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นโยบายการจดัการกบัผู้  มาพก ั 

แผน่ขอ้ม ลสาหรบัผู้  เชา่  

กระทรางอาคารสงเคราะห์มีนโยบายจดกัารกบผัมูา้พกเัพ่อืช่วยผเููู้ช่าจดกัารกบผัมูา้พกที่ับาู้น  

ผ ู้  มาพก ัจะพก ัอยู่  ไดน้านเทา่ไร?  

ผมูา้พกสัามารถพกอัยไููู่ดนา้นถึงสองสปัดาห์(14วน)ัโดยไดรั้บอนุญาตจากท่านถาู้ผมูา้พกจัะพกอัยกูู่บท่ัานนานเกินสอง

สปัดาห์ ท่านจะตอง้ทาหนงสืัอถึงกระทรวงอาคารสงเคราะห์เพ่ือขออนุมตั ิ 

ขา้พเจา้จะตอ้งยนื่ ขออนุมัตอิยา่งไรเพอืใ่หผ้ ู้  มาเยยีม่พกอัยู่  กบั ขา้พเจา้?  

ท่านจะตอง้กรอกแบบฟอรม์คารอ้งขอยดเืวลาการพกขัองผม้ าพกเัพ่ือแจงใ้หเู้ราทราบวาู่ผทู้ีม่าพกอัย

กูู่บท่ัานเป็นใคร และเขาจะพก ัอยนูุ่ านเท่าไร?  

ขอรับแบบฟอร์มน้ไีดจ ้ากสานก ังานอาคารสงเคราะห์ในทอ ้งท่ีของท่าน หรือจากเวบ็ ไซตข ์องกระทรวงอาคารสงเคราะห์ 

กระทรวงฯ จะพิจารณาคาร้องของท่าน และจะแจง ้มติของกระทรวงฯ ใหท ู้่านทราบ ถาู้ ท่านตอ ้

งการความช่วยเหลือในเร่ืองการกรอกแบบฟอร์ม ท่านก็ไปท่ีสานก ังานอาคารสงเคราะห์ในทอ ้งท่ีของท่าน  

ผ ู้  มาพกจัะพกอัยู่  กบั ขา้พเจา้ไดค้ร ้งัละกคีน่?  

เรื่องน้ขี ้นึอยกูู่ บ ัจานวนคนท่ีอาศย ัอยกูู่ บ ัท่านและจานวนหอ ้งนอนในบาู้ นของท่าน  

ขา้พเจา้สามารถไดรั้บความชว่ยเหลออืะไรบา้งในการจัดการกบั ผ ู้  มาพก?ั  

ถาู้ ท่านตอ ้งการความช่วยเหลือเม่ือท่านมีผมู ้าพก ัอยกูู่ บ ัท่าน ท่านก็โทรไปท่ี 131 444 

หรือติดต่อไปท่ีสานกงัานอาคารสงเคราะห์ในทอง้ที่ของท่าน หรือโทรไปหาเจาู้ หนาู้ ที่ฝ่ายความปลอดภย ั

ของกระทรวงอาคารสงเคราะห์ที่หมายเลข1800 685 743  

โปรดไปท่ีหนาู้ 2เพ่ือดูรายการช่ือสานกงัานติดต่อของกระทรวงอาคารสงเคราะห์และที่ตง้ขัองสานกงัานเหล่านน้ ั 

นอกจากนน้กัระทรวงอาคารสงเคราะห์ยงสัามารถช่วยท่านจดกัารกบผัมูา้พกไัดดว้ย้การช่วยเหลือน้รีวมถึงการเจรจาโดยตรงกบั

ผมูา้พก ั

ออกจดหมายแจงใ้หผมู้า้พกอัอกจากบาู้นของท่านตรวจดูจานวนบุคคลท่ีอาศยอัยใููู่นบาู้นของท่านวาู่มากเกินไปหรือไม่ 

หรือใหคว้ามช่วยเหลือท่านผาู่นทางโปรแกรมการดารงรักษาความยงัย่นืของท่ีพกอัาศย ั 
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ทาไมจงึตอ้งจากด ัระยะเวลาของผ ู้  มาพกั ?  

ในฐานะท่ทีา่นเป็นผเู ู ช้า่บาูน้ของกระทรวงอาคารสงเคราะหท์า่นจะตอง้รับผดิชอบความประพฤตขิองผม ้

าพก ั 

การจดกัารด แลผม า้พกจัะชว่ยรักษาความสมพันัธร์ะหวาูง่ทา่นกบผัอ ย้อู่  าศยอัืน่ๆในชมุชนและครอบครัว  

ทา่นจะไดร ู้ืู น่รมยก ์บ ัสภาพแวดลอ ้มท่สีงบสขุในบาู ้นของทา่นและในละแวกบาู ้นของทา่นเอง 

และเป็นการแสดงความมน่ั ใจวาู ่ไมม่คีนอยใูู่   นบาู ้นของทา่นมากเกนิไป  

แลว้ทางการจะอนุมตั ค ิารอ้งของขา้พเจา้ไหม?  

เจาู้ หนาู้ ที่ของกระทรวงฯ จะใชด ูุ้ลพินิจในการพิจารณาคาร้องของท่านซึ่งตอ ้งการใหผ ้มู ้าพก ัพก ัอยกูู่ บ ั

ท่านนานเกินสองสปั ดาห์ 

(14วน)ักระทรวงฯเขาู้ใจดีวาู่บางครั้งผมูา้พกอัาจจาเป็นตอง้พกอัยนูู่านกวาู่น้เีนื่องจากเหตผลุดาู้นวฒนัธรรมกีฬาการรั

กษาพยาบาล หรือเหตผุลดาู้นครอบครัว  

กระทรวงฯ จะไม่อนุมต ัูิใหผ ้มู ้าพก ัพก ัเกินระยะเวลาท่ีกาหนด ถาู้ การมาพก ัของเขาจะทาใหบ ้าู้ นของท่านมีคนอยมูู่ 

ากเกินไป 

ผมูา้พกตัอง้สามารถพิสูจน์ไดวาู้่เขามีที่อยเููู่ป็นหลกแัหล่งหรือเขาไม่เป็นหน้กีระทรวงฯหรือไมเู่คยเป็นคนท่ีเคยเช่าอาศยอั

ยทูููู่่น่ีีมาก่อน หรือไม่เป็นบุคคลที่กระทรวงฯเพิกถอนสิทธิการเช่าอาศย ัและ/หรือไม่เคยถูกกระทรวงฯ 

เรียกที่พกอัาศยคืันภายในระยะเวลาสองปีที่ผาู่นมา  

แลว้จะเกดอิะไรขนึถ้า้ผ ู้  มาพกัทาใหบ้า้นของขา้พเจา้แออดหัรอืถา้เขาประพฤตติวัไมเ่รยีบร ้

อย?  

ถาู้บาู้นของท่านมีผอูย้อูู่าศยมัากเกินไปกระทรวงฯอาจขอใหผมู้า้พกยัาู้ยออกไปถาู้เขาไม่ยอมยาู้ยออกกระทรวงฯ 

ก็อาจตอง้ใชกฎ้หมายดาเนินการกบผัมูา้พก ั 

ถาู้ แขกของท่านประพฤติตว ัไม่เหมาะสม ท่านก็ควรขอใหเู้ ขายาู้ ยออกไป หรือโทรไปท่ี 131 444 

เพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือมิฉะนน้ ัท่านก็สามารถโทรไปที่สานก ังานอาคารสงเคราะห์ในทอ ้งท่ีของท่านหรือ สานก ั

งานรักษาความปลอดภย ัของอาคารสงเคราะห์ท่ีหมายเลข 1800 685 743  

นอกจากนน้กัระทรวงฯยงอัาจออกคาสงัใ่หผมู้า้พกยัตุิการปฏิบตัท่ีิไม่เหมาะสมหรือดาเนินการตามกฎหมายกบบุัคคลผนู้้น ั 

คาสงั ่ดง ักล่าวอาจะระบุมิใหบ ูุ้คคลผนู ู้้น ักระทาการใดๆหรือยตุ ูิการกระทาใดๆท่ีเป็นปฏิปักษต ์ู่อสง ัคม 

ถาู้บุคคลผนู ู้้น ัมิใช่เป็นผเููู้ช่าอาคารสงเคราะห์คาสงัน่น้ ัก็อาจรวมถึงการบงคับ ัใหเู้ขายาู้ยออกจากบาู้นของท่าน  
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ถาู้ผมูา้พกทัาใหบาู้้นของท่านแออดกัระทรวงฯอาจขอใหเู้ขายาู้ยออกหรือมิฉะนน้กัระทรวงฯ ก็อาจตง้ ัขอ ้

หาบุกรุกโดยไดร้ ูับอนุญาตหรือความร่วมมือจากท่าน  

นอกจากนน้กัระทรวงฯยงอัาจออกโนติสแจงก้ารละเมิดขอต้กลงในสญญัาเช่ามาถึงท่านซึ่งท่านสามารถนาออกแสดงใหผมู้า้พกั

ดู ท่านสามารถใชคา้สงัน่้เีป็นการบอกใหผมู้า้พกทัราบวาู่เขาจะพานกอัยทูู่ ูู่บีาู้นของท่านอีกต่อไปไม่ไดแู้ลว ้ 

 

นโยบายนใูีู ช้ก้บั ผ ู้  เชา่ทอี ่ยู่  ในชนบทหา่งไกลหรอืเปลา่?  

ใช ้นโยบายน้ใีชก ้บ ัผเููู้ ช่าอาคารเสงเคราะห์ทง้ ัมวล รวมทง้ ัผมู ้าพก ักบ ัผเููู้ ช่าอาคารสงเคราะห์ทวั ่มณฑลภาคเหนือ  

แหลง่ตดิตอ่และทต่ ีู ู้ งัของสานักงานอาคารสงเคราะห ์ 

แคชวัรนิา – คาสคอม เซ็นเตอร์, ถนนโทรเวอร์ โร้ด                              p: 08 8922 5542 

ดารว์นิ – อาร์ซีจี เซ็นเตอร์, 47 ถนนมิทเชลล ์สตรีท                             p: 08 8999 8814 

พาลม์เมอสตนั – ฮายเวย ์เฮาส์, ชุง วา เทอเรซ                      p: 08 8999 4767 

อลซ ิสปรงิ–ชน้ ั1อลิซพลาซ่า,36ทอดดม์อลล ์             p: 08 8951 5344 

เทนแนนท ์ครกี – ศูนยท ์าการรัฐบาลมณฑลภาคเหนือ, ถนนพีโค โร้ด                 p: 08 8962 4497 

แคเธอรนี –ศูนยท ์าการรัฐบาลมณฑลภาคเหนือ, ถนนเฟิร์สตส์ตรีท                    p: 08 8973 8536 

แคเธอรนี –ศูนยท ์าการรัฐบาลมณฑลภาคเหนือ, ถนนเฟิร์สตส์ตรีท                    p: 08 8987 0533 


