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”เงนิมดัจ า” และ “การคนืสูส่ภาพเดมิ” (ฉบบัภาษาไทย タイ語版)  
“เงนิมดัจ ำ” และ “กำรคนืสู่สภำพเดมิ” 

ตัง้แตค่ณุเชา่หอ้งจนถงึยา้ยออกจากหอ้งพกั มขีอ้ตกลงและการด าเนินขัน้ตอนหลายอย่าง  
ลฟีเล็ทฉบบันี ้หยบิยกเร ือ่งเกีย่วกบัเฉพาะ ”เงนิมดัจ า” และ “การคนืสูส่ภาพเดมิ” จากเร ือ่งทัง้หมด
และอธบิายตามหวัขอ้ตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นใหญ่ คอื  ・แนวความคดิเร ือ่งเงนิมดัจ าและการคนืสูส่ภาพเดมิ  ・การด าเนินขัน้ตอนเกีย่วกบัเงนิมดัจ าและการคนืสูส่ภาพเดมิ 
・วธิกีารใชห้อ้งพกัและขอ้ควรระวงัในขณะยา้ยเขา้หอ้งพกัและยา้ยออกจากหอ้งพกั  

เร ือ่ง องคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร ศนูยช์ว่ยเหลอืดำ้นทีพ่กัอำศยัชำวตำ่งชำตคิำนำงำวะ  
องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัชาวตา่งชาตคิานางาวะ จะชว่ยเหลอืคน
ทีไ่ม่ใชภ้าษาญีปุ่่นเป็นภาษาแม่ ทีก่ าลงัหาทีพ่กัอาศยั   นอกจากนี ้มกีารใหค้ าปรกึษาเพือ่แก ้

ปัญหาเกีย่วกบัหอ้งพกั       
 

จดัท าเมือ่ กมุภาพนัธ ์ ปี 2020  
ลฟีเล็ทฉบบันี ้ จดัท าโดยองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร  ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยั

ชาวตา่งชาตคิานางาวะ  โดยไดร้บัการมอบหมายงานจากจงัหวดัคานางาวะ  
แผนกการนานาชาต ิ กองวฒันธรรมนานาชาตแิละการท่องเทีย่ว  จงัหวดัคานางาวะ 

(โยโกฮาม่าส ิ นาคะค ุ นิฮนโอโดร ิ1 ) 
โทร  045-210-1111 ตอ่ 3748  แฟ็กซ ์ 045-212-2753 หนา้สนามกฬีาโยโกฮามา่สเตเดยีม 

เดนิ 5 นาทจีากสถานีรถไฟคนัไน  รถไฟสาย JR หรอืรถไฟใตด้นิเทศบาลโยโกฮามา่   หรอื เดนิ 5 นาทจีาก
สถานีรถไฟนิฮนโอโดร ิ รถไฟสายมนิาโทะมไิร สถานีรถไฟคนัไนสาย JR สถานีรถไฟคนัไน 

รถไฟใตด้นิ 
ทีท่ าการเทศบาลโยโกฮามา่ โยโกฮามา่ 

สเตเดยีม สถานีรถไฟ 

นิฮนโอโดร ิรถไฟสายมนิาโทะมไิร 
โยโกฮามา่วายเอ็มซเีอ ＜敷金と原状回復＞

しききん　　げんじょうかいふく
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1  รูจ้กัขัน้ตอน “ตัง้แตย่ำ้ยเขำ้หอ้งพกัจนถงึยำ้ยออกจำกหอ้งพกั” กนัเถอะ  
A   ท าสญัญาการเชา่หอ้งพกั  
B   ฝากเงนิมดัจ าใหก้บัรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น    สิง่ทีค่ณุกบัรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นท าดว้ยกนั  

C   ตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัยใ์นขณะยา้ยเขา้หอ้งพกั 
(คณุดดูว้ยกนักบัพนักงานรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่หอ้งพกัม ี

สว่นทีช่  ารดุและสว่นทีเ่ป้ือนหรอืไม่)    
D   ใชช้วีติ (พกัอาศยั) อยูใ่นหอ้งพกัทีไ่ดเ้ชา่  
E   แจง้ลว่งหนา้เร ือ่งการยา้ยออก 

(แจง้รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่ตนเองจะยา้ย 

ออกจากหอ้งพกัทีไ่ดเ้ชา่)  
F   ยา้ยออกจากหอ้งพกั (เอาสิง่ของออกจากหอ้งพกัทีไ่ดเ้ชา่)  
G   คณุท าการคนืสูส่ภาพเดมิ (ท าใหเ้หมอืนสภาพในขณะไดเ้ชา่หอ้ง)   

สิง่ทีค่ณุกบัรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นท าดว้ยกนั  
H   ตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัยใ์นขณะยา้ยออกจากหอ้งพกั 

(คณุดดูว้ยกนักบัพนักงานรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่หอ้งพกัม ี

สว่นทีเ่ป้ือนและสว่นทีช่  ารดุหรอืไม่)  
I   บรษิทัเฉพาะทางท าการคนืสูส่ภาพเดมิ (ท าใหห้อ้งพกัเหมอืนสภาพในขณะไดเ้ชา่หอ้งพกั)  
J   ค านวณเงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรษิทัเฉพาะทางท าการคนืสูส่ภาพเดมิ   
K  ค านวณเพือ่หาจ านวนเงนิมดัจ าทีไ่ดร้บัคนื (คณุไดร้บัการคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืหลงัจาก 

บรษิทัเฉพาะทางท าใหห้อ้งพกัคนืสูส่ภาพเดมิ / จา่ยเงนิสว่นทีไ่ม่พอ)  
สิง่ทีค่ณุท า 
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2  รูจ้กัค ำส ำคญักนัเถอะ  
(1)   เงนิมดัจ า    ซคิคินิ  Shikikin 

ในขณะท าสญัญา   คณุฝากเงนิใหร้า้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นใน
จ านวนเงนิหลายเทา่ตวัของเงนิคา่เชา่ (จ านวนเงนิแตกตา่งกนัตามสญัญาก าหนด)  เงนิ
กอ้นนี ้น าไปใชใ้นกรณีตอ่ไปนี ้เชน่ กรณีไดซ้อ่มแซมหอ้งพกั (หมายถงึ ซอ่มแซมสว่นที่

ช ารดุ)  กรณีไดท้ าความสะอาด (ท าความสะอาดสว่นทีเ่ป้ือน)  หรอืกรณียงัไม่ไดจ้า่ยคา่
เชา่บา้นในขณะคณุยา้ยออกจากหอ้งพกั   

 

(2) ค านวณเพือ่หาจ านวนเงนิมดัจ าทีไ่ดร้บัคนื    ซคิคินิ โนะ เซซนั   Shikikin no seisan      ในขณะยา้ยออกจากหอ้งพกั  มกีารค านวณเงนิคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและท าความ
สะอาดหอ้งพกั และคา่เชา่บา้นทีย่งัไม่ไดจ้า่ย     หากมเีงนิทีไ่ดฝ้าก (เงนิมดัจ า) มากกวา่  คณุสามารถไดร้บัคนืเงนิสว่นทีเ่หลอื   หาก
มเีงนิทีไ่ดฝ้ากนอ้ยกวา่  คณุจะจา่ยเงนิสว่นทีไ่ม่พอ   

(3)  การคนืสูส่ภาพเดมิ     เก็นโจ  ไคฟูค ุ    Genjou kaifuku 
การทีท่ าใหห้อ้งพกัเหมอืนสภาพในขณะไดเ้ชา่หอ้งพกั เรยีกวา่ “การคนืสูส่ภาพเดมิ”  

วธิกีารคอื ท าความสะอาดสว่นทีเ่ป้ือน  ซอ่มแซมสว่นทีช่  ารดุและรอยขดีขว่น   ขนของ 
ออกจากหอ้งพกั เป็นตน้       หากคณุคนืสูส่ภาพเดมิดว้ยตนเอง  คณุอาจไดร้บัคนืเงนิในจ านวนเงนิมาก    (4)  การตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัย ์    บกุเค็น  คาคนิุน    Bukken kakunin      ตรวจสอบวา่จะคนืสูส่ภาพเดมิสว่นไหนของรายการอสงัหารมิทรพัย ์   ในขณะคณุ
ยา้ยเขา้หอ้งพกั คณุตรวจสอบวา่มรีอยเป้ือนและรอยขดีขว่นอยา่งไรบา้ง  และในขณะ
คณุยา้ยออกจากหอ้งพกั (ไดเ้อาสิง่ของทัง้หมดออกจากหอ้งพกั) คณุตรวจสอบวา่มี
รอยเป้ือนและรอยขดีขว่นอยา่งไรบา้ง     สิง่ส าคญั คอื คณุตรวจสอบดว้ยกนักบัพนักงานรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอื
เจา้ของบา้น    (5)  การแจง้ลว่งหนา้เร ือ่งการยา้ยออก    ไทคโิยะ  โยโคค ุ   Taikyo yokoku    หมายถงึ  แจง้วนัเดอืนปีทีจ่ะออก (ยา้ยออก) จากหอ้งพกักอ่นจะคณุออกจากหอ้งพกั

จรงิ   ในใบสญัญาระบไุวว้า่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ยกีเ่ดอืน 

ในขณะคณุแจง้วนัเดอืนปีทีจ่ะออกจากหอ้งพกัใหก้บัรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอื
เจา้ของบา้น  คณุไม่ควรลมืปรกึษากนัวา่จะตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัยเ์มือ่ไร 
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3  รูจ้กัสิง่ส ำคญักนัเถอะ  
ในทีน่ี่ ทีเ่ขยีนวา่ “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” หมายถงึคนทีใ่หเ้ชา่ 

หอ้งพกั  
ในทีน่ี่ ทีเ่ขยีนวา่ “คณุ” หมายถงึคนทีเ่ชา่หอ้งพกั   

A   ท าสญัญาการเชา่หอ้งพกั  
○   มคี าสญัญาในการเชา่หอ้งพกัเขยีนอยูใ่นใบสญัญา 
○   มคี าสญัญาหลายอยา่งเขยีนอยูใ่นใบสญัญา  โปรดอา่นเขา้ใจความหมาย  
B   ฝากเงนิมดัจ าใหก้บัรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น   
C   ตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัยใ์นขณะยา้ยเขา้หอ้งพกั 

(คณุดดูว้ยกนักบัพนักงานรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่หอ้งพกัมสีว่นที ่
ช ารดุและสว่นทีเ่ป้ือนหรอืไม่)  

○   โปรดตรวจสอบดว้ยกนักบัพนักงานรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่ 

หอ้งพกัมสีว่นทีช่  ารดุและสว่นทีเ่ป้ือนหรอืไม่ 
○   โปรดถา่ยรปูหอ้งพกัโดยใสว่นัเดอืนปี 

คณุสามารถใชร้ปูถา่ยเพือ่แกปั้ญหาได ้ เพราะสามารถตรวจสอบทีห่ลงัได ้ 
D   ใชช้วีติ (พกัอาศยั) อยูใ่นหอ้งพกัทีไ่ดเ้ชา่  
○ เงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่คนืสูส่ภาพเดมิในสว่นทีช่  ารดุและสว่นทีเ่ป้ือนในกรณี “คณุ” ใชห้อ้งพกั

อยา่งธรรมดา (เวลาผ่านไปหรอืใชอ้ยา่งธรรมชาต)ิ น้ัน  “เจา้ของบา้น” จา่ยเงนิสว่นนี ้
○  เงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่คนืสูส่ภาพเดมิในสว่นทีช่  ารดุและสว่นทีเ่ป้ือนเพราะ “คณุ” ไม่ไดใชห้อ้ง 

พกัอยา่งธรรมดา (เวลาผ่านไปหรอืใชอ้ยา่งธรรมชาต)ิ น้ัน  “คณุ” จา่ยเงนิสว่นนี ้
○  หากม ี โทคยุาค ุ (สญัญาพเิศษ) เขยีนอยูใ่นใบสญัญา   บคุคลทีส่ญัญาพเิศษนีร้ะบจุะ

จา่ยเงนิสว่นนี ้  โปรดอา่นใบสญัญาใหเ้ขา้ใจ 
○   ทีญ่ีปุ่่ นมคีวามชืน้มาก  ดงัน้ัน โปรดระวงัน า้และราเป็นพเิศษ 
○   ทีญ่ีปุ่่ น หากคณุใชห้อ้งพกัอยา่งตอ่ไปนี ้ “คณุ” ตอ้งจา่ยเงนิสว่นนี ้
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＜พืน้ (เสือ่ทาทาม ิ พืน้ไม ้ พรม เป็นตน้)＞    ・  คราบและราทีเ่กดิขึน้บนพรม เพราะท าใหเ้คร ือ่งดืม่และอาหารตดิ 

 (โปรดท าความสะอาดใหด้)ี    ・  สนิมทีเ่กดิขึน้ใตตู้เ้ย็น    (โปรดท าความสะอาดใหด้)ี    ・  รอยขดีขว่นทีเ่กดิขึน้ในขณะยา้ยเขา้หรอืยา้ยออกจากหอ้งพกั หรอืเคลือ่นยา้ย 

สิง่ของ   (โปรดระวงัในขณะเคลือ่นยา้ยสิง่ของ)    ・  พืน้ (พืน้ไม)้ ทีเ่ปลีย่นสหีรอืเน่าเพราะน า้ฝนหรอืน า้ตดิ 
(โปรดเชด็น า้ฝนหรอืน า้ทนัท)ี  

＜ผนัง  กระดาษ (หรอืผา้) ตดิผนัง และสว่นอืน่ ๆ＞    ・  คราบน า้มนัและเขม่าควนัไฟทีต่ดิกบัผนังและเพดานในหอ้งครวั          (โปรดท าความสะอาดใหด้หีลงัจากใชน้ า้มนั)    ・  สว่นทีม่สีขีึน้หรอืมกีลิน่ขึน้จากควนับหุร ี ่   ・  รทูีเ่กดิขึน้ เพราะ “คณุ” ตดิตะปหูรอืเกลยีวบนผนัง 
(โปรดอยา่เจาะรภูายในหอ้งพกั)    ・  รทูีเ่กดิขึน้ เพราะ “คณุ” ตดิโคมไฟ (แสงไฟ) บนเพดาน    ・  รอยเป้ือน เพราะ “คณุ” เขยีนเลน่บนผนังและประต ู   ・ ราและคราบทีเ่กดิขึน้ทีส่ว่นลา่งของผนังและหนา้ตา่งหรอืบนพืน้ เพราะ “คณุ” ไม่ได ้

เชด็หยดน า้ 
ในขณะเกดิหยดน า้ (เปียกดว้ยความชืน้) บนผนังและหนา้ตา่ง  โปรดบอก “รา้น 

นายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” 
โปรดใชเ้คร ือ่งท าความอบอุน่  หรอืเปิดหนา้ตา่งและท าใหอ้ากาศถา่ยเทหลงัจาก 

ใชห้อ้งอาบน า้แลว้ 
หากไม่ท าใหอ้ากาศถา่ยเท เกดิหยดน า้บนผนังและหนา้ตา่ง 
(โปรดเชด็หยดน า้)    ・  ผนังทีเ่น่า หรอื ราและคราบเกดิขึน้บนผนังหรอืพืน้ เพราะ “คณุ” ไม่ไดเ้ชด็น า้ทีไ่หล 

ออกจากเคร ือ่งปรบัอากาศ 
(ในกรณีทีน่ า้ไหลออกจากเคร ือ่งปรบัอากาศทีถ่กูตดิตัง้อยูใ่นหอ้งพกั  โปรด 

บอก “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น”   โปรดเชด็น า้)    ・  ผนัง  กระดาษ (หรอืผา้) ตดิผนังและสว่นอืน่ ๆ ทีส่ตัวเ์ลีย้งไดท้ าขดีขว่นหรอืท าให ้

ตดิกลิน่ 
(โปรดตรวจสอบโดยถาม “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” วา่ 

สามารถเลีย้งสตัยไ์ดห้รอืไม่   มคี าสญัญาเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งเขยีนอยูใ่นใบ 

สญัญา) 
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＜เสาบา้น  ประต ู ประตชูอ่งเก็บของและสว่นอืน่ ๆ＞ 

・  รทูีเ่กดิขึน้ เพราะ “คณุ” ตดิตะปหูรอืเกลยีวบนเสาบา้น 
(โปรดอยา่เจาะรบูนเสาบา้น) 

・  สว่นที ่“คณุ” ไดท้ ารอยขดีข่วนหรอืเขยีนเลน่  
・  เสาบา้นและสว่นอืน่ ๆ ทีส่ตัวเ์ลีย้งไดท้ าขดีข่วนหรอืท าใหต้ดิกลิน่  

＜อปุกรณ ์ กญุแจ  สวนบา้นและสิง่อืน่ ๆ＞ 
・  คราบน า้มนัและเขม่าควนัไฟทีต่ดิกบัสว่นทีต่ ัง้เตาแก็สและตดิกบัพดัลมดดูอากาศ 

(โปรดท าความสะอาดใหด้)ี 
・  คราบ (คราบน า้) ราและสิง่สกปรกอืน่ ๆ  ในหอ้งอาบน า้ หอ้งน า้และอา่งลา้งหนา้ 

(โปรดท าความสะอาดใหด้)ี 
・  ในขณะที ่“คณุ” ไดท้ ากญุแจหายหรอืท ากญุแจเสยี 
・  สว่นทีป่ลอยใหห้ญา้ขึน้มากในสวนหนา้บา้นของหอ้งพกั “คณุ”  

(โปรดท าความสะอาดสวนหนา้บา้น  โปรดถอนหญา้)   
E   การแจง้ลว่งหนา้เร ือ่งการยา้ยออก (แจง้รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่ 

ตนเองจะยา้ยออกจากหอ้งพกัทีไ่ดเ้ชา่)  
○  ในกรณีตอ้งการยา้ยออกจากหอ้งพกั  “คณุ” แจง้รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของ 

บา้นวา่ตนเองตอ้งการยา้ยออกเมือ่ไร 
○ ในเร ือ่ง “คณุตอ้งแจง้รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่ตนเองยา้ยออกจาก

หอ้งพกัลว่งหนา้อยา่งนอ้ยกีเ่ดอืน (วนัก าหนดในการแจง้ลว่งหนา้เร ือ่งการยา้ยออก)” น้ัน  
มคี าสญัญาระบไุวใ้นใบสญัญา 

○ ในกรณีที ่ “คณุ” แจง้ “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” ภายหลงัวนัก าหนด
แจง้ลว่งหนา้เร ือ่งการยา้ยออกทีร่ะบไุวใ้นใบสญัญา   คณุตอ้งจา่ยเงนิในจ านวนเงนิทีร่ะบไุว ้
ในใบสญัญา   จงึโปรดระวงั   

F   ยา้ยออกจากหอ้งพกั (เอาสิง่ของออกจากหอ้งพกัทีไ่ดเ้ชา่)  
○  ในขณะทีค่ณุออก (ยา้ยออก) จากหอ้งพกัทีไ่ดเ้ชา่  โปรดรกัษามารยาทดงัตอ่ไปนี ้  ・  เอาสิง่ของที ่“คณุ” ไดเ้อามาทัง้หมดออกจากหอ้งพกั)   ・  โปรดอยา่เอาสิง่ของ (เคร ือ่งเรอืนหรอืขยะ) ที ่“คณุ” ไม่เอาทิง้ไวใ้นหอ้งพกั   ・  โปรดท าความสะอาดใหด้เีรยีบรอ้ย 
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G   คณุท าใหห้อ้งพกัคนืสูส่ภาพเดมิ (ท าใหเ้หมอืนสภาพในขณะไดเ้ชา่หอ้ง)   ○  ขอให ้“คณุ” เอาสิง่ของ (เคร ือ่งเรอืนหรอืขยะ) ทีม่อียูใ่นหอ้งพกัออกขา้งนอก   โปรดท า

ความสะอาด  โปรดซอ่มแซมสว่นทีช่  ารดุในหอ้งพกั  ○  หาก “คณุ” เอาสิง่ของ (เคร ือ่งเรอืนหรอืขยะ) ทิง้ไวใ้นหอ้งพกั  “รา้นนายหนา้จดัหาบา้น
เชา่หรอืเจา้ของบา้น” จะทิง้สิง่ของเหลา่นีโ้ดยจา่ยเงนิ  ○  หาก “คณุ” ไม่ท าความสะอาดในชว่งเชา่หอ้งพกัและในขณะยา้ยออกจากหอ้งพกั  บรษิทั
เฉพาะทางจะท าความสะอาด  (เฮาสค์ลนีน่ิง  หมายถงึการท าความสะอาดโดยผูป้ระกอบ 

การ)  ○  หาก “คณุ” ไม่ / ไม่สามารถซอ่มแซมสว่นทีช่  ารดุ  บรษิทัรฟีอรม์ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ
เฉพาะทางจะท าการซอ่มแซม  ○  สว่นเงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรษิทัเฉพาะทางทิง้สิง่ของ  ท าความสะอาด หรอื ท าการซอ่มแซม  
น้ัน  มกีารจา่ยเงนิโดยหกัเงนิจากเงนิมดัจ าที ่ “คณุ” ไดฝ้ากให ้ “รา้นนายหนา้จดัหาบา้น
เชา่หรอืเจา้ของบา้น”         สว่นเงนิทีไ่ม่พอหลงัจากหกัเงนิจากเงนิมดัจ า  “คณุ” จะจา่ยเงนิสว่นนีใ้หแ้ก ่“รา้นนาย 

หนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น”   
H   ตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัยใ์นขณะยา้ยออกจากหอ้งพกั 

 (คณุดดูว้ยกนักบัพนักงานรา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้นวา่หอ้งพกัม ี

สว่นทีเ่ป้ือนและสว่นทีช่  ารดุหรอืไม่)  
○ หลงัจาก “คณุ” ท าความสะอาดหอ้งพกั (หลงัจากคนืสูส่ภาพเดมิ)  “คณุ” กบั “รา้น

นายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” ดดูว้ยกนัวา่มสีว่นทีเ่ป้ือนและสว่นทีช่  ารดุหรอืไม่ 
○ สว่นทีเ่ป้ือนทีเ่กดิขึน้จากการใชช้วีติอยา่งธรรมดา  “เจา้ของบา้น” จา่ยเงนิและท าการ

ซอ่มแซม  
สว่นทีเ่ป้ือนและสว่นทีช่  ารดุนอกจากกรณีขา้งตน้  “คณุ” จา่ยเงนิ 

○  ส าหรบัเงนิคา่ใชจ้า่ยของสว่นทีไ่ดท้ า “โทคยุาค ุ(สญัญาพเิศษ)” ในใบสญัญา   บุคคลที่

สญัญาพเิศษระบจุะจา่ยเงนิสว่นนี ้(อาจมกีรณีที ่“คณุ” จา่ยเงนิ) 
○  สิง่ส าคญั คอื “คณุ” กบั “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” ดดูว้ยกนัเพือ่

ค านวณวา่ใครจา่ยเทา่ไร 
○   หากไม่สามารถดดูว้ยกนัได ้“คณุ” ควรจดตามทีเ่ห็นวา่สว่นไหนของหอ้งพกัเป็นอยา่งไร 

นอกจากนี ้โปรดถา่ยรปูหอ้งพกัโดยใสว่นัเดอืนปี 
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I   บรษิทัเฉพาะทางท าการคนืสูส่ภาพเดมิ (ท าใหห้อ้งพกัเหมอืนสภาพในขณะไดเ้ชา่หอ้งพกั)  
○  สว่นทีค่ณุไม่ไดท้ า / ไม่สามารถคนืสูส่ภาพเดมิ  บรษิทัเฉพาะทางท าการคนืสูส่ภาพเดมิ  
J   การค านวณเงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรษิทัเฉพาะทางจะท าการคนืสูส่ภาพเดมิ  
○  ค านวณเงนิคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นเพือ่ท าใหห้อ้งพกัเหมอืนสภาพเดมิ หรอืทิง้สิง่ของที ่“คณุ” 

ทิง้ไวใ้นหอ้งพกั 
○ “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” ค านวณเงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่จา้งผูป้ระกอบการ 

เฉพาะทาง เชน่ บรษิทัเฮาสค์ลนีน่ิง  บรษิทัรฟีอรม์  บรษิทัทีท่ิง้ขยะ  เป็นตน้  
K   ค านวณเพือ่หาจ านวนเงนิมดัจ าทีไ่ดร้บัคนื (คณุไดร้บัการคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืหลงัจาก 

บรษิทัเฉพาะทางท าใหห้อ้งพกัคนืสูส่ภาพเดมิ / จา่ยเงนิสว่นทีไ่ม่พอ)  
○  เงนิมดัจ าน้ัน  “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” จะคนืให ้ “คณุ”  หลงัจาก 

“คณุ” ยา้ยออกจากหอ้งพกั 
แต ่ เงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่ท าการคนืสูส่ภาพเดมิ (เงนิคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดใ้ชเ้พือ่ท าใหห้อ้งพกั

เหมอืนสภาพเดมิ  หรอื เงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่ทิง้สิง่ของที ่“คณุ” ทิง้ไวใ้นหอ้งพกั) น้ัน  จะจา่ย 

เงนิโดยหกัเงนิจากเงนิมดัจ าที ่ “คณุ” ไดฝ้ากให ้ “รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของ
บา้น” 

○  มกีารจา่ยเงนิโดยหกัเงนิจากเงนิมดัจ า และค านวณเงนิทีจ่ะคนืให ้“คณุ” 
○  หากมเีงนิทีจ่ าเป็นเพือ่ท าการคนืสูส่ภาพเดมิไม่พอเมือ่น าเงนิมดัจ าไปจา่ย  “คณุ” จะจา่ย 

เงนิสว่นทีไ่ม่พอใหแ้ก ่“รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น”  
เมือ่คณุตกลงตามไม่ได ้ โปรดพดูกนัเพือ่ตกลงกนั !  

・  เงนิคา่ใชจ้า่ยเพือ่ท าการคนืสูส่ภาพเดมิที ่ “คณุ”  จะจา่ยน้ัน   คณุจะรูห้ลงัจากพนัก 

งานของผูป้ระกอบการ เชน่ บรษิทัเฮาสค์ลนีน่ิง  บรษิทัรฟีอรม์ และบรษิทัอืน่ๆ มาดู
หอ้งพกัและค านวณคา่ใชจ้า่ย 

・โปรดขอหนังสอืการประมาณคา่ใชจ้า่ย (ระบุวา่เป้ือนหรอืช ารดุสว่นไหนของหอ้งพกั) จาก 
“รา้นนายหนา้จดัหาบา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น” 

・  โปรดอา่นรายละเอยีดในหนังสอืการประมาณคา่ใชจ้า่ยว่ามเีนือ้หาเหมอืนกนักบัสิง่ทีไ่ด ้

ตรวจสอบในขณะ “C  ตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัยใ์นขณะยา้ยเขา้หอ้งพกั”  และ   
“H  ตรวจสอบรายการอสงัหารมิทรพัยใ์นขณะยา้ยออกจากหอ้งพกั“ หรอืไม่ 

・  เมือ่คณุตกลงตามเนือ้หาในหนังสอืการประมาณไม่ได ้ โปรดตดิตอ่ “รา้นนายหนา้จดัหา
บา้นเชา่หรอืเจา้ของบา้น”   และขอเขาอธบิายถงึเนือ้หาให ้

・  ในสว่นทีช่  ารดุและสว่นทีเ่ป้ือนในกรณี  “คณุ”  ใชห้อ้งพกัอยา่งธรรมดา  (เวลาผ่านไป
หรอืใชอ้ยา่งธรรมชาต)ิ น้ัน  “เจา้ของบา้น” จา่ยเงนิสว่นนี ้  ในสว่นนอกจากกรณีขัน้ตน้
น้ัน  “คณุ” จา่ยเงนิสว่นนี ้




