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[ใสช่ือ่ของผูจ้ดัหาทีพ่กัอาศยัในความดแูล]  

แบบจําลองแผนยา้ยทีพ่กัอาศยัฉุกเฉนิสําหรบัเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครวั  

ความรนุแรงระหวา่งการนดัพบฉนัทชู์ส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

การยา้ยทีพ่กัอาศยัฉุกเฉนิ 

[ใสช่ือ่ของผูจ้ดัหาทีพ่กัอาศยัในความดแูล (ใชต้วัยอ่ HP สําหรบัแบบจาํลองนี)้] กงัวลตอ่ความ

ปลอดภยัของผูเ้ชา่ และความกงัวลดังกลา่วยงัรวมไปถงึผูเ้ชา่ทีต่กเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว 

ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม และเพือ่เป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยความรนุแรงตอ่สตรเีพศ (VAWA)1 ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจงึอนุญาตใหผู้เ้ชา่ทีเ่ป็นเหยือ่ของ

ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกด

รอยตาม สามารถยืน่คํารอ้งเพือ่ขอยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิจากทีอ่ยูใ่นปัจจบุนัไปยงัอกีทีห่นึง่ได ้โดยการยืน่

คํารอ้งขอยา้ยทีอ่ยูน่ีไ้มม่กีารแบง่แยกเพศ ลักษณะทางเพศ  หรอืความโนม้เอยีงทางเพศแตอ่ยา่งใด1

2   

การทีผู่จั้ดหาทีอ่ยูอ่าศัยจะตดัสนิใจใหผู้เ้ชา่ทีไ่ดรั้บความชว่ยเหลอือยูแ่ลว้นี ้สามารถยา้ยทีพั่กอาศัยได ้

หรอืไม ่อาจขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจในเบือ้งตน้วา่ ผูเ้ชา่ผูนั้น้เป็นหรอืเคยเป็นเหยือ่ของความรนุแรงใน

ครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตามหรอืไม ่

และยงัขึน้อยูก่บัวา่ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยนัน้มทีีว่า่งและปลอดภยัสําหรับผูเ้ชา่ผูนั้น้ เพือ่การพํานักอาศัยแบบ

ชัว่คราวหรอืถาวรหรอืไม ่

 

แผนนีร้ะบถุงึคณุสมบตัขิองผูเ้ชา่ทีส่ามารถยืน่คํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิได ้เอกสารทีต่อ้งใช ้

ประกอบการยืน่คํารอ้ง การเก็บรักษาความลบั กระบวนการยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิ และแนวทางปฏบิตัเิพือ่

สวัสดภิาพและความปลอดภยัของผูเ้ชา่ แผนนีอ้า้งองิตามแบบจําลองแผนยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิทีจั่ดทําโดย

                                                 
1 แมจ้ะใชช้ือ่วา่ กฎหมายวา่ดว้ยความรนุแรงตอ่สตรเีพศ แต ่VAWA ใหส้ทิธคิุม้ครองไมว่า่เพศใด มลีกัษณะทางเพศอยา่งไร หรอืมคีวามโนม้เอยีง
ทางเพศแบบใด 
2 ผูจั้ดหาทีพ่กัอาศยัไมส่ามารถเลอืกปฏบิตัติอ่ผูท้ ีไ่ดร้ับการคุม้ครอง ไมว่า่จะทางเชือ้ชาต ิสผีวิ ประเทศเกดิ ศาสนา เพศ ลกัษณะทางพนัธกุรรม การ
ทพุพลภาพ หรอือาย ุโครงการทีพ่กัอาศยัในความชว่ยเหลอืและรับรองของ HUD ตอ้งมไีวส้ําหรับแกผู่ท้ ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทกุคน ไมว่า่มลีกัษณะ
ทางเพศหรอืความโนม้เอยีงทางเพศอยา่งไร หรอืสถานะสมรสใด 
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กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเขตเมอืงของสหรัฐฯ (HUD) ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลทีทํ่าหนา้ที่

ควบคมุดแูล [ใสช่ือ่โครงการหรอืความชว่ยเหลอืดา้นการเชา่ทีพ่กัอาศยั] ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

 

คณุสมบตัขิองผูท้ ีส่ามารถขอยา้ยทีพ่กัอาศยัฉุกเฉนิ 

ผูเ้ชา่ทีเ่ป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทาง

เพศ หรอืการสะกดรอยตาม ดังทีร่ะบไุวใ้นกฎขอ้บงัคบัที ่24 CFR สว่นที ่5 สว่นยอ่ย L ของ HUD มี

คณุสมบตัทิีส่ามารถยืน่คํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิได ้หากวา่: ผูเ้ชา่เชือ่อยา่งมเีหตผุลวา่ถกูคกุคามจาก

ภยัใกลต้วัซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความรนุแรงมากขึน้หากยงัอาศัยอยูท่ีเ่ดมิ หากผูเ้ชา่คอืเหยือ่ของการ

ประทษุรา้ยทางเพศ ผูเ้ชา่อาจเขา้ขา่ยสามารถขอยา้ยทีพั่กอาศัยแบบฉุกเฉนิได ้หากการประทษุรา้ยทางเพศ

เกดิขึน้ในบรเิวณทีพั่กอาศัยทีต่อ้งการยา้ยออกมา และการประทษุรา้ยดังกลา่วเกดิขึน้ในชว่ง 90 วันกอ่นทีผู่ ้

เชา่จะยืน่คํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัย 

ผูเ้ชา่ทีข่อยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิจะตอ้งยืน่คํารอ้งอยา่งถกูตอ้งสอดคลอ้งตามกระบวนการทีร่ะบไุวใ้นแผนนี ้

ผูเ้ชา่ทีไ่มม่เีอกสารครบถว้นอาจยงัสามารถขอยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิได ้หากวา่เขา้ขา่ยทีกํ่าหนดไวด้ังนี ้

 

เอกสารทีต่อ้งใชสํ้าหรบัการยืน่คาํรอ้งขอยา้ยทีพ่กัอาศยัฉุกเฉนิ 

ผูเ้ชา่ควรแจง้ใหสํ้านักงานของผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยรับทราบในกรณีทีต่อ้งการขอยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิ และยืน่

คํารอ้งทีเ่ขยีนเป็นลายลักษณ์อกัษรไปยงั [HP ใสท่ีอ่ยู]่ ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะอํานวยความสะดวกอยา่ง

เหมาะสมตามนโยบายนีสํ้าหรับผูท้พุพลภาพ โดยคํารอ้งขอยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิทีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณ์

อกัษรของผูเ้ชา่ควรประกอบดว้ย: 

1. คําแถลงทีช่ ีใ้หเ้ห็นวา่ ผูเ้ชา่เชือ่อยา่งมเีหตผุลวา่ถกูคกุคามจากภยัใกลต้ัวซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความ

รนุแรงมากขึน้หากคณุยงัอาศัยอยูท่ีเ่ดมิ ภายใตค้วามชว่ยเหลอืของผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยนัน้ หรอื  

2. คําแถลงวา่ผูเ้ชา่ตกเป็นเหยือ่ของการประทษุรา้ยทางเพศ และการประทษุรา้ยทางเพศนัน้เกดิขึน้ใน

บรเิวณทีพั่กอาศัยทีต่อ้งการยา้ยออกมา ภายในชว่ง 90 วันกอ่นทีผู่เ้ชา่จะยืน่ขอยา้ยทีพั่กอาศัย

ฉุกเฉนิ  
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การเก็บรกัษาความลบั 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะเก็บรักษาขอ้มลูทกุอยา่งของผูเ้ชา่ไวเ้ป็นความลับ รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการขอยา้ยที่

พักอาศัยฉุกเฉนิดว้ย นอกเสยีจากวา่ผูจั้ดหาทีพั่กไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรใหส้ามารถเปิดเผย

ขอ้มลูนัน้ไดใ้นชว่งเวลาจํากดั หรอืเปิดเผยขอ้มลูนัน้ตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืเพือ่นําขอ้มลูนัน้ไปใช ้

ประกอบการพจิารณาขบัไลอ่อกจากทีอ่ยู ่หรอืยกเลกิความชว่ยเหลอืจากโครงการทีอ่ยูใ่นความดแูล การเกบ็

รักษาความลับนีย้งัรวมถงึการปกป้องขอ้มลูทีพั่กอาศัยแหง่ใหมข่องผูเ้ชา่ หากสามารถจัดหาได ้จากบคุคลที่

กระทําความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการ

สะกดรอยตามผูเ้ชา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรับผดิชอบของผูจั้ดหาทีอ่ยูอ่าศัยในการเก็บรักษา

ความลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตกุารณ์ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การ

ประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม ใหด้ไูดท้ี ่เอกสารแจง้เตอืนสทิธกิารพํานักอาศัยภายใตก้ฎหมาย

วา่ดว้ยความรนุแรงตอ่สตรเีพศ สําหรับผูเ้ชา่ทกุคน  

 

เวลาและความพรอ้มของการยา้ยทีอ่ยูอ่าศยัฉุกเฉนิ 

ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่ คํารอ้งขอยา้ยทีอ่ยูอ่าศัยฉุกเฉนินัน้จะไดรั้บอนุมตัหิรอืไม ่หรอื

ใชเ้วลาพจิารณาคํารอ้งนานแคไ่หน อยา่งไรกต็าม ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยจะเรง่ดําเนนิการใหร้วดเร็วทีส่ดุเพือ่

ยา้ยผูเ้ชา่ทีเ่ป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ย

ทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม ไปยงัทีพั่กแหง่ใหม ่แตห่ากผูเ้ชา่มเีหตผุลทีจ่ะเชือ่วา่ทีพั่กใหมซ่ ึง่ผูจั้ดหาที่

พักอาศัยเสนอใหนั้น้ไมป่ลอดภยั ผูเ้ชา่อาจขอยา้ยไปยงัทีพั่กอืน่ได ้และหากทีพั่กนัน้พรอ้มใหเ้ขา้อยูไ่ดท้ันท ี

ผูเ้ชา่ทีต่อ้งการยา้ยตอ้งตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงือ่นไขสําหรับการพํานักอาศัยในทีพั่กใหมแ่หง่

นัน้ โดยผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอาจไมส่ามารถยา้ยผูเ้ชา่ไปยงัทีพั่กแหง่ใดก็ตาม หากผูเ้ชา่ผูนั้น้ไมเ่ขา้ขา่ยหรอืไม่

มคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะอาศัยอยูท่ีน่ั่น 

หากวา่ผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยไมม่ทีีพั่กวา่ง หรอืไมป่ลอดภยัสําหรับผูเ้ชา่ทีต่อ้งการยา้ยทีอ่ยูฉุ่กเฉนินัน้สามารถ

ยา้ยไปได ้ผูจั้ดหาทีพั่กอาศยัจะชว่ยแนะนําผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยอืน่ๆ ทีอ่าจมทีีพั่กทีป่ลอดภยัและยา้ยเขา้อยู่

ไดท้ันท ีผูจั้ดหาทีพั่กอาศัยยงัอาจชว่ยเหลอืผูเ้ชา่นัน้ ดว้ยการชว่ยตดิตอ่หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ทีเ่สนอความ
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ชว่ยเหลอืใหก้บัเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ย

ทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม ดังทีร่ะบไุวใ้นแผนนี ้

สวสัดภิาพและความปลอดภยัของผูเ้ชา่ 

หากกระบวนการยา้ยทีพั่กอาศัยฉุกเฉนิไดรั้บอนุมตัแิละเกดิขึน้จรงิ ผูเ้ชา่ควรใชค้วามระมดัระวังอยา่งมเีหตผุล

เพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ชา่เอง 

ผูเ้ชา่ทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว สามารถตดิตอ่ไปยงัสายดว่น National Domestic 

Violence Hotline ที ่1-800-799-7233 หรอืตดิตอ่ไปยงัสถานสงเคราะหเ์หยือ่ความรนุแรงในครอบครัวประจํา

ทอ้งถิน่นัน้ๆ เพือ่ขอความชว่ยเหลอืในการจัดทําแผนความปลอดภยั สําหรับผูท้ีม่ปัีญหาดา้นการไดย้นิ 

สามารถตดิตอ่ไปที ่1-800-787-3224 (TTY) 

ผูเ้ชา่ทีเ่คยเป็นเหยือ่ของการประทษุรา้ยทางเพศอาจตดิตอ่ไปยงัสายดว่นของ Rape, Abuse & Incest 

National Network’s National Sexual Assault Hotline ที ่800-656-HOPE หรอืเขา้ไปทีส่ายดว่นออนไลน ์

https://ohl.rainn.org/online/   

ผูเ้ชา่ทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นเหยือ่ของการถกูสะกดรอยตามและตอ้งการความชว่ยเหลอื สามารถเขา้ไปไดท้ี่

เว็บไซตข์องศนูยข์อ้มลู National Center for Victims of Crime’s Stalking Resource Center ที ่

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center. 

เอกสารแนบ: หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ทีเ่สนอความชว่ยเหลอืใหก้บัเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว ความ

รนุแรงระหวา่งการนัดพบฉันทช์ูส้าว การประทษุรา้ยทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม 

Thai 

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
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