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การเชา่อาจเป็นเรือ่งยุง่ยากและมเีรือ่งมากมายตอ้ง
ทราบเกีย่วกบัสทิธแิละความรับผดิชอบของคณุใน
ฐานะผูเ้ชา่ โบรชวัรน์ีใ้หค้�าแนะน�าเกีย่วกบัค�าขอการ
ซอ่มแซม การปรับเปลีย่นทีส่มเหตสุมผล การขึน้คา่
เชา่ และประกาศประเภทอืน่ๆ ทีค่ณุอาจไดรั้บจาก
เจา้ของบา้น

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

Renting in Seattle 

การเป็นผูเ้ชา่

City of Seattle



เมือ่เชา้ยงัดอียู ่แตม่ี
น�้าไหลออกมาตอน
ฉันกลบัถงึบา้น...

ค�าขอซอ่มแซม
• แจง้เจา้ของบา้นทนัททีีต่อ้งมกีารซอ่มแซมในทีพั่ก ใน

บางกรณี การไมแ่จง้ใหเ้จา้ของทีพั่กท�าการซอ่มแซม
อาจท�าใหค้ณุตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายและ
คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม กอ๊กน�้าร่ัวหรอืน�้าไหลใน
ชกัโครกไมห่ยดุอาจสง่ผลตอ่คา่น�้าอยา่งมาก เจา้ของ
บา้นของคณุอาจโตแ้ยง้วา่คณุตอ้งรับผดิชอบ ถา้คณุ
ไมแ่จง้เรือ่งซอ่มแซมทนัที

• คณุตอ้งสง่ค�าขอซอ่มแซมเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
เจา้ของบา้นตอ้งตอบภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ขึน้อยู่
กบัลกัษณะการซอ่มแซม

• โทรหา Renting in Seattle Helpline ถา้เจา้ของบา้น
ไมต่อบ เจา้หนา้ทีต่รวจสอบจะก�าหนดเวลาเขา้ท�าการ
ตรวจสอบและก�าหนดใหเ้จา้ของบา้นแกไ้ขการละเมดิ
กฎใดๆ

• การหกัคา่เชา่เนือ่งจากมกีารซอ่มแซมหรอืหกัคา่ใช ้

จา่ยในการซอ่มแซมจากคา่เชา่ของคณุอาจท�าใหค้ณุ 

เสีย่งถกูขบัไลอ่อกจากทีพั่ก ถา้คณุไมม่สีญัญาเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้กบัเจา้ของบา้น

การเขา้ถงึของเจา้ของบา้น
• เจา้ของบา้นมสีทิธเิขา้ไปในทีพั่กของคณุโดยมเีหตผุล

เฉพาะเจาะจงและแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• 1 วนั เจา้ของบา้นตอ้งแจง้ลว่งหนา้หนึง่วนัหาก

ตอ้งการพาผูเ้ชา่หรอืผูซ้ ือ้ทีมุ่ง่หวงัเขา้ไปดหูอ้ง 
หรอืพาผูรั้บเหมาเขา้ไปท�าการประเมนิ

• 2 วนั เจา้ของบา้นตอ้งแจง้ลว่งหนา้สองวนัหาก
ตอ้งการท�าการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นของใหด้ขี ึน้
ตามความจ�าเป็นหรอืตามทีต่กลงกนัไว ้

• คณุสามารถปฏเิสธไมใ่หเ้จา้ของบา้นเขา้ทีพั่กได ้หาก
คณุมเีหตผุลแทจ้รงิ เชน่ วนัวา่งไมต่รง แตต่อ้งระบวุนั
และเวลาทีค่ณุสะดวกดว้ย

• กฎหมายก�าหนดใหท้ัง้คณุและเจา้ของบา้นใชเ้หตผุล
เกีย่วกบัเรือ่งการเขา้ไปยงัทีพั่ก

• บนัทกึความพยายามของคณุในการใหค้วามรว่มมอืให ้
เจา้ของบา้นเขา้ไปในทีพั่กของคณุลงในเอกสาร หาก
คณุปฏเิสธไมใ่หเ้จา้ของบา้นเขา้ไปในทีพั่กคณุอาจ
ไดรั้บใบแจง้ใหป้ฏบิตัติามค�าขอหรอืยา้ยออกภายใน 
10 วนั

• เจา้ของบา้นสามารถเขา้ไปในทีพั่กของคณุโดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไมต่อ้งขอการยนิยอมจาก
คณุ เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ เชน่ ไฟไหมห้รอืทอ่แตกครัง้
ใหญ่



หลกัประ
กนั

หนงัสอืแจง้ลว่งหนา้ 3 วนั

ตอ้งด�าเนนิการอยา่งรวดเร็ว

NOTICE

การขึน้คา่เชา่
คา่เชา่ ประกอบดว้ยคา่เชา่ คา่ทีจ่อดรถ/คา่จัดเกบ็ของหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิซ�้าอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั
ของคณุ

• ใน Seattle การขึน้คา่เชา่ 10% ขึน้ไปตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 60 วนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร การขึน้คา่เชา่
นอ้ยกวา่ 10% ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 30 วนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• หนังสอืแจง้ตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัสทิธขิองผูเ้ชา่และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของทัง้กฎระเบยีบของ
เมอืงและของรัฐ 

• หากสภาพในหอ้งเชา่ของคณุไมต่รงตามมาตรฐานขัน้พืน้ฐานในรายการตรวจสอบทีพ่บไดท้ี ่
www.seattle.gov/rrio เจา้ของบา้นของคณุตอ้งแกปั้ญหากอ่นทีก่ารขึน้คา่เชา่จะมผีล    

• คณุตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของบา้นทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัปัญหากอ่นทีก่ารขึน้คา่เชา่จะมผีล 
เมอืงจะตรวจสอบเพือ่ยนืยนัปัญหาและ/หรอืการซอ่มแซม โทรหา Renting in Seattle Helpline 
เพือ่นัดเวลาการเขา้ตรวจสอบ

หลกัประกนัการชว่ยคา่เชา่
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการจา่ยคา่เชา่ โปรดตดิตอ่โปรดโทรหา 211 
Community Information Line (สายดว่นบรกิารใหข้อ้มลูชมุชน)  
เพือ่ดรูายชือ่หน่วยงานทีส่ามารถชว่ยได ้

หากคณุไดรั้บหนังสอืแจง้ใหจ้า่ยคา่เชา่ภายใน 3 วนัหรอืหนังสอืแจง้ใหย้า้ยออกและความ
ชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากบคุคลทีส่าม เจา้ของบา้นของคณุตอ้งยอมรับหลกัประกนัการ
ช�าระเงนิเป็นลายลกัษณอ์กัษร บคุคลทีส่ามอาจเป็นโบสถ ์องคก์รทีไ่มห่วงัผลก�าไรหรอื
บคุคลธรรมดา

• หลกัประกนัตอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร

• เจา้ของบา้นตอ้งไดรั้บหนังสอืแสดงหลกัประกนักอ่นทีห่นังสอืแจง้ใหจ้า่ยคา่เชา่
ภายใน 3 วนัจะหมดอายุ

• บคุคลทีส่ามตอ้งสญัญาวา่จะจา่ยหลกัประกนัภายในหา้วนั

• จะตอ้งจา่ยคา่เชา่เพยีงพอจนไมม่ยีอดคา้งช�าระและตอ้งจา่ยรวมกบัยอดเงนิอืน่ๆ

การแจง้ท ัว่ไปอืน่ๆ
อา่นหนังสอืแจง้จากเจา้ของบา้นของคณุอยา่งละเอยีดเมือ่ไดรั้บ ในหนังสอืแจง้อาจมเีรือ่งทีค่ณุตอ้งด�าเนนิการทนัที
และขอ้มลูส�าคญั เจา้ของบา้นควรพยายามสง่หนังสอืแจง้ใหค้ณุกบัมอื และถา้คณุไมอ่ยู ่ตดิประกาศแจง้ไวใ้หเ้ห็น
ชดัเจนบนประตขูองคณุและสง่หนังสอืแจง้ทางไปรษณียแ์บบลงทะเบยีนใหค้ณุ 

• หนงัสอืแจง้การเปลีย่นแปลงในสญัญาเชา่ลว่งหนา้ 30 วนั เมือ่คณุเชา่ทีพั่กเป็นรายเดอืน เจา้ของบา้นของ
คณุสามารถเปลีย่นเงือ่นไขสญัญาเชา่ของคณุโดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ 30 วนั หนังสอืแจง้ตอ้งตรง
กบัวนัสิน้สดุระยะเวลาเชา่ 

• หนงัสอืแจง้ใหป้ฏบิตัติามหรอืยา้ยออกภายใน 10 วนั หนังสอืแจง้นีใ้ชส้�าหรับการละเมดิสญัญาเชา่ของคณุ 
ตวัอยา่งทัว่ไปอาจรวมถงึเสยีงดงัยามวกิาลหรอืการสบูบหุรีใ่นอาคารหา้มสบูบหุรี ่หากคณุไมป่ฏบิตัติามกฎ คณุ
อาจเสีย่งตอ่การถกูขบัไล ่หากคณุโตแ้ยง้ขอ้เท็จจรงิในหนังสอืแจง้ คณุตอ้งตอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• หนงัสอืแจง้ใหจ้า่ยคา่เชา่หรอืยา้ยออก 3 วนั หนังสอืแจง้นีม้ไีวส้�าหรับการจา่ยคา่เชา่ลา่ชา้ คณุตอ้งจา่ยคา่
เชา่ภายในสามวนันับจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้หรอืวนัทีเ่ร ิม่เสีย่งอาจถกูไลอ่อก ถา้คณุคดิวา่คณุอาจตอ้งจา่ยคา่
เชา่ชา้ คณุควรแจง้ใหเ้จา้ของบา้นทราบลว่งหนา้ บางทเีจา้ของบา้นของคณุอาจมคีวามยดืหยุน่ โดยเฉพาะถา้
คณุจา่ยคา่เชา่ตรงเวลาเสมอ (ดหูลกัประกนัการชว่ยคา่เชา่ดา้นลา่ง) 

• หนงัสอืแจง้การยตุสิญัญาเชา่ หากคณุไดรั้บหนังสอืแจง้จากเจา้ของบา้นทีต่อ้งการใหค้ณุยา้ยออก ใหไ้ปที ่
www.seattle.gov/rentinginseattle หรอืดโูบรชวัรก์ารยา้ยออกส�าหรับ การเชา่ทีพั่กใน Seattle (ดหูลกัประกนั
การชว่ยคา่เชา่ดา้นลา่ง)

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการท�าความเขา้ใจกบัหนังสอืแจง้ทีค่ณุไดรั้บหรอืตอ้งการค�าแนะน�าดา้นกฎหมาย 
โปรดตดิตอ่ Renting in Seattle Helpline
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Seattle เชือ่ในความเป็นหนึง่เดยีวและความเสมอภาค ทีน่ีย่นิดตีอ้นรับผูย้า้ยถิน่ฐานและผูล้ีภ้ยั พนักงานทีท่�างานใหเ้มอืงจะไมถ่าม

เกีย่วกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมอืง

หากคณุมคีวามพกิารและตอ้งการรับขอ้มลูจากเราในรปูแบบอืน่ โปรดตดิตอ่สายดว่นของเรา สาย TTY ของเราคอื (206) 233-7156

มบีรกิารแปลภาษาใหบ้รกิารเสมอ เอกสารนีม้อียูเ่ป็นภาษาตอ่ไปนี ้
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การปรบัเปลีย่นและ 
การดดัแปลงทีส่มเหตสุมผล
หากคณุเป็นผูพ้กิารทีเ่ชา่ทีพั่ก คณุสามารถขอการปรับเปลีย่นและ 
การดดัแปลงทีส่มเหตสุมผล

• การปรับเปลีย่นคอืการเปลีย่นแปลงกฎหรอืการปฏบิตัติา่งๆ เชน่ การขอ 
การยกเวน้นโยบายจอดรถทีก่�าหนดไวเ้พือ่ใหม้พีืน้ทีจ่อดรถใกลก้บั
ทีพั่กของคณุมากขึน้ ถา้ความพกิารของคณุมผีลตอ่การเคลือ่นยา้ยของ
คณุ

• การดดัแปลงโดยทัว่ไปคอืการเปลีย่นแปลงทางกายภาพทีป่รับปรงุ 
การเขา้ถงึทีพั่ก เชน่ ราวจับหรอืทางลาดส�าหรับรถเข็น คณุจะตอ้ง
รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยเวน้แตเ่จา้ของบา้นจะไดรั้บเงนิสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลาง

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

การคุม้ครองผูเ้ชา่
• ตามกฎหมาย เจา้ของบา้นของคณุไมส่ามารถแกแ้คน้

คณุเนือ่งจากคณุอา้งสทิธขิองคณุ รอ้งเรยีนเรือ่ง 
การเลอืกปฏบิตัทิีพั่กหรอืเจา้ของบา้นของคณุ การขึน้คา่
เชา่ การลดบรกิารหรอืการพยายามไลค่ณุออกจากทีพั่ก
เป็นตวัอยา่งของการกระท�าทีอ่าจเป็นการแกแ้คน้

• ผูเ้ชา่มสีทิธจัิดการตา่งๆ เชน่ จัดการประชมุ แจกแผน่
พับหรอืเริม่ตดิตอ่ผูเ้ชา่รายอืน่ในอาคารเพือ่หารอืเรือ่ง
การเชา่

• เจา้ของบา้นของคณุไมไ่ดส้ามารถเปลีย่นกญุแจ ปิด
ระบบสาธารณูปโภค ถอดประต/ูหนา้ตา่ง อปุกรณ ์หรอื
สิง่ของทีต่ดิตัง้ในทีพั่ก


