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ເຈົ້ າຂອງເຮືອນສາມາດເຮັດແນວນົ້ັ ນໄດົ້ ບໍ?
ເຈົ້ າຂອງເຮືອນສາມາດປິດກົ້ັ ນບໍ່ໍ ໃຫົ້ ຂົ້ ອຍ
ເຂົ້ າໄປໄດົ້ ບໍ? RCW 59.18.290

ມັນຍັງຜິດກົດໝາຍນໍາອກສໍາລັບເຈ້ົ າຂອງເຮືອນທ່ ຈະ
ຢຸ ດຈ່ າຍບິນຄ່ າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່ າງໆ ເພື່ອ
ປິດການບໍລິການ.

 RCW ຫຍົ້ໍ ມາຈາກຄໍາວໍ່ າ
Revised Code of
Washington(ປະມວນກົດໝາຍລັດ
ວໍຊິງຕັນສະບັບດັດແກ້ ). RCW

ທ່ ານສາມາດເອົາເຈ້ົ າຂອງເຮືອນຂອງທ່ ານຂ້ ນສານໄດ້
ຖ້ າເຈົ້າຂອງເຮືອນປິດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກຂອງທ່ ານ. ຖ້ າທ່ ານຊະນະ, ຜ້ ພິພາກສາຈະໃຫ້
ລາງວັນທ່ ານ $100 ໃນແຕ່ ລະມື້ທ່ ທ່ ານບໍ່ມສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ.

ແມ່ ນກົດໝາຍຂອງລັດວໍຊິງຕັນ.
ບ່ໍ . ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນຂອງທ່ ານບ່ໍ ສາມາດປິດກ້ັ ນທ່ ານບ່ໍ
ໃຫ້ ເຂົ້າໄປໃນອາຄານ, ບໍ່ວ່ າຈະເປັນເລື່ອງໃດກໍ່ຕາມ.
ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນບ່ໍ ສາມາດ


ປ່ ຽນກະແຈໄດ້



ເພ່ ມກະແຈໃໝ່ ໃສ່ ໄດ້



ປິດກ້ັ ນທ່ ານບ່ໍ ໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປໃນອາຄານດ້ ວຍວິທ
ໃດກໍ່ຕາມ



ເຈົ້ າຂອງເຮືອນສາມາດເອາເຄໍ່ື ອງຂອງສໍ່ ວນ
ຕວຂອງຂົ້ ອຍໄດົ້ ບໍ?
ພຽງແຕ່ ຖ້ າທ່ ານປະຖ້ິ ມອາຄານເທ່ົ ານ້ັ ນ. RCW
59.18.310. ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທ່ ານໄດ້ ປະ
ຖ້ິ ມສະຖານທ່ ພຽງແຕໍ່ ຖ້ າທັງສອງອັນຂອງສ່ິ ງເຫ່ົ ານ້
ເປັນຈິງຄື:

ລັອກທ່ ານບໍ່ໃຫ້ ເຂົ້າໄປ ເຖິງແມ່ ນວ່ າທ່ ານຍັງບໍ່
ໄດ້ ຈ່າຍຄ່ າເຊ່ົ າຄົບກ່ໍ ຕາມ

ເຈົ້ າຂອງເຮືອນຕົ້ ອງຍືໍ່ນຄໍາຮົ້ ອງຟົ້ອງກໍ່ ຽວກັບ
ການຂັບໄລໍ່ ຢໍ່ ໃນສານ ແລະ ໄດົ້ ຮັບການອະນຸ ຍາດ
ໃນການອອກຄໍາສັໍ່ງສານ ເພືໍ່ອຂັບໄລໍ່ ທໍ່ ານໄດົ້ .

ດວກຂອງທ່ ານໄດ້



ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ທ່ານຕ້ ອງຍ້ າຍອອກ.



ທ່ ານໄດ້ ບອກກັບເຈົ້າຂອງເຮືອນເປັນຄໍາເວົ້າ,
ການກະທໍາ ຫື ເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່ າ ທ່ ານ
ກໍາລັງຈະຍ້ າຍອອກ. RCW 59.18.310.

ຖ້ າເຈົ້າຂອງເຮືອນເອົາເຄື່ອງຂອງທ່ ານ, ໃຫ້ ຕິດຕໍ່ຫາ
ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ໄດ້
ເຄື່ອງຂອງທ່ ານຄືນດ້ ວຍວິທນ້ັ ນ, ໃຫ້ ໂທຫາຕໍາຫວດ.
ທ່ ານສາມາດເອົາເຈົ້າຂອງເຮືອນຂ້ ນສານໄດ້ ເພື່ອບັງ
ຄັບໃຫ້ ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນເອົາເຄ່ື ອງຂອງທ່ ານຄືນໃຫ້ ທ່ານ.
ຜ້ ພິພາກສາສາມາດໃຫ້ ລາງວັນທ່ ານ $500 ໃນແຕ່ ລະ
ມ້ື ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນເອົາເຄ່ື ອງຂອງທ່ ານໄວ້ , ໄປຈົນເຖິງ
$5,000.

ພຽງແຕໍ່ ເຮັດການສົ້ ອມແປງເທໍ່ ານົ້ັ ນ. ເຈົ້າ
ຂອງເຮືອນບ່ໍ ສາມາດປິດສ່ິ ງອໍານວຍຄວາມສະ
ເນ່ື ອງຈາກທ່ ານຍັງບໍ່ໄດ້ ຈ່າຍຄ່ າເຊົ່າຄົບ.

ທ່ ານຍັງບໍ່ໄດ້ ຈ່າຍຄ່ າເຊົ່າຄົບ.

ມັນເປັນເລື່ອງຜິດກົດໝາຍສໍາລັບເຈົ້າຂອງເຮືອນ ທ່
ຈະເອົາລົງໃນສັນຍາເຊ່ົ າວ່ າ ພວກເຂົາສາມາດເອົາຊັບ
ສິນຂອງທ່ ານໄດ້ .

ເຈົ້ າຂອງເຮືອນສາມາດປິດສໍ່ິ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຂອງຂົ້ ອຍໄດົ້ ບໍ? RCW 59.18.300
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ເຈົ້ າຂອງເຮືອນສາມາດໃຫົ້ ສະຖານທໍ່ ບໍ່ ອນ
ຖືກວາງໂທດໄວົ້ ໃຫົ້ ຂົ້ ອຍເຊໍ່ າໄດົ້ ບໍ?

ຂອງເຮືອນຂອງທ່ ານວ່ າ ພວກເຂົາກໍາລັງຈະກວດກາ
ສະຖານທ່ ຂອງທ່ ານ. ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຂອງເຮືອນບອກ
ທ່ ານວ່ າ ລາວຈະເພ່ ມຄ່ າເຊ່ົ າຂ້ ນ.

ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນບ່ໍ ສາມາດໃຫ້ ເຊ່ົ າຊັບສິນທ່ ຍັງມການລະ
ເມດກົດໝາຍຢ່ ໃນປັດຈຸ ບັນໄດ້ . RCW
59.18.085(1). ທ່ ານສາມາດຟ້ ອງໄດ້ ຖ້ າທ່ ານພົບວ່ າ
ເຈົ້າຂອງເຮືອນຮ້ ໃນເວລາເອົາຊັບສິນທ່ ໄດ້ ລະເມດກົດ
ໝາຍຢ່ ນ້ັ ນໃຫ້ ທ່ານເຊ່ົ າ. RCW 59.18.085(2).

ຕວຢໍ່າງທ 2: ທ່ ານແຈ້ ງໃຫ້ ກັບເຈ້ົ າຂອງເຮືອນຢ່ າງ
ຖືກຕ້ ອງຈະແຈ້ ງວ່ າ ທ່ ານກໍາລັງຫັກເອົາຄ່ າສໍາລັບການ
ສ້ ອມແປງຈາກຄ່ າເຊ່ົ າຂອງທ່ ານ. ຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັບແຈ້ ງ
ການນ້ , ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນໄດ້ ປິດເຄື່ອງຄວາມຮ້ ອນຂອງ
ທ່ ານ. ເຄ່ື ອງຄວາມຮ້ ອນຂອງທ່ ານບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການ
ສ້ ອມແປງທ່ ທ່ ານໄດ້ ເຮັດ.

ເຈົ້ າຂອງເຮືອນສາມາດແກົ້ ແຄົ້ ນຂົ້ ອຍໄດົ້ ບໍ?
RCW 59.18.240

ຖ້ າເຈ້ົ າຂອງເຮືອນໄດ້ ດໍາເນນການທ່ ເປັນຜົນເສຍຕ່ໍ
ທ່ ານພາຍໃນ 90 ວັນຂອງການດໍາເນນການທາງກົດ
ໝາຍທ່ ທ່ ານໄດ້ ເຮັດຕ່ໍ ລາວ, ມັນອາດຈະນັບເປັນການ
ແກ້ ແຄ້ ນ ແລະ ຜິດກົດໝາຍໄດ້ . ໃຫ້ ປກສາທະນາຍ
ຄວາມ ຖ້ າທ່ ານຄິດວ່ າ ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນອາດຈະມການ
ແກ້ ແຄ້ ນທ່ ຜິດກົດໝາຍຕໍ່ທ່ ານ. ທ່ ານອາດຈະສາ
ມາດຟ້ ອງໄດ້ .

ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນບ່ໍ ສາມາດ “ແກ້ ແຄ້ ນ” ຕ່ໍ ທ່ ານໄດ້ ສໍາລັບ
ການດໍາເນນການທາງດ້ ານກົດໝາຍຕໍ່ເຈົ້າຂອງ
ເຮືອນ.
ການແກົ້ ແຄົ້ ນບາງກໍລະນທໍ່ ອາດຈະເປັນໄປໄດົ້
ແມໍ່ ນ:
ຕວຢໍ່າງທ 1: ທ່ ານໄດ້ ລາຍງານຮໃຫຍ່ ຮໜ່ ງຢ່ ໃນຫັ ງ
ຄາຂອງທ່ ານໃຫ້ ກັບທາງເມືອງ. ທາງເມືອງແຈ້ ງໃຫ້ ເຈ້ົ າ

ເອກະສານພິມເຜຍແຜ່ ນ້ ໃຫ້ ຂໍ້ມນທົ່ວໄປກ່ ຽວຂ້ ອງກັບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ ານ. ມັນບໍ່ມເຈດຈໍານົງທ່ ຈະເປັນອັນປ່ ຽນແທນ
ສໍາລັບການແນະນໍາທາງກົດໝາຍສະເພາະ.
ຂໍ້ມນນ້ ນໍາໃຊ້ ໄດ້ ໃນປັດຈຸ ບັນມາຕັ້ງແຕ່ ເດືອນເມສາ 2018.
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