
    สิทธิต่างๆของผูเ้ช่าบา้น 
   ข้อแนะนําสู่สิทธิต่างๆของท่านในฐานะผูเ้ช่าบา้น 
   ในรฐันิวเซ้าธเ์วลส ์
 
พระราชบญัญตักิารเชา่ทีพกัอาศยัแหง่ปี ค.ศ. :;<; 
เป็นกฎหมายทีAระบถีุงสทิธิและความรับผิดชอบตา่งๆทีAพงึมีของทา่นในฐานะผู้ เชา่บ้าน 
ศาลฝ่ายบริหารและการพลเรือนแหง่รัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ ( The NSW Civil and Administrative Tribunal 
เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซเิวิลแอนด์เอิดมินิสเตรทีฟไฑรบวินลั) 
พิจาณาไตส่วนกรณีพิพาทตา่งๆระหวา่งเจ้าของบ้านเชา่และผู้ เชา่บ้านทั pงหลายภายใต้กฎหมายนี p

การย้ายเข้า 
สิทธิต่างๆของท่าน 
• จะได้รับสาํเนาข้อสญัญาการเชา่ทีAพกัอาศยั 

ซึAงเจ้าของบ้านเชา่ทั pงหมดทกุคนต้องใช้แบบฟอร์มสญัญ
าอนัเป็นมาตรฐานเดียวกนัในการทําสญัญาผกูมดัทีAถกู
ต้องตามกฎหมาย 

• จะได้รับรายงานสภาพของสถานทีAเชา่ทีAเจ้าของบ้านกรอ
กไว้ให้ก่อนแล้ว 

• จะต้องชําระคา่เชา่บ้านลว่งหน้าเป็นจํานวนไมม่ากเกิน 
: สปัดาห์ 

• ต้องมีการนําเงินคา่มดัจําซึAงเป็นจํานวนไมค่วรเกินกวา่ค่
าเชา่ s 
สปัดาห์ไปยืAนให้เก็บไว้ทีAหนว่ยงานการค้าอยา่งยตุธิรรม
แหง่รัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ (NSW Fair Trading 

นิวเซ้าธ์เวลส์แฟร์เทรดดิ pง) 

• จะได้รับการสง่มอบสถานทีAเชา่ของทา่น 
รวมทั pงบริเวณกลางแจ้งในสภาพทีAสะอาด 
ปลอดภยัพอสมควร 

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน 

• มอบสาํเนารายงานสภาพบ้านพร้อมข้อวจิารณ์ทา่นคืนไ
ปให้เจ้าของบ้านไมเ่กิน v 
วนันบัจากวนัได้รับกญุแจตา่งๆ 
รายงานสภาพสถานทีAเชา่เป็นหลกัฐานทีAสาํคญัถ้าจะมีข้
อพิพาทเกีAยวกบัเรืAองเงินคา่มดัจําในตอนครบสญัญา 

 

 

 

ระหว่างการเช่าของท่าน 

สืทธิต่างๆของท่าน 
• จะได้รับใบเสร็จตา่งๆถ้าทา่นชําระเงินไมว่า่จะจา่ยเงินโด

ยตรงหรือให้เป็นเช้ค 
• จะได้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะของสถานทีAเชา่อยา่งมีควา

มสขุสงบ  
• จะมีความมัAนคงและความปลอดภยัพอสมควร 
• จะได้รับการจดัการซอ่มแซมสิAงจําเป็นตามกําหนดทีAเหม

าะสม 
• จะได้รับการแจ้งลว่งหน้าเมืAอเจ้าของบ้านอยากมาเยีAยม

บ้าน 
ถ้าไมใ่ชก่ารซอ่มแซมฉกุเฉินทา่นควรได้รับการแจ้งลว่งห
น้า : วนัก่อนจะมีการเข้ามาซอ่มแซมใดๆ 
และก่อนการเปิดบ้านให้คนมาสาํรวจชมก็จะต้องมีการแ
จ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า  v  วนั  

• การเพิAมคา่เชา่ต้องเป็นตามทีAระบไุว้ในสญัญาหรือตามแ
จ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งเหมาะสม 
ทา่นสามารถจะโต้แย้งการเพิAมคา่เชา่ได้แตต้่องงยืAนใบส
มคัรไปยงัศาลฝ่ายบริหารและการพลเรือนแหง่รัฐนิวเซ้า
ธ์เวลส์ ( The NSW Civil and Administrative 
Tribunal 
เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซเิวิลแอนด์เอิดมินิสเตรทีฟไฑรบวินลั) 
ภายใน z; วนันบัจากวนัได้รับการแจ้งเรืAอง 
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อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน 
• ชําระคา่เชา่ให้ตรงเวลา 
• ทําการดแูลรักษาสถานทีAเชา่อยา่งดี 
• รายงานถงึสิAงจําเป็นต้องซอ่มแซมหรือบํารุงรักษาให้คงอ

ยูใ่นสภาพด ี
• ชําระบลิคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ 
• ไมทํ่าการเปลีAยนแปลงหรือตอ่เตมิใดๆโดยไมไ่ด้รับคําอนุ

ญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของบ้าน 
• ไมเ่ปลีAยนกญุแจใดๆโดยไมไ่ด้รับคําอนญุาตเป็นลายลกั

ษณ์อกัษรจากเจ้าของบ้าน 
• ไมร่บกวนความสงบ ความสขุสบาย 

หรือความเป็นสว่นตวัของเพืAอนบ้านทั pงหลาย 
• ไมใ่ช้สถานทีAเพืAอประกอบการใดๆทีAผิดกฎหมาย 
• ขอเอาคําอนญุาตจากเจ้าของบ้านเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ให้ได้ก่อนจะทําการเปลีAยนแปลงข้อตกลงใดๆทีAระบไุว้ใน
สญัญา เชน่ การให้แบง่เชา่ 
หรือการโอนการเชา่ของทา่นไปให้ใครอืAน 

การออกจากบ้านเช่า 
สิทธิต่างๆของท่าน 
• จะต้องได้รับการแจ้งให้เลกิการเชา่เป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งถกูต้อง เจ้าของบ้านต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า <s 
วนัถ้าหากทา่นไมป่ฏิบตัข้ิอตกลงในสญัญา (เชน่ 
ทา่นค้างชําระคา่เชา่ <s วนั) 

• ถ้าสญัญาระบวุนัทีAสิ pนสดุลงไว้แนน่อน 
ในกรณีทีAเจ้าของบ้านต้องการให้ทา่นออกไปจากทีAเชา่ก็
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า z; 
วนัก่อนจะถงึวนัทีAทีAระบไุว้นั pน แล้ว |; 
วนัหลงัจากวนันั pนถงึจะต้องมีการแจ้งยกเลกิสญัญาการเ
ชา่  

อย่าลืมความรับผิดชอบต่างๆของท่าน 
• ตอนจะออกไปจากสถานทีAเชา่ต้องแจ้งลว่งหน้าให้ถกูต้อ

ง ทา่นต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า <s 
วนัในการจะเลกิสญัญาตามกําหนดทีAระบไุว้ 
ถ้าทา่นต้องการจะออกไปก่อนกําหนดเวลาทีAระบไุว้ทา่น
อาจต้องจา่ยเงินจํานวนหนึAงให้แก่เจ้าของบ้าน 
จะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า :< 
วนัเพืAอจะยกเลกิสญัญาก่อนระยะเวลาทีAกําหนดตอ่เนืAอ
งไว้ 

• รักษาสภาพสถานทีAไว้ให้เหมือนเดมิอยา่งตอนทีAเข้ามาเ
ชา่ ยกเว้นแตพ่วกร่องรอยสกึหรออยา่งปกตธิรรมดา  
 
 
 

ศาลฝ่ายการบริหารและ
พลเรือนแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เ
วลส์ (The NSW Civil and 
Administrative Tribunal 
เดอะนิวเซ้าธ์เวลส์ซเิวลิแอนด์แอด
มนิิสเตรทฟีไฑรบวินัล) 

ศาลนี pพิจาณาไตส่วนกรณีพิพาทตา่งๆระหวา่งเจ้าของบ้านเช่
าและผู้ เชา่บ้านทั pงหลาย 
ถ้าทา่นกบัเจ้าของบ้านไมส่ามารถจะหาข้อตกลงกนัได้ก็ให้ท่
านยืAนใบสมคัรไปยงัศาลนี pให้ออกหมายใช้อํานาจชว่ยกําชบัสิ
ทธิตา่งๆของทา่น 
ทางศาลจะทําการตดัสนิคดีของทา่นไปตามข้อกฎหมาย 
เจ้าของบ้านเชา่ไมส่ามารถจะไลท่า่นออกจากบ้าน 
ทางศาลนี pเทา่นั pนทีAสามารถจะทําได้ 

ข้อแนะนํา 
• เริAมแรกให้อา่นสญัญาเชา่ทีAพกัอาศยัของทา่น 

ถ้าไมเ่ข้าใจก็ให้ไปหาทีAให้ความชว่ยเหลอื 
• ให้บอกเจ้าของบ้านหรือเอเยน่ต์ของเจ้าของบ้านถงึปัญ

หาตา่งๆทกุอยา่งและบอกพวกเขาถงึสิAงทีAทา่นต้องการ 
ทา่นต้องเขียนจดหมายถงึพวกเขาเพืAอยืนยนัทกุอยา่งใน
สิAงทีAพดูออกไปหรือสิAงทีAตกลงกนั 
อยา่ลมืวา่เอเยน่ต์ทํางานให้กบัเจ้าของบ้าน 

• ให้เก็บเอกสารเกีAยวข้องกบัสิAงทีAเกิดขึ pนระหวา่งทา่นกบัเจ้
าของบ้านหรือเอเยน่ต์ 
รวมทั pงเวลาเมืAอไหร่ทีAทา่นพดูอะไรออกไปแตล่ะอยา่ง  
เก็บสําเนาเอกสารตอ่ไปนี pเป็นชดุของทา่นเอง 

− สญัญาการเชา่ทีAพกัอาศยั 

− รายงานสภาพสถานทีA 
− ใบเสร็จทั pงของคา่เชา่และเงินคา่มดัจํา 
− จดหมาย อีเมล และ 

เอกสารทีAเป็นลายลกัษณ์อกัษรตา่งๆ  
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• อยา่เซน็ชืAอลงในแบบฟอร์มเปลา่หรือเอกสารใดๆทีAไมเ่ข้
าใจโดยอนัขาด 

• ถ้าหากได้รับการแจ้งให้ไปฟังไตส่วนของศาลควรจะไปร่
วมทกุครั pงถงึแม้เจ้าของบ้านบอกวา่ไมจํ่าเป็นจะต้องไปก็
ตาม 

• ให้จําไว้วา่ทา่นจะโดนให้ออกจากบ้านได้ถ้าหยดุจา่ยคา่เ
ชา่บ้าน การงดจา่ยคา่เชา่ตา่งๆไมก่่อผลดี 

• มีข้อเทจ็จริงหลากหลายหวัข้อเรืAองไว้ให้หาอา่นได้ในเวบ็
ไซท์ของเรา tenants.org.au เชน่ การเริAมการเชา่ 
การขึ pนราคาคา่เชา่ การซอ่มแซม การแบง่เชา่บ้าน 
วธีิเข้าถงึและความเป็นสว่นตวั การสาธารณปูโภคตา่งๆ 
และ การยกเลกิสญัญาเชา่โดยเจ้าของบ้าน 

 

ความช่วยเหลือเพิ/มเตมิ 

เวบ็ไซท ์: tenants.org.au 

บริการให้คาํปรึกษาและเป็นกระบอกเสียงแทนผู้เช่
าบ้าน (Tenants Advice and Advocacy Services 
เทเนิ 'นทส์เอิดไวส์แอนด์เอิดเวอะเคอะซีเซอร์วิสซิส): 

โปรดตดิตอ่บริการให้คําปรึกษาและเป็นกระบอกเสยีงแทนผู้ เ

ชา่บ้าน(Tenants Advice and Advocacy Services 
เทเนิ 'นทส์เอิดไวส์แอนด์เอิดเวอะเคอะซีเซอร์วิสซิส)ในท้อ
งที8ของทา่นเพื8อรับบริการคําปรึกษาเกี8ยวกบัการเช่าบ้าน
ที8เป็นเอกเทศฟรี 
เจ้าหน้าทีAยินดีจะเรียกสายกลบัมาหาได้ถ้าหากทา่นตอ่สายท
างไกล 

ถ้าทา่นจําเป็นต้องใช้ลา่ม โปรดโทรศพัท์หมายเลข !"! $%& 

 
ขอ้เท็จจริงอนันี.ไดร้บัการปรบัใหท้นัเหตกุารณ์ครั.งสดุทา้ยในเดือนมกรา
คม ปีค.ศ. CDCE

For free tenancy advice, call your local Tenants Advice and Advocacy Service:
SYDNEY:
• Eastern  9386 9147
• Inner  9698 5975
• Inner West  9559 2899
• Northern  9559 2899
• Southern  9787 4679
• South West 4628 1678
• Western  8833 0933

REGIONAL:
• Blue Mountains 4704 0201 
• Central Coast 4353 5515
• Hunter  4969 7666
• Illawarra Sth Coast  4274 3475
• Mid Coast  6583 9866
• Northern Rivers  6621 1022
• Northwest NSW 1800 836 268
• Southwest NSW 1300 483 786

ABORIGINAL:
• Sydney  9833 3314
• West NSW  6881 5700
• South NSW  1800 672 185
• North NSW  1800 248 913

WEBSITE: tenants.org.au
NSW FAIR TRADING: 13 32 20

This factsheet is intended as a 
guide to the law and should not 
be used as a substitute for legal 
advice. It applies to people who 
live in, or are affected by, the law 
as it applies in New South Wales, 
Australia. ©Tenants’ Union of NSW
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