(ຖາ້ ຍງັ ບ່ໍ ທນັ ໄດ ້ເຮັດ ສິ່ ງ ນີ ້ເທ່ືອ)  ຫາ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ສວ່ນ ຕວົ ທ່ີ ຮຸ ້ຈກັ, 
ບກຸ ຄນົ ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ແຕງ່ ຕ ັງ້, ບກຸ ຄນົ ຕດິ ຕ່ໍ ສາໍ ລບັ ເຫດ ສກຸ ເສນີ  ຫືຼ ຜູ ້
ສບື ທອດ ທ່ີ ຮູ ້ຈກັ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ ົ່ງ ຫາ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ຕາມ 
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ທ່ີ ຢູ ່ບອ່ນ ຢູ ່ອາ ໄສ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ.  ໃບ ແຈງ້ບອກ ນີຕ້ອ້ງ ລວມ ມ ີຂໍ ້ຄວາມ 
ແຈງ້ບອກວາ່ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ຂາຍ ຫືຼ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ຊບັ 
ສນິ ໃນວນັ ທີ ຫືຼ ຫຼງັ ຈາກວນັ ທີ ທ ີ່ ລະ ບ ຸໄວທ່ີ້ ຢາ່ງ ໜອ້ຍຕອ້ງ ແມນ່ 
45 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ໄດ ້ສ ົ່ງ ໃບ ແຈງ້ບອກ ທີ ສອງ ທາງ ໄປ ສະ ນ,ີ ຖາ້ ຜູ ້
ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຮຽກ ຮອ້ງ ເອົາ ຫືຼ ຂນົ ຍາ້ຍ ຊບັ ສນິ ອອກ ໄປ.

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງມອບ ການ ຄອບ ຄອງຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ 
ເສຍ ຊ ີວດິໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ  ຖາ້ ມ ີການ ເຮັດ ຄາໍ ຮອ້ງ ຂ ໍ
ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ຢາ່ງ ທວ່ງ ທນັ ເວ ລາ. ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ 
ຈາ່ຍ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ຕວົ ຈງິ ຫືຼ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ, ເອົາ ອນັ ທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່, 
ສາໍ ລບັ ກາ ນ ຂນົ ຍາ້ຍ ແລະ ການ ເກບັ ຮກັ ສາ ຊບັ ສນິ ນ ັນ້, ແລະ  ໃຫ ້
ບນັ ຊ ີລາຍ ການ ຊບັ ສນິ ທງັ ໝດົ ທ່ີ ຂນົ ຍາ້ຍ ອອກ ແກ ່ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ 
ເຊ່ົາ ແລະ ໃບ ເຊັນ ຮບັ ຮູ ້ວາ່ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໄດ ້ຮບັ ເອົາ ການ 
ຄອບ ຄອງ ຊບັ ສນິ ແລະ ບ່ໍ ແມນ່ ການ ເປັນ ເຈົ ້າ ຂອງ ຊບັ ສນິແລວ້.

ຖາ້ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ບ່ໍ ຕດິ ຕ່ໍ ຫາ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຫືຼ ຂນົ 
ຍາ້ຍ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ອອກ ໄປ ຢາ່ງ ທວ່ງ ທນັ ເວ ລາ, 
ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ ຈະ ຂາຍ ຫືຼ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ຊບັ ສນິ ທ່ີ ເກບັ ໄວ ້
ນ ັນ້, ຍກົ ເວັນ້ ເອ ກະ ສານ ສວ່ນ ຕວົ ແລະ ຮບູ ພາບ ສວ່ ນ ຕວົ. ຖາ້ 
ມນູ ຄາ່ ຕາມ ລາ ຄາ ຕະ ຫດູ ຂອງ ຊບັ ສນິ ຫຼາຍກວາ່ $1,000, ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຂາຍ ຊບັ ສນິ ໃນ ແບບ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ທາງ 
ການ ຄາ້. ຊບັ ສນິ ທງັ ໝດົ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ ້ຂາຍ ຕອ້ງ ຖກື ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ໃນ ແບບ ທ່ີ 
ເໝາ ະ ສມົ. ຖາ້ ມນູ ຄາ່ ຕາມ ລາ ຄາ ຕະ ຫດູ ຂອງ ຊບັ ສນິ ທ່ີ ເກບັ ຮກັ ສາ 
ໄວຫຼ້າຍກວາ່ $1,000, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ  ກາໍ ຈດັຊບັ ສນິນ ັນ້ 
ໃນ ແບບ ທ່ີ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ.

ເອ ກະ ສານ  ແລະ ຮບູ ຖາ່ຍ ສວ່ນ ຕວົ ທ່ີ ບ່ໍ ຖກື ຮອ້ງ ຂ ໍເອົາ ຄນື ໂດຍ ຜູ ້
ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ຖກື ຮກັ ສາ ໄວ ້ເປັນ ເວລາ 90 ວນັ ຫຼງັ ຈາກ 
ການ ຂາຍ ຫືຼ ການ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ແລະ 
ຕອ້ງ ຖກື ທາໍ ລາຍ ຖິມ້ ຫືຼ ຮກັ ສາ ໄວ ້ເພ່ືອ ຜນົ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ຜູ ້ສບື 
ທອດ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ.

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຫືຼ ພະ ນກັ ງານ ຂອງ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ບ່ໍ ສາ 
ມາດ ໄດ ້ເອົາ, ບ່ໍ ວາ່ ທາງ ກງົ ຫືຼ ທາງ ອອ້ມ, ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ 
ເສຍ ຊ ີວດິ ທ່ີ ຖກື ຂາຍ ຫືຼ ກາໍ ຈດັ ຖິມ້ ໄດ.້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອາດ 
ຈະ ນາໍ ໃຊ ້ເງນິ ທ່ີ ໄດ ້ຈາກ ການ ຂາຍ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົ າ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິໄປ 
ຈາ່ຍ ທດົ ແທນ ເງນິ ທ່ີ ຕດິ ໜ້ີ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ສາໍ ລບັ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ຕວົ 
ຈງິ ແລະ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ຂອງ ການຂນົ ຍາ້ຍ ແລະ  ການ ເກບັ ຮກັ 
ສາ ຊບັ ສນິ ນ ັນ້, ເອົາ ອນັ ທ່ີ ໜອ້ຍກວາ່. ຖາ້ ເງນິ ຍງັ ເຫືຼອ ຢູ,່ ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ເກບັ ໄວ ້ເປັນ ເວ ລາ ໜ່ຶງ ປີ.  ຖາ້ບ່ໍ ມ ີການ ຮອ້ງ ຂ ໍເອົາ 
ເງນິ ທ່ີ ຍງັ ເຫືຼອ ນ ັນ້ກອ່ນ ສິ ້ນ ສດຸ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ໜ່ຶງປີ, ເງນິ ທ່ີ ເຫືຼອ ນ ັນ້ 
ຈະ ຕອ້ງຖກື ຝາກ ໄວ ້ນາໍ Washington State Department of 
Revenue ເປັນ ຊບັ ສນິ ທ່ີ ຖກື ປະ ຖິມ້.

ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ສ ົ່ງ ຄນືເງນິ ຄາ່ ເຊ່ົາ ທ່ີ ເຫືຼອ ຕາ່ງໆ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້
ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ແລະ ໃຫ ້ການ ແຈງ້ບອກ ທ່ີ ຄບົ ຖວ້ນ ແລະ 
ສະ ເພາະ ກຽ່ວ ກບັ ພ້ືນ ຖານ ສາໍ ລບັ ການ ຮກັ ສາ ເງນິ ມດັ ຈາໍ  ພອ້ມ ກບັ 
ເງນິ ສ ົ່ງ ຄນື ຕາ່ງໆທ່ີ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ ພາຍ ໃນ 14 
ວນັ ຫຼງັ ຈາກ ທ່ີ ຜູ ້ຕາງ ໜາ້ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາຂນົ ຍາ້ຍ ຊບັ ສນິ ອອກ ໄປ .

ຖາ້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮ ືອນ ເຈດ ຕະ ນາ ລະ ເມດີ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ  ກຽ່ວ ກບັການ ປະ ຖິມ້ 
ເຫ່ົຼາ ນີ,້ ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ອາດ ຈະ ຕອ້ງ ຮບັ ຜິດ ຊອບຄວາມ ເສຍ ຫາຍ 
ຕວົ ຈງິ ຕ່ໍ ກບັ ຊບັ ສນິ ຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ ທ່ີ ເສຍ ຊ ີວດິ. ຝາ່ຍ ທ່ີ ຊະ ນະ ໃນ ການ 
ຮອ້ງ ຟ້ອງ ຕາ່ງໆ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ ຂໍ ້ກາໍ ນດົ ເຫ່ົຼາ ນີ ້ອາດ ຈະ ໄດ ້ຮບັ ການ 
ໃຊ ້ແທນ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ຕາ່ງໆ ແລະ ຄາ່ ທາໍ ນຽມ ທະ ນາຍ ຄວາມ ທ່ີ ສມົ 
ເຫດ ສມົ ຜນົ.

 ໃບ ຮບັ ເງນິ
 ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ຕອ້ງ ໃຫ ້ໃບ ຮບັ ເງນິ ສາໍ ລບັ ການ ຈາ່ຍ ເງນິ ທ່ີຜູ ້ເຊ່ົາ 
ຈາ່ຍ ໃນ ຮບູ ແບບ ເງນິ ສດົ.  ຫຼງັ ຈາກກ ານ ຮອ້ງ ຂ ໍຂອງ ຜູ ້ເຊ່ົາ, ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ໃບ ຮບັ ເງນິ ສາໍ ລບັ ການ ຈ ່າຍ ເງນິ ໂດຍ ຜູ ້
ເຊ່ົາ ໃນ ຮບູ ແບບ ອື່ ນໆ ທ່ີ ບ່ໍ ແມນ່ ເງນິ ສດົ. ນີ ້ລວມ ທງັ ການ ຈາ່ຍ ຄາ່ 
ເຊ່ົາ, ເງນິ ມດັ ຈາໍ, ຄາ່ ທາໍ ນຽມ, ຄາ່ ຈອດ ລດົ, ຄາ່ ການເກບັ ຮກັ 
ສາ ຫືຼ ຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ອື່ ນໆ ທ່ີ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັ ການ ເຊ່ົາ. ເບິ່ ງ RCW 
59.18.063.

ສາໍ ເນົາ ຂອງ ເອ ກະ ສານ
 ຖາ້ ມ ີການ ປະ ກອບ ຂໍ ້ມນູ ລາຍ ການກວດ ທ່ີ ອະ ທິ ບາຍ ສະ ພາບ ເງ ື່ອນ 
ໄຂ ທາງວດັ ຖ ຸຂອງ ຫອ້ງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ອງີ ຕາມ RCW 59.18.260 
ແລະ SMC 7.24.030.C,  ຕອ້ງ ເອົາສາໍ ເນົາ ທ່ີ ເຊັນ ໂດຍ ທງັ ເຈົາ້ 
ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ແລະ ຜູ ້ເຊ່ົາ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ.

ເມ ື່ອ ມ ີສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ເປັນ ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ ສາໍ ລບັ ອາ ຄານ ສະ ຖານ ທ່ີ 
ໃດ ໜ່ຶງ, ເຈົາ້ ຂອງ ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ສາໍ ເນົາ ທ່ີ ດາໍ ເນນີ ການ ຄບົ 
ຖວ້ນ ແລວ້ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ເຊ່ົາ ແຕ ່ລະ ຄນົ ຜູ ້ທ່ີ ເຊັນ ສນັ ຍາ ນ ັນ້. ເຈົາ້ ຂອງ 
ເຮອືນ ເຊ່ົາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ສາໍ ເນົາ ປ່ຽນ ແທນ ໃໝ ່ຂອງ ສນັ ຍາ ເຊ່ົາ ທ່ີ ເປັນ 
ລາຍ ລກັ ອກັ ສອນ  ໂດຍ ບ່ໍ ເສຍ ຄາ່ໜ່ຶງ ສະ ບບັ ຖາ້ ຜູ ້ເຊ່ົາ ຮອ້ງ ຂ ໍເອົາ 
ໃນ ລະ ຫວາ່ງ ໄລ ຍະ ເຊ່ົາ. ເບິ່ ງ RCW 59.18.065.

ຂໍ ້ມນູ ການ ລງົ ທະ ບຽນ ຂອງ ຜູ ້ລງົ ຄະ ແນນ ສຽງ ເລືອກ ຕ ັງ້
ຄດັຕດິມານາໍເອກະສານນີແ້ມນ່ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການລງົທະບຽນເພ່ື
ອລງົຄະແນນ, ແລະ ຖາ້ລງົທະບຽນແລວ້, ວທີິອບັເດດທ່ີຢູຂ່ອ
ງທາ່ນເມ ື່ອທາ່ນຍາ້ຍບອ່ນຢູ.່ ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ໃຫເ້ຂ້ົາເບິ່ ງ 
www.kingcounty.gov/depts/elections.





ສຽງຂອງທ່ານມີ ຄວາມສ� າຄັນ! 
www.kingcounty.gov/depts/elections

BALLOTS

ລົງຄະແນນສຽງ!

ຢ່າລື ມລົງທະບຽນເພ່ືອ

http://www.kingcounty.gov/depts/elections


ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບສູ່ເຮື ອນ!
ມີ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ ຕ້ອງເຮັດໃນເວລາທີ່ ຍ້າຍໄປເຮື
ອນຫັຼງໃໝ່. ການປັບປຸງການລົງທະບຽນຜູ້ລົ
ງທະບຽນຂອງທ່ານແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາວຽກ
ທີ່ ສ� າຄັນທີ່ ຕ້ອງຈື່ ຈ� າ.

ລົງທະບຽນແລ້ວບ� ?
ນີ ້ ແມ່ນ 5 ວິ ທີ ທີ່ ງ່ າຍໃນການປັບປຸງທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ:

• ຖ້າໃນປະຈຸບັນທ່ານມີ ບັດປະຈ� າຕົວ ຫຼື  
ໃບຂັບຂີ່ ລັດວ� ຊິ ງຕັນ (Washington State), 
ລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້!

• ສ່ົງແບບຟອມການລົງທະບຽນ ທີ່ ລວມມີ ຂ� ້ ມູນສ� າລັບຂ� ້ ສ
ະເໜີຂອງຜູ້ເຊົ່ າ.

• ອີ ເມວ elections@kingcounty.gov 
ຕາມດ້ວຍຊື່ ຂອງທ່ານ, ວັນເດື ອນປີ  ເກີດ, ທີ່ ຢູ່ບ່ອນເກ່ົາ 
ແລະ ບ່ອນໃໝ່ ພ້ອມທັງທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນີ ຂອງທ່ານ.

• ໂທເບີ  206-296-ລົງຄະແນນສຽງ (8683). ບ� ລິ ການມີ ຢູ່ໃນ 
120 ພາສາ.

• ເຂົ ້ າໄປໃນສ� ານັກງານໃຫ່ຍການເລື ອກຕ້ັງ ຄິ ງ ຄັນທຼີ  
(King County) ດ້ວຍຕົວເອງ ໃນ ເຣັນຕອນ (Renton) 
ຫຼື  ເອກະສານລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນ ຊີ ດເທີ່ ນ 
(Seattle). 

ຕ້ອງການລົງທະບຽນບ� ?
  
ມີ  3 ວິ ທີ ໃນການລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງ: 

• ຖ້າໃນປະຈຸບັນທ່ານມີ ບັດປະຈ� າຕົວ ຫຼື  ໃບຂັບຂີ່ ລັດວ� ຊິ ງຕັນ 
(Washington State), ລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້!

• ສ່ົງແບບຟອມການລົງທະບຽນ ທີ່ ລວມມີ ຂ� ້ ມູນສ� າລັບຂ� ້ ສະເໜີຂ
ອງຜູ້ເຊົ່ າ.

• ເຂົ ້ າໄປໃນສ� ານັກງານໃຫ່ຍການເລື ອກຕ້ັງ ຄິ ງ ຄັນທຼີ  
(King County) ດ້ວຍຕົວເອງ ໃນ ເຣັນຕອນ (Renton) ຫຼື  
ເອກະສານລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນ ຊີ ດເທີ່ ນ (Seattle).

ຢ່າລື ມທີ່ ຈະປ່ຽນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານຢ່າ
ງໜ້ອຍ 29 ມື ້  ກ່ອນມື ້ ເລື ອກຕ້ັງ. 
ກວດເບິ່ ງປະຕິທິນຂອງຜູ້ລົງຄະແ
ນນສຽງ.

https://weiapplets.sos.wa.gov/myvote/?Org=SDCI#/login
mailto:elections@kingcounty.gov
https://weiapplets.sos.wa.gov/myvote/?Org=SDCI#/login
http://www.kingcounty.gov/depts/elections
http://www.kingcounty.gov/depts/elections


ພັບແລະປິດ, ຫືຼ ນ�ຳໃຊ້ຊອງຈດົໝຳຍ

ພັບເຄິ່ງ

ຄ�ຳແນະນ�ຳ

ນ�ຳໃຊ້ຟອມນີ້ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນລົງຄະແນນສຽງ ຫຼື  
ປັບປຸງຂ�້ມູນກຳນຂຶ້ນທະບຽນໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ຳນ.
ຂຽນຂ�ມ້ນູທັງໝົດໃຫ້ຊດັເຈນໂດຍນ�ຳໃຊປ້ຳກກຳດ�ຳ ຫຼື 
ນ�ຳ້ເງິນ. ສົ່ງຟອມທີ່ປະກອບຄົບຖ້ວນແລວ້ໄປທຳງໄປສະນໂີ
ດຍສ່ົງເຖິງຫ້ອງກຳນກຳນເລືອກຕັ້ງປະຈ�ຳຄຳວຕ້ີຂອງທ່ຳນ 
(ທີ່ຢູຢູ່່ທຳງຫຼັງ) .

ກ�ຳນົດວັນສຸດທ້ຳຍ
ກຳນຂຶນ້ທະບຽນນີຈ້ະມຜົີນສ�ຳລັບກຳນເລອືກຕັງ້ຄັງ້ຕ�ໄ່ປ 
ຖຳ້ວຳ່ ກຳປະທັບໄປສະນີລົງວນັທີບ�ເ່ກນີວນັຈນັຂອງສີອ່ຳທິດ
ສດຸທ້ຳຍ ກ່ອນວນັເລອືກຕັງ້. 

ກຳນລົງຄະແນນສຽງ 
ທຳ່ນຈະໄດ້ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງທຳງໄປສະນ.ີ  
ຂ�ໃຫ້ຕິດຕ�່ຫ້ອງກຳນກຳນເລອືກຕັ້ງປະຈ�ຳຄຳວຕີ້ຂອງທຳ່ນ 
ສ�ຳລັບທຳງເລອືກຕຳ່ງໆ ໃນກຳນລົງຄະແນນສຽງທີ່ສຳມຳດ 
ເຮດັໄດ.້

ຂ�້ມູນສຳທຳລະນະ 
ຊື,່ ທີຢູ່,່ ເພດ, ແລະວນັເດອືນປີເກີດຂອງທຳ່ນຈະເປນັຂ�ມ້ນູ
ສຳທຳລະນະ.

ແຈ້ງກຳນ 
ກຳນໃຫ້ຂ�ມ້ນູຜິດໂດຍເຈຕະນຳກ່ຽວກັບຕນົເອງ ຫຼື  
ກຳນມຄີນຸສົມບັດຂອງທຳ່ນສ�ຳລັບກຳນຂຶນ້ທະບຽນ 
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແມນ່ຄວຳມຜິດຮຳ້ຍແຮງລະດັບ ຊີ  
ທີ່ຕ້ອງຖືກລົງໂທດໂດຍກຳນຂັງຄຸກດົນເຖິງ 5 ປ,ີ 
ປັບໄໝສູງເຖິງ $10,000, ຫຼ ືທັງສອງຢຳ່ງ.

ຫ້ອງກຳນດແູລຜົນປະໂຫຍດສຳທຳລະນະ 
ຖ້ຳວຳ່ ທ່ຳນໄດ້ຮັບຟອມນີ້ຈຳກຫ້ອງກຳນດແູລຜົນປະໂຫຍດ 
ສຳທຳລະນະ, ບ່ອນທີ່ທ່ຳນຮັບເອົຳຟອມຈະຖືກເກັບເປັນ ຄວ
ຳມລັບແລະຈະຖືກນ�ຳໃຊເ້ພື່ອຈຸດປະສົງໃນກຳນຂຶ້ນທະບຽນ 
ລົງຄະແນນສຽງເທົ່ຳນັ້ນ. 

ກຳນຂຶ້ນທະບຽນ ຫຼ ືປະຕເິສດກຳນຂຶ້ນທະບຽນຈະບ�ສ່ົ່ງຜົນກະ
ທົບຕ� ່ຜົນປະໂຫຍດກຳນຊວ່ຍເຫຼືອທີ່ທ່ຳນໄດ້ຮັບຈຳກຫ້ອງກ
ຳນ ດູແລຜົນປະໂຫຍດສຳທຳລະນະໃດໆ, ກຳນຕັດສນິໃຈຂອງ
ທ່ຳນຈະຖືກເກັບເປັນຄວຳມລັບ. 

ຖ້ຳວຳ່ ທ່ຳນເຊືອ່ວຳ່ ມໃີຜຜູ້ໜຶ່ງລົບກວນສິດທິຂອງທ່ຳນໃນ 
ກຳນຂຶ້ນທະບຽນ, ຫຼ ືສິດທິຄວຳມເປັນສວ່ນຕົວຂອງທ່ຳນ  
ໃນກຳນຕັດສນິໃຈວຳ່ຈະຂຶ້ນທະບຽນຫຼືບ�,່ ທ່ຳນສຳມຳດຍືນ່ ຄ�ຳ
ຮ້ອງທຸກກັບທຳງພະແນກກຳນເລືອກຕັ້ງປະຈ�ຳຣັຖວ�ຊິງຕັນໄດ.້ 

ຂ�້ມູນສ�ຳລັບກຳນຕິດຕ�່
ຖຳ້ວຳ່ ທຳ່ນຕອ້ງກຳນຄວຳມຊວ່ຍເຫຼືອກຽ່ວກັບຟອມນ້ີ,  
ຂ�ໃຫ້ຕດິຕ�່ພະແນກກຳນເລອືກຕັງ້ປະຈ�ຳຣຖັວ�ຊງິຕັນ.

ເວັບໄຊ    www.vote.wa.gov 
ໂທຣ       (800) 448-4881 
ອີເມວ      elections@sos.wa.gov 
ທີ່ຢູ່ທຳງໄປສະນ ີ PO Box 40229 
   Olympia, WA 98504-0229

ນຳມສະກຸນ        ຊ່ື ຊ່ືກຳງ

ວນັເດືອນປີເກີດ (ດດ/ວວ/ປປປປ)                                                          
  ຊຳຍ        ຍິງ

ທີ່ຢູອ່ຳໄສໃນວ�ຊິງຕນັ  ເລກອຳພຳດເມນັທ ໌#

ເມືອງ  ລະຫັດໄປສະນີ

ທີ່ຢູ່ທຳງໄປສະນ,ີ ຖຳ້ວຳ່ ແຕກຕຳ່ງ 

ເມອືງ  ຣຖັ ແລະລະຫັດໄປສະນີ

ເລກໂທຣະສັບ (ບອກຫຼືບ�່ບອກກ�ໄດ)້   ທີ່ຢູ່ອເີມວ (ບອກຫຼືບ�່ບອກກ�ໄດ)້

1 ຂ�້ມູນສ່ວນຕົວ

ຖ້ຳທ່ຳນຕອບວຳ່ ບ�ແ່ມ່ນ, ກ�ຢ່ຳປະກອບຟອມນ້ີ

  ແມ່ນ   ບ�ແ່ມ່ນ  ຂ້ຳພະເຈົຳ້ແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະຣຖັອຳເມລິກຳ. 

  ແມ່ນ   ບ�ແ່ມ່ນ  ຂ້ຳພະເຈົຳ້ຈະມີອຳຍຸຢ່ຳງໜອ້ຍ 18 ປີເມ່ືອຮອດກຳນເລືອກຕ້ັງຄ້ັງຕ�ໄ່ປ

2 ຄຸນສົມບັດ

  ແມ່ນ   ບ�ແ່ມ່ນ   ປັດຈບັຸນ ຂ້ຳພະເຈົຳ້ພວມເຮດັວຽກເປັນທະຫຳນ  
ລວມເຖິງ ທະຫຳນຮັກສຳດນິແດນແລະທະຫຳນກອງໜຸນ,  
ແລະຄູສ່ມົລົດ ຫຼ ືຜູ້ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນດແູລຢູ່ຫຳ່ງໄກຈຳກເຮືອນ ເນື່ອງຈຳກກຳນເປນັທະຫຳນ.

  ແມ່ນ   ບ�ແ່ມ່ນ  ຂ້ຳພະເຈົຳ້ອຳໄສຢູ່ນອກສະຫະຣຖັ 

3 ສະຖຳນະກຳນເປັນທະຫຳນ/ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ

ຖ້ຳວຳ່ ທຳ່ນບ�ມ່ໃີບອະນຸຍຳດຂບັຂີ,່ ໃບອະນຸຍຳດ,  
ຫຼ ືບັດປະຈ�ຳຕວົ, ທ່ຳນສຳມຳດນ�ຳໃຊເ້ລກສີ່ຕວົສຸດທ້ຳຍ  
ຂອງເລກປະກັນສັງຄມົຂອງທຳ່ນເພື່ອຂ້ຶນທະບຽນໄດ.້

x x x - x x -

4 ບັດປະຈ�ຳຕົວ - ໃບອະນຸຍຳດຂັບຂ່ີປະຈ�ຳຣັຖວ�ຊິງຕັນ, ໃບອະນຸຍຳດ, ຫຼື ບັດປະຈ�ຳຕົວ

ຂ�ມ້ນູນີຈ້ະຖືກນ�ຳໃຊເ້ພື່ອປັບປງຸຂ�ມ້ນູກຳນຂຶນ້ທະບຽນໃນ ປດັຈຸບນັຂອງທຳ່ນ, ຖຳ້ວຳ່ ກຽ່ວຂ້ອງ.

ນຳມສະກຸນເກົ່ຳ        ຊື່ ຊື່ກຳງ

ທີ່ຢູ່ເກົ່ຳ        ເມືອງ ຣັຖ ແລະລະຫັດໄປສະນີ

5 ກຳນປ່ຽນຊື່ ຫຼື ທີ່ຢູ່

ລງົວນັທີບອ່ນນີ້ເຊນັຊືບ່ອ່ນນີ້

ຂຳ້ພະເຈົ້ຳຂ�ປະກຳດວຳ່ ຂ�ເ້ທັດຈິງທີ່ຢູ່ໃນຟອມກຳນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງນີ ້ແມນ່ຄວຳມຈິງ.  
ຂຳ້ພະເຈົ້ຳແມນ່ພົນລະເມອືງຂອງສະຫະຣັຖອຳເມລກິຳ, ຂຳ້ພະເຈົ້ຳຈະໄດ້ອຳໄສຢູ່ຕຳມທີ່ຢູນ່ີໃ້ນຣັຖວ�ຊິງຕັນເປນັເວລຳ  
ຢຳ່ງໜ້ອຍສຳມສິບວນັກ່ອນຮອດວນັເລອືກຕັ້ງຄ້ັງຕ�ໄ່ປ ຊຶ່ງເປນັຄ້ັງທີ່ຂຳ້ພະເຈົ້ຳຈະໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ, ຂຳ້ພະເຈົ້ຳຈະມອີຳຍຸຢຳ່ງໜ້ອຍ 
18 ປເີມືອ່ຮອດເວລຳທີ ່ຂຳ້ພະເຈົ້ຳຈະລົງຄະແນນສຽງ, ຂຳ້ພະເຈົ້ຳບ�ໄ່ດຂ້ຳດ ຄນຸສມົບັດໃນກຳນລົງຄະແນນສຽງອັນເນື່ອງມຳຈຳກ 
ຄ�ຳສັ່ງສຳນ, ແລະຂຳ້ພະເຈົ້ຳບ�ໄ່ດ້ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນຄວບຄມຸ ດແູລຂອງກົມກຳນແກໄ້ຂກຳນປະພຶດສ�ຳລັບກ�ລະນີກຳນຖືກ 
ລົງໂທດໃນຄວຳມຜິດຮຳ້ຍແຮງຂອງຣັຖວ�ຊິງຕັນ.

6 ກຳນປະກຳດແຈ້ງ

ຟອມກຳນຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງຣັຖວ�ຊິງຕັນ 
ຂ້ຶນທະບຽນທຳງອອນລຳຍໄດ້ທ່ີ  at www.myvote.wa.gov.

 ສ�ຳລັບເຈົ້ຳໜ້ຳທ່ີນ�ຳໃຊ້
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ຕ້ອງຕດິສະແຕມັ 
ແບບທ�ຳມະດຳ

ພັບເຄິ່ງ

ພັບເຄິ່ງ

ກະຣນຸຳຂຽນທ່ີຢູ່ຫອ້ງກຳນກຳນເລືອກຕ້ັງປະຈ�ຳຄຳວຕີຂ້ອງທຳ່ນ ຂ້ຳງລຸ່ມນີ:້

 

 

PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229

return address: 
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229

Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249

Asotin County
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084

Benton County
PO Box 470 
Prosser, WA 99350 
(509) 736-3085

Chelan County
350 Orondo Ave Ste. 306 
Wenatchee, WA 98801-2885 
(509) 667-6808

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(360) 397-2345

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(360) 577-3005

Douglas County
PO Box 456 
Waterville, WA 98858 
(509) 745-8527 ext 6407

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5200

Franklin County
PO Box 1451 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011ext. 2793

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 964-1556

Island County
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(360) 385-9119

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683

Kitsap County
614 Division St, MS 31 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503

Klickitat County
205 S Columbus, Stop 2 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001

Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1278

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 469

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586-0097 
(360) 875-9317

Pend Oreille County
PO Box 5015 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE

San Juan County
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273-1306 
(360) 416-1702

Skamania County
PO Box 790, Elections Dept 
Stevenson, WA 98648-0790 
(509) 427-3730

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(425) 388-3444

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW 
Olympia, WA 98502-6090
(360) 786-5408

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0356
(509) 524-2530

Whatcom County
PO Box 369 
Bellingham, WA 98227-0369
(360) 778-5102

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340

WA State Elections Division
PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229 
(800) 448-4881


	Blank Page



