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Seattle Department of Construction and Inspections 
(Seattle DCI - แผนกก่อสร้างและตรวจสอบแห่งเมือง 
ซีแอตเทิล) การบริหารจัดการและการบังคับใช้กฏระเบียบใน 
การบำารุงรักษาหมู่บ้านและอาคารสถานท่ี (SMC 22.200-
22.208) ของซีแอตเทิล และข้อบัญญัติเมืองอ่ืนๆ อีกหลายข้อท่ี 
มีผลต่อเจ้าของบ้านและผู้เช่า เจ้าพนักงานฝ่ายกำากับดูแลการ 
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสมาชิก Seattle DCI สามารถช่วย 
ให้ผู้เช่าและเจ้าของได้เข้าใจความต้องการของระเบียบเมือง

บันทึกการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าน้ีเป็นคำาแนะนำาโดยท่ัวไป 
ในเร่ืองของสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่าและเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในภายใต้กฎหมายของเมืองซีแอตเทิล 
สำาหรับข้อมูลเฉพาะเก่ียวกับประมวลกฎหมายว่าด้วยการบำารุง 
รักษาท่ีอยู่อาศัยและอาคารสถานท่ี   (Housing and Building 
Maintenance Code : HBMC) หรือ ข้อบัญญัติว่าด้วยการ 
ข้ึนทะเบียนและการตรวจสอบ (Rental Registration and 
Inspection Ordinance : RRIO) โปรดติดต่อ:

Seattle Department of Construction 
and Inspections 

กองกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(206) 615-0808

สถานที่:   19th Floor, Seattle Municipal Tower
 ที่อยู่ทางไปรษณีย์: 700 Fifth Ave., Suite 2000

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

พระราชบัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่าที่อยู่อาศัย รัฐวอชิงตัน (RCW 
ตอนที่ 59.18 ) ยังได้กำาหนดสิทธิและความรับผิดชอบสำาหรับ
ผู้เช่าและเจ้าของบ้าน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย
ของรัฐ ให้ติดต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในตอนท้าย
ของเอกสารฉบับนี้หรือเข้าไปที่  http://apps.leg.wa.gov/
RCW/default.aspx?cite=59.18.

เมืองนั้นจะรียกร้องจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอะไร
ได้บ้าง
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ภายใต้ HBMC เจ้าของอาคารในซีแอตเทิล มีหน้าที่ในการ
ให้ความปลอดภัย รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย
สภาพความเป็นอยู่ โดยทั่วไปแล้วเจ้าของมีความรับผิดชอบดัง
ต่อไปนี้:

• ดูแลสถานที่ให้เหมาะสมสำาหรับเป็นที่อยู่อาศัย และเก็บ
พื้นที่ส่วนรวมทั่วไปให้สะอาดและปลอดภัย

• ทำาการควบคุมแมลง หนูและศัตรูพืชอื่นๆ
• รักษาส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหมด (หลังคา ผนังและ

รากฐาน) และให้ที่อยู่อาศัยปลอดภัยจากดินฟ้าอากาศ
• ดูแลระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องทำาความร้อนและ

เครื่องใช้อื่นๆ ที่เจ้าของมีให้ไว้บริการ
• มีภาชนะบรรจุสำาหรับการเก็บขยะที่เพียงพอ
• ความรับผิดชอบในการให้เช่าหน่วยทำาความร้อนใน

ช่วงกลางวัน (7:00 น. - 10:30 น.) ต้องมีอุณหภูมิไม่
ต่ำา    กว่า 68 องศาฟาเรนไฮต์และอุณหภูมิในช่วงกลาง
คืนไม่น้อยกว่า 58 องศาฟาเรนไฮต์ ตั้งแต่เดือนกันยายน
จนถึงเดือนมิถุนายน

• เปลี่ยนกลไกการล็อคและกุญแจในที่พักชั่วคราวเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงผู้พักอาศัย และให้กุญแจห้องพักและ
กุญแจประตูทางเข้าให้แก่ผู้เช่า

• ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟและสอนผู้เช่าให้รู้จักการ
ใช้งานและการบำารุงรักษา

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)
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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

ภาระหน้าที่ของผู้เช่า

ภายใต้กฎหมายการใช้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าในการขนย้าย 
ผู้เช่าคือผู้ท่ีครอบครอง หรือถือสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ 
ของอาคารหรือมีหลักฐานอ้างถึงสัญญาเช่า ซ่ึงรวมถึงผู้อาศัย
ในท่ีพักช่ัวคราวผู้ซ่ึงอยู่ในท่ีพักอาศัยเป็นเวลาหน่ึงเดือนข้ึนไป 
สัญญาเช่าอาจะเป็นได้ท้ังแบบปากเปล่าหรือแบบลายลักษณ์
อักษร

คำาจำากัดความของผู้เช่า

ผู้เช่าต้องทำาตามส่ิงท่ีผู้ให้เช่าคาดหวังไว้ในการรักษาบ้านเช่า
ให้มีความปลอดภัย สะอาด ยกเว้นการสึกหรอตามปกติ ความ
รับผิดชอบของผู้เช่า รวมไปถึง:
•  การกำาจัดขยะท่ีเหมาะสม
•  ระมัดระวังดูแลการใช้งานระบบไฟฟ้าและประปา
• ทำาการซ่อมแซมความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากผู้เช่า หรือ

แขกท่ีมาเยือนโดยทันที
•  การอนุญาตให้เจ้าของสามารถเข้าถึงห้องพักภายในได้

อย่างสมเหตุผลเพ่ือการบำารุงรักษา การซ่อมแซม และการ
กำาจัดปลวก รวมท้ัง การอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเข้า
ดำาเนินการเพ่ือการตรวจสอบของ RRIO ได้

•  ดูแลรักษารระบบตรวจจับควันดำาเนินการ์ให้อยู่ในสภาพ
การทำางานท่ีดี

• งดการจัดเก็บวัสดุอันตรายในห้องพัก

ความช่วยเหลือเมื่อท่านมีสิ่งของที่ต้องทำาการ
ซ่อมแซม
ผู้เช่าสามารถดำาเนินการดังต่อไปนี้ได้ถ้ามีความจำาเป็นที่ต้องมี
การซ่อมแซม:

1.  ติดต่อเจ้าของ การโทรศัพท์หรือส่งจดหมายมักจะเป็นวิธี
ปกติที่ผู้เช่าจะกระทำามากที่สุดในการติดต่อกับเจ้าของ 

เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาก็จะได้รับการ
แก้ไข แต่การซ่อมแซมนั้นจะต้องร้องขอเป็น   

ลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย ก่อนที่ผู้เช่าจะสามารถ
ใช้สิทธิอื่นๆ ได้ โปรดจำาไว้ว่าให้เก็บสำาเนาของ   
จดหมายทั้งหมดไว้ด้วย

2.  รายงานปัญหาไปยัง Seattle DCI หากเจ้าหรือผู้
จัดการไม่ดำาเนินการซ่อมแซมในเวลาอันเหมาะสม ท่าน
สามารถนัดหมายให้มีการตรวจสอบจาก Seattle DCI 
ได้ หากสภาพการณ์นั้นเป็นการละเมิดต่อ HBMC หรือ 
RRIO และเจ้าของไม่ดำาเนินการแก้ไขการละเมิดนั้น  
ผู้ตรวจสอบจะเรียกร้องไปยังเจ้าของเพื่อให้ทำาการ
แก้ไขให้ถูกต้อง โปรดดูหัวข้อถัดไปเพื่อทราบราย
ละเอียดเพิ่มเติม

3.  ดำาเนินวิธีการแก้ไขอื่นๆ รวมถึงการซ่อมแซมด้วยตนเอง 
การขอไกล่เกลี่ย การวางค่าเช่าเป็นหลักประกันและ

ย้ายออกในที่สุด พระราชบัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่าที่อยู่
อาศัย รัฐวอชิงตัน (RCW ตอนที่ 59.18) ได้กำาหนด
ความ ช่วยเหลือให้แก่ผู้เช่าไว้อย่างจำากัดในกรณีที่
เจ้าของอาคารที่ไม่ทำาการซ่อมแซมตามกฏระเบียบที่
ได้ระบุไว้ภายในเวลาอันสมควรหลังจากที่ได้รับแจ้งถึง
ความจำาเป็นนั้นแล้ว ท่านต้องไม่มีการค้างชำาระค่าเช่า
และค่าสาธารณูปโภคเพื่อใช้สิทธิ์ต่างๆ เหล่านี้ วิธีแก้ไข 
อาจจะ เป็นการหักค่าเช่าไว้บางส่วนหรือการขอลดค่า
เช่า แต่กฏโดยทั่วไปแล้ว การหักค่าเช่ามักจะไม่ใช่วิธี
การแก้ไขที่ถูกต้อง เพราะผู้เช่าอาจจะถูกขับไล่จากการ
ไม่ชำาระค่าเช่าได้ รัฐมีกฎระเบียบเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
การหักเงินจากค่าเช่าหรือการชำาระค่าเช่าเข้าบัญชีรับ
ฝากทรัพย์สิน สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เช่าได้ตามเอกสารที่แนบ
ท้ายมานี้

รายงานปัญหาถึง Seattle DCI

ผู้เช่าสามารถรายงานปัญหาไปที่ Seattle DCI ได้ถ้าหาก
เจ้าของหรือผู้จัดการไม่ดำาเนินการซ่อมแซมภายในเวลาที่
เหมาะสม ให้เขียน โทรศัพท์หรือไปติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่าย
กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นที่ 19 ของ 
ตึกเทศบาลเมืองซีแอตเทิล (Seattle Municipal Tower) เลข
ที่ 700 Fifth Ave., Seattle, WA, 98104, (206) 615-0808 
• โทรไปที่ Seattle DCI เพื่อรายงานปัญหาถ้าหากเจ้าของ

ทรัพย์สินหรือผู้จัดการไม่ตอบสนองต่อการร้องขอการ
ซ่อม แซม และการร้องเรียนน่าจะเป็นทางเลือกเดียวที่
เหลืออยู่ ชื่อของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับถ้าหากท่าน              
ทำาการร้องขอ

• ระบุรายการที่ต้องการรับการตรวจสอบทุกรายการ และ
พร้อมกับที่ตั้งของตัวอาคารและเลขที่ห้อง

• รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำาการขอความช่วยเหลือ
จาก Seattle DCI เพื่อโทรนัดหมายเวลาในการเข้าตรวจ
สอบผู้ร้องควรจะอยู่ด้วยในระหว่างการตรวจสอบด้วย

• ถ้าหากผู้ตรวจสอบพบการละเมิด ผู้ตรวจสอบจะออก 
ใบแจ้งให้ดำาเนินการซ่อมแซมถึงบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ             
ได้ทราบ และปิดประกาศแจ้งให้ทราบในสถานที่ให้เช่า

• ระยะเวลาที่ให้ดำาเนินการซ่อมแซมโดยทั่วไปคือ 30 ถึง 
60 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการละเมิดและเวลาที่             
อาจอนุมัติเพิ่มเติมให้แก่เจ้าของ

• หากเจ้าของไม่ทำาการซ่อมแซมตามที่สั่ง Seattle DCI จะ
ดำาเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ศาลบังคับสั่ง

กฎหมายการขับไล่อย่างมีเหตุผลของเมืองซีแอตเทิล
กฎหมายการขับไล่อย่างมีเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของ HBMC 
เมืองซีแอตเทิล เจตนาของกฎหมายคือการจัดให้มีมาตรฐาน
ที่ชัดเจนทั้งสำาหรับผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
เช่า ในกรณีที่การเช่าเดือนต่อเดือนอาจมีการยกเลิกและมีการ
ขับไล่เกิดขึ้น ให้สามารถกระทำาการได้ HBMC ระบุเหตุผล
เดียวเท่านั้นที่สามารถยกเลิกการเช่าได้ คือเจ้าของจะต้องมี
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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

การระบุสาเหตุที่ต้องการยกเลิกการให้เช่าและส่งแจ้งการเลิก
เช่าให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่
เอกสาร Tip 604A กฎหมายซีแอตเทิลว่าด้วยการบำารุงรักษา
และซ่อมแซมอาคาร

คำาจำากัดความต่อไปนี้มีความสำาคัญต่อความแตกต่างระหว่าง
การขับไล่และยุติการเช่า:

การขับไล่: ผลตัดสินจากการดำาเนินการทางกฎหมายที่มีคำาสั่ง
ศาลให้ผู้เช่าย้ายออกไปตามหนังสือแจ้งให้ทราบตามกฎหมาย

การบอกเลิกการเช่า: หนังสือลายลักษณ์อักษรที่ออกโดย
เจ้าของบ้าน แจ้งให้ผู้เช่าย้ายออกโดยระบุเหตุผลอย่างน้อย 
หนึ่งเหตุผลที่มีในกฎหมายการขับไล่

หมายเหตุ: หากผู้เช่าปฏิเสธที่จะย้าย มีเพียงศาลเท่านั้นที่จะ
สามารถบังคับให้ผู้เช่าย้ายออกไปได้

ตอ่ไปน้ีเป็นบทสรปุของสาเหตตุา่งๆ ท่ีเจา้ของอาจจะสิน้สดุการ
ให้เช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย:

1. ผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่าภายในสามวันนับจากวันที่แจ้งให้
ชำาระค่าเช่าหรือย้ายออก

2. ผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่าตามเวลากำาหนดเป็นประจำา จน
เจ้าของต้องแจ้งทวงถามค่าเช่าค้างจ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษรมากกว่า4ครั้งหรือมากกว่าในระยะเวลา 12 เดือน

3. ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของสัญญาเช่า
ภายใน10วันนับจากวันแจ้งให้ทราบเพื่อให้ปฏิบัติตาม
หรือย้ายออก

4. ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฏหมายผู้ให้เช่าและ
ผู้เช่าของรัฐภายใน10วันนับจากวันแจ้งให้ทราบเพื่อให้
ปฏิบัติตามหรือย้ายออก

5. ผู้เช่ามักไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่สำาคัญของสัญญา
เช่าหรือให้เช่าซึ่งทำาให้เจ้าของต้องออกใบแจ้งเตือน
ให้ทราบล่วงหน้า10วันให้ปฏิบัติตามหรือย้ายออก เป็น
จำานวน3ครั้งหรือมากกว่าในระยะเวลา 12 เดือน

6. ผู้เช่าทำาความเสียหายห้องเช่าเป็นอย่างมาก (ทำาให้  
"สูญเสีย") ทำาให้เกิดความรำาคาญ (รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) หรือทำาธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และ
ไม่ยอมออกจากสถานที่ภายในสามวันหลังการแจ้งเตือน
ให้ทราบ ประเภทของความเสียหาย เหตุเดือดร้อนรำาคาญ 
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีการระบุลงไปในการ
เขียนของใบเตือนแจ้ง

7. ผู้เช่าประกอบกิจกรรมทางอาญาในตัวอาคารหรือใน
สถานที่หรือในพื้นที่ๆ อยู่ติดกับอาคารหรือสถานที่
กิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหาจะต้องส่งผลต่อสุขภาพ
หรือความปลอดภัยของผู้เช่ารายอื่นๆ หรือเจ้าของ  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายต้องเป็น
หนึ่งในอาชญากรรมที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
เจ้าของทรัพย์สินที่ใช้เหตุผลนี้จะต้องระบุข้อเท็จจริง
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาและจะต้องส่ง
สำาเนาของการสิ้นสุดการแจ้งการครอบครองให้ Seattle 

DCI ด้วย

8. เจ้าของประสงค์ที่จะเข้าพักอาศัยด้วยตนเอง หรือ
ครอบครัวเจ้าของต้องการจะเข้าอยู่อาศัยเนื่องจากไม่มี
ห้องพักในอาคารเดียวกันที่ว่างลง และแจ้งผู้เช่าเป็นล 
ายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 90 วันก่อนที่จะสิ้นสุดระยะ
เวลาการเช่า รวมถึงครอบครัวคู่สมรสของเจ้าของ หรือ
หุ้นส่วนในประเทศของเจ้าของ และผู้ปกครอง ปู่ย่าตา
ยาย ลูกๆ พี่น้องและน้องสาวพี่สาวของเจ้าของ คู่สมรส
ของเจ้าของหรือหุ้นส่วนภายในประเทศของเจ้าของ ถ้า
เจ้าของให้เหตุผลที่จะยกเลิกการเช่านี้แล้วไม่ได้ดำาเนิน
การ เขาหรือเธอก็อาจจะต้องรับโทษทางแพ่ง ปรับสูงสุด
ถึง $2,500 ผู้เช่าที่ถูกยกเลิกการเช่าด้วยเหตุผลนี้มีสิทธิ
ดำาเนินการ ถ้าหากรู้สึกว่าข้ออ้างเหล่านี้เจ้าของไม่มีการ
ปฏิบัติตาม

9. เจ้าของประสงค์ที่จะยุติการเช่าของผู้เช่าที่อาศัยอยู่ใน
หน่วยที่อยู่อาศัยเดียวกันกับเจ้าของ หรือเจ้าของมีความ
ประสงค์เพื่อหยุดการใช้บ้านของเธอร่วมกับผู้เช่าใน
หน่วยที่อยู่อาศัยเสริมที่ได้รับอนุมัติ (ADU) ในบ้านที่
เจ้าของครอบครอง

10. การเข้าพักอาศัยของผู้เช่าขึ้นอยู่กับสถานะการจ้างงาน
และมีการเลิกจ้างงานเกิดขึ้น

11. เจ้าของมีใบอนุญาตแผนการซ่อมบำารุงและแสดงให้เห็น
ว่าการทำางานไม่สามารถทำาได้ถ้ายังมีผู้เช่าพักอาศัย
อยู่ นอกจากนี้ เจ้าของจะต้องดำาเนินการช่วยเหลือผู้
เช่าทำาการย้ายที่อยู่อาศัย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) ถ้า
เจ้าของให้เหตุผลการซ่อมบำารุงเป็นการที่จะยกเลิกการ
เช่า และไม่ได้ดำาเนินการตามนั้น ก็อาจจะได้รับโทษทาง
แพ่ง $2,500 ผู้เช่าที่เช่าถูกยกเลิกการเช่าด้วยเหตุผลนี้
มีสิทธิดำาเนินการทางกฏหมายได้ถ้ารู้สึกว่าเจ้าของไม่ได้
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเหล่านี้

12. เจ้าของต้องการที่จะดัดแปลงอาคารเป็นอาคารสหกรณ์
หรือคอนโดมิเนียม (ดูหน้าที่ 5 สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
อาคารชุดและกฎหมายสหกรณ์ดัดแปลง)

13. เจ้าของตัดสินใจที่จะรื้อถอนอาคารหรือเพื่อแปลงสถานที่
เป็นพื้นที่ใช้งานที่ไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัย สิ่งแรกที่เจ้าของ
จะต้องกระทำาคือ ทำาตามกฎหมายในการช่วยเหลือผู้เช่า
ย้ายที่อยู่อาศัย (ดูหน้าที่ 5) และได้รับใบอนุญาตที่จำาเป็น

14. เจ้าของต้องการขายบ้านที่อยู่อาศัยและแจ้งให้ผู้เช่าเป็น
ลายลักษณ์อักษรทราบอย่างน้อย 90 วันก่อนที่จะสิ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า เจ้าของจะต้องระบุรายการทรัพย์สิน
ที่จะขายในราคาที่เหมาะสมลงในหนังสือ พิมพ์หรือกับ
หน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ภายใน 30 วันหลังจากวันที ่
ผู้เช่าได้ย้ายออกจากสถานที่แล้ว เจ้าของทรัพย์สินอาจ
จะต้องลงนามรับรองเจตนาที่จะขายบ้านถ้า Seattle DCI 
ได้รับเรื่องร้องเรียน อาจจะมีข้อโต้แย้งของการละเมิดทาง
กฎหมาย ในกรณีที่ไม่ได้มีการนำาบ้านออกโฆษณาหรือ
ขายทอดตลาด หรือ ยกเลิกการขายไปภายใน 90 วัน
หลังจากผู้เช่าย้ายออกและทำาการให้ผู้อื่นเช่าต่อ ผู้เช่าที่
ถูกยกเลิกการเช่าด้วยเหตุผลนี้มีสิทธิดำาเนินการทาง 
กฏหมายถ้ารู้สึกว่าเจ้าของไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนด
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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

เหล่านี้

15. เจ้าของวางแผนท่ีจะยุติการใช้บ้านท่ีอยู่อาศัยซ่ึงไม่ได้รับ
อนุญาตจากประมวลกฏหมายท่ีดิน หลังจากได้รับหนังสือ
แจ้งการละเมิดแล้ว เจ้าของจะต้องจ่ายเงินให้ความช่วย
เหลือการย้ายท่ีอยู่อาศัยให้ผู้เช่าทุกรายอย่างน้อยสอง
สัปดาห์ก่อนวันท่ีผู้เช่าจะย้ายออก ผู้เช่าท่ีมีรายได้ต่ำาต้อง
ได้รับเงินให้ความช่วยเหลือด้านการย้ายท่ี $2000  ผู้เช่า
อ่ืนๆ จะต้องจ่ายให้ความช่วยเหลือด้านการย้ายเท่ากับ 
ค่าเช่าสองเดือน

16. เจ้าของต้องการลดจำานวนผู้เช่าที่อยู่อาศัยร่วมกันใน
หน่วยเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำากัดของประมวล
กฏหมายที่ดิน (คือไม่เกิน8คนต่อหน่วย ถ้าผู้พักอาศัยไม่มี
ความสัมพันธ์กันใดๆ) 

17. เจ้าของตัดสินใจที่จะยุติการให้เช่าบ้านที่มีการอนุมัติจาก 
ADU เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนา ADUs 
หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดประมวลกฏหมาย
ที่ดิน (หากการละเมิดคือเจ้าของที่มีการย้ายออกจากบ้าน
และได้เช่าบ้านทั้งสองหน่วย บ้านหลังหนึ่งจะต้องเข้าพัก
โดยเจ้าของหรือถอดถอนออกไป) เจ้าของจะต้องจ่ายเงิน
ให้ความช่วยเหลือด้านการย้ายที่พักอาศัยเป็นจำานวน 
$2,000 ให้แก่ผู้เช่าที่มีรายได้ต่ำาหรือให้ค่าเช่าสองเดือน
ในกรณีอื่นๆ Seattle DCI อาจต้องให้เจ้าของทรัพย์สิน
ลงนามรับรองเจตนายุติการใช้ ADU 

18. มีคำาสั่งสั่งฉุกเฉินให้ย้ายออกจากที่พักที่ออกโดย Seattle 
DCI และผู้เช่าไม่ได้ย้ายออกตามะยะเวลาที่กำาหนดใน 
คำาสั่ง

ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้:  หากเจ้าของสิ้นสุดการเช่าด้วย
สาเหตุที่ว่า (1) วางแผนที่จะขายที่อยู่อาศัยเป็นครอบครัว
เดียว (2) เจ้าของหรือสมาชิกในครอบครัวต้องการย้ายเข้า 
(3) วางแผนซ่อมแซมครั้งใหญ่ (4) จำานวนของผู้อยู่อาศัยจะ
ต้องลดลงเหลือแปดคน หรือ (5) เจ้าของจะหยุด ADU หลัง
จากได้รับแจ้งการละเมิด และเจ้าของไม่ได้ดำาเนินการตาม
เหตุผลการขับไล่ตามที่ได้ระบุไว้ จนอาจถูกดำาเนินการบังคับ
ใช้กฏหมายลงโทษทางแพ่งของเมืองมากถึง $2,500

สิทธิภาคเอกชนของการดำาเนินการกับผู้เช่า: ถ้าเจ้าของเลิก
เช่าเพราะ (1) จากการขายที่อยู่อาศัยในครอบครัวเดียวคือ
การวางแผน (2) เจ้าของหรือสมาชิกในครอบครัวคือการย้าย
เข้า หรือ (3) การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีนัยสำาคัญ มีการ
วางแผนและถ้าเจ้าของล้มเหลวในการดำาเนินการตามที่ระบุไว้
สำาหรับเหตุผลที่การขับไล่ ผู้เช่านั้นสามารถฟ้องเจ้าของได้ถึง 
$3,000 ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่เหมาะสม

เว้นแต่ว่าจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นข้างต้น การยกเลิกการเช่า
จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนที่จะเริ่มต้น
กำาหนดระยะเวลาการเช่าในครั้งต่อไป และต้องแจ้งเหตุผล
ของการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร เฉพาะเหตุผลที่ระบุไว้
ข้างต้นเท่านั้นที่เป็นสาเหตุถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยุติการ
ให้เช่าเดือนต่อเดือนได้ในซีแอตเทิล สำาหรับข้อความสมบูรณ์
ของการขับไล่อย่างมีเหตุผลตามกฎหมายในเมืองซีแอตเทิล 
ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเมืองซีแอตเทิล เว็บไซต์ City Clerks 

และคลิกที่เทศบาลเมืองซีแอตเทิล เรียกหมวดที่  22.206.160 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้โทรเจ้าของทรัพย์สินและติดต่อจาก
ฝ่ายการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าได้ที่ Seattle DCI หมายเลข
โทรศัพท์ (206) 615-0808

โปรดทราบว่า ผู้เช่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐที่ประสงค์จะ
ยุติการเช่าแบบเดือนต่อเดือนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการ
แจ้งที่เหมาะสม โดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 20 วันก่อนวันเริ่มต้นของการ
กำาหนดระยะเวลาในการเช่าครั้งต่อไป

การบังคับใช้กฎหมายการขับไล่ที่เป็นธรรม
เจ้าพนักงานฝ่ายกำากับการดูแลการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
Seattle DCI จะตรวจสอบการร้องเรียนการเลิกเช่าที่ผิด
กฎหมาย หากการร้องเรียนมีมูล ทางแผนกจะแจ้งให้เจ้าของ
บ้านได้ทราบถึงข้อกำาหนดของกฎหมายและจะออกหนังสือ
แจ้งการละเมิดถึงเจ้าของบ้าน แจ้งถึงการละเมิดหากเจ้าของ
บ้านปฏิเสธที่จะยกเลิกการเช่า และหากเจ้าของบ้านยังไม่
ยกเลิกการเช่าตามที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา
ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการละเมิด จะมีการนำาเรื่องฟ้อง
ร้องต่อสำานักงานอัยการสูงสุดของเมือง เจ้าของบ้านที่พบว่ามี
การยกเลิกการเช่าอย่างผิดกฎหมายจะถูกลงโทษโดยรับการ
ปรับทางแพ่งเป็นจำานวนเงิน $150.00 ต่อวัน ต่อหน่วยที่อยู่
อาศัยนับจากวันที่เกิดการละเมิดเป็นเวลา 10 วันนับจากวันที่
ไม่ปฏิบัติตาม และ $500.00 ต่อวัน ต่อหน่วยที่อยู่อาศัยหลัง
จากนั้น

ภายในสิบ 10 จากวันที่ได้รับแจ้งการละเมิดการขับไล่ที่เป็น
ธรรมตามกฎหมาย เจ้าของบ้านหรือบุคคลที่ได้รับผล 
กระทบอื่นๆ อาจจะขอให้ Seattle DCI ทำาการทบทวนคำาร้อง 
Seattle DCI จะแจ้งให้ผู้ขอได้ทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่
ได้รับการร้องขอ ผู้ร้องขอสามารถยื่นส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ภายใน 15 วันนับจากที่ได้รับการยืนยันการร้องขอ หลัง
การตรวจสอบแล้วตัวแทน Seattle DCI อาจยื่น แก้ไข หรือ
เพิกถอนหนังสือแจ้งการละเมิด และจะส่งหนังสือคำาตัดสินออก
ไปภายใน 15 วันของการตัดสิน

เจ้าของควรเก็บรักษาบันทึกดังต่อไปนี้ไว้ในกรณีที่จะบอกเลิก
การให้เช่าที่พักอาศัย:

1. ข้อตกลงการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรกับกฏระเบียบที่ใช้
กับผู้เช่าทุกๆ ราย และรายการสภาพอาคาร;

2. ระเบียนของการชำาระเงินค่าเช่า;

3. สำาเนาการแจ้งให้กับผู้เช่าทราบพร้อมกับหลักฐานว่ามี
การแจ้งสิ่งที่กฎหมายกำาหนดไว้ว่าต้องแจ้งให้ทราบอย่าง
ถูกต้อง; และ

4. ข้อมูลหรือเอกสารเพื่อสนับสนุนการสิ้นสุดของการเช่า 
เช่นรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางตำารวจ หรือ 
ข้อร้องเรียนจากเพื่อนบ้าน
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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

คำาชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกการเช่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง
ระบุเหตุผลของการเลิกเช่า ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบถึง
การชำาระเงินที่ล่าช้าเป็นปกติวิสัย:

"ทางเราได้เคยแจ้งให้ท่านทราบเป็นหนังสือแล้วเมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 1999, วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1999, 
วันที่ 3 มีนาคม 1999 และวันที่ 3 เมษายน 1999 ว่า
ท่านได้ชำาระค่าเช่าล่าช้า โดยค่าเช่าจะต้องชำาระใน
วันแรกของแต่ละเดือน"

เจ้าของได้รับการแนะนำาให้รักษาบันทึกต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อ
เป็นหลักฐานของการปฏิบัติตามโปรแกรม RRIO:

1. หลักฐานการขึ้นทะเบียน (ใบรับรองการขึ้นทะเบียน) 
ซึ่งจะต้องแสดง หรือให้แก่ผู้เช่าแต่ละราย และจัดหา
ให้แก่ผู้เช่ารายใหม่ทุกรายเมื่อ หรือก่อนย้ายเข้า

2. สำาเนาใบรับรองการปฏิบัติตามหลังจากที่ได้มีการ
ดำาเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

การกระทำาที่จะถือว่าเป็นล่วงละเมิดหรือการตอบโต้
การกระทำาการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือ 
ตอบโต้ผู้เช่า:

1. การเปลี่ยนตัวล็อคประตู

2. ถอดประตู หน้าต่าง หรือกล่องฟิวส์ติดตั้งอื่นๆ

3. ปิดก๊าซ ไฟฟ้า น้ำาประปาหรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จัด
โดยเจ้าของ

4. ให้ผู้เช่าย้ายออกจากสถานที่เช่ายกเว้นการผ่าน
กระบวนการการขับไล่ตามกฎหมาย

5. ทำาการขับไล่ เพิ่มค่าเช่า หรือข่มขู่ผู้เช่า เนื่องจากผู้เช่า
ได้รายงานการละเมิด HBMC ไปถึง Seattle DCI หรือมี
การ  ใช้สิทธิทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าพักของ
ผู้เช่าอาคาร

6. เข้าไปในห้องของผู้เช่า ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือได้
รับความยินยอมจากผู้เช่า หลังจากที่ได้แจ้งให้ทราบถึง       
เจตนาที่จะเข้าไป

7. เพิ่มที่พักอาศัยรายเดือนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 30 วัน สำาหรับค่าเช่าที่เพิ่มไม่เกิน 10% 
และ 60 วันสำาหรับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น 10% ขึ้นไป

8. เพิ่มค่าที่พักอาศัยรายเดือน โดยที่ที่พักอาศัยไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานพื้นฐานสำาหรับการอยู่พักอาศัย

การดำาเนินการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือตอบโต้
เจ้าของ:
1. การเปลี่ยนล็อคประตู
2. ถอดรื้อสิ่งติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์หรือบริการของเจ้าของ
3. จงใจสร้างความเสียหายแก่อาคาร

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นการร้องเรียน ติดต่อ Seattle 
DCI ได้ที่เบอร์ (206) 615-0808

คำาจำากัดความของค่าที่พักอาศัย

ค่าที่พักอาศัย ได้แก่ ค่าเช่า และ ค่าธรรมเนียมที่คิดเป็น
ครั้งคราวหรือรายเดือน เช่น ค่าจัดเก็บ ค่าจอดรถ หรือค่า
สาธารณูปโภคที่ผู้เช่าชำาระให้แก่เจ้าของ

ข้อบัญญัติเมืองอื่นๆ ที่มีผลต่อผู้เช่าและเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ให้เช่า
1.  การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าในการขนย้ายตามกฎหมาย

กฤษฎีกานี้ใช้บังคับเมื่อผู้เช่าถูกให้ย้ายจากการรื้อถอน
ที่อยู่อาศัย เปลี่ยนผู้อาศัย ซ่อมบำารุงครั้งใหญ่ หรือ                    
ยกเลิกข้อจำากัดที่อยู่อาศัยที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

เจ้าของทรัพย์สินที่มีแผนการพัฒนาที่พักอาศัยจะต้องได้
รับใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายผู้เช่าและอาคารก่อน 
ทำาการยุติการให้เช่า ผู้เช่าทุกคนจะต้องได้รับการแจ้ง
การย้ายให้ทราบล่วงหน้า 90 วัน ผู้เช่ารายได้ต่ำาที่ม ี
รายได้ไม่เกินร้อยละ 50% ของรายได้เฉลี่ยจะได้รับความ
ช่วยเหลือ $3,340 โดยเจ้าของที่ต้องจ่ายครึ่งหนึ่ง และ
เมืองจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง 
 
การเพิ่มค่าเช่าเพื่อหลบเลี่ยงการร้องเรียนสำาหรับใบ
อนุญาตผู้การขนย้ายของผู้เช่าจะถือว่าเป็นการละเมิด
กฎหมาย

2.   กฎระเบียบข้อตกลงให้เช่า

กฎหมายนี้มีบทบัญญัติสามบทที่เจ้าของบ้านควรจะ
ตระหนักถึง:

การประกาศขึ้นค่าเช่า 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป:  เจ้าของ
ทรัพย์สินที่เจตนาจะขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย  
รวมถึง ค่าเช่า ในจำานวน 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 60 วันถึงการขึ้นค่าเช่าดังกล่าว 

การเปิดเผยข้อมูล: เจ้าของบ้านต้องให้สำาเนาสรุป
กฎหมายเจ้าของบ้านเช่าของเมืองและรัฐซีแอตเทิลแก่ผู้ที่
จะเช่าเมื่อมีข้อตกลงการเช่า สำาเนาสรุปจะต้องแนบพร้อม
กับสัญญาเช่าทั้งหมดและจะต้องกำาหนดให้ผู้เช่าที่ทำาการ
สัญญาเช่าด้วยวาจา และผู้เช่าในปัจจุบันทั้งหมดก็ต้องได้
รับสำาเนาหนึ่งฉบับด้วย

การห้ามมิให้ทำาสัญญาเช่า: ตามกฎหมายนี้ เจ้าของบ้าน
ไม่อนุญาตให้ทำาสัญญาการเช่าเดือนต่อเดือนที่ลงโทษผู้
เช่าที่ย้ายออกก่อนจำานวนเดือนที่ต้องเช่าต่ำาสุด (เช่น 
หกเดือน) ตั้งแต่เริ่มต้นการเช่า เจ้าของบ้านไม่สามารถ
จะยึดเงินมัดจำาหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้หากผู้เช่าใด้
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรยุติการเช่าและย้ายออกหลัง
จากการเข้าอยู่อาศัยได้เพียงหนึ่งเดือน หากเจ้าของ
บ้านต้องการให้เช่าห้องพักเป็นระยะเวลาขั้นต่ำากี่เดือน 
เจ้าของบ้านควรทำาสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 
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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

ซึ่งมีบทบัญญัติสามารถลงโทษผู้เช่าที่ย้ายออกก่อนหมด
อายุสัญญาการเช่า

ผู้เช่าสามารถดำาเนินคดีทางแพ่งกับเจ้าของบ้านที่ละเมิด
บทบัญญัติเหล่านี้ได้ เจ้าของบ้านที่พบว่าได้กระทำา
การละเมิดอาจจะต้องจ่ายค่าปรับพร้อมกับค่าเสียหาย
ของผู้เช่าที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในศาลและค่า
ทนายความ

3.   บทบัญญัติการแปลงเป็นคอนโดมิเนียมและสหกรณ์

เม่ือมีอาคารท่ีอยู่อาศัยจะถูกแปลงไปเป็นอาคารห้องชุด
หรือหน่วยสหกรณ์คอนโดมิเนียม บทบัญญัติการแปลงเป็น
คอนโดมิเนียมและสหกรณ์กำาหนดไว้ว่าต้องมีหลักเกณฑ์
การตรวจสอบท่ีอยู่อาศัย

นอกจากน้ีแล้ว สำาหรับการแปลงเป็นคอนโดมิเนียม ผู้เช่า
ต้องได้รับแจ้งการแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร 120 วัน 
ล่วงหน้า หากผู้เช่าตัดสินใจท่ีจะไม่ซ้ือหน่วยคอนโดของ
เขา/ของเธอ ผู้เช่าอาจจะมีสิทธ์ิได้รับเงินสาม (3) เท่าของ
ค่าเช่ารายเดือนเพ่ือช่วยเหลือการย้ายท่ีพัก ถ้ารายได้
ประจำาปีของผู้เช่าจากทุกแหล่งไม่เกินร้อยละ 80 ของค่า
เฉล่ียในพ้ืนท่ีโดยมีการปรับรายได้ตามขนาดครัวเรือน 
ครัวเรือนท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับสิทธ์ิประโยชน์ช่วยเหลือ
การขนย้าย โดยมีสมาชิกท่ีมีอายุมากกว่าหกสิบห้า (65) ปี 
หรือบุคคลท่ี "ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ" ตามท่ีกำาหนด
ในกฎบัญญัติ อาจมีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม

สำาหรับการแปลงเป็นสหกรณ์ ผู้เช่าต้องได้รับการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 120 วันถึงความต้ังใจท่ีจะขายหน่วยท่ีพัก 
หากผู้เช่าตัดสินใจท่ีจะไม่ซ้ือหน่วยท่ีพักของเขา/ของเธอ 
ครัวเรือนน้ันจะต้องได้รับเงิน  $500.00 เพ่ือเป็นการ 
ช่วยเหลือในการขนย้าย

เงินช่วยเหลือในการขนย้ายจะจ่ายตรงให้กับผู้เช่าจาก
เจ้าของทรัพย์สินหรือนักพัฒนา เงินช่วยเหลือจะต้องชำาระ
ไม่เกินวันท่ีผู้เช่าย้ายออก

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อฝ่ายส่งเสริมกำากับดูแล
การปฏิบัติตามระเบียบ Seattle DCI ได้ท่ีเบอร์ (206) 
615-0808

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎหมายเหล่าน้ี กรุณาโทร
ไปท่ี (206) 615-0808

4.  กฎหมายการเรียกเก็บเงินบุคคลที่สาม

กฤษฎีกานี้กำาหนดกฎระเบียบสำาหรับเจ้าของบ้านด้วย
ตนเองหรือผ่านบริษัทเอกชน ผู้เช่าเรียกเก็บเงินค่า
สาธารณูปโภคในเมือง (น้ำา ท่อน้ำาทิ้ง ขยะ การให้บริการ
ไฟฟ้า) แยกต่างหากจากการให้เช่าที่พัก กฤษฎีกา
ครอบคลุมทุกอาคารที่อยู่อาศัยที่มีหน่วยที่อยู่อาศัยสาม
หน่วยหรือมากกว่า

กฎระเบียบนี้บังคับเจ้าของบ้านหรือตัวแทนเรียกเก็บเงิน
ต้องให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับค่าใช้และข้อมูลการเรียกเก็บ
เงินจากผู้เช่าลงในสัญญาเช่าหรือแจ้งให้ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก เป็นการละเมิดกฎหมาย

หากเจ้าของบ้านกำาหนดแนวปฏิบัติการเรียกเก็บเงินใหม่
โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบอย่างถูกต้อง  

ผู้เช่าสามารถไม่รับการเรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สามโดย
แจ้งให้ตัวแทนเรียกเก็บเงินและการอธิบายปัญหา   
พื้นฐานให้ทราบ โดยจะต้องกระทำาภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ได้รับการเรียกเก็บเงิน ตัวแทนเรียกเก็บเงิน  จะต้อง
ติดต่อหารือข้อพิพาทกับผู้เช่าภายใน 30 วันนับจากที่ได้
รับแจ้งข้อพิพาท ผู้เช่ายังสามารถยื่นเรื่อง ร้องเรียนกับ
สำานักงานของซีแอตเทิลเพื่อเข้าตรวจสอบ หรือฟ้องร้อง
เจ้าของบ้านต่อศาล หากผู้ตรวจการ หรือศาลให้ผู้เช่า
ชนะคดี เจ้าของบ้านอาจจะต้องจ่ายค่าปรับ

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

 ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือกับผู้เช่ารายได้ต่ำาที่ต้อง
เผชิญกับการถูกขับไล่

3. Tenants Union of Washington State  
(สหภาพผู้เช่าที่อยู่อาศัยแห่งรัฐวอชิงตัน) 
(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

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัต 
ิเจ้าของ/ผู้เช่าที่อยู่อาศัย สำานักงานอัยการสูงสุด                    
ยังมีสายบริการข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่มีการบันทึกเทปไว้ใน
หัวข้อเจ้าของ/ผู้เช่าที่ (206) 464-6811

5.  Rental Housing Association of Washington  
(สมาคมเช่าที่อยู่อาศัยของรัฐวอชิงตัน)  
(206) 283-0816 
www.rha-ps.com
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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

ลิงค์ไปยังข้อมูล Seattle DCI Tips, Director's Rules 
และ  Seattle Municipal Code ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่
ที่หน้า "Tools & Resources (เครื่องมือและแหล่งช่วย
เหลือ)" ในเว็บไซต์ของเราที่ www.seattle.gov/sdci 
ส่วนสำาเนาเอกสารสิ่งพิมพ์เหล่านี้ รวมทั้งกฎข้อบังคับเพิ่ม
เติมที่ระบุใน Tip ฉบับนี้สามารถหาได้จาก Public Re-
source Center (ศูนย์ทรัพยากรเพื่อประชาชน) ของเรา
ซึ่งตั้งอยู่ที่  20th floor of Seattle Municipal Tower at 
700 Fifth Ave. ในเขตดาวน์ทาวน์เมืองซีแอตเทิล (206) 
684-8467

การเข้าถึงข้อมูล

 ให้ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิทางกฎหมายและความรับผิดชอบ
ภายใต้พระราชบัญญัติเจ้าของ/ผู้เช่าท่ีอยู่อาศัยและ            
ระเบียบอ่ืนๆ 

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 หรอืความด้อยสมรรถภาพ
ทางร่างกาย การใช้การรับรองตามมาตราที่ 8 หรือการใช้
คู่มือการฝึกอบรม หรือสัตว์บริการโดยคนพิการ

8. King County Bar Association  
(สมาคมอาชีพทนายความมณฑลพระมหากษัตริย์)

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

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

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

    เป็นตัวแทนผู้เช่ารายได้ต่ำาท่ีถูกขับไล่ท่ีอยู่อาศัย
 	อาสาสมัครบริการด้านกฎหมาย 

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

   ทนายความอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกขับไล่
ที่อยู่อาศัย

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

 ให้ข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาปัญหาที่สำาคัญต่างๆ
แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการในรัฐวอชิงตัน

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

 ให้ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการเคหะที่เฉพาะเจาะจง

กับรัฐวอชิงตัน รวมถึงสิทธิผู้เช่า การขับไล่ การเคหะของ
รัฐและการเคหะสงเคราะห์ ศูนย์พักพิงฉุกเฉิน และความช่
วนเหลือ ผู้ซื้อบ้าน เจ้าของบ้าน ผู้เช่าที่จอดสำาหรับบ้านพัก
เคลื่อนที่ ข้อร้องเรียนต่อศาล ความช่วยเหลือด้านพลังงาน 
สาธารนูปโภค และโทรคมนาคม สามารถรับข้อมูลได้ทาง
เว็บไซต์

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

แหล่งข้อมูลเจ้าของ/ผู้เช่าเพิ่มเติม สามารถหาดูได้จาก
เว็บไซต์ของ Seattle DCI ที่ www.seattle.gov/dpd/
publications  รวมถึง:

• สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของบ้านและผู้เช่า 
• ฉบับแปลข้อมูลเจ้าของบ้าน – ผู้เช่า
• บริการล่ามแปลภาษา
• การขับไล่ที่เป็นธรรมและการย้ายที่พักให้ผู้เช่าบ้าน
• การฝึกอบรมการแก้ไขความขัดแย้ง
• การยื่นคำาร้อง
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City of Seattle
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700 5th Avenue, Suite 2000 
P.O. Box  34019 
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กฏหมายซีแอตเทิลเกี่ยวกับการ
บำารุงรักษาอาคารสถานที่และ 
การซ่อมแซม
'ปรับปรุงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2016

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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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร  Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

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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ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: เอกสาร Tip ฉบับนี้ไม่ควรใช้แทนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ผู้ยื่นคำาขอจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะระบุไว้ในเอกสาร  Tip ฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม

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



Seattle Department of Construction and Inspections (แผนกก่อสร้างและตรวจสอบแห่งเมืองซีแอตเทิล)
Seattle Municipal Tower, 700 Fifth Ave., Suite 2000, P.O. Box 34019, Seattle, WA 98104-4019              www.seattle.gov/sdci

Seattle DCI สอดคล้องกับรัฐบัญญัติคนพิการชาวอเมริกัน ที่พักส�าหรับคนพิการที่มีค�าร้องขอ

สาระส�าคัญบทสรุปกฎระเบียบเจ้าของ/ผู้เช่าของรัฐวอชิงตันและ City of Seattle (เทศบาลเมืองซีแอตเทิล)นี้ จะต้องมอบให้แก่ผู้เช่าโดยเจ้าของ
ทรัพย์สินให้เช่าที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในรัฐซีแอตเทิลอย่างน้อยปีละครั้ง โปรดทราบว่ากฎหมายของเมืองและรัฐอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดในทุก

หัวข้อดังนั้นจึงต้องศึกษารายละเอียดกฎหมายทั้งสองฉบับ ส�าหรับข้อแนะน�าทางด้านกฎหมาย โปรดปรึกษาทนายความ

ตุลาคม 2018
กฎหมายเจ้าของบ้านเช่า–ผู้เช่าในซีแอตเทิล

หน้าที่ของเจ้าของบ้าน
เจ้าของอาคารจะต้องให้ความปลอดภัย รักษาความสะอาด 
และสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย รวมถึง
• ดูแลสถานที่ให้เหมาะสมส�าหรับเป็นที่อยู่อาศัย และเก็บ

พื้นที่ส่วนรวมทั่วไปให้สะอาดและปลอดภัย
• ท�าการควบคุมแมลง หนูและศัตรูพืชอื่นๆ
• ดูแลรักษาหลังคา ผนังและรากฐาน และให้ที่อยู่อาศัย

ปลอดภัยจากดินฟ้าอากาศ
• ดูแลระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องท�าความร้อนและ

เครื่องใช้อื่นๆ ที่เจ้าของมีให้ไว้บริการ
• มีภาชนะบรรจุส�าหรับการทิ้งขยะอย่างเพียงพอและจัดให้

มีระบบการเก็บขยะ
• ความรับผิดชอบต่อหน่วยท�าความร้อน ตั้งแต่เดือน

กันยายนจนถึงเดือนมิถุนายน ในช่วงกลางวัน (7:00 น. - 
22:30 น.) ต้องมีอุณหภูมิไม่ต�่ากว่า 68 องศาฟาเรนไฮต์ 
(20 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิในช่วงกลางคืนไม่น้อย
กว่า 58 องศาฟาเรนไฮต์ (15 องศาเซลเซียส)

• ส�าหรับที่พักระยะยาว จัดให้มีกุญแจเข้าห้องพักและ
กุญแจประตูทางเข้าอาคาร และโดยส่วนใหญ่จะท�าการ
เปลี่ยนล็อกเมื่อมีการเปลี่ยนผู้เช่า

• ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟและสอนผู้เช่าให้รู้จักการ 
ใช้งานและบ�ารุงรักษา

ผู้ให้เช่าไม่จ�าเป็นต้องท�าการซ่อมบ�ารุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน 
ผู้เช่าใหม่ เช่น การเปลี่ยนพรมใหม่ หรือการทาสีใหม่

ภาระหน้าที่ของผู้เช่า
ผู้เช่าต้องรักษาบ้านเช่าให้มีความปลอดภัย สะอาด รวมถึง:
• การก�าจัดขยะที่เหมาะสม
• ระมัดระวังดูแลการใช้งานระบบไฟฟ้าและประปา
• ท�าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากผู้เช่าหรือแขก

ที่มาเยี่ยมเยียนในทันที
• การอนุญาตให้เข้าถึงห้องพักภายในเพื่อท�าการบ�ารุง

รักษาซ่อมแซมและควบคุมก�าจัดแมลง
• ดูแลรักษาระบบตรวจจับควันให้อยู่ในสภาพการท�างาน

ที่ดี
• งดการจัดเก็บวัสดุอันตรายในห้องพัก

JUST CAUSE EVICTION ORDINANCE  
(กฎหมายการขับไล่ที่เป็นธรรม)  

กฤษฎีกาฉบับน้ีระบุว่าเจ้าของบ้านต้องมีเหตุผลท่ีดีในการให้ 
ผู้เช่าเดือนต่อเดือนย้ายออก โดยระบุ เหตุผลต่างๆ เท่าน้ัน ที่ 
ผู้เช่าในซแีอตเทิลจะต้องย้ายออก 

และก�าหนดให้เจ้าของแจ้งเหตุผลการให้ออกเป็นลายลักษณ์
อักษร เจ้าของบ้านไม่สามารถขับไล่ผู้เช่าได้หากท่ีดนิน้ันไม่ได้
ถกูลงทะเบียนไว้กบั City of Seattle ท้ังน้ีเจ้าของจะต้องต้องมอบ
หนังสอืแจ้งยกเลิกสญัญาไม่น้อยกว่า 20 วนัก่อนวนัเร่ิมต้นของ
การก�าหนดระยะเวลาเช่าในเดอืนต่อไป เหตผุลท่ีดไีด้แก่

กฎหมายเจ้าของบ้านเช่า-ผูเ้ช่าในซีแอตเทิล
หน้าที่ของเจ้าของบ้าน ...... ...................................................... 1
ภาระหน้าที่ของผู้เช่า ..... ......................................................... 1
Just Cause Eviction Ordinance............................................ 1
การด�าเนินการที่จะเป็นการล่วงละเมิดหรือการตอบโต้ ................. 3
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เจ้าของบ้านเช่า...................................................................... 7
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การเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย ................................................... 8
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การสิ้นสุดสัญญาเช่า ............................................................... 12
การคืนค่ามัดจ�า ...................................................................... 12
การขับไล่  .............................................................................. 12
การไปโดยไม่บอกกล่าว  ........................................................... 13
ใบเสร็จ................................................................................... 15
ส�าเนาเอกสาร......................................................................... 15
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สารบัญ

ข้อมูลส�าหรับผู้เช่า
บทแปล

ส�าหรับส�าเนาเอกสารนี้ที่เป็นภาษาอัมฮาริก กัมพูชา จีนกลาง เกาหลี 
ลาว ออรอมมีฟ่า รัสเซีย โซมาลี สเปน ตากาล็อก ไทย
ทีกรินยา และเวียดนาม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Seattle DCI ได้ที่ 
www.seattle.gov/dpd/rentinginseattle หรือโทร (206) 684-8467



หน้า 2 ของ 15  ข้อมูลส�าหรับผู้เช่า 

1. ผู้เช่าไม่ช�าระค่าเช่าภายใน 3 วนันับจากวนัแจ้งให้ช�าระค่า
เช่าหรอืให้ย้ายออก

2. ผู้เช่าได้แจ้งทวงถามค่าเช่าค้างช�าระเป็นลายลักษณ์อักษรสี่
คร้ังข้ึนไปในระยะเวลา 12 เดอืน

3. ผู้เช่าไม่ปฏบัิตติามข้อก�าหนดของสญัญาเช่าภายใน 10 วนั
นับจากวันแจ้งให้ทราบเพ่ือให้ปฏบัิตติามหรอืย้ายออก

4. ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ Washington State 
Residential Landlord-Tenant Act (รัฐบัญญติัผู้ให้เช่า-ผู้
เช่า) ภายใน 10 วนันับจากวนัท่ีแจ้งให้ทราบเพ่ือให้ปฏบัิติ
ตามหรือย้ายออก

5. ผู้ให้เช่าได้แจ้งผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยเป็น
จ�านวน 3 ครั้งในระยะเวลา 12 เดือน ให้ปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดท่ีส�าคัญของสญัญาเช่าหรอืให้เช่า

6. ผู้เช่าท�าความเสยีหายห้องเช่าอย่างมาก (ท�าให้ "สญูเสยี") 
ท�าให้เกิดความร�าคาญ (รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด) หรือท�าธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย และไม่ยอมออกจาก
สถานท่ีภายในสามวนัหลังการเตอืนแจ้งให้ทราบ

7. ผู้เช่าประกอบกิจกรรมทางอาญาในตัวอาคารหรือใน
สถานท่ีหรอืในพ้ืนท่ีๆ อยู่ตดิกบัอาคารหรอืสถานท่ีกจิกรรม
ทางอาญาท่ีถูกกล่าวหาจะต้องส่งผลต่อสุขภาพหรือความ
ปลอดภยัของผู้เช่ารายอ่ืนๆ หรอืเจ้าของกจิกรรมท่ีเกีย่วข้อง
กับยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายต้องเป็นหน่ึงในอาชญากรรม
ท่ีก�าหนดไว้ในกฤษฎีกา เจ้าของทรัพย์สินท่ีใช้เหตุผล
น้ีจะต้องระบุข้อเท็จจริงไว้อย่างชัดเจนเพ่ือสนับสนุนข้อ
กล่าวหาและจะต้องส่งส�าเนาของการสิ้นสุดการแจ้งการ 
ครอบครองให้ SDCI Property Owner Tenant 
Assistance (POTA, สถานทีใ่ห้บรกิารความช่วยเหลือของ
ผู้เช่าของกองสอบสวนอาชญากรรมแห่งซแีอตเทลิ) ด้วย

8. เจ ้าของประสงค์ ท่ีจะเข ้าพักอาศัยด้วยตนเอง หรือ
ครอบครัวเจ้าของต้องการจะเข้าอยู่อาศัยเน่ืองจากไม่มี
ห้องพักในอาคารเดียวกันท่ีว่าง และเขียนหนังสือแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 90 วันก่อนท่ีจะสิน้สดุระยะเวลา
การเช่า สมาชิกใกล้ชิดของครอบครัวรวมถึงครอบครัว
คู่สมรสของเจ้าของ หรือคู่ชีวิตของเจ้าของบ้าน และผู้
ปกครอง ปู่ย่าตายาย ลูกๆ พ่ีน้องและน้องสาวพ่ีสาวของ
เจ้าของ คู่สมรสของเจ้าของหรือคู่ชีวิตของเจ้าของบ้าน 
SDCI (Division of Criminal Investigation of Seattle, 
กองสอบสวนอาชญากรรมแห่งซีแอตเทิล) อาจต้องให้
เจ้าของทรัพย์สินออกหนังสือรับรองแสดงเจตนาท่ีจะให้
สมาชกิในครอบครัวท�าการย้ายเข้า ในกรณท่ีีผู้เช่ามเีหตผุล
ท่ีเชือ่ว่าเจ้าของจะไม่ปฏบัิตติามเหตผุลน้ี หากบุคคลดงักล่าว
ไม่เข้าพักในห้องตดิต่อกนัเป็นเวลา 60 วนันับจาก 90 วนั
หลังจากผู้เช่าย้ายออกจะถอืเป็นการละเมดิข้อตกลง ผู้เช่า
ท่ีถกูยกเลิกการเช่าด้วยเหตผุลน้ีมสีทิธดิ�าเนินการทางแพ่ง 
หากรู้สกึว่าเจ้าของบ้านไม่ปฏบัิตติามข้อตกลงน้ี

9. เจ้าของประสงค์ท่ีจะยุตกิารเช่าของผู้เช่าท่ีอาศัยอยู่ในหน่วย
ท่ีอยู่อาศัยเดยีวกนักบัเจ้าของ หรอืเจ้าของมคีวามประสงค์

เพ่ือหยุดการใช้บ้านของเธอร่วมกับผู้เช่าใน accessory 
dwelling unit (ADU, หน่วยท่ีอยู่อาศัยเสริมท่ีได้รับอนุมตั)ิ 
ในบ้านท่ีเจ้าของครอบครอง

10. การเข้าพักอาศัยของผู้เช่าขึน้อยู่กบัสถานะการจ้างงานและ
มกีารเลิกจ้างงานเกดิขึน้

11. เจ้าของเตรียมท�าการซ่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่และได้รับ Tenant 
Relocation License (ใบอนุญาตย้ายผู้พักอาศัยออก) ผู้เช่า
ท่ีเช่าถูกยกเลิกการเช่าด้วยเหตุผลน้ีมีสิทธิด�าเนินการทาง
แพ่งถ้ารูส้กึว่าเจ้าของไม่ได้ปฏบัิติตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี

12. เจ้าของต้องการท่ีจะดดัแปลงอาคารเป็นอาคารสหกรณ์หรือ
คอนโดมเินียม 

13. เจ้าของตัดสินใจท่ีจะร้ือถอนอาคารหรือเพ่ือแปลงสถานท่ี
เป็นพ้ืนท่ีใช้งานท่ีไม่ใช่เป็นทีอ่ยู่อาศัย และได้รบั Tenant 
Relocation License

14. เจ้าของต้องการขายบ้านท่ีอยู่อาศัย (ไม่รวมถงึห้องคอนโด
มเีนียม) และแจ้งให้ผู้เช่าเป็น ลายลักษณ์อักษรทราบอย่าง
น้อย 90 วันก่อนท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า เจ้าของจะ
ต้องระบรุายการทรพัย์สนิท่ีจะขายในราคาทีเ่หมาะสมลงใน
หนงัสอืพมิพ์หรอืกบัหน่วยงานอสงัหารมิทรพัย์ภายใน 30 
วนัหลังจากวนัท่ีผู้เช่าได้ย้ายออกจากสถานท่ีแล้ว เจ้าของ
ทรัพย์สินอาจจะต้องลงนามรับรองเจตนาท่ีจะขายบ้านถ้า 
SDCI ได้รบัเร่ืองร้องเรยีน อาจจะมข้ีอโต้แย้งของการละเมดิ
ทางกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่ได้มีการน�าบ้านออกโฆษณา
หรอืขายทอดตลาด หรอื ยกเลิกการขายไปภายใน 90 วนั
หลังจากผู้เช่าย้ายออกและท�าการให้ผู้อ่ืนเช่าต่อ ผู้เช่าท่ีถกู
ยกเลิกการเช่าด้วยเหตผุลน้ีมสีทิธดิ�าเนินการทางกฎหมาย
ถ้ารูส้กึว่าเจ้าของไม่ได้ปฏบัิติตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี

15. เจ้าของวางแผนท่ีจะยุติการใช้บ้านท่ีอยู่อาศัยซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตจาก Land Use Code (ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดแล้ว เจ้าของจะต้อง
ช�าระเงนิให้ความช่วยเหลือการย้ายท่ีอยู่อาศัยให้ผู้เช่าทุก
รายอย่างน้อยสองสปัดาห์ก่อนวนัท่ีผู้เช่าจะย้ายออก ผู้เช่า
ท่ีมรีายได้ต�า่ต้องได้รับเงนิให้ความช่วยเหลือด้านการย้าย 
$2,000 ผู้เช่าอ่ืนๆ จะต้องช�าระให้ความช่วยเหลือด้านการ
ย้ายเท่ากบัค่าเช่าสองเดอืน

16. เจ้าของต้องการลดจ�านวนผู้เช่าท่ีอยู่อาศัยร่วมกนัในหน่วย
เดยีวกนัเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อจ�ากดัของ Land Use Code 
น (คือไม่เกนิ 8 คนต่อหน่วย ถ้าผู้พักอาศัยไม่มคีวามสมัพันธ์
กนัใดๆ)

17. เจ้าของตดัสนิใจทีจ่ะยุตกิารให้เช่าบ้านท่ีม ีADU ทีไ่ด้รับการ
อนุมติั เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการพัฒนา ADU หลัง
จากท่ีได้รบัหนังสอืแจ้งการละเมดิ Land Use Code (หาก
การละเมิดคือเจ้าของท่ีมีการย้ายออกจากบ้านและได้เช่า
บ้านท้ังสองหน่วย บ้านหลังหน่ึงจะต้องเข้าพักโดยเจ้าของ
หรือถอดถอนออกไป) เจ้าของจะต้องช�าระเงินให้ความ
ช่วยเหลือด้านการย้ายท่ีพักอาศัยเป็นจ�านวน $2,000 ให้
แก่ผู้เช่าท่ีมีรายได้ต�่าหรือให้ค่าเช่าสองเดือนในกรณีอ่ืนๆ 
SDCI อาจต้องให้เจ้าของทรัพย์สินลงนามรับรองเจตนา
ยุตกิารใช้ ADU 
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18. มคี�าสัง่สัง่ฉุกเฉินให้ย้ายออกจากท่ีพักท่ีออกโดย SDCI และ
ผู้เช่าไม่ได้ย้ายออกตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในค�าสัง่

ไม่ปฏบัิติตามสาเหตท่ีุได้ระบุไว้: หากเจ้าของสิน้สดุการเช่า
ด้วยสาเหตุท่ีว่า (1) วางแผนท่ีจะขายท่ีอยู่อาศัยแบบครอบครัว
เดยีว (2) เจ้าของหรอืสมาชกิในครอบครวัต้องการย้ายเข้า (3) 
วางแผนซ่อมแซมครัง้ใหญ่ (4) จ�านวนของผู้อยู่อาศัยจะต้อง
ลดลงเหลือแปดคน หรอื (5) เจ้าของจะหยุด ADU หลังจากได้
รบัแจ้งการละเมดิ และเจ้าของไม่ได้ด�าเนินการตามเหตุผลการ
ขับไล่ตามท่ีได้ระบุไว้ จนอาจถกูด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ลงโทษทางแพ่งของเมืองสูงสุด $2,500
สิทธิภาคเอกชนของการด�าเนินการกับผู้เช่า: ถ้าเจ้าของเลิก
เช่าเพราะ (1) จากการขายที่อยู่อาศัยในครอบครัวเดียวคือ
การวางแผน (2) เจ้าของหรือสมาชิกในครอบครัวคือการย้าย
เข้า หรือ (3) วางแผนซ่อมแซมครั้งใหญ่ มีการวางแผนและถ้า
เจ้าของไม่สามารถด�าเนินการตามที่ระบุไว้ในเหตุผลของการ
ขับไล่ ผู้เช่าสามารถฟ้องร้องเจ้าของเพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่าย
และค่าทนายความได้ตามความเหมาะสมสูงสุดถึง $3,000
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Just Cause Eviction 
Ordinance ให้โทรไปที่ SDCI หมายเลข (206) 615-0808 
หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ SDCI ที่ www.seattle.gov/
dpd 

การกระท�าที่จะถือว่าเป็นล่วงละเมิดหรือการตอบโต้
กฎหมายของเมืองห้ามกระท�าการตอบโต้กับทั้งผู้เช่าหรือผู้ให้
เช่า

เจ้าของบ้านห้ามท�าการรบกวนหรือตอบโต้ผู้เช่าโดย:
1. การเปลี่ยนหรือแก้ไขล็อกประตู
2. ถอดประตู หน้าต่าง หรือกล่องฟิวส์ติดตั้งอื่นๆ
3. ปิดสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จัดให้โดยเจ้าของบ้าน
4. ให้ผู้เช่าย้ายออกจากสถานที่เช่ายกเว้นการผ่าน

กระบวนการการขับไล่ตามกฎหมาย
5. ท�าการขับไล่ เพิ่มค่าเช่า หรือข่มขู่ผู้เช่า เนื่องจากผู้เช่า

ได้รายงานการละเมิดไปที่ SDCI หรือ กรมต�ารวจ หรือ
ได้ใช้สิทธิทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าพักของผู้
เช่าอาคาร

6. เข้าไปห้องผู้เช่า ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม หลังจากที่แจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะเข้าไป
อย่างน้อยสองวัน หรือหนึ่งวันเพื่อพาผู้จะซื้อหรือเช่าราย
อื่นเข้าชมบ้านพัก

7. ห้ามมิให้ผู้เช่าหรือตัวแทนผู้เช่าที่มาพร้อมกับผู้เช่า 
ท�าการกระจายข้อมูลในอาคาร ปิดข้อมูลบนกระดานข่าว
ตามหลักเกณฑ์อาคาร ติดต่อผู้เช่ารายอื่นๆ ให้ความช่วย
เหลือผู้เช่า เพื่อจัดการจัดประชุมในห้องพักชุมชนหรือ
พื้นที่ทั่วไป

8. เพิ่มค่าที่พักอาศัยรายเดือนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 30 วัน ส�าหรับค่าเช่าที่เพิ่มไม่เกิน 10% 
และ 60 วันส�าหรับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น 10% ขึ้นไป

9. เพิ่มค่าที่พักอาศัยรายเดือน โดยที่หน่วยที่พักอาศัยไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานพื้นฐานส�าหรับการอยู่พักอาศัย

ในกรณีทั้งหมดที่กล่าวมา กฎหมายจะสันนิษฐานว่าเจ้าของ
บ้านท�าการตอบโต้หากเจ้าของบ้านกระท�าการใดๆ ในสิ่งเหล่า
นี้ภายใน 90 วันหลังจากผู้เช่ารายงานการละเมิดกับ SDCI 
หรือ Seattle Police Department หรือภายใน 90 วันหลัง
การด�าเนินการของหน่วยงานรัฐ เช่น เข้าท�าการตรวจสอบ

ผู้เช่าห้ามท�าการการรบกวนหรือตอบโต้เจ้าของบ้านโดย:
1.    การเปลี่ยนหรือเพิ่มล็อกประตู
2.    ถอดรื้อสิ่งติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์หรือบริการของเจ้าของ
3.    จงใจสร้างความเสียหายแก่ตัวอาคาร
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือยื่นข้อร้องเรียน ติดต่อ SDCI ที่
เบอร์ (206) 615-0808

ค�าจ�ากัดความของผู้เช่า
ภายใต้ Tenant Relocation Assistance Ordinance 
(กฎหมายการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าในการขนย้าย) ผู้
เช่าคือผู้ที่ครอบครอง หรือถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของ
อาคารหรือมีหลักฐานอ้างถึงสัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงผู้อาศัยใน
ที่พักชั่วคราวผู้ซึ่งอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไป 
สัญญาเช่าอาจะเป็นได้ทั้งแบบปากเปล่าหรือแบบลายลักษณ์
อักษร

ค�าจ�ากัดความค่าที่พักอาศัย

ค่าที่พักอาศัย ได้แก่ ค่าเช่า และ ค่าธรรมเนียมที่คิดเป็น
ครั้งคราวหรือรายเดือน เช่น ค่าจัดเก็บ ค่าจอดรถ หรือค่า
สาธารณูปโภคที่ผู้เช่าช�าระให้แก่เจ้าของ

การเพิ่มค่าที่พักอาศัย

ใน City of Seattle เจ้าของบ้านต้องแจ้งผู้เช่าเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้า 30 วันว่า จะมีการเพิ่มค่าที่พักอาศัย (ค่าเช่า 
ค่าที่จอดรถ ค่าเก็บของ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าเช่า) หากเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% และต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วัน
ส�าหรับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น 10% ขึ้นไป การเพิ่มสามารถเริ่มต้น
ได้เฉพาะการเริ่มต้นของช่วงการเช่า โดยทั่วไปคือช่วงต้น
เดือน ค�าแจ้งเหล่านี้จ�าต้องมีการระบุวิธีที่ผู้เช่าสามารถเข้าสู่
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของตนเองด้วย

เจ้าของบ้านไม่สามารถเพิ่มค่าที่พักอาศัยส�าหรับหน่วยที่พัก
อาศัยใดๆ ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่พักอาศัยขั้นต�่าของ 
Residential Rental Inspection Program (โปรแกรมการ
ตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัย) (http://www.seattle.gov/dpd/
cs/groups/pan/@pan/documents/web_informational/
s048492.pdf)

เจ้าของและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มค่าที่พัก
อาศัยเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่น Tenant Relocation License 
ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าจะถูกรื้อถอน ซ่อมบ�ารุง เปลี่ยนการใช้
งาน หรือข้อก�าหนดการใช้จะถูกยกเลิกไป (http://www.
seattle.gov/dpd/codesrules/commonquestions/
tenantrelocation/default.htm)
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Rental Agreement Regulation Ordinance (ข้อบัญญัติ
ก�ากับดูแลสัญญาเช่า)

Rental Agreement Regulation Ordinance แห่ง  เทศบาล
เมืองซีแอตเทิล (SMC (Seattle Municipal code, กฎหมาย
เทศบาลเมืองซีแอตเทิล) ตอนที่ 7.24) ได้ก�าหนดลักษณะบาง
อย่างของสัญญาเช่าที่พัก กฎหมายก�าหนดให้ผู้ให้เช่าต้อง
มอบการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหกสิบ (60) 
วันเมื่อเพิ่มค่าเช่า 10% ขึ้นไปภายในระยะเวลาสิบสอง (12) 
เดือน, สั่งห้ามการท�าสัญญาเช่าเดือนต่อเดือนที่ก�าหนดให้ผู้
เช่าต้องเช่าที่พักขั้นต�่านานกว่าหนึ่ง (1) เดือน หรือต้องเสีย
เงินมัดจ�า หรือค่าปรับอื่นๆ, จ�ากัดจ�านวนเงินมัดจ�าและเงิน
มัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง และค่าธรรมเนียมการย้าย
เข้า ซึ่งสามารถเรียกเก็บจากผู้เช่าได้ เมื่อย้ายเข้าพกั, อนญุาต
ให้ผู้เช่าผ่อนจ่ายเงินมัดจ�าและเงินมัดจ�าความเสียหายจาก
สัตว์เลี้ยง ค่าธรรมเนียมการย้ายเข้า และค่าเช่าเดือนสุดท้าย
ได้, ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าเก็บและคืนเงินมัดจ�าตามกฎหมายรัฐ 
และเพื่อแจกจ่ายบทสรุปของกฎหมายผู้ให้เช่า-ผู้เช่าระดับรัฐ
และระดับท้องถิ่น ที่จัดเตรียมโดย City of Seattle ให้แก่ผู้ที่
อาจมาเป็นผู้เช่าแต่ละราย, ให้แก่ผู้เช่าแต่ละรายเมื่อย้ายเข้า
มา และเมื่อต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าไม่สามารถตอบโต้ผู้เช่า
หรือผู้ที่อาจมาเป็นผู้เช่าที่ด�าเนินการหรือพยายามด�าเนินการ
ตามสิทธิ์ของผู้เช่าภายใต้ข้อบัญญัตินี้ Seattle Department 
of Construction and Inspections มีอ�านาจบังคับใช้
ข้อบัญญัตินี้ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Department’s 
Code Compliance Division (แผนกการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณของกระทรวง) ที่หมายเลข (206) 615-0808 หรือ
ตามลิงก์นี้: http:// www.seattle.gov/dpd/codesrules/
commonquestions/ rentalhousingproblems/default.htm

การขึ้นค่าเช่า

City of Seattle ไม่ได้ก�ากับดูแลหรือควบคุมการเช่าที่พัก 
อย่างไรก็ตาม Rental Agreement Regulation Ordinance 
ก�าหนดให้ผู้ให้เช่ามอบการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วง
หน้าหกสิบ (60) วันเป็นอย่างน้อย ส�าหรับการขึ้นค่าเช่าบ้าน 
10% หรือมากกว่าภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน การ
เพิ่มค่าเช่าที่น้อยกว่า 10% ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย
สามสิบวัน (30) เป็นไปตามกฎหมายรัฐ การแจ้งเตือนเหล่า
นี้ต้องประกอบด้วยข้อมูลระบุว่า ผู้เช่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยว
กับสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่าได้อย่างไร ค่าเช่าที่พัก
ประกอบด้วยค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจอดรถและที่เก็บของ 
และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นช่วงๆ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เช่า หากไม่สามารถมอบการแจ้งเตือนล่วงหน้าหกสิบ (60) วัน 
จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย SMC 7.24.030.A และ SMC 
22.206.180

ข้อบัญญัติสัญญาเช่าที่ต้องห้าม

สัญญาเช่าเดือนต่อเดือน ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์
อักษร ไม่สามารถก�าหนดให้ผู้เช่าต้องพักเกินระยะเวลาเริ่มต้น
ของสัญญาได้ ผู้ให้เช่าไม่สามารถยึดเงินมัดจ�าหรือเรียกเก็บ
ค่าปรับอื่นๆ ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว อันเนื่องจากที่ผู้เช่า
ย้ายออกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าที่ต้องการยกเลิกการเช่าเดือนต่อเดือน
ต้องแจ้งเตือนผู้ให้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบ (20) วันก่อนสิ้น

สุดระยะเวลาเช่า ทั้งนี้ไม่มีข้อผูกมัดที่ผู้ให้เช่าต้องคิดค่าเช่า
แบบแบ่งตามส่วน เมื่อผู้เช่าย้ายออกหลังจากเริ่มระยะเวลาเช่า

เงินมัดจ�า

หากผู้ให้เช่าต้องการเก็บเงินมัดจ�า เงินมัดจ�าและจ�านวนเงิน
ต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ยอดรวมของ
เงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าไม่สามารถเกินค่าเช่า
ทั้งเดือนของเดือนแรกได้ นอกจากนี้ผู้ให้เช่าต้องเตรียมและ
ท�ารายการตรวจสอบหรือข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้
แก่ผู้เช่า ในรายการตรวจสอบหรือข้อความดังกล่าวอธิบายถึง
สภาพ ความสะอาด และความเสียหายเดิมของที่พักของผู้เช่า 
ณ ขณะเริ่มการเช่า ข้อความนี้ผู้ให้เช่าและผู้เช่าต้องลงนาม
และวันที่ ผู้ให้เช่าต้องมอบส�าเนาของรายการตรวจสอบนี้ให้
แก่ผู้เช่าเพื่อเป็นบันทึกของผู้เช่า และเมื่อผู้เช่าขอต้องมีส�าเนา
ทดแทนให้หนึ่งฉบับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงินมัดจ�าทั้งหมดต้องฝากอยู่ในบัญชีที่ไว้ใจได้ และผู้ให้เช่า
ต้องมอบชื่อ ที่อยู่ และที่ตั้งของสถานที่รับฝาก ผู้ให้เช่าต้อง
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ตั้งของเงินมัดจ�าให้ผู้เช่า
รับทราบ

เงินมัดจ�าต้องคืนให้ตามกฎหมาย RCW (Revised Code of 
Washington, กฎหมายที่แก้ไขของรัฐวอชิงตัน) 59.18.280 
เมื่อสิ้นสุดการเช่า

เงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง

ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บเงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์
เลี้ยงได้ แต่ต้องไม่เกิน 25% ของค่าเช่าทั้งเดือนของเดือนแรก 
เงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงไม่สามารถบังคับใช้ได้
ส�าหรับสัตว์ที่ให้บริการเป็นสัตว์ช่วยเหลือของผู้เช่า อย่างไร
ก็ตาม ผู้เช่าต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์
ช่วยเหลือของผู้เช่า หรือสัตว์ช่วยเหลือของแขกของผู้เช่า เงิน
มัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมรวมกับ
เงินมัดจ�าอื่นใดก็ตาม

สัญญาที่จะจ่ายเงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงต้องรวม
อยู่ในสัญญาเช่าที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในข้อเพิ่มเติม
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสัญญา โดยระบุจ�านวนเงินมัดจ�า 
และอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถผ่อนจ่ายได้ หากผู้เช่าร้องขอ

หากสัตว์เลี้ยงเข้าพักอาศัยเริ่มต้นตั้งแต่การเริ่มการเช่า ต้อง
ระบุเงินมัดจ�าในสัญญาเช่า หากสัตว์เลี้ยงเข้าพักอาศัยหลัง
จากเริ่มการเช่า ผู้ให้เช่าต้องให้ข้อเพิ่มเติมที่เป็นลายลักษณ์
อักษรผนวกไปกับสัญญาเช่า

ผู้ให้เช่าไม่สามารถยึดเงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงสัด
ส่วนใดๆ ส�าหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่ผู้เช่า
รับผิดชอบ

เงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงต้องส่งคืนตามกฎหมาย 
RCW 59.18.280 เมื่อสิ้นสุดการเช่า

ค่าเช่าส�าหรับสัตว์เลี้ยง

อนุญาตให้ช�าระเงินค่าเช่าเพื่อเลี้ยงสัตว์ได้
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การแยกส่วนค่าจอดรถ

เจ้าของบ้านเช่าจ�าเป็นต้องระบุค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับ
พื้นที่จอดรถในส่วนสัญญาแยกเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ส�าหรับ
จอดรถ หรือในภาคผนวกของสัญญาเช่า

ค่าธรรมเนียมการย้ายเข้า

ค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าตามค�าจ�ากัดความของรัฐและ
เทศบาลนั้นเป็นค่าธรรมเนียมที่คืนไม่ได้

ค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าที่อนุญาตมีขีดจ�ากัดไม่เกินค่าใช้
จ่ายในการขอรายงานการตรวจคัดกรองผู้เช่า หรือรายงาน
เครดิต และจ่ายเพื่อท�าความสะอาดสถานที่เช่าเมื่อยุติการเช่า

ค่าใช้จ่ายในการขอรายงานการตรวจคัดกรองผู้เช่าไม่
สามารถเกินจากค่าใช้จ่ายปกติส�าหรับการขอรายงานดังกล่าว
ใน City of Seattle ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินมากกว่า
ค่าใช้จ่ายจริงของรายงานจากผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องให้ใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากการขอรายงานการตรวจ
คัดกรองผู้เช่าให้แก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่ายังต้องให้ชื่อและที่อยู่ของ
ตัวแทนที่รายงานที่จัดเตรียมรายงาน และสิทธิ์ของผู้ที่อาจจะ
มาเช่าในการขอส�าเนารายงานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากผู้ให้เช่าเลือกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการท�าความ
สะอาดแบบไม่คืน ผู้ให้เช่าไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมการ
ท�าความสะอาดเพิ่มเติมจากเงินมัดจ�าของผู้เช่าได้ เมื่อสิ้นสุด
การเช่า

ห้ามมิให้ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งเดียวใดๆ เมื่อ
เริ่มการเช่า นอกเหนือจากเงินมัดจ�า เงินมัดจ�าความเสียหาย
จากสัตว์เลี้ยง ค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าแบบไม่คืนเงินที่ได้รับ
อนุญาต หรือค่าเช่าของเดือนสุดท้าย

ค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าไม่สามารถเกิน 10% ของค่าเช่าทั้ง
เดือนของเดือนแรก ยกเว้นในกรณีที่ค่าใช้จ่ายจริงในการขอ
รายงานการตรวจคัดกรองผู้เช่า หรือรายงานเครดิตมีจ�านวน
เงินเกิน 10% ค่าใช้จ่ายอาจรวมในค่าธรรมเนียมแบบไม่คืน
ได้ อย่างไรก็ตาม ยอมรวมของเงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการ
ย้ายเข้าไม่สามารถเกินจากค่าเช่าทั้งเดือนของเดือนแรกได้

บทสรุปข้อจ�ากัดเกี่ยวกับเงินมัดจ�า เงินมัดจ�าความเสียหายจาก
สัตว์เลี้ยง และค่าธรรมเนียมการย้ายเข้า

ยอดรวมของเงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้า
ไม่สามารถเกินจากค่าเช่าทั้งเดือนของเดือนแรกได้ ค่า
ธรรมเนียมการย้ายเข้าแบบไม่คืนเงินต้องไม่เกิน 10% ของ
ค่าเช่าทั้งเดือนของเดือนแรก เงินมัดจ�าความเสียหายจาก
สัตว์เลี้ยงต้องไม่เกิน 25% ของค่าเช่าทั้งเดือนของเดือนแรก 
การจ�ากัดยอดส�าหรับเงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้าย
เข้าที่ไม่สามารถคืนได้จะไม่ถูกใช้กับผู้เช่าที่ท�าการเช่าพื้นที่
อาศัยส�าหรับครอบครัวเดียวหากที่อาศัยเป็นที่อาศัยหลักของ
เจ้าของบ้านเช่า

การผ่อนช�าระ

เงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้า

หากยอดรวมของเงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าแบบ
ไม่คืนเงินเกิน 25% ของค่าเช่าทั้งเดือนของเดือนแรก ผู้เช่า
อาจเลือกวิธีการช�าระเงินแบบผ่อนจ่าย ดังต่อไปนี้:

• ส�าหรับการเช่าที่เช่าพักตั้งแต่หก (6) เดือนขึ้นไป ผู้เช่า

สามารถเลือกแบ่งผ่อนจ่ายต่อเนื่องเท่าๆ กัน ทุกเดือนเป็น
หก (6) งวด โดยเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นการเช่า

• ส�าหรับการเช่าที่เช่าพักระหว่างสามสิบ (30) วัน และหก 
(6) เดือน ผู้เช่าสามารถเลือกแบ่งผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลา
เท่าๆ กันได้ไม่เกินสี่ (4) งวดตั้งแต่เริ่มต้นการเช่า

• ส�าหรับการเช่าแบบเดือนต่อเดือน ผู้เช่าอาจเลือกแบ่งผ่อน
จ่ายได้สอง (2) งวด โดยการช�าระเงินงวดแรกมีก�าหนด ณ 
การเริ่มต้นการเช่า และการช�าระเงินงวดที่สองมีก�าหนดใน
วันแรกของรอบการเช่าเดือนที่สอง

ผู้เช่าอาจเสนอก�าหนดการผ่อนจ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ผู้ให้เช่า
ยอมรับ หากแผนทางเลือกได้รับการยอมรับรวมกัน แผน
ดังกล่าวต้องอธิบายในสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ข้อเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรรวมเข้ากับสัญญา หากไม่
สามารถจ่ายค่างวดของเงินมัดจ�าและ/หรือค่าธรรมเนียมแบบ
ไม่คืนเงินได้ ถือเป็นการละเมิดสัญญาเช่า และผู้เช่าต้องปฏิบัติ
ตามจดหมายแจ้งย้ายออกหรือไล่ออกใน 10 วันที่ออกตาม
กฎหมาย RCW 59.12.030(4)

ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ส�าหรับแผนการ
ผ่อนจ่ายจากผู้เช่าได้

ข้อก�าหนดในการอนุญาตแผนการผ่อนจ่ายส�าหรับการช�าระ
เงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าไม่มีผลบังคับใช้กับผู้
เช่าที่เช่าที่พักเป็นบ้านเดี่ยว หรือหน่วยที่อยู่อาศัยแบบเสริม 
หากเจ้าของยังพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นที่พักอาศัยหลักของ
เจ้าของ

ค่าเช่าของเดือนสุดท้าย

ผู้เช่าอาจเลือกผ่อนจ่ายค่าเช่าเดือนสุดท้ายได้

ส�าหรับการเช่าตั้งแต่หก (6) เดือนขึ้นไป ผู้เช่าอาจเลือกผ่อน
จ่ายเท่าๆ กันเป็นรายเดือนติดต่อกันหก (6) งวด โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่เดือนแรกของการเช่า การเช่าระหว่างหกสิบ (60) วัน 
และหก (6) เดือน ผู้เช่าอาจเลือกผ่อนจ่ายได้ไม่เกินสี่ (4) งวด 
โดยแบ่งเป็นระยะเวลาเท่าๆ กัน โดยเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นการเช่า

ผู้เช่าอาจเสนอก�าหนดการผ่อนจ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ผู้ให้เช่า
ยอมรับ หากแผนทางเลือกได้รับการยอมรับรวมกัน แผนดัง
กล่าวต้องอธิบายในสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อ
เพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรรวมเข้ากับสัญญา

ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ส�าหรับแผนการ
ผ่อนจ่ายจากผู้เช่าได้

ข้อก�าหนดในการอนุญาตแผนการผ่อนจ่ายส�าหรับการช�าระ
เงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าไม่มีผลบังคับใช้กับผู้
เช่าที่เช่าที่พักเป็นบ้านเดี่ยว หรือหน่วยที่อยู่อาศัยแบบเสริม 
หากเจ้าของยังพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นที่พักอาศัยหลักของ
เจ้าของ

เงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง

ผู้เช่าอาจเลือกผ่อนจ่ายเงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง
เป็นสาม (3) งวดเท่าๆ กันได้ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนแรกที่สัตว์
เลี้ยงเข้าพักเต็มเดือนในที่พักอาศัย ผู้เช่าอาจเสนอก�าหนดการ
ผ่อนจ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ผู้ให้เช่ายอมรับ หากแผนทางเลือกได้
รับการยอมรับรวมกัน แผนดังกล่าวต้องอธิบายในสัญญาเช่า
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรรวม
เข้ากับสัญญา
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หากผู้เช่าต้องการผ่อนจ่ายเงินมัดจ�า ค่าธรรมเนียมการย้าย
เข้า เงินมัดจ�าความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง หรือค่าเช่าเดือน
สุดท้าย ผู้เช่าต้องขอแผนการช�าระเงินดังกล่าว

บทสรุปสิทธิของผู้ให้เช่าและผู้เช่า

ผู้ให้เช่าต้องแจกจ่ายบทสรุปกฎหมายผู้ให้เช่าและผู้เช่าของ
รัฐและกฎระเบียบบ้านเช่าของ City of Seattle ซึ่งอธิบาย
สิทธิ์ ข้อผูกพัน และการแก้ไขความเสียหายของผู้ให้เช่าและ
ผู้เช่าภายใต้กฎหมายเหล่านี้ ข้อก�าหนดนี้สามารถปฏิบัติตาม
ได้โดยแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ Information for Tenants (ข้อมูล
ส�าหรับผู้เช่า) ของ Seattle Department of Construction 
and Inspections ฉบับปัจจุบัน เอกสารนี้ต้องมอบให้กับผู้ที่
อาจมาเป็นผู้เช่าแต่ละรายเมื่อมีการเสนอสัญญาเช่า และเมื่อ
ต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าเดือนต่อเดือนต้องได้รับเอกสารนี้
ฉบับล่าสุดอย่างน้อยปีละครั้ง เมื่อต่อสัญญาเช่า Information 
for Tenants ต้องแจกจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ Information 
for Tenants ฉบับปัจจุบันสามารถหาได้ที่: awww. seattle.
gov/dpd/cms/groups/pan/@pan/documents/ web_
informational/dpdd016420.pdf

หากผู้ให้เช่าไม่แจกจ่ายบทสรุปดังกล่าวตามข้อก�าหนดเหล่า
นี้ ผู้เช่าอาจยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
นอกจากนี้ ผู้เช่าอาจส่งฟ้องตามกฎหมายแพ่งกับผู้ให้เช่า เพื่อ
เรียกคืนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมทนาย และค่า
ปรับได้สูงสุด $500 หากศาลตัดสินว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดนี้ โดยอาจมีค่าปรับสูงถึง $1,000

การละเมิด

การละเมิด Rental Agreement Regulation Ordinance อยู่
ภายใต้หมายศาลค่าปรับมูลค่า $500 ส�าหรับการละเมิดครั้ง
แรก และ $1,000 ส�าหรับการละเมิดครั้งต่อๆ ไป ที่เกิดขึ้น
ภายในห้า (5) ปีนับจากการละเมิดครั้งแรก หมายศาลสามารถ
ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตัดสินการไต่สวนแห่งเทศบาลเมืองซีแอตเทิล 
(City of Seattle Hearing Examiner) ได้ การละเมิดอยู่ภาย
ใต้การแจ้งเตือนการละเมิดหลังจากที่ออกหมายศาลแล้วสอง 
(2) ฉบับ

สิทธิ์ในการด�าเนินการส่วนตัวของผู้เช่า

หากผู้ให้เช่าบังคับใช้ข้อบัญญัติของสัญญาเช่าซึ่งขัดแย้งกับ:

1. ข้อก�าหนดที่สัญญาเช่าประกอบด้วยข้อบัญญัติบางอย่าง

2. ขีดจ�ากัดในการเรียกเก็บเงินมัดจ�า เงินมัดจ�าความเสียหาย
จากสัตว์เลี้ยง และค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าแบบไม่คืนเงิน 
หรือ

3. ข้อก�าหนดในการใช้แผนผ่อนจ่าย

ผู้ให้เช่าต้องรับผิดต่อผู้เช่าส�าหรับ:

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้เช่า เนื่องจากความพยายาม
ในการบังคับ ใช้กฎหมาย ของผู้ให้เช่า

2. จ�านวนค่าปรับที่ทวีคูณ ซึ่ง City of Seattle เรียกเก็บ

3. เงินมัดจ�าที่ทวีคูณที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บหรือยึดไว้อย่างไม่
ชอบด้วยกฎหมาย

4. สูงสุด $3,000

5. ค่าธรรมเนียมทนายและค่าใช้จ่ายศาลตามความเหมาะสม

การสละสิทธิ์หรือการแก้ไขความเสียหายของผู้เช่า

ไม่มีสัญญาเช่าที่พักใดๆ ทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์
อักษรที่สามารถสละสิทธิ์หรือแก้ไขความเสียหายภายใต้ 
Rental Agreement Regulation Ordinance อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้เช่าและผู้เช่าอาจตกลงที่จะสละสิทธิ์ข้อก�าหนดบางอย่าง
ของข้อบัญญัติได้ หากต้องการด�าเนินการเช่นนี้ ต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. ข้อก�าหนดต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบทบัญญัติที่จะ
สละสิทธิ์

2. สัญญาไม่สามารถปรากฏในแบบฟอร์มมาตรฐานหรือ
สัญญาเช่าได้

3. ต้องไม่มีความไม่เท่าเทียมกันในข้อต่อรองระหว่างผู้ให้เช่า
และผู้เช่า และ

4. ผู้เช่าต้องมีตัวแทนทนาย ซึ่งรับรองสัญญาว่าสอดคล้องตาม
ข้อก�าหนดของข้อบัญญัตินี้

ข้อยกเว้น

บทบัญญัติของข้อบัญญัตินี้จ�ากัดจ�านวนการเรียกเก็บเงิน
มัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าแบบไม่คืนเงิน และการ
ผ่อนช�าระเงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าแบบไม่คืน
เงินไม่มีผลบังคับใช้กับผู้เช่าที่เช่าที่พักเป็นบ้านเดี่ยว หรือ
หน่วยที่อยู่อาศัยแบบเสริม หากเจ้าของยังพักอาศัยอยู่ในบ้าน
นั้นเป็นที่พักอาศัยหลักของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ สิ่งที่ยกเว้นได้จากกฎระเบียบได้แก่ การคืนหรือ
การเก็บเงินมัดจ�า ข้อก�าหนดในการจัดท�ารายการตรวจสอบ
สภาพที่พัก และข้อก�าหนดในการวางเงินมัดจ�าในบัญชีที่เชื่อ
ถือได้ และการเปิดเผยสถานที่ของบัญชีต่อผู้เช่า อย่างไรก็ดี 
Washington State Residential Landlord-Tenant Act ยัง
คงก�ากับดูแลข้อก�าหนดเหล่านี้
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ข้อบัญญัติเมืองอื่นๆ ที่มีผลต่อผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน
ที่ให้เช่า

1. Open Housing and Public Accommodations 
Ordinance (กฎหมายการเคหะเปิดและที่พักมหาชน)

ข้อบัญญัตินี้ห้ามการเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ สีผิว หลักความ
เชื่อ ศาสนา บรรพบุรุษ ถิ่นก�าเนิด อายุ เพศ สถานการณ์สมรส 
สถานภาพทางบิดามารดา รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ 
อุดมการณ์ทางการเมือง การเข้าร่วมใน Housing Choice 
Vouchers Program (โครงการเวาเชอร์เลือกบ้านที่พักอาศัย) 
(ส่วนที่ 8) หรือความทุพพลภาพ, ก�าหนดให้ผู้ให้เช่าให้เช่า
บ้านตามหลักมาก่อนได้ก่อน และให้ยอมรับเงินอุดหนุน และ
แหล่งรายได้ทางเลือกอื่นๆ เพื่อรับค่าเช่าของผู้เช่า ข้อสงสัย
เกี่ยวกับข้อบัญญัตินี้และการร้องเรียนการละเมิดควรส่งถึง 
Seattle Office for Civil Rights (ส�านักงานซีแอตเทิลส�าหรับ
สิทธิพลเมือง) ที่หมายเลข (206) 684-4500

2. บทบัญญัติการแปลงเป็นคอนโดมิเนียมและสหกรณ์

เมื่อมีอาคารที่อยู่อาศัยจะถูกแปลงไปเป็นอาคารห้องชุด
หรือหน่วยสหกรณ์คอนโดมิเนียม Condominium and 
Cooperative Conversion ordinances (บทบัญญัติการ
แปลงเป็นคอนโดมิเนียมและสหกรณ์) ก�าหนดไว้ว่าต้องมีหลัก
เกณฑ์การตรวจสอบที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้แล้ว ส�าหรับการแปลงเป็นคอนโดมิเนียม ผู้เช่าต้อง
ได้รับแจ้งการแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร 120 วันล่วงหน้า 
หากผู้เช่าตัดสินใจที่จะไม่ซื้อหน่วยคอนโดของเขา/ของเธอ 
ผู้เช่าอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสาม (3) เท่าของค่าเช่ารายเดือน
เพื่อช่วยเหลือการย้ายที่พัก ถ้ารายได้ประจ�าปีของผู้เช่าจาก
ทุกแหล่งไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าเฉลี่ยในพื้นที่โดยมีการ
ปรับรายได้ตามขนาดครัวเรือน ครัวเรือนที่มีคุณสมบัติที่จะได้
รับสิทธิ์ประโยชน์ช่วยเหลือการขนย้าย โดยมีสมาชิกที่มีอายุ
มากกว่าหกสิบห้า (65) ปี หรือบุคคลที่ "ต้องการความช่วย
เหลือพิเศษ" ตามที่ก�าหนดในกฎบัญญัติ อาจมีสิทธิ์ได้รับความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม 

ส�าหรับการแปลงเป็นสหกรณ์ ผู้เช่าต้องได้รับการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 120 วันถึงความตั้งใจที่จะขายหน่วยที่พัก หากผู้เช่า
ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อหน่วยที่พัก ครัวเรือนนั้นจะต้องได้รับช�าระ
เงิน $500.00 เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการขนย้าย

เงินช่วยเหลือการขนย้ายจะช�าระตรงให้กับผู้เช่าจากเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือนักพัฒนา เงินช่วยเหลือจะต้องช�าระไม่เกินวันที่
ผู้เช่าย้ายออกจากที่เช่า

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SDCI Code Compliance 
ได้ที่เบอร์ (206) 615-0808

3. Tenant Relocation Assistance Ordinance 

กฤษฎีกานี้ใช้บังคับเมื่อผู้เช่าถูกให้ย้ายออกจากการรื้อถอน
ที่อยู่อาศัย เปลี่ยนผู้อาศัย ซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ หรือยกเลิกข้อ
จ�ากัดที่อยู่อาศัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เจ้าของ

ทรัพย์สินที่มีแผนการพัฒนาที่พักอาศัยจะต้องได้รับใบ
อนุญาตการเคลื่อนย้ายผู้เช่าและอาคารก่อนท�าการยุติการ
ให้เช่า ผู้เช่าทุกคนจะต้องได้รับการแจ้งการย้ายให้ทราบล่วง
หน้า 90 วัน ผู้เช่ารายได้ต�่าที่มีรายได้ไม่เกิน 50% ของราย
ได้เฉลี่ยจะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด การเพิ่มค่าที่พัก
อาศัยเพื่อหลบเลี่ยงการร้องเรียนส�าหรับ Tenant Relocation 
License จะถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย โทร SDCI ที่
หมายเลข (206) 615-0808 เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

4.   ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาที่อยู่อาศัยและระเบียบการบ�ารุง
รักษาอาคาร

กฤษฎีกานี้ระบุให้เจ้าของบ้านต้องรักษามาตรฐานขั้นต�่าบาง
ประการของตัวอาคารและท�าการซ่อมบ�ารุงที่ดี หากเจ้าของ
บ้านไม่ซ่อมแซมในส่วนที่จ�าเป็น ผู้เช่าสามารถรายงานการ
ซ่อมแซมที่จ�าเป็นโดยโทรไปที่ SDCI เบอร์โทรศัพท์ (206) 
615-0808 หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบ 
เจ้าของจะต้องท�าการแก้ไขสิ่งที่จ�าเป็น

5.   Third Party Billing Ordinance (กฎหมายการเรียก
เก็บเงินบุคคลที่สาม)

กฤษฎีกานี้ก�าหนดกฎระเบียบส�าหรับเจ้าของบ้านด้วยตนเอง
หรือผ่านบริษัทเอกชน ผู้เช่าเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคใน
เมือง (น�้า ท่อน�้าทิ้ง ขยะ การให้บริการไฟฟ้า) แยกต่างหาก
จากการให้เช่าที่พัก กฤษฎีกาครอบคลุมทุกอาคารที่อยู่อาศัยที่
มีหน่วยที่อยู่อาศัยสามหน่วยหรือมากกว่า 

กฎระเบียบนี้บังคับเจ้าของบ้านหรือตัวแทนเรียกเก็บเงินต้อง 
ให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับค่าใช้และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
จากผู้เช่าลงในสัญญาเช่าหรือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรแยกต่างหาก เป็นการละเมิดกฎหมายหากเจ้าของบ้าน 
ก�าหนดแนวปฏิบัติการเรียกเก็บเงินใหม่โดยไม่มีการแจ้งให้ 
ทราบอย่างถูกต้อง 

ผู้เช่าสามารถไม่รับการเรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สามโดยแจ้ง
ให้ตัวแทนเรียกเก็บเงินและการอธิบายปัญหาพื้นฐานให้ทราบ 
โดยจะต้องกระท�าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการเรียก
เก็บเงิน ตัวแทนเรียกเก็บเงินจะต้องติดต่อหารือข้อพิพาทกับ
ผู้เช่าภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับแจ้งข้อพิพาท ผู้เช่ายัง
สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับ Seattle Office of the Hearing 
Examiner (ผู้ตัดสินการไต่สวนแห่งส�านักงานซีแอตเทิล) เพื่อ
เข้าตรวจสอบ หรือฟ้องร้องเจ้าของบ้านต่อศาล หาก Hearing 
Examiner หรือศาลให้ผู้เช่าชนะคดี เจ้าของบ้านอาจจะต้อง
ช�าระค่าปรับ

6.   Rental Registration and Inspection Ordinance 
(RRIO, การลงทะเบียนการเช่าและกฎการตรวจสอบ) 

จุดประสงค์ของ Rental Registration and Inspec tion 
program (โปรแกรมการลงทะเบียนและการตรวจสอบการ
เช่า) คือเพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าที่อยู่อาศัยในเมือง 
ซีแอตเทิลนั้นปลอดภัยและเป็นไปตามข้อก�าหนดการบ�ารุง
รักษาขั้นพื้นฐาน โปรแกรมนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2014 เจ้าของ
ที่พักอาศัยทุกคนในเมืองซีแอตเทิลที่ได้รับการยกเว้นระดับ
หนึ่งจะต้องลงทะเบียนที่ดินของตนกับเทศบาลเมืองซีแอตเทิล
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การลงทะเบียนนั้นมีอายุ 5 ปี เจ้าของที่พักอาศัยจะไม่สามารถ
ขับไล่ผู้เช่าได้หากที่ดินนั้นไม่ได้ถูกลงทะเบียนไว้กับเทศบาล
เมือ ที่ดินทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งใน
ทุก 10 ปี เว้นแต่ว่าได้รับการยกเว้นบางประการ การตรวจ
สอบนี้สามารถท�าได้โดยผู้ตรวจสอบซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
เทศบาลเมือง หรือจากผู้ตรวจสอบที่อยู่อาศัยและการจัดเขต
ของเทศบาลเมือง สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม 
RRIO ได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (206) 684-4110 หรือทาง
เว็บไซต์ www.seattle.gov/RRIO

Washington Residential 
Landlord-Tenant Act 

บทที่ 59.18 RCW   
ข้อผูกพันโดยสุจริต
กฎหมายรัฐก�าหนดให้เจ้าของที่ดินและผู้เช่าปฏิบัติต่อกันด้วย
โดยสุจริต 
ผู้เช่าส่วนใหญ่ที่เช่าที่พักอาศัยจะอยู่ใต้ Washington State 
Residential Landlord-Tenant Act แต่ผู้เช่าบางรายอาจไม่
รวมอยู่ในรัฐบัญญัติ
ผู้พักอาศัยที่มักจะไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในรัฐบัญญัตินี้มีดังนี้: 
• ผู้เช่าพื้นที่ในสวนที่พักบ้านเคลื่อนที่ โดยปกติจะได้รับ

ความคุ้มครองจาก Mobile Home Land lord-Tenant 
Act (รัฐบัญญัติว่าด้วยผู้ให้เช่า-ผู้เช่าบ้านพักอาศัย
เคลื่อนที่) ของรัฐ (RCW 59.20) แต่ว่า ทั้งเจ้าของพื้นที่
ให้เช่าและบ้านเคลื่อนที่มักจะได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายที่อยู่อาศัย

• ผู้อยู่อาศัยในที่พักชั่วคราว เช่น โรงแรมและโมเทล  
ผู้พักอาศัยในสถาบันทางการแพทย์ ศาสนา การศึกษา 
นันทนาการ หรือทัณฑสถาน ผู้พักอาศัยในครอบครัวที่
ให้เช่าเป็นส่วนหนึ่งของการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร  
ที่อยู่อาศัยที่จัดเตรียมไว้ให้ส�าหรับคนงานท�างานใน
ฟาร์มตามฤดูกาล

• ผู้เช่าที่มีข้อตกลงเงินมัดจ�าเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ผู้เช่าที่เช่า
ที่อยู่อาศัยในลักษณะครอบครัวเดียวโดยมีสิทธิ์จะท�าการ
ซื้อได้ หากทนายความของผู้เช่าได้มีมติอนุมัติตามสัญญา
เช่านั้น ผู้เช่าที่มีการลงนามในสัญญาตัวเลือกเช่าแต่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิตัวเลือกที่มี

• ผู้เช่าที่เป็นลูกจ้างของผู้ให้เช่าที่มีสัญญาระบุว่าสามารถ
พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าตราบเท่าที่ยังเป็นพนักงานอยู่ 
(เช่นผู้จัดการบ้าน อพาร์ทเมนต์)

• ผู้เช่าที่เช่าที่อยู่อาศัยในครอบครัวเดียวส�าหรับหนึ่งปีหรือ
มากกว่าเมื่อทนายความของพวกเขาได้รับการอนุมัติการ
ยกเว้น

• ผู้เช่าที่มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
มากกว่าที่อยู่อาศัย

สิทธิทั้งหมดของผู้เช่า
ไม่ว่าจะมี Residential Landlord-Tenant Act หรือไม่ก็ตาม 
ผู้เช่าทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ภายใต้กฎหมายอื่นๆ ของ
รัฐ: สิทธิที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ความคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบัติผิดกฎหมาย สิทธิ์ในการเอาผิดต่อเจ้าของบ้านจากการ
บาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินอัน
เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของบ้าน สิทธิในการถูก
ห้ามเข้าบ้านที่เช่าอาศัยและการยึดทรัพย์สินส่วนบุคคลโดย
เจ้าของบ้าน

ประเภทของสัญญาเช่า
สญัญาเช่าเดอืนต่อเดอืน สญัญาเช่าน้ีไม่มรีะยะเวลาก�าหนดท่ี
แน่นอน โดยมกี�าหนดเวลาการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดอืนหรอื
ระยะเวลาสัน้ชนิดต่างๆ ข้อตกลงน้ีสามารถเป็นท้ังการเขียนหรอื
การพูด แต่ถ้าหากมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่ามดัจ�าประเภท
ใดๆ จะต้องมข้ีอตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร [RCW 59.18.260]

สญัญาเดอืนต่อเดอืนผูกมดัซึง่กนัและกนัจนกว่าผู้เช่ามกีาร
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่กรณอีย่างน้อย 20 วนัก่อนสิน้
สดุระยะเวลาเช่า ในกรณขีองการแปลงเป็นอาคารชดุหรือการ
เปล่ียนแปลงในนโยบายไม่รวมเดก็ เจ้าของบ้านจะต้องให้เวลา 
90 วนัแจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้เช่า [RCW 59.18.200]  
ค่าเช่าสามารถเพ่ิมข้ึนหรือกฎระเบียบสามารถเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา โดยท่ีผู้ให้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 
30 วนัถงึผู้เช่าก่อนวนัท่ีการเพ่ิมค่าเช่าหรอืกฎท่ีเปล่ียนแปลงจะมี
ผลบังคับใช้ [RCW 59.18.140]

สญัญาเช่าถาวร   สญัญาเช่าบังคับให้ผู้เช่าจะต้องเข้าพักเป็น
ระยะเวลาหน่ึง และจ�ากดัไม่ให้เจ้าของท�าการเปล่ียนแปลง
เงือ่นไขของข้อตกลงของการเช่า สญัญาเช่าจะต้องเป็นการเขียน
จงึจะบังคับใช้ได้ ในช่วงระยะเวลาของสญัญาเช่า ไม่สามารถข้ึน
ค่าเช่าหรอืเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ยกเว้นแต่ว่าท้ังเจ้าของบ้าน
และผู้เช่ายินยอมตกลงกนั สญัญาเช่าหน่ึงปีขึน้ไปต้องได้รับการ
รบัรอง [RCW 59.18.210]

การเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย
กฎหมายส่วนกลางห้ามมิให้เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะ
ให้เช่าถึงบุคคลใดๆ หรือมีการก�าหนดเงื่อนไขการเช่าที่แตก
ต่างกันกับใคร อันเนื่องมาจาก เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 
ความบกพร่องทางร่างกาย สถานะครอบครัว (มีเด็กหรือการ
แสวงหาการดูแลของเด็ก) หรือสัญชาติ [Fair Housing Act 
(รัฐบัญญัติเคหะไม่เลือกผิว) 42 USC s. 3601 et.seq 1988] 
กฎหมายของรัฐ ให้ความคุ้มครองกับบุคคลเดียวกันพร้อมๆ 
กับสถานภาพการสมรส ลัทธิ การมีความพิการทางสถานะทาง
ประสาท ทางจิต หรือความด้อยสมรรถภาพทางร่างกาย ถ้า
ท่านคิดว่าท่านถูกปฏิเสธบ้านเช่าหรือตกเป็นเหยื่อของการ
ถูกเลือกปฏิบัติที่อยู่อาศัย ให้ยื่นค�าร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษรกับ Washington State Human Rights Commission 
ท่านยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับ ส่วนงานเคหะไม่เลือกผิว 
ส่วนกลางของ Department of Housing and Urban De-
velopment (กระทรวงพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย) หรือแผนก
สิทธิมนุษยชนในท้องที่ของท่าน
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ความรับผดิชอบ
เมือ่ผู้เช่าได้มกีารลงนามในสญัญาเช่า ผู้เช่าจะต้องท�าการ
ช�าระค่าเช่าอย่างถกูต้องเพ่ือรกัษาสทิธิต์ามรฐับัญญตัน้ีิ และ
นอกจากน้ี ผู้เช่ายังควรต้องเข้าใจถงึสิง่ท่ีตนเองต้องรบัผิดชอบ
ในการบ�ารงุรกัษาทรพัย์สนิท่ีเช่า ในขณะท่ีผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิด
ชอบต่อความเสยีหายท่ีเกดิขึน้เน่ืองจากความประมาทเลินเล่อ
ต่างๆ ของผู้ให้เช่า ผู้เช่ากต้็องเตรยีมพร้อมท่ีจะยอมรบัความรับ
ผิดชอบส�าหรับความเสยีหายตนเองเป็นต้นเหตเุช่นกนั  
[RCW 59.18.060]

ข้อตกลงที่ผิดกฎหมายในสัญญาเช่า
ข้อตกลงบางประการที่อาจปรากฏในข้อตกลงหรือสัญญา
เช่าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถบังคับใช้ตาม
กฎหมาย [RCW 59.18.230] ซึ่งรวมถึง:
• ข้อตกลงใดที่ท�าให้ผู้เช่าต้องเสียสิทธิอันพึงมีในการเช่า

ตาม Landlord-Tenant Act จนผู้เช่าไม่สามารถท�าการ
ปกป้องตัวเองในศาลต่อข้อกล่าวหาของเจ้าของบ้าน

• ข้อตกลงใดที่ท�าให้ผู้เช่าต้องช�าระค่าทนายความแทน
เจ้าของบ้านไม่ว่าจะด้วยกรณีใด หากมีการฟ้องร้องไป
ถึงที่ศาล

• ข้อตกลงใดที่จ�ากัดความรับผิดของเจ้าของบ้านซึ่งโดย
ปกติแล้วจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

• ข้อตกลงใดที่ท�าให้ผู้เช่าจะต้องยินยอมต่อการตัดสินใน
บางเรื่องของอนุญาโตตุลาการ ขณะลงนามในสัญญาเช่า

• ข้อตกลงใดที่ท�าให้เจ้าของสถานที่สามารถเข้าไปในห้อง
เช่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบอย่างเป็นทางการ

• ข้อตกลงใดที่ท�าให้ผู้เช่าต้องช�าระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ห้องเช่า ถึงแม้ว่าไม่ได้มีสาเหตุจากผู้เช่าหรือแขกของผู้
เช่า

• ข้อตกลงใดที่อนุญาตให้เจ้าของบ้านยึดทรัพย์สินของผู้
เช่าในกรณีช�าระค่าเช่าล่าช้า

ความเป็นส่วนบุคคล-การเข้าถึงห้องพักให้เช่า [RCW 
59.18.150]
เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสองวัน ถึงความต้ังใจท่ีจะเข้าไปใน
ห้องเช่าในเวลาท่ีเหมาะสม และผู้เช่าจะไม่ควรปฏิเสธที่จะ
อนุญาตให้เจ้าของเข้าไปในสถานที่เช่าเมื่อผู้ให้เช่าได้แจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงวันถึงความต้ังใจท่ีจะพาผู้อยู่อาศัยที่
จะเข้ามาเช่าใหม่หรือผู้สนใจจะซื้อ กฎหมายบอกว่าผู้เช่าไม่
อาจปฏิเสธได้โดยไม่มีเหตุผลให้ผู้ให้เช่าเข้าท�าการซ่อมแซม 
ปรับปรุง หรือบริการท่ีอยู่อาศัย ในกรณีฉุกเฉินหรือท่ีพักถูก
ท้ิงร้างไป ผู้ให้เช่าสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

เงินมัดจ�าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
การคืนเงินมัดจ�า 
ภายใต้ Landlord-Tenant Act ค�าว่า "เงินมัดจ�า" คือเงินที่ผู้
เช่าสามารถขอคืนได้เท่านั้น หากมีการเก็บเงินมัดจ�า กฎหมาย
ก�าหนดไว้ว่า:
• จะต้องมีการเขียนสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ต้อง

ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเงินมัดจ�าอะไร และสิ่งที่ผู้เช่าจะต้อง
ปฏิบัติเพื่อจะได้รับเงินคืน [RCW 59.18.260]

• ผู้เช่าจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�าหรับแต่ละเงินมัดจ�า [RCW 59.18.270]

• มีการกรอกและลงนามในรายการตรวจสอบหรือหนังสือ
อธิบายสภาพของห้องเช่าที่จะให้เช่าโดยเจ้าของบ้านและ
ผู้เช่า และผู้เช่าต้องได้รับส�าเนาที่มีการลงนามหนึ่งฉบับ 
[RCW 59.18.260]

• เงินมัดจ�าจะต้องฝากไว้ในบัญชีรับเงินเบี้ยประกัน (trust 
account) หรือบริษัทตัวกลางเกี่ยวกับการช�าระเงิน ผู้เช่า
จะต้องได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงสถานที่เงินฝากถูกเก็บ
ไว้ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินเป็นของเจ้าของบ้าน 
ยกเว้นจะมีข้อเขียนตกลงอื่นๆ [RCW 59.18.270]

ค่าธรรมเนียมที่ไม่คืนให้
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะไม่มีการคืนให้ผู้เช่าไม่ว่ากรณีใด 
หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่คืนให้ สัญญาเช่าต้อง
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องระบุว่าจะไม่มีการคืนค่า
ธรรมเนียมให้ ค่าธรรมเนียมที่ไม่คืนให้ไม่สามารถถูกเรียกว่า 
"เงินมัดจ�า" ตามกฎหมาย [RCW 59.18.285]  

ความรับผิดชอบของเจ้าของบ้านให้เช่า [RCW 
59.18.060]
เจ้าของบ้านจะต้อง
• ดูแลที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะไม่ละเมิดกฎหมายของรัฐและ 

ท้องถิ่น อันที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

• บ�ารุงรักษาตัวโครงสร้างอาคาร เช่น หลังคา พื้นและ
ปล่องไฟ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพอสมควร

• รักษาที่อยู่อาศัยให้ทนต่อสภาพอากาศอย่างพอสมควร
• จัดให้กุญแจและลูกกุญแจอย่างเหมาะสมเพียงพอ
• จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นเพื่อให้มีความร้อน 

ไฟฟ้า น�้าร้อนและน�้าเย็น
• จัดให้มีถังขยะและการจัดเก็บก�าจัดขยะ ยกเว้นในที่อยู่

อาศัยครอบครัวเดี่ยว
• รักษาพื้นที่ส่วนกลาง เช่นห้องโถง บันได ห้องโถง ให้

สะอาด ไม่มีสิ่งท�าให้เกิดภัยอันตราย
• ท�าการก�าจัดแมลงก่อนที่จะมีผู้เช่าย้ายเข้ามา ผู้ให้เช่าจะ

ต้องด�าเนินการควบคุมการแพร่กระจายของแมลงอย่าง
ต่อเนื่อง ยกเว้นบ้านพักที่อยู่อาศัยครอบครัวเดี่ยว หรือ 
ผู้เช่าเป็นผู้ท�าให้เกิดแมลง

• ตรวจซ่อมบ�ารุงเพื่อให้ห้องพักอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อ 
ผู้เช่าย้ายเข้า-ยกเว้นการสึกหรอตามปกติ
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• ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา และระบบท�าความร้อนให้อยู่ใน
สภาพที่ดี และท�าการบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มี
ให้มากับการเช่า

• แจ้งผู้เช่าให้ทราบถึงชื่อและที่อยู่ของเจ้าของบ้านหรือ
ตัวแทนของเจ้าของบ้าน

• บริการติดตั้งเครื่องจ่ายน�้าร้อนให้ตามความจ�าเป็นพอ
สมควรแก่ผู้เช่า

• จัดให้มีข้อมูลความปลอดภัยและการป้องกันไฟเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และอุปกรณ์ตรวจจับควัน เมื่อผู้เช่าย้ายเข้า
มาใหม่ (ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่อง
ตรวจจับควัน) ยกเว้นที่อยู่อาศัยครอบครัวเดี่ยว ข้อมูล
ต้องระบุวิธีการใช้เครื่องตรวจจับควัน และสัญญาณเตือน
ไฟไหม้ของอาคาร และ/หรือระบบดับเพลิง นโยบายการ
สูบบุหรี่ และแผนการ การอพยพและการขนย้ายใดๆ ใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้ามี แจ้งให้ผู้เช่าทราบ บ้านพัก
อาศัยหลายครอบครัวอาจจัดให้มีการแจ้งให้ทราบเป็น 
รายการๆ ตรวจสอบความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกัน
ด้านอัคคีภัยของอาคาร และแผนภาพแสดงเส้นทางการ
อพยพฉุกเฉินต่างๆ

• ให้ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาก Department of Health 
(กระทรวงสาธารณสุข) เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพของ
เชื้อราในบ้าน รวมทั้งวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพแก่ผู้เช่าที่ย้ายเข้า
มาใหม่ เจ้าของบ้านอาจจะให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์
อักษรแก่ผู้เช่าในแต่ละราย หรืออาจจะปิดประกาศไว้ใน
ที่ๆ มองเห็นได้ในสถานที่สาธารณะในทรัพย์สินบ้านที่อยู่
อาศัย ข้อมูลนี้สามารถรับได้ที่  
www.doh.wa.gov/ehp/ts/IAQ/mold-notification.htm

• ตรวจสอบว่าผู้เช่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรม เมื่อ
มีผู้เช่าอื่นมาแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรม และต้องการ
ให้กับเจ้าของบ้านท�าการสอบสวน [RCW 59.18.180] 

• จัดเตรียมเครื่องตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์

ความรับผิดชอบของผู้เช่า [RCW 59.18.130]
ผู้เช่าจะต้อง:

• ช�าระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตามที่ตกลงกันไว้
• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ

เมือง ประเทศและรัฐ
• รักษาบ้านเช่าท�าให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ
• ทิ้งขยะอย่างถูกต้อง
• ช�าระค่ารมยาแมลงที่เกิดจากผู้เช่า
• ใช้ระบบประปา ไฟฟ้าและเครื่องท�าความร้อนอย่างถูก

ต้อง
• ไม่จงใจหรือกระท�าการโดยประมาทจนท�าความเสียหาย

ต่อที่อยู่อาศัย
• ไม่อนุญาตให้มี "ของเสีย" (มากมายจนท�าความเสียหาย

สถานที่ให้เช่า) หรือ "ความร�าคาญ" (การรบกวนอย่าง
มากต่อผู้เช่าอื่นๆ ในสถานที่)

• รักษาอุปกรณ์ตรวจจับควัน และคาร์บอนมอนอกไซด์รวม
ถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ี่

• ไม่กระท�าการใดๆ ในสถานที่เช่าที่เป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยทางร่างกายของบุคคลอื่น และที่เป็นการท�าร้าย
ร่างกายบุคคลอื่น หรือการใช้อาวุธปืนร้ายแรงที่ผิดกฎ
หมายอื่นๆ ที่จะน�าไปสู่การถูกจับกุม [RCW 59.18.352]

• เมื่อย้ายออก ท�าการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คืนสู่สภาพเดิม
เมื่อผู้เช่าย้ายเข้า ยกเว้นการสึกหรอตามปกติ

พฤติกรรมข่มขู่โดยผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า [RCW 
59.18.352 และ 354] 
ถ้าผู้เช่าหนึ่งคุกคามผู้เช่า อีกราย หนึ่งด้วยปืนหรืออาวุธร้าย
แรงอื่นๆ และผู้เช่าที่คุกคามถูกจับกุมจากพฤติกรรมดังกล่าว 
เจ้าของสถานที่อาจบอกเลิกการเช่ากับผู้เช่าที่กระท�าผิด (ถึง
แม้ว่าเจ้าของบ้านไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการดังกล่าว) หาก
เจ้าของบ้านไม่ร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย  
ผู้เช่าที่ถูกคุกคามอาจเลือกที่จะ ให้หนังสือ แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและย้ายออกโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ตามสัญญา
เช่าอีกต่อไป หากเจ้าของบ้านเช่าคุกคาม ผู้เช่ารายหนึ่งใน
สถานการณ์ ที่คล้ายกัน ผู้เช่าอาจเลือกที่จะให้หนังสือแจ้งและ
ย้ายออก ในทั้งสองกรณี ผู้เช่าที่ถูกคุกคามไม่ต้องช�าระค่าเช่า
นับจากวันถัดไปจากวันที่ได้ย้ายออกแล้ว และมีสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันส่วนของค่าเช่าที่ช�าระล่วงหน้าคืน

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเดือนต่อเดือน 
โดยทั่วไปแล้ว หากเจ้าของบ้านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อ
ตกลงในสัญญาเช่าเดือนต่อเดือน เช่น การเพิ่มค่าเช่าหรือการ
เปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน การเปลี่ยนแปลงเหล่า
นี้จะมีผลบังคับใช้ที่จุดเริ่มต้นของระยะเวลาการเช่าเท่านั้น 
(วันที่ครบก�าหนดช�าระค่าเช่า) การแจ้งที่น้อยกว่า 30 วันจะมี
ผลในระยะเวลาเช่ารอบถัดไป

หากเจ้าของบ้านมีความประสงค์จะแปลงที่พักอาศัยเป็น
คอนโดมิเนียม ผู้เช่าจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
120 วัน [RCW 59.18.200] 

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าถาวร
การเปลี่ยนแปลงไม่อาจจะกระท�าได้ในเกือบทุกกรณีของ
สัญญาเช่า ยกเว้นว่าทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าจะเห็นด้วยกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
หากมีการขายทรัพย์สินออกไป การขายทรัพย์สินไม่ได้ท�าให้
การเช่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการขายทรัพย์สิน ผู้เช่า
จะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงชื่อและที่อยู่ของเจ้าของใหม่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการปิดประกาศในสถานที่ เงิน
ฝากทั้งหมดที่ช�าระให้กับเจ้าของเดิมจะต้องโอนให้เจ้าของ
ใหม่โดยจะต้องฝากไว้ในทรัสต์ หรือบริษัทตัวกลางเกี่ยวกับ
การช�าระเงิน เจ้าของใหม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงสถานที่
ฝากเงินที่จัดให้มีขึ้นทันที
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วิธีการจัดการซ่อม
ผู้เช่าจะต้องช�าระเงนิค่าเช่ารวมท้ังค่าสาธารณปูโภคท่ีผู้เช่า
ได้ตกลงไว้ในสญัญาเช่าท่ีจะช�าระ ก่อนท่ีจะท�าการใช้สทิธิ์
กฎหมายการเยียวยาใดๆ เช่น ตัวเลือกการซ่อมแซม [RCW 
59.18.080]

การแจ้งที่ต้องท�า [RCW 59.18.070] เมื่อมีบางสิ่งในบ้านเช่า
ที่ต้องท�าการซ่อมแซม สิ่งแรกที่จะต้องท�าก็คือ ผู้เช่าจะต้อง
แจ้งปัญหาให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเจ้าของบ้านหรือ
บุคคลที่เก็บค่าเช่าให้ทราบ 

ใบแจ้งจะต้องมีที่อยู่และหมายเลขอพาร์ตเมนต์ของห้องเช่า 
และชื่อของเจ้าของ ถ้าทราบ พร้อมค�าอธิบายของปัญหา หลัง
จากที่แจ้งให้ทราบแล้ว ผู้เช่าจะต้องให้เวลาตามที่จ�าเป็นให้
แก่เจ้าของบ้านได้ท�าการซ่อมแซม เวลาที่ต้องท�าการรอคอย: 
24 ชั่วโมง ในกรณีไม่มีน�้าร้อนหรือน�้า เย็น เครื่องท�าความ
ร้อนหรือไฟฟ้า หรือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
ชีวิต 72 ชั่วโมงส�าหรับการซ่อมแซมตู้เย็น หม้อน�้าและเตาอบ 
หรือระบบประปาส�าคัญที่ติดตั้งโดยเจ้าของบ้าน 10 วันส�าหรับ
การซ่อมแซมอื่นๆ ทั้งหมด
ตวัเลือกของผู้เช่า [RCW 59.18.090] หากซ่อมแซมไม่ได้เริม่
ต้นภายในเวลาท่ีก�าหนดและถ้าผู้เช่าไม่ได้ค้างช�าระ 
ค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภคใดๆ กส็ามารถใช้ตวัเลือกดงัต่อไป
นี:้
1) ผู้เช่าสามารถแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและย้ายออกทันที ผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันส่วนของค่าเช่าพร้อมกับเงินฝากที่ควรได้รับตาม
ปกติคืน

2) สามารถด�าเนินการฟ้องร้องหรอืใช้ขบวนการ
อนุญาโตตุลาการในการระงบัข้อพิพาท 

3) ผู้เช่าสามารถจ้างคนมาท�าการซ่อมแซมให้ ในหลายกรณผู้ี
เช่าทีส่ามารถท�าการซ่อมแซมแล้วหักเงนิ 
ค่าซ่อมออกจากค่าเช่า [RCW 59.18.100] (ขัน้ตอนน้ีไม่
สามารถใช้เพ่ือบังคับให้เจ้าของบ้านจดัถงัขยะให้อย่าง
เพียงพอ)
หมายเหตุส�าคัญ: ถ้าการซ่อมแซมสามารถรอได้นาน 10 
วัน ผู้เช่าท่ีไม่สามารถจ้างผู้อืน่ท�าจนครบ 10 วนัหลังจากท่ี
เจ้าของบ้านได้รับแจ้งหรอืห้าวนัหลังจากเจ้าของบ้านได้รบั
ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ปฏบัิติตามกรณท่ีี
เกดิข้ึนทีหลัง
เพ่ือปฏบัิติตามขัน้ตอนน้ี ผู้เช่าต้อง: ส่งใบประมาณการซ่อม
จากร้านท่ีเชือ่ถอืได้ท่ีมใีบอนุญาตหรือจดทะเบียนไว้อย่าง
ใดอย่างหน่ึง ให้เจ้าของบ้าน ถ้าจะต้องท�าเช่นน้ัน หลังจาก
ช่วงเวลาท่ีรอคอยผ่านพ้นไปแล้ว ผู้เช่าสามารถว่าจ้างผู้ร่วม
ประมลูท่ีให้ราคาต�า่สดุท�างาน หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์
แล้ว ผู้เช่าช�าระค่าซ่อมแซมไปเองก่อน และหักค่าใช้จ่าย
จากค่าเช่าบ้าน เจ้าของบ้านจะต้องมโีอกาสเข้าท�าการตรวจ
สอบงานซ่อมแซมได้ ค่าซ่อมแซมในแต่ละครัง้จะต้องไม่เกนิ
ค่าเช่าหน่ึงเดอืน ค่าใช้จ่ายท้ังหมดจะต้องไม่เกนิค่าเช่าสอง
เดอืนในระยะเวลา 12 เดอืน
หากเป็นการซ่อมแซมขนาดใหญ่ท่ีมผีลต่อจ�านวนของผู้เช่า 
หลายราย ผู้เช่าสามารถรวมตัวกนัแล้วท�าตามขัน้ตอน  
ท่ีกล่าวและด�าเนินการซ่อมแซม จากน้ันกหั็กค่าใช้จ่าย  
ในส่วนของตนเองออกจากค่าเช่าไป

4) ผู้เช่าสามารถท�าการซ่อมแซมและการหักค่าใช้จ่ายออก
จากค่าเช่าได้ถงึแม้ว่างานจะไม่ต้องท�าโดยผู้รบัเหมาทีไ่ด้รับ
ใบอนุญาตหรือข้ึนทะเบียน โดยท�าตามขัน้ตอนเดยีวกนัใน
ข้อ (2) ข้างต้น แต่จ�ากดัค่าใช้จ่ายเป็นครึง่หน่ึงของค่าเช่า
หน่ึงเดอืน

5) การเช่าที่มีการค�้าประกัน - หลังจากได้แจ้งให้ทราบถงึข้อ
บกพร่องต่างๆ แล้ว และหลังจากได้รบัการแจ้งเตือนถงึข้อ
บกพร่องจากรฐั และระยะเวลาการรอคอยได้ผ่านพันไปแล้ว 
ผู้เช่าอาจวางการช�าระเงนิค่าเช่ารายเดอืนของตนในบัญชี
บรษิทัตวักลางเกีย่วกบัการช�าระเงนิ

พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเจ้าของบ้าน 
ห้ามเข้าบ้าน [RCW 59.18.290]  กฎหมายห้ามมิให้เจ้าของ
บ้านท�าการเปลี่ยนกุญแจ เพิ่มกุญแจใหม่หรือกระท�าการอันใด
ที่ท�าให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้กุญแจหรือลูกกุญแจตามปกติได้ 
ถึงแม้ว่าผู้เช่าจะมีการค้างช�าระค่าเช่าก็ตาม การกระท�า 
ดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมาย

ผู้เช่าที่ถูกห้ามเข้าบ้านสามารถฟ้องร้องคดีเรียกสิทธิ์คืนได้ 
รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งยังมีกฎหมายต่อต้านการห้ามเข้าบ้าน 
และสามารถช่วยผู้เช่าที่ได้รับการถูกห้ามเข้าบ้านเนื่องจากไม่
ช�าระค่าเช่า ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่ออ�าเภอหรือเจ้าหน้าที่
รัฐ

ปิดจ่ายสิง่สาธารณปูโภค [RCW 59.18.300]  เจ้าของบ้านไม่
อาจหยุดการจ่ายสิง่สาธารณปูโภคอนัเน่ืองมาจากผู้เช่าไม่ช�าระ
ค่าเช่า หรอืบังคับให้ผู้เช่าท�าการย้ายออก ผู้ให้เช่าจะหยุดจ่าย
สิง่สาธารณปูโภคได้เฉพาะเพ่ือท�าการซ่อมแซมเท่าน้ัน หาก
เจ้าของบ้านจงใจไม่ช�าระเงนิค่าสาธารณปูโภคเพ่ือหยุดจ่าย
กอ็าจถอืว่าเป็นการผิดกฎหมายได้ หากเจ้าของบ้านหยุดจ่าย
สิง่สาธารณปูโภค สิง่แรกท่ีผู้เช่าควรกระท�ากคื็อ ท�าการตรวจ
สอบกบับรษิทัท่ีให้บรกิารสิง่สาธารณปูโภคก่อน เพ่ือดวู่าจะมี
การแก้ปัญหาให้หรือไม่ ถ้าปรากฏว่าการปิดจ่ายเป็นการผิด
กฎหมาย ผู้เช่าสามารถย่ืนฟ้องต่อศาลได้ หากผู้เช่าชนะในชัน้
ศาล ผู้พิพากษาสามารถสัง่จ่ายค่าทดแทนความเสยีหายให้ผู้เช่า 
ได้ถงึ $100 ต่อวนั ส�าหรบัเวลาท่ีไม่ได้รบับรกิารพร้อม กบัค่า
ทนายความ

ยึดสิ่งของๆ ผู้เช่า [RCW 59.18.310]  กฎหมายอนุญาตให้
เจ้าของบ้านยึดทรัพย์สินของผู้เช่าได้เฉพาะในกรณีที่ผู้เช่า
ทิ้งบ้านไป ข้อตกลงในสัญญาเช่าที่ให้กับเจ้าของบ้านท�าการ
ยึดทรัพย์สินของผู้เช่าได้นั้นไม่ถูกต้อง หากผู้ให้เช่าท�าการยึด
ทรัพย์สินของผู้เช่าอย่างผิดกฎหมาย ผู้เช่าอาจต้องติดต่อกับ
เจ้าของบ้านก่อน หากไม่ประสบความส�าเร็จ ให้ไปติดต่อแจ้ง
ความไว้ หากเจ้าของบ้านไม่ส่งคืนให้หลังจากที่จะได้รับการ
ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ศาลอาจสั่งให้ผู้ให้เช่าช�าระ
ให้ผู้เช่า $100 ต่อวัน ตลอดระยะเวลาที่ถูกยึดทรัพย์ไป โดย
รวมแล้วไม่เกิน $1,000 [RCW 59.18.230(4)]

การให้เช่าทรัพย์สนิท่ีผิดกฎหมาย [RCW 59.18.085]  เจ้าของ
บ้านไม่อาจจะให้เช่าห้องพักท่ีเป็นปัญหาหรอืผิดกฎหมาย
เน่ืองจากระเบียบกฎหมายการละเมดิท่ียังไม่ได้แก้ไขในปัจจบัุน 
เจ้าของบ้านอาจต้องรบัผิดชอบต่อค่าเช่าสามเดอืนหรือความ
เสยีหายร้ายแรงท่ีเกดิข้ึนซึง่ข้ึนอยู่กบัอะไรจะมากกว่า พร้อมท้ัง
ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความจากการให้เช่าทรพัย์สนิดงักล่าว
โดยเจตนา



หน้า 12 ของ 15  ข้อมูลส�าหรับผู้เช่า 

การแจ้งย้ายออกอย่างถูกต้องส�าหรับสัญญาการเช่าเดือนต่อ
เดือน —ยกเว้นข้าราชการทหาร สัญญาเช่าเดือนต่อเดือน 
สามารถยกเลิกได้โดยท่ีผู้เช่าต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน 20 วัน ถ้าผู้เช่าน้ันเป็นข้าราชการทหาร 
(รวมถึง ทหารประจ�าการหรือกองก�าลังส�ารอง) ถ้าผู้เช่าได้
รับการสั่งย้าย หรือไปรับราชการในสถานท่ีใหม่ โดยท่ีผู้เช่า
ต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบไม่น้อยกว่าย่ีสิบวันหลังจากได้
รับค�าสั่งย้ายดังกล่าว ในสถานการณ์เช่นน้ีการเช่าอาจจะถูก
ยกเลิกโดยคู่สมรสของผู้เช่าหรือลูกๆ [RCW 59.18.200]

การคุ้มครองเหย่ือ ผู้เช่าท่ีได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กบั
เจ้าของบ้านว่าตวัเองหรือสมาชิกในครัวเรือนตกเป็นเหยือ่ของ
ความรุนแรง การท�าร้ายทางเพศ หรือถกูคุกคาม ผู้เช่าดงักล่าว 
สามารถบอกเลิกสญัญาเช่าได้ทันทีเมือ่มกีารละเมดิค�าสัง่การ
ให้ความคุม้ครองท่ีถกูต้อง หรือผู้เช่าได้แจ้งท�าการแจ้งความไว้
กบัเจ้าหน้าที ่ส�าเนาค�าสัง่จะต้องมใีห้เจ้าของบ้านตรวจสอบได้ 
ผู้เช่าจะต้องยุติสญัญาเช่าภายใน 90 วนัของการกระท�าหรอื
เหตกุารณ์ท่ีน�าไปสูก่ารสัง่คุ้มครองหรือรายงานการบังคับใช้
กฎหมายท่ีเหมาะสม [RCW 59.18.570-585]

การคืนเงินค่ามัดจ�า [RCW 59.18.280]

หลังจากที่ผู้เช่าย้ายออกไปแล้ว เจ้าของบ้านมีหน้าที่ต้องช�าระ
เงินค่ามัดจ�าคืนภายใน 21 วันหรือส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าท�าไมต้องหักค่ามัดจ�าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ ขอ
แนะน�าให้ผู้เช่าที่จะย้ายออกทิ้งที่อยู่ติดต่อใหม่ให้กับเจ้าของ
บ้านทราบด้วย

ห้องเช่าจะต้องได้รับการบูรณะให้มีสภาพเช่นเดียวกับเมื่อผู้
เช่าย้ายเข้า ยกเว้นการสึกหรอตามปกติ เงินค่ามัดจ�าจะไม่
สามารถใช้เพื่อครอบคลุมการสึกหรอตามปกติหรือความเสีย
หายที่มีก่อนที่ผู้เช่าย้ายจะเข้ามา

เจ้าของบ้านถือว่าปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเมื่อได้ท�าการช�าระ
เงิน ออกหนังสือ หรือทั้งสองแล้ว โดยส่งเป็นจดหมายปิดอากร
แสตมป์เรียบร้อยผ่านไปรษณีย์สหรัฐภายใน 21 วัน หากผู้
เช่าฟ้องร้องต่อศาล และปรากฏว่าเจ้าของบ้านจงใจไม่ออก
หนังสือหรือคืนเงินให้ ศาลอาจมีค�าสั่งให้ช�าระเงินแก่ผู้เช่าถึง
สองเท่าของเงินมัดจ�าได้

การขับไล่
จากการไม่ช�าระค่าเช่า หากผู้เช่าได้ช�าระค่าเช่าช้าแม้แต่เพียง
วนัเดยีว ผู้ให้เช่าสามารถออกหนังสอืแจ้งเตอืนให้ช�าระภายใน
สามวนัหรอืย้ายออก หากผู้เช่าช�าระค่าเช่าท้ังหมดท่ีก�าหนด
ภายในสามวนั เจ้าของบ้านจะต้องยอมรบัค่าเช่าและไม่สามารถ
ขับไล่ผู้เช่าได้  เจ้าของบ้านไม่จ�าเป็นต้องยอมรับการช�าระเงนิ
เพียงบางส่วน 

การด�าเนินการตอบโต้ [RCW 59.18.240 -.250] หากผู้เช่า
ใช้สทิธทิางกฎหมาย เช่น ร้องเรยีนต่อหน่วยงานรฐัหรอืหักค่า
ซ่อมแซม กฎหมายก�าหนดห้ามไม่ให้เจ้าของบ้านด�าเนินการ
ตอบโต้ ตัวอย่างของการด�าเนินการตอบโต้อาจจะเป็นการเพ่ิม
ค่าเช่า ลดการให้บรกิาร หรือขบัไล่ผู้เช่า กฎหมายสนันิษฐาน
ว่าพฤติกรรมดงักล่าวเป็นการตอบโต้ หากเกดิข้ึนภายใน 90 
วนัหลังจากการกระท�าของผู้เช่า ยกเว้นในกรณท่ีีผู้เช่าได้
ท�าการฝ่าฝืนรฐับัญญตัขิณะท่ีมกีารเปล่ียนแปลง หากมกีาร
ฟ้องร้องกนัเกดิข้ึน ศาลและผู้พิพากษาตดัสนิให้ผู้เช่าชนะความ 
เจ้าของบ้านจะถกูสัง่ให้หยุดฤตกิรรมการตอบโต้พร้อมกบัช�าระ
ค่าเสยีหายและค่าทนายความให้ผู้เช่า

สิ้นสุดสัญญาเช่า

การแจ้งย้ายออกอย่างถูกต้องส�าหรับสัญญาเช่า หากผู้เช่า
จะย้ายออกเมื่อหมดอายุของสัญญาเช่า โดยทั่วๆ ไปแล้วก็ไม่
จ�าเป็นต้องแจ้งเจ้าของบ้านเป็นหนังสือ แต่อย่างไรก็ตาม ให้
ตรวจดูรายละเอียดในสัญญาการเช่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อ
ตกลงดังกล่าวระบุไว้ หากผู้เช่าพักอาศัยเกินวันหมดอายุของ
สัญญาเช่านั้น และเจ้าของบ้านเช่ายอมรับค่าเช่าของเดือนถัด
ไป การเช่าจะถือว่าเป็นแบบการเช่าเดือนต่อเดือน

ผู้เช่าที่ย้ายออกก่อนที่จะหมดอายุสัญญาเช่า จะต้องรับผิด
ชอบช�าระค่าเช่าในส่วนระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเช่านั้น 
แต่เจ้าของบ้านควรต้องพยายามหาผู้เช่ารายใหม่ในราคาที่
เหมาะสม ถ้าท�าไม่ได้ ผู้เช่าอาจจะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเช่าเกิน
กว่าระยะเวลาอันสมควร [RCW 59.18.310(1)]

การแจ้งย้ายออกอย่างถูกต้องส�าหรับสัญญาเช่าระยะยาว —
ยกเว้นข้าราชการทหาร สัญญาเช่าสามารถยกเลิกได้ถ้าผู้เช่า
เป็นข้าราชการทหาร (รวมถึง ทหารประจ�าการหรือกองก�าลัง
ส�ารอง) ถ้าผู้เช่าได้รับการสั่งย้าย หรือไปรับรับราชการใน
สถานที่ใหม่ โดยที่ผู้เช่าต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันหลังจากได้รับค�าสั่งย้ายดังกล่าว ในสถานการณ์
เช่นนี้การเช่าอาจจะถูกยกเลิกโดยคู่สมรสของผู้เช่าหรือลูกๆ 
[RCW 59.18.220]

การแจ้งย้ายออกอย่างถูกต้องส�าหรับสัญญาการเช่าเดือนต่อ
เดือน  เมื่อผู้เช่าต้องการที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่าเดือนต่อเดือน 
ต้องแจ้งต่อเจ้าของสถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หนังสือแจ้งจะต้องได้รับอย่างน้อย 20 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
การเช่า (หนึ่งวันก่อนที่จะครบก�าหนดค่าเช่า) ไม่นับวันที่ส่ง
หนังสือแจ้ง เจ้าของบ้านไม่สามารถก�าหนดให้ผู้เช่าต้องแจ้ง
ล่วงหน้า 20 วันก่อนการย้ายออก เมื่อเจ้าของบ้านต้องการให้
ผู้เช่าเดือนต่อเดือนย้ายออก ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า 20 วัน
(เฉพาะนอกเมืองซีแอตเทิลเท่านั้น) หากผู้เช่าย้ายออกโดยไม่
แจ้งให้ทราบอย่างถูกต้อง กฎหมายระบุให้ผู้เช่าต้องรับผิดต่อ
ค่าเช่าไม่น้อยกว่า: 30 วันนับจากวันที่ครบก�าหนดค่าเช่าครั้ง
ต่อไป หรือ 30 วันนับจากวันที่เจ้าของบ้านรู้ว่าผู้เช่าได้ย้าย
ออกไป แต่เจ้าของบ้านก็มีหน้าที่ๆ จะหาผู้เช่ารายใหม่ และ
หากได้ผู้เช่าใหม่ก่อนสิ้น 30 วัน ผู้เช่าเดิมต้องช�าระค่าเช่า
เฉพาะวันที่ผู้เช่ารายใหม่เริ่มต้นช�าระค่าเช่าเท่านั้น
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การไม่ปฏบัิติตามเงือ่นไขของข้อตกลงของการเช่า  หากผู้เช่า
ไม่ปฏบัิติตามข้อตกลงของการเช่า (ยกตัวอย่างเช่น การผิด
ข้อตกลงเล้ียงแมวท่ีระบุไว้ชดัแจ้งว่าไม่อนุญาตให้มสีตัว์เล้ียง) 
เจ้าของบ้านสามารถออกใบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10 วนัให้ท�า
ตามข้อตกลงหรือย้ายออก หากผู้เช่ากระท�าตามภายในระยะ
เวลาท่ีก�าหนด เจ้าของบ้านไม่สามารถด�าเนินการขบัไล่ได้

การสร้าง "ความเสียหายหรือความน่าร�าคาญ" หากผู้เช่า
ท�าลายทรัพย์สินของใช้ของสถานที่ให้เช่า ใช้สถานที่เพื่อ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกิจกรรมแก๊งหรือยาเสพติด 
สร้างความเสียหายต่อมูลค่าของทรัพย์สิน หรือรบกวนการใช้
สถานที่ของผู้เช่ารายอื่นๆ เจ้าของบ้านสามารถออกใบแจ้งให้
ย้ายออกภายในสามวัน ผู้เช่าจะต้องย้ายออกหลังจากได้รับ 
ใบแจ้งให้ทราบ ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่สู้ความกัน

การละเมดิกฎท่ีอยู่อาศัยท่ีห้ามการใช้ยาเสพตดิและเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ หากผู้เช่าสมคัรเข้าโครงการท่ีอยู่อาศัยปลอดยา
เสพติดและเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์น้อยกว่าสองปี แต่กลับมกีาร
ครอบครองหรือใช้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หรือยาเสพตดิ เจ้าของ
บ้านสามารถแจ้งให้ย้ายออกได้ล่วงหน้าสามวนั หากผู้เช่าปรับ
เปล่ียนได้ภายในหน่ึงวนั กไ็ม่อาจยุตสิญัญาเช่าได้ หากผู้เช่า
ไม่แก้ไขปัญหาการละเมดิภายในหน่ึงวนั กจ็ะต้องถกูยกเลิก
สญัญาเช่าและย้ายออก หากผู้เช่ามพีฤตกิรรมเดยีวกนัซ�า้อีก
ภายในหกเดอืน เจ้าของบ้านสามารถแจ้งให้ย้ายออกล่วงหน้า
สามวนั และผู้เช่าไม่มสีทิธท่ีิจะกระท�าใดๆ อีก

หนังสือแจ้ง เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถด�าเนินการตาม
กฎหมายกับผู้เช่าที่ไม่ยอมย้ายออก ใบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จะต้องออกตามกฎหมาย RCW 59.12.040

หากผู้เช่ายังคงไม่ยอมออกตามใบแจ้ง เจ้าของบ้านจะต้อง
ด�าเนินคดีในศาล ภายใต้ "การถือครองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย" หากศาลให้เจ้าของบ้านเป็นผู้ชนะ นายอ�าเภอจะสั่ง
ให้เป็นผู้ย้ายผู้เช่าออกจากห้องเช่า หากผู้เช่ายังไม่ยอมย้าย
ออก วิธีการทางกฎหมายที่เจ้าของบ้านจะบังคับย้ายผู้เช่าออก
คือ การด�าเนินคดีในศาลและส�านักงานนายอ�าเภอเท่านั้น

การแต่งตั้งบุคคลเพื่อรักษาการแทนผู้เช่าอันเนื่องมาจาก
การเสียชีวิตของผู้เช่า (RCW 59.18.590)

ผูเ้ชา่ซึง่เป็นผูค้รอบครองทีอ่ยูอ่าศยันัน้แต่เพยีงผูเ้ดียวสามารถ
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งให้เป็นผู้รักษาการแทนอันเนื่องมาจากการ
เสียชีวิตของผู้เช่าได้อย่างอิสระ หรือตามค�าขอของเจ้าของ
ที่ดิน การแต่งตั้งนั้นจะต้องเขียนแยกจากสัญญาเช่าซึ่งต้อง
ระบุชื่อผู้รักษาการแทน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ซึ่งใช้รับ 
ใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อความ
ที่ลงนามมอบอ�านาจให้เจ้าของที่ดินในเหตุการณ์ที่ผู้เช่าเสีย
ชีวิต (หากผู้ครอบครองที่อยู่อาศัยนั้นแต่เพียงผู้เดียว) เพื่อ
อนุญาตให้บุคคลผู้รักษาการแทนสามารถเข้าไปยังที่พักอาศัย

ของผู้เช่า ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า มอบเงินมัดจ�าคืนตาม
จ�านวนของแต่ละผู้เช่า และทิ้งทรัพย์สินของผู้เช่าที่คล้อง
กันกับความต้องการสุดท้ายของผู้เช่า และพินัยกรรม และ
กฎหมายการรับช่วงของผู้ตายที่ไม่มีพินัยกรรม และข้อความ
ที่ชัดแจ้งว่าการแต่งตั้งนั้นมีผลจนถึงผู้เช่ายกเลิกหรือแต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนคนใหม่ สิทธิ์ของการแต่งตั้งส�าหรับผู้เช่าซึ่ง
เสียชีวิตแล้วนั้นสิ้นสุดลงตามการแต่งตั้งตัวแทนผู้เช่าส�าหรับ
มรกดของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วหรือเมื่อมีมีบุคคลที่ระบุได้อ้าง
สิทธ์ว่าเป็นทายาทของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วตามกฎหมาย

การทิ้งบ้านไปหลังจากไม่ได้ช�าระค่าเช่า [RCW 59.18.310]

ภายใต้กฎหมาย การทิ้งบ้านไปหลังจากไม่ช�าระค่าเช่า และ
ได้บอกกล่าวอย่างชัดเจนโดยค�าพูดหรือการกระท�าถึงความ
ตั้งใจที่จะไม่พักอาศัยอยู่ต่อไป

เมื่อผู้เช่าทิ้งห้องพักไป เจ้าบ้านสามารถเข้าไปภายในบ้านและ
หยิบยกสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ ไปเก็บไว้ในที่ๆ ปลอดภัยพอสมควร 
และต้องส่งจดหมายแจ้งไปให้ผู้เช่าทราบว่าสิ่งของถูกเก็บไว้ 
ที่ใด และจะถูกน�าออกขายทอดตลาด หากเจ้าของบ้านไม่มีที่
อยู่ใหม่ของผู้เช่า จดหมายต้องส่งไปที่ห้องเช่า เพื่อจัดส่งต่อ
โดยบริการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา

เจ้าของบ้านต้องรอนานเท่าไหร่ก่อนจะขายทรัพย์สินที่ถูกทอด
ทิ้งไว้ได้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งของที่ทิ้งไว้ หากมูลค่ารวม
ของทรัพย์สินมีค่าน้อยกว่า $250 ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเจตนา
การขายให้กับผู้เช่าทราบทางจดหมายและให้รอเจ็ด (7) วัน 
รูปภาพครอบครัว ของระลึกและเอกสารส่วนบุคคลไม่สามารถ
ขายได้จนครบสี่สิบห้า (45) วันหลังจากที่เจ้าของบ้านได้ส่ง
จดหมายแจ้งไปยังผู้เช่าที่ทิ้งห้องพักไปได้ทราบแล้ว

หากมูลค่ารวมของทรัพย์สินมีมากกว่า $250 ผู้ให้เช่าจะต้อง
แจ้งเจตนาการขายให้กับผู้เช่าทราบทางจดหมาย และรอ สี่
สิบห้า (45) วัน เอกสารส่วนบุคคล รูปภาพครอบครัวและของ
ระลึก ไม่สามารถขายได้ในเวลาเดียวกันกับการขาย 
ทรัพย์สินอื่นๆ

เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้เป็นการช�าระแก่เจ้าของบ้าน 
เช่นช�าระเป็นค่าเช่าค้างช�าระ และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
และการขายสิ่งของ หากมีเงินเหลือ เจ้าของบ้านจะต้องเก็บ
เงินไว้เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี ถ้าไม่ได้มีการมารับไปภายในระยะ
เวลาดังกล่าวให้ตกเป็นของเจ้าของบ้าน

หากเจ้าของบ้านยึดสิ่งของผู้เช่าไปและศาลเห็นว่าไม่ใช่
เป็นการทิ้งบ้านไปในภายหลัง เจ้าของบ้านอาจจะถูกสั่งให้
ชดเชยผู้เช่าในความสูญเสียของทรัพย์สินพร้อมกับค่าใช้จ่าย
ของศาลและทนายความ ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่รู้
ว่าบ้านถูกทิ้ง เจ้าของบ้านจะต้องส่งคืนเงินค่ามัดจ�าหรือแจ้ง
เหตุผลของการไม่คืน ขั้นตอนนี้ไม่ใช้กับการจัดการทรัพย์สิน
ของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้ว ดูที่ "การทิ้งบ้านเนื่องจากผู้เช่าเสีย
ชีวิต” ด้านล่าง
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การทิ้งบ้านเนื่องจากถูกขับไล่ [RCW 59.18.312]
เมือ่ผู้เช่าได้รบัหมายให้ท�าการซ่อมแซมสบืเน่ืองจากการถกูขับ
ไล่ ผู้เช่าจะได้รบัแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากของเจ้าของสถาน
ท่ีถงึความรับผิดชอบในการซ่อมแซมสถานท่ีๆ ผู้เช่าท้ิงไปและ
ปล่อยให้ว่างลง ผู้เช่าจะได้รบัแบบฟอร์มเพ่ือขอให้เจ้าบ้านช่วย
เกบ็ทรัพย์สนิของผู้เช่า

เจ้าของบ้านจะต้องเกบ็ทรัพย์สนิของผู้เช่าถ้าผู้เช่าท�าค�าขอเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในสาม (3) วนัหลังได้รับหมายให้ท�าการ
ซ่อมแซมอันสบืเน่ืองมาจากการถกูขับไล่ หรอืหากเจ้าของบ้าน
รูว่้าผู้เช่าเป็นบุคคลทุพลภาพท่ีไม่สามารถร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ และผู้เช่าไม่ได้คัดค้านเข้าเกบ็สิง่ของ การร้องขอเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้จดัเกบ็อาจจะจดัส่งโดยบุคคลหรอืโดย
ทางจดหมายหรือส่งแฟกซ์ไปให้กบัเจ้าของบ้านตามท่ีอยู่หรอื
หมายเลขโทรสารท่ีระบุในแบบฟอร์มค�าขอท่ีมใีห้โดยเจ้าของ
บ้าน

หลังจากท่ีมกีารด�าเนินการตามหมายให้ท�าการซ่อมแซม 
อันสบืเน่ืองจากการถกูขับไล่ ผู้ให้เช่าอาจเข้าไปในสถานท่ีและ
เข้าครอบครองทรพัย์สนิใดๆ ของผู้เช่าท่ีเหลืออยู่ได้ โดยไม่ต้องมี
ค�าร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า เจ้าของบ้านอาจจะเลือก
ท่ีจะเกบ็ทรพัย์สนิของผู้เช่าหรอืน�าทรพัย์สนิของผู้เช่าไปฝากไว้
กบัท่ีรบัฝากสาธารณะท่ีใกล้ท่ีสดุ หากเจ้าของบ้านเลือกท่ีจะเกบ็
ทรพัย์สนิของผู้เช่าไว้ไม่ว่าจะได้รบัค�าร้องขอหรอืไม่กต็าม กไ็ม่
ต้องส่งคืนให้กบัผู้เช่าจนกว่าผู้เช่าจะช�าระค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนจรงิ
ในการเคล่ือนย้ายและการเกบ็รักษาแล้ว  แต่ว่าอย่างใดจะน้อย
กว่า ภายในสามสบิ (30) วนั

หากมลูค่ารวมของทรัพย์สนิมมีากกว่า $250 เจ้าของบ้านต้อง
แจ้งให้ผู้เช่าทราบถงึการขายท่ีอยู่ในระหว่างด�าเนินการ โดยส่ง
มอบทางบุคคลหรือจดหมายถงึทีอ่ยู่ล่าสดุของผู้เช่าท่ีรู้ หลังจาก
สามสบิ (30) วนันับจากวนัทีแ่จ้งให้ทราบ เจ้าของบ้านอาจจะขาย
ทรพัย์สนิรวมท้ังเอกสารส่วนบุคคล ภาพครอบครัว และของระลึก
ได้ และท�าการท้ิงทรัพย์สนิใดๆ ท่ีขายไม่ได้ไป

หากมลูค่ารวมของทรัพย์สนิมมีลูค่าเพียง $250 หรือน้อยกว่า 
เจ้าของบ้านต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบถงึการขายท่ีอยู่ในระหว่าง
ด�าเนินการโดยส่งมอบทางบุคคลหรอืจดหมายถงึท่ีอยู่ล่าสดุ
ของผู้เช่าท่ีรู้ หลังจากน้ันเจด็ (7) วนันับจากวนัแจ้งให้ทราบ 
เจ้าของบ้านอาจจะขายทรพัย์สนิรวมท้ังเอกสารส่วนบุคคล ภาพ
ครอบครวั และของระลึกได้ และท้ิงทรพัย์สนิใดๆ ท่ีไม่ได้ขายไป

เงนิท่ีได้จากการขายทรัพย์สนิอาจจะน�าไปหักหน้ีท่ีค้างช�าระกบั
เจ้าของบ้าน ส�าหรบัค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนจรงิและเหมาะสมในการ
เคล่ือนย้ายและจดัเกบ็ของทรัพย์สนิใดๆ แล้วแต่อย่างใดจะน้อย
กว่า ค่าใช้จ่ายไม่อาจจะเกนิต้นทุนท่ีแท้จรงิหรือท่ีเหมาะสมใน
การเคล่ือนย้ายและการเกบ็รักษา แล้วแต่ว่าอย่างใดจะน้อยกว่า 
หากมเีงนิเหลือ เจ้าของบ้านจะต้องเกบ็ไว้ให้ผู้เช่าเป็นเวลาหน่ึง 
(1) ปี หากไม่มารบัภายในหน่ึงปี (1) เงนิท่ีเหลือจะถกูกระท�า
เหมอืนทรัพย์สนิท่ีถกูทอดท้ิงและน�าไปฝากไว้กบั Washington 
State Depart ment of Revenue (กรมสรรพกรของรฐัวอชงิตนั)

ดูที่ RCW 59.18.312

การทิ้งบ้านเนื่องจากผู้เช่าเสียชีวิต (RCW 59.18.595)
หากเจ้าของบ้านทราบว่าผู้เช่าซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่อยู่อาศัย
นั้นแต่เพียงผู้เดียวเสียชีวิต เจ้าของบ้านจะต้องส่งหนังสือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมายหรือด้วยตนเองถึง
ตัวแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บุคคลที่ได้รับมองหมาย บุคคลที่
สามารถติดได้ยามฉุกเฉิน หรือทายาทของผู้เช่าที่รู้จัก หนังสือ
แจ้งนั้นต้องระบุชื่อของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วและที่อยู่ของที่
อยู่อาศัยนั้น วันที่โดยประมาณที่ผู้เช่าเสียชีวิต จ�านวนค่าเช่า
รายเดือนและวันที่ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่านั้นหนังสือแจ้งนั้นจะ
ต้องระบุข้อความว่าการเช่าจะยุติลงภายใน 15 วันนับจากวัน
ที่ส่งไปรษณีย์หรือวันที่เจ้าของที่ไปแจ้งด้วยตนเอง หรือจาก
วันที่จ่ายค่าเช่า ให้ถือตาม วันที่ใดก็ตามที่ช้าที่สุด เว้นแต่ว่า
ภายใน 15 วันที่ก�าหนดนั้น ตัวแทนผู้เช่าท�าสัญญากับเจ้าของ
บ้านว่าจะช�าระค่าเช่าล่วงหน้าไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ผู้เช่า
เสียชีวิตเพื่อจัดการขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า และเพื่อ ให้ 
การเช่าสิ้นสุดลง ณ ระยะเวลาที่ช�าระค่าเช่าแล้วหนังสือแจ้ง
จะต้องระบุว่าข้อผิดพลาดในการขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า
ก่อนที่การเช่าจะถูกยุติหรือสิ้นสุดลงนั้นจะอนุญาตให้เจ้าของ
บ้านเข้าไปยังที่พักอาศัยและครอบครองทรัพย์สินใดก็ตามที่
พบในที่ดินแล้วจัดเก็บในสถานที่ที่จัดว่าปลอดภัย หรือคิดเงิน
ตามค่าใช้จ่ายจริงหรือที่เหมาะสม อย่างใดก็ตามที่น้อยกว่า 
ส�าหรับการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บทรัพย์สินนั้น และขายหรือ
ทิ้งทรัพย์สินนั้นหลังจากการแจ้งที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย
ระบุ ส�าเนาการแต่งตั้งผู้แทนผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตต้องแนบไป
พร้อมกับหนังสือแจ้งด้วย

หากเจ้าของบ้านต้องมอบคืนทรัพย์สินที่ผู้เช่าครอบครองแก่
ตัวแทนผู้เช่าตามใบรับค�าขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรหากค�าขอ
นั้นได้ท�าไว้ล่วงหน้าเพื่อยุติการเช่า หรือวันที่อื่นใดก็ตามที่
ตกลงพ้องกันทั้งสองฝ่าย ตัวแทนผู้เช่าจะต้องมอบรายการ
สิ่งของของทรัพย์สินทั้งหมดที่ขนย้ายให้แก่เจ้าของบ้านและ
ลงนามรับทราบว่าตัวแทนผู้เช่านั้นได้มอบสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของและไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินอีกต่อไป

หากไม่มีตัวแทนผู้เช่าคนใดแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินของ ผู้
เช่า เจ้าของบ้านจะต้องส่งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับ
ที่ 2 ทางไปรษณีย์ก่อนจะขายหรือทิ้งทรัพย์สินของผู้เช่าซึ่ง
เสียชีวิตแล้ว หากตัวแทนผู้เช่าตกลงว่าจะจ่ายค่าเช่า ล่วงหน้า 
เจ้าของบ้านต้องส่งหนังสือแจ้งฉบับที่ 2 ทางไปรษณีย์ไปยัง
ตัวแทนบุคคล บุคคลที่ได้รับมอบหมาย บุคคลที่สามารถติดได้
ยามฉุกเฉิน หรือทายาทของผู้เช่าที่รู้จัก และส่งไปที่พักอาศัย
ที่ผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วเคยอาศัยอยู่ หนังสือแจ้งฉบับที่ 2 นี้จะ
ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อ
ส�าหรับผู้แทนผู้เช่าซึ่งตกลงช�าระค่าเช่าล่วงหน้า จ�านวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า วันที่ที่ช�าระค่าเช่า หนังสือแจ้งจะต้องระบุ
ข้อความว่าเจ้าของบ้านสามารถขายหรือท�าลายทรัพย์สินใด 
ณ หรือหลังจากวันที่ค่าช�าระค่าเช่าหรือ 45 วัน หลังจากส่ง
หนังสือแจ้งฉบับที่ 2 วันที่ใดก็ตามที่ช้าที่สุด หากตัวแทนผู้เช่า
ไม่อ้างสิทธิ์หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน



 ข้อมูลส�าหรับผู้เช่า หน้า 15 ของ 15 

หากเจ้าของบ้านเก็บทรัพย์สินไว้ในที่เก็บของ เจ้าของบ้าน
ต้องส่งหนังสือแจ้งฉบับที่ 2 ทางไปรษณีย์ (หากยังไม่เคย
ส่ง) ไปยังตัวแทนบุคคลใด บุคคลที่ได้รับมอบหมาย บุคคลที่
สามารถติดได้ยามฉุกเฉิน หรือทายาทของผู้เช่าที่รู้จัก และส่ง
ไปที่พักอาศัยที่ผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วเคยอาศัยอยู่ หนังสือแจ้ง
จะต้องระบุข้อความว่าเจ้าของบ้านสามารถขายหรือท�าลาย
ทรัพย์สินใด ณ หรือหลังจากวันที่ค่าช�าระค่าเช่าหรือ 45 วัน 
หลังจากส่งหนังสือแจ้งฉบับที่ 2 วันที่ใดก็ตามที่ช้าที่สุด หาก
ตัวแทนผู้เช่าไม่อ้างสิทธิ์หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

เจ้าของบ้านต้องมอบคืนทรัพย์สินที่ผู้เช่าครอบครองแก่
ตัวแทนผู้เช่าตามใบรับค�าขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรหากค�าขอ
นั้นได้ท�าไว้ตามเวลาที่เหมาะสม ตัวแทนผู้เช่าจะต้องช�าระ
ค่าใช้จ่ายตามจริงหรือที่เหมาะสม อย่างใดก็ตามที่น้อยกว่า 
ส�าหรับการขนย้ายหรือจัดเก็บ และจะต้องมอบรายการสิ่งของ
ของทรัพย์สินทั้งหมดที่ขนย้ายให้แก่เจ้าของบ้านและลงนาม
รับทราบว่าตัวแทนผู้เช่านั้นได้มอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและ
ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินอีกต่อไป

หากตัวแทนผู้เช่าไม่ติดต่อเจ้าของบ้านหรือย้ายทรัพย์สิน
ของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วตามเวลาที่เหมาะสม เจ้าของบ้าน
สามารถขายหรือทิ้งทรัพย์สิ้นที่เก็บไว้ได้ ยกเว้นเอกสารส่วน
บุคคลและรูปถ่ายส่วนบุคคล หากทรัพย์สินนั้นมีราคาตลาดที่
เป็นธรรมมากกว่า $1,000 เจ้าของบ้านต้องขายทรัพย์สินใน
กระบวนการทางการค้าที่เหมาะสม ทรัพย์สินที่ไม่ได้ท�าการ
ขายจะต้องถูกทิ้งในวิธีการที่สมเหตุสมผล

เอกสารหรือรูปถ่ายส่วนบุคคลที่ผู้แทนผู้เช่าไม่ได้อ้างสิทธิ์นั้น
จะต้องถูกเก็บเป็นเวลา 90 วันหลังจากขายหรือทิ้งทรัพย์สิ้น
ของผู้เช่าไปแล้วซึ่งต้องถูกท�าลายหรือเก็บไว้เพื่อประโยชน์
ของทายาทใดก็ตามของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้ว

เจ้าของบ้านหรือลูกจ้างของเจ้าของบ้านไม่สามารถครอบ
ครองทรัพย์สินของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งถูกขายหรือทิ้ง เจ้าของบ้านสามารถด�าเนิน 
ขั้นตอนการขายทรัพย์สินของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วเพื่อเงินที่
ผู้เช่าเป็นหนี้ไว้แก่เจ้าของที่ดินตามราคาจริงและสมเหตุสมผล
ส�าหรับการขนย้ายและจัดเก็บทรัพย์สิน อย่างใดก็ตามที่น้อย
กว่า หากมีรายได้เกินกว่าหนี้นั้น เจ้าของบ้านจะต้องเก็บเงิบ
ส่วนเกินนั้นเป็นเวลา 1 ปี หากไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิ์เงินส่วนนั้น
ก่อนระยะเวลาหนึ่งปีที่ก�าหนด จะต้องฝากยอดเงินนั้นจะไว้ที่  
Washington State Department of Revenue ในฐานะ
ทรัพย์สินที่ถูกละทิ้ง

เจ้าของบ้านจะต้องคืนค่าเช่าส�ารองแก่ผู้แทนผู้เช่าและให้
ข้อความที่ครบถ้วนและเฉพาะเจาะจงส�าหรับเงินมัดจ�าที่ยึดไว้
พร้อมกับการช�าระเงินคืนของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้วภายใน 14 
วันหลังจากผู้แทนผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สิน

หากเจ้าของบ้านละเมิดข้อก�าหนดการละทิ้งเหล่านี้ เจ้าของ 
บ้านอาจมีความผิดต่อทรัพย์สินของผู้เช่าซึ่งเสียชีวิตแล้ว 
ส�าหรับความสูญเสียซึ่งมีอยู่ในเวลานั้น คู่ความในการ กระท�า
ใดก็ตามที่เกี่ยวกับข้อก�าหนดเหล่านี้อาจ ต้องช�าระค่าใช้จ่าย
และค่าทนายที่สมเหตุสมผล

ใบเสร็จ

เจ้าของบ้านต้องให้ใบเสร็จแก่ผู้เช่าทุกครั้งเมื่อมีการช�าระด้วย
เงินสด เจ้าของบ้านจะต้องให้ใบเสร็จแก่ผู้เช่าทุกครั้งเมื่อมี
การช�าระเงินด้วยวิธีอื่นใดนอกจากเงินสดตามค�าขอของผู้เช่า
ซึ่งรวมถึงการช�าระค่าเช่า เงินมัดจ�า ค่าธรรมเนียม ค่าจอดรถ 
ค่าเก็บของ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการเช่า ดูที่ RCW 
59.18.063

ส�าเนาเอกสาร

หากรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางกายภาพ
ของอาคารที่ให้เช่ามีตามที่อ้างไว้ใน RCW 59.18.260 และ 
SMC 7.24.030.C ผู้เช่าจะต้องได้รับส�าเนารายการซึ่งได้รับ
การลงนามจากทั้งฝ่ายเจ้าของที่ดินและผู้เช่า

หากมีหลักฐานสัญญาการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าของ
บ้านต้องให้ส�าเนาทั้งหมดแก่ผู้เช่าทุกคนที่ลงนามในสัญญา 
เจ้าของบ้านจะต้องมอบส�าเนาสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เพิ่มหากผู้เช่าร้องขอระหว่างการเช่า

ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สิ่งที่แนบมากับเอกสารฉบับนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลง
ทะเบียนเพื่อเลือกตั้ง และวิธีด�าเนินการหากลงทะเบียนแล้ว 
วิธีการปรับปรุงที่อยู่เมื่อคุณย้าย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่  
www.kingcounty.gov/depts/elections



เสียงของคณุส�ำคญั! 
www.kingcounty.gov/depts/elections

BALLOTS

การเลือกตัง้!
อยำ่ลืมลงทะเบียนส�ำหรับ

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


ยินดีต้อนรับสูบ้่ำน!
มีหลำยเร่ืองท่ีต้องท�ำเม่ือย้ำยไปยงับ้ำนหลงัใหม ่กำร

ปรับปรุงทะเบียนผู้ มีสทิธ์ิเลือกตัง้เป็นหนึง่ในภำระ

ส�ำคญัตำ่ง ๆ ท่ีต้องไมล่ืม 

หากคุณลงทะเบยีนแล้ว

น่ีคือ 5 วธีิการปรับปรุงที่อยู่ของคุณแบบง่ายๆ 

• หากคุณมีใบอนุญาตขับข่ีของรัฐ Washington หรือบตัรประจ�าตวัประชาชน

ประจ�ารัฐ คุณสามารถลงทะเบยีนทางออนไลน์ได้ 

• ส่งไปรษณีย์แบบฟอร์มการลงทะเบยีนที่แนบมากับข้อมูลส�าหรับผู้เช่านี ้ 

• ส่งอีเมลไปที่ elections@kingcounty.gov พร้อมช่ือ วันเกดิ ที่อยู่เดมิ และที่อยู่

ไปรษณีย์เดมิของคุณ มาพร้อมกับที่อยู่ใหม่และที่อยู่ไปรษณีย์ใหม่ของคุณ 

• โทรตดิต่อ 206-296-VOTE (8683) ซ่ึงพร้อมให้บริการ 120 ภาษา 

• ตดิต่อด้วยตวัเองที่ส�านักงานใหญ่ หน่วยเลือกตัง้เขตคงิ ใน Renton หรือ หน่วย

งานการลงทะเบยีนผู้ลงคะแนนเสียง ใน Seattle

หากต้องการลงทะเบยีน
  

มีวธีิการลงทะเบยีนเพื่อเลือกตัง้อยู่ 3 วธีิดงันี ้

• หากคุณมีใบอนุญาตขับข่ีของรัฐ Washington หรือบตัรประจ�าตวัประชาชนประจ�ารัฐ 

คุณสามารถลงทะเบยีนทางออนไลน์ได้ 

• ส่งไปรษณีย์แบบฟอร์มการลงทะเบยีนที่แนบมากับข้อมูลส�าหรับผู้เช่านี ้ 

• ตดิต่อด้วยตวัเองที่ส�านักงานใหญ่ หน่วยเลือกตัง้เขตคงิ ใน Renton หรือ หน่วยงานการ

ลงทะเบยีนผู้ลงคะแนนเสียง ใน Seattle

อยำ่ลืมเปลี่ยนท่ีอยูข่องคณุอยำ่งน้อย 

29 วนัก่อนวนัเลือกตัง้ ตรวจสอบ

ปฏิทินกำรเลือกตัง้

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
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Instructions

Use this form to register to vote  
or update your current registration.

Print all information clearly using  
black or blue pen. Mail this completed 
form to your county elections office 
(address on back).

Deadline  
This registration will be in effect for the 
next election if postmarked no later than 
the Monday four weeks before Election Day. 

Voting 
You will receive your ballot in the mail. 
Contact your county elections office for 
accessible voting options.

Public Information 
Your name, address, gender, and date of 
birth will be public information.

Notice 
Knowingly providing false information 
about yourself or your qualifications 
for voter registration is a class C felony 
punishable by imprisonment for up to  
5 years, a fine of up to $10,000, or both.

Public Benefits Offices 
If you received this form from a public 
benefits office, where you received the 
form will remain confidential and will be 
used for voter registration purposes only. 

Registering or declining to register will 
not affect the assistance provided to 
you by any public benefits office. If you 
decline to register, your decision will 
remain confidential. 

If you believe someone interfered with 
your right to register, or your right to 
privacy in deciding whether to register, 
you may file a complaint with the 
Washington State Elections Division.

Contact Information
If you would like help with this form, contact 
the Washington State Elections Division.

web     www.vote.wa.gov 
call      (800) 448-4881 
email    elections@sos.wa.gov 
mail  PO Box 40229 
  Olympia, WA 98504-0229

last first  middle  suffix

date of birth (mm/dd/yyyy)         gender 

residential address in Washington  apt #

city  ZIP

mailing address, if different 

city   state and ZIP

phone number (optional)    email address (optional)

1 Personal Information

If you answer no, do not complete this form.

  yes   no  I am a citizen of the United States of America. 

  yes   no  I will be at least 18 years old by the next election.

2 Qualifications

  yes   no   I am currently serving in the military.  
Includes National Guard and Reserves,  
and spouses or dependents away from home due to service.

  yes   no  I live outside the United States. 

3 Military / Overseas Status

If you do not have a Washington driver license,  
permit, or ID, you may use the last four digits of  
your Social Security number to register.

x x x - x x -

4 Identification — Washington Driver License, Permit, or ID

This information will be used to update your current registration, if applicable.

former last name first middle

former residential address  city                                                  state and ZIP

5 Change of Name or Address

date 
here

sign  
here

I declare that the facts on this voter registration form are true. I am a citizen of the United States,  
I will have lived at this address in Washington for at least thirty days immediately before the next 
election at which I vote, I will be at least 18 years old when I vote, I am not disqualified from voting 
due to a court order, and I am not under Department of Corrections supervision for a  
Washington felony conviction.

6 Declaration

Washington State Voter Registration Form 
Register online at www.myvote.wa.gov.

 For official use:

2 / 2016
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Please write your county elections office address below:

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

PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229

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