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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. ฉันกำลังมองหา _______________
สำหรับเช่า

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة ห้องพัก

نوع المسكن

شقة แฟลต / ห้องชุด

نوع المسكن

شقة كبيرة แฟลตห้องเดี่ยว /
ห้องชุดห้องเดี่ยว

نوع المسكن

منزل منفصل บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื
่น

نوع المسكن

منزل شبه منفصل บ้านแฝด

نوع المسكن

منزل ذي شرفة บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้
าน (อาคารพาณิชย์)

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้ว
ยไหม

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ เงินมัดจำคือเท่าไร

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่
อไร

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  ห้องชุด ________________

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة ได้รับการตกแต่งแล้ว

وضع الشقة

غير مفروشة ยังไม่ได้รับการตกแต่ง

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไห
ม

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ ฉันจะเปิด-
ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุด
กี่คน

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการ
ติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ
้านไหม

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้
าง

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับกา
รตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าให
ม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้อ
งถัดไป

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้ว
ยไหม

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ ___________ ใช้งานได้ไหม

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة ท่อประปา

المرافق

التسخين เครื่องทำความร้อน

المرافق
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من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่
องการซ่อมแซมไหม

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات

أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไ
ฟอยู่ตรงไหน

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกั
นของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วส
ูง และโทรศัพท์บ้าน

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไห
น

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของร
ะบบแก๊สได้ไหม

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز

Cazare - 
Arabă Thailandeză

كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานาน
เท่าไรแล้ว

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก

السؤال عن سبب بيع المنزل
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كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่
าไรแล้ว

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا

ما الذي تتضمنه عملية البيع การขายรวมอะไรบ้าง

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธ
ิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ใน
อนาคตไหม

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไห
ม

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่
เช่น ชุดครัว มาจากไหน

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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