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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



Seattle DCI ໜັງສືຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ # 604A- ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ ກ່ຽວກັບການບົວຣະບັດຮັກສາ ແລະ ການສ້ອມແປງອາຄານ  ໜ້າ  2

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;
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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 
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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. 


