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พฤตกิรรมแบบใดคอืการกอ่กวน 
หรอืการรงัควาน? 
ผูเ้ชา่มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะไดใ้ช ้“ทรพัยส์นิทีเ่ชา่โดยสงบ” ในสถานทีพ่กัอาศยั น่ันหมายความว่า  
คุณมสีทิธทิีจ่ะเพลดิเพลนิไปกบัความสงบและเงยีบ  
โดยทีเ่จา้ของทีพ่กัอาศยัไม่รบกวนหรอืสรา้งความราํคาญอย่างไม่มเีหตุผล  
พฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืการรงัควาน คอืเมือ่เจา้ของทีพ่กัอาศยั  
(หรอืบคุคลทีเ่ขามอีาํนาจในการควบคุมหรอืสัง่การ) กระทําหรอืไม่กระทําการใดๆ เพือ่ทําใหคุ้ณราํคาญ 
และทําลายบรรยากาศสงบเงยีบของทีพ่กัอาศยั 
พฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืการรงัควานมหีลายรูปแบบ ตวัอย่างเชน่ การคุกคาม การละเมดิทางวาจา  
การปฏเิสธทีจ่ะซอ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรุดบกพรอ่งในทีพ่กัอาศยั  
และอืน่ๆตามทีร่ะบุในกฎหมายคุม้ครองผูเ้ชา่ในลอสแอนเจลสิ Tenant Anti-Harassment Ordinance  
(หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆว่า TAHO) 

ควรทาํอยา่งไรหากผูใ้หเ้ชา่กอ่กวนทาํ
ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นรําคาญ? 

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูเ้ชา่ในลอสแอนเจลสิ (TAHO) คุณมสีองสทิธ:ิ 

สทิธทิีห่น่ึง: ฟ้องรอ้งผูใ้หเ้ชา่. 

A) คุณสามารถฟ้องรอ้งเจา้ของทีพ่กัอาศยั  
และขอใหศ้าลออกคําสัง่ใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัหยุดการกระทําทีเ่ป็นการกอ่กวนหรอืการรงัควาน  
และชาํระเงนิแกคุ่ณเพือ่เป็นค่าชดเชยสําหรบัความเสยีหายทีเ่ขากอ่  
คุณสามารถฟ้องรอ้งเจา้ของทีพ่กัอาศยัในศาลคดมีโนสาเร ่ 
หรอืหาทนายเพือ่ฟ้องรอ้งเจา้ของทีพ่กัอาศยัในศาลแพ่ง ในศาลคดมีโนสาเรคุ่ณไม่สามารถจา้งทนาย  
และศาลคดมีโนสาเรส่ามารถออกคําสัง่จาํนวนเงนิค่าชดเชยสูงสดุไม่เกนิ $10,000 

B) หากคุณชนะคด ีศาลอาจมคํีาสัง่ดงันี:้ 

1) ใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัชาํระเงนิแก่คุณเพือ่เป็นค่าชดเชยสําหรบัความเสยีหายทีคุ่ณไดร้บั  
คุณจะตอ้งมหีลกัฐานแสดงต่อศาลว่าคุณไดร้บัความเสยีหายอย่างไร และแสดงจาํนวนเงนิทีคุ่ณเสยีไป 
ตวัอย่างเชน่  
หากคุณตอ้งซอ่มแซมสิง่ทีช่าํรุดดว้ยตนเองหรอืตอ้งจา้งชา่งเพราะผูใ้หเ้ชา่ปฏเิสธทีจ่ะซอ่มแซมหรอืแกไ้ข
ความชาํรุดบกพรอ่งในทีพ่กัอาศยั คุณจะตอ้งแสดงใบเสรจ็ทีร่ะบุค่าใชจ้า่ยในการซอ่มแซมคร ัง้น้ัน 
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2) ส่วนลดในจาํนวนค่าเชา่  
โดยคํานวณจากทีเ่จา้ของทีพ่กัอาศยัปฏเิสธการใหบ้รกิารหรอืการลดบรกิารทีคุ่ณพงึไดร้บัในฐานะผูเ้ชา่ 

3) ค่าปรบัสูงสุดไม่เกนิ $10,000 สําหรบัการละเมดิกฎหมายคุม้ครองผูเ้ชา่ในลอสแอนเจลสิแต่ละคร ัง้  
โดยศาลจะพจิารณาจากความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ ์หากคุณเป็นผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ หรอือายุ 
65 ปีขึน้ไป คุณอาจไดร้บัค่าชดเชยเพิม่อกี $5,000 
สําหรบัแต่ละคร ัง้ทีผู่ใ้หเ้ชา่ละเมดิกฎหมายคุม้ครองผูเ้ชา่  

4) ค่าใชจ้า่ยในการยา้ยทีอ่ยู่ หากคุณตอ้งยา้ยออกเพราะพฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืรงัควาน 

5) คําสัง่ศาลทีร่ะบวุ่าผูใ้หเ้ชา่ตอ้งหยุดพฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืรงัควาน และ 

6) คําสัง่อืน่ๆทีศ่าลเห็นสมควรในกรณีของคุณ 

C) สํานักงานกฎหมาย LAFLA  
บรกิารใหคํ้าแนะนําเพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ทีต่อ้งการฟ้องรอ้งเจา้ของทีพ่กัอาศยัในศาลคดมีโนสาเร ่ 
โปรดตดิต่อหมายเลข (800) 399-4529 หรอืเขา้เว็บไซต ์https://lafla.org/covid-resources/renters-
small-claims สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

สทิธทิีส่อง: หากเจา้ของทีพ่กัอาศยัฟ้องรอ้งเพือ่ขบัไล่ใหคุ้ณยา้ยออก  

คุณสามารถใชเ้หตุการณท์ีเ่จา้ของทีก่อ่กวนหรอืรงัควานคุณ เพือ่ปกป้องตวัคุณเองในช ัน้ศาล  
คุณควรเรยีนใหศ้าลทราบถงึพฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืการรงัควานของเจา้ของทีพ่กัอาศยั  
เพือ่เป็นการแกต่้างหรอืการต่อสูใ้นกรณีของการฟ้องขบัไล่คุณ การแกต่้างลกัษณะนีเ้รยีกว่าเป็น “การแกต่้างยนืยนั” 
(หรอื affirmative defense) และคดฟ้ีองขบัไล่ผูเ้ชา่เรยีกว่าคด ี“unlawful detainer” คุณตอ้งใช ้ 
“affirmative defense” เมือ่คุณตอบรบัการฟ้องของเจา้ของทีพ่กัอาศยั  
หากคุณไดร้บัเอกสารการฟ้องรอ้งจากผูใ้หเ้ชา่ คุณควรตดิต่อทนายโดยด่วนทีสุ่ด คุณมเีวลา 5  
วนัในการตอบรบัการฟ้องรอ้งหลงัจากทีคุ่ณไดร้บัเอกสารแลว้ หากคุณไม่ตอบรบั  
ศาลอาจมคํีาพพิากษาใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัชนะคดเีมือ่คุณไม่ตอบรบัตามเวลาทีก่าํหนด 
(เหตุการณล์กัษณะนีเ้รยีกว่า คําพพิากษาโดยขาดนัด เป็นการตดัสนิใหคุ้ณเป็นฝ่ายผดิโดยไม่มกีารไต่สวน หรอื 
“default judgment”) 

กฎหมายคุม้ครองผูเ้ชา่ของนครลอสแอนเจลสิมบีทลงโทษผูใ้หเ้ชา่ทีล่ะเมดิกฎหมาย  
หากคุณแจง้ใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัทราบถงึบทลงโทษต่างๆ  
อาจจะชว่ยใหเ้จา้ของทีห่ยุดพฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืการรงัควาน 

1) บทลงโทษแรก พนักงานอยัการของนครลอสแอนเจลสิสามารถฟ้องคดอีาญา  
โดยจาํเลยคอืผูใ้หเ้ชา่ทีม่พีฤตกิรรมกอ่กวนหรอืรงัควาน และมโีทษคอืค่าปรบัสูงสุด $1,000 ต่อ 1 ขอ้หา 
จาํคุกสูงสุด 6 เดอืน หรอืทัง้จาํ ทัง้ปรบั 



4 
 

2) บทลงโทษทีส่อง คอืการลงโทษโดยหา้มมใิหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัปรบัขึน้ค่าเชา่ (เรยีกว่า “rent 
adjustment penalty”) สําหรบัทีพ่กัอาศยัภายใตค้วามคุม้ครองของกฎหมาย Rent Stabilization 
Ordinance (กฎหมายเพือ่ควบคุมการปรบัขึน้ค่าเชา่หรอืทีเ่รยีกว่า “LARSO”)  
หมายความวา่ หากคุณถูกบบีใหย้า้ยออกดว้ยพฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืการรงัควานของผูใ้หเ้ชา่  
และคุณชนะคดใีนศาล ศาลจะมคํีาสัง่หา้มมใิหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัขึน้ค่าเชา่สําหรบัผูเ้ชา่คนใหม่  
และเจา้ของทีพ่กัสามารถคดิค่าเชา่กบัผูเ้ชา่คนใหม่เท่ากบัค่าเชา่ทีคุ่ณเคยชาํระกอ่นยา้ยออก  
บทลงโทษนีจ้ะชว่ยระงบัพฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืการรงัควานของผูใ้หเ้ชา่ทีม่คีวามคดิผดิๆว่าจะสามารถ
ขึน้ค่าเชา่กบัผูเ้ชา่คนใหม่หลงัจากทีบ่บีใหคุ้ณยา้ยออก  
ผูใ้หเ้ชา่จะสามารถคดิค่าเชา่กบัผูเ้ชา่คนใหม่เท่ากบัค่าเชา่เดมิทีคุ่ณเคยชาํระกอ่นยา้ยออกเท่าน้ัน  

พฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืรงัควานภ 
ายใตก้ฎหมาย TAHO ของแอลเอ 

A) นครลอสแอนเจลสิผ่านกฎหมายเพือ่คุม้ครองผูเ้ชา่ หา้มมใิหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยักอ่กวนหรอืรงัควานผูเ้ชา่ 
พฤตกิรรมการกอ่กวน การรงัควาน หรอืการข่มขู่ต่างๆ ทีไ่ม่มเีหตุผลอนัสมควร 
ถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย กฎหมายคุม้ครองผูเ้ชา่ระบุตวัอย่างพฤตกิรรมดงักล่าว 16 ตวัอย่างดงันี:้ 

1) ลดหรอืระงบัการใหบ้รกิารในทีพ่กัอาศยั  
ซ ึง่เป็นบรกิารทีร่ะบุในสญัญาเชา่หรอืเป็นบรกิารทีคุ่ณพงึไดร้บัภายใตก้ฎหมาย ตวัอย่างเชน่  
ยดึทีจ่อดรถทีคุ่ณตอ้งมีตามทีร่ะบุในสญัญาเชา่ ปิดเคร ือ่งทําความรอ้น หรอืยกเลกิบรกิารตูซ้กั/อบผา้ 

2) ปฏเิสธทีจ่ะซอ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรุดบกพรอ่งในทีพ่กัอาศยัตามทีคุ่ณพงึไดร้บัภายใตก้ฎหมาย 
ตวัอย่างเชน่ ปฏเิสธทีจ่ะซอ่มแซมเคร ือ่งทําน้ําอุ่น หรอืซอ่มแซมระบบประปา 

a) กอ่นทีคุ่ณจะฟ้องรอ้งเจา้ของทีพ่กัอาศยัเพราะเร ือ่งการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรุดบกพรอ่ง  
คุณตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของทีท่ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอื “notice”  
(ซึง่หมายความวา่คุณจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืผูจ้ดัการทราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้)  
และตอ้งใหเ้วลาในการแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสม  
เราแนะนําใหคุ้ณแจง้ใหเ้จา้ของทีท่ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และคุณควรเก็บสําเนาไวอ้กีหน่ึงฉบบั  
พรอ้มหลกัฐานยนืยนัว่าคุณไดม้อบจดหมายฉบบัดงักล่าวใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัแลว้ ระยะเวลาที ่ 
“เหมาะสม” ขึน้อยู่กบัความยากและความเรง่ด่วนในการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรุดบกพรอ่ง  
ตวัอย่างเชน่ การซอ่มเคร ือ่งทําความรอ้นในฤดูหนาวจะเป็นเร ือ่งเรง่ด่วนกวา่ในฤดูรอ้น  
โดยทั่วไปแลว้ระยะเวลา 2  
สปัดาหถ์อืเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรดุบกพรอ่ง 

3) เจา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืตวัแทนเขา้มาในยูนิตของคุณ หรอืถ่ายภาพยูนิตของคุณ  
โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  
เจา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืตวัแทนสามารถเขา้มาในยูนิตของคุณหากมจีดหมายแจง้ล่วงหนา้ ซ ึง่ตอ้งระบุ  
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“เหตุผลอนัสมควร” ภายใตก้ฎหมาย เชน่ การซอ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรุดบกพรอ่ง  
ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉิน  
เจา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืตวัแทนสามารถเขา้มาในยูนิตของคุณโดยไม่จาํเป็นตอ้งมจีดหมายแจง้ล่วงหนา้ 
ระยะเวลา 24  
ช ัว่โมงถอืเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้ว่าเจา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืตวัแทนจะเข ้
ามาในยูนิตคุณ  
โปรดปรกึษากบัทนายหากคุณคดิว่าเจา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืตวัแทนไดเ้ขา้มาในยูนิตของคุณโดยไม่มเีหตุ
ผลอนัสมควร 

4) เจา้ของทีพ่กัอาศยัใชว้าจาหรอืภาษากายทีเ่ป็นการข่มขู่ว่าจะทํารา้ยรา่งกาย 

5) เจา้ของทีพ่กัอาศยัพยายามทําใหคุ้ณยา้ยออกโดยการเสนอเงนิ 

a) เจา้ของทีพ่กัอาศยัสามารถยืน่ขอ้เสนอเป็นเงนิเพือ่ใหคุ้ณยา้ยออกจากยูนิตภายใตก้ารคุม้ครองของก
ฎหมาย LARSO (กฎหมายเพือ่ควบคุมการปรบัขึน้ค่าเชา่)  
โดยเป็นการยืน่ขอ้เสนอภายใตโ้ปรแกรม “Tenant Buyout Notification”  
เจา้ของทีพ่กัอาศยัจะตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบถงึสทิธผิูเ้ชา่ของคุณเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
หากเจา้ของทีพ่กัปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว  
ตามกฎหมายจะถอืว่าการยืน่ขอ้เสนอเป็นเงนิเพือ่ใหคุ้ณยา้ยออกจากยูนิต  
มไิดเ้ป็นการกอ่กวนหรอืการรงัควานแต่อย่างใด  

6) เจา้ของทีพ่กัอาศยัโกหกคุณ จงใจทําใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืปิดบงัขอ้มูลสําคญั เพือ่บบีใหคุ้ณยา้ยออก 

7) เจา้ของทีพ่กัอาศยัข่มขู่ไล่ทีคุ่ณ อาจจะกระทําดว้ยการส่งจดหมายขบัไล่ โดยอา้งเหตุผลทีไ่ม่เป็นจรงิ 

a) คุณจะตอ้งชนะคดทีีคุ่ณถูกไล่ที ่หรอืศาลมคํีาสัง่ยกฟ้อง  
กอ่นทีก่ฎหมายจะถอืว่าเจา้ของทีพ่กัไดก้ระทําการกอ่กวนหรอืการรงัควานจรงิ 

8) เจา้ของทีพ่กัอาศยัข่มขู่ทีจ่ะกระทําหรอืไม่กระทําการใดๆ เพือ่ทําใหคุ้ณราํคาญ  
และทําลายบรรยากาศสงบเงยีบของทีพ่กัอาศยั  
หรอืเจา้ของทีพ่กัอาศยัข่มขู่ทีจ่ะกระทําหรอืไม่กระทําการใดๆ  
เพือ่ทําใหคุ้ณไม่สามารถอยู่ในยูนิตทีพ่กัอาศยัได ้

9) เจา้ของทีพ่กัอาศยัปฏเิสธทีจ่ะรบัค่าเชา่จากคุณดว้ยวธิตีามทีร่ะบุในสญัญาเชา่  
หรอืดว้ยวธิทีีคุ่ณเคยชาํระค่าเชา่มาโดยตลอด 

10) เจา้ของทีพ่กัอาศยัสอบถามเร ือ่งสถานะอมิมเิกรช ัน่ของคุณ ของสมาชกิครอบครวั  
หรอืของเพือ่นรว่มหอ้งคุณ  
รวมถงึการทีเ่จา้ของทีพ่กัอาศยัตอ้งการใหคุ้ณแสดงหลกัฐานเกีย่วกบัสถานะอมิมเิกรช ัน่ของคุณ  
ของสมาชกิครอบครวั หรอืของเพือ่นรว่มหอ้งคุณ 
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a) หากคุณอาศยัในอพารท์เมนตท์ีเ่ป็นโครงการชว่ยเหลอืชาํระค่าเชา่โดยรฐับาล (ทีเ่รยีกว่า Section 
8) การเคหะ (Housing Authority)  
สามารถสอบถามเร ือ่งสถานะอมิมเิกรช ัน่ของคุณไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมายแต่อย่างใด 

11) เจา้ของทีพ่กัอาศยัข่มขู่ทีจ่ะเปิดเผย  
หรอืไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสถานะอมิมเิกรช ัน่ของครอบครวัคุณต่อผูอ้ืน่ 

12) เจา้ของทีพ่กัอาศยัข่มขู่ทีจ่ะเปิดเผย หรอืไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของคุณกบัเจา้หนา้ทีร่ฐั  
เพือ่เป็นการบบีบงัคบัใหคุ้ณยา้ยออก หรอืเพราะคุณรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสภาพความเป็นอยู่  
ซ ึง่เป็นสทิธทิีคุ่ณพงึมใีนฐานะผูเ้ชา่ ตวัอย่างเชน่ 
เจา้ของทีพ่กัข่มขู่ทีจ่ะตดิต่อหน่วยงานบรกิารคุม้ครองเด็ก (ทีเ่รยีกว่า “child protective services”) 
หากคุณไม่เลกิรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาของทีพ่กัอาศยั  
หรอืหากคุณปฏเิสธทีจ่ะยา้ยออก 

13) เจา้ของทีพ่กัอาศยัเลอืกปฏบิตัต่ิอคุณ เพราะเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ เพศวถิ ีหรอืหมวดหมู่อืน่ๆ  
ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของรฐั  

a) คุณตอ้งพสิูจนว์่าเจา้ของทีพ่กัอาศยัเลอืกปฏบิตัต่ิอคุณเพราะเหตุผลตามหมวดหมู่ต่างๆ  
ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของรฐั ซ ึง่ขอ้นีเ้ป็นเร ือ่งทีพ่สิูจนไ์ดย้ากในศาล  
เพราะอาจไม่มหีลกัฐานชดัเจนว่าเจา้ของทีพ่กัอาศยัเลอืกปฏบิตัต่ิอคุณเพราะเหตุใด 

14) เจา้ของทีพ่กัอาศยัตอบโตห้รอืมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นการแกแ้คน้หรอืเอาคนื  
เพราะคุณกบัผูเ้ชา่คนอืน่ๆรว่มกนัรอ้งเรยีนปัญหา  
หรอืเพราะคุณกบัผูเ้ชา่คนอืน่ๆรว่มกนัสรา้งหรอืสมคัรเขา้สหภาพผูเ้ชา่  

15) เจา้ของทีพ่กัอาศยัละเมดิความเป็นส่วนตวั  
หรอืสอบถามขอ้มูลทีเ่ป็นการละเมดิสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของคุณ ตวัอย่างเชน่  
การสอบถามเร ือ่งสถานะอมิมเิกรช ัน่หรอืสถานะพลเมอืงสหรฐัฯของคุณ  
หรอืถามถงึหมายเลขโซเชยีลซเีคยีวรติีเ้พยีงเพือ่จะกอ่กวนคุณ 

a) หากคุณอาศยัในอพารท์เมนตท์ีเ่ป็นโครงการชว่ยเหลอืชาํระค่าเชา่โดยรฐับาลหรอืโครงการอืน่ๆ 
เจา้ของทีพ่กัอาศยัอาจสามารถขอหมายเลขโซเชยีลซเีคยีวรติีข้องคุณได ้ 
โปรดปรกึษากบัทนายความเพือ่ใหม้ั่นใจว่าการทีเ่จา้ของทีพ่กัอาศยัขอหมายเลขโซเชยีลของคุณน้ัน 
เป็นเร ือ่งถูกกฎหมายหรอืไม่ 

16) เจา้ของทีพ่กัอาศยักระทําหรอืไม่กระทําการใดซํา้ๆ เพือ่ทําใหคุ้ณราํคาญ  
และทําลายบรรยากาศสงบเงยีบของทีพ่กัอาศยัเป็นอย่างมาก  
หรอืกระทําการใดทีส่่งผลใหคุ้ณตอ้งยา้ยออก 
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เช็คลสิตส์ําหรบัผูเ้ชา่ทีป่ระสบปญัหาถู
กกอ่กวนหรอืรงัควาน 

A) จดบนัทกึทุกสิง่ทุกอย่าง: 

1) จดบนัทกึทุกสิง่ทุกอย่างเท่าทีคุ่ณจะทําไดว้่าผูใ้หเ้ชา่ไดก้ระทําผดิอะไรบา้ง โปรดระบุวนัที ่ 
และชือ่ของพยานทีเ่ห็นเหตุการณน้ั์นๆ โปรดจดบนัทกึสิง่ทีคุ่ณไดท้าํเชน่กนั  
เชน่เมือ่คุณตอ้งโทรศพัทห์าบรษิทัสาธารณูปโภคเพือ่สอบถามเร ือ่งการระงบับรกิาร  
หรอืเมือ่คุณโทรศพัทห์รอืสง่จดหมายแจง้ใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืผูจ้ดัการทราบถงึปัญหา  
(เชน่เร ือ่งการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรุดบกพรอ่ง) หรอืการขอใหเ้ขาหยุดการกระทําบางอย่าง (เชน่ 
ขอใหเ้ขาหยุดเขา้ยูนิตคุณโดยไม่แจง้ล่วงหนา้)  
เราแนะนําใหคุ้ณแจง้เจา้ของทีพ่กัอาศยัหรอืผูจ้ดัการเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
เพือ่ทีคุ่ณจะไดม้สีําเนาหลกัฐานของเหตุการณต่์างๆ คุณสามารถส่งอเีมลห์รอืส่งขอ้ความทางโทรศพัท ์
ควรเขยีนขอ้ความสัน้ๆแต่ไดใ้จความ เนน้ขอ้มูลมากกว่าอารมณ ์และใชภ้าษาอย่างเป็นทางการ 

a) จดบนัทกึเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ ตวัอย่างเชน่ “15 กรกฎาคม 2022 – ไฟฟ้าถูกตดัในเวลาต ี4  
ไม่มไีฟฟ้าใชจ้นกระทั่งวนัอาทติยใ์นเวลา 4 ทุ่ม โทรหากรมน้ําและพลงังาน (DWP)  
และอเีมลแ์จง้ผูจ้ดัการอพารท์เมนตแ์ลว้ ภรรยาและเพือ่นบา้น Marty ในยูนิต 4C  
เห็นเหตุการณท์ัง้หมด” 

2) เก็บสําเนาเอกสารและขอ้ความต่างๆทีส่่งถงึกนั: 

a) คุณควรเก็บเอกสารทุกอย่างเกีย่วกบัเหตุการณท์ีคุ่ณถูกกอ่กวน รงัควาน หรอืถูกละเลย  
เท่าทีคุ่ณจะสามารถทําได ้เก็บขอ้ความทางโทรศพัทห์รอือเีมลร์ะหวา่งคุณและผูใ้หเ้ชา่  
หากคุณไดร้บัจดหมายจากผูใ้หเ้ชา่ หรอืบรษิทัสาธารณูปโภค  
หรอืจดหมายใดๆก็ตามเกีย่วกบัปัญหาทีคุ่ณประสบ โปรดเก็บสําเนาไวทุ้กฉบบั  
คุณจาํเป็นจะตอ้งใชข้อ้มูลเหล่าน้ันหากคุณฟ้องรอ้งผูใ้หเ้ชา่ เพือ่พสิูจนว์่าคุณถูกกอ่กวน รงัควาน  
หรอืถูกละเลย และคุณไดร้บัผลกระทบจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

B) ส่งจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึเจา้ของทีพ่กัอาศยัเมือ่คุณตอ้งการใหเ้ขาทําอะไร  
(เชน่จดหมายแจง้ขอใหซ้อ่มแซมหรอืแกไ้ขความชาํรุดบกพรอ่ง) หรอืการขอใหเ้ขาหยุดการกระทําบางอย่าง  
(เชน่ ขอใหเ้ขาหยุดละเมดิความเป็นสว่นตวัของคุณ) 

1) หากเจา้ของทีพ่กัอาศยักอ่กวน รงัควาน หรอืละเลยคุณ 
คุณควรสง่จดหมายบอกใหเ้ขาหยุดพฤตกิรรมน้ัน หากคนทีก่อ่กวนคุณคอืผูจ้ดัการอพารท์เมนต ์ 
คุณควรส่งจดหมายแจง้ใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัทราบดว้ยเชน่กนั  
โปรดปรกึษาทนายหรอืองคก์รไม่แสวงกาํไรทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูเ้ชา่หากคุณคดิว่าการส่งจดหมายจะยิง่
ทําใหเ้ร ือ่งบานปลาย อย่างไรก็ตาม คุณจะตอ้งส่งจดหมายแจง้ใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัทราบ  
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เพือ่ใหโ้อกาสเขาในการหยุดพฤตกิรรมการกอ่กวนหรอืรงัควานกอ่นทีคุ่ณจะฟ้องรอ้งได ้ 
หากเจา้ของทีพ่กัอาศยัหยุดพฤตกิรรมดงักลา่วภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม  
คุณอาจไม่สามารถฟ้องรอ้งเขาได ้โปรดปรกึษาทนายเกีย่วกบัสถานการณข์องคุณก่อนยืน่เร ือ่งฟ้องรอ้ง 

2) ยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนกบักระทรวงการเคหะลอสแอนเจลสิ (LAHD) ซึง่ LAHD  
อาจชว่ยใหเ้จา้ของทีพ่กัอาศยัหยุดพฤตกิรรมการกอ่กวน รงัควาน หรอืละเลยคุณ แมว้่า LAHD  
อาจจะชว่ยคุณไม่ไดใ้นบางกรณี การรอ้งเรยีนจะเป็นหลกัฐานว่าคุณไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหา  
และอาจจะชว่ยผูเ้ชา่รายอืน่ๆดว้ย คุณสามารถตดิต่อ LAHD ไดท้ีห่มายเลข (866) 557-7368  
หรอืทางออนไลนท์ี ่https://housing.lacity.org/residents/file-a-rso-complaint 

3) ปรกึษาทนายความ หรอืพจิารณาการฟ้องรอ้งเจา้ของทีพ่กัอาศยัในศาลคดมีโนสาเร ่ 
หากคุณมคุีณสมบตัใินการรบับรกิารดา้นกฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย LAFLA สนง.กฎหมาย 
LAFLA อาจชว่ยคุณฟ้องรอ้งเจา้ของทีพ่กัอาศยั หรอืชว่ยใหคํ้าปรกึษาคดมีโนสาเร ่คุณสามารถตดิต่อ 
LAFLA ไดท้ีห่มายเลข (800) 399-4529 หรอืทางออนไลนท์ี ่www.lafla.org หาก LAFLA 
ไม่สามารถชว่ยคุณได ้เราสามารถใหข้อ้มูลทนายความท่านอืน่ๆทีอ่าจชว่ยคุณได ้ 

 

 


