
13 32 20   |   fairtrading.nsw.gov.au Thai - Tenant Information Statement  |  March 2020    Page 1/6

ต้องแนใ่จว่าท่านได้อ่านเอกสารข้อมูลนี้ อยา่งถ่ีถ้วนก่อนเซ็นชื่อ
ในข้อตกลงการเชา่ท่ีอยูอ่าศัย   ถามค�าถามหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ในข้อตกลงนั้นท่ีไมเ่ข้าใจ

โปรดระลึกว่า  ท่านก�าลังท�าสัญญาท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย
โดยไมม่ีการระงับระยะเวลา   ท่านต้องแนใ่จว่าท่านเข้าใจและ
ตกลงในสิ่งท่ีท่านก�าลังเซ็นชื่อ

เจ้าของบา้นหรอืเอเยน่ต์ต้อง: 
• แนใ่จว่าสถานท่ีนั้นว่าง  สะอาดพอสมควร  เหมาะท่ีจะอาศัย

อยูไ่ด้และอยูใ่นสภาพได้รับการซอ่มแซมอยา่งดีเมื่อเริ่มต้น
การเชา่

• จัดการและรักษาสถานท่ีให้อยูใ่นสภาพท่ีได้รับการซอ่มแซม
อยา่งพอสมควร

• ตรงตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย   
(เชน่ รั้วรอบสระน�า  การติดต้ังไฟฟ้า  เครื่องตรวจจับควัน   
ความปลอดภัยของหน้าต่างและเฉลียง)

• ให้แนใ่จว่าสถานท่ีมีความปลอดภัย พอสมควร

• เคารพความเป็นสว่นตัวของท่าน  และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การเข้าสถานท่ีและการแจ้งล่วงหน้า

เมื่อเช่าบา้น ท่านต้อง:
• จ่ายค่าเชา่ตรงตามเวลา

• รักษาสถานท่ีให้สะอาดพอสมควรและไมเ่สียหาย   
และให้อยูใ่นสภาพเดียวกับท่ีเป็นอยูเ่มื่อ ท่านย้ายเข้า  
(ยอมให้มีการสึกหรอและการเสียหายท่ีเป็นธรรมดา)

• ไมใ่ช้สถานท่ีส�าหรับการกระท�าใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย

• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ ในข้อตกลงการเชา่

• เคารพสิทธิของเพื่อนบ้านท่ีเก่ียวกับ ความสงบ ความสะดวก
สบายและความเป็นสว่นตัว 

สิง่ทีท่่านต้องได้รบัการบอกกล่าว ก่อนท่านเซน็ชื่อในข้อ
ตกลง
บางทีสถานท่ีให้เชา่มีประวัติบางอยา่งท่ีท่านควรรู้ก่อนท่ีท่าน
เซ็นชื่อในข้อตกลง

เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ต้องแจ้งแก่ท่านหากสถานท่ี:

• มีการวางแผนว่าจะขาย

• อยูใ่นระหว่างการด�าเนินเรื่องในศาล  โดยท่ีผู้รับจ�านอง
ก�าลังพยายามเข้าครอบครองสถานท่ีนั้น

• อยูใ่นแผนสตราตา  และก�าลังมีการต้ังคณะกรรมการสตรา
ตาชุดใหมเ่พื่อด�าเนินการ 

เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ต้องแจ้งแก่ท่านด้วยถ้ารู้ความเป็นจริง
ดังต่อไปนี้ว่าสถานท่ี: 

• เคยมีน�าท่วมจากสภาพอากาศตามธรรมชาติหรือถูกไฟป่า
ในชว่งระยะ 5 ปีท่ีแล้ว

• มีการเสี่ยงด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยท่ีส�าคัญ (เว้นแต่
เห็นชอบจากบุคคลท่ีมีเหตุผลเมื่อตรวจสอบสถานท่ี)

• เคยเป็นแหล่งท่ีเกิดอาชญากรรมรุนแรงอยา่งหนัก (เชน่ การ
ฆาตกรรม หรือการท�าร้ายท่ีรุนแรง) ในชว่งระยะ 5 ปีท่ีแล้ว

• อยูใ่นรายการ loose-fill asbestos insulation register

• เคยใช้เป็นสถานท่ีผลิตหรือเพาะปลูกยาเสพติด หรือพืชต้อง
ห้ามในชว่งระยะ 2 ปีท่ีแล้ว

• เป็นสว่นหนึ่งของอาคารท่ีได้รับค�าสั่งเรื่องความปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือค�าสั่งให้มีการแก้ไขผลิตภัณฑ์ในตัวอาคาร 
(หรือการแจ้งว่าจะมีการออกค�าสั่งเหล่านี้) เนื่องจากมี
ประเด็นเก่ียวกับวัสดุภายนอกตัวอาคารติดไฟได้

• เป็นสว่นหนึ่งของอาคารท่ีมีการยื่นขอใบอนุญาตท�าการ
ปรับปรุงแก้ไข  เก่ียวกับวัสดุภายนอกตัวอาคารติดไฟได้

• อยูใ่นแผนสตราตาท่ีก�าหนดท�าการปรับปรุงหรือท�าการ
ซอ่มแซมใหญใ่นบริ เวณสว่นรวมระหว่างระยะเวลายาว
ของข้อตกลงเชา่

• ได้รับผลจากการก�าหนดโซนตามกฎหมายท่ีท�าให้ไมอ่นุญาต
ให้ท่านมีท่ีจอดรถ และมีแต่การจอดรถท่ีต้องจ่ายเงินใน 
บริเวณนั้น

• มีบริการก�าจัดขยะของเทศบาลท่ีแตกต่างไปจากสถานท่ี
แหง่อ่ืน ๆ ในบริเวณเทศบาลนั้น

• มีทางรถเข้าหรือทางเดินท่ีผู้อ่ืนมีสิทธิ์ ใช้ได้

เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์อาจมีความผิดถ้าไมป่ฏิบัติตาม 
เง่ือนไขข้างต้น 

มีนาคม 2020

เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ต้องให้ Tenant information 
statement  แก่ผู้เชา่ทุกคน  ก่อนการเซ็นชื่อในข้อตกลง
การเชา่ท่ีอยูอ่าศัย

เริม่การเช่า

ค�าชีแ้จงข้อมูลส�าหรบัผูเ้ช่า
สิง่ทีท่่านต้องรูก่้อนเริม่เชา่

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/loose-fill-asbestos-insulation/public-register-of-affected-properties
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สิง่ท่านต้องได้รบัก่อนทีท่่านเซน็ชื่อ ในข้อตกลง
ก่อนท่ีท่านเซ็นชื่อในข้อตกลงหรือย้ายเข้าสถานท่ี เจ้าของบ้าน
หรือเอเยน่ต์ต้องใหท่้าน:

• ค�าชี้แจงข้อมูลส�าหรับผู้เชา่

• ข้อตกลงเสนอการเชา่ ท่ีกรอกในเนื้อท่ีว่างท่ีมีให้

• รายงานสภาพของสถานท่ีท่ีกรอกโดย เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ 
เป็นแผน่กระดาษ 2 ชุด หรือส�าเนาอิเล็กทรอนิกส์  1 ชุด

• ข้อบังคับทางกฎหมาย ถ้าสถานท่ีนั้นอยูใ่นแผนสตราตา

สิง่ท่านต้องได้รบั ในเวลาทีท่่านเซน็ชื่อในข้อตกลง
ในเวลาท่ีท่านเซ็นชื่อในข้อตกลงหรือย้ายเข้าสถานท่ี เจ้าของบ้าน
หรือเอเยน่ต์ต้องใหท่้าน:

• ใบรับรองแสดงการปฏิบัติตาม หรือใบรับรอง การก่อสร้าง 
(ออกให้ภายใน 3 ปีท่ีแล้ว) ส�าหรับสระน�าหรือสปาท่ีอยูภ่ายใน
บริเวณ   ซึ่งไมจ่�าเป็นถ้าท่านเชา่สถานท่ีแบบสตราตาหรือ
ชุมชน ท่ีมีสถานท่ีมากกว่า 2 บ้าน

ก่อนหรอืตอนเริม่ต้นของการเช่า
เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ต้องใหท่้าน:

• กุญแจ (หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เปิดอยา่งอ่ืน  หรือข้อมูล)  
ท่ีใช้เปิดล็อคใด ๆ หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย   
โดยท่ีผู้เชา่แต่ละคนท่ีมีชื่อในข้อตกลงไมต้่องจ่ายเงิน

สถานทีต้่องเหมาะสมส�าหรบัการอยูอ่าศยั
สถานท่ีต้องสะอาดพอสมควร   เหมาะสมส�าหรับการอยูอ่าศัย 
และอยูใ่นสภาพท่ีได้รับการซอ่มแซมอยา่งดีพอ 

เพื่อท่ีจะเหมาะสมส�าหรับการอยูอ่าศัย  สถานท่ีนั้นต้อง  
(อยา่งน้อยท่ีสุด) :

1.  มีโครงสร้างท่ีแข็งแรง

2.  มีแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงไฟอยา่งพอเพียงในทุกห้อง   
ยกเว้นห้องเก็บของหรืออู่จอดรถ

3.  มีการระบายลมอยา่งพอเพียง

4.  มีบริการไฟฟ้าหรือก๊าซ  และมีซ็อกเก็ตส�าหรับไฟฟ้าหรือก๊าซ
พอเพียงส�าหรับแสงสว่าง  ความร้อนและอุปกรณ์เครื่องใช้อ่ืน ๆ

5.  มีท่อประปาและการระบายน�าอยา่งพอเพียง

6.  มีการต่อท่อน�าท่ีสามารถมีน�าร้อนและน�าเย็น เพื่อใช้ด่ืม  
ซักล้างและท�าความสะอาด

7.  มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องน�า   รวมถึงส้วมและท่ีอาบน�าท่ี
อ�านวยความเป็นสว่นตัวแก่ผู้ใช้

สถานท่ีอาจมีประเด็นอ่ืนท่ีท�าให้ไมเ่หมาะสมท่ีท่านจะอยูอ่าศัย  
แม้ว่าจะครบถ้วนตามมาตรฐานขั้นต�าท้ัง 7 ข้อข้างต้น  ก่อนท่ีท่าน
เชา่สถานท่ี  ท่านควรแจ้งแก่เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ให้ด�าเนินการ 
(เชน่ท�าการซอ่มแซม)  เพื่อให้แนใ่จว่าสถานท่ีนั้นเหมาะสมท่ีจะ
อยูอ่าศัย  

ข้อตกลงการเช่าทีอ่ยูอ่าศยั   
ข้อตกลงการเชา่เป็นข้อตกลงตามกฎหมาย  ต้องรวมข้อก�าหนด
มาตรฐานท่ีเปล่ียน แปลงหรือตัดออกไมไ่ด้อาจจะรวมข้อก�าหนด
เพิ่มเติมด้วย   ข้อตกลงด้วยวาจายังคงมีผลผูกพันท่าน และ
เจ้าของบ้าน 

รายงานสภาพสถานที ่ 
ท่านควรได้รับรายงานสภาพสถานท่ี  ก่อนท่ีท่านจะเซ็นชื่อใน
ข้อตกลง  ซึ่งเป็นรายงานท่ีบันทึกโดยเจ้าของบ้าน หรือเอเยน่ต์  
รายงานนี้เป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญท่ีท่านควรใช้เวลาตรวจดูสภาพ
ของสถานท่ีตอนเริ่มการเชา่  ถ้าท่านไมต่รวจดูรายงานนี้อยา่งถูก
ต้อง อาจมีการหักค่าเสียหายจากเงินบอนด์มัดจ�าของท่าน (หลัง
จากท่ีท่านย้ายออก)  เพื่อชดใช้ค่าเสียหายท่ีมีอยูก่่อนแล้วเมื่อ 
ตอนท่ีย้ายเข้า 

ท่านต้องตรวจดูและท�ารายงานสภาพสถานท่ีให้เสร็จ  สง่ส�าเนาให้
เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ภายใน 7 วัน หลังจากย้ายเข้า  และท่าน
ต้องเก็บส�าเนาท่ีครบถ้วนไว้ด้วยชุดหนึ่ง

ค่าเช่า ใบเสรจ็ และบนัทึก  
ค่าเชา่คือการจ่ายเงินเป็นประจ�าท่ีท่านจ่าย ให้เจ้าของบ้าน เพื่อท่ี
จะอาศัยอยูใ่นสถานท่ีนั้น   ท่านจะไมถู่กขอให้จ่ายค่าเชา่ล่วงหน้า
มากกว่า 2 อาทิตย์    เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ของท่านไมส่ามารถ
เรียกร้องให้จ่ายค่าเชา่ จนกว่าจะถึงก�าหนดจ่าย

เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์อาจแจ้งบอกเลิก สัญญาเชา่ ภายใน 14 
วัน  ถ้าท่านจ่ายค่าเชา่ช้าเกินกว่า 14 วัน

เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ต้อง:

• ให้ใบเสร็จรับเงินค่าเชา่แก่ท่าน (ยกเว้นเมื่อจ่ายค่าเชา่เข้าบัญชี
ธนาคารท่ีก�าหนดไว้)

• เก็บบันทึกค่าเชา่ท่ีท่านจ่าย

• ให้ส�าเนาบันทึกการจ่ายค่าเชา่แก่ท่าน ภายใน 7 วัน หลังจาก
ท่านขอเป็นลายลักษณ์อักษร

เงินบอนด์การเช่า
เงินบอนด์คือเงินท่ีท่านอาจต้องจ่ายเมื่อเริ่มการเชา่เพื่อเป็นหลัก
ความปลอดภัย  ต้องจ่ายเป็นเงินและไมใ่ชเ่ป็นการรับประกัน   
เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ของท่านสามารถขอให้จ่ายบอนด์เพียง
จ�านวนเดียวในข้อตกลงการเชา่  เงินบอนด์ต้องไมม่ากกว่าค่าเชา่ 
4 อาทิตย์ ถ้าเจ้าของบ้านยินยอมท่านสามารถขอจ่ายเงินบอนด์
เป็นงวด

เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ไมส่ามารถขอให้ท่านจ่ายเงินบอนด์ก่อน
การเซ็นชื่อในข้อตกลงการเชา่   ถ้าท่านจ่ายเงินบอนด์ให้ Fair 
Trading โดยตรงโดยใช้  Rental Bonds Online (บอนด์ค่าเชา่
ออนไลน์ (RBO)  เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์จะได้รับการยืนยันการ
จ่ายนี้ก่อนท่ีเขาจะสรุปข้อตกลงการเชา่

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/renting/rental-bonds-online
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เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์จะต้องให้ท่านเลือกจ่ายเงินบอนด์
ทาง RBO ได้  ท่านสามารถใช้  RBO จ่ายบอนด์ของท่านได้อยา่ง
ปลอดภัยให้ NSW Fair Trading โดยใช้บัตรเครดิต หรือ BPAY โดย
ไมต้่องกรอกและเซ็นชื่อในแบบฟอร์มสง่เงินบอนด์  หลังจากท่ีลง
ทะเบียนแล้วครั้งหนึ่งท่านสามารถใช้บัญชี RBO  ส�าหรับการเชา่
ต่อไปในอนาคต

ถ้าท่านตัดสินใจไมใ่ช้ RBO ท่านควรขอแบบฟอร์มสง่เงินบอนด์
จาก เอเยน่ต์หรือเจ้าของบ้าน เพื่อเซ็นชื่อและสง่ให้ Fair Trading   
เจ้าของบ้านจะต้องฝากเงินบอนด์ท่ีท่านจ่ายกับ Fair Trading   
ภายใน 10 วันท�างาน   ถ้าจ่ายเงินบอนด์ให้แก่เอเยน่ต์   เอเยน่ต์
ต้องฝากเงินกับ Fair Trading ภายใน 10 วันเมื่อถึงสิ้นเดือนท่ีมี
การจ่ายเงินบอนด์นั้น

การเลือกปฏิบติัในการขอเช่าสถานที่
เป็นการผิดกฎหมายท่ีเจ้าของบ้านหรือ เอเยน่ต์จะเลือก การแบง่
แยกจาก พื้นฐานของเชื้อชาติ  อายุ ความพิการ  เพศ   
รสนิยมทางเพศ  สภาวะการแต่งงาน  หรือการต้ังครรภ์

ถ้าท่านรู้สึกว่าเจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ ปฏิเสธการขอเชา่ของ
ท่าน  หรือกระท�าต่อท่านด้อยกว่าท่ีควรด้วยสภาพการดังกล่าวข้าง
ต้น  ท่านสามารถติดต่อ  NSW Anti-Discrimination Board (คณะ
กรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติแหง่นิวเซาท์เวลส์) ท่ีหมายเลข  
1800 670 812  หรือ  Australian Human Rights Commission 
(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ออสเตรเลีย) ท่ีหมายเลข 
1300 656 419

ไมเ่ป็นการผิดกฎหมายถ้าเจ้าของบ้านหรือ เอเยน่ต์เลือกไมร่ับ
ผู้เชา่ท่ีสูบบุหรี่ หรือผู้เชา่ท่ีมีประวัติการเชา่ท่ีไมดี่  หรือเก่ียวกับ
ประเด็นการจ่ายค่าเชา่

การติดต่อกับเจ้าของบา้นหรอืเอเยน่ต์ของท่าน
เจ้าของบ้านต้องให้ชื่อและวิธีท่ีท่านจะติดต่อกับเขาได้โดยตรง  
แม้ว่าเจ้าของบ้านของท่านจะมีเอเยน่ต์

ข้อมูลนี้ต้องให้แก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนหรือเมื่อท่าน
เซ็นชื่อในข้อตกลงการเชา่  หรืออาจรวมอยูใ่นข้อตกลงท่ีท่าน
เซ็นชื่อ  เจ้าของบ้านของท่านต้องแจ้งให้ท่านรู้ด้วยเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับรายละเอียดของเขาเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 14 วัน

การสื่อสารอยา่งเป็นทางการบางอยา่ง ระหว่างท่านกับเจ้าของ
บ้านหรือเอเยน่ต์ต้อง เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ถูกต้อง  
ตัวอยา่งเชน่  การแจ้งการยกเลิกการเชา่   ท่านอาจใช้อีเมลแจ้ง
ข้อความหรือเอกสารอ่ืนใด  ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
บ้านหรือเอเยน่ต์  ให้ใช้ท่ีอยูอี่เมลท่ีเขาเสนอให้

ระหว่างการเช่า
สามารถขึน้ค่าเช่าในระหว่างการเช่าได้หรอืไม่?
ส�าหรับเระยะวลาท่ีก�าหนดคงท่ีน้อยกว่า 2 ปีสามารถขึ้นค่าเชา่
ได้  จะสามารถขึ้นค่าเชา่ได้ในระหว่างการเชา่ระยะคงท่ีถ้ามีการ
ก�าหนดในข้อตกลงว่ามี การค�านวณจ�านวนท่ีเพิ่มอยา่งไร    
โดยไมต้่องมีการแจ้งการเพิ่มเป็นลายลักษณ์อักษร

ส�าหรับเระยะวลาท่ีก�าหนดคงท่ี 2 ปีหรือมากกว่า หรือส�าหรับข้อ
ตกลงเฉพาะเวลาหนึ่ง (เชน่ เมื่อก�าหนดคงท่ีหมดอายุ หรือไมม่ีการ
ระบุก�าหนดคงท่ี)  จะขึ้นค่าเชา่ได้หนึ่งครั้งในชว่งระยะ 12 เดือน  
ท่านต้องได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งน้อย 60 วัน

การจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า ก๊าซ และน�า 
ท่านอาจต้องจ่ายค่าระบบสาธารณูปโภคบางอยา่งตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อตกลง ตัวอยา่งเชน่ ท่านต้องจ่าย:

• ค่าไฟฟ้า  ค่าก๊าซท่ีไมบ่รรจุขวด  หรือน�ามัน ถ้าสถานท่ีนั้นมี
มิเตอร์แยก   มีข้อยกแว้นบางอยา่งท่ีเก่ียวกับไฟฟ้าหรือ  ก๊าซ

• ค่าก๊าซบรรจุขวดในระยะเวลาท่ีเชา่

มีขอบเขตจ�ากัดในการจ่ายค่าใช้น�า  ท่านจะถูกขอให้จ่ายค่าใช้
น�าถ้าสถานท่ีนั้นมีมิเตอร์แยก (หรือมีรถสง่น�า)  และตรงตาม
มาตรการประสิทธิภาพการใช้น�าดังต่อไปนี้:

• หัวฝักบัวทุกอันมีอัตราน�าไหลสูงสุด 9 ลิตรต่อหนึ่งนาที

• ก๊อกน�าเย็นภายในบ้านทุกแหง่  และก๊อกผสมเด่ียวส�าหรับอ่าง
น�าในครัว หรืออ่างล้างมือในห้องน�า มีอัตราน�าไหลสูงสุด 9 
ลิตรต่อหนึ่งนาที

• ก๊อกน�าหรือส้วมท่ีรั่วหยดในบ้านต้องซอ่มก่อนเริ่มข้อตกลง  
และเมื่อใดก็ตามท่ีมีการติดต้ังมาตรการประสิทธิภาพการใช้น�า 
ซอ่มแซมหรือปรับคุณภาพ

• นับจาก 23 มีนาคม 2025 ห้องน�าจะเป็นแบบชักโครกคู่ และมี
อัตราขั้นต�า WELS  3 ดาว

การซอ่มแซมและการรกัษา  
สถานท่ีต้องเหมาะสมเสมอท่ีท่านจะอยูอ่าศัย  เจ้าของบ้านรับผิด
ชอบในการซอ่มแซมและรักษาใด ๆ เพื่อว่าสถานท่ีจะอยูใ่นสภาพ
ได้รับการซอ่มแซมอยา่งเหมาะสม   เขาต้องท�าให้สถานท่ีถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์การสาธารณสุขและความปลอดภัย

ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลสถานท่ี  รักษาให้สะอาดและไม่
ช�ารุดเสียหาย   ถ้าสถานท่ีมีบริเวณ   มีสนามหญ้าและสวน   
ท่านต้องดูแลให้บริเวณเหล่านี้เรียบร้อยเป็นระเบียบ

ท่านต้องแจ้งการซอ่มแซมท่ีจ�าเป็นหรือการเสียหายแก่เจ้าของ
บ้านหรือเอเยน่ต์โดยเร็ว เท่าท่ีจะท�าได้   เขาเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดและการจ่ายค่าซอ่มแซม  นอกเสียจากว่าท่านเป็นฝ่ายก่อ
ให้เกิดหรือปล่อยให้มีการเสียหาย   ท่านไมต้่องรับผิดชอบการเสีย
หายท่ีเกิดจากผู้ท่ีกระท�าผิดในกรณีความรุนแรงในครอบครัว

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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ถ้าการซอ่มแซมเป็นการซอ่มแซมด่วน เชน่ ท่อน�าแตก  ส้วมตัน
หรือแตก  ระบบไฟฟ้าไมท่�างาน  เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ของ
ท่านควรจัดการซอ่มสิ่งเหล่านี้โดยเร็วเท่าท่ีจะท�าได้ หลังจากได้รับ
การแจ้งเหตุ   ถ้าเขาไมจั่ดการซอ่มแซมโดยด่วน  ท่านอาจจัดให้มี
การซอ่มแซมได้เองและได้รับเงินคืนได้เป็นจ�านวนสูงสุด $1,000 
ภายใน 14 วัน นับจากได้ขอการจ่ายเงินคืนเป็นลายลักษณ์อักษร    
รายการสิ่งท่ีต้องซอ่มแซมด่วนดูได้จากเว็บไซต์ Fair Trading 
website

ท่านสามารถขอค�าสั่งให้ท�าการแก้ไขได้จาก Fair Trading ถ้า
เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ปฏิเสธ หรือไมจั่ดการดูแลสถานท่ีให้อยู ่
ในสภาพท่ีมีการซอ่มแซมอยา่งเหมาะสม   ในท�านองเดียวกัน
เจ้าของบ้านของท่านก็สามารถขอค�าสั่งให้ท�าการแก้ไขถ้าท่าน
ปฏิเสธไมซ่อ่มแซมสิ่งท่ีเสียหายท่ีท่านก่อให้เกิดหรือปล่อยให้เกิด
ขึ้น  ท่านสามารถยื่นเรื่องต่อ Civil and Administrative Tribunal 
(คณะกรรมาธิการพลเรือนและการบริหาร (คณะกรรมธิการ)ถ้า
เจ้าของบ้านของท่านไมจั่ดการซอ่มแซม

เครื่องตรวจจับควันต้องท�างาน  
เจ้าของบ้านต้องจัดให้มีการติดต้ังเครื่องตรวจจับควันในสถานท่ี
ทุกชั้น  และต้องดูแลให้เป็นท่ีแนใ่จว่าเครื่องตรวจจับควัน ในสถาน
ท่ีเชา่ของท่านท�างาน

ท่านควรแจ้งแก่เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ถ้าเครื่องตรวจจับควันไม่
ท�างาน  เขารับผิดชอบในการซอ่มแซม (รวมท้ังการเปล่ียนแบ็ตเต
อรี่) หรือเปล่ียนเครื่องตรวจจับควันใหมภ่ายใน 2 วันหลังจากท่ีเขา
รู้ว่ามันไมท่�างาน

ท่านสามารถเลือกเปล่ียนแบ็ตเตอรี่ท่ีถอดออกได้ เมื่อถึงเวลาท่ี
ต้องเปล่ียน  แต่ท่านต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของบ้านว่าท่านได้ท�า
และท�าเมื่อไหร ่ ท่านไมต้่องรับผิดชอบในการดูแล  ซอ่มแซม  หรือ
เปล่ียนเครื่องตรวจจับควัน  อยา่งไรก็ตามมีบางสถานการณ์ท่ีท่าน
สามารถจัดการซอ่มหรือเปล่ียนเครื่องตรวจจับควันได้

ความเป็นสว่นตัวและการเข้าในสถานที ่
ท่านมีสิทธิ์ได้รับความสงบ  ความสะดวกสบายและความเป็นสว่น
ตัวเมื่อเชา่สถานท่ี  กฎหมายการเชา่สถานท่ีจ�ากัดเวลาและความ
บอ่ยท่ีเจ้าของบ้าน  เอเยน่ต์  หรือผู้ได้รับมอบอ�านาจ  จะเข้ามาใน
สถานท่ีระหว่างการเชา่

เจ้าของบ้าน  เอเยน่ต์  หรือผู้ได้รับมอบอ�านาจสามารถเข้ามาใน
สถานท่ี โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากท่านได้ในบางกรณี ถ้ามีการ
แจ้งก่อนอยากถูกต้อง (ถ้ามี)

ตัวอยา่งเชน่:

• ในกรณฉุีกเฉิน ไมจ่�าเป็นต้องมีการแจ้ง

• ถ้าคณะกรรมาธิการสั่งให้เข้าได้

• เพื่อท�าการ หรือประเมินความต้องการส�าหรับการซอ่มแซม  
หรอืดูแลรกัษาสถานท่ี ถ้าท่านได้รับการแจ้งอยา่งน้อย 2 วัน

• เพื่อท�าการซอ่มแซมด่วน ไมจ่�าเป็นต้องมีการแจ้ง

• เพื่อท�าการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นเครื่องตรวจจับควันถ้าท่าน 
ได้รับการแจ้งอยา่งน้อย 1 ชั่วโมง

• เพื่อตรวจหรอืประเมินความจ�าเป็นในการซอ่มหรอืเปลีย่น
เครื่องตรวจจับควันถ้าท่าน ได้รับการแจ้งอยา่ง 2 น้อย  
วันท�างาน

• เพื่อท�าการตรวจโดยท่ัวไปของสถานท่ี ถ้าท่านได้รับการแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งน้อย 7 วัน (ท�าการตรวจได้ไมเ่กิน 4 
ครั้ง ในชว่งเวลา 12 เดือน)

วิธกีารท�าการเปลีย่นแปลงสถานที ่“เล็กน้อย”  
ท่านสามารถท�าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีได้เพียงเล็กน้อย โดยได้
รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือในข้อตกลงอนุญาตให้ท�าได้   เจ้าของบ้านของท่านสามารถ
ปฏิเสธได้ถ้ามีเหตุผล พอ เชน่ การเปล่ียนแปลงนั้นเก่ียวข้องกับ
การเปล่ียนแปลง โครงสร้าง  หรือไมเ่ข้ากับลักษณะของสถานท่ี 

มีประเภทของการเปล่ียนแปลง “เล็กน้อย” ท่ีจะไมส่มเหตุผลเมื่อ
เจ้าของบ้านของท่านปฏิเสธให้ความยินยอม เชน่:

• ติดเฟอร์นิเจอร์กับฝาผนังท่ีไมเ่ป็นกระเบื้องเพื่อ ความ
ปลอดภัย

• ติดต้ังกลอนกันเด็กท่ีประตูนอกบ้านในบ้านเด่ียว

• ติดต้ังมุ้งลวดกันแมลงท่ีหน้าต่าง

• ติดต้ังหรือเปล่ียนท่ีปิดหน้าต่างภายในบ้าน (เชน่ มา่น)

• ติดต้ังปุ่มผูกเชือกหรือท่ีสอดเชือกเพื่อให้สายของเครื่องปิดก้ัน
หรือมา่นคงท่ี

• ติดต้ังประตูรักษาความปลอดภัยส�าหรับเด็กภายในสถานท่ี

• ติดต้ังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส�าหรับเด็กท่ีหน้าต่าง 
(เฉพาะสถานท่ีไมใ่ชส่ตราตาเท่านั้น)

• ติดต้ังฝักบัวท่ีใช้มือถือหรือก๊อกน�าแบบคันโยกส�าหรับผู้อาศัย
สูงอายุหรือผู้พิการ

• ติดต้ังหรือเปล่ียนขอเก่ียว  หรือตะปู  หรือสกรูส�าหรับแขวน
รูปภาพ ฯลฯ 

• ติดต้ังสายโทรศัพท์หรือการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต

• ปลูกผัก  ดอกไม้ สมุนไพร หรือพุม่ไม้ในสวน

• ติดต้ังกล้องรักษาความปลอดภัยชนิดท่ีไมม่ีสายเคล่ือนท่ีได้ 
ภายนอกสถานท่ี            

• ติดฟิล์มกันแตกกระจายท่ีหน้าต่างหรือประตูกระจก

• ท�าการเปล่ียนแปลงโดยไมแ่ทรกเข้าพื้นผิว หรือดัดแปลงผิว
บนหรือโครงสร้างของสถานท่ีอยา่งถาวร

อาจมีการยกเว้นบางอยา่ง  เจ้าของบ้านสามารถแสดงความ
ประสงค์ให้การ เปล่ียนแปลงเล็กน้อยนั้นจัดท�าโดยผู้ได้รับการ
รับรอง

ท่านจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเปล่ียนแปลง และค่าเสียหายท่ี
ท่านก่อให้เกิดแก่สถานท่ี  มีกฎเกณฑ์บางอยา่งท่ีก�าหนดให้ผู้เชา่
เอาการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ออกไปเมื่อหมดสัญญาเชา่

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/renting/during-a-tenancy/getting-repairs-done
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/renting/during-a-tenancy/getting-repairs-done
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สทิธิของท่านในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวั
ทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะรู้สึกปลอดภัยและด�าเนินชีวิตได้อยา่งปลอดภัย
จากความรุนแรงในครอบครัว  ถ้าท่านหรือบุตรท่ีอยูใ่นความดูแล
ของท่านก�าลัง เผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวในบ้านเชา่   
มีข้อเลือกให้ท่านเพื่อให้มีความปลอดภัยดีขึ้น

ถ้าท่านหรือบุตรท่ีอยูใ่นความดูแลของท่านต้องการหนีความ
รุนแรง  ท่านสามารถยุติการเชา่ได้ทันทีโดยไมต้่องเสียค่าปรับ   
เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ท่านต้องแจ้งการสิ้นสุดการเชา่พร้อมหลัก
ฐานท่ีเก่ียวข้องแก่เจ้าของบ้าน และให้การแจ้งการสิ้นสุดการเชา่
แก่ผู้เชา่รว่มทุกคน

หรือถ้าท่านต้องการคงอยูใ่นบ้าน ท่านสามารถยื่นค�าร้องขอค�า 
สั่งให้ยุติการเชา่ของผู้ก่อเหตุ (ถ้าเขาเป็นผู้เชา่รว่มคนหนึ่ง)  
จากคณะกรรมาธิการ

ผู้เชา่หรือผู้เชา่รว่มท่ีไมเ่ก่ียวข้องไมม่ีสว่นต้องจ่ายค่าเสียหายท่ีเกิด
จากผู้ก่อเหตุระหว่างท่ีเกิดความรุนแรงในครอบครัว

การยุติการเช่าสถานที่
ต้องแจ้งการยกเลิกการเช่า 
ข้อตกลงการเชา่สถานท่ีเป็นข้อตกลงท่ีผูกมัดทางกฎหมายท่ี
สามารถยุติได้ด้วยวิธีการบางอยา่ง  ตามปกติการเชา่สถานท่ีจะสิ้น
สุดลงโดยท่านหรือเจ้าของบ้านของท่านสง่การแจ้งให้แก่อีกฝ่าย
หนึ่ง  และท่านย้ายออกในวันหรือหลังวันท่ีระบุไว้ในการแจ้ง

ในการยุติการเชา่   ท่านจ�าเป็นต้องสง่การแจ้งการสิ้นสุดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแก่เจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ภายในระยะเวลาการ 
แจ้งท่ีระบุ  ในบางกรณีท่านอาจยื่นขอค�าสั่งการสิ้นสุดโดยตรง 
จากคณะกรรมาธิการโดยไมต้่องมีการแจ้ง (เชน่ ในกรณีท่ีท่าน
ก�าลังเผชิญกับความยากล�าบาก)

ถ้าท่านไมย่้ายออกตามเวลาท่ีระบุไว้ในการแจ้งการสิ้นสุด เจ้าของ
หรือเอเยน่ต์อาจยื่นขอค�าสั่งการสิ้นสุดและเข้าครอบครองสถาน
ท่ีโดยตรงจากคณะกรรมาธิการ  ต้องเป็น Sheriff’s Officer (เจ้า
พนักงานของเจ้าหน้าท่ีเขต) เท่านั้นจึงจะสามารถเคล่ือนย้ายท่าน
ออกจากสถานท่ีได้อยา่งถูกต้องตามกฎหมาย

ท่านจะไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีเข้าบ้านไมไ่ด้ไมว่่าในกรณีใด ๆ นอกจาก
เจ้าพนักงานของเจ้าหน้าท่ีเขตก�าลังปฏิบัติตามค�าสั่งเข้าครอบ
ครองสถานท่ีออกโดยคณะกรรมาธิการหรือศาล

ค่าเสยีหายในการยุติข้อตกลงระยะยาวก่อมเวลา 
ถ้าท่านยุติข้อตกลงระยะเชา่ตามก�าหนดคือ 3 ปีหรือน้อยกว่าก่อน
เวลา  อาจต้องจ่ายค่าเสียหายตามข้อบังคับท้ังนี้ขึ้นอยูกั่บ ขั้นตอน
ของข้อตกลง  ถ้าเป็นไปตามนั้น ค่าเสียหายท่ีก�าหนดคือ:

• ค่าเชา่ 4  อาทิตย์ถ้าน้อยกว่า  25% ก่อนสัญญาเชา่หมดอายุ

• ค่าเชา่ 3  อาทิตย์ถ้า 25%  หรือมากกว่าแต่น้อยกว่า  50%  
ก่อนสัญญาเชา่หมดอายุ

• ค่าเชา่ 2 อาทิตย์ถ้า 50% หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า  75%  
ก่อนสัญญาเชา่หมดอายุ

• ค่าเชา่ 1 อาทิตย์ถ้า 75% หรือมากกว่าก่อนสัญญาเชา่หมด
อายุ

ค่าเสียหายในการยุติข้อตกลงไมต้่องเสียถ้าท่านยุติข้อตกลงก่อน 
ก�าหนดด้วยเหตุผลท่ีอนุญาตตามกฎ หมาย

การรบัเงินบอนด์ค่าเช่าคืน
ท่านควรได้รับเงินบอนด์คืนเต็มจ�านวนเมื่อสิ้นสุดการเชา่  
นอกจากว่ามีเหตุผลท่ีเจ้าของบ้านจะเรียกร้องค่าชดเชยจากเงิน
บอนด์  ตัวอยา่งเชน่:

• ค่าเชา่หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ียังเป็นหนี้อยู ่(เชน่ บิลล์ค่าใช้น�า
ท่ียังไมจ่่าย  ค่าเสียหายท่ียกเลิกการเชา่)

• ยังไมคื่นกุญแจ และจ�าเป็นต้องเปล่ียนกุญแจใหม่

• ท่านท�าให้สถานท่ีเสียหายหรือไมดู่แลให้อยูใ่นสภาพท่ีสะอาด
พอ เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานสภาพเดิมของสถานท่ี ยกเว้น 
”การสึกหรอธรรมดา”

ท่านไมต้่องรับผิดชอบการสึกหรอท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจาก
การใช้สถานท่ี  แม้ว่าสถานท่ีจะได้รับการดูแลและการซอ่มแซม
อยา่ง เหมาะสม

รายการทีต้่องเช็ค 
ท่านควรเซ็นชื่อในข้อตกลงต่อเมื่อท่านสามารถตอบค�าถามต่อไป
นี้ว่า ใช ่

ข้อตกลงการเช่า
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงและได้ถามค�าถามเก่ียวกับสิ่งท่ีไม่

เข้าใจแล้ว

  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อตกลงตามก�าหนดนั้นต่อรอง ได้ก่อนเซ็น
ชื่อ ซึ่งหมายความว่าอาจเป็น 6 เดือน  หรือ 12 เดือน หรือ
ระยะเวลาอ่ืน

  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าต้องได้การเสนอวิธีการจ่ายค่าเชา่อยา่งน้อย
ท่ีสุดหนึ่งวิธี  ท่ีไมต้่องเสียค่าธรรมเนียมให้บุคคลท่ีสาม

  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าอาจมีการเจรจาเพิ่มเติมข้อความในข้อตกลง
ได้ก่อนข้าพเจ้าเซ็นชื่อ

  ข้าพเจ้าได้ตรวจดูข้อความท่ีเพิ่มเติมเท่าท่ีท�าได้ ในข้อตกลง
แล้ว เชน่ในข้อตกลงไมร่วมข้อความท่ีก�าหนดให้ข้าพเจ้า
ต้องใช้ผู้ช�านาญการท�าความสะอาดพรมเมื่อข้าพเจ้าย้าย
ออก  นอกจากว่ามีความจ�าเป็นเพราะเจ้าของบ้านอนุญาตให้
ข้าพเจ้ามีสัตว์ในสถานท่ีได้

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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การซอ่มแซมทีส่ญัญาไว้
การสัญญาของเจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์เก่ียวกับการซอ่มแซมสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด (เชน่เปล่ียนเตาอบ ฯลฯ) หรือท�าอยา่งอ่ืน  
(เชน่ทาสีห้อง   ท�าความสะอาดบริเวณหลังบ้าน ฯลฯ):

  ข้าพเจ้าแนใ่จแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ได้ถูกจัดท�าแล้ว

 หรือ

  ข้าพเจ้าได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร (ก่อนเซ็นชื่อในข้อตกลง) 
ว่าจะมีการจัดการท�า

ค่าใช้จ่ายทีอ่อกใหก่้อน
  ข้าพเจ้าไมต้่องจ่าย:

 - ค่าเชา่มากกว่า 2 อาทิตย์ล่วงหน้า

 - ค่าเชา่มากกว่า 4 อาทิตย์เป็นเงินบอนด์ในการเชา่ 

  ข้าพเจ้าไมถู่กก�าหนดให้จ่ายส�าหรับ

 - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมท�าข้อตกลงเชา่ 

 -  กุญแจต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้เปิดแก่ผู้เชา่ทุกคนท่ีมีชื่อใน
ข้อตกลง

 - การอนุญาตให้มีสัตว์เล้ียงได้ในสถานท่ี

เคล็ดส�าคัญในการเช่าสถานทีโ่ดยไม่มปัีญหา
เคล็ดท่ีเป็นประโยชน์บางอยา่งท่ีชว่ยให้หลีกเล่ียงปัญหาในการเชา่
สถานท่ี:

• เก็บส�าเนาข้อตกลง  รายงานสภาพของสถานท่ี  ใบเสร็จค่าเชา่
ของท่าน รวมท้ังหมายเลขบอนด์การเชา่และส�าเนาจดหมาย/ 
อีเมลท่ีท่านสง่หรือรับไว้ในท่ีปลอดภัยท่ีซึ่งท่านสามารถหาได้
ง่าย

• รูปถ่ายเป็นวิธีท่ีดีเยี่ยมในการบันทึกสภาพของสถานท่ีเมื่อท่าน
ย้ายเข้า  ถ่ายรูปของสถานท่ีท่ีระบุวันท่ี  โดยเฉพาะบริเวณท่ี
เสียหายหรือไมส่ะอาด   เก็บรูปถ่ายเหล่านี้ไว้ในกรณีท่ีเจ้าของ
บ้านคัดค้านไมคื่นเงินบอนด์เมื่อหมดสัญญาเชา่

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อตกลงของท่าน  และอยา่หยุดช�าระค่า
เชา่ถึงแม้ว่าท่านคิดว่าเจ้าของ บ้านไมท่�าตามข้อตกลงของเขา 
(เชน่ ผิดพลาดในการซอ่มแซม)  ท่านอาจถูกขอให้ย้ายออกถ้า
ท่านไมจ่่ายค่าเชา่

• อยา่ท�าการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในสถานท่ี   หรือให้ผู้อ่ืนย้ายเข้า
มาอยูโ่ดยไมข่ออนุญาตเจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ก่อน

• เก็บเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีท่านติดต่อกับเจ้าของบ้าน
หรือเอเยน่ต์ (เชน่เก็บส�าเนาอีเมล หรือบันทึกการสนทนาของ
ท่าน ตลอดจนระบุเวลาและวันท่ี  ท่านได้พูดกับใครและผู้นั้น
ตกลงว่าจะท�าอะไร) เป็นประโยชน์มากถ้าการตกลงใด ๆ ท�า
เป็นลายลักษณ์อักษร  ตัวอยา่งเชน่การขอให้ซอ่มแซม   เป็น
หลักฐานท่ีเป็นประโยชน์และสามารถชว่ยได้เมื่อมีการขัดแย้ง
กัน

• พิจารณาท�าประกันทรัพย์สินในบ้านเพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยในกรณีท่ีถูกขโมย  ไฟไหม้  หรือภัยพิบัติธรรมชาติ  
การประกันสถานท่ีของเจ้าของบ้านถ้าเขามีจะไมค่รอบคลุม 
ถึงทรัพย์สินของท่าน

• ถ้าสถานท่ีนั้นมีสระน�าหรือสวนต้องให้ชัดเจนว่าเจ้าของหรือ
เอเยน่ต์คาดหวังว่าท่านต้องท�าอะไรบ้าง ในการดูแลรักษา

• ใช้ความระมัดวังในการเซ็นชื่อท่ีเก่ียวกับการ เชา่สถานท่ีและ
อยา่ให้ใครเรง่รัดท่าน   อยา่เซ็นชื่อในแบบฟอร์มท่ีว่างเปล่า  
เชน่แบบฟอร์ม”ขอเงินบอนด์คืน”

• ถ้าท่านพอใจสถานท่ีเชา่และสัญญาก�าลังจะหมด  ลอง
พิจารณาขอต่ออายุสัญญาก�าหนดแนน่อนอีก    สิ่งนี้จะชว่ย
ให้หายเป็นหว่งว่าจะถูกขอให้ย้ายออก อยา่งไมค่าดหวัง  และ
สามารถชว่ยให้เก็บค่าเชา่เดิมไว้ส�าหรับระยะเวลาการเชา่ชว่ง
ถัดไป
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