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Renting in Seattle
การยา้ยออก
มเีรือ่งตอ้งทราบมากมายเกีย่วกบัการยา้ยออก โบรชวัรน์ีก้ลา่วถงึสิง่ทีค่วรท�าเมือ่คณุ
ตอ้งการยา้ยออกหรอืเมือ่เจา้ของบา้นแจง้ใหค้ณุยา้ยออก นอกจากนีย้งักลา่วถงึการ
คนืเงนิประกนัความเสยีหาย การตดิตอ่เจา้ของบา้นและขัน้ตอน การขบัไล ่

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

http://www.seattle.gov/rentinginseattle


เมือ่คณุตอ้งการยา้ย
• หากคณุเชา่ทีพั่กแบบเป็นเดอืนๆ ไป คณุตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของบา้น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนักอ่นสิน้เดอืนวา่คณุ 

ตอ้งการยา้ยออก

• หากคณุมสีญัญาเชา่ส�าหรับระยะเวลาหนึง่ โปรดดสูญัญาเชา่เพือ่

ตรวจสอบขอ้ก�าหนดในการแจง้

• การไมแ่จง้อยา่งเหมาะสมอาจท�าใหค้ณุตอ้งจา่ยคา่เชา่ในระยะเวลา

เชา่หลงัจากนัน้

• ตามกฎหมาย สามารถท�าผดิสญัญาเชา่ไดภ้ายใตส้ถานการณท์ีไ่ม่

คอ่ยเกดิและเฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ ถา้คณุตอ้งยตุสิญัญาเชา่กอ่น

สญัญาหมดอาย ุใหพ้ยายามเจรจายตุสิญัญากบัเจา้ของบา้น และ

ขอค�าแนะน�าทางกฎหมายหากจ�าเป็น 

เมือ่เจา้ของบา้น
ตอ้งการใหค้ณุยา้ย
หากคณุมสีญัญาเชา่ ใหด้หูวัขอ้เกีย่วกบัวา่สญัญาเชา่
จะยตุใินกรณีใดบา้ง หากสญัญาเชา่ระบวุนัทีส่ ิน้สดุ
สญัญา ไมม่ตีวัเลอืกใหต้อ่สญัญาเชา่ และไมไ่ดก้ลบัไป
เป็นสญัญาแบบเดอืนตอ่เดอืน คณุอาจตอ้งยา้ยออกตาม
สญัญา

• ถา้คณุเชา่ทีพั่กแบบเป็นเดอืนๆ ไป เจา้ของบา้นของ
คณุตอ้งมเีหตผุลทีเ่หมาะสม ในการยตุสิญัญาเชา่ 
หนังสอืแจง้ตอ้งระบเุหตผุลทีเ่หมาะสมอยา่งชดัเจน
และระบชุว่งเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ใหอ้อกจากทีพั่ก
ของคณุ  มสีาเหตตุามเหตผุลทีเ่หมาะสม 18 ประการ
ทีค่ณุพบไดท้ี ่www.seattle.gov/rentinginseattle

• สาเหตตุามเหตผุลทีเ่หมาะสมบางประการก�าหนดให ้
เจา้ของบา้นจา่ยเงนิชว่ยเหลอืในการยา้ยออก

• หากคณุไดรั้บแจง้จากเจา้ของบา้นใหค้ณุยา้ยออก 
โปรดโทรตดิตอ่ Renting in Seattle Helpline  
เพือ่ดวูา่เป็นการแจง้ทีถ่กูตอ้งตามขอ้ก�าหนดของ
กฎหมายทัง้หมดหรอืไม่

สวสัด ี 
เจา้ของบา้นของฉัน 
แจง้ใหฉั้นยา้ยออก...

http://www.seattle.gov/rentinginseattle
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การคนืเงนิมดัจ�า
• ภายใน 21 วนันับจากวนัสิน้สดุสญัญาเชา่ เจา้ของ

บา้นตอ้งคนืเงนิมดัจ�าใหค้ณุ หรอืระบเุป็นขอ้ความ
ชดัเจนทีอ่ธบิายเหตผุลทีห่กัเงนิมดัไปเทา่ใดกต็าม

• ตดิตอ่ Renting in Seattle Helpline ถา้เจา้ของ
บา้นของคณุไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนด 21 วนั

• ขอ้พพิาทเกีย่วกบัความเสยีหายเมือ่เทยีบกบัการ
สกึหรอ คา่ซอ่มแซม และคา่ใชจ้า่ยทีย่งัไมไ่ดช้�าระ 
จะตอ้งคลีค่ลายผา่น Dispute Resolution Center 
of King County (การไกลเ่กลีย่ทีศ่นูยก์ารระงับขอ้
พพิาท คงิ เคานต์)ี www.kcdrc.org หรอืผา่นศาล
รอ้งเรยีนเรือ่งเล็กนอ้ยที ่ 
www.kingcounty.gov/courts/district-court/
small-claims.aspx

สภาพทีพ่กัตอนยา้ยออก
• ตามกฎหมาย คณุตอ้งคนืทีพั่กในสภาพเดยีวกบั

เมือ่ตอนทีค่ณุยา้ยเขา้ โดยมกีารสกึหรอสมเหตุ
สมผลได ้

• เจา้ของบา้นควรมอบรายการตรวจสอบการยา้ย 
เขา้เมือ่คณุเซน็สญัญาเชา่และตอ้งตรวจดู
รายการนีเ้พือ่ตดัสนิวา่คณุไดส้รา้งความเสยีหาย
ใหก้บัทีพั่กหรอืไม่

• ถา้มคีวามเสยีหาย เจา้ของบา้นของคณุตอ้ง
พจิารณาอายแุละสภาพของสิง่ของทีเ่สยีหาย
และไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิเกนิมลูคา่จรงิของ
สิง่ของนัน้ได ้

• ปกตผิูเ้ชา่มกัเดนิดทูีพั่กกบัเจา้ของบา้นเป็นครัง้
สดุทา้ยกอ่นยา้ยออก แตก่ฎหมายไมไ่ดบ้งัคบั
ไว ้ บนัทกึสภาพทีพั่กของคณุเป็นเอกสารกอ่น
คนืกญุแจใหเ้จา้ของบา้น  รปูและวดิโีออาจมี
ประโยชน ์ถา้มขีอ้พพิาทเกีย่วกบัการคนืเงนิ
มดัจ�าของคณุ

พรม

ผา้มา่น

 

ทีว่างของบน

เคานเ์ตอร์

สที ีท่า

สภาพทีพ่กั 
ตอนยา้ยเขา้

สภาพทีพ่กั 
ตอนยา้ยออก

ปานกลาง 
สภาพ - จางลง/ 

มรีอยในบางที

เหมอืนเดมิ

แมวท�าใหเ้สยีหาย

สทีีท่าในหอ้ง

นอนโดยไมไ่ดรั้บ

อนุญาต

สภาพดี

เหมอืนเดมิรอยไหมแ้ถว
อา่งช�าระลา้ง 

1 นิว้

สทีีท่าใหม่
ทัง้หมด

http://www.kcdrc.org
http://www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.aspx
http://www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.aspx


Seattle เชือ่ในความเป็นหนึง่เดยีวและความเสมอภาค ทีน่ีย่นิดตีอ้นรับผูย้า้ยถิน่ฐานและผูล้ีภ้ยั พนักงานทีท่�างานใหเ้มอืง
จะไมถ่ามเกีย่วกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมอืง

หากคณุมคีวามพกิารและตอ้งการรับขอ้มลูจากเราในรปูแบบอืน่ โปรดตดิตอ่สายดว่นของเรา สาย TTY ของเราคอื (206) 
233-7156

มบีรกิารแปลภาษาใหบ้รกิารเสมอ เอกสารนีม้อียูเ่ป็นภาษาตอ่ไปนี ้
English • Español • Oromiffa • af Soomaali •  •  •  •  •   

 •  •  • t

การขบัไล่
เจา้ของบา้นตอ้งไดรั้บ Writ of Restitution (ค�าสัง่ใหค้นืทรัพยส์นิ) จากศาลสงูถงึจะ
ไลผู่เ้ชา่ออกจากทีพั่กได ้ 

กระบวนการนีเ้ร ิม่ตน้ดว้ยการแจง้ใหป้ฏบิตัติามหรอืยา้ยออก  ถา้ผูเ้ชา่ไมท่�าตามหนังสอื
แจง้กอ่นทีห่นังสอืแจง้จะหมดอาย ุเจา้ของบา้นสามารถยืน่เรือ่ง 'การยดึครองโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย' ในศาลสงูและสง่หมายเรยีกหรอืใบรอ้งเรยีนใหผู้เ้ชา่ ผูเ้ชา่ตอ้งตอบ
ตามก�าหนดเวลาทีร่ะบไุว ้ไมเ่ชน่นัน้อาจไดรั้บค�าพพิากษาโดยขาดนัด ทา้ยทีส่ดุ ผู ้
พพิากษาท�าการตดัสนิทีก่ารไตส่วนโดยพจิารณาจาก ผูท้ีม่าปรากฏตวัตอ่หนา้ศาล  

คณุจ�าเป็นตอ้งขอความชว่ยเหลอืทางกฎหมายทนัทหีากไดรั้บแจง้จากเจา้ของบา้น
และพยายามหลกีเลีย่งการขบัไลถ่า้เป็นไปได ้การขบัไลใ่นบนัทกึการเชา่ของคณุอาจ
ท�าใหก้ารเชา่ในอนาคตเป็นเรือ่งยากมากและอาจท�าลายความน่าเชือ่ถอืของคณุ

โทรหาสายดว่นการเชา่ใน Seattle ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

การเขา้ถงึของ
เจา้ของบา้น

• เจา้ของบา้นมสีทิธพิาผูเ้ชา่ คนงาน
หรอืผูซ้ ือ้ทีมุ่ง่หมายมาดบูา้นทีค่ณุเชา่
อยู ่โดยตอ้งแจง้ใหค้ณุทราบลว่งหนา้ 
1 วนั

• การเขา้ถงึจดุทีต่อ้งซอ่มแซมทีต่กลง
กนัตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้ 2 วนั

• คณุสามารถปฏเิสธไมใ่หเ้จา้ของบา้น
เขา้ทีพั่กได ้หากคณุมเีหตผุลแทจ้รงิ 
เชน่ วนัวา่งไมต่รง แตต่อ้งระบวุนัและ
เวลาทีค่ณุสะดวกดว้ย  

• ทัง้คณุและเจา้ของบา้นตอ้งใชเ้หตผุล
เกีย่วกบัเรือ่งการเขา้ไปยงัทีพั่ก

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


