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Seattle Department of Construction and Inspections 
(Seattle DCI -แผนกก่อสร้างและตรวจสอบแห่งเมือง 
ซีแอตเทิล) การบริหารจัดการและการบังคับใช้กฏระเบียบใน
การบำารุง รักษาหมู่บ้านและอาคารสถานท่ี (SMC 22.200-
22.208) ของซีแอตเทิล และข้อบัญญัติเมืองอ่ืนๆ อีกหลายข้อท่ี
มีผลต่อเจ้าของบ้านและผู้เช่า เจ้าพนักงานฝ่ายกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสมาชิก Seattle DCI สามารถช่วย
ให้ผู้เช่าและเจ้าของได้เข้าใจความต้องการของระเบียบเมือง
บันทึกการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าน้ีเป็นคำาแนะนำาโดยท่ัวไป
ในเร่ืองของสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่าและเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในภายใต้กฎหมายของเมืองซีแอตเทิล 
สำาหรับข้อมูลเฉพาะเก่ียวกับประมวลกฎหมายว่าด้วยการบำารุง
รักษาท่ีอยู่อาศัยและอาคารสถานท่ี   (Housing and Build-
ing Maintenance Code : HBMC) หรือ ข้อบัญญัติว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนและการตรวจสอบ (Rental Registration and 
Inspection Ordinance : RRIO) โปรดติดต่อ:

Seattle Department of Construction and Inspections 
กองกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(206) 615-0808
 สถานที่:  ชั้นที่ 19 ตึกเทศบาลเมืองซีแอตเทิล  
  (Seattle Municipal Tower)
ที่อยู่ทางไปรษณีย์:   700 Fifth Ave., Suite 2000
  P.O. Box 34019 
  Seattle, WA 98124-4019
พระราชบัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่าที่อยู่อาศัย รัฐวอชิงตัน ยังได้
กำาหนดสิทธิและความรับผิดชอบสำาหรับผู้เช่าและเจ้าของบ้าน 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐ ให้ติดต่อองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือ
เข้าไปที่ http://apps.leg.wa.gov/RCW/ และพิมพ์ RCW 
59.18

เมืองนั้นจะรียกร้องจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้
เช่าอะไรได้บ้าง
ภายใต้ HBMC เจ้าของอาคารในซีแอตเทิลมีหน้าท่ีในการให้
ความปลอดภัย รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัยสภาพ
ความเป็นอยู่ โดยท่ัวไปแล้วเจ้าของมีความรับผิดชอบดังต่อไป
น้ี:

604A

• ดูแลสถานที่ให้เหมาะสมสำาหรับเป็นที่อยู่อาศัย และเก็บ
พื้นที่ส่วนรวมทั่วไปให้สะอาดและปลอดภัย

• ทำาการควบคุมแมลง หนูและศัตรูพืชอื่นๆ
• รักษาส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหมด (หลังคา ผนังและ

รากฐาน) และให้ที่อยู่อาศัยปลอดภัยจากดินฟ้าอากาศ
• ดูแลระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องทำาความร้อนและ

เครื่องใช้อื่นๆ ที่เจ้าของมีให้ไว้บริการ
• มีภาชนะบรรจุสำาหรับการเก็บขยะที่เพียงพอ
• ความรับผิดชอบในการให้เช่าหน่วยทำาความร้อนในช่วง

กลางวัน (7:00 น. - 10:30 น.) ต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ำากว่า 
68 องศาฟาเรนไฮต์และอุณหภูมิในช่วงกลางคืนไม่น้อย
กว่า 58 องศาฟาเรนไฮต์ ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือน
มิถุนายน

• เปลี่ยนกลไกการล็อคและกุญแจในที่พักชั่วคราวเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงผู้พักอาศัย และให้กุญแจห้องพักและ
กุญแจประตูทางเข้าให้แก่ผู้เช่า

• ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟและสอนผู้เช่าให้รู้จักการใ 
ช้งานและการบำารุงรักษา

ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมเครื่องใช้ภายใน
บ้าน เช่น พรม การทาสีใหม่ในกรณีการเปลี่ยนผู้เช่ารายใหม่ 
เจ้าพนักงานฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฏระเบียบสามารถ
ตอบคำาถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมในแต่ละรายการที่เจ้าของ
บ้านต้องรับผิดชอบได้ กรุณาโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ (206) 615-0808
ภายใต้ RRIO เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในซีแอตเทิลต้องจัดหา
ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยซึ่งตรงตามข้อกำาหนดพื้นฐานตามที่ระบุ
ไว้ในรายการตรวจสอบ ของ RRIO และ
• ขึ้นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใน

ทุกๆ ห้าปี (ดูเอกสาร Tip หมายเลข 620 การลงทะเบียน
ทรัพย์สินการเช่า)

• เริ่มในปี 2015 ต้องผ่านการตรวจสอบของ RRIO อย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสิบปี (ดูเอกสาร Tip หมายเลข 620 
การลงทะเบียนทรัพย์สินการเช่า)

คำาจำากัดความของผู้เช่า
ภายใต้กฎหมายการใช้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าในการขนย้าย 
ผู้เช่าคือผู้ที่ครอบครอง หรือถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของ
อาคารหรือมีหลักฐานอ้างถึงสัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงผู้อาศัยใน
ที่พักชั่วคราวผู้ซึ่งอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไป 
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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร  Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

สัญญาเช่าอาจะเป็นได้ทั้งแบบปากเปล่าหรือแบบลายลักษณ์
อักษร
ภาระหน้าที่ของผู้เช่า
ผู้เช่าต้องทำาตามส่ิงท่ีผู้ให้เช่าคาดหวังไว้ในการรักษาบ้านเช่าให้
มีความปลอดภัย สะอาด ยกเว้นการสึกหรอตามปกติ ความรับผิด
ชอบของผู้เช่า รวมไปถึง:
•  การกำาจัดขยะท่ีเหมาะสม
•  ระมัดระวังดูแลการใช้งานระบบไฟฟ้าและประปา
• ทำาการซ่อมแซมความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากผู้เช่า หรือ

แขกท่ีมาเยือนโดยทันทีี
•  การอนุญาตให้เจ้าของสามารถเข้าถึงห้องพักภายในได้

อย่างสมเหตุผลเพ่ือการบำารุงรักษา การซ่อมแซม และการ
กำาจัดปลวก รวมท้ัง การอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเข้า
ดำาเนินการเพ่ือการตรวจสอบของ RRIO ได้

• ระบบตรวจจับควันให้อยู่ในสภาพการทำางานท่ีดี
• งดการจัดเก็บวัสดุอันตรายในห้องพัก
ความช่วยเหลือเมื่อท่านมีสิ่งของที่ต้องทำาการ
ซ่อมแซม
ผู้เช่าสามารถดำาเนินการดังต่อไปนี้ได้ถ้ามีความจำาเป็นที่ต้องมี
การซ่อมแซม:
1. ติดต่อเจ้าของ การโทรศัพท์หรือส่งจดหมายมักจะเป็นวิธี

ปกติที่ผู้เช่าจะกระทำามากที่สุดในการติดต่อกับเจ้าของ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาก็จะได้รับ
การแก้ไข แต่การซ่อมแซมจะต้องร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรตามกฎหมาย ก่อนที่ผู้เช่าจะสามารถใช้สิทธิอื่นๆ 
ได้ โปรดจำาไว้ว่าให้เก็บสำาเนาของจดหมายทั้งหมดไว้
ด้วย

2. รายงานปัญหาไปยัง Seattle DCI หากเจ้าหรือผู้จัดการ
ไม่ดำาเนินการซ่อมแซมในเวลาอันเหมาะสม ท่านสามารถ
นัดหมายให้มีการตรวจสอบจาก Seattle DCI ได้ หาก
สภาพการณ์น้ันเป็นการละเมิดต่อ HBMC หรือ RRIO และ
เจ้าของไม่ดำาเนินการแก้ไขการละเมิดน้ัน ผู้ตรวจสอบจะ
เรียกร้องไปยังเจ้าของเพ่ือให้ทำาการแก้ไขให้ถูกต้อง โปรด
ดูหัวข้อถัดไปเพ่ือทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม

3. ดำาเนินวิธีการแก้ไขอื่นๆ รวมถึงการซ่อมแซมด้วยตนเอง 
การขอไกล่เกลี่ย การวางค่าเช่าเป็นหลักประกันและ
ย้ายออกในที่สุด  พระราชบัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่าที่อยู่
อาศัย รัฐวอชิงตัน (RCW ตอนที่ 59.18) ได้กำาหนดความ
ช่วยเหลือให้แก่ผู้เช่าไว้อย่างจำากัด ในกรณีที่เจ้าของ
อาคารไม่ทำาการซ่อมแซมตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ภายใน
เวลาอันสมควรหลังจากที่ได้รับแจ้งถึงความจำาเป็นแล้ว 
ท่านต้องไม่มีการค้างชำาระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
เพื่อใช้สิทธิ์เหล่านี้ วิธีแก้ไข อาจจะ เป็นการหักค่าเช่าไว้
บางส่วนหรือขอลดค่าเช่า แต่กฏโดยทั่วไปแล้ว การหัก
ค่าเช่ามักจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง เพราะผู้เช่าอาจ
จะถูกขับไล่จากการไม่ชำาระค่าเช่าได้ รัฐมีกฎระเบียบ
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการหักเงินจากค่าเช่าหรือชำาระค่า
เช่าเข้าบัญชีรับฝากทรัพย์สิน สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ กรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เช่าได้ตาม
เอกสารที่แนบท้ายมานี้

รายงานปัญหาถึง Seattle DCI
ผู้เช่าสามารถรายงานปัญหาไปที่ Seattle DCI ได้ถ้าหาก
เจ้าของหรือผู้จัดการไม่ดำาเนินการซ่อมแซมภายในเวลาที่
เหมาะสม ให้เขียน โทรศัพท์หรือไปติดต่อด้วยตัวท่านเองที่
ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนชั้น
ที่ 19 ของตึกเทศบาลเมืองซีแอตเทิล (Seattle Municipal 
Tower) เลขที่ 700 Fifth Ave., Seattle, WA, 98104, (206) 
615-0808 
•  โทรไปท่ี Seattle DCI เพ่ือรายงานปัญหาถ้าเจ้าของ

ทรัพย์สินหรือผู้จัดการไม่ตอบสนองต่อการร้องขอการ
ซ่อมแซมและการร้องเรียนน่าจะเป็นทางเลือกเดียวท่ีเหลือ
อยู่ ช่ือของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับถ้าหากท่านทำาการ
ร้องขอ

•  ระบุรายการท่ีต้องการรับการตรวจสอบทุกรายการ และ
พร้อมกับท่ีต้ังของตัวอาคารและเลขท่ีห้อง

•  รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เม่ือทำาการขอความช่วยเหลือ
จาก Seattle DCI เพ่ือโทรนัดหมายเวลาในการเข้าตรวจ
สอบ ผู้ร้องควรจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบด้วย

• ถ้าหากผู้ตรวจสอบพบการละเมิด ผู้ตรวจสอบจะออกใ 
บแจ้งให้ดำาเนินการซ่อมแซมถึงบุคคลท่ีต้องรับผิดชอบได้
ทราบ และปิดประกาศแจ้งให้ทราบในสถานท่ีให้เช่า

• ระยะเวลาที่ให้ดำาเนินการซ่อมแซมโดยทั่วไปคือ 30 ถึง 
60 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการละเมิดและเวลาที่
อาจอนุมัติเพิ่มเติมให้แก่เจ้าของ สี่สิบห้ามักเป็นเวลาเฉลี่ย
ในการปฏิบัติตาม

• หากเจ้าของไม่ทำาการซ่อมแซมตามท่ีส่ัง Seattle DCI จะ
ดำาเนินการฟ้องร้องเพ่ือให้ศาลบังคับส่ัง

การกระทำาที่จะถือว่าเป็นล่วงละเมิดหรือการตอบโต้
THBMC ห้ามการกระทำาบางอย่างทั้งต่อผู้เช่าหรือเจ้าของ 
บทบัญญัติของ HBMC ส่วนนี้จะถูกบังคับใช้โดยกรมตำารวจ 
ซีแอตเทิลและมีโทษทางอาญา
การกระทำาการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือตอบโต้
ผู้เช่า:
1. การเปลี่ยนตัวล็อคประตู
2. ถอดประตู หน้าต่าง หรือกล่องฟิวส์ติดตั้งอื่นๆ
3. ปิดก๊าซ ไฟฟ้า น้ำาประปาหรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัด

โดยเจ้าของ
4. ให้ผู้เช่าย้ายออกจากสถานที่เช่ายกเว้นการผ่าน

กระบวนการการขับไล่ตามกฎหมาย
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5. ทำาการขับไล่ เพิ่มค่าเช่า หรือข่มขู่ผู้เช่า เนื่องจากผู้เช่า
ได้รายงานการละเมิด HBMC ไปถึง Seattle DCI หรือมี
การใช้สิทธิทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าพักของ 
ผู้เช่าอาคาร

6. เข้าไปในห้องของผู้เช่า ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือได้
รับความยินยอมจากผู้เช่า หลังจากที่ได้แจ้งให้ทราบถึง
เจตนาที่จะเข้าไป

7. เพิ่มค่าใช้จ่ายที่พักอาศัยรายเดือนโดยไม่มีการแจ้งล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 30 วัน สำาหรับค่าเช่าที่เพิ่มไม่
เกิน 10% และ 60 วันสำาหรับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น 10% ขึ้นไป

8. เพิ่มค่าใช้จ่ายค่าที่พักอาศัยรายเดือน โดยที่ที่พักอาศัยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสำาหรับการอยู่พักอาศัย

การดำาเนินการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือตอบโต้
เจ้าของ:
1. การเปลี่ยนล็อคประตู
2. ถอดรื้อสิ่งติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์หรือบริการของเจ้าของ
3. จงใจสร้างความเสียหายแก่อาคาร
เหตุการณ์ล่วงละเมิดหรือตอบโต้ต่อเจ้าของหรือผู้เช่าควร
จะรายงานไปยังสถานีตำารวจซีแอตเทิล โดยรายงานไปยัง 
Seattle DCI ที่เบอร์ (206) 615-0808

คำาจำากัดความค่าที่พักอาศัย
ค่าที่พักอาศัย ได้แก่ ค่าเช่า และ ค่าธรรมเนียมที่คิดเป็น
ครั้งคราวหรือรายเดือน เช่น ค่าจัดเก็บ ค่าจอดรถ หรือค่า
สาธารณูปโภคที่ผู้เช่าชำาระให้แก่เจ้าของ

แหล่งท่ีสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้หรือไม่?
กลุ่มอื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้เช่าและเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า รวมถึง:

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

 ให้ข้อมูลและคำาปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่า ที่อยู่
อาศัยและประมวลกฏหมายอื่นๆ ของรัฐ

2.  Legal Action Center (ศูนย์ดำาเนินการตามกฎหมาย)
(บริการชุมชนคาทอลิก) 
(206) 324-6890 
www.ccsww.org/legalactioncenter

 ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือกับผู้เช่ารายได้ต่ำาที่ต้อง

เผชิญกับการถูกขับไล่

3. Tenants Union of Washington State (สหภาพผู้เช่าที่
อยู่อาศัยแห่งรัฐวอชิงตัน) 
(206) 723-0500 
www.tenantsunion.org

ให้ข้อมูลและคำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเจ้าของบ้าน/ผู้เช่า
นอกจากนี้สหภาพผู้เช่าที่อยู่อาศัยยังมีการ จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม และการให้ความช่วยเหลือทาง
ด้านเทคนิคแก่บุคคลที่ทำาการ สนับสนุนและกลุ่มผู้เช่าเพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหากับเจ้าของบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

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

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายภายใต้พระราช
 บัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่าที่อยู่อาศัย สำานักงานอัยการสูงสุด
 ยังมีสายบริการข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่มีการบันทึกเทปไว้ใน
 หัวข้อเจ้าของ/ผู้เช่าที่ (206) 464-6811

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

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและความรับผิดชอบ
 ภายใต้พระราชบัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่าที่อยู่อาศัยและ
 ระเบียบอื่นๆ

 6.  Dispute Resolution Center of King County 
(ศูนย์ระงับข้อพิพาทแห่งมณฑลพระมหากษัตริย์) 
(206) 443-9603 
www.kcdrc.org

 ให้บริการด้านการไกล่เกลี่ยกับเจ้าของบ้านและผู้เช่า
 ศูนย์จะทำาหน้าที่เป็นช่องทางเลือกให้ระบบศาลเพื่อ
 ระงับข้อพิพาท

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

 บังคับใช้กฎหมายที่อยู่อาศัยเปิดของเมือง เพื่อคุ้มครอง
 ผู้เช่าจากการถูกรังแกทางเชื้อชาติ สีผิว ลัทธิความเชื่อ
 ศาสนา ตระกูล ชาติกำาเนิด อายุ เพศ สถานภาพสมรส
 สถานะผู้ปกครอง รสนิยมทางเพศ อุดมการณ์ทางการเมือง
 หรือสถานะทางประสาท ทางจิต หรือความด้อยสมรรถภาพ
 ทางร่างกาย การใช้การรับรองตามมาตราที่ 8 หรือการใช้
 คู่มือการฝึกอบรม หรือสัตว์บริการโดยคนพิการ
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ลิงค์ไปยังประมวลกฎหมายของซีแอตเทิล และเอกสารเผย
แพร่ Seattle DCI ฉบับอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ในหน้า "Tools 
& Resources (เคร่ืองมือและแหล่งช่วยเหลือ)" ในเว็บไซต์
ของเราท่ี www.seattle.gov/dpd ส่วนสำาเนาเอกสารส่ิง
พิมพ์เหล่าน้ีสามารถหาได้จาก Public Resource Center 
(ศูนย์ทรัพยากรเพ่ือประชาชน) ของเราซ่ึงต้ังอยู่ท่ี  20th 
floor of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth Ave. ใน
เขตดาวน์ทาวน์เมืองซีแอตเทิล (206) 684-8467.

การเข้าถึงข้อมูล

8. King County Bar Association  
(สมาคมอาชีพทนายความมณฑลพระมหากษัตริย์) 

 - คลินิกกฎหมายของพื้นที่ใกล้เคียง 
(206) 267-7070 
www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html

 โทรไปนัดหมายเพื่อขอคำา ปรึกษาทางกฎหมาย
 ได้ฟรี คลินิกเปิดให้บริการตามสถานที่ต่างๆ โทร
 ระหว่างเวลา 09:00 น. และเที่ยง วัน จ.–พฤ.

 - โครงการความยุติธรรมที่พักอาศัย 
(206) 267-7090 
www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html

 เป็นตัวแทนผู้เช่ารายได้ต่ำา ที่ถูกขับไล่ที่อยู่อาศัย

 - อาสาสมัครบริการด้านกฎหมาย 
(206) 267-7010 
www.kcba.org/CLS/VLS/clients.html 
ทนายความอา

9. Washington Landlord Association  
(สมาคมเจ้าของที่ดินรัฐวอชิงตัน) 
(888) 753-9150 
www.walandlord.com

 ให้ข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยเฉพาะ
 เจาะจงในรัฐวอชิงตัน รวมถึงสิทธิของผู้เช่า การถูกขับ
 ไล่ ที่อยู่อาศัยของรัฐและบ้านพักอุดหนุนสำา หรับผู้มีรายได้
 น้อย ที่พักฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ซื้อบ้านใหม่
 เจ้าของบ้าน ที่จอดบ้านพักเคลื่อนที่ศาลชั้นต้น ให้ความ
 ช่วยเหลือด้านพลังงาน สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
 โทรคมนาคม สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น

10. Washington LawHelp  
(ความช่วยเหลือทางกฎหมายรัฐวอชิงตัน) 
www.washingtonlawhelp.org

 ให้ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการเคหะที่เฉพาะเจาะจงกับ
รัฐวอชิงตัน รวมถึงสิทธิผู้เช่า การขับไล่ การเคหะของรัฐ
และการเคหะสงเคราะห์ ศูนย์พักพิงฉุกเฉิน และความ 
ช่วนเหลือ ผู้ซื้อบ้าน เจ้าของบ้าน ผู้เช่าที่จอดสำาหรับบ้าน
พักเคลื่อนที่ ข้อร้องเรียนต่อศาล ความช่วยเหลือด้าน
พลังงาน สาธารนูปโภค และโทรคมนาคม สามารถรับ
ข้อมูลได้ทางเว็บไซต์

11. Washington Multi-Family Housing Association 
(สมาคมการเคหะแบบหลายครอบครัวรัฐวอชิงตัน) 
(425) 656-9077 
www.wmfha.org

 เป็นตัวแทนความสนใจของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แบบ
หลายครอบครัวและบริษัทบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่ว
ทั้งรัฐวอชิงตันระดับสหพันธรัฐและระดับท้องถื่น

12.Washington Rental Owners Association  
(สมาคมผู้ให้เช่ารัฐวอชิงตัน) 
(425) 353-6929 
www.waapt.org

 องค์กรระดับรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าของที่ดินในระดับ
รัฐ ให้ทรัพยากรและการศึกษาอย่างต่อเนื่องกับสมาชิก
ของสมาคม และโปรโมทอุสาหกรรมการให้เช่าที่พักอาศัย

มีเอกสารฉบับแปลให้บริการ
เอกสารฉบับแปล และบทสรุปของรัฐวอชิงตันและซีแอตเทิล 
กฎหมายเจ้าของบ้าน/ผู้เช่า มีให้ในภาษาต่อไปนี้: ภาษา 
อัมฮาริก กัมพูชา จีนกลาง เกาหลี ลาว ออรอมมีฟ่า รัสเซีย โซ
มาลี สเปน ตากาล็อก ไทย ทีกรินยา และเวียตนาม

•  สำาเนาพิมพ์มีบริการให้ท่ีศูนย์ทรัพยากรเพ่ือประชาชน 
'Seattle DCI Public Resource Center' ต้ังอยู่ช้ันท่ี 20 
ของตึกเทศบาลซีแอตเทิล

•  สำาเนาอิเล็กทรอนิกส์สามาราถดาวน์โหลดได้จาก  
http://seattle.gov/dpd/codesrules/commonques-
tions/rentalhousingproblems/.

คำาถาม?
ถ้าหากท่านมีคำาถามเก่ียวกับเอกสารฉบับน้ี กรุณาโทรศัพท์
ติดต่อกองกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฏระเบียบของ Seattle 
DCI ได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ (206) 615-0808


