นโยบายการจ ัดการก ับผู้มาพก ั
่
แผ่นข้อมลสาหร ับผู้เชา
ื วยผเูู ู้ช่าจดัการกบัผมูา้ พกัที่บาู้น
กระทรางอาคารสงเคราะห์มีนโยบายจดัการกบัผมูา้ พกัเพ่อช่

ผ ู้มาพกั จะพกั อยู่ได ้นานเท่าไร?
ผมูา้ พกัสามารถพกัอยไููู่ดน้านถึงสองสปั ดาห์(14วนั)โดยไดร้ับอนุญาตจากท่านถาู้ผมูา้ พกัจะพกัอยกูู่บัท่านนานเกินสอง
สปั ดาห์ ท่านจะตอ้งทาหนงัสือถึงกระทรวงอาคารสงเคราะห์เพื่อขออนุมตัิ

ข ้าพเจ ้าจะต ้องยน่ื ขออนุมัตอ
ิ ย่างไรเพอืใ่ ห ้ผ ู้มาเยยีม
่ พกัอยู่กบั ข ้าพเจ ้า?
ี่้
ท่านจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มคาร ้องขอยดืเวลาการพกัของผ ้มาพกัเพื่อแจง้ใหเู้ราทราบวาู่ผทูมาพกั
อย
กูู่บัท่านเป็ นใคร และเขาจะพกั อยนูุ่ านเท่าไร?
ี ากสานกั งานอาคารสงเคราะห์ในทอ้ งที่ของท่าน หรื อจากเวบ็ ไซตข์ องกระทรวงอาคารสงเคราะห์
ขอรับแบบฟอร์มน้ไดจ้
กระทรวงฯ จะพิจารณาคาร้องของท่าน และจะแจง้ มติของกระทรวงฯ ใหท้ ู่านทราบ ถาู้ ท่านตอ้
งการความช่วยเหลือในเรื่ องการกรอกแบบฟอร์ม ท่านก็ไปที่สานกั งานอาคารสงเคราะห์ในทอ้ งที่ของท่าน

ผ ู้มาพกัจะพกัอยู่กบั ข ้าพเจ ้าได ้ครงละกคี
้ั
น
่ ?
ึ
เร่ื องน้ข้ี นอยก่
ูู บั จานวนคนที่อาศยั อยกูู่ บั ท่านและจานวนหอ้ งนอนในบาู้ นของท่าน

ข ้าพเจ ้าสามารถได ้รับความชว่ ยเหลอือะไรบ ้างในการจัดการกบั ผ ู้มาพกั?
ถาู้ ท่านตอ้ งการความช่วยเหลือเมื่อท่านมีผมู ้ าพกั อยกูู่ บั ท่าน ท่านก็โทรไปที่ 131 444
หรื อติดต่อไปที่สานกังานอาคารสงเคราะห์ในทอ้งท่ีของท่าน หรื อโทรไปหาเจาู้ หนาู้ ท่ีฝ่ ายความปลอดภยั
่
ของกระทรวงอาคารสงเคราะห์ทีหมายเลข1800
685 743
โปรดไปที่หนาู้ 2เพื่อดูรายการชื่อสานกังานติดต่อของกระทรวงอาคารสงเคราะห์และท่ีต้งขั องสานกังานเหล่าน้นั
ี งการเจรจาโดยตรงกบั
นอกจากน้นกั ระทรวงอาคารสงเคราะห์ยงัสามารถช่วยท่านจดัการกบัผมูา้ พกัไดด้วย้ การช่วยเหลือน้รวมถึ
ผมูา้ พกั
ออกจดหมายแจง้ใหผ้มาู ้ พกัออกจากบาู้นของท่านตรวจดูจานวนบุคคลที่อาศยัอยใููู่นบาู้นของท่านวาู่มากเกินไปหรื อไม่
หรื อใหค้วามช่วยเหลือท่านผาู่นทางโปรแกรมการดารงรักษาความยงัย่ นืของที่พกัอาศยั
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ทาไมจึงต ้องจากดั ระยะเวลาของผ ู้มาพกั ?
ี านเป็ นผเูู ้ช่าบาู ้นของกระทรวงอาคารสงเคราะห์ทา่ นจะตอ ้งรับผิดชอบความประพฤติของผม ้
ในฐานะท่ท่
าพกั
การจดัการดแลผม ้าพกัจะช่วยรักษาความสมัพนัธร์ ะหวาู่งท่านกบัผอ ้ยอู่าศยัอน
ื่ ๆในชุมชนและครอบครัว
ี
ท่านจะไดร ้ ูืูน
่ รมยก์ บั สภาพแวดลอ ้ มท่สงบสุ
ขในบาู ้ นของท่านและในละแวกบาู ้ นของท่านเอง
และเป็ นการแสดงความมนั่ ใจวาู่ ไม่มค
ี นอยใูู่ นบาู ้ นของท่านมากเกินไป

แล ้วทางการจะอนุมตั คิ าร ้องของข ้าพเจ ้าไหม?
เจาู้ หนาู้ ท่ีของกระทรวงฯ จะใชด้ ูุ ลพินิจในการพิจารณาคาร้องของท่านซ่ึงตอ้ งการใหผ้ มู ้ าพกั พกั อยกูู่ บั
ท่านนานเกินสองสปั ดาห์
(14วนั)กระทรวงฯเขาู้ใจดีวาู่บางคร้ังผมูา้ พกัอาจจาเป็ นตอ้งพกัอยนูู่านกวาู่นเน่
้ี ืองจากเหตผุลดาู้นวฒันธรรมกีฬาการรั
กษาพยาบาล หรื อเหตุผลดาู้นครอบครัว
กระทรวงฯ จะไม่อนุมตั ูิใหผ้ มู ้ าพกั พกั เกินระยะเวลาที่กาหนด ถาู้ การมาพกั ของเขาจะทาใหบ้ าู้ นของท่านมีคนอยมูู่
ากเกินไป
ี
ผมูา้ พกัตอ้งสามารถพิสูจน์ไดว้าู่เขามีท่ีอยเููู่ป็ นหลกัแหล่งหรื อเขาไม่เป็ นหน้กระทรวงฯหรื
อไมเู่คยเป็ นคนที่เคยเช่าอาศยัอ
ยทูููู่่นี ี่มาก่อน หรื อไม่เป็ นบุคคลท่ีกระทรวงฯเพิกถอนสิ ทธิการเช่าอาศยั และ/หรื อไม่เคยถูกกระทรวงฯ
เรี ยกท่ีพกัอาศยัคืนภายในระยะเวลาสองปี ท่ีผาู่นมา
แล ้วจะเกดิอะไรขนึถ
้ ้าผ ู้มาพกัทาให ้บ ้านของข ้าพเจ ้าแออดัหรือถ ้าเขาประพฤติตวั ไม่เรียบร ้
อย?

ถาู้บาู้นของท่านมีผอูย้ อูู่าศยัมากเกินไปกระทรวงฯอาจขอใหผ้มาู ้ พกัยาู้ยออกไปถาู้เขาไม่ยอมยาู้ยออกกระทรวงฯ
ก็อาจตอ้งใชก้ฎหมายดาเนินการกบัผมูา้ พกั
ถาู้ แขกของท่านประพฤติตวั ไม่เหมาะสม ท่านก็ควรขอใหเู้ ขายาู้ ยออกไป หรื อโทรไปที่ 131 444
เพื่อขอความช่วยเหลือ หรื อมิฉะน้นั ท่านก็สามารถโทรไปท่ีสานกั งานอาคารสงเคราะห์ในทอ้ งที่ของท่านหรื อ สานกั
งานรักษาความปลอดภยั ของอาคารสงเคราะห์ที่หมายเลข 1800 685 743
นอกจากน้นกั ระทรวงฯยงัอาจออกคาสงัใ่ หผ้มาู ้ พกัยตุิการปฏิบตัทีิ ่ไม่เหมาะสมหรื อดาเนินการตามกฎหมายกบับุคคลผนู้ นั
คาสงั่ ดงั กล่าวอาจะระบุมิใหบ้ ูุ คคลผนู ้ ู้นั กระทาการใดๆหรื อยตุ ูิการกระทาใดๆที่เป็ นปฏิปักษต์ ู่อสงั คม
ถาู้บุคคลผนู ้ ู้นั มิใช่เป็ นผเูู ู้ช่าอาคารสงเคราะห์คาสงัน่ น้ ั ก็อาจรวมถึงการบงัคบั ใหเู้ขายาู้ยออกจากบาู้นของท่าน
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ถาู้ผมูา้ พกัทาใหบ้าู้นของท่านแออดักระทรวงฯอาจขอใหเู้ขายาู้ยออกหรื อมิฉะน้นกั ระทรวงฯ ก็อาจต้งั ขอ้
หาบุกรุ กโดยไดร้ ูับอนุญาตหรื อความร่ วมมือจากท่าน
นอกจากน้นกั ระทรวงฯยงัอาจออกโนติสแจง้การละเมิดขอ้ตกลงในสญัญาเช่ามาถึงท่านซ่ึงท่านสามารถนาออกแสดงใหผ้มาู ้ พกั
ี้ นการบอกใหผ้มาู ้ พกัทราบวาู่เขาจะพานกัอยทูู่ ูู่บี าู้นของท่านอีกต่อไปไม่ไดแู้ลว้
ดู ท่านสามารถใชค้าสงัน่ เป็

้ ผ ู้เชา่ ทอี่ ยู่ในชนบทห่างไกลหรือเปล่า?
นโยบายนใูีู ้ชกบั
ี บั ผเูู ู้ ช่าอาคารเสงเคราะห์ทง้ ั มวล รวมท้งั ผมู ้ าพกั กบั ผเูู ู้ ช่าอาคารสงเคราะห์ทวั่ มณฑลภาคเหนือ
ใช้ นโยบายน้ใชก้

แหล่งติดต่อและทต่ี ู ู้ังของสานักงานอาคารสงเคราะห์
แคชวั รินา – คาสคอม เซ็นเตอร์, ถนนโทรเวอร์ โร้ด

p: 08 8922 5542

ดาร์วน
ิ – อาร์ซีจี เซ็นเตอร์, 47 ถนนมิทเชลล์ สตรี ท

p: 08 8999 8814

พาล์มเมอสตนั – ฮายเวย์ เฮาส์, ชุง วา เทอเรซ

p: 08 8999 4767

อลซ ิ สปริง–ช้นั 1อลิซพลาซ่า,36ทอดด์มอลล์

p: 08 8951 5344

เทนแนนท์ ครีก – ศูนยท์ าการรัฐบาลมณฑลภาคเหนือ, ถนนพีโค โร้ด

p: 08 8962 4497

แคเธอรีน –ศูนยท์ าการรัฐบาลมณฑลภาคเหนือ, ถนนเฟิ ร์สต์สตรี ท

p: 08 8973 8536

แคเธอรีน –ศูนยท์ าการรัฐบาลมณฑลภาคเหนือ, ถนนเฟิ ร์สต์สตรี ท

p: 08 8987 0533
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