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หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องและเอกสารประกอบได้ ผู ้ดูแลรับผิดชอบจะไม่ 
สามารถดำเนินการประเมินและแนะนำสำหรับ  CR  ให้เสร็จสิ้นได้

ข้ันตอนการจัดการ
ในระหว่างการพิจารณาว่าใบสมัครน้ันควรได้รับการแนะนำสำหรับ  ่-CR่ - หรือไม่ -ในเวลาเดียวกันน้ัน 
ผู้ดูแลรับผิดชอบจะตรวจสอบกับลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการอื่นที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาความ
ต้องการท่ีอยู่อาศัย หากประเมินแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนท่ีเป็นไปได  ้ผู้ดูแลรับผิดชอบจะดำเนินการ 
ประเมินแบบผู้เชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงสถานการณ์แต่ละคน รวมทั้งความต้องการทางสังคมและ 
การแพทย์ (ถ้ามี) และสภาพทางการเงินของลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวท่ีเก่ียวข้อง โดยอ้างถึง 
รายได้และขอบเขตของสินทรัพย์ที่กำหนดโดย HA สำหรับการสมัคร PRH  เนื่องจากธรรมชาต ิ
ความซับซ้อน แหล่งข้อมูลและเครือข่ายสนบัสนุนในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
จะประเมินคุณสมบัติสำหรับ CR  เป็นกรณีๆ ตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ด้วยข้อมูลที่ได้รับ 
จากลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวท่ีเก่ียวข้อง

หากลูกค้าได้รับการประเมินว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลรับผิดชอบจะเตรียมการและส่ง 
คำแนะนำไปยังเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ / ผู้บังคับบัญชาของหน่วยบริการเพ่ือประกอบการพิจารณา 
เพ่ือให้ม่ันใจในความสม่ำเสมอในมาตรฐานการประเมิน ใบสมัครแต่ละใบจะได้รับการตรวจสอบ 
และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสวัสดิการสังคมประจำเขตของ SWD ผู้ซ่ึงจะแนะนำใบสมัครน้ันไปท่ี HD

เวลาในการประเมินสำหรับ CR  อาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละใบสมัคร SWD จะ 
แนะนำใบสมัครที่มีสิทธิ์เพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดย HD โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได ้เมื่อได้รับ 
เอกสารที่ต้องการทั้งหมดและความสมบูรณ์ของการตรวจสอบและการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ดูแลรับผิดชอบจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าใบสมัครน้ันจะถูกแนะนำสำหรับ 
CR  หรือไม่ก็ตาม

เม่ือได้รับใบสมัคร  CR ซ่ึงแนะนำโดย SWD ทาง HD จะดำเนินการตรวจกรองสิทธ์ิอย่างละเอียด 
เกี่ยวกับใบสมัครรวมถึง CMT DPT และกฎระเบียบที่อยู่อาศัย ฯลฯ HD จะดำเนินการจัดสรร 
แฟลตสำหรับใบสมัครที่มีสิทธิ์และแจ้งใ——ห้ทราบถึงการจัดสรรแฟลตทันทีที่ทำได ้โดยทั่วไป 
เน่ืองจาก

CR หมายถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่อยู ่ในระยะยาวอย่างแท้จริงและในเวลาที่
ค่อนขางกระช้นชดิของลกคา จะไมม่กีารกำหนดท่ต้งในคำแนะนำเน่องจากมนจะเปนการ จำกดั 
ขอบเขตการจัดสรรและยืดระยะเวลาการจัดสรรออกไป ลูกค้าควรจะยอมรับการจัดสรรท่ีพัก PRH 
ท่ีได้รับการตกแต่งท่ีจัดให้

้ ั ู ้ ี ั ื ั ็

ความช่วยเหลือด้านท่ีพักอาศัยทางเลือก
SWD   และ HD  ได้ใส่กลไกการอ้างอิงระหว่างแผนกเข้าไปในการจัดการกับการโอนถ่ายกรณีพิเศษ 
ของ PRH  การแยกการเช่าครองของ PRH นอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัวกับการเช่าครอง PRH
และความช่วยเหลือท่ีอยู่อาศัยอ่ืน ๆ สำหรับผู้เช่าครอง PRH และผู้สมัคร PRH  ภายใต้กลไก
ที่จัดตั้งขึ้น HDจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมและอนุมัติใบสมัครของผู้เช่า PRH และ ผู้สมัคร
PRH ในกรณีที่บางส่วนของคำร้องไม่สามารถทำการลงนามภายใต้นโยบายแลกเปลี่ยน

   ขอ ง HD  ได้ในขณะที่ลูกค้าอาจปรากฏว่ามีความต้องการพื้นฐานทางสังคมและทางการแพทย์ 
(ถ้ามี)  การมอบอำนาจเพื่อการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หรือมีความต้องการด้านสวัสดิการ ทาง HD อาจทำจดหมายอ้างอิงไปยังหน่วยบริการของ
SWD หรือ NGO ที่ได้รับอนุมัติ เพื่อการติดตามหรือ ขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ CR และความช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัยทางเลือก

 ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับ CR หรือความช่วยเหลือท่ีอยู่อาศัยทางเลือก  กรุณาติดต่อสายด่วน 
ของ SWD ที ่2343 2255 สำหรับคำถามเกี่ยวกับใบสมัครแต่ละกรณีภายใต ้CR หรือความ 
ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยทางเลือก กรุณาติดต่อหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง
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 การช่วยเหลือด้านท่ีพักด้วยความกรุณา (CR)
CR คือรูปแบบ หนึ่งของความช่วยเหลือ พิเศษด้าน ที่อยู่อาศัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ 
ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย แก่บุคคลและครอบครัวที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในระยะยาว อย่าง 
แท้จริงและในเวลาท่ีค่อนข้างกระช้ันชิด   แต่เน่ืองจากความต้องการทางสังคมและการ แพทย์ของ 
พวกเขา (ถ้ามี)  ภายใตสถาน้ การณ์เฉพาะ น ี้   ทำใหไม่ม้ วิีธีอ่นืทเ่ีหมาะสม ในการแก้ปญหั าด้านทพั่ีก 
อาศัยของพวกเขา CR แตกต่างจากการสมัครที่พักให ้เช่าสาธารณะทั่วไป (PRH) คือใบสมัคร 
จะต้องได้รับการประเมินแบบครอบคลุม โดยนักสังคมสงเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ / บุคคลท่ีได้รับอนุมัติ 
กรมสวัสดิการสังคม (SWD) มีหน้าท่ในี การใหค้ำแนะนำ ไปยงการั เคหะ (HD) เม่ือได้รับคำแนะนำ 
จากจาก    CR    ทาง HD จะจัดให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดด้านการตรวจสอบคุณสมบัติ    และจัดสรร 
ห้องสำหรับท่ีพักอาศัยให้เช่าสาธารณะ (PRH) สำหรับผู้ท่ีมีสิทธ์ิ

 เกณฑ์คุณสมบัติของ CR       Note 1

ลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวท่ีถูกรวมอยู่ในการแนะนำจะต้องมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขต่อไปน้ี -

1. มีสิทธิในที่ดินในฮ่องกงและปัจจุบันพำนักอยู่ในฮ่องกง ผู้ที่ไม่มีสิทธิในที่ดินในฮ่องกงหรือ 
ไม่ได้พำนักอยู่ในฮ่องกงไม่ควรถูกรวมอยู่ในการแนะนำ

2. มีความต้องการที่พักระยะยาวแบบกระชั้นชิด และได้พยายามและแสดงให้เห็นว่าไม่มีทางที ่
เป็นไปได้อื่น ๆ  ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยของพวกเขาเนื่องจากความต้องการทาง 
สังคมและทางการแพทย์ของพวกเขา (ถ้ามี) ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ

3. มีความต้องการทางสังคมและทางการแพทย์พิเศษ (ถ้ามี) ซึ่งประเมินโดยผู้ดูแลรับผิดชอบ 
และแพทย์ของโรงพยาบาลหรือคลินิกของรัฐฯ (ถ้ามี) ตามลำดับที่การอนุมัติของ CR อาจ 
ช่วยแก้ปัญหา / บรรเทาปัญหาหรือความลำบากของพวกเขา     Note 2. 

4. ผ่านการการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินแบบครอบคลุม (CMT) (รายได้ PRH 
และขอบเขตของสินทรัพย์ตามประกาศของการเคหะฮ่องกง   (HA))   และการตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ (DPT) (เช่น ไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง) 
ดำเนินการโดย HD และ 

5. มีความสามารถในการจ่ายค่าเช่า PRH (รวมถึงการชำระเงินจากเงินช่วยเหลือ ค่าเช่าภายใต ้
แผนความช่วยเหลือ ด้านสวัสดิการสังคมแบบครอบคลุมหรือ แหล่งท่ีมา ทางการเงินรูปแบบ อ่ืน)

ผ ู ้ด ูแลร ับผ ิดชอบจะด ูท ี ่ภ ูม ิหล ังครอบคร ัวและสภาวะทางการเง ินของล ูกค ้าและ
ตรวจสอบข้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข้องงและเอกสารสาหรับการประเม ินส ิทธ ิ ์ของเขา/เธอภา
ยใต้เงื่อนไขข้างต้นอย่างละเอียด เนื่องจากธรรมชาติ ความซับซ้อน  แหล่งข้อมูลและเครือ
ข่ายสนับสนุนในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกัน  ผู้ดูแลรับผิดชอบจะประเมินใบสมัครเป็นกรณี
ไปข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงความต้องการเฉพาะทางสังคมและการแทย์ด้วย(ถ้ามี)

Note 1 เกณฑ์คุณสมบัติของCR ย  ังนำไปใช้กับอีกสองแผนที่จัดตั้งขึ้นภายใตCR ้ ซึ ่งก็คือแ ผนการเ  ช่าครองแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Tenancy Scheme) และ โครงการครอบครองแบบม ีเงื ่อนไขและแผนสินไหมกรุณาสำหรับอสัง 
หาริมทรัพย์ที่ครอบครองโดยผู้สูงอายุ

Note 2 นอกจากการพิจารณาแต่ละใบสมัครเป็นกรณีๆแล้ว ผู้รับผิดชอบดูแลอาจจะขอใบประเมินทางการ 
แพทย์จากแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐหรือคลินิกรัฐว่าลูกค้ามีความเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าบ้าน 
ของบ้านของ PRH หรือไม่

ในช่วงที่มีการจัดสรรของ PRH สำหรับผู้สมัครที ่CR แนะนำ ลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวที ่
เก่ียวขอ้งจะต้องอาศยัอย่ในู ฮ่องกงและอยางน่ อ้ยครงหึ่ น่งขอึ งพวกเขาจะต้องอาศยัอยในู่ ฮ่องกง 
อย่างน้อยเจ็ด ปี ภายใต้สถานการณ์ต่อไปน้ี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎการอย ู่
อาศัยเจ็ดปี:

ค.  อย่างน้อยพ่อแม่ของเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กท่ีเกิดในฮ่องกงหรือไม่ก็ตามได้ อาศัยอยู่ในฮ่องกงอย่าง
น้อยเจ็ดปี หรือ

ง. เด็กเกิดในฮ่องกงพร้อมกับสถานะผู้พำนักอาศัยได้อย่างถาวร

 แผนการเช่าครองแบบมีเง่ือนไข

การเช่าครองแบบมีเง่ือนไข (CT) เป็นโครงการภายใต้ CR มีเป้าหมายในการใหค้วามช่วยเหลอื
แก่ ผู้ที่ได้ยื่นเรื่องขอหย่าร้าง มีความต้องการที่อยู่อาศัยในระยะยาวอย่าง แท้จริงและใน เวลาที่ค่อน
ข้าง กระช้ันชิด และไม่มีวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาด้านท่ีพักอาศัยเน่ืองจากความต้องการ
ทาง สังคมและทางการแพทย์ของพวกเขา (ถ้ามี) ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ SW D     จะแนะนำผู้
สมัครทสิทธิ์ไปยัง HD สำหรับพักท่ีพักช่ัวคราวของ PRU ในรูปแบบของ CT ในขณะท่ีรอการ
ตัดสินของ ศาลเร่ืองการย่ืนเร่ืองขอหย่าร้าง เม่ือเสร็จส้ินการดำเนินการหย่าร้าง ขณะท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนใน การสมัคร PRH พวกเขาอาจสมัครเพ่ือขอเปล่ียน CT เป็นการเช่าครองปกติ

เนื่องจากแผน CT เป็นโครงการพิเศษภายใต ้ CR ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ของ CR ตามท่ีระบุไว้ข้างต้น และยังตรงตามเง่ือนไขต่อไปน ้ี-

1. เผชิญความลำบากที่ไม่เหมาะสมในการอาศัยอยู่ในที่พักเดียวกันกับคู่สมรส ในขณะที่อยู ่
ระหว่าง การพิจารณาผลการดำเนินการหย่าร้าง

2. ได้ย่ืนคำร้องขอหย่าโดยสุจริตหรือได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ 
หย่าร้าง

3. เข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลเด็ก หากม ี    Note 3 และในความเห็นของแผนกประมวลผล ถือว่าเป็นบุคคลท่ี 
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดูแลเด็ก และ

4. หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก  ถ้าม ี  Note3    ผู้รับประโยชน์ของ CT จะต้องรับผิดชอบที ่
CT จะถูกยกเลิกและ PRH จะถูกคืนให ้HD ถ้าเขา / เธอไม่ประสบผลในการรับดูแล เช่นเดียว กับ 
การเล้ียงดูและควบคุมเด็ก (ถ้ามี) หลังจากท่ีศาลได้ตัดสินตามคำพิพากษาการหย่าร้าง

หลังจากเสร็จส้ินการดำเนินการหย่าร้างพร้อมคำตัดสินจากศาลตามคำพิพากษาการหย่าร้าง  ผู้รับ 
ผลประโยชน์อาจสมัครขอเปลี่ยน CT เป็นการเช่าครองปกต ิถ้าเขา / เธอผ่าน CMT และ DPT ซึ่ง 
ดำเนินการโดย HD และตรงตามเกณฑ์อื่น ๆ  รวมทั้งการอนุญาตให้ดูแลเช่นเดียวกับการเลี้ยงด ู 
และควบคุมเด็ก (ถ้ามี)  Note 4.

Note 3 เกณฑ์ข้อที ่3 และ 4 ไม่สามารถใช้ได้กับผู ้ที ่เคยตกเป็นเหยื ่อของความรุนแรงในครอบครัวที ่ไม่ม ีลูกหลาน  
สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่มีเด็กในความดูแล เมื่อออกจาก บ้านที่เป็นสินสมรส 
เกณฑ์ข้อ 3 ก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกัน

Note 4 สำหร ับล ูกค ้าท ี ่ เป ็นเจ ้าของร ่วมของอส ังหาร ิมทร ัพย ์ส ่วนบ ุคคลหร ือแฟลตภายใต ้แผนการเป ็น 
เจ้าของบ้าน/แผนการเช่าซื้อกับคู่สมรสที่กำลังทำการหย่าร้าง/หย่าร้างแล้ว ตามคำแนะนำของ  SWD ทาง HD 
จะให้การพิจารณาเป็นพิเศษเพ่ือยกเว้น DPT ช่ัวคราวตามท่ีกำหนดเพ่ืออนุมัติ CT ในขณะท่ีรอคำส่ังศาลในการกำ  
จัดสิทธิในทรัพย์สิน

 แผนสินไหมกรุณาสำหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ีครอบครองโดยผู้สูงอายุ

เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีครอบครองอสังหาริมทรัพย์ (EPOs) ท่ีอาศัย อยู่ในอาคาร ของเอกชนท่ีทรุด 
โทรมแก้ไขปัญหา ด้านท่ีอยู่อาศัย แผนสินไหมกรุณาสำหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ีครอบครองโดยผู้
สูงอายุได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ CR ข้อกำหนดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินใ นประเทศในฮ่องกง 
จะได้รับการยกเว้นช่ัวคราวและ EPOs ท่ีมีสิทธ์ิจะย้ายเข้าไปอยู่ใน PRH ตามเกณฑ์ใบอนุญาต 
เป็นการจัดการช่ัวคราว ถ้าผู้สูงอายุท่ีเก่ียวข้องยังคงมีคุณสมบัติตาม เกณฑ์สำหรับการสมัคร PRH 
หลังการขาย /  การจำหน่ายทรัพย์สินและธุระที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์ เขา /  เธอสามารถสมั คร
เพื่อ เปลี่ยนเป็นการเช่าครอง PRH ปกติ

ในฐานะที่แผนสินไหมกรุณาสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองโดยผู้สูงอายุเป็นแผนการพิเศษ 
ภายใต้CR ลูกค้าและสมาชิกในครอบครัว ท่ีถูกรวมอยู่ในคำ แนะนำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ CR  
ที่ระบุไว้ข้างต้น และยังต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปน ้ีเพื่อขออนุมัต ิผ่อนผันชั่ว คราวตาม 
กำหนดของ DPT –

1. ลูกค้าและสมาชิกท่ีเก่ียวข้องซ่ึงถูกรวมอยู่ในคำแนะนำมีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า

2. ลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวของเขา/เธอ (ถ้ามี) ได้เป็นเจ้าของและอาศัยอยู่ในที่พักที ่
เก่ียวข้องเป็นเวลา 10 ปีหรือมากกว่าน้ัน และ

3. สถานท่ีให้บริการท่ีเก่ียวข้องต้ังอยู่บนช้ันท่ีต้องเดินข้ึนโดยไม่มีลิฟท์บริการ

 ช่องทางในการหาคำแนะนำจาก CR
บุคคลหรือครอบครัวที่มีสิทธิ์อาจเข้าไปที่ศูนย์บริการครอบครัวแบบบูรณาการ / ศูนย์บริการ แบบ 
บูรณาการ ศูนย์บริการพักฟื้น หน่วยบริการให้บริการสวัสดิการทางการแพทย์ หน่วยประกัน สังคม 
ภาคสนาม ฯลฯ ของ SWD และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐที่ได้รับการอนุมต ิ(เอ็นจีโอ) เพื่อสอบถาม 
ข้อมูล

เมื่อได้รับการสอบถาม ผู้ดูแลรับผิดชอบจะดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยคำนึงถึง 
สถานการณ์ของลูกค้า หากลูกค้าดูเหมือนจะตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลรับผิดชอบจะ 
ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดทางสังคมและการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการติดต่อ         
รวมทั้งการสัมภาษณ ์การเยี่ยมชม การให้คำปรึกษา อื่น ๆ  กับลูกค้า สมาชิกในครอบครัวของเขา/ 
เธอ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ และฝ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ลูกค้าและสมาชิกครอบครัวที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและเอกสารประกอบ
ที่เกี ่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของพวกเขา ความต้องการด้านที่อยู ่อาศัย สภาพทางการเงิน  
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่และเครือข่ายสนับสนุนฯลฯ สำหรับการประเมินของผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับสิทธิ์ของพวกเขาสำหรับคำแนะนำของ CR

ลูกค้าและสมาชิกในครอบครัวที่เกี ่ยวข้องจะต้องให้เอกสารประกอบเกี่ยวกับสถานการณ์
ของแต่ละคนด้วย โดยทั่วไปเอกสารรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง 
สูติบัตร   เอกสารเกี่ยวกับสถานะภาพสมรส   (เช่นทะเบียนสมรส / ใบหย่า)   คำสั่งศาลเกี่ยวกับ
การดูแลเด็ก หลักฐานรายได ้ (เช่น งบเงินเดือน สลิปเงินเดือน)  สมุดบัญชีเงินฝาก / รายการ 
เดินบัญชีเงินฝาก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน / ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ในประเทศ คำประกาศตามกฎหมายและรายงานทางการแพทย์ / ใบรับรอง (ถ้ามี) เป็นต้น

                  


