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คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ค ำน ำ 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายฉบับส าคัญในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  

ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและอาศัยในหอพักให้ได้รับการดูแล ได้รับความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย
อย่างเหมาะสม โดยในการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริง  

คู่มือการปฏิบัติงานหอพักฉบับนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมา โครงสร้างการบริหารจัดการและ
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ กฎ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมาตรฐานและตัวชี้วัดในการก ากับดูแลการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมประเด็นข้อค าถาม และ
แบบค าขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายชื่อบริษัทประกันภัยที่จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พัก โดยเป็น
แนวทางการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบกิจการหอพัก และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้หอพักมีความปลอดภัยได้มาตรฐานน าไปสู่การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

                ธันวาคม ๒๕๖๐ 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้า

คำานำา

บทที่ ๑ บทนำา ๑  

	 ๑.๑		 ความเป็นมา	 ๑		

	 ๑.๒		 วัตถุประสงค์	 ๑		

	 ๑.๓		 นิยามศัพท์	 ๑

บทที่ ๒  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓

	 ๒.๑		 โครงสร้างการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ๓		

	 ๒.๒		 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ๔

บทที่ ๓  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการดำาเนินงานหอพักตาม ๙  

 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

	 ๓.๑		 กฎกระทรวงกำาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก	 ๙

	 	 และการเป็นผู้จัดการหอพัก	พ.ศ.๒๕๖๐	 		

	 ๓.๒		 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	พ.ศ.	๒๕๖๐		 ๑๐

	 ๓.๓		 กฎกระทรวงกำาหนดประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๑		 ๑๑

	 ๓.๔		 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก		 ๑๓

	 ๓.๕		 ประกาศกระทรวงมหาดไทย		 ๑๕

บทที่ ๔ เทคนิคในการปฏิบัติงาน ๑๙  

	 ๔.๑	การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา	 ๒๐		

	 ๔.๒	การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน	 ๒๓		

	 ๔.๓	การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน	 ๒๖		

	 ๔.๔	การขอดัดแปลงหอพัก	 ๒๙		

	 ๔.๕	การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก	 ๓๒		

	 ๔.๖	การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา	 ๓๕		

	 ๔.๗	การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน	 ๓๘		

	 ๔.๘	การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทำาลายในสาระสำาคัญ	 ๔๑		

	 ๔.๙	การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๔๕		

	 ๔.๑๐	การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๔๘		

	 ๔.๑๑	การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๕๑

บทที่ ๕ แนวทางการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕๕  

	 ๕.๑	ความเป็นมา		 ๕๕		

	 ๕.๒	แนวทางการติดตาม		 ๕๕



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก สาระสำาคัญของการประกอบกิจการหอพัก ๖๓

ภาคผนวก ข ประเด็นคำาถาม – คำาตอบเกี่ยวกับหอพัก ๖๗

ภาคผนวก ค กฎหมายหอพัก ๗๓ 

	 	 ๑.	 กฎกระทรวงกำาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก	 ๗๔	 	

	 	 	 และการเป็นผู้จัดการหอพัก	พ.ศ.	๒๕๖๐			

	 	 ๒.	 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ๗๗	 	

	 	 ๓.	 กฎกระทรวงประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๑	 ๘๖	

	 	 ๔.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก	 ๙๐	 	

	 	 	 ๔.๑		เรื่อง		แบบสัญญาเช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก		 ๙๐	 	

	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘			 	 	

	 	 	 ๔.๒	เรื่อง		หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชน	 ๙๑	 	

	 	 	 	 ไว้กับสถานศึกษา	ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 	 ๔.๓	เรื่อง	หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก		 ๙๒	 	

	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 	 ๔.๔	เรื่อง		หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต		 ๙๓	 	

	 	 	 	 ร่างกาย	และทรัพย์สินของผู้พัก	ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 	 ๔.๕	เร่ือง		หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจำาหอพัก	ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ๙๔	 	

	 	 	 ๔.๖		เรื่อง	หลักเกณฑ์การจัดทำาป้ายชื่อหอพัก	ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ๙๕	 	

	 	 	 ๔.๗		กำาหนดโรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		 ๙๖	 	

	 	 	 	 และโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจของผู้ทำางานในหอพัก	ตามพระราชบัญญัติหอพัก	

	 	 	 	 	 พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 	 	 ๔.๘	 เรื่อง		หลักเกณฑ์การจัดทำาและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียน		 ๙๗	 	

	 	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 	 ๕.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย		 ๙๘	 	

	 	 	 	 ๕.๑	 เรื่อง		แบบบัตรประจำาตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่	 ๙๘	 	

	 	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	 	 	

	 	 	 	 ๕.๒	 เรื่อง		การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘			 ๙๙	 	

	 	 	 	 ๕.๓	 เรื่อง		กำาหนดแบบคำาขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก		 ๑๐๐	 	

	 	 	 ๖.	 พระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘						 ๑๐๑



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก ง แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๒๕  

	 	 	 ๑.	 แบบสัญญาเช่าหอพัก	 ๑๒๖	 	

	 	 	 ๒.	 แบบระเบียบประจำาหอพัก	 ๑๒๘	

	 	 	 ๓.	 แบบคำาขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา	 ๑๓๐	

	 	 	 ๔.	 ใบแจ้งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก	 ๑๓๑	

	 	 	 ๕.	 แบบทะเบียนผู้พัก	 ๑๓๒	

	 	 	 ๖.	 แบบคำาขอมีบัตรประจำาตัวหรือขอมีบัตรประจำาตัวใหม่	 ๑๓๓

	 	 	 	 ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 	 ๗.	 แบบคำาขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก		 ๑๓๖	

	 	 	 	 ๗.๑	 แบบคำาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา	 ๑๓๖	

	 	 	 	 ๗.๒	 แบบคำาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน	 ๑๓๘	

	 	 	 	 ๗.๓	 แบบคำาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน	 ๑๔๐

	 	 	 	 ๗.๔	 แบบคำาขอดัดแปลงหอพัก	 ๑๔๒	

	 	 	 	 ๗.๕	 แบบคำาขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก	 ๑๔๔	

	 	 	 	 ๗.๖	 แบบคำาขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา	 ๑๔๖	

	 	 	 	 ๗.๗	 แบบคำาขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน	 ๑๔๘	

	 	 	 	 ๗.๘	 แบบคำาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	 ๑๕๐	

	 	 	 	 ๗.๙	 แบบคำาขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๑๕๒	

	 	 	 	 ๗.๑๐	 แบบคำาขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๑๕๔

	 	 	 	 ๗.๑๑	 แบบคำาขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๑๕๖	

	 	 	 ๘.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๑๕๘	

	 	 	 	 ๘.๑	 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา	 ๑๕๘	

	 	 	 	 ๘.๒	 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน	 ๑๕๙	

	 	 	 	 ๘.๓	 แบบใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน	 ๑๖๐	

ภาคผนวก จ รายชื่อบริษัทสมาชิกที่มีความพร้อมจำาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พัก ๑๖๑  

 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

ภาคผนวก ฉ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๗๓



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

บทที่ ๑  
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานหอพักฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  ๒๕๕๘ ส าหรับ เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานหอพักให้ เป็นไปตาม           
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดความขัดแย้งอันอาจจะเกิดในระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพัก อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนอย่างแม่นย า รวดเร็ว 
แสดงให้เห็นความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยสาระส าคัญ
ของคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ในการด าเนินงานหอพัก ตามลักษณะและมาตรฐานหอพัก เกณฑ์มาตรฐานหอพัก ข้อก าหนด
มาตรฐานหอพัก ตัวบ่งชี้ หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการประกอบกิจการหอพัก แนวทางการยกระดับ
การประกอบกิจการหอพัก หลักเกณฑ์การร้องเรียน บทก าหนดโทษ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน   
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
มีภารกิจในการควบคุมดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เข้าใจถึงขั้นตอนส าคัญในการปฏิบัติงาน
และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ
หอพักได้ปฏิบัติตามลักษณะและมาตรฐานของหอพักได้อย่างครบถ้วน อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน      
ที่พักอาศัยในหอพัก ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่อยู่ระหว่างการศึกษาอย่างปลอดภัย   
๑.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลงานหอพักให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
  ๒) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและช่วยลดความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพัก 

 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหอพักสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนอย่างแม่นย า 
รวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานหอพัก 
 

๑.๓ นิยำมศัพท์ 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน   หมายถึง   เอกสารที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลหอพัก 
 มำตรฐำน  หมายถึง  แนวทางส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดการประเมินคุณภาพการบริการ
ของหอพักสถานศึกษา และหอพักเอกชน 
 หอพัก  หมายถึง  สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าพักอาศัย   
โดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า 

๑
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 ผู้พัก  หมายถึง  ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี     
และมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี 
 หอพักสถำนศึกษำ  หมายถึง  หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน  มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 หอพักเอกชน หมายถึง หอพักที่มีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
 ผู้ประกอบกิจกำรหอพัก  หมายถึง  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘   
 ผู้จัดกำรหอพัก  หมายถึง  ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 เงินประกัน  หมายถึง  เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพัก เพ่ือประกันความเสียหาย
ที่ผู้พักก่อให้เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจกการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย 
 กฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด  หมายถึง  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย  หมายถึง  เกณฑ์การพิจารณาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้พักอาศัย ความปลอดภัยของอาคารที่พักอาศัย  โดยจัดให้มีระบบการป้องกันภัยจากบุคคล 
สัตว์ และสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัย 
 มำตรฐำนด้ำนควำมสะอำด  หมายถึง  เกณฑ์การพิจารณาด้านการดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ บริเวณทางเดิน หรือบริเวณอาคารหอพักให้ถูกสุขลักษณะ ปราศจากขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล สัตว์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นพาหะน าโรค 
 มำตรฐำนด้ำนสภำพภูมิทัศน์  หมายถึง  เกณฑ์พิจารณาการจัดสภาพแวดล้อมภายในหอพัก
ให้น่าอยู่ สะดวก สะอาด ร่มรื่น  ปลอดภัยจากมลภาวะทั้งหลาย ตั้งอยู่หากจากพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย เช่น 
บริเวณที่มีการขนถ่ายแก๊ส น้ ามัน หรือสารเคมีที่เป็นพิษ รวมทั้งจัดพ้ืนที่การพักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้พัก 
เช่น แยกหอพักชาย หญิง ให้ชัดเจน 
 มำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำร  หมายถึง  เกณฑ์พิจารณาการให้บริการ ด้านพ้ืนที่ อุปกรณ์ 
และสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานให้แก่ผู้พักอาศัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้พัก และ
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกอบกิจการหอพัก 
 มำตรฐำนด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  หมายถึง  เกณฑ์การพิจารณาสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ผู้ประกอบการหอพักจัดหาไว้ในหอพักหรือห้องพักเพ่ือความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักและไม่มีค่าใช้จ่ายใด  ๆเพ่ิมเติม 
 มำตรฐำนด้ำนกำรรักษำไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำม  หมายถึง  เกณฑ์การ
พิจารณาถึงระบบกลไกส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  ส่งเสริมให้เกิดใน
จิตส านึกที่ดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  มีความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายชนิดต่าง ๆ 

๒
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บทท่ี ๒  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๑) มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง     
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวน ๔ คนจากผู้ทรงคุณวุฒิ        
ในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับกิจการเด็กและเยาวชนจ านวน ๓ คน และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบ
กิจการหอพักจ านวน ๑ คน และให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนแต่งตั้ งข้าราชการในกรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่ เกิน ๒ คน                  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
 ๒ )  มาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบัญญัตินี้  ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงคลัง ผู้แทน
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ผู้อ านวยการส านักการโยธา ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักอนามัย และ
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา จิตวิทยา 
กฎหมาย และกิจการเด็กและเยาวชนด้านละ ๑ คน เป็นกรรมการ 
 ๓) มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ พัฒนาการ
จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จ านวน ๑ คน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด          
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
ประสบการณ์ด้านการศึกษาจิตวิทยา กฎหมาย และกิจการเด็กและเยาวชน ด้านละ ๑ คน เป็นกรรมการ      
ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานส่งเสริม    
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๓
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 ๔) มาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเป็ นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย อัยการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นายทะเบียน ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความว่า 
  (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเทศบาล 
  (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๔) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้  

(๑) ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส านักปลัด และ
หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ส าหรับในเขตเทศบาล  

(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการ         
กองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส านักปลัด และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมาย     
ว่าด้วยหอพักส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม และ
รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หัวหน้า
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการในพื้นท่ีเขตของตน  

(๔) ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม ผู้อ านวยการ     
ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 

๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑) มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน 
มาตรการ และการจัดระเบียบหอพัก 
  (๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับ  
การประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้  
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  (๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ          
การประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รวมทั้ง       
การออกกฎกระทรวงอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ 
  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
  และมาตรา ๒๐ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้  ซึ่ งคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คณะอนุกรรมการออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่
และการออกประกาศก าหนดแบบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานหอพัก
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๒) คณะอนุกรรมการจัดท ากฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ในการด าเนินงานหอพัก      
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๓) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๔) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหอพัก 
  โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
 ๒) มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการด าเนินการตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) 
  (๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพัก
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 
  (๔) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย อาท ิ
   - จัดท าฐานข้อมูลหอพัก 
   - พิจารณาตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด และพิจารณาคัดเลือก
เป็นหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณต่อไป 
 ๓) มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เปรียบเทียบบรรดาความผิดและก าหนดบทลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕
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  (๒) เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มี     
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามพระราชบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๔) มาตรา ๖๕ – ๗๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไป 
  ๔.๑) มาตรา ๖๕ นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้         
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า 
   (๑) หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๘ 
หรือมาตรา ๓๔ 
   (๒) ผู้ประกอบกิจการหอพักขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ 
  ๔.๒) มาตรา ๖๖ ก่อนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามมาตรา ๖๕       
ให้นายทะเบียนด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีที่หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๔ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล และหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ ให้มีหนังสือ
แจ้งให้ ผู้ประกอบกิจการหอพักแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาด ารงต าแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือ       
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักให้แก่บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

๔.๓) มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ (๑)  
หรือ (๒) ให้นายทะเบียนด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ส าหรับหอพักสถานศึกษา ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอน
ใบอนุญาต ประกอบกิจการหอพักให้แก่สถานศึกษาอ่ืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

(๒) ส าหรับหอพักเอกชน ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักด าเนินการขึ้น
ทะเบียนหอพัก ไว้กับสถานศึกษา หรือโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ      
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน     
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี  

๔.๔) มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งของ         
นายทะเบยีนได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้ 
ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  

๔.๕) มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
หรือน าหอพักไปขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๖๖ (๓) มาตรา ๖๗ 

๖
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หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสั่งขยายตามมาตรา ๖๘ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก
คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจ านวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่า  หรือค่าเสียหาย 
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ก่อนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

๔.๖) มาตรา ๗๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที ่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในหอพักเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ

ประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้    
(๓) เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก หรือบุคคลที่ท างานในหอพัก       

มาให้ถ้อยค า หรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการ
หอพัก  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง        
พระอาทิตย์ตก และต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่    
ในสถานที่นั้น ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๒) นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ     
ในท้องที่ท่ีสถานที่นั้นตั้งอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้  

๔.๗) มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม       
มาตรา ๗๐ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร  

๔.๘) มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง บัตรประจ าตัว นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

๔.๙) มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที ่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา         

 
 
 
 
 
 
 

 
    

๗
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บทท่ี ๓  
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์  

ในการด าเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัตหิอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา และให้ผู้ประกอบกิจการหอพักด า เนินการจดทะเบียนหอพักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย                
และได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

๓.๑ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบมาตรา ๕ วรรคสอง และวรรคสาม ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและประกาศ
ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่   

๓.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบกฎกระทรวง ๒ ฉบับ และประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระเบียบ จ านวน ๘ ฉบับ   

๓.๓ กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบกฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระเบียบ ร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      
โดยให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี    
เพ่ือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานมาตรการ และการจัดระเบียบหอพัก การให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ         
การประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งการออก
กฎกระทรวงอ่ืน การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และติดตาม ประเมินผล และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ 
 

๓.๑ กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการ 
      หอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะหอพัก 
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

 
ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 

 
ขออนุญาต ต่ออาย ุ ใบแทน ขออนุญาต ต่ออาย ุ ใบแทน 

ขนาดเล็ก  
ห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง หรือ พื้นที่ทุก
ห้องรวมกันไมเ่กิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  

๓,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒๐๐ ๕๐๐ ๒๕๐ ๑๐๐ 

ขนาดกลาง  
ห้องพัก ๕๐ – ๑๐๐ ห้อง หรือ พื้นทีทุ่กห้อง
รวมกัน ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๐๐ ๗๕๐ ๓๒๕ ๑๐๐ 

ขนาดใหญ่  
ห้องพัก ๑๐๐ ห้องขึ้นไป หรือ พื้นที่ทุก
ห้องรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  

๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ 

 กรณีจ านวนห้องพักหรือพ้ืนที่ห้องพักทุกห้องรวมกันแล้ว คุณลักษณะอาจเป็นหอพักขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
    ขนาดใหญ่ กใ็ห้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราที่สูงกว่า                  
  

๙
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๓.๒ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๓ หมวด ประกอบด้วย 
       หมวด ๑ การประกอบกิจการหอพัก แบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังต่อไปนี้    

ส่วนที่ ๑ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษา 

(ก) สถานศึกษาของรัฐ 
(ข) สถานศึกษาเอกชน 

ส่วนที่ ๒ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชน 

(ก) บุคคลธรรมดา 
(ข) นิติบุคคล 

ส่วนที่ ๓ การดัดแปลง การเปลี่ยนช่ือ และการเปลี่ยนประเภทหอพัก  
ส่วนที่ ๔  การโอนใบอนุญาต  
ส่วนที่ ๕ การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลาย            

ในสาระส าคัญ 
 

 
หมวด ๒ ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก ประกอบด้วย    

ข้อ เรื่อง 
๑. ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยของ      

พระราชินีหรือพระรัชทายาท และไม่มีค าหรือความหมายหยาบคาย    
๒. หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน 
๓. สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานบริการ ตามกฎหมาย      

ว่าด้วยสถานบริการ   
๔. ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       

ในบริเวณหอพัก    
๕. ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง    
๖. หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อยแปดตารางเมตรต่อคน และในห้องนอนต้องมีที่นอน ตู้เสื้อผ้า 

สถานที่เก็บเอกสารและสิ่งของใช้ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน    
๗. หอพักต้องจัดสถานที่ส าหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย         

ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับปรุง
ประกอบอาหารด้วย    

๘. หอพักต้องจัดสถานที่ส าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย และ
ต้องจัดให้มีสถานที่บริการเพื่อการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้พัก และผู้มาติดต่อ 

๙. หอพักต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้ าหรือเครื่องท าน้ าดื่มเพื่อให้ผู้พักมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
และบริโภค และจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้ 

๑๐. หอพักต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วน และมีระบบการจัดการมูลฝอย    น้ าเสีย 
สิ่งปฏิกูล แมลง และสัตว์พาหะน าโรค เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พัก และผู้อยู่อาศัยในบริเวณ 
ใกล้เคียงกับหอพัก 

๑๑. หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และ
ติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร    

๑๒. หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา  โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิง      
แบบมือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร 
 

๑๐

๓.๒ กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๓ หมวด ประกอบด้วย 
       หมวด ๑ การประกอบกิจการหอพัก แบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังต่อไปนี้    

ส่วนที่ ๑ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษา 

(ก) สถานศึกษาของรัฐ 
(ข) สถานศึกษาเอกชน 

ส่วนที่ ๒ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชน 

(ก) บุคคลธรรมดา 
(ข) นิติบุคคล 

ส่วนที่ ๓ การดัดแปลง การเปลี่ยนช่ือ และการเปลี่ยนประเภทหอพัก  
ส่วนที่ ๔  การโอนใบอนุญาต  
ส่วนที่ ๕ การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลาย            

ในสาระส าคัญ 
 

 
หมวด ๒ ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก ประกอบด้วย    

ข้อ เรื่อง 
๑. ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยของ      

พระราชินีหรือพระรัชทายาท และไม่มีค าหรือความหมายหยาบคาย    
๒. หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน 
๓. สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานบริการ ตามกฎหมาย      

ว่าด้วยสถานบริการ   
๔. ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       

ในบริเวณหอพัก    
๕. ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง    
๖. หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อยแปดตารางเมตรต่อคน และในห้องนอนต้องมีที่นอน ตู้เสื้อผ้า 

สถานที่เก็บเอกสารและสิ่งของใช้ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน    
๗. หอพักต้องจัดสถานที่ส าหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย         

ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับปรุง
ประกอบอาหารด้วย    

๘. หอพักต้องจัดสถานที่ส าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย และ
ต้องจัดให้มีสถานที่บริการเพื่อการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้พัก และผู้มาติดต่อ 

๙. หอพักต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้ าหรือเครื่องท าน้ าดื่มเพื่อให้ผู้พักมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
และบริโภค และจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้ 

๑๐. หอพักต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วน และมีระบบการจัดการมูลฝอย    น้ าเสีย 
สิ่งปฏิกูล แมลง และสัตว์พาหะน าโรค เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พัก และผู้อยู่อาศัยในบริเวณ 
ใกล้เคียงกับหอพัก 

๑๑. หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และ
ติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร    

๑๒. หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา  โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิง      
แบบมือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร 
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ข้อ เรื่อง 
๑๓. หอพักต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นส าหรับกรณีฉุกเฉิน  หรือเกิดเพลิงไหม้ 

และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง    
๑๔. หอพักต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัก ผู้ดูแลระบบ

รักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
๑๕. หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจ าหอพักไว้ ณ สถานที่ที่ผู้พัก และผู้มาติดต่อ สามารถ    

เห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณหอพัก 
         

หมวด ๓ ผู้จัดการหอพักเอกชน ประกอบด้วย 
ข้อ เรื่อง 
๑. การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต   
๒. การต่ออายุใบอนุญาต   
๓. การออกใบแทนใบอนุญาต 
   

๓.๓ กฎกระทรวงก าหนดประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ในกฎกระทรวงนี้ ก าหนดหอพักไว้ ๓ ขนาด คือ 

ลักษณะหอพัก หมายความว่า 
“หอพักเอกชน

ขนาดเล็ก” 
หอพักเอกชนที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันไม่เกินหนึ่งพันตารางเมตร 

“หอพักเอกชน
ขนาดกลาง” 

หอพักเอกชนที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกินหนึ่งพันตารางเมตร แต่ไม่เกินสองพันตารางเมตร 

“หอพักเอกชน
ขนาดใหญ่” 

หอพักเอกชนที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกินสองพันตารางเมตร 

   

  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตามขนาดของหอพัก
เอกชน ต้องจัดให้มีบริการและอ านวยความสะดวกอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ 

 หอพักท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ จะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
   (๑) หอพักเอกชนเกียรติคุณ 
  (๒) หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น 
  การพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับประกาศเกียรติคุณคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือก โดยให้พิจารณาให้คะแนนจากหลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

(๑) ด้านความปลอดภัย 
(๒) ด้านความสะอาด 
(๓) ด้านสภาพภูมิทัศน์ 
(๔) ด้านการให้บริการ 

๑๑
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(๕) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(๖) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สอยภายในหอพัก 
(๗) ด้านการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
(๘) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  การก าหนดคะแนนและหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด โดยอาจจะก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าในแต่ละด้านให้แตกต่างกันตามประเภทของหอพัก
เอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามประเภทของหอพักเอกชน ดังนี้ 
  ๑. หอพักเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหอพักเอกชนเกียรติคุณตามประเภทของหอพัก   
ตามขนาดของหอพักเอกชน ต้องได้คะแนนจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมากกว่าร้อยแปดสิบ    
ของผลคะแนนรวมทุกด้าน  
  ๒. หอพักเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่นตามประเภทของหอพัก
เอกชนตามขนาดของหอพักเอกชน ต้องได้คะแนนจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นล าดับที่หน่ึง
และได้คะแนนมากกว่าร้อยละเก้าสิบของผลคะแนนรวมทุกด้าน  
  หอพักเอกชนเกียรติคุณให้ได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โล่ สัญลักษณ์ และใบประกาศตามระดับท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
   (๒) ได้รับการประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ หรือ
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษา 
  (๓) ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของการประกอบกิจการหอพักและผู้พัก 
  หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น นอกจากมีสิทธิได้รับการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ แล้ว ให้ได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น และการส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่ผู้พัก และการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและ
การรักษาสุขอนามัยของหอพักเอกชน ทั้งนี้ จ านวนเงิน  และวัสดุปกรณ์ท่ีหอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่นจะได้รับ
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการตรวจประเมินหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกปีตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
  ในกรณีที่หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณใดปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์      
ให้คณะกรรมการยุติการให้การสนับสนุนแก่หอพักนั้นนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ และให้คณะกรรมการ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 
 
 
 
 

๑๒
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๓.๔ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก จ านวน ๘ ฉบับ มีดังต่อไปนี้  
 

ที่ เรื่อง  กระบวนงาน 
๑. แบบสั ญญา เช่ าหอพั ก ระหว่ า ง             

ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘   

๑.๑ 
 
๑.๒ 
 
๑.๓ 
 
๑.๔ 

การท าสัญญาเช่าหอพักต้องมีระยะเวลาการเข้าพักไม่น้อยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษา 
การมอบอ านาจของผู้ประกอบกิจการหอพักให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
กรณีผู้พักผิดสัญญาเช่าหอพัก ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งบิดา     
มารดา หรือผู้ปกครองทราบภายใน ๓ วัน    
แบบหนังสือสัญญาเช่าหอพักให้ใช้ตามแบบในภาคผนวก ง 
 

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๑ 
 
 
๒.๒ 
 
 
 
 
 
๒.๓ 

หอพักเอกชนที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษา ต้องเป็น
หอพักเอกชน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจาก     
นายทะเบียน 
หอพักเอกชนที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้ยื่นค าขอ
ต่อสถานศึกษา ตามแบบในภาคผนวก ง พร้อมแนบหลักฐาน เอกสาร 
และรับรองส าเนาถูกต้องประกอบการยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้  
(๑) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก    
(๒) ส าเนาใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก    
(๓) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการหอพัก  
การขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษาสิ้นสุดเมื่อผู้ประกอบ
กิจการหอพักเอกชน แจ้งขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษา หาก
หอพักเอกชนดังกล่าวยังมีผู้พักซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ให้เป็นหน้าที่ขอ ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนที่จะต้องแจ้งให้ผู้พัก 
และบิดา มารดา  หรือผู้ปกครองทราบโดยเร็ว เกี่ยวกับเหตุดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวย้ายหอพักใหม่และให้ผู้ประกอบกิจการ
หอพักเอกชน ประสานจัดหาหอพักเอกชนอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
สถานศึกษาหรือหอพักสถานศึกษาให้กับผู้พัก   
 

๓. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้จัดการหอพักตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๑ 
 
 
 
๓.๒ 
 
 
 
 

เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก ให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพัก แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่หอพักนั้นตั้งอยู่  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้จัดการหอพัก    
ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก  รับรองคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้จัดการหอพัก พร้อมยื่นใบแจ้งตามแบบในภาคผนวก ง 
หลักฐานและเอกสารว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหอพัก 
    

๑๓
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๓.๓ ให้นายทะเบียนตรวจสอบใบแจ้งหลักฐานและเอกสาร หากเห็นว่า
ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ ให้ออกหนังสือรับ
แจ้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 
 

๔. หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัย
เพื่ อคุ้ มครองชี วิ ต  ร่ างกาย  และ
ทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติ 
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ผู้ประกอบกิจการหอพัก  จะต้องจัดให้มีการประกันภัยให้กับผู้พัก
ในหอพัก เพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก โดยมี
ความคุ้มครอง และมีจ านวนเงินความคุ้มครอง ดังนี้ 
(๑) การเสียเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พัก อันเป็นผล    
มาจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรม ถูกท าร้าย
ร่างกาย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักในหอพัก จ านวนเงิน 
ความคุ้มครอง ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อผู้พักแต่ละราย    
(๒) ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ 
ระเบิด ถูกฆาตกรรม ถูกท าร้ายร่างกาย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้น
ขณะพักในหอพัก โดยมีจ านวนเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่า   
หนึ่งหม่ืนบาทต่อผู้พักแต่ละราย  
(๓) ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก อันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้  
ระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นที่หอพัก โดยมีจ านวนเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่า     
หนึ่งหมื่นบาทต่อผู้พักแต่ละราย ทั้งนี้ เมื่อรวมจ านวนเงินความ
คุ้มครองตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท
ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง 
(๔) รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยและรายละเอียดการติดต่อตาม
ภาคผนวก จ  
 

๕. หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจ าหอพัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

๕.๑ 
 
 
 
๕.๒ 

ในการประกอบกิจการหอพัก ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดให้มี
ระเบียบประจ าหอพัก และติดประกาศในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ในหอพัก การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบประจ าหอพัก เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
ระเบียบประจ าหอพัก อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามแบบ    
ในภาคผนวก ง  
 

๖. หลักเกณฑ์การจัดท าป้ายชื่อหอพัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๑ 
 

๖.๒ 
 

๖.๓ 

ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องจัดให้มีป้ายชื่อ เป็นอักษรไทย ซึ่งมี  
ค าว่า “หอพัก” น าหน้า และตามด้วยประเภทของหอพัก 
ป้ายชื่อหอพักต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และท าจากวัตถุที่
มีความแข็งแรง คงทนถาวร เช่น โลหะ ไม้ เป็นต้น 
ขนาดของตัวอักษรที่แสดงชื่อหอพักให้มีความสูงไม่น้อยกว่า             
สิบเซนติเมตร  
 
 

๑๔
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๗. กํ า ห น ด โ ร ค ซึ่ ง เ ป็ น ลั ก ษณ ะ
ต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพัก และโรคติดต่อหรือ
น่ารังเกียจของผู้ทํางานในหอพัก ตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗.๑
 

๗.๒
๗.๓
๗.๔ 
๗.๕ 
๗.๖ 

โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็น  
ที่รังเกียจ  
วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือหรือในระยะติดต่อ  
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
โรคพิษสุราเรื้อรัง    
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือ
รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

๘. หลักเกณฑ์การจัดทํ าและจั ดส่ ง
ทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘.๑
 

๘.๒
 
 

๘.๓
 
 
 
 
 

๘.๔

ผู้จัดการหอพักต้องจัดทําทะเบียนผู้พักแต่ละรายตามแบบใน
ภาคผนวก ง 
ผู้จัดการหอพักต้องจัดส่งสําเนาทะเบียนผู้พักแต่ละรายให้แก่  
นายทะเบียน ทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มีการทําสัญญา
เช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง  
การจัดส่งสําเนาทะเบียนผู้พักตามข้อ ๘.๒ ให้ผู้จัดการหอพัก
ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
(๑ )  ส่ง ด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้ อ่ืน  
เป็นผู้นําส่ง     
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๓) ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
กรณีส่งสําเนาทะเบียนผู้พักตามข้อ ๘.๓ (๓) ผู้จัดการหอพัก
ต้อง เป็นผู้ ที่ ไ ด้ รั บอนุญาตใ ห้ เ ป็นผู้ จั ดการหอพักจาก  
นายทะเบียนและเป็นผู้ได้รับมอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
จากนายทะเบียน เพ่ือสามารถเข้าใช้งานส่งสําเนาทะเบียน  
ผู้พักทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

 

๓.๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓ ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
 

ที่ เรื่อง กระบวนงาน 
๑. แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียน

และพนักงาน เจ้ าห น้าที่ ต าม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑.๑
 
๑.๒ 
 
 
 
 

บัตรประจําตัวนายทะเบียน ให้ทําด้วยกระดาษแข็งสีขาว 
โดยมีขนาดและลักษณะเป็นไปตามแบบในภาคผนวก ง 
ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวนายทะเบียน 
(ก) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว  
นายทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา   
(ข) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวนายทะเบียน 
 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๑๖

๑.๓ 
 
 
๑.๔ 
 
 
 
 
 
๑.๕ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ใหท้ําด้วยกระดาษสีฟ้า 
โดยมีขนาดและลักษณะเป็นไปตามแบบในภาคผนวก ง 
ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
(ก) ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มี อํานาจปฏิบัติการตาม
กฎหมายว่าด้วยหอพักทั่วราชอาณาจักร   
(ข) ให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ในเขตของตน     
ผู้ประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นคําขอตามแบบในภาคผนวก ง   
รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัว
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวขนาดกว้าง 
๒ .๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  หน้าตรงและแต่ง
เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบต้นสังกัด ไม่สวมหมวกและ
ไม่สวมแว่นตาดํา 

  ๑.๖ บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอายุ  
ที่กําหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออกบัตร ในกรณี
ที่นายทะเบียนหรือผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
พ้นจากตําแหน่งหรือสังกัด ที่ระบุในคําสั่งแต่งต้ัง ให้ถือว่าพ้นจาก
หน้าที่และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นส่งคืน
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แก่ผู้ออก
บัตรภายในสามวัน นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง หรือพ้นจาก
การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

๒. การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่
ต า มพ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ห อ พั ก 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒.๑
 
 
 
๒.๒ 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม หัวหน้าสํานักปลัด และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน  
ที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยหอพักสําหรับในเขต
เทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหน้าสํานักปลัดและ
หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหอพักสําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
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๒.๓ 
 
 
 
 
๒.๔ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาสังคม และรองผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม    
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการในพื้นท่ีเขตของตน   
ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
สังคม ผู้อ านวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 

๓. ก าหนดแบบค าขอและใบอนุญาต
การประกอบกิจการหอพัก 

๓.๑ 
 
 
๓.๒ 
 
๓.๓ 
 
 
๓.๔ 

ค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขออนุญาต 
ดัดแปลง เปลี่ยนชื่อ หรือประเภทหอพัก ค าขอโอนใบอนุญาต 
และค าขอใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้ตามแบบในภาคผนวก ง 
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชน ให้ใช้ตามแบบในภาคผนวก ง 
ใบอนุญาตโอนและรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก   
ให้ใช้ตามแบบ หพ. ๑-๑ หรือ แบบ หพ. ๒-๑ และระบุค าว่า 
“โอน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต  
ใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้ตามแบบ หพ. ๑-๑ หรือ หพ. ๒-๑ 
และระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต 
 

  

๑๗
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บทท่ี ๔  
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 เพ่ือให้การถ่ายโอนอ านาจในการก ากับ ดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่กรุงเทพมหานคร และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้ก าหนดกระบวนงานและขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบค าขอและใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักท่ีมีนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบการก ากับดูแลงานหอพัก ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  
 ๔.๒ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  
 ๔.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  
 ๔.๔ การขอดัดแปลงหอพัก  

 ๔.๕ การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก  
 ๔.๖ การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  
 ๔.๗ การขอโอนและขอรับโอนอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  
 ๔.๘ การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  
 ๔.๙ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  

๔.๑๐ การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  
๔.๑๑ การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  

 

เทคนิคในการปฏิบัติงานหอพัก ในการอนุญาตประกอบกิจการหอพักส าหรับผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการหอพักให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขออนุญาต ดัดแปลง เปลี่ยนชื่อ หรือ
ประเภทหอพัก ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอใบแทนใบอนุญาต มีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๙
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๔.๑ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  
 ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ หพ. ๑ (ภาคผนวก ง)       

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 

ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ  ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาของรัฐ 
    (ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
    (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    (ค) ระเบียบประจ าหอพัก 
    (ง) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
    (จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือ
คัดแปลงอาคารตามหมายควบคุมอาคาร หรือ
ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามี       
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็น
หอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 
    (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 
    (ช) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๒. สถานศึกษาเอกชน  
  (ก) ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา  
  (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
หนั งสื อเดิ นทาง หรื อใบส าคัญประจ าตั ว            
คนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร
ที่แสดงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคล
ธรรมดาหรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิ ติ บุ คคล ซึ่ งแสดงรายการเกี่ ยวกั บชื่ อ 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งส านกังาน และผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 
    (ค) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิตบิุคคล 
    (ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
หนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัว 
   (จ) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร    
ที่แสดงถึงภูมิล าเนา 
   (ฉ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสาร

ขั้นที่ ๑   ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษาต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ งานหอพักเพื่ อตรวจสอบ   
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
ในเบื้องต้นตามแบบ หพ.๑ (ภาคผนวก ง) 
ก่อนน าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒    นายทะเบียนได้รับค าขอรับใบอนุญาต 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว 
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่     
ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓   คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว  

ขั้นที่  ๔  ในกรณีที่ เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อ  
มารับใบอนุญาต  

ขั้นที่ ๕    นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ 
หพ. ๑-๑  (ภาคผนวก ง) ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

ขั้นที่ ๖  ในกรณีที่ เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือ
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 

ขั้นที่ ๗     ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ
แก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐาน    
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลา

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่ 
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รบัหนังสือแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐
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ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ  ระยะเวลาด าเนินการ 
แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคาร
ตั้งหอพัก 
   (ช) ระเบียบประจ าหอพัก 
   (ซ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
   (ฌ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็นหอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้
เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ค ว บ คุ ม ห รื อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นแล้วแต่กรณี                                             
  (ญ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 
  (ช) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้ง 
ค าขอและแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ขั้นที่ ๘    ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ
แก้ไขแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตาม 
ขั้นที่ ๓-๕  

ขั้นที่ ๙  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ให้นายทะเบียนมีหนั งสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่ ๑๐  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ได้รบัค าสัง่ไม่
อนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐	วันนับแต่
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แผนภาพ ๔.๑ ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๑ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ออกใบอนุญาต หพ.๑-๑ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๘ 

๑๐ 

ครบ 

ไม่อุทธรณ ์

๙ 

ภายใน ๓๐ วัน
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๔.๒ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกจิการหอพักเอกชน   
ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชนให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ หพ. ๒ (ภาคผนวก ง) 

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. บุคคลธรรมดา  
     (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อเดิ นทาง หรือใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว  
     (ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร   
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
     (ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคาร
ตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  
     (ง) ระเบียบประจ าหอพัก  
     (จ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของ
หอพัก 
     (ฉ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือคัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตาม
กฎหมายว่ า ด้ วยควบคุมอาคารหรื อ
ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เพื่อใช้
เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุ มตามกฎหมายว่ าด้ วยการนั้ น         
แล้วแต่กรณี 
     (ช) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 
    (ฌ) เอกสารอ่ืน ๆ ถ้ามี 
๒. นิติบุคคล 
    (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุ คคล  ซึ่ ง แสดงรายการ เกี่ ย วกับชื่ อ 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล 
   (ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร     
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล 
    (จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้ง

ขั้นที่ ๑     ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก
เอกชนต้ องยื่ นค าขอต่ อเจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
ในเบื้องต้นตามแบบ หพ.๒ (ภาคผนวก ง) 
ก่อนน าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒     นายทะเบียนได้รับค าขอรับใบอนุญาต 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว        
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่     
ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓     นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะ
ประกอบกิจการหอพักมีภูมิล าเนาอยู่ 
เพื่อขอตรวจสอบประวัติ 

ขั้นที่ ๔   คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๕    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อมา
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

ขั้นที่ ๖     ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาต
ตามแบบ หพ. ๒-๑ (ภาคผนวก ง) 
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ขั้นที่ ๗    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือ 
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
- ระยะเวลาเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ ไม่ เกิน         
๗ วัน 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 

๒๓
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     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
หอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
    (ฉ) ระเบียบประจ าหอพัก 
    (ช) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
    (ซ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้
เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ค ว บ คุ ม ห รื อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น แล้วแต่กรณี 
    (ฌ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 
    (ญ) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

ขั้นที่ ๘     ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ
แก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้ง
ค าขอและให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ขั้นที่ ๙    ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ
แก้ไข ให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ ๔ - ๖  

ขั้นที่ ๑๐   หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ช าระคา่ธรรมเนียม 
                   ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ 
                    ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต              

และให้นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ 

ขั้นที่ ๑๑   ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ให้นายทะเบียนมีหนั งสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตมสีิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นัน้ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐	วันนับแต่
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แผนภาพที่ ๔.๒ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกจิการหอพักเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ประกอบกิจการหอพักเอกชน  
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๒ 

ตรวจสอบประวัติบุคคล  
ณ สถานีต ารวจในท้องท่ี 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ช าระคา่ธรรมเนียม  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 

ไม่ช าระ 

ช าระ 

ออกใบอนุญาต หพ.๒-๑ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๗ 

๖ 

๘ ๙ 

๑๑ 

๑๒ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

ครบ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
ไม่อุทธรณ ์

๑๐ 

๓๐ วัน
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๔.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน   

ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ภายใน 
๖๐ วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอาย ุตามแบบ หพ. ๓ (ภาคผนวก ง)  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้   

ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. บุคคลธรรมดา  
     (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อเดินทาง หรือใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว  
     (ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร   
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
     (ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้ง
หอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  
     (ง) ส าเนาใบอนุญาต 
     (จ) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
๒. นิติบุคคล  
    (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ที่ ตั้ ง ส า นั ก ง าน  แล ะ          
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
    (ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
    (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ 
    (ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร    
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล 
    (จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคาร
ตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
     (ฉ) ส าเนาใบอนุญาต 
     (ช) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

ขั้นที่  ๑   ผู้ ประสงค์จะต่ออายุ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องยื่น
ค าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพัก
เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นตาม
แบบ หพ. ๓ (ภาคผนวก ง)  ก่อน
น าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒    นายทะเบียนได้รับค าขอต่อใบอนุญาต 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว        
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่  
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓    นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ห อ พั ก มี ภู มิ ล า เ น า อ ยู่  เ พื่ อ ข อ
ตรวจสอบประวัติ 

ขั้นที่ ๔   คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๕   ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตทราบเพื่อ
ม า ช า ร ะ ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ต่ ออ า ยุ
ใบอนุญาต  

ขั้นที่ ๖       ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาต
ตามแบบ หพ. ๒-๑ (ภาคผนวก ง) 
ให้แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นที่ ๗   ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลั กษณะและมาตรฐานของหอพั ก         
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
- ระยะเวลาเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ ไม่ เกิน      
๗ วัน 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 
 

๒๖
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ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
หมวด  ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ขอต่ออายุ ใบอนุญาตทราบเพื่ อ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

ขั้ น ที่  ๘  ในกรณี ที่ ผู้ ขอต่ ออายุ ใบอนุ ญาต              
ไม่ด าเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสาร
และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทิ้งค าขอและให้แจ้ง   
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ 

ขั้ นที่  ๙  ใ นกรณี ผู้ ข อต่ ออ า ยุ ใ บ อนุญ าต
ด าเนินการแก้ไขแล้ว ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามขั้นที่ ๔ – ๖ 

ขั้นที่ ๑๐ หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอต่อใบอนุญาต
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต และให้
นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ 

ขั้ นที่  ๑๑  ในกรณีที่ น ายทะ เบี ยนมีค าสั่ ง              
  ไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือ 
   แจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ  
  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่ ๑๒    ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์     
  ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน  ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐	วันนับแต่
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แผนภาพที่ ๔.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

ค าขอ หพ.๓ 

ตรวจสอบประวัติบุคคล  
ณ สถานีต ารวจในท้องท่ี 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ช าระคา่ธรรมเนียม  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ไม่ช าระ 

ช าระ 

ออกใบอนุญาต หพ.๒-๑ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๗ 

๖ 

๘ ๙ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๑๑ 

๑๒ 

เกิน ๖๐ วัน ค าขอ หพ.๓ 
 ภายใน ๖๐ วัน 

ครบ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

๑๐ 

ไม่อุทธรณ ์

๓๐ วัน
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๔.๔ การขอดัดแปลงหอพัก  
ผู้ประสงค์จะขอดัดแปลงหอพักในลักษณะที่เป็นการดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ตามแบบ หพ. ๔ (ภาคผนวก ง) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

ภารกิจ/เอการหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. บุคคลธรรมดา  
     (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าว   
      (ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร    
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
      (ค) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
      (ง) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และ
รายการประกอบแบบแปลน  
      (จ) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๒. นิติบุคคล   
      (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ที่ ตั้ ง ส า นั ก ง าน  แล ะ          
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
      (ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
     (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล   
      (ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร   
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล   

 (จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
      (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน ในกรณีที่     
ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา
ของรัฐให้แนบส าเนาหนังสืออนุญาตให้ 
ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด  
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาด้วย   

ขั้นที่ ๑   ผู้ประสงค์จะขอดัดแปลงหอพักต้องยื่น
ค าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพัก
เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นตาม
แบบ หพ. ๔ (ภาคผนวก ง) ก่อน
น าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒    นายทะเบียนได้รับค าขอดัดแปลงหอพัก 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว 
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่  
ผู้ขอดัดแปลงหอพักไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓   คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๔   ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอดัดแปลงหอพักทราบ 

 ขั้นที่ ๕   ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
หรือลักษณะและมาตรฐานของ
หอพัก ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์       
ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ให้นายทะเบียน 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอดัดแปลงหอพัก
ทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

ขั้นที่  ๖   ในกรณีที่ ผู้ ขอดัดแปลงหอพักไม่
ด าเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ าผู้ขอ
ดัดแปลงหอพักทิ้งค าขอและให้แจ้ง    
ผู้ ขอดั ดแปลงหอพักทราบ  เพื่ อ
จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รบัหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 

๒๙
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ภารกิจ/เอการหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
    (ช) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๓. หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
    (ก) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลง
หอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    (ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    (ค) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นที่ ๗   ในกรณีผู้ขอดัดแปลงหอพักด าเนินการ
แก้ไขแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตาม  
ขั้นที่ ๓ – ๔ 

ขั้ นที่  ๘   ในกรณีที่ น า ยทะ เบี ยนมี ค า สั่ ง           
ไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้ งให้ผู้ ขอดัดแปลงหอพักทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่ ๙    ผู้ขอดัดแปลงหอพัก มีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
-ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐	วันนับแต่
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แผนภาพที่ ๔.๔ การขอดัดแปลงหอพัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสงค์ขอดัดแปลงหอพัก 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๔ 

ตรวจสอบเอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

ออกค าสั่งอนุญาตดัดแปลงหอพัก 
มีหนังสือแจ้งผู้ขอดัดแปลงหอพัก 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๓ ๕ 

๖ ๗ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๘ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

ครบ 

๒ 

อนุญาต 
๔ 

๙ 
ไม่อุทธรณ ์

๓๐ วัน



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๕ การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก  
ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ตามแบบ หพ. ๕ 

(ภาคผนวก ง) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
ภารกิจ/เอการหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

๑. บุคคลธรรมดา 
     (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าว   
      (ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร   
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
      (ง) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๒. นิติบุคคล  
      (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ที่ ตั้ ง ส า นั ก ง าน  แล ะ          
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
      (ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
      (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล   
      (ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร   
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของ
ผู้แทน นิติบุคคล   

 (จ) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๓. หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
    (ก) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
หรือประเภทหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    (ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    (ค) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นที่ ๑    ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภท
หอพั กต้ องยื่ นค าขอต่ อเจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่ อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
ใ น เ บื้ อ ง ต้ น ต า ม แ บ บ  ห พ .  ๕ 
(ภาคผนวก ง) ก่อนน าเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 

ขั้นที่ ๒    นายทะเบียนได้รับค าขอเปลี่ยนชื่อหรือ
ประเภทหอพัก พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบ
รับค าขอให้แก่ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือ
ประเภทหอพักไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓   คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๔   ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
ทราบ 

 ขั้นที่ ๕   ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
หรือลักษณะและมาตรฐานของ
หอพักไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ให้นายทะเบียน 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือ
ประเภทหอพักทราบเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน  

ขั้นที่ ๖     ในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภท
หอพักไม่ด าเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอ
เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักไม่ประสงค์

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รบัหนังสือแจ้ง   
 
 
 

๓๒
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ภารกิจ/เอการหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภท และให้
นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ 

ขั้นที่ ๗   ในกรณีผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
ด าเนินการแก้ไขแล้ว ให้ด าเนินการ
ต่อไปตาม  ขั้นที่ ๓ – ๔ 

ขั้ นที่  ๘   ใน กรณีที่ น า ยทะ เบี ยนมี ค า สั่ ง         
ไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
ทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิ
อุทธรณ์      

ขั้นที่  ๙   ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักม ี   
สิ ทธิ ยื่ นอุทธรณ์ ต่ อนายทะเบี ยน        
ณ ท้องที่นั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐	วันนับแต่
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แผนภาพที่ ๔.๕ การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๕ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

ออกค าสั่งอนุญาตเปลีย่นชื่อหรือประเภทหอพัก 
มีหนังสือแจ้งผู้ขอเปลีย่นชื่อหรือประเภทหอพัก 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๓ ๕ 

๖ ๗ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๘ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

ครบ 

๒ 

อนุญาต 
๔ 

๙ 
ไม่อุทธรณ ์

๓๐ วัน
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๔.๖ การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาให้ยื่นค าขอต่อ      
นายทะเบียนตามแบบ หพ. ๖ (ภาคผนวก ง)  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้   

ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาของรัฐ  ให้ยื่นค าขอโอน
และขอรับโอนใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
ประกอบ ดังนี ้
    (ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการ
หอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด   
    (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    (ค) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๒. สถานศึกษาเอกชน  ให้ยื่นค าขอโอน
และขอรับโอนใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
    ( ก )  ส า เ น า ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ จั ด ตั้ ง
สถานศึกษา   
    (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือ ใบส าคัญ
ประจ าตัวของ คนต่างด้าว พร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้ านหรือ เอกสารที่ แสดงถึ ง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคล
ธรรมดา หรือส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ส าหรับนิติบุคคล  
    (ค) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
    (ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล   
    (จ) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล    
    (ฉ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 

ขั้นที่ ๑     ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ส ถ า น ศึ ก ษ า ต้ อ ง ยื่ น ค า ข อ ต่ อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ 
หพ.๖ (ภาคผนวก ง) ก่อนน าเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒     นายทะเบียนได้รับค าขอโอนและขอรับ
โอนใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบ
รับค าขอให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตไว้
เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓      คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๔     ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้ง
ลักษณะและมาตรฐาน  ของหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาต  

ขั้นที่ ๕     นายทะเบียน ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักสถานศึกษาตามแบบ 
หพ.๑-๑ ให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
สถานศึกษา โดยระบุค าว่า “โอน” 
ด้ วยอั กษรสี แด ง ไว้ ด้ า นบนขอ ง
ใบอนุญาตดังกล่าว และระบุชื่อผู้รับโอน 
วัน เดือน ปีที่อนุญาตให้โอน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อนายทะเบียนก ากับไว้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕
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ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ขั้นที่ ๖   ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ

หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในหมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้ ง ให้ ผู้ ขอ โอนและผู้ รั บ โอน
ใบอนุญาตทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วน  

ขั้นที่ ๗  ในกรณีที่ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตไม่ด า เนินการแก้ ไข
หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอโอนใบอนุญาต
ทิ้งค าขอและให้แจ้งให้ผู้ขอโอน
และผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ 

ขั้นที่  ๘ ในกรณีผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขแล้ว    
ให้ด าเนินการต่อไปตามข้ันที่ ๓–๕ 

ขั้นที่ ๙   ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้    
ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
ประกอบกิ จก ารหอ พักทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์    

ขั้นที่ ๑๐ ผู้ขอโอนและผู้รับโอนใบอนุญาตมี
สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ 
ท้องที่นัน้ 

- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

ภายใน	๓๐	วันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
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แผนภาพที่ ๔.๖ การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต  
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

ค าขอ หพ.๖ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

มีหนังสือแจ้ง 
ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนญุาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอโอน 

และผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ออกใบอนุญาต หพ.๑-๑ 

ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน 
ใบอนุญาตยืน่อุทธรณ์  

ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๓ 

๔ 

๖ 

๕ 

๗ ๘ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๙ 

๑๐ 

ครบ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

ไม่อุทธรณ ์

๒ 

๓๐ วัน
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๔.๗ การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน   
ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้ย่ืนค าขอต่อนายทะเบียน   

ตามแบบ หพ. ๗ (ภาคผนวก ง) พร้อมส าเนาใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

๑. บุคคลธรรมดา ให้ยื่นค าขอโอนและ
ขอรับโอนใบอนุญาตหอพักพร้อมเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
    (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าว   
    (ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร    
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
    (ค) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
๒. นิติบุคคล ให้ยื่นค าขอโอนและขอรับ
โอนใบอนุญาตหอพักพร้ อม เอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
    (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ที่ ตั้ ง ส า นั ก ง าน  แล ะ          
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
    (ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
    (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 
    (ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร     
ที่ แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของ
ผู้แทน นิติบุคคล แล้วแต่กรณี   
    (จ) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  
  
 

ขั้นที่ ๑    ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
เอกชน ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบ
คว ามถู กต้ อ ง ข อ ง เ อก ส า รแล ะ
หลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.๗ 
(ภาคผนวก ง) ก่อนน าเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒    นายทะเบียนได้รับค าขอโอนและขอรับ
โอนใบอนุญาต ประกอบกิจการหอพัก
เอกชนพร้ อม ด้ ว ย เ อ ก ส า รแ ล ะ
หลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบ
รับค าขอให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตไว้
เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓     คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๔    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ลักษณะและมาตรฐาน ของหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
ทราบเพื่อมาช าระค่าธรรมเนียมการ
โอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก   

ขั้ น ที่  ๕  ผู้ ข อ รั บ โ อ น ใ บ อ นุ ญ า ต ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียม และให้นายทะเบียน 
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักเอกชนตามแบบ หพ. ๒-๑ 
ให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตเอกชน 
โดยระบุค าว่า “โอน” ด้วยอักษร     
สีแดงไว้ด้านบน ใบอนุญาตดังกล่าว 
และระบุชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปีที่
อนุญาตให้โอน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
นายทะเบียนก ากับไว้ด้วย 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘
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ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ขั้นที่  ๖    ในกรณีที่ เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ

หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือ
ลักษณะและ มาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ
เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

ขั้นที่  ๗ ในกรณีที่ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการแก้ไข หรือไม่
ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายใน ก าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าผู้ขอโอนใบอนุญาตทิ้งค าขอ
และให้แจ้งให้ผู้ขอโอนและผู้ขอรับ
โอนใบอนุญาตทราบ 

ขั้นที่  ๘    ในกรณีผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ด าเนินการแก้ไขแล้ว ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามขั้นที่ ๓ – ๕ 

ขั้ นที่  ๙   หากผู้ รั บโอนใบอนุญาตไม่ ช า ระ
ค่าธรรมเนียมภายใน ก าหนดเวลา
ดังกล่ าว ให้ถือว่ า  ผู้ ขอโอนและ        
ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตไม่ประสงค์จะ
โอนใบอนุญาต และให้นายทะเบียน 
จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ  

ขั้นที่  ๑๐  ในกรณีที่ น ายทะ เบี ยนมีค าสั่ ง         
ไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้ ง ให้ผู้ ขอโอนและผู้ ขอรับโอน
ใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่  ๑๑  ผู้โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต      
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ 
ท้องที่นั้น 

- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รบัหนังสือแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต   

 

 

 

 

๓๐	วันนับแต่



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐

แผนภาพที่ ๔.๗ การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขอ หพ.๗ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

มีหนังสือแจ้ง 
ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนญุาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอโอน 

และผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 

ช าระคา่ธรรมเนียม  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ไม่ช าระ 

ช าระ 

ออกใบอนุญาต หพ.๒-๑ 

ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
ยื่นอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๓ 

๔ 

๖ 

๗ ๘ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๑๐ 

๑๑ 

ครบ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

๙ 

ไม่อุทธรณ ์

ผู้ประสงค์ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต  
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

๕ 

๒ 

๓๐ วัน



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๘ การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ 

ผู้ประสงค์จะขอออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ยื่นค าขอต่อ      
นายทะเบียนตามแบบ หพ. ๘ (ภาคผนวก ง)  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้   

ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาของรัฐ ให้ยื่นค าขอการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสถานศึกษา พร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี้ 
    (ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการ
หอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด   
    (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    (ค) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๒. สถานศึกษาเอกชน ให้ยื่นค าขอการออก
ใบแทนสถานศึกษาใบอนุญาต พร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี้ 
    ( ก )  ส า เ น า ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ จั ด ตั้ ง
สถานศึกษา   
    (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าว พร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้ านหรือ เอกสารที่ แสดงถึ ง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคล
ธรรมดา  หรือส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่ งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ส าหรับนิติบุคคล  
    (ค) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
    (ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่ างด้ าวของผู้ แทน      
นิติบุคคล   
    (จ) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
๓. บุคคลธรรมดา ให้ยื่นค าขอการออก    
ใบแทนใบอนุญาตเอกชน พร้อมเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
    (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าว  

ขั้นที่ ๑  ผู้ประสงค์จะขอออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักที่สูญหายหรือ
ถูกท าลายในสาระส าคัญ ต้องยื่นค าขอ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
หลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ. ๘ 
( ภ า ค ผ น ว ก  ง )  ก่ อ น น า เ ส น อ           
นายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่  ๒ นายทะเบียนได้รับค าขอออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก       
ที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม
แบบ หพ. ๘ แล้ว นายทะเบียนออก   
ใบรั บค า ขอ ให้ แก่ ผู้ ข อรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผู้ขอออกใบแทนใบอนุญาต
จะต้องส่งใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูก
ท าลายในสาระส าคัญหรือหลักฐานแจ้ง
ความกรณีสูญหายหรือถูกท าลายใน
สาระส าคัญดังกล่าว  

ขั้นที่  ๓  คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

ขั้นที่ ๔  ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้ ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ 
แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
อ อ ก ใ บ แ ท น ใ บ อ นุ ญ า ต ท ร า บ 
เพื่อมาช าระค่าธรรมเนียมออกใบแทน
ใบอนุญาต 
กรณีหอพักสถานศึกษา ไม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียม โดยให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอมารับใบแทนใบอนุญาต  

 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักฐานการแจ้งความ
กรณีสูญหาย  ภายใน 
๑๕ วันนับแต่ วันที่ ได้
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทีไ่ด้รบัหนงัสือแจง้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
    (ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสาร    
ที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
    (ค) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๔. นิติบุคคล ให้ยื่นค าขอการออกใบแทน
ใบอนุญาตเอกชน พร้อมเอกสารประกอบ 
ดังนี้ 
    (ก )  ส า เนาหนั งสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่ งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์  ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
    (ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้ งผู้แทนนิติ
บุคคล 
    (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทางหรือใบส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล   
    (ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่
แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี   
    (จ) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

ขั้นที่ ๕ กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบ
กิ จ ก า ร ห อ พั ก ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้         
นายทะเบียนออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ตาม
แบบ หพ.๑-๑ โดยระบุค าว่า “ใบแทน” 
ด้ ว ย อั ก ษ ร สี แ ด ง ไ ว้ ด้ า น บ น ข อ ง
ใบอนุญาตดังกล่าว  
กรณี ผู้ ข อ รั บ ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้ช าระ
ค่าธรรมเนียม และให้นายทะเบียนออก 
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักเอกชน ตามแบบ หพ.๒ -๑     
โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดง
ไว้ด้านบนของใบอนุญาตดังกล่าว  

ขั้นที่  ๖ ในกรณีที่ เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือ
ลักษณะและ มาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒     
ให้นายทะเบียนมีหนังสือ  แจ้งให้ผู้ขอรับ  
ใบแทนใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน  

ขั้นที่  ๗  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตไม่
ด าเนินการแก้ไข  หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลั กฐานให้ถู กต้ องครบถ้ วนภายใน 
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ าผู้ขอรับ       
ใบแทนใบอนุญาตทิ้งค าขอและให้แจ้งให้       
ผู้ขอรับแทนใบอนุญาตทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                           

ขั้นที่ ๘  ในกรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบ
กิ จการหอพั กด าเนิ นการแก้ ไขแล้ ว          
ให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ ๓ – ๕ 

ขั้นที่  ๙  หากผู้ ขอออกใบแทน ใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชน ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตภายใน 
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับ    
ใบแทนใบอนุญาตให้นายทะเบียน 
จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ  

ขั้นที่  ๑๐  ในกรณีที่ น ายทะ เบี ยนมีค าสั่ ง         
ไม่อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพัก ให้นายทะเบียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รบัหนังสือแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๓

ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิ
อุทธรณ์      

 ขั้นที่ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ 
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น 

 
 
 
- ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐	วันนับแต่



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๔๔

แผนภาพที่ ๔.๘ การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขอ หพ.๘ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
ลักษณะและมาตรฐาน 

ห 
 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ช าระคา่ธรรมเนียม  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ไม่ช าระ 

ช าระ 

ออกใบอนุญาต  
หพ.๒-๑ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๓ 

๔ 

๖ 

๗ ๘ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๑๐ 

๑๑ 

ครบ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

๙ 

ไม่อุทธรณ ์

ผู้ประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

๕ 

๒ 

หอพัก 
สถานศึกษา 

 

หอพัก 
เอกชน 

ออกใบอนุญาต  
หพ.๑-๑ 

๕ 

๓๐ วัน



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๕

๔.๙ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชน  
ผู้ประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักเอกชนให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ หพ. ๙ (ภาคผนวก ง)   

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
     (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     (๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวนสองรูป  
     (๔) หนังสือแต่งตั้ งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ จัดการ
หอพัก  โดยระบุชื่อ หอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
    (๕) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
   

ขั้นที่ ๑    ผู้ประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักเอกชน
ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
หอพักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นตาม
แบบ หพ.๑๑  (ภาคผนวก ง) ก่อน
น าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒     นายทะเบียนได้รับค าขอรับใบอนุญาต 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว        
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่     
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชนไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓     นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะ
เป็นผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมิล าเนาอยู่ 
เพื่อขอตรวจสอบประวัติ 

ขั้นที่ ๔    คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๕    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ แล้ว
ให้นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เ อ ก ช น ท ร า บ เ พื่ อ ม า ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

ขั้นที่ ๖     ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาต
ตามแบบ หพ. ๒-๑ (ภาคผนวก ง) 
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ขั้นที่ ๗    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือ 
ลั กษณะและมาตรฐานของหอพั ก         
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักทราบ
เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ระยะเวลาเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ ไม่ เกิน         
๗ วัน 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 

๙

๔.๙ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชน  
ผู้ประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักเอกชนให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามแบบ หพ. ๙ (ภาคผนวก ง)   

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
     (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     (๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวนสองรูป  
     (๔) หนังสือแต่งตั้ งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ จัดการ
หอพัก  โดยระบุชื่อ หอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
    (๕) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
   

ขั้นที่ ๑    ผู้ประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักเอกชน
ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
หอพักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นตาม
แบบ หพ.๑๑  (ภาคผนวก ง) ก่อน
น าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒     นายทะเบียนได้รับค าขอรับใบอนุญาต 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว        
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่     
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชนไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓     นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะ
เป็นผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมิล าเนาอยู่ 
เพื่อขอตรวจสอบประวัติ 

ขั้นที่ ๔    คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๕    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ แล้ว
ให้นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เ อ ก ช น ท ร า บ เ พื่ อ ม า ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

ขั้นที่ ๖     ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาต
ตามแบบ หพ. ๒-๑ (ภาคผนวก ง) 
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ขั้นที่ ๗    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือ 
ลั กษณะและมาตรฐานของหอพั ก         
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
หมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักทราบ
เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ระยะเวลาเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ ไม่ เกิน         
๗ วัน 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 

๙-๑

-	ใบรับรองแพทย์

-	หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ

		ประวัติอาชญากรรม



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๔๖

     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
ขั้นที่ ๘     ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ

แก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนทิ้งค าขอและให้
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ขั้นที่ ๙    ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ
แก้ไข ให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ ๔ - ๖  

ขั้นที่ ๑๐    หากผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนไม่ช าระค่ าธรรมเนียมภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ                     
ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไมป่ระสงค์จะรับ
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ 

ขั้นที่ ๑๑   ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ให้นายทะเบียนมีหนั งสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและ
สิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่ ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก    
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน    
ณ ท้องที่นั้น 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐	วันนับแต่



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๗

แผนภาพที่ ๔.๙ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน  
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๙ 

ตรวจสอบประวัติบุคคล  
ณ สถานีต ารวจในท้องท่ี 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
 

 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 

ไม่ช าระ 

ช าระ 

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๘ ๙ 

๑๑ 

๑๒ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

ครบ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
ไม่อุทธรณ ์

๑๐ 

๗ 

๓๐ วัน



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๔๘

๔.๑๐ การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  
ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ภายใน ๖๐ วันก่อน

วันที่ใบอนุญาตสิ้นอาย ุตามแบบ หพ. ๑๐ (ภาคผนวก ง) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
     (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     (๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวนสองรูป  
     (๔) หนังสือแต่งตั้ งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ จัดการ
หอพัก  โดยระบุชื่อ หอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
     (๕) ใบอนุญาต 
     (๕) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
   

ขั้นที่ ๑    ผู้ประสงค์จะต่อใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชนต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
ในเบื้องต้นตามแบบ หพ.๑๐  (ภาคผนวก ง) 
ก่อนน าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒     นายทะเบียนได้รับค าขอต่อใบอนุญาต 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว        
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่     
ผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓     นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะ
เป็นผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมิล าเนาอยู่ 
เพื่อขอตรวจสอบประวัติ 

ขั้นที่ ๔    คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าวตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๕    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ แล้ว
ให้นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้ ง ให้       
ผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เ อ ก ช น ท ร า บ เ พื่ อ ม า ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

ขั้นที่ ๖     ผู้ขอต่อใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาต
ตามแบบ หพ. ๒-๑ (ภาคผนวก ง) 
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ขั้นที่ ๗    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน      
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้    
ในหมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
ทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ระยะเวลาเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ ไม่ เกิน         
๗ วัน 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจความถูกต้องครบถ้วน

ของคำาขอ	 เอกสาร	 และหลักฐาน							

ดังกล่าว	ตามหมวด	๒	โดยเร็ว



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๙

     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
ขั้นที่ ๘     ในกรณีที่ผู้ขอต่อใบอนุญาตไม่ด าเนินการ

แก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอต่อใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนทิ้งค าขอและให้
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ขั้นที่ ๙    ในกรณีผู้ขอต่อใบอนุญาตด าเนินการ
แก้ไข ให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ ๔ - ๖  

ขั้นที่ ๑๐    หากผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนไม่ช าระค่ าธรรมเนียมภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอต่อ                     
ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไม่ประสงค์จะต่อ
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ 

ขั้นที่ ๑๑   ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ให้นายทะเบียนมีหนั งสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและ
สิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่ ๑๒  ผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก    
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน    
ณ ท้องที่นั้น 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐	วันนับแต่



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๕๐

แผนภาพที่ ๔.๑๐ การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการ 
หอพักเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

ค าขอ หพ.๑๐ 

ตรวจสอบประวัติบุคคล  
ณ สถานีต ารวจในท้องท่ี 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
 
ห 
 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอต่อใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอต่อใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ไม่ช าระ 

ช าระ 

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑ 

ผู้ขอต่อใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์  
ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๗ 

๖ 

๘ ๙ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๑๑ 

๑๒ 

เกิน ๖๐ วัน ค าขอ หพ.๙ 
 ภายใน ๖๐ วัน 

ครบ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

ไม่อุทธรณ ์

๑๐ 

๓๐ วัน



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

๖

๕๑

๔.๑๑ การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชน  
ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนใหย้ื่นค าขอต่อนายทะเบียน ตามแบบ หพ. ๑๑ 

(ภาคผนวก ง) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
     (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     (๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวนสองรูป  
     (๔) หนังสือแต่งตั้ งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ จัดการ
หอพัก  โดยระบุชื่อ หอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
     (๕) ใบอนุญาต 
     (๕) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
   

ขั้นที่ ๑    ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนต้องยื่นค าขอต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานหอพัก เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.๑๐  
( ภ า ค ผ น ว ก  ง )  ก่ อ น น า เ ส น อ           
นายทะเบียนพิจารณา 

ขั้นที่ ๒     นายทะเบียนได้รับค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้ว  นายทะเบียนออก     
ใบรับค าขอให้แก่ผู้ ขอรับใบแทน
ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนไว้
เป็นหลักฐาน 

ขั้นที่ ๓     นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะ
เป็นผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมิล าเนาอยู่ 
เพื่อขอตรวจสอบประวัติ 

ขั้นที่ ๔    คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว ตามหมวด ๒ โดยเร็ว   

ขั้นที่ ๕    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ แล้ว
ให้นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชนทราบเพื่ อมาช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

ขั้ นที่  ๖   ผู้ ขอรั บใบแทนใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียม และให้นายทะเบียน
ออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบ    
หพ. ๙-๑ (ภาคผนวก ง) ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต 

ขั้นที่ ๗    ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน      
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้     
ในหมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ง

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- ระยะเวลาเป็นไปตาม
มาตรฐานของส านักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ ไม่ เกิน         
๗ วัน 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องครบถ้วน					

ของคำาขอ	 เอกสาร	 และหลักฐาน

ดังกล่าว	ตามหมวด	๒	โดยเร็ว
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     ภารกิจ/เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ    ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 

ขั้นที่  ๘     ในกรณีที่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต      
ไม่ด าเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสาร
และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ  
ใบแทนใบใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนทิ้ งค าขอและให้แจ้งผู้ขอรับ     
ใบแทนใบอนุญาตทราบ 

ขั้นที่ ๙    ในกรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ด าเนินการแก้ไข ให้ด าเนินการต่อไปตาม
ขั้นที่ ๔ - ๖  

ขั้นที่ ๑๐    หากผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชนไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ                     
ใบแทนใบอนุ ญาตผู้ จั ดการหอพั ก              
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต และให้   
นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออกจาก       
สารบบ 

ขั้นที่ ๑๑   ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ให้นายทะเบียนมีหนั งสื อแจ้ ง ให้      
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชนทราบ พร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์      

ขั้นที่ ๑๒  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
ห อ พั ก มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธ ร ณ์ ต่ อ         
นายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนญุาต   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๓๐	วันนับแต่
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แผนภาพที่ ๔.๑๑ การขอรับใบแทนใบอนุญาตผูจ้ัดการหอพกัเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ 
หอพักเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

ค าขอ หพ.๑๑ 

ตรวจสอบประวัติบุคคล  
ณ สถานีต ารวจในท้องท่ี 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร   
 
ห 
 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ครบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

มีหนังสือให้แก้ไข  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต  
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  
ภายใน ๓๐ วัน 

 

ผ่าน 

ไม่ด าเนินการ 
ทิ้งค าขอ 

ไม่ช าระ 

ช าระ 

ออกใบแทนใบอนุญาต หพ.๙-๑ 

ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ยื่นอุทธรณ์  ภายใน ๗ วัน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๗ 

๖ 

๘ ๙ 

จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

๑๑ 

๑๒ 

ภายใน ๓๐ วัน 

ครบ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร 
ออกใบรับค าขอ 

 

๑๐ 

ไม่อุทธรณ ์

๓๐ วัน



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕๕

บทท่ี ๕  
แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพัก  

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๕.๑ ความเป็นมา  
  ๑) มาตรา ๑๕ ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการ
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานมาตรการ และการจัดระเบียบ
หอพัก การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ รวมทั้งการออกกฎกระทรวงอ่ืน การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒) มติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักจังหวัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามการด าเนินงานตามบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๒ แนวทางการติดตาม  
 

ที่ หัวข้อ แนวทาง 
๑. วัตถุประสงค์การติดตาม แบ่งเป็น ๒ ระยะ  

๑.๑ ระยะแรก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  
   วัตถุประสงค์ :  

๑) เพื่อติดตามการด าเนินงานเชิงนโยบายภายหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒) เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาในการด าเนินงานส าหรับใช้ในการพัฒนา
นโยบาย มาตรการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ  

๑.๒ ระยะที่สอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓    
    วัตถุประสงค์ :  

๑) เพื่อประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กฎกระทรวง ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ  

๒) เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาในการด าเนินงานท้ังการปฏิบัติขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด ส าหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  

๒. กลไกการติดตาม แบ่งเป็น ๒ ระดับ  
๒.๑ ระดับชาติ : คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
      หอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒.๒ ระดับพื้นที่: คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด       

๓. วิธีการประเมิน แบ่งเป็น ๒ แนวทาง คือ  
๓.๑ การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยใช้        
แบบประเมินตนเอง  
๓.๒ การประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด       

๔. ประเด็นค าถามในการ
ติดตาม  

แบ่งเป็น ๙ ด้าน     
๔.๑ กลไกการรับผิดชอบงานหอพักระดับกรุงเทพมหานคร/จังหวัด  
๔.๒ แผนส่งเสริมการประกอบกิจการหอพกั และการจัดสรรงบประมาณ 
๔.๓ ฐานข้อมูลหอพัก  
๔.๔. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
๔.๕ การสร้างเครือข่าย  
๔.๖ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
๔.๗ การประเมินหอพักตามมาตรฐาน  
๔.๘ การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน   
๔.๙ การจัดท ารายงานประจ าปี 

๕. ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล 
 

๕ . ๑  ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร ห อ พั ก 
         กรุงเทพมหานคร/จังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางและแผนการติดตาม 
        ประเมินผล  
๕.๒  จั ดท า ร าย ง านการติ ดตาม เสนอต่ อคณะอนุ ก รรมการติ ดตาม 
        ประเมินผลการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อม 
       ข้อเสนอแนวทาง มาตรการ นโยบายการส่งเสริมกิจการหอพัก 
๕.๓ จัดท ารายงานการด า เนินงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการ 
        ส่งเสริมกิจการหอพัก พร้อมข้อเสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย 
       การส่งเสริมกิจการหอพัก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

แนวคิด  
ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

หอพัก มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้  ประกอบกับมาตรา ๒๖ (๓) ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
นี้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก นั้น  

กรอบการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมกิจการหอพักให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการ
ประสานการด าเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการ
หอพัก สถาบันการศึกษา องค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

แบบการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
กรุงเทพมหานคร/ จังหวัด ................................................  

 

ข้อมูล กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 พ.ร.บ.หอพักฯ 

 กฎกระทรวง 

 ประเด็นการ
ติดตามอื่น ๆ  
 ผลการติดตาม
และประเมิน  
 

 แบบรายงานการ
ติดตามทุก  
....... เดือน /  
รายปี  

 การประชุมหารือ
ร่วมกับ คกก.
หอพัก กทม./
จังหวัด  

 

 รายงานสถานการณ์
หอพัก กทม. และ
จังหวัด  

 รายงานสถานการณ์
หอพักระดับประเทศ  

 ปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงาน  

 ข้อเสนอแนวทาง 
มาตรการ นโยบาย  

 ข้อเสนอการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย  

 มีจ านวนหอพักจด
ทะเบียนมากข้ึน 

 นักเรียนนักศึกษาได้รบั
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย  
 
  



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕๗

 
 
 

แนวคิด  
ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

หอพัก มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้  ประกอบกับมาตรา ๒๖ (๓) ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
นี้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก นั้น  

กรอบการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมกิจการหอพักให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการ
ประสานการด าเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการ
หอพัก สถาบันการศึกษา องค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

แบบการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
กรุงเทพมหานคร/ จังหวัด ................................................  

 

ข้อมูล กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 พ.ร.บ.หอพักฯ 

 กฎกระทรวง 

 ประเด็นการ
ติดตามอื่น ๆ  
 ผลการติดตาม
และประเมิน  
 

 แบบรายงานการ
ติดตามทุก  
....... เดือน /  
รายปี  

 การประชุมหารือ
ร่วมกับ คกก.
หอพัก กทม./
จังหวัด  

 

 รายงานสถานการณ์
หอพัก กทม. และ
จังหวัด  

 รายงานสถานการณ์
หอพักระดับประเทศ  

 ปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงาน  

 ข้อเสนอแนวทาง 
มาตรการ นโยบาย  

 ข้อเสนอการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย  

 มีจ านวนหอพักจด
ทะเบียนมากข้ึน 

 นักเรียนนักศึกษาได้รบั
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย  
 
  



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๕๘

แนวทางการติดตามและประเมินผล  
๑. กลไกการติดตามและประเมินผล :  

 ๑.๑ ระดับชาติ : มีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกฎหมาย รับทราบปัญหาและข้อขัดข้อง    
ในการปฏิบัติงานภาพรวม และจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงการด าเนินงานตามกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอ    
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก    

๑.๒ ระดับกรุงเทพมหานครและจังหวัด : มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด เป็นกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพัก  

๒. วิธีการติดตาม  
๒.๑ การรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานประเมินผลการด าเนินงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและจังหวัด 
๒.๒ การประชุมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพักฯ หรือกลไกที่
คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย  

๓. เครื่องมือการติดตาม  
แบบรายงานประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 

และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดการติดตามผลการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และประเด็นการติดตามผลของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
หอพักฯ ประกอบด้วย ๙ ด้าน ดังนี้    

(๑) การจัดให้มีกลไกการรับผิดชอบงานหอพักระดับกรุงเทพมหานครและจังหวัด  
(๒) การจัดท าแผนส่งเสริมการประกอบกิจการหอพักและการจัดสรรงบประมาณ 
(๓) การจัดท าฐานข้อมูลหอพัก  
(๔) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
(๕) การสร้างเครือข่าย  
(๖) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๗) การประเมินหอพักตามมาตรฐาน  
(๘) การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน   
(๙) การจัดท ารายงานประจ าปี 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕๙

 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นการติดตาม ดังนี้  
 ตัวชี้วัด รายละเอียด มี ไม่ม ี เหตุผลประกอบ 

๑. การจัดให้มีกลไกการรับผิดชอบงานหอพักระดับกรุงเทพมหานคร / จังหวัด 
๑.๑ มี ก า ร ม อบ หมา ยผู้ บ ริ ห า ร

ระดับสูงรับผิดชอบงานหอพัก   
มอบหมายข้ า ราชการระดับ
อ านวยการต้นขึ้นไป ท าหน้าที่
ก ากับดูแลงานหอพัก  

   

๑.๒ มีหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก 

มีส านัก/กอง รับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานหอพัก อยู่ในโครงสร้าง
ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง จั ง ห วั ด  /
กรุงเทพมหานคร  

   

๑.๓ มีการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักอย่างน้อย
ปีละ ๒ คร้ัง   

จัดประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
โดยมีวาระการประชุม   
(๑) รายงานข้อมูลหอพักที่เป็น
ปัจจุบัน 
(๒) รายงานการตรวจหอพักของ
นายทะเบียน/พนักงานเจ้าหน้าที่   
(๓) รายงานข้อร้องเรียน และการ
ประสานการช่วยเหลือ   
(๔) รายงานการเปรียบเทียบ 
(๕) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบกิจการหอพัก 

   

๒. การจัดท าแผนส่งเสริมการประกอบกิจการหอพัก และการจัดสรรงบประมาณ 
๒.๑ มีแผนส่ง เสริมการประกอบ

กิจการหอพัก หรือนโยบายการ
จัดระเบียบหอพัก  

- มีการจัดท าแผนฯ บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติระดับจังหวัด โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียส่วน  

   

๒.๒ มีการจัดสรรงบประมาณของ
จังหวัด 

มีการจัดสรรงบประมาณหอพัก
เพื่อการด าเนินงานตามกฎหมาย   

   

๓. การจัดท าฐานข้อมูลหอพักเป็นรายปี   
๓.๑ มีข้อมูลหอพักเป็นรายปี   

 
มี ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ห อ พั ก ที่       
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
จ าแนกตามพ้ืนที่ หอพักเอกชน 
หอพักสถานศึกษา ประเภทหอพัก 
(ชาย–หญิง) ขนาดหอพัก จ านวน
ห้องพัก จ านวนผู้พัก 

   



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๖๐

 ตัวชี้วัด รายละเอียด มี ไม่ม ี เหตุผลประกอบ 
๓.๒  มีฐานข้อมูลหอพักเป็นรายปี  มีการบันทึกข้อมูลหอพักตาม

ข้อ ๓.๑ ลงในระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

   

๔. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน   
๔.๑ การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 
ส านักงานเขต  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     

๔.๒ การให้ความรู้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
หอพัก  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง    

๔.๓ การประชุมเพ่ือถอดบทเรียน
การท างาน  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง    

๕. การสร้างเครือข่าย  
๕.๑ มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

กิจการหอพักให้มีการจัดตั้ง
ชมรม / สมาคม / เครือข่าย
ในระดับพ้ืนที่  

จั ด ตั้ ง ช ม ร ม  / ส ม า ค ม  / 
เครือข่ายในระดับท้องถิ่น และ
ระดับจังหวัด  

   

๕.๒  มี ก า รส่ ง เส ริ มผู้ ป ระกอบ
กิจการหอพักจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก  

เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ร า ย ง า น
สถานการณ ์

   

๕.๓  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ มภาคธุ ร กิ จ      
ใน พ้ืนที่ที่ จั ดกิ จกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพัก  

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ที่ ป ล อ ด ภั ย       
เ ป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและ
รายงานสถานการณ์  

   

๕.๔ มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
สถาบันการศึกษา มีโครงการ
ร่ วมกับผู้ ประกอบกิจการ
หอพักเอกชน 

    

๖. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
๖.๑ มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร

ตรวจสอบหอพักของนาย
ทะเบียน/พนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างสม่ าเสมอ   

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     
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 ตัวชี้วัด รายละเอียด มี ไม่ม ี เหตุผลประกอบ 
๖.๒ มี ก า ร จั ดท า ร า ย ง านกา ร

ต ร ว จ ส อ บ ห อ พั ก ข อ ง        
น า ย ท ะ เ บี ย น / พ นั ก ง า น
เจ้ าหน้าที่ ตามที่ กฎหมาย
ก าหนด  

จัดท ารายงานทุกครั้งที่มีการลง
พ้ืนที่  

   

๖.๓  มีการเปรียบเทียบปรับกรณี   
ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย  

มีการด าเนินการให้ทันก่อนที่
อายุความจะสิ้นสุด  

   

๗. การประเมินหอพักตามมาตรฐานหอพัก   
๗.๑ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานหอพัก 
-กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม  
-ช่องทางหลากหลาย   

   

๗.๒  มีการประเมินหอพักเอกชนที่
ได้มาตรฐานเป็นรายปี  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     

๗.๓  มี การจั ดกิ จกรรมยกย่ อง
ชมเชยหอพักที่ได้มาตรฐาน
ระดับจังหวัด    

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     

๘. การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน    
๘.๑ มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร รั บ ฟั ง       

ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
เรื่องหอพัก   

- ช่องทางหลากหลาย      

๘.๒  มีการประเมินความพึงพอใจ
ของท้องถิ่น  /  ผู้ ประกอบ
กิจการหอพัก / ผู้พัก  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     

๘.๓ มี ก า รน าผลการประ เ มิน   
ความพึงพอใจมาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ/การด าเนินงาน  

มีการน าข้อเสนอแนวทางการ
ด า เ นิ น ง า น ม า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างาน  

   

๙. การจัดท ารายงานประจ าปี 
๙.๑  มี ก า ร จั ดท า ร า ย ง านกา ร

ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
แสดงข้อมูลการด าเนินงานตาม
ข้อ (๑) – (๘) เป็นรายปี พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ 

   

๙.๒  มีการเผยแพร่รายงานฯ ให้   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ช่องทางการเผยแพร่อย่างน้อย 
๑ ช่องทาง  
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ภาคผนวก ก  
สาระสําคัญของการประกอบกิจการหอพัก 

 
 การประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือการประกอบกิจการหอพักเอกชน จะตองไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน  

๑. หอพักสถานศึกษา 
 ๑.๑ ไดรับยกเวนคาธรรมเนียม เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจไดรับสิทธิประโยชนและการสนับสนุน  
 ๑.๒ เพ่ือประโยชนในดานการศึกษา การทองเท่ียว หรือการกีฬา หอพักสถานศึกษาอาจรับบุคคล
ท่ัวไปเขาพักเปนการชั่วคราวได ในระหวางปดภาคการศึกษาท่ีไมมีผูพัก 
 ๑.๓ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน และตอง
โอนใหแกสถานศึกษาดวยกันเทานั้น ท้ังนี้ตองรับโอนท้ังสิทธิและหนาท่ีท่ีผูประกอบกิจการหอพักเดิมมีตอผูพัก 
 ๑.๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเม่ือผูประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการ แลวแตกรณี หากแตไมประสงคจะประกอบกิจการหอพักตอไป 
หรือไดรับคําสั่งไมออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน ใหผูชําระบัญชีของสถานศึกษาคืนเงินคาเชาลวงหนา หรือ
เงินประกันใหแกผูพักตามจํานวนท่ีเหลืออยูหลังจากหักเปนคาเชาหรือคาเสียหาย แลวแตกรณี 
 ๑.๔ ผูประกอบกิจการหอพัก ตองแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไวในท่ีเปดเผย และเห็นไดงาย    
ณ หอพักนั้น 
 ๑.๕ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูประกอบกิจการหอพักแจงตอนายทะเบียน 
และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย 
 ๑.๖ ผูประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลงอาคาร       
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 ๑.๗ ผูประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักตองรับอนุญาตจาก     
นายทะเบียน 
 ๑.๘ ผูประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักตองรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 ๑.๙ ผูประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการหอพัก ใหยื่นคําขออนุญาตตอ       
นายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันเลิกประกอบกิจการ และนายทะเบียนจะอนุญาตใหเลิก
ประกอบกิจการหอพักไดตอเม่ือผูประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานวาไดดําเนินการแจงใหผูพักทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน และคืนเงินคาเชาลวงหนาหรือเงินประกันแลวแตกรณี ใหแกผูพักเรียบแลว ท้ังนี้
ใหใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการหอพัก 

๒. หอพักเอกชน 
 ๒.๑ ใหรับผูพักไดเฉพาะผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีไมสูงกวาปริญญาตรี เวนแต
หอพักเอกชนท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับสถานศึกษาใหรับผูพักซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการข้ึน
ทะเบียนหอพักเอกชนไวกับสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
 ๒.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักมีอายุ ๕ ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และการขอตออายุ
ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๖๔

 ๒.๓ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใน
กรณีโอนใบอนุญาตใหแกสถานศึกษา ใหนายทะเบียนเปลี่ยนใบอนุญาตของหอพักดังกลาวเปนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 
 ๒.๔ ในกรณีผูประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแกความตาย และทายาทมีความประสงคจะประกอบ
กิจการหอพักตอไป ใหทายาทดวยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๓๕ ยื่นคําขอตอนายทะเบียนเพ่ือขอรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีผูประกอบ
กิจการหอพักถึงแกความตาย ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ และให
ผูจัดการมรดกหรือทายาทของผูประกอบกิจการหอพักนั้นคืนเงินคาเชาลวงหนา หรือเงินประกันใหแกผูพัก     
ตามจํานวนท่ีเหลืออยูหลังจากหักเปนคาเชาหรือคาเสียหาย แลวแตกรณี  
 ๒.๕ ผูประกอบกิจการหอพัก ตองแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไวในท่ีเปดเผย และเห็นไดงาย 
ณ หอพักนั้น 
 ๒.๖ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูประกอบกิจการหอพักแจงตอนายทะเบียน 
และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย 
 ๒.๗ ผูประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลงอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 ๒.๘ ผูประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักตองรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 ๒.๙ ผูประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการหอพัก ใหยื่นคําขออนุญาตตอ        
นายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันเลิกประกอบกิจการ และนายทะเบียนจะอนุญาตใหเลิก
ประกอบกิจการหอพักไดตอเม่ือผูประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานวาไดดําเนินการแจงใหผูพักทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน และคืนเงินคาเชาลวงหนาหรือเงินประกันแลวแตกรณี ใหแกผูพักเรียบแลว ท้ังนี้
ใหใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการหอพัก 
 

การจัดการหอพัก 
 

การประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือการประกอบกิจการหอพักเอกชน กําหนดตองจัดใหมี
ผูจัดการหอพัก เปนผูมีหนาท่ีควบคุม ดูแลหอพัก และผูทํางานในหอพัก จะตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
และในกรณีผูจัดการหอพักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหผูประกอบกิจการหอพักแตงตั้งผูอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทนและ
แจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหนาวันนับแตวันท่ีมีการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทน ท้ังนี้ ผูจัดการหอพักหรือ  
ผูปฏิบัติหนาท่ีแทนของหอพักหญิงตองเปนหญิง  
 

๑. ผูจัดการหอพักสถานศึกษา 
 ๑.๑ ตองไดรับแตงตั้งจากสถานศึกษาโดยผูประกอบกิจการหอพักตองแจงใหนายทะเบียนทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และในกรณีท่ีผูประกอบกิจการหอพักเปลี่ยน
ผูจัดการหอพัก ตองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการแตงตั้งผูจัดการหอพักใหม 
 ๑.๒ การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอ
แลวถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงท่ีสุดไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
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๒. ผูจัดการหอพักเอกชน 
 ๒.๑ ผูประกอบกิจกการหอพักเปนบุคคลธรรมดา ผูประกอบกิจการหอพักและผูจัดการหอพักจะเปน
บุคคลคนเดียวกันก็ได 
 ๒.๒ การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอ
แลวถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงท่ีสุดไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
 ๒.๓ ตองแสดงใบอนุญาตผูจัดการหอพักไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ หอพักนั้น 
 ๒.๔ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูจัดการหอพักแจงตอนายทะเบียน 
และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย 
 ๒.๕ ใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตผูจัดการหอพัก (เหมือนขอ ๑.๓) 

 
หนาท่ีของผูประกอบกิจการหอพักและผูจัดการหอพัก  

 

๑. ผูประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและเอกชน 
 ๑.๑ ผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือคุมครองชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ  
ผูพักตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รายละ ๒๔ บาท/ป/คน) 
 ๑.๒ ผูประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาท่ีรับผูพักซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองจัดใหมี
อาหารท่ีถูกอนามัยและเพียงพอสําหรับผูพักอยางนอยวันละสองม้ือ  

๑.๓ ผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีระเบียบประจําหอพักปดประกาศไว โดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ภายในหอพัก และใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด และหากตองการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ
ประจําหอพัก จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวใหใชบังคับได  

๑.๔ ผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีปายชื่อเปนอักษรไทย ซ่ึงมีคําวา “หอพัก” นําหนา และตาม
ดวยประเภทของหอพัก โดยปายดังกลาวตองมีขนาดท่ีเหมาะสมและติดไว ณ หอพัก ในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย
จากภายนอกหอพัก วัตถุท่ีใชทําปาย ลักษณะ ขนาดของปาย และขนาดของตัวอักษร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ๑.๕ ผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีการตรวจสอบประวัติคนท่ีจะรับเขาทํางาน ในหอพักวาไมมี
ประวัติอาชญากรรมและไมเปนโรคติดตอหรือนารังเกียจตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คนดูแลหองพักของหอพักหญิงตองเปนหญิง  

๑.๖ ผูประกอบกิจการหอพักและผูจัดการหอพักมีหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกัน  
๑.๗ ผูจัดการหอพัก ตองจัดทําทะเบียนผูพักแตละรายและสงใหแกนายทะเบียนทราบ ภายในเจ็ดวัน

นับแตวันท่ีมีการทําสัญญาเชาหรือสัญญาเชาสิ้นสุดลง การจัดทําและจัดสงทะเบียนผูพักใหแกนายทะเบียนให
เปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูประกอบกิจการหอพัก    
ตองเก็บรักษาทะเบียนผูพักไวเปนเวลาอยางนอยสองปนับแตวันท่ีสัญญาเชาสิ้นสุดลง โดยจะเก็บไวในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบใดก็ได และตองใหอยูในสภาพท่ีตรวจสอบได  
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๑.๘ ผูจัดการหอพักมีหนาท่ี ดังตอไปนี้  
(๑) ดูแลไมใหบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูพักเขาไปในหองพัก เวนแตไดรับอนุญาตจากผูจัดการหอพัก 
(๒) ดูแลไมใหมีการเลนการพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดในหอพัก  
(๓) ดูแลไมใหมีการกระทําการอันควรเชื่อไดวามีการสมคบกันหรือรวมกันกระทําการอันมิชอบ  
     ดวยกฎหมาย  
(๔) ดูแลไมใหผูพักกอความรําคาญแกผูพักอ่ืนหรือผูท่ีอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงกับหอพัก 
(๕) ใหความชวยเหลือและแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองของผูพักทราบโดยทันที ในกรณี 

ท่ีปรากฏวาผูพักไดรับอันตรายเพราะเจ็บปวยหรือเหตุอ่ืนใด  
(๖) แจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองของผูพักทราบในกรณีท่ีผูพักไปพักท่ีอ่ืนโดยไมแจงใหทราบ  
(๗) แจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบในกรณีท่ีมีพฤติกรรมตาม (๒) หรือ (๓)  
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ภาคผนวก ข : ประเด็นคําถาม – คําตอบเกี่ยวกับหอพัก 

 ๑. คาํถาม คําว่า “หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มคีวามหมายอย่างไร   
     คําตอบ  คําว่า “หอพัก” ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายถึง สถานที่ที่รับ 

ผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้ มีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
๑. เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพ่ือรับผู้พักต้ังแต่ ๑ คนขึ้นไป 
๒. ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุ 
    ไม่เกินย่ีสิบห้าปี  
๓. เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า  
๔. หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา 
๕. หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
๖. หอพักมี ๒ ประเภท คือ หอพักชาย และหอพักหญิง    

๒. คําถาม  เหตุใดหอพักมักจะไม่ค่อยดําเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘     
    คําตอบ  เหตุที่หอพัก ไม่จดทะเบียนสืบเน่ืองจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้  

๑) ไม่ทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) ประสงค์รับผู้พักโดยไม่จํากัดเพศ  
๓) หลีกเลี่ยงการเสียภาษี  
๔) เพ่ิมภาระในด้านรายจ่าย กรณีต้องดัดแปลงสถานท่ีพักให้มีลักษณะและมาตรฐาน       

ของหอพักตามที่กฎหมายหอพักได้กําหนดไว้ให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะได้รับอนุญาต        
ให้จดทะเบียน 

๕) จงใจฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
๓. คําถาม  กรณีหอพักเป็นแหล่งมั่วสุม ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน มีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง   
    คาํตอบ  หอพักเป็นแหล่งมั่วสุม ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน มมีาตรการในเรื่องน้ี ดังนี้  

๑) ถ้าเป็นหอพักที่จดทะเบียนถูกต้อง ในเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่    
ปรากฏตามข่าวว่าจริงเท็จเพียงใด ถ้าเป็นความจริงตามข่าว นายทะเบียนจะมีหนังสือ    
แจ้งให้เจ้าของหอพักทราบเพื่อให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงให้เป็นไปตามกฎหมาย
หอพักภายในเวลาท่ีนายทะเบียนเห็นสมควร หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดําเนินการ      
ตามกฎหมาย คือ เพิกถอนใบอนุญาต 

๒) ถ้าเป็นหอพักที่มิได้จดทะเบียน (หอพักเถื่อน) จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหอพักทราบ
และให้ไปติดต่อภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนไม่มาติดต่อจะส่งเรื่อง  
ให้สถานีตํารวจท้องที่ดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยการส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
พิจารณาความผิดฐานประกอบกิจการหอพักโดยมิได้รับอนุญาต ถ้ากรณีการมั่วสุมดังกล่าว
ข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ก็จะเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะ
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๖๘

๔. คําถาม  ผู้เช่าพักมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไรบ้าง   
    คําตอบ  ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน      

โดยกํากับดูแลในสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  
๑) ด้านการจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก 
๒) ด้านสุขลักษณะของหอพัก เช่น ความสะอาดของห้องต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน ห้องนํ้าและห้องส้วม 

ประการสําคัญทุกห้องต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบาย อากาศอย่างเพียงพอ 
๓) อัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้พัก การข้ึนอัตราค่าเช่าห้องพักต้องได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียนหอพักก่อน จึงจะดําเนินการได้  
๔) ความปลอดภัย ได้แก่ ความม่ันคงแข็งแรงของอาคารหอพัก เคร่ืองมือดับเพลิง (ทุกช้ัน   

ช้ันละหน่ึงเครื่อง) กรณีอาคารสูงต้ังแต่ ๔ ช้ันขึ้นไป หรืออาคารสูง ๓ ช้ัน ที่มีช้ันลอยและ        
ใช้พ้ืนที่ ช้ันลอยเป็นห้องพัก ต้องจัดทําบันไดหนีไฟ หน้าต่าง เหล็กดัดต้องสามารถ           
เปิดออกไปยังบันไดหนีไฟได้ทุกช้ัน (ยกเว้นถ้าอาคาร ดังกล่าวมีบันไดขึ้นลงสองข้างทาง    
ก็ไม่ต้องจัดทําบันไดหนีไฟ) สําหรับกรณีหอพักขนาดใหญ่จะเป็นการดียิ่งหากได้เพ่ิม        
ความปลอดภัย โดยการติดต้ังระบบเตือนภัยเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือมีภัยอันตรายผู้พัก
สามารถใช้ได้ทันที  

 

๕. คําถาม   ประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับหอพัก อปท. มีวิธีการดําเนินการในเรื่องน้ีอย่างไรบ้าง  
    คําตอบ  การดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนเจ้าหน้าที่จะออกตรวจข้อเท็จจริงและดําเนินการ ดังนี้  

๑) กรณีเกี่ยวกับลักษณะและมาตรฐานของหอพัก จะให้เวลาผู ้ประกอบการดําเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไข  

๒) กรณีแก้ไขระเบียบประจําหอพักหรือขึ้นค่าเช่า จะระงับเร่ืองไว้เป็นการชั่วคราว โดยจะ
สอบข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้พักตลอดจนเหตุผลของผู้ประกอบกิจการหอพัก รวมถึงการช้ีแจง
ระเบียบของทางราชการให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปซึ่งเป็นที่พอใจของ       
ทั้งสองฝ่าย  

๓) กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหอพัก จะต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ช่างของ    
กองแบบแผนและสํารวจก่อน ในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะและมาตรฐานของหอพัก ทั้งน้ี จะต้อง   
แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายใน ๗ วันก่อนเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

๔) กรณีเรียกเก็บค่านํ้า ค่าไฟฟ้าเพ่ิม จะต้องผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน 

๖. คําถาม  ในฐานะที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ดูแลเรื่องหอพักเอกชนได้ดูแลในจุดใดบ้าง   

    คําตอบ  ๑) ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมหอพักของเอกชนให้ประสบความสําเร็จ และยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานของหอพักให้ดีขึ้น โดยทุกปีจะจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและ
การให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ หอพักเอกชนเกียรติคุณ 
และหอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่นประจําทุกปี 
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 ๒) ให้คําปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
รับข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  

  ๓) สนับสนุนค่าเบ้ียประชุมให้กับคณะกรรมการเปรียบเทียบทั่วประเทศ 

 ๔) อบรมให้ความรู้กับนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก 

  ๕) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๖) เป็นพ่ีเลี้ยงและให้คําปรึกษาทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพัก และผู้ประกอบกิจการหอพัก 
๗. คําถาม  อยากทราบว่า ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทกําหนดโทษในเรื่องใดบ้าง    

คําตอบ  ๑)  ผู้ใดใช้คําว่า “หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก    
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนอยู่  

๒) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดรับผู้พักไม่เป็นไปตามประเภทของหอพักตามมาตรา ๘       
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ         

๓) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบา 
๔) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันเกินอัตราท่ีกําหนด

ไว้ในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ หรือไม่นําเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็นค่าเช่าตามท่ีกําหนด
ไว้ในมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  

๕) ผู้ใดไม่คืนค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ในมาตรา ๑๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๖๙ แล้วแต่กรณี       
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลา  
ที่ยังฝ่าฝืนอยู่  

๖) สถานศึกษาใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ
ปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  

๗) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือ ปรับไม่เกิน      
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง   
ฝ่าฝืนอยู่  

๘) ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน   
หน่ึงแสนบาท  

๙) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

๑๐) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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๑๑) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา 
๔๘ วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีก    
วันละไม่เกินสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  

๑๒) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบียนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน มาตรา 
๔๘ วรรคสาม มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  

๑๓) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน    
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  

๑๔) ผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  

๑๕) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสามแสนบาท 
๑๖) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา 

๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท       
๑๗) ผู้จัดการหอพักหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก ผู้ใดฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  

๑๘) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 
๗๐ หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ 
ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

๑๙) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นห้างหุ้นส่วน
หรือนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น เกิดจากการส่ังการ 
หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลน้ัน ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย  

๘. คําถาม  อยากทราบการขออนุญาตประกอบกิจการหอพักตามกฎหมายมีผลดีอย่างไร   
    คาํตอบ  การขออนุญาตประกอบกิจการหอพักตามกฎหมายหอพักก่อให้เกิดผลดี  ดังนี้  

๑) ปฏิบัติการประกอบกิจการกิจการหอพักถูกต้อง เด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามกฎหมาย  

๒) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและสถานศึกษา  
๓) ช่วยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลดีต่อการปกครองดูแลผู้พัก  
๔) มีส่วนช่วยลดปัญหาสังคม โดยเฉพาะเร่ืองเด็กและเยาวชนและได้ช่วยพัฒนาให้เด็กและ

เยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  
๕) เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบกิจการหอพักที่มีมาตรฐานแสดงถึงการมีจิตสํานึก     

ความรับผิดชอบต่อสังคม  
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๙.  คําถาม  การขออนุญาตประกอบกิจการหอพักโดยบุคคลธรรมดากับโดยนิติบุคคล จะมีความแตกต่างกัน 
อย่างไรบ้าง   

     คําตอบ   ๑) การขอประกอบกิจการหอพักโดยบุคคลธรรมดา บุคคลที่จะมาเป็นเจ้าของหอพักและ      
ผู้จัดการหอพัก จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกําหนด 

 ๒) การขอประกอบกิจการหอพักในนามนิติบุคคล นิติบุคคลจะต้องแต่งต้ังบุคคลที่จะทําหน้าที่
เป็นผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักอย่างเป็นทางการ รวมท้ังจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามกฎหมายกําหนด    

  

๑๐. คําถาม ผู้ประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้มาติดต่อขอต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพัก ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งยังไม่ได้ชําระ
ค่าธรรมเนียม เน่ืองจากกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จะต้องชําระในอัตราเท่าไร และเริ่มนับช่วงระยะเวลาอย่างไรบ้าง 

คําตอบ ผู้ประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพักในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ผู้ประกอบกกิจการหอพักชําระค่าธรรมเนียมครั้งละ
กึ่งหน่ึง โดยให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพักจะต้องเข้าตรวจสอบความถูกต้องของหอพักก่อน และ          
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักใบใหม่   

 เว้นแต่กรณีผู้ประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ไม่มาติดต่อ
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักสิ้นสุด หากต้องการจะประกอบกิจการหอพักต่อ จะต้องดําเนินการขออนุญาตประกอบ
กิจการหอพักใหม่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑. คําถาม วิธีการนับช่วงระยะเวลาการชําระค่าธรรม 
คําตอบ  วิธีการนับช่วงระยะเวลาการชําระค่าธรรม ให้นับระยะเวลา ๕ ปี โดยนับวันชนวัน เช่น        

๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะครบ ๕ ปี และเร่ิมนับใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้น 

๑๒. คําถาม กรณีเจ้าของกิจการหอพักตาย จะต้องแจ้งภายในกี่วัน 
คําตอบ  กรณีเจ้าของกิจการหอพักตาย จะต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน ๑๘๐ วัน 

 

๑๓.  คําถาม การยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก จะต้องย่ืนพร้อมกันหรือไม่ 
คําตอบ การย่ืนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ไม่จําเป็นจะต้องย่ืน

พร้อมกัน เพราะกฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการหอพักจะต้องจัดให้มีผู้จัดการหอพัก
ภายใน ๑๕ วัน 

 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๗๒

๑๔. คําถาม วิธีการใส่เลขที่ และเลขท่ีทะเบียนบนซ้ายมือ ตามแบบ หพ. ๑-๑ หพ.๑-๒ และ หพ. ๙-๑ 
จะต้องใส่เลขอะไรบ้าง 

คําตอบ เลขที่ และเลขที่ทะเบียน ตามแบบ หพ. ๑-๑ หพ.๑-๒ และ หพ. ๙-๑ ดังนี้ 
 ๑) ที่ ............... (เลขของแต่ละปีที่ผู้ประกอบการมาติดต่อ อาทิ ๑/๒๕๖๐) 
 ๒) เลขท่ีทะเบียน ........................ (เลขประจําหอพัก อาทิ ๐๑, ๐๒ รวมท้ังเลขทะเบียนเดิม 

ที่ได้รับการถ่ายโอน) ทั้งน้ี ห้ามแก้ไขเลขทะเบียนเพราะเป็นเลขทะเบียนประจําหอพักนั้น 
หากหอพักใดยกเลิกกิจการ เลขทะเบียนน้ันจะเป็นเลขทะเบียนของผู้ประกอบกิจการ
หอพักรายใหม่ต่อไป  

 

๑๕. คําถาม ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก จะต้องทําอย่างไร 
จ่ายคนละกี่บาท 

 คําตอบ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักน้ัน ผู้ประกอบ
กิจการหอพักจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเบ้ียประกันให้กับผู้พักรายละ ๒๔ บาทต่อปี กรณีผู้พักอยู่
ครบหนึ่งเทอมแล้วย้ายออก และมีผู้พักรายใหม่เข้าพักก็ต้องประกันให้กับรายใหม่ 

๑๖. คําถาม ถ้าต้องการจะได้วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการประกันภัยให้กับผู้ประกอบกิจการ
หอพักได้อย่างไร 

 คําตอบ สามารถขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม         
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัด  
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ภาคผนวก ค  
กฎหมายหอพัก 

 

๗๓
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หน้า  ๓ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๒๐  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
 (ก) หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง 
  หรือมีพื้นที่ทกุห้องรวมกันไม่เกินหนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ข) หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้องแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยห้อง 
  หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกินหนึ่งพันตารางเมตร 
  แต่ไม่เกินสองพันตารางเมตร ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 
 (ค) หอพักที่มีห้องพักเกินหน่ึงร้อยห้อง 
  หรือมีพื้นที่ทกุห้องรวมกันเกินสองพันตารางเมตร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
 (ก) หอพักตาม  (๑)  (ก)  ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 
 (ข) หอพักตาม  (๑)  (ข)  ฉบับละ   ๗๕๐ บาท 
 (ค) หอพักตาม  (๑)  (ค)  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  คร้ังละก่ึงหนึ่ง   

 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
(๔) การตอ่อายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  คร้ังละก่ึงหนึ่ง   

 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักนั้น 
(๕) การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  คร้ังละเท่ากับ  

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 

๗๔
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หน้า  ๔ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๒๐  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
ในกรณีที่มีการคํานวณจํานวนห้องพักหรือพื้นที่ห้องพักทุกห้องรวมกันสําหรับหอพักใดแล้ว 

เป็นเหตุให้อาจชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้ตามอัตราทั้ง  (๑)  (ก)  (ข)  หรือ  
(ค)  ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสําหรับหอพักนั้นในอัตราที่สูงกว่า 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕
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หน้า  ๕ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๒๐  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก  ซึ่งมาตรา  ๕  วรรคสองและวรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  โดยจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ให้แตกต่างกันโดยคํานึงถงึขนาดหรือลักษณะหอพักก็ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

๗๖
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๗  วรรคสอง  มาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  มาตรา  ๓๓  วรรคสอง  มาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๗  วรรคสาม  
มาตรา  ๓๘  วรรคห้า  มาตรา  ๔๓  วรรคสอง  มาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาตรา  ๔๕  วรรคสอง  
มาตรา  ๕๐  วรรคสี่  มาตรา  ๕๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

หมวด  ๑ 
การประกอบกิจการหอพัก 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 
 

ข้อ ๒ สถานศึกษาใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
ต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานศึกษาของรัฐ 
 (ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 (ค) ระเบียบประจําหอพัก 
 (ง) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 

๗๗
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 (จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

 (ฉ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
(๒) สถานศึกษาเอกชน 
 (ก) สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา   
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าว  พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารท่ีแสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว  สําหรับบุคคลธรรมดา  
หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ  วัตถุประสงค์   
ที่ตั้งสํานักงาน  และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  สําหรับนิติบุคคล 

 (ค) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 (ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 (จ) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าวของผู้แทน 

นิติบุคคล 
 (ฉ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า   

ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพัก 
 (ช) ระเบียบประจําหอพัก 
 (ซ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
 (ฌ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

 (ญ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
ข้อ ๓ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒  พร้อมด้วยเอกสารและ

หลักฐานแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  และให้ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ  เอกสาร  และหลักฐานดังกล่าว  รวมท้ังลักษณะและมาตรฐาน 
ของหอพักตามหมวด  ๒  โดยเร็ว 

ในกรณีที่เห็นว่าคําขอ  เอกสาร  หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไข  หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอและให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๗๘
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ในกรณีที่เห็นว่าคําขอ  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งลักษณะและมาตรฐาน
ของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  แล้ว  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเพื่อมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว 

เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้นายทะเบียน
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  และให้นายทะเบียน
จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์  ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งไม่อนุญาต 

ส่วนที่  ๒ 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าว 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว 
 (ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า   

ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (ง) ระเบียบประจําหอพัก 
 (จ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
 (ฉ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

 (ช) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
(๒) นิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ  วัตถุประสงค์  

ท่ีตั้งสํานักงาน  และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 

๗๙
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 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  
คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

 (ง) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าวของผู้แทน 
นิติบุคคล 

 (จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า   
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ฉ) ระเบียบประจําหอพัก 
 (ช) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
 (ซ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย   
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

 (ฌ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
ข้อ ๕ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน

ด้วยโดยอนุโลม   
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน   

ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  
พร้อมด้วยสําเนาใบอนุญาต  และเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๔  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  หรือข้อ  ๔  
(๒)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  แล้วแต่กรณี   

ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 
ด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
การดัดแปลง  การเปล่ียนชื่อ  และการเปลี่ยนประเภทหอพัก 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งประสงค์จะดัดแปลงหอพักในลักษณะที่เป็นการดัดแปลง
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าว 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว 

๘๐
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 (ค) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 (ง) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
(๒) นิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ  

วัตถุประสงค์  ที่ตั้งสํานักงาน  และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 (ง) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าวของผู้แทน 

นิติบุคคล 
 (จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (ฉ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษาของรัฐ  ให้แนบสําเนาหนังสืออนุญาตให้

ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษามาด้วย   
ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งประสงค์จะเปล่ียนชื่อหรือประเภทหอพักให้ยื่นคําขอต่อ

นายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  โดยระบุลักษณะและรายละเอียดของการเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก  
พร้อมด้วยใบอนุญาต  และเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๗  (๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือข้อ  ๗  (๒)  (ก)  
(ข)  (ค)  และ  (ง)  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษาของรัฐ  ให้แนบสําเนาหนังสืออนุญาต 
ให้เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาด้วย 

ข้อ ๙ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตดัดแปลง  เปลี่ยนชื่อ 
หรือประเภทหอพักด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๔ 
การโอนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๐ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนให้แก่
สถานศึกษาอื่น  ให้ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นคําขอโอนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  
พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักของผู้โอน  และเอกสารและหลักฐานของสถานศึกษาผู้รับโอน
ตามข้อ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือข้อ  ๒  (๒)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  แล้วแต่กรณี 

๘๑
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ข้อ ๑๑ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนให้แก่เอกชนรายอื่น  ให้ผู้โอนและ
ผู้รับโอนย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ของผู้โอน  และเอกสารและหลักฐานของผู้รับโอนตามข้อ  ๔  (๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือข้อ  ๔  (๒)  (ก)  
(ข)  (ค)  และ  (ง)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตการโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักด้วยโดยอนุโลม  และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก   
โดยระบุคําว่า  “โอน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาตดังกล่าว  และระบุชื่อผู้รับโอน  วัน  
เดือน  ปีที่อนุญาตให้โอน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว้ด้วย   

ส่วนที่  ๕ 
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

 
 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ   
ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน   
ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือข้อ  ๒  (๒)  (ก)  
(ข)  (ค)  และ  (ง)  ข้อ  ๔  (๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือข้อ  ๔  (๒)  (ก)  (ข)  (ค)  และ  (ง)  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลายในสาระสําคัญหรือย่ืนหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญดังกล่าว  และให้ 
นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม   

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า  คําขอ  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  
ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า  
“ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต   

หมวด  ๒ 
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก 

 
 

ข้อ ๑๔ ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธย  
ของพระราชินีหรือพระรัชทายาท  และไม่มีคําหรือความหมายหยาบคาย   

ข้อ ๑๕ หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน 
ข้อ ๑๖ สถานท่ีตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และสถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
ข้อ ๑๗ ห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ในบริเวณหอพัก   

๘๒
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ข้อ ๑๘ ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง   
ข้อ ๑๙ หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อยแปดตารางเมตรต่อคน  และในห้องนอนต้องมีที่นอน  

ตู้เสื้อผ้า  สถานที่เก็บเอกสารและสิ่งของใช้ส่วนตัว  ที่เป็นสัดส่วน   
ข้อ ๒๐ หอพักต้องจัดสถานที่สําหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย   
ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับ 

ปรุงประกอบอาหารด้วย   
ข้อ ๒๑ หอพักต้องจัดสถานที่สําหรับต้อนรับผู้เย่ียมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหน่ึงจากบริเวณพักอาศัย  

และต้องจัดให้มีสถานที่บริการเพื่อการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้พัก  และผู้มาติดต่อ   
ข้อ ๒๒ หอพักต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองนํ้าหรือเคร่ืองทําน้ําดื่มเพื่อให้ผู้พักมีน้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภคและบริโภค  และจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้ 
ข้อ ๒๓ หอพักต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วน  และมีระบบการจัดการมูลฝอย  

น้ําเสีย  สิ่งปฏิกูล  แมลง  และสัตว์พาหะนําโรค  เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พัก  และผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงกับหอพัก   

ข้อ ๒๔ หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหน่ึงชุด  
และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร   

ข้อ ๒๕ หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา  โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิง
แบบมือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด  และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร 

ข้อ ๒๖ หอพักต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นสําหรับกรณีฉุกเฉิน  หรือเกิด  
เพลิงไหม้  และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๗ หอพักต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัก 
ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ข้อ ๒๘ หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจําหอพักไว้  ณ  สถานท่ีที่ผู้พัก  และผู้มาติดต่อ

สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณหอพัก 
หมวด  ๓ 

การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ผู้จัดการหอพักเอกชน 

 
 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 

๘๓
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(๓) รูปถ่ายคร่ึงตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๕ x ๖  เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จํานวนสองรูป 

(๔) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก  โดยระบุชื่อ
หอพักพร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 

ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนให้ยื่นคําขอ  
ต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  
โดยระบุชื่อหอพักพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๒๙ 

ข้อ ๓๑ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ   
ให้ผู้จัดการหอพักแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ 
ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๒๙  รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลาย  
ในสาระสําคัญหรือย่ืนหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่า
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย  และให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า  คําขอ  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  
ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า  
“ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 

ข้อ ๓๓ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขออนุญาตดัดแปลง  
เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก  คําขอโอนใบอนุญาต  คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาต  
ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘๔
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  มาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  มาตรา  ๓๓  วรรคสอง  มาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาตรา  ๓๘  
วรรคห้า  มาตรา  ๔๓  วรรคสอง  มาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาตรา  ๔๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๐  วรรคสี่  
มาตรา  ๕๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้ 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอโอนใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  การขออนุญาตดัดแปลง  เปลี่ยนช่ือหรือประเภทของหอพัก  รวมทั้ง 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

๘๕
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            กฎกระทรวง 

การประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
     

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
  “หอพักเอกชนขนาดเล็ก” หมายความว่า หอพักเอกชนที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง         
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
  “หอพักเอกชนขนาดกลาง” หมายความว่า หอพักเอกชนที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง แต่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้อง หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
  “หอพักเอกชนขนาดใหญ่” หมายความว่า หอพักเอกชนที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง หรือมีพ้ืนที่
ทุกห้องรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

 ข้อ ๓  หอพักเอกชนขนาดเล็กท่ีจะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑ )  มีสถานที่ติดต่อเป็นสัดส่วนชัดเจน เพ่ือเป็นหน่วยประสานงานและศูนย์กลาง 
การให้บริการแก่ผู้พัก 
 (๒ )  มีสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น จุดเชื่อมต่อหรือมีสัญญาณ 
เพ่ือการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  

(๓ ) มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  โดยติดตั้ งอย่างน้อยหนึ่ งชุด 
ต่อพ้ืนที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน ๔๕ เมตร  

(๔) มีทะเบียนผู้พักท่ีเป็นปัจจุบัน 
(๕) มีป้ายและระเบียบประจ าหอพักเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีมีผู้พักเป็นคนต่างด้าว 
(๖) มีป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและอัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

๘๖



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๘๗

(๗) มีระบบสื่อสารภายในหอพักที่สามารถติดต่อผู้พักในแต่ละห้องพักได้ 
(๘) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พัก 
(๙) มีบริการซักรีดเสื้อผ้า 
(๑๐) มีกล้องวงจรปิดเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในอาคาร

หอพัก โดยติดตั้งอย่างทั่วถึงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  

(๑๑) มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มีลักษณะสอดคล้องกับการก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (๑๒) มีสถานที่ส าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร แยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
จากบริเวณพักอาศัย  

ข้อ ๔  หอพักเอกชนขนาดกลางที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑต์ามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) 
 (๒) มีพ้ืนที่ส าหรับให้บริการจอดยานพาหนะอย่างเป็นระเบียบและเพียงพอ 
 (๓) มีระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  
 (๔) มีการสนับสนุนให้มีชมรมหรือกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นสาธารณประโยชน์ 
 (๕) มีสถานที่ส าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร แยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
จากบริเวณพักอาศัย 

 ข้อ ๕  หอพักเอกชนขนาดใหญ่ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์ตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
 (๒) มีห้องบริการอเนกประสงค์เพ่ือการอ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย หรือกิจกรรมอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ 

 (๓) มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย 
 (๔) มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้พัก 

 (๕) มีสถานที่ส าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร แยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
จากบริเวณพักอาศัย 

 ข้อ ๖  ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนท่ีประสงค์จะได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก
คณะกรรมการ ให้ยื่นค าขอรับการตรวจประเมินตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดต่อนายทะเบียน 
ณ เขตท้องทีท่ี่หอพักตั้งอยู่ โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้ พิจารณาตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด             
ในกฎกระทรวงนี้  
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 เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
จังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าหอพักเอกชนตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดให้เสนอ
รายชื่อหอพักเอกชนนั้นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณต่อไป 

 ข้อ ๗  การพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ประเมินและพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชน โดยพิจารณาให้คะแนนจากองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด้านความปลอดภัย 

 (๒) ด้านความสะอาด 
 (๓) ด้านสภาพภูมิทัศน์ 
 (๔) ด้านการให้บริการ 
 (๕) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 (๖) ด้านการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
 (๗) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  การก าหนดคะแนนและหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยอาจจะก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าในแต่ละด้าน ให้แตกต่างกันตามขนาด
ของหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณก็ได้ 
  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณเสนอผล
การพิจารณาต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาประกาศเกียรติคุณต่อไป 

ข้อ ๘  หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ แบ่งเป็นสองระดับ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หอพักเอกชนเกียรติคุณ  
 (๒) หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น 

  ข้อ ๙  หอพักเอกชนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นหอพักเอกชนเกียรติคุณตามขนาดของหอพักเอกชน 
ตามข้อ ๒ ต้องได้คะแนนจากการประเมินตามข้อ ๗ มากกว่าร้อยละแปดสิบของผลคะแนนรวมทุกด้าน 

  ข้อ ๑๐  หอพักเอกชนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นหอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่นตามขนาดของหอพัก 
เอกชนตามข้อ ๒ ต้องได้คะแนนจากการประเมินตามข้อ ๗ เป็นล าดับที่หนึ่ง และได้คะแนนมากกว่าร้อยละ    
เก้าสิบของผลคะแนนรวมทุกด้าน 

ข้อ ๑๑  หอพักเอกชนเกยีรติคุณให้ได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ได้รับโล่ สัญลักษณ์ และใบประกาศตามระดับที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
 (๒) ได้รับการประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานศึกษา 

๘๘
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   (๓) ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของการประกอบกิจการหอพักและผู้พัก 
 

ข้อ ๑๒ หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น นอกจากมีสิทธิได้รับการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ตามข้อ ๑๑ แล้ว 
ให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่ผู้พัก และการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย
และการรักษาสุขอนามัยของหอพักเอกชน 

จ านวนเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่นจะได้รับให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักจังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจประเมินหอพักเอกชนที่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกปีตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
   

ในกรณีที่หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณใดปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 
ข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการยุติการให้การสนับสนุนตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ แก่หอพักเอกชนนั้น
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ และให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
     พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
                พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
     นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  แบบสัญญาเช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พกั   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เร่ือง  แบบสัญญา 
เช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การทําสัญญาเช่าหอพักต้องมีระยะเวลาการเข้าพักไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
ข้อ ๔ การมอบอํานาจของผู้ประกอบกิจการหอพักให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบอํานาจ

และผู้รับมอบอํานาจ 
ข้อ ๕ กรณีผู้พักผิดสัญญาเช่าหอพัก  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งบิดา  มารดา   

หรือผู้ปกครองทราบภายใน  ๓  วัน   
ข้อ ๖ แบบหนังสือสัญญาเช่าหอพักให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

๙๐



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๑

 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ หอพักเอกชนที่ประสงค์จะข้ึนทะเบียนไว้กับสถานศึกษา  ต้องเป็นหอพักเอกชน 

ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจากนายทะเบียน 
ข้อ ๔ หอพักเอกชนที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้ยื่นคําขอต่อสถานศึกษา  

ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  พร้อมแนบหลักฐาน  เอกสาร  และรับรองสําเนาถูกต้อง  ประกอบการยื่นคําขอ  
ดังนี้ 

  ๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
  ๒) สําเนาใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
  ๓) สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการหอพัก 
ข้อ ๕ การขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษาสิ้นสุดเม่ือผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน

แจ้งขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษา   
หากหอพักเอกชนดังกล่าวยังมีผู้พักซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหน้าที่ของ 

ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนที่จะต้องแจ้งให้ผู้พัก  และบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองทราบโดยเร็ว
เก่ียวกับเหตุดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวย้ายหอพักใหม่และให้ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน
ประสานจัดหาหอพักเอกชนอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาหรือหอพักสถานศึกษาให้กับผู้พัก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ เม่ือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก 

แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องท่ีที่หอพักนั้นตั้งอยู่  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้จัดการหอพัก   

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก  รับรองคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก  
พร้อมย่ืนใบแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี้  หลักฐานและเอกสารว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหอพักกําหนด   

ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนตรวจสอบใบแจ้งหลักฐานและเอกสาร  หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  ให้ออกหนังสือรับแจ้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

๙๒



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๓

 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของผู้พัก 

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  จะต้องจัดให้ มีการประกันภัยให้กับผู้พักในหอพัก 

เพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของผู้พัก  โดยมีความคุ้มครอง  และมีจํานวนเงินความคุ้มครอง  ดังนี้ 
(๑) การเสียเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พัก  อันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้  

ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรม  ถูกทําร้ายร่างกาย  โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักในหอพัก  โดยมีจํานวนเงิน
ความคุ้มครองไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อผู้พักแต่ละราย   

(๒) ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้  ระเบิด  ถูกฆาตกรรม   
ถูกทําร้ายร่างกาย  โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักในหอพัก  โดยมีจํานวนเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่า
หนึ่งหม่ืนบาทต่อผู้พักแต่ละราย 

(๓) ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก  อันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้  ระเบิด  ซึ่งเกิดขึ้นที่หอพัก  
โดยมีจํานวนเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนบาทต่อผู้พักแต่ละราย   

ทั้งนี้  เม่ือรวมจํานวนเงินความคุ้มครองตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  จะต้องไม่น้อยกว่า   
ห้าล้านบาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจําหอพัก 

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เรื่อง  หลักเกณฑ์
ว่าด้วยระเบียบประจําหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในการประกอบกิจการหอพัก  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดให้มีระเบียบประจําหอพัก  

และติดประกาศในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายในหอพัก 
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพัก  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๔ ระเบียบประจําหอพัก  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

๙๔



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๕

 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดทําป้ายชื่อหอพัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การจัดทําป้ายชื่อหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องจัดให้มีป้ายชื่อ  เป็นอักษรไทย  ซึ่งมีคําว่า  “หอพัก”  

นําหน้า  และตามด้วยประเภทของหอพัก 
ข้อ ๔ ป้ายชื่อหอพักต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  และทําจากวัตถุที่มีความแข็งแรง

คงทนถาวร  เช่น  โลหะ  ไม้  เป็นต้น 
ข้อ ๕ ขนาดของตัวอักษรที่แสดงชื่อหอพักให้มีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  กําหนดโรคซ่ึงเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก   

และโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจของผู้ทํางานในหอพัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  มาตรา  ๕๑  (๒)  (จ)  และมาตรา  ๖๑  แห่ง
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เร่ือง  กําหนดโรค
ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  และโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจของผู้ทํางาน  
ในหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  และผู้ทํางานในหอพัก  จะต้องไม่เป็นโรค  

ดังต่อไปนี้   
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
(๒) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อหรือในระยะติดต่อ 
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) โรคพิษสุราเร้ือรัง   
(๖) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

๙๖



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๗

 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดทําและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียน   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และมาตรา  ๖๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  เร่ือง  หลักเกณฑ์ 
การจัดทําและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้จัดการหอพักต้องจัดทําทะเบียนผู้พักแต่ละราย  ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ผู้จัดการหอพักต้องจัดส่งสําเนาทะเบียนผู้พักแต่ละรายให้แก่นายทะเบียน 

ทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่มีการทําสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
ข้อ ๕ การจัดส่งสําเนาทะเบียนผู้พักตามข้อ  ๔  ให้ผู้จัดการหอพักดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้นําส่ง 
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๓) ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๖ กรณีส่งสําเนาทะเบียนผู้พักตามข้อ  ๕  (๓)  ผู้จัดการหอพักต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต  

ให้เป็นผู้จัดการหอพักจากนายทะเบียนและเป็นผู้ได้รับมอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนายทะเบียน  
เพื่อสามารถเข้าใช้งานส่งสําเนาทะเบียนผู้พักทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บัตรประจําตัวนายทะเบียน  ให้ทําด้วยกระดาษแข็งสีขาว  บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้ทําด้วยกระดาษแข็งสีฟ้า  โดยมีขนาดและลักษณะเป็นไปตามแบบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒ ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) บัตรประจําตัวนายทะเบียน 
 (ก) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนในเขต

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 (ข) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๒) บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (ก) ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่มีอํานาจปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยหอพักทั่วราชอาณาจักร 
 (ข) ให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตของตน 
ข้อ ๓ ให้ผู้ประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ยื่นคําขอตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ รูปถ่ายท่ีติดบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่าย 

ไม่เกินหกเดือนก่อนวันย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นรูปถ่ายคร่ึงตัว
ขนาดกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  หน้าตรงและแต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  หรือเคร่ืองแบบ
ต้นสังกัด  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา 

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอายุที่ กําหนดไว้ในบัตร   
แต่ต้องไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันออกบัตร 

ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  พ้นจากตําแหน่งหรือสังกัด
ที่ระบุในคําสั่งแต่งตั้ง  ให้ถือว่าพ้นจากหน้าที่  และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นส่งคืน 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แก่ผู้ออกบัตรภายในสามวัน  นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง 
หรือพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๙๘



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๙

 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้ 

๑. ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหน้าสํานักปลัด   
และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  สําหรับในเขตเทศบาล 

๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้อํานวยการ 
กองสวัสดิการสังคม  หัวหน้าสํานักปลัด  และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหอพัก  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

๓. ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม   
และรองผู้อํ านวยการสํานักพัฒนาสังคม   ในเขตกรุง เทพมหานคร   สําหรับผู้อํ านวยการเขต   
ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ   
ในพื้นที่เขตของตน   

๔. ปลัดเมืองพัทยา  รองปลัดเมืองพัทยา  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  ผู้อํานวยการส่วนสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม  และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๓  ของกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ คําขอรับใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขออนุญาต  ดัดแปลง  เปลี่ยนชื่อ
หรือประเภทหอพัก  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้  ดังนี้ 

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการหอพักสถานศึกษา  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑ 
(๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๒ 
(๓) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๓ 
(๔) แบบคําขอดัดแปลงหอพัก  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๔ 
(๕) แบบคําขอเปล่ียนชื่อหรือประเภทหอพัก  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๕ 
(๖) แบบคําขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๖ 
(๗) แบบคําขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๗ 
(๘) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๘ 
(๙) แบบคําขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๙ 

(๑๐) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑๐ 
(๑๑) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑๑ 
ข้อ ๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้ตามแบบ

ที่กําหนดไว้  ดังนี้ 
(๑) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑-๑ 
(๒) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๒-๑ 
(๓) แบบใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๙-๑ 
ข้อ ๓ ใบอนุญาตโอนและรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  ให้ใช้ตามแบบใบอนุญาต

ตามข้อ  ๒  (๑)  หรือ  (๒)  และระบุคําว่า  “โอน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
ข้อ ๔ ใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตตามข้อ  ๒  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  

ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๑๐๐



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐๑

หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
หอพัก   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หอพัก”  หมายความว่า  สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บ

ค่าเช่า 
“ผู้พัก”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี

และมีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปี   
“หอพักสถานศึกษา”  หมายความว่า  หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา 
“หอพักเอกชน”  หมายความว่า  หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

“ผู้ประกอบกิจการหอพัก”  หมายความว่า   ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้จัดการหอพัก”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินประกัน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพื่อประกันความเสียหาย
ที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย 

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  และกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า   
(๑) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดตั้งสําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  กับออกประกาศ
กําหนดแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๑๐๒



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐๓

หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของหอพักก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ บุคคลใดจัดสถานท่ีเพื่อรับผู้พักเข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่า  ให้ถือว่าบุคคลน้ัน
ประกอบกิจการหอพัก 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่หอพักของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่ไม่ใช่สถานศึกษา 

มาตรา ๘ หอพักมี  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) หอพักชาย 
(๒) หอพักหญิง 
มาตรา ๙ การรับผู้พัก  ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องทําสัญญาเช่าเป็นหนังสือระหว่าง 

ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พักตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก 
(๒) วันที่ทําสัญญา 
(๓) ระยะเวลาการเข้าพักซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
(๔) ความยินยอมของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้พักเป็นผู้เยาว์ 
(๕) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๐ ผู้ประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราค่าเช่า

สามเดือน  โดยให้นําเงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวชําระเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า   
ในกรณีที่ผู้พักขอเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า  ผู้พักจะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้า

คืนจากผู้ประกอบกิจการหอพักมิได้ 
มาตรา ๑๑ ผู้ประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินประกันได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าหนึ่งเดือน   
ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องคืนเงินประกันให้แก่ผู้พักในวันที่สัญญาเช่าส้ินสุดลง  ทั้งนี้  ตามจํานวน 

ที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเสียหายท่ีผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ 
ผู้พักใช้สอย   

มาตรา ๑๒ บทบัญญัติในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  ไม่ใช้บังคับแก่หอพักของโรงเรียนประจํา 
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มาตรา ๑๓ บรรดาค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และรายได้อื่น ๆ  เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งท้องที่ที่หอพักนั้นตั้งอยู่ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

 

 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก”  
ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  จํานวนส่ีคน  
เป็นกรรมการ   

ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมกิจการ 
เด็กและเยาวชนแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในภาคเอกชนซ่ึงมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับกิจการด้านเด็กและเยาวชนจํานวนสามคน  และผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบกิจการหอพักจํานวนหนึ่งคน   

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  

มาตรการ  และการจัดระเบียบหอพัก   
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับ 

การประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกาศ

เกียรติคุณหอพัก  และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  รวมทั้งการออกกฎกระทรวงอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้  และเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   

๑๐๔
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เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย   
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบกิจการหอพัก  ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 

ในฐานะนั้น   
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้แทนกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ผู้อํานวยการสํานักการโยธา  ผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษา  ผู้อํานวยการสํานักอนามัย  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษา  จิตวิทยา  กฎหมาย  และกิจการเด็กและเยาวชน 
ด้านละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
แต่งตั้งข้าราชการในสํานักพัฒนาสังคมไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เป็นรองประธานกรรมการ  พัฒนาการจังหวัด  พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีประสบการณ์ด้านการศึกษา  
จิตวิทยา  กฎหมาย  และกิจการเด็กและเยาวชน  ด้านละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ท้องถ่ินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ท้องถ่ินจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ 
ในสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๔ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับกับ 
การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การแต่งตั้งกรรมการแทน  และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  โดยอนุโลม  เว้นแต่อํานาจของประธานกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๗  (๓)  และมาตรา  ๑๘  ให้เป็นอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับกับการประชุม 
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการดาํเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับหอพัก 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑๐๖
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

(๔) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
หมวด  ๓ 

การประกอบกิจการหอพัก 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
หอพักสถานศึกษา 

 

 

มาตรา ๒๗ สถานศึกษาใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก  ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๘ หอพักสถานศึกษาที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ชื่อและประเภทของหอพัก 
(๒) สถานที่ตั้ง  สิ่งแวดล้อม  และสุขลักษณะของหอพัก 
(๓) ห้องนอน  ห้องน้ํา  และห้องส้วม 
(๔) สถานที่สําหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เย่ียมเยียน  และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน

สําหรับผู้พัก 
(๕) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นใดได้ กําหนดหลักเกณฑ์ 

ตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะไม่กําหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวก็ได้ 
ในกรณีที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึง  หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๒๙ หอพักสถานศึกษา  ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

หอพักตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามมาตรา  ๔๑  ด้วย 
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา  การท่องเที่ยว  หรือการกีฬา  หอพักสถานศึกษา

อาจรับบุคคลทั่วไปเข้าพักเป็นการชั่วคราวได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พัก 
มาตรา ๓๑ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ต้องได้รับอนุญาตจาก 

นายทะเบียน  และต้องโอนให้แก่สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น 
ผู้รับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิม 

มีต่อผู้พัก 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเม่ือผู้ประกอบกิจการหอพัก
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักตามวรรคหน่ึงประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป   
ให้ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นหอพักเอกชน  และเมื่อได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป   
หรือได้รับคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน  ให้ผู้ชําระบัญชีของสถานศึกษาคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

 
ส่วนที่  ๒ 

หอพักเอกชน 
 

 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๔ หอพักเอกชนที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ชื่อและประเภทของหอพัก 
(๒) จํานวนห้องพัก 
(๓) สถานที่ตั้ง  สิ่งแวดล้อม  และสุขลักษณะของหอพัก 
(๔) ห้องนอน  ห้องน้ํา  และห้องส้วม 
(๕) สถานที่สําหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เย่ียมเยียน  และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน

สําหรับผู้พัก 
(๖) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๘  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่การออกกฎกระทรวง 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งดว้ยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (ข) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

๑๐๘
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (ค) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 (จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้จัดการ 

หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึง  และต้องไม่เคยเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๒)   (จ) 

มาตรา ๓๖ หอพักเอกชน  ให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี  เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่าง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย 

การขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอแล้ว

ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๘ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การโอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงต้องโอนให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๓๕  หรือสถานศึกษา 
ในกรณีที่โอนใบอนุญาตให้แก่สถานศึกษา  ให้นายทะเบียนเปล่ียนใบอนุญาตของหอพักดังกล่าว

เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การโอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงด้วย 

โดยอนุโลม 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแก่ความตาย  และทายาทมีความประสงค์
จะประกอบกิจการหอพักต่อไป  ให้ทายาทซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕   
หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคน  ให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการหอพักถึงแก่ความตาย  ถ้ามิได้ยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่า
ใบอนุญาตสิ้นอายุ  และให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผู้ประกอบกิจการหอพักนั้นคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ให้ใบอนุญาต
สิ้นอายุนับแต่วันที่มีการเลิกห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลน้ันสิ้นสภาพ  และให้ผู้ชําระบัญชีของผู้ประกอบกิจการ
หอพักนั้นคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่า 
หรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๑ หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจได้รับ 
สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน  ดังต่อไปนี้   

(๑) สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการประกอบกิจการหอพัก
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒) ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด 

(๓) การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การสนับสนุนด้านอื่น ๆ  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การประกาศเกียรติคุณและการได้รับการสนับสนุนตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนที่  ๓ 

หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน 
 

 

มาตรา ๔๒ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย  ณ  หอพักนั้น 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก
แจ้งต่อนายทะเบียน  และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลง
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

๑๑๐



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑๑

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเปล่ียนชื่อหรือประเภทของหอพัก   
ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการหอพัก  ให้ยื่นคําขออนุญาต
ต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ 

นายทะเบียนจะอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการหอพักได้ต่อเม่ือผู้ประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานว่า
ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้พักทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  และคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกัน  
แล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้พักเรียบร้อยแล้ว   

มาตรา ๔๗ ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาต
ให้เลิกประกอบกิจการหอพัก 

 
หมวด  ๔ 

การจัดการหอพัก 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้จัดการหอพัก 

 
 

มาตรา ๔๘ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีผู้จัดการหอพักเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลหอพัก 
ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแต่งตั้งผู้อื่น

ปฏิบัติหน้าที่แทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน   
ผู้จัดการหอพักหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง 
มาตรา ๔๙ ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา  ต้องได้รับแต่งตั้งจากสถานศึกษาโดยผู้ประกอบ

กิจการหอพักต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ผู้ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการหอพักตามวรรคหน่ึง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๕๑ 
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเปลี่ยนผู้จัดการหอพัก  ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการหอพักใหม่ 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชน  ต้องได้รับใบอนุญาต 
จากนายทะเบียน   

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๕๑  ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สําหรับหอพักที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักตามมาตรา  ๕๐  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ลักษณะต้องห้าม   
 (ก) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ข) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (ค) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 (จ) เป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (ฉ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
มาตรา ๕๒ ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักตามมาตรา  ๕๐  ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอแล้ว

ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๓ ผู้จัดการหอพักเอกชน  ต้องแสดงใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ในที่เปิดเผย 

และเห็นได้ง่าย  ณ  หอพักนั้น 

๑๑๒
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้จัดการหอพัก 
แจ้งต่อนายทะเบียน  และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักหรือแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักสถานศึกษาเปลี่ยนผู้จัดการหอพักใหม่  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า  ผู้จัดการหอพักผู้ใด 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๑ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๔ 
ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักมีพฤติกรรมตาม  (๒)  ให้นายทะเบียนมีหนังสือเตือนให้แก้ไขหรือปฏิบัติ

ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผู้จัดการหอพักไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนดังกล่าว  ให้นายทะเบียน
มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาเปลี่ยนผู้จัดการหอพักใหม่ 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือพ้นจากหน้าที่  ให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการหอพักแทน  และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ทั้งนี้   ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้จัดการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือพ้นจากหน้าที่ 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการหอพักได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ในการนี้  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการหอพักตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก
หรือบุคคลตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  ทําหน้าที่ผู้จัดการหอพักแทนได้และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก 

 
 

มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  
และทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาที่รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องจัดให้มีอาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอสําหรับผู้พักอย่างน้อยวันละสองมื้อ 

มาตรา ๕๙ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีระเบียบประจําหอพักปิดประกาศไว้ 
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก 

ระเบียบประจําหอพักตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) การรับผู้พัก 
(๒) อัตราค่าเช่าหอพัก  เงินค่าเช่าล่วงหน้า  เงินประกัน  และค่าบริการอื่น ๆ  ที่เรียกเก็บจากผู้พัก 
(๓) เวลาเข้าออกหอพัก 
(๔) หลักเกณฑ์การเย่ียมผู้พัก 
(๕) การไปพักที่อื่นเป็นการชั่วคราว 
(๖) การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของผู้พัก 
(๗) ชื่อผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก 
(๘) เวลาทําการของหอพัก 
ระเบียบประจําหอพักและการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพัก  เม่ือได้รับความเห็นชอบ 

จากนายทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๐ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีป้ายชื่อเป็นอักษรไทย  ซึ่งมีคําว่า  “หอพัก”  

นําหน้า  และตามด้วยประเภทของหอพัก  โดยป้ายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้  ณ  หอพัก 
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอกหอพัก 

วัตถุที่ใช้ทําป้าย  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และขนาดของตัวอักษร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๑ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าทํางาน
ในหอพักว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คนดูแลห้องพักของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง 
มาตรา ๖๒ ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลรักษาสภาพของหอพักให้มีความม่ันคงแข็งแรงและมีระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของหอพักให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข 
(๓) จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นไว้ในหอพักเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พักที่เจ็บป่วย 
(๔) จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉิน

ไว้ในแต่ละชั้นของหอพัก 
(๕) ดูแลและอํานวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย  อุทกภัย  หรือเกิดอันตรายใด ๆ  ขึ้น

และอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก 
มาตรา ๖๓ ผู้จัดการหอพัก  ต้องจัดทําทะเบียนผู้พักแต่ละรายและส่งให้แก่นายทะเบียนทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการทําสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสดุลง 

๑๑๔



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑๕

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ทะเบียนผู้พักตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  อายุ  และเพศของผู้พัก 
(๒) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขประจําตัวคนต่างด้าวของผู้พัก 
(๓) ชื่อสถานศึกษาของผู้พัก 
(๔) ชื่อและที่อยู่ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พัก 
(๕) วันที่เข้าอยู่ในหอพัก 
(๖) ลายมือชื่อผู้พัก 
การจัดทําและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่

สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  โดยจะเก็บไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบใดก็ได้  และต้องให้อยู่ 
ในสภาพที่ตรวจสอบได้ 

มาตรา ๖๔ ผู้จัดการหอพักมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก 
(๒) ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนัน  เสพสุรา  หรือยาเสพติดในหอพัก   
(๓) ดูแลไม่ให้มีการกระทําการอันควรเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันหรือร่วมกันกระทําการอันมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 
(๔) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความรําคาญแก่ผู้พักอื่นหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 
(๕) ให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบโดยทันที  ในกรณี 

ที่ปรากฏว่าผู้พักได้รับอันตรายเพราะเจ็บป่วยหรือเหตุอื่นใด 
(๖) แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบในกรณีที่ผู้พักไปพักที่อื่นโดยไม่แจ้งให้ทราบ 
(๗) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในกรณีที่มีพฤติกรรมตาม  (๒)  หรือ  (๓) 

หมวด  ๕ 
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๖๕ นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้  เม่ือปรากฏ 
ต่อนายทะเบียนว่า 

(๑) หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๒๘   
หรือมาตรา  ๓๔ 

(๒) ผู้ประกอบกิจการหอพักขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕ 
มาตรา ๖๖ ก่อนมี คําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามมาตรา   ๖๕   

ให้นายทะเบียนดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ในกรณีที่หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๒๘  
หรือมาตรา  ๓๔  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  และหุ้นส่วนผู้จัดการ  
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  ให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ประกอบกิจการหอพักแต่งตั้งบุคคลอื่นมาดํารงตําแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๓๕  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด   
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖  (๑)  หรือ  (๒)  
ให้นายทะเบียนดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําหรับหอพักสถานศึกษา  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักให้แก่สถานศึกษาอื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๒) สําหรับหอพักเอกชน   ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักดําเนินการขึ้นทะเบียนหอพัก 
ไว้กับสถานศึกษา  หรือโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๖๖  หรือมาตรา  ๖๗  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้ 
ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
หรือนําหอพักไปขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๖๖  (๓)  มาตรา  ๖๗  
หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสั่งขยายตามมาตรา  ๖๘  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่า
หรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ก่อนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๗๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในหอพักเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบ 

กิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑๑๖



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑๗

หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก  ผู้จัดการหอพัก  หรือบุคคลที่ทํางานในหอพักมาให้ถ้อยคํา
หรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการหอพัก 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  
และต้องไม่กระทําการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๒)  นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ในท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้ 

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๐   
ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๗๐  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคร้ัง 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๖ 

การอุทธรณ์ 
 

 

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๙  หรือมาตรา  ๖๕  ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว  
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่หอพักตั้งอยู่   
มาตรา ๗๕ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้เป็นที่สุด 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดใช้คําว่า  “หอพัก”  ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๗๗ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดรับผู้พักไม่เป็นไปตามประเภทของหอพักตามมาตรา  ๘  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๘ ผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๙   ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๙ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันเกินอัตรา
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  หรือไม่นําเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็นค่าเช่าตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดไม่คืนค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๖๙  แล้วแต่กรณี   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๑ สถานศึกษาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกวันละไมเ่กินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๓ ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๔๓  
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๕  วรรคหน่ึง  
หรือมาตรา  ๔๘  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  หรือวรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  และปรับอีก
วันละไม่เกินสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๗ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบียนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
มาตรา  ๔๘  วรรคสาม  มาตรา  ๔๙  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๖  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท  และปรับอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือ 
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  หรือมาตรา  ๕๔  
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๙๐ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๕๗   ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๙๑ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  
มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  หรือมาตรา  ๖๓  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

๑๑๘



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑๙

หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๙๒ ผู้จัดการหอพักหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๖๔  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๙๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๗๐  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๑   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น  เกิดจากการสั่งการ  
หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลน้ัน  
ผู้นั้นตอ้งรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๙๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๙๕  ให้ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  ผู้บังคับการตํารวจ 
ภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ  และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๙๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  และอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นกรรมการ  ทําหน้าที่คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนและให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๙๘ ในระหว่างที่ยั งไ ม่ มีการแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา   ๒๒   
ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน
กรรมการ  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นรองประธาน
กรรมการ  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผู้แทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ผู้อํานวยการสํานักการโยธา  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  และ
ผู้อํานวยการสํานักอนามัย  เป็นกรรมการ  ทําหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  และให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานครภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๙ ในระหว่างที่ยั งไ ม่ มีการแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา   ๒๓   
ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดจังหวัด   เ ป็นรองประธานกรรมการ   พัฒนาการจั งหวัด   พัฒนาสั งคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหน่ึงคน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
เป็นกรรมการ  ทําหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไปพลางก่อน  และให้ท้องถ่ินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้ซึ่งประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  เม่ือได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบกิจการหอพักต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่ง 
ไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดใช้คําว่า  “หอพัก”  ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
กิจการหอพักอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้เลิกใช้คําว่า  “หอพัก”  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๒ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ  ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติหอพกั  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

มาตรา ๑๐๓ บรรดาคําขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ก่อน
หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้และ 
ให้ดําเนินการเกี่ยวกับคําขออนุญาตดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑๒๐



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒๑

หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๐๔ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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อตัราคา่ธรรมเนียม 
 
 
 
๑. ใบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ ๕,๐๐๐         บาท 
๒. ใบอนญุาตผู้จดัการหอพกั     ฉบบัละ ๑,๐๐๐         บาท 
๓. การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ ๒,๕๐๐         บาท 
๔. การตอ่อายใุบอนญุาตผู้จดัการหอพกั ฉบบัละ    ๕๐๐         บาท 
๕. การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ ๕,๐๐๐         บาท 
๖. ใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ        ๒๐๐         บาท 
๗. ใบแทนใบอนญุาตผู้จดัการหอพกั    ฉบบัละ             ๑๐๐         บาท 

 
 

๑๒๒



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒๓

หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยหอพักได้ใช้บังคับ 
มาต้ังแต่  พ.ศ.  ๒๕๐๗  สาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักไม่เหมาะสมกับ 
สภาพสังคมปัจจุบัน  สมควรกําหนดแนวทางและวิธีการในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มี 
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา  ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้กําหนดให้ 
โอนอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

๑๒๕
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แบบสัญญาเช่าหอพัก 
 

                  ทําที่…………………………………………………….. 
                         วันที่ ……… เดือน ……………………… พ.ศ. ............... 

 
สัญญาเช่าหอพักฉบับน้ีทําขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/น.ส.)......................………...............................

เลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................. หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล........................................ 
อยู่บ้านเลขที่……….……..ตรอก/ซอย…………………………ถนน……….......……….……ตําบล/แขวง………...........…..…
อําเภอ/เขต………..……….…..............จังหวัด………….….......…รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..............................
โทรศัพท์มือถือ......................................ซึ่งต่อไปในสัญญาเช่าหอพักน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหน่ึงกับ               
(นาย/นาง/นางสาว )…………………………………………….เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
..........................................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่…….......……ตรอก/ซอย……….................………
ถนน...............................................ตําบล/แขวง……………..........................อําเภอ/เขต……………..…........…
จังหวัด…………....…..…รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์..................................... โทรศัพท์มือถือ ............................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญาเช่าหอพักกันมีข้อความดังนี้  

ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า……...........................................……………….......... 
มีกําหนดระยะเวลาการเช่า.................ภาคการศึกษา...............ปี  นับแต่วันทําสัญญาเช่าหอพักฉบับน้ี และผู้เช่า
จะต้อง  เช่าพักในหอพักไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่............................................................. 
ถึงวันที่ ............................................................... 

ข้อ ๒. ในการทําสัญญาเช่าหอพักดังกล่าวในข้อ ๑. ผู้เช่าตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า
เป็นรายเดือนในอัตราค่าเช่า.......................บาท (.........................................................) โดยผู้เช่าตกลงจะชําระเงิน
ค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่…………...................… ของทุกเดือน  

ข้อ ๓. ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าล่วงหน้าตามท่ีผู้ให้เช่าเรียกเก็บจํานวน.................................บาท 
(.................................................) ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ทําสัญญาเช่าหอพักฉบับน้ี   

ข้อ ๔. ผู้เช่าตกลงชําระเงินประกันตามท่ีผู้ให้เช่าเรียกเก็บ จํานวน............................บาท 
(.................................................) ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ทําสัญญาเช่าหอพักฉบับน้ี   

ข้อ ๕. ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวได้      
ข้อ ๖. ผู้เช่าจําต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าน้ันเสมือนกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตน 
ข้อ ๗. เมื่อครบกําหนดการเช่าตามข้อ ๑ แล้ว ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า

ภายในระยะเวลา................วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเช่าที่ตกลงกันไว้  
ข้อ ๘. กรณีผู้เช่าผิดสัญญาเช่าหอพัก ผู้ให้เช่าต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ  
ข้อ ๙. กรณีที่ผู้เช่าหอพักเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง       

ที่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมแนบหนังสือยินยอมทุกคร้ังที่มีการทําสัญญาเช่าหอพัก โดยผู้เช่าหอพักมีบิดา/มารดา/
ผู้ปกครองช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน/
เลขหนังสือเดินทาง.............................................................   

 
 
 
 

๑๒๖
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                                         - ๒ - 
 
สัญญาเช่าหอพักนี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความในสัญญาเช่าหอพักน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้า
พยานไว้เป็นสําคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 
 

ลงช่ือ…………………………………….ผู้ให้เช่า 
      (……………………………………) 
 

 
ลงช่ือ…………………………………….ผู้เช่า 
      (……………………………………) 
 

 
ลงช่ือ…………………………………….พยาน 
      (……………………………………) 
 

 
ลงช่ือ…………………………………….พยาน 
      (……………………………………) 
 
 

                                                              ลงช่ือ.........................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                                                    (..........................................)  
 
 
หมายเหตุ ๑. ในกรณีผู้เช่าเป็นผู้เยาว์ ซึ่งศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาจใช้หนังสือยินยอมของบิดา  
      มารดา หรือผู้ปกครองก็ได้  
                   ๒. ผู้ให้ความยินยอม หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี  
    ๓. กรณีที่ผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง 

๔. กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้ดําเนินการตามสัญญาเช่าหอพัก
     ในข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ 

 
 
 
 
 
 

๑๒๗
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ระเบียบประจําหอพัก 
ช่ือหอพัก.............................ประเภทหอพัก.......................... 

 

 
๑. การรับผู้พัก 

หอพักจะรับผู้พักเฉพาะเพศ…........................ซึ่งเป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา    
ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อประสงค์จะเข้าพัก
อยู่ในหอพักต้องมีหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักกําหนด 
และต้องลงช่ือในสมุดทะเบียนผู้พักก่อนเข้าพักในหอพัก 
 

๒. อัตราคา่เชา่หอพักเงินค่าเช่าล่วงหน้า เงินประกัน และค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้พัก 
 ๒.๑ ห้องเด่ียว................................บาท/เดือน ๒.๒ ห้องคู่.....................................บาท/เดือน 
 ๒.๓ ห้องรวม..................................บาท/เดือน ๒.๔ ห้องพิเศษ..............................บาท/เดือน 
 ๒.๕ อัตราค่าไฟฟ้า.........................บาท/ต่อหน่วย ๒.๖ อัตราค่านํ้าประปา.............บาทต่อหน่วย 
 ๒.๗ เงินค่าเช่าล่วงหน้า.......................... บาท ๒.๘ เงินค่าประกัน..........................บาท 
 ๒.๙ ค่าบริการอ่ืนๆ............................................. ๒.๑๐ การชําระค่าเช่าหอพักไม่เกินวันที่........
ของทุกเดือน 
 

๓. เวลาเข้า - ออกหอพัก 
หอพักเปิดเวลา ............................ น. หอพักปิดเวลา…..................... น.หากมีความจําเป็น

ที่ต้องเข้า - ออก นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดนี้ต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (เปิดเวลา ๐๕.๐๐ น.  ปิดเวลา ๒๒.๐๐ น.)   

 

๔. หลักเกณฑ์การเย่ียมผู้พัก 
 ๔.๑ เวลาในการเยี่ยมผู้พักในหอพักให้เข้าเย่ียมได้ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. 
 ๔.๒ ให้เข้าเย่ียมได้เฉพาะบริเวณห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมซึ่งหอพักจัดไว้ให้ 
 

๕. การไปพักที่อ่ืนเป็นการชัว่คราว 
 ผู้พักที่มีความประสงค์จะไปพักที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี 
เพ่ือความสะดวกสําหรับญาติมิตรที่มาติดต่อสอบถาม 
 
 
 

นายทะเบียนเห็นชอบให้ใช้ได้ 
ตั้งแต่วันท่ี ......................................... 
ลงชื่อ................................................ 
(นายทะเบียน) 

๑๒๘
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   - ๒ - 

 

๖. การปฏิบัตตินในการอยู่รว่มกันของผูพ้กั 
 ๖.๑ ห้ามเสพสุราหรือยาเสพติดทุกชนิดในบริเวณหอพัก  
 ๖.๒ ห้ามส่งเสียงดังห้ามเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงใด ๆ ดังเกินควร  
 ๖.๓ ห้ามมิให้ผู้พักก่อความรําคาญแก่ผู้พักอ่ืนหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก
 ๖.๔ ห้ามมิให้ผู้พักทะเลาะวิวาทกับผู้พักที่พักอาศัยในหอพักด้วยกัน 

๖.๕ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด  
๖.๖ ห้ามนําของผิดกฎหมายหรืออาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในหอพัก 

 ๖.๗ ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก 
๖.๘ ห้ามผู้พักนําผู้มาเยี่ยมเข้าไปในห้องพักของผู้พักโดยเด็ดขาด  

 ๖.๙ ห้ามนําบุคคลอ่ืนตลอดจนญาติซึ่งต่างเพศกับผู้พักเข้ามาในหอพักโดยเด็ดขาด  
           ๖.๑๐ ห้ามนําเพ่ือนหรือญาติเพศเดียวกันกับผู้พักเข้ามาในหอพักเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก  
          ๖.๑๑ ผู้พักต้องศึกษาแผนผังอาคารสําหรับการหนีไฟและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ที่ผู้ประกอบ 

        กิจการหอพักจัดไว้ 
          ๖.๑๒ ผู้พักต้องให้ความร่วมมือในการซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของหอพัก  

 

๗. ชื่อผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก 
ผู้ประกอบกิจการหอพัก.........................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...............................    

ผู้จัดการหอพัก.............................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..................................... 
 

๘. เวลาทําการของหอพัก 
  เวลาทําการของหอพักเปิดเวลา ..................... น. หอพักปิดเวลา....................น.  
สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์..................................... โทรศัพท์มือถือ............................................. 
 
  
     ลงช่ือ ……..............................…..... ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
                                                      (……………………………….)    

 

      ลงช่ือ ............................................. ผู้จัดการหอพัก 
                                                              (......................................) 
 

 

 

๑๒๙
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   แบบคําขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไวก้ับสถานศกึษา 

   เขียนที่.............................................. 

วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ....           
เร่ือง ขอข้ึนทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา 
 

เรียน (ผูอ้ํานวยการสถานศึกษา) 
 

   ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................  
เป็นผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนประเภท.....................................ใช้ชื่อว่า......................................................... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์............ 
โทรศัพท์…………………………………โทรศัพท์มือถือ.......................................... ตามใบอนุญาตเลขที่........................ 
 

   มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับ...............................................................      
(ชื่อสถานศึกษา)…………………………………………………พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมคําขอ ดังน้ี 
  ๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
  ๒) สําเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก 
    ๓) สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการหอพัก 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
       ลายมือชือ่..........................................ผู้ย่ืนคําขอ 
         (.........................................) 
                                                                            ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
 
     คําสั่งของสถานศึกษา.................................................................... 
 
             ลงชือ่............................................ 
          (..........................................) 
             ตําแหน่ง........................................ 
 

๑๓๐
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ใบแจ้งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 
 

เขียนที่.........................................................       
      

วันที่ .......... เดือน.......................พ.ศ. ........   
  

 
เรื่อง การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 
 

เรียน นายทะเบียนหอพัก 
 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...............................................ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักชาย/หญิง
...........................................ใบอนุญาตเลขท่ี.......................... ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย......................................... ถนน...........................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์.............................
โทรศัพท์มือถือ...........................ได้แต่งต้ัง (นาย/นาง/นางสาว).................................................................เลข
บัตรประจําตัวประชาชน........................................เป็นผู้จัดการหอพักตามใบอนุญาตเลขที่......................
เนื่องจากผู้จัดการหอพักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ จึงได้แต่งต้ังให้ (นาย/นาง/นางสาว)................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่..........ถนน............................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์..........
โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์มือถือ..................................เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 
ต้ังแต่วันที่......................................ถึงวันที่......................................... 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                              ขอแสดงความนับถือ                      
 
 

                                                          ลงช่ือ...................................... ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
                                 (....................................) 

 
 
 

๑๓๑
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๑๓๒



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 
คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอมีบัตรประจําตัวใหม ่

ตามพระราชบัญญตัิหอพัก พ.ศ. 2558 
 

                                                                                เขียนที่ ........................................................... 
              วันที่ ...... เดือน ............................. พ.ศ. ............. 
 
 ข้าพเจ้าชื่อ ........................................................... ชื่อสกุล ......................................................................... 
เกิดวันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. ............. อายุ ....... ปี สัญชาติ ......................... หมู่โลหิต ............  
มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ..................... ถนน ............................................................. 
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .......................................... 
รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท ์............................................ โทรศัพท์มือถือ.............................................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน          
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถตดิต่อได้ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท .................................................................................................................................... 
รับราชการ/พนักงาน .................................................... แผน/งาน ........................................................................... 
ฝ่าย/ส่วน ...................................................................... กอง/สํานัก ........................................................................ 
กรม/เทศบาล/องค์กร ............................................................ กระทรวง ................................................................. 
ตําแหน่ง ................................................................... ระดับ/ยศ .............................................................................. 
มีความประสงค์ขอมีบัตร 
  นายทะเบียน   พนักงานเจ้าหน้าที่ 

กรณี   1. ขอมีบตัรครั้งแรก        
  2. ขอมีบตัรใหม่  เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ     บัตรหาย หรือถูกทําลาย หรือชํารดุ 
  หมายเลขบัตรเดมิ ......................................... (ถ้าทราบ) 
  3. ขอเปลี่ยนบัตร  เนื่องจาก    เลื่อนยศ     เปลี่ยนชือ่ตัว    เปลี่ยนชื่อสกุล             
                                                         เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล       อ่ืน ๆ  
  ไดแ้นบรปูถ่ายสองใบมาพร้อมกับคําขอน้ีแล้ว และ 
    หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) ............................................................................................. 
 
  ลงชื่อ                                       ผู้ทําคําขอ 
                                                                          (..............................................) 
 
 
 

แบบคําขอมีบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  และหรือ  หน้าข้อความท่ีใช้ 

๑๓๓



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตหิอพัก พ.ศ. 2558 

 
 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
 

(ด้านหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สีขาว) 

 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
.................................................... 

ชื่อ ....................................................................... 
ตําแหน่ง .............................................................. 
สังกัด ................................................................... 
 
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
 

..................................................... 
ตําแหน่ง ................................................................ 

ผู้ออกบัตร 

............................ 
ลายมือชื่อ 

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

ตราประทับของส่วนราชการผู้ออกบัตร 

บัตรประจําตัวนายทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

เลขท่ี ............./................... 
จังหวัด ............................................ 

 
วันออกบัตร .........../............/............... 
วันหมดอายุ .........../............/............... 

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

รูปถ่ายขนาด 

2.5 X 3 
ซม. 

๑๓๔



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตหิอพัก พ.ศ. 2558 

 
 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิหอพกั พ.ศ. 2558 
 
 

(ด้านหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สีฟ้า) 

 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
.................................................... 

ชื่อ ....................................................................... 
ตําแหน่ง .............................................................. 
สังกัด ................................................................... 
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
 

..................................................... 
ตําแหน่ง ................................................................ 

ผู้ออกบัตร 

............................ 
ลายมือชื่อ 

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

ตราประทับของส่วนราชการผู้ออกบัตร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

เลขท่ี ............./................... 
จังหวัด ............................................ 

 
วันออกบัตร .........../............/............... 
วันหมดอายุ .........../............/............... 

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

รูปถ่ายขนาด 

2.5 X 3 
ซม. 

๑๓๕



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ หพ. ๑ 

ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ 

เขียนที่ .................................................... 

วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
เรียน   นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบอนุญำต 

 ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย    สถานศึกษาของรัฐ      สถานศึกษาเอกชน 
 ใบอนุญาตเลขที่......................................... ณ วันที่ ............. เดือน ..................................... พ.ศ. ........... 

 ๑.๒ ชื่อสถานศึกษา .............................................................................................................. ............................. 
  ทีต่ั้งของสถานศึกษา เลขที่ ............................. ซอย/ตรอก ...................... ถนน ....................................... 
  หมู่ที่ .......... ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................... จังหวัด ......................... 
  รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ............................. โทรสาร .......................... โทรศัพท์มือถือ .............. 

 ๑.๓ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท     ชาย      หญิง 
  ที่ตั้งของหอพักสถานศึกษา เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................ ถนน ............................... 
  หมู่ที่ ..... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .......................... จังหวัด .......................... 
  รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ......................... โทรศัพท์มือถือ ................... 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต 
 ๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ 
   หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ระเบียบประจ าหอพัก 
   แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
   ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
   หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นหอพัก 
   โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
   ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณ ี
   แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
   เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………..… 

 ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
   ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา   
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
   พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคลธรรมดา 
   หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ท่ีตั้งส านักงาน 
   และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 

ส าเนา ... 

๑๓๖



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

-๒- 

   ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
   นิติบุคคล 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
   หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
   มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพัก  
   ระเบียบประจ าหอพัก 
   แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
   ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เพ่ือใช้เป็นหอพัก 
   โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
   ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
   แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
   เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (..................................................) 

  วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .......... 

 ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ 
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 

  ลงชื่อ........................................................................ 
  (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ......................................................... .................. 

   ค ำสั่งนำยทะเบียน 

  อนุญาต  
  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
....................................................................................  
.................................................................................... 

    ลงชื่อ .......................................................... 
 (..........................................) 

  นายทะเบียน 
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. ............. 

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๓๗



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ หพ. ๒  

 ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน     
 

   

 เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรียน   นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

          ๑.๑ สถานะของบุคคล     บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล   
 

          ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต ............................................................................................................................. ..... 
          ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

             
          

  ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                เลขที่ ....................... ซอย/ตรอก ................................. ถนน ....................................... หมู่ที่................... 
                ต าบล/แขวง ................................. อ าเภอ/เขต ................................. จังหวดั .......................................... 
                รหสัไปรษณีย์ ............... โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ........................ โทรศัพท์มือถือ ................... 
          ๑.๕ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท     ชาย      หญิง 
                ใช้สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่ ......................... ซอย/ตรอก ................................. ถนน ....................................... 
                หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง ............................. อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................................. 
                รหสัไปรษณีย์ ............... โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ........................ โทรศพัท์มือถือ ............ ....... 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   
          ๒.๑ บุคคลธรรมดา   
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสอืเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
 

              หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
              มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
              ระเบียบประจ าหอพัก 

 

              แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
 

              ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
              เพ่ือใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
              ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ ..................... 
 

๒.๒ นิติบุคคล ... 
๑๓๘
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- ๒ - 
 

          ๒.๒ นิติบุคคล 
               

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
              และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  

 

              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล   
 

              หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
              มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
              ระเบียบประจ าหอพัก 
 

              แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
 

              ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
              เพ่ือใช้เป็นหอพัก โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
              ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
   

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................. ............................... 
 

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                        ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต    
                                                                             (..................................................)  
                                                                 วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ................................................................. .......... 
  
 

 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๓๙
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แบบ หพ. ๓  

 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน       
   

 เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรียน    นายทะเบียน 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

          ๑.๑ สถานะของบุคคล    บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
          ๑.๒ ชื่อผู้รับใบอนุญาต ............................................................................... .................................. 
          ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

              
 

          ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
                อยู่เลขที่ ..................... ซอย/ตรอก ..................................... ถนน .............................. หมู่ที ่....................  
                ต าบล/แขวง ......................... อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด ..........................................................  
                รหสัไปรษณีย์ ....... โทรศัพท์ ............................ โทรสาร .......................... โทรศัพท์มือถือ ...................... 
          ๑.๕ ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อว่า หอพัก.................................................................. 
                ประเภท ........(ชาย/หญิง)........  
                ใช้สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ ..................... ซอย/ตรอก ............................... ถนน ................. หมู่ที่ ................... 
                ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ................................ จังหวดั ......................................... 
                วันออกใบอนุญาต วันท่ี ......... .เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
                วันใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ......... .เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

 ๒.๑ บุคคลธรรมดา   

                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
 

                 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
 

                 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ท่ีจะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้รับใบอนุญาต 
                 มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  

 

                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................................ 
 
 
 

๒.๒ นิติบุคคล ... 
 
 

๑๔๐
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- ๒ - 
 

 ๒.๒ นิติบุคคล 
 

                 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
                 ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
 

                 ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
                 นิติบุคคล 
 

                 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

                 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ท่ีจะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  
 

                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ....................................................................... ..................................................... 
 
 

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต
                                                           (..................................................) 
                                                                     วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 
 
 
  

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๔๑
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ค ำขอดัดแปลงหอพัก 

 
เขียนท่ี........................................................ 

  วันท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้ออนุญำตดัดแปลงหอพัก  

 

     ๑.๑  สถานภาพทางกฎหมาย      บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล 
 

                                              หอพักสถานศึกษาของรัฐ      หอพักสถานศึกษาเอกชน 
                                     

     ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................ 
 

     ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

                       
 

     ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
           เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ...................................... ถนน ........................................ หมู่ที่ ......................... 
           ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ................................ ..... จังหวัด ..................................... 
           รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ............................. โทรสาร .................. ..... โทรศพัท์มือถือ ........................ 
     ๑.๕ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวันท่ี ......... เดือน ................... .......... พ.ศ. ............................... 
   

           ชื่อหอพัก ....................................................................................................ประเภท    ชาย      หญิง 
           เลขที่ ........................ ซอย/ตรอก ...................................... ถนน .................................... หมู่ที่ ...................... 
           ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ..................................... ... จังหวัด ................................ 
           รหสัไปรษณีย์ .......................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอดัดแปลงหอพัก  

 

      ๒.๑ บุคคลธรรมดา     

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว   
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
 

              ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ......................................................................... ...................................................... 
 

      ๒.๒ นิติบุคคล 
 

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
              ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
 

ส าเนาบัตร ... 

แบบ หพ. ๔  

๑๔๒
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- ๒ - 
   

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  

 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
   

              ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน (ตรวจสอบ) 
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ......................................................................... ..................................................... 
 

      ๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
 

              ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา    
  

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                      ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นขออนุญาต 
                                                                   (..................................................) 
                             วันท่ี ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๔๓



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

ค ำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 

 
เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับใบอนุญำต 
 

      ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย     หอพักสถานศึกษาของรัฐ       หอพักสถานศึกษาเอกชน 
 

                                             บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล 
      ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................  
 

      ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

                              

      ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
 

            เลขท่ี .................... ซอย/ตรอก .................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ........................ 
            ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ........... ......................... จงัหวัด ..................................... 
            รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ...................... โทรสาร ...................... โทรศัพท์มือถือ ...............................              

      ๑.๕ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ..... ........................  
   

            ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท    ชาย      หญิง 
            เลขท่ี ........................ ซอย/ตรอก ....................................... ถนน...................................หมู่ที่ ....................... 
            ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............................... 
            รหัสไปรษณีย์ .......................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
 

      ๒.๑ บคุคลธรรมดา  
              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................... ............................... 
  

      ๒.๒ นิติบุคคล            

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
              ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  
              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

            

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) .............................................................................................................. ................. 
๒.๓ หอพัก ... 

แบบ หพ. ๕  

๑๔๔



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๒ - 
 
      ๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
              ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................ ................................... 
 

ส่วนที่ ๓ รำยกำรที่ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
              เปลี่ยนชื่อหอพัก จากเดิมชื่อ..............................................เป็นชื่อ........................... ............................... 
 

              เปลี่ยนประเภทหอพัก  จากเดิมประเภทหอพัก.........................เป็นประเภทหอพัก....................... ........  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                                                     ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค าขอ  
            ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่                               (..................................................)      
                                                                วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ...................................................................... .. 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๔๕



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ หพ. ๖  

 ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ     
 

 

เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำต 
     ๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
         ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย      หอพักสถานศึกษาของรัฐ         หอพักสถานศึกษาเอกชน    
  

         ๑.๒ ชื่อสถานศึกษา .............................................................................................. ............................................... 
               ที่ตั้งของสถานศึกษา เลขท่ี ................. ซอย/ตรอก .......................... ถนน ............................... หมู่ที่ ....... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด ................................... .... 
               รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ........................... โทรสาร ........................... โทรศัพท์มือถือ ................. 
 

          ๑.๓ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท     ชาย      หญิง 
                ที่ตั้งของหอพักสถานศึกษา เลขที่ ................. ซอย/ตรอก..................... ถนน .......................... หมู่ที่ ....... 
                ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด ...... ................................ 
                รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ................... โทรศัพท์มือถือ ......................... 
 

         ๑.๔ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนนิติบุคคล................................................ ................................................. 
               เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

                       

     ๒. สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต 
         ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย     สถานศึกษาของรัฐ     สถานศึกษาเอกชน                                          

         ๒.๒ ชื่อสถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต................................................................................................................                

         ๒.๓ ที่อยู่สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต 
 

               สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่ ......................... ซอย/ตรอก .......................... ถนน .................................. หมู่ที่ ....... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............ ............... 
               รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร .......................................  
               โทรศัพท์มือถือ ...................................... 
 

     ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก เลขที่ .................................. ณ วันที่ .............................................................. 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอโอนและรับโอนใบอนุญำต   
 

๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ    

 

    หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด     
    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

    เอกสารอื่น (ถ้ามี) .......................................................................................................... ......................... 
๒.๒ สถานศึกษา ... 

๑๔๖



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๒ - 
 

      ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
 

    ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา  
 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
         พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวส าหรับบุคคลธรรมดา  
         หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุประสงค์ 
         ที่ตั้งส านักงาน และภูมิล าเนาลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 
    ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
    ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

    เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ ......................... 
 
          

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 

                                                                    ลงชื่อ ................................................ ผู้ขอโอนใบอนุญาต  
                                                                               (..................................................) 
                                                                      วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
                             

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                       ลงชื่อ ................................................ ผู้รับโอนใบอนุญาต
           ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่                            (..................................................) 
                                                                     วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 

 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมือ่วันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๔๗



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ หพ. ๗  

 ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน     
 

เขียนที่.............................................................. 

วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำต 
     ๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
 

         ๑.๑ สถานะของบุคคล      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล    
  

         ๑.๒ ชื่อผู้ขอโอนใบอนุญาต .................................................................................................. ............................... 
         ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

                       

         ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอโอนใบอนุญาต 
               เลขที่ .................... ซอย/ตรอก .................................. ถนน ................. ....................... หมู่ที่ .................... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด .................. ............... 
               รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศพัท์ ............................. โทรสาร ........................ โทรศัพท์มือถือ .................. 
 

     ๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต 
         ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล   

         ๒.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) ....................................ชื่อสกุล................................................ 
         ๒.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

                       

         ๒.๔ ที่อยู่ของผู้รับโอนใบอนุญาต 
               ตั้งอยู่ เลขที่ ...................... ซอย/ตรอก ................................ ถนน ................................... หมู่ที่ ............... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........ ................... 
               รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ...................... ................. 
               โทรศัพท์มือถือ ...................................... 
 

     ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก เลขที่ .................................. ณ วันที่ ..............................................................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอโอนและรับโอนใบอนุญำต   
 

         ๒.๑ บุคคลธรรมดา 
 
  

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
 

   เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................ ...................... 
 
 
 

๒.๒ นิติบุคคล ... 

๑๔๘



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๒ - 
 

         ๒.๒ นิติบุคคล 
 

            ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน  
                 และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
            ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 

            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัว 
                 คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

            ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

            เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ .......................... 
  

           

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                   ลงชื่อ ................................................ ผู้ขอโอนใบอนุญาต 
                                                     (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
                                   
                             

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                               (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 

 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๔๙



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 
 

แบบ หพ. ๘  
  

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก 
  

   

 เขียนที่..................................................... 

 วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
เรียน    นายทะเบียนหอพัก 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบแทนใบอนุญำต 
 
                      

         ๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ................................................................................................................. ...... 
         ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
          

๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               ตั้งอยู่ เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ .............. 
               ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด .............................................. 
               รหัสไปรษณีย์ ........... โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ........................ โทรศัพท์มอืถอื .......................... 
        ๑.๔ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวนัที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ..... ...................... 
   

              ชื่อหอพัก ...................................................................... ...........................ประเภท    ชาย      หญิง 
              เลขที่ ........................ ซอย/ตรอก ................................. ถนน............................................... หมู่ที่ ............. 
              ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................  
              รหัสไปรษณีย์ .......................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 
       ๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ 
                หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
                ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................. ................................  
       ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
                ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 

                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
                พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคลธรรมดา 
                หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
                ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 

                ส าเนาหนังสอืแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 

                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
                เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ .....................  

 
๒.๓ บุคคลธรรมดา ... 

๑๕๐



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 
- ๒ - 

 
      ๒.๓ บุคคลธรรมดา 
                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
                ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
                เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ......................................................................................................................  
      ๒.๔ นิติบุคคล   
                ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
                ที่ตั้งส านักงาน และผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
                ส าเนาหนังสอืแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
                ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
                เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ ..................... 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                                                      ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                    (..................................................) 
                                                                     วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ...................... 
 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ทีต่รงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๕๑



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 

แบบ หพ. ๙  

 ค ำขอรับใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน     
 

 

เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

           ๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ชือ่สกุล..................................... 
           ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน  
                

                       

           ๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 เลขท่ี ................. ซอย/ตรอก ................................. ถนน ....................................... หมู่ที่ ....................... 
                 ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต .......... ...................... จงัหวัด ................................... 
                 รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ ............................ โทรสาร .................. .. 
                 โทรศัพท์มือถือ ...................................... 
           ๑.๔ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท    ชาย      หญิง 
                 ตั้งที่ เลขที่ ..................... ซอย/ตรอก.................................... ถนน .................................... หมู่ที่ ............ 
                 ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ................................. ...... จังหวัด ........................... 
                 รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ...........................  
                 โทรศัพท์มือถือ ............................... 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   

 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

   รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
  หกเดือน จ านวน ๒ รูป 

            หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพัก    
                 พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
            เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................ ................................................. 
 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
หอพัก ๒๕๕๘ และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค าขอ  
            ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่                               (..................................................)      
                                                                วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 

ความเห็น ... 

๑๕๒



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 

- ๒ - 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 
 

 
 

              ค ำสัง่นำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๕๓



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 

แบบ หพ. ๑๐  

 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน       
    

เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดอืน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

            ๑.๑ ชื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ....................................................................... .............................................. 
            ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน 
                

                       

            ๑.๓ ที่อยู่ของผู้ต่ออายุใบอนุญาต 
 

                  ตั้งอยู่ เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................ ถนน ........................................ หมู่ที่ ........... 
                  ต าบล/แขวง ............................... อ าเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................................ 
                  รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ ............................. โทรสาร .................. ......... 
                  โทรศัพท์มือถือ ...................................... 
                  ๑.๔ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 
ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
        ส าเนาทะเบียนบ้าน  
        รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
            หกเดือน จ านวน ๒ รูป 

                 หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อม 
                      พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น   
                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ....................................................................... .................................................   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                      ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นขออนุญาต 
                                                                   (..................................................) 
                             วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 

ความเห็น ... 

๑๕๔



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 

- ๒ - 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 
 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๕๕



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 
 

แบบ หพ. ๑๑  
  

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 
  

   

 เขียนที่ ....................................................... 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบแทนใบอนุญำต 
 
                      

         ๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต .................................................................................................................  
         ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน 
                

                       

๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               ตั้งอยู่ เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ .............. 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................ 
               รหัสไปรษณีย์ ........... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ............................. 
               โทรศัพท์มือถือ ...................................... 
        ๑.๔ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวนัที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. .... ...............  
 

        ๑.๕ ชื่อหอพัก ................................................................. .............. ประเภท     ชาย      หญิง 
                   

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 
 

        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
        ส าเนาทะเบียนบ้าน  
        รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
            หกเดือน จ านวน ๒ รูป 

                 หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อม 
                      พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น   
                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ...................................................................................................................... .. 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                               (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 

ความเห็นของ ... 

๑๕๖



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 
- ๒ - 

 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 
ต าแหน่ง ........................................................................... 

 
 
 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
      ลงชื่อ ..........................................................  
                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 
1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

๑๕๗



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ หพ. ๑ - ๑  

(ข้อ ๓ วรรคท้าย) 

ครุฑ 

 ที ่...................................... 

เลขทะเบียน...................... 

ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้ 

.................................................... (ชื่อสถานศึกษา) ................................................ 
 
ประกอบกิจการหอพักประเภท .................................... ใชช้ื่อว่า หอพัก..........................................................................
ตั้งอยู่ เลขที ่................................ ซอย/ตรอก ................................................. ถนน .....................................................
หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ........................................... 
  
       ออกให้ ณ วันที่ ......... เดอืน ............................... พ.ศ. ............... 
 
 
 

               ลายมือชื่อ........................................................... 
                                      นายทะเบียน 

                                                      (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๘



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ หพ. ๒ – ๑ 

(ข้อ ๕) 

  
ครุฑ 

ที่ ....................................... 

เลขทะเบียน ...................... 

ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้  
                 

..............................(ชื่อ – สกลุ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)...................................... 
 
ประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อว่า หอพัก...........................................................................ประเภท ........(ชาย/หญิง)........ 
ใช้สถานทีต่ั้งอยู่เลขที ่................... ซอย/ตรอก ......................................... ถนน ……………………………..... หมู่ที่ ............ 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด  ............................................................. 
วันออกใบอนุญาต วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ....................... 
วันทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
  
       ออกให้ ณ วันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 
 
 

               ลายมือชื่อ........................................................... 
                                     นายทะเบียน 

                              (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๙



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

 
รูปถ่าย 

ผู้ได้รับอนุญาต 

ตราประทับ 
อปท.แต่ละท้องถิ่น 

แบบ หพ. ๙ – ๑  

(ข้อ ๒๙) 

  
ครุฑ 

ที่ ..................................... 

เลขทะเบียน................................................... 

ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้  
 

 (นาย/นาง/นางสาว)....................(ชื่อ-สกุล)......................... 
 
อยู่ที่บ้านเลขที ่................... ซอย/ตรอก ................................... ถนน .............................................. หมู่ที ่.................... 
ต าบล/แขวง.............................................. อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวดั .......................................... 
เป็นผู้จัดการหอพักใช้ชื่อว่า หอพัก ............................................................................... ประเภท ........(ชาย/หญิง)........ 
อนุญาตระหว่างวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ............. .ถึงวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .......... 
  
 ออกให้ ณ วันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ...................... 
 
 
 

                ลายมือชื่อ........................................................... 
                                   นายทะเบียน 

               (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๖๐



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก จ : รายชือ่บริษัทประกันวินาศภัย และ ที่ตัง้ส านักงานใหญ่
NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND HEAD OFFICE

ที่ ชื่อบริษัท/COMPANIES ส านักงานใหญ่/HEAD OFFICE
1 บริษัท สัจจะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 421, 423 ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี 3 421-423 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood,

Sajja Insurance Co., Ltd. (Public) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Pakkred, Nonthaburi 11120
บริษัท กมลประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร.      : 0-2502-2999 Tel. :  0-2502-2999
Kamol Insurance Co., Ltd. (Public) โทรสาร :  0-2502-2955 Fax :  0-2502-2955
(ชื่อเดิม : บริษัท กมลสุโกศลประกันภัย จ ากัด) เว็บไซต์ : www.kamolinsurance.com Website : kamolinsurance.com
(Formerly : Kamolsukosol Insurance Co., Ltd.) อีเมล์    : info@kamol.co.th E-mail    : info@kamol.co.th

2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 25 ถนนสาธรใต้ 25 South Sathorn Road,
Bangkok Insurance Public Co., Ltd. ข.ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Sathorn, Bangkok 10120

โทร.      :  0-2285-8888 Tel. : 0-2285-8888 
โทรสาร :  0-2610-2152 Fax : 0-2610-2152
เว็บไซต์ : www.bki.co.th Website : www.bki.co.th
อีเมล์    : pr_bki@bki.co.th E-mail    : pr_bki@bki.co.th

3 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ 1122 KPI Tower New Petchburi
Krungthai Panich Insurance Public Co., Ltd. ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ขว.มักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400 Makkasan, Ratchathewi Bangkok 10400
(ชื่อเดิม : บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 0-2624-1111 Tel. : 0-2624-1111
(Formerly : E.T.B. Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2624-1234 Fax : 0-2624-1234

เว็บไซต์ : www.kpi.co.th Website : www.kpi.co.th
อีเมล์    : - E-mail    : -

4 บ. เอ็ม เอส ไอ จี  ประกันภัย (ประเทศไทย) จก. 1908   อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 1908 MSIG New Petchburi Road,
MSIG Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. ข.บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Huaykwang, Bangkok 10310
(ชื่อเดิม บริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จ ากัด) โทร.      : 0-2788-8888 Tel. : 0-2788-8888
(Formerly : Aviva Insurance (Thai) Co., Ltd.) โทรสาร : 02-716-6611 Fax : 0-2716-6611
(ชื่อเดิม : บริษัท  ซีจียู ประกันภัย (ไทย) จ ากัด) เว็บไซต์ : www.msig-thai.com Website : http://www.msig-thai.com
(Formerly :  CGU Insurance (Thai) Co., Ltd.) อีเมล์    : - E-mail    : -

5 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 408/1 ถนนรัชดาภิเษก 408/1 Rachadaphisek Road,
Charan Insurance Public Co., Ltd. ข.สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Huaykwang, Bangkok 10310

โทร.      : 0-2276-1024 Tel. : 0-2276-1024
โทรสาร : 0-2275-4919 Fax : 0-2275-4919
เว็บไซต์ : charaninsurance.com Website : -
อีเมล์    : chrins@cathinet.com E-mail    : -

๑๖๑

ภาคผนวก จ
รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัย และ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND HEAD OFFICE



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก จ : รายชือ่บริษัทประกันวินาศภัย และ ที่ตัง้ส านักงานใหญ่
NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND HEAD OFFICE

ที่ ชื่อบริษัท/COMPANIES ส านักงานใหญ่/HEAD OFFICE
6 บ. คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 968 U Chuliang Bldg., 15th Floor, Rama IV Rd., Silom,

QBE Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
(ชื่อเดิม : บริษัท เจเนอรัล คิวบีอี ประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 0-2624-1000 Tel. : 0-2624-1000
(Formerly : General QBE Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2238-0838 Fax :  0-2238-0838

เว็บไซต์ : www.qbe.co.th Website : www.qbe.co.th
อีเมล์    : infothai@qbe.com E-mail    : infothai@qbe.com

7 บริษัท อลิอันช์ ซี.พี. ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น19 ถนนสีลม 313 C.P. Tower, 19th Floor, Silom Road,

Allianz C.P. General Insurance Public Co., Ltd. ) เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
(ชื่อเดิม : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ประกันภัย จ ากัด ) โทร.      : 0-2638-9000 Tel. : 0-2638-9000
(Formerly : Charoen Pokphand Insurance Co., Ltd. ) โทรสาร : 0-2638-9050 Fax : 0-2638-9050

เว็บไซต์ : www.allianzcp.com Website : www.allianzcp.com
อีเมล์    : contact@allianzcp.com E-mail    : contact@allianzcp.com

8 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์  ถนนพระราม 4 3675 Rama 4 Road,
Chao Phaya Insurance Public Co., Ltd. ข.พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Klongtoey, Bangkok 10110

โทร.      : 0-2648-6680 Tel. : 0-2648-6680
โทรสาร : 0-2648-6419 Fax : 0-2648-6419
เว็บไซต์ : www.cpyins.com Website : www.cpyins.com
อีเมล์    : info@cpyins.com E-mail    : info@cpyins.com

9 บ.เอฟพจีี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 52 ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 24 ถนนสีลม 52 Thaniya Plaza, 24th Floor,   Silom Road,

 FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLICPublic Co., Ltd. ข.สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
บ.ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร.      : 0-2231-2640 Tel. : 0-2231-2640
Chubb Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. โทรสาร : 0-2231-2653 Fax : 0-2231-2653
(ชื่อเดิม : บริษัท น่านฟ้าประกันภัย จ ากัด) เว็ปไซด์ : www.chubb.com Website : www.chubb.com
(Formerly : Nan Fah Insurance Co., Ltd.) อีเมล์    : - E-mail    : -

10 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 36/68-69 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)36/68-69 PS Tower 20th Building,

China Insurance (Siam) Public Co., Ltd. ขว.คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 Asoke Road, Wattana, Bangkok 10110
โทร.      : 0-2261-3680-9 Tel. : 0-2261-3680-9 
โทรสาร : 0-2261-3690 , 0-2259-1402 Fax : 0-2261-3690 , 0-2259-1402
เว็บไซต์ : www.chinains.co.th Website : www.chinains.co.th
อีเมล์    : cics@chinains.co.th E-mail    : cics@chinains.co.th
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11 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,

Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 YanNawa, Bangkok 10120
โทร.      : 0-2239-2200 Tel. :  0-2239-2200
โทรสาร : 0-2248-7850 Fax : 0-2248-7850
เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th Website : www.dhipaya.co.th
อีเมล์    : webmaster@dhipaya.co.th E-mail    : webmaster@dhipaya.co.th 

12 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 97, 99 ถนนราชด าเนินกลาง 97, 99 Ratchadamnoen Klang Road,
Deves Insurance Public Co., Ltd. ข.บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 Pranakorn, Bangkok 10200
 โทร.      : 0-2670-4444 Tel. : 0-2670-4444

โทรสาร :  0-2280-0399 Fax :  0-2280-0399
เว็บไซต์ : www.deves.co.th Website : www.deves.co.th
อีเมล์     : dvsins@deves.co.th E-mail    : dvsins@deves.co.th

13 บริษัท ซิกน่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7,10 ถ.เพลินจิต 589 QHouse 7th 10th, Floor,Ploenchit Road,
CIGNA Insurance Public Co., Ltd. แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Patumwan, Bangkok 10330
(ชื่อเดิม : บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร.      : 0-2651-5995 Tel. : 0-2651-5995
(Formerly : Thai Charoen Insurance Public Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2650-9720 Fax : 0-2650-9720

เว็บไซต์ : www.CIGNA.com Website : www.CIGNA.com
อีเมล์    : tci@tci.co.th E-mail    : tci@tci.co.th

14 บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทยประกันภัย  ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต 34/3  Ploenchit Road,
Thai Insurance Public Co., Ltd. ข.ลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Patumwan, Bangkok 10330

โทร.      : 0-2613-0100 Tel. : 0-26130100
โทรสาร : 0-2652-2870-2 Fax : 0-2652-2870-2
เว็บไซต์ : www.thaiins.com Website :  www.thaiins.com
อีเมล์    : tic@thaiins.com E-mail    : tic@thainins.com

15 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนส่ีพระยา 295 Siphaya Road,
Mittare Insurance Public Co.,Ltd. ข.ส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
(ชื่อเดิม : บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จ ากัด) โทร.      :  0-2640-7777 Tel. :  0-2640-7777
(Formerly : Thai Prasit Insurance Co., Ltd.) โทรสาร :  0-2640-7799 Fax :  0-2640-7799

เว็บไซต์ : www.mittare.com Website : www.mittare.com
อีเมล์    : webmaster@mittare.com E-mail    : webmaster@mittare.com
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16 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 34 ซ.สุขุมวทิ 4 (นานาใต้) ถ.สุขุมวทิ ขว.คลองเตย เขตคลองเตย 34 Soi Na Na Tai, Sukhumvit Rd., Klongtoey, 

The Thai United Insurance Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร 10110 Bangkok 10110
โทร.      :  0-2253-4343, 4141 Tel. :  0-253-4343, 4141
โทรสาร : 0-2254-8877 Fax : 0-2254-8877
เว็บไซต์ : www.thaipat.co.th Website : www.thaipat.co.th
อีเมล์ : complaint@thaipat.co.th , contact@thaipat.co.th E-mail: complaint@thaipat.co.th , contact@thaipat.co.th

17 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั่นที่ 24-25 33/4 Building A, The 9th Towers, 24th–25th Fl., Rama 9 Rd.,

The Falcon Insurance Public Co., Ltd.   ถ.พระราม 9 ขว.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310 Huay Khwang, Bangkok 10310
(ชื่อเดิม: บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)) โทร.      : 0-2676-9888 Tel. : 0-2676-9888
(Formerly :Thai Commercial Insurance Public Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2676-9898 Fax : 0-2676-9898

เว็บไซต์ : www.falconinsurance.co.th Website : www.falconinsurance.co.th
อีเมล์ : fcicustomerservice@falconinsurance.co.th E-mail : fcicustomerservice@falconinsurance.co.th

18 บ. ซมโปะ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จก. 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 990 Rama IV Road,
Sompo Japan Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Silom, Bangrak, Bangkok 10500
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด โทร.      : 0-2636-2333 Tel. : 0-2636-2333
Sompo Japan Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. โทรสาร : 0-2119-3000 Fax : 0-2119-3000
(ชื่อเดิม : บริษัท ไทย-ยาซึดา ประกันภัย จ ากัด) เว็บไซต์ : www.sompojapanthai.com Website : www.sompojapanthai.com
(Formerly : Thai-Yasuda Insurance Co., Ltd.) อีเมล์    : Info@sompojapanthai.com E-mail    : Info@sompojapanthai.com

19 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 126/2 ถนนกรุงธนบุรี 126/2 Krungthonburi Road,
Thaisri Insurance  Public Co., Ltd. ข.บางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 Klongsan, Bangkok 10600
(จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บ.มหาชน จก.เมื่อวันที่ 19 ก.ย.54) โทร.      :  0-2878-7111 Tel. : 0-2878-7111
(ชื่อเดิม : บริษัท ไทยศรีซูริคประกันภัย จ ากัด) โทรสาร  : 0-2439-5776 Fax : 0-2439-5776
(Formerly : Thai  Zurich Insurance Co,. Ltd.) เว็บไซต์ : www.thaisri.com Website : www.thaisri.com

อีเมล์    : info@thaisri.com E-mail    : info@thaisri.com
20 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาธรเหนือ 160 North Sathorn Road,

Thai Setakij Insurance Public Co., Ltd. ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
โทร.      : 0-2630-9055 Tel. : 0-2630-9055 
โทรสาร : 0-2237-4621,4624 Fax : 0-2237-4621,4624
เว็บไซต์ : www.tsi.co.th Website : www.tsi.co.th
อีเมล์    : info@thai-setakij.com E-mail    : info@thai-setakij.com
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21 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3,5 999/1 The nine Tower 2th- 3th, 5th  Floor,

Thanachart Insurance Co., Ltd. 999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 ข.สวนหลวง 999/3 ,  4th Floor, Rama 9 Road,

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Suanluang Bangkok 10250
โทร.     : 0-2308-9300 Tel. : 0-2308-9300
โทรสาร : 0-2308-9333 Fax : 0-2308-9333
เว็บไซต์ : www.thanachartinsurance.co.th Website : www.thanachartinsurance.co.th
อีเมล์    : - E-mail    : -

22 บ.ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 100/100 Vongvanij Complex Building B, 29th Floor,

Phoenix Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. ถ.พระรามเก้า ขว.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310  Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
(ชื่อเดิม : บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 0-2290-0555 Tel. : 0-2290-0555
Formerly : Dhanavat Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2290-2350 Fax  : 0-2290-2350

เว็บไซต์ : www.Phoenix-ins.co.th Website : www.Phoenix-ins.co.th
อีเมล์    : Info@Phoenix-ins.co.th E-mail    : Info@Phoenix-ins.co.th

23 บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 100/47-55 ชั้นที่ 25,26,27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100/47-55, 25th-27th Floor, Sathorn Nakorn Tower

Navakij Insurance Public Co., Ltd. 90/3-6 ชั้น 1 อาคารสาธรธานี  ถนนสาทรเหนือ 90/3-6, 1st floor, Sathornthani, North Sathorn Road,

แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 Bangrak, Bangkok 10500
โทร.      : 0-2636-7900 , 0-2238-5058 Tel. : 0-2636-7900 , 0-2238-5058
โทรสาร : 0-2636-7997-9 Fax : 0-2636-7997-9

 เว็บไซต์ : www.navakij.co.th Website : www.navakij.co.th
อีเมล์    : marketing@navakij.com E-mail    : marketing@navakij.com

24 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 2 อ.จัสมินซิต้ี ชั้น14-15,17 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) 14th-15th, 17th Floor, 2 Jasmin City Tower, Sukumvit 23,

LMG Insurance Public Co., Ltd. ถ.สุขุมวิท ขว.คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana,  Bangkok 10110

(ชื่อเดิม : บ.นารายณ์สากลประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 0-2661-6000 Tel. : 0-2661-6000
(Formerly: Narai InternationalInsurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2665-2728 Fax :0-2665-2728
(เปล่ียนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547) เว็ปไซด์ : www.lmginsurance.co.th Website : www.lmginsurance.co.th

25 บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 767 Bangkok-Nontaburi Road,
Nam Seng Insurance Public Co., Ltd. ข.บางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 Bangsue, Bangkok 10800

โทร.      : 0-2911-4488 Tel. : 0-2911-4488
โทรสาร : 0-2911-4477 Fax : 0-2911-4477
เว็บไซต์ : www.namsengins.co.th Website : www.namsengins.co.th
อีเมล์    : email@namsengins.co.th E-mail    : email@namsengins.co.th
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26 บ.บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 175 -177 ถนนสุรวงศ์ 175 -177 Surawong Road,

Bangkok Union Insurance Public Co., Ltd. ข.สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
โทร.      : 0-2233-6920 - 9, 0-2238-4111 Tel. : 0-2233-6920 - 9, 0-2238-4111
โทรสาร :  0-2237-1856 Fax : 0-2237-1856
เว็บไซต์ : www.bui.co.th Website : www.bui.co.th
อีเมล์    : hr@bui.co.th E-mail    : hr@bui.co.th

27 บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด (มหาชน) 26/5-8, 26/10-11และ 26/16-19 อาคารอรกานต์ ชั้น 126/5-8, 26/101-11and 26/16-19,
Safety Insurance Public Co., Ltd. ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 Chidlom Road, Pathumwan, Bangkok  10330

โทร.      : 0-2257-8000 Tel. : 0-2257-8000
โทรสาร : 0-2253-3701 Fax : 0-2253-3701
เว็บไซต์ : www.safety.co.th Website : www.safety.co.th
อีเมล์    : webmaster@safety.co.th E-mail    : webmaster@safety.co.th 

28 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 71 ถนนดินแดง 71 Dindaeng Road,
Thaivivat Insurance Public Co., Ltd. ข.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
(Formerly : Pacific Insurance Public Co,. Ltd.) โทร.      : 0-2695-0800 Tel. : 0-2695-0800

โทรสาร : 0-2248-4975 - 4575 Fax : 0-2248-4975 - 4575
เว็บไซต์ : www.thaivivat.co.th Website : www.thaivivat.co.th
อีเมล์    :- E-mail    :-

29 บ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จ ากัด 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ 40th Fl., Empire Tower, 195 South Sathorn Rd.

Tokio Marihe Sri Muahg Insurance Public Co., Ltd. ขว.ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
เปล่ียนชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 โทร.      : 0-2686-8888 Tel. : 0-2686-8888
(ชื่อเดิม :บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จ ากัด ) โทรสาร : 0-2686-8602 Fax : 0-2686-8602
(Formerly : Sri Muang Insurance Co., Ltd.) เว็บไซต์ : www.tokiomarine.co.th Website :www.tokiomarine.co.th

อีเมล์    : info@tokiomarine.co.th E-mail    : info@tokiomarine.co.th
30 บ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ ากัด 87/2 อ.ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซ่ัน เพลส ชั้น16 ยูนิต 1601-160787/2  CRC Tower, All Seasons Place, 16 th Floor, Unit 1601-1607, 

Generali Insurance (Thailand) Co., Ltd. ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

(ชื่อเดิม : บริษัท พรภัทรประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 0-2685-3828 Tel. : 0-2685-3828
(Formerly : Pornpat Insurance Co,. Ltd.) โทรสาร : 0-2685-3830 Fax : 0-2685-3830

เว็บไซต์ : www.generali.co.th Website : www.generali.co.th
อีเมล์    : info@generali.co.th E-mail    : info@generali.co.th

๑๖๖
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31 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ ากัด 9/81 ซ.รัชประชา 2 แขวงลาดยาว 9/81 Ratchapracha 2 ,ladyao

Phutthatham Insurance Co., Ltd. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Chatuchak, Bangkok 10800
โทร.      : 0-2585-9009 Tel. : 0-2585-9009
โทรสาร : 0-2911-0994 Fax : 0-2911-0994
เว็บไซต์ : www.phutthatham.com Website : www.phutthatham.com
อีเมล์    : pti@phutthatham.com E-mail    : pti@phutthatham.com

32 บ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 123  อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก 123 Rachadaphisek Road
Thai Paiboon Insurance Public Co., Ltd. เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 Dindaeng, Bangkok 10400
เปล่ียนชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โทร.      : 0-2246-9635-54 Tel. : 0-2246-9635-54
(ชื่อเดิม : บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด) โทรสาร : 0-2246-9660-1 Fax : 0-2246-9660-1
(Formerly : Paiboon Insurance Co., Ltd.) เว็บไซต์ : www.thaipaiboon.com Website : www.thaipaiboon.com

อีเมล์    : communic@thaipaiboon.com E-mail    : communic@thaipaiboon.com
33 บ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จก.  222  อาคารวรวิทย์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์  222 Voravit Building 9th Floor,Surawong Rd,

AIG Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. ข.ส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Sipraya, Bangrak, Bangkok 10500
เปล่ียนชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
(ชื่อเดิม บ.ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) จก. โทร.      : 0-2649-1000 Tel. : 0-2649-1000
(Formerly :Chartis Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.)โทรสาร : 0-2658-0620 Fax : 0-2658-0620
เปล่ียนชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2552 เว็บไซต์ : www.chartisinsurance.co.th Website : www.chartisinsurance.co.th
(ชื่อเดิม : บ.เอ ไอ จี ประกันวนิาศภัย (ประเทศไทย) จ ากัด) อีเมล์    :- E-mail    :-
(*ชื่อเดิม : บริษัท ไพศาลประกันภัย จ ากัด)

34 บ.ศรอียุธยา เจนเนอรลั ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 898 อ.เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น18 โซน A  ถ.เพลินจิต 898 Ploenchit Tower,18th Floor, Zone A,

Sri Ayudhya General  Insurance Public Co., Ltd. ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Ploenchit Rd,Lumpini, Patumwan, Bkk 10330

(จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บ.มหาชน จก.เมื่อวนัที่ 3 ตค.54 โทร.      : 0-2657-2555 Tel. : 0-2657-2555
(ชื่อเดิม: บรษัิท ศรอียุธยา เจนเนอรลั ประกันภัย จ ากัด โทรสาร : 0-2657-2500 Fax : 0-2657-2500
(Formerly : Sri Ayudhya General  Insurance Co., Ltd.) เว็บไซต์ : www.sagi.co.th Website : www.sagi.co.th
(ชื่อเดิม : บริษัท บีที ประกันภัย จ ากัด) อีเมล์    : Info@sagi.co.th E-mail    : Info@sagi.co.th
(Formerly : BT Insurance Co., Ltd.)
(ชื่อเดิม : บริษัท ไทยธนกิจประกันภัย จ ากัด )
(Formerly : Thai Thanakit Insurance Co., Ltd.)

๑๖๗
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ที่ ชื่อบริษัท/COMPANIES ส านักงานใหญ่/HEAD OFFICE
35 บ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 25 อ.กรุงเทพประกันภัย / YWCA ชั้น 22 และ ชั้น 23 25 Bangkok Insurance Bldg., YMCA, 22th, 23th Floor,

AIOI Bangkok  Insurance Public Co., Ltd. ถ.สาทรใต้ ข.ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120

(ชื่อเดิม : บริษัท วิธสินประกันภัย จ ากัด ) โทร.      : 0-2620-8000 Tel. :  0-2620-8000
(Formerly : Wilson Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2620-8032 Fax : 0-2620-8032
(เปล่ียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548) เว็บไซต์ : www.aioibkkins.co.th Website : www.aioibkkins.co.th

อีเมล์    : pr@aioibkkins.co.th E-mail    : pr@aioibkkins.co.th 
36 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 121/14-29,121/32,121/38,121/50,121/53,121/65-67,121/104  121/14-29,121/32,121/38,121/50,121/53,121/65-67,121/104

Viriyah Insurance Public Co., Ltd. ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 Rachadaphisek Road, Dindaeng, Bkk 10400
โทร.     : 0-2641-3500 Tel. : 0-2641-3500
โทรสาร : 0-2641-3205 Fax :  0-2641-3205
เว็บไซต์ : www.viriyah.co.th Website : www.viriyah.co.th
อีเมล์    : info@viriyah.co.th E-mail    : info@viriyah.co.th

37 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ ากัด 44/1 อ.รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก ขว.ห้วยขวาง44/1 Rungrojthanakul 12th floor Ratchadapisek Rd,

Siam City Insurance Co., Ltd. เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310
(ชื่อเดิม : บริษัท สยามซิต้ีอินชัวรันส์ จ ากัด) โทร.      : 0-2202-9500 Tel. : 0-2202-9500
(Formerly : Siam City Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2202-9555 Fax : 0-2202-9555
เปล่ียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2547 เว็บไซต์ : www.scil.co.th Website : www.scil.co.th

อีเมล์    : siamcityinsurance@scil.co.th E-mail    : siamcityinsurance@scil.co.th
38 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 462/1-5 ถนนส่ีพระยา 462/1-5 Siphaya Road,

Union Insurance Public Co., Ltd. ข.มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
โทร.      : 02-236-0049 Tel. : 02-236-0049
โทรสาร :  02-236-1300 Fax : 02-236-1300
เว็บไซต์ : www.union-insurance.com Website : www.union-insurance.com
อีเมล์    : info@union-insurance.com E-mail    : info@union-insurance.com

39 บริษัท สหมงคลประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาภิเษก 20) ถนนรัชดาภิเษก 259 Ratchawong Road,
Union Prospers Insurance Public Co., Ltd. แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Sampanthawong, Bangkok 10100

โทร.      : 0-2687-7777 Tel. : 0-2687-7777
โทรสาร : 0-2687-7750 Fax : 0-2687-7750
เว็บไซต์ : www.upp.co.th Website : www.upp.co.th
อีเมล์    : information@upp.co.th E-mail    : information@upp.co.th

๑๖๘
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40 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 2/4 Siam Commercial Samaggi Insurance Tower, 

Chubb Samaggi Insurance Public Co., Ltd. ข.ทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 12th Floor, Vipavadi-Rangsit Rd., Thung Song

บริษัท สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 10210  Hong, Luksi, Bangkok 10210

 Samaggi Insurance Public Co., Ltd. โทร.      : 0-2555-9100 Tel. : 0-2555-9100
บ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จก.(มหาชน) โทรสาร : 0-2955-0151 Fax : 0-2955-0151
The Siam Commercial Samaggi Insurance Public Co., Ltd.เว็บไซต์ : www.scsmg.co.th Website : www.scsmg.co.th
(ชื่อเดิม : บ.สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อีเมล์    : samaggi@samaggi.co.th E-mail    : samaggi@samaggi.co.th
(Formerly : Samaggi Insurance Public Co., Ltd.)

41 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 492-494 Rachadaphisek Road,
Assets Insurance Public Co., Ltd. เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Huaykwang, Bangkok 10320

โทร.      : 0-2792-5555 Tel. : 0-2792-5555
โทรสาร : 0-2541-4036 Fax : 0-2541-4036
เว็บไซต์ : www.asset.co.th Website :  www.asset.co.th
อีเมล์    : praic@asset.co.th E-mail    :  praic@asset.co.th

42 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก 313 Srinakarin Road,
Synmunkong Insurance Public Co., Ltd.  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
 โทร.      : 0-2378-7000  (60 สาย) Tel. : 0-2378-7000   (60 สาย)

โทรสาร : 0-2378-3322 , 0-2379-3799 Fax : 0-2378-3322 , 0-2379-3799
เว็บไซต์ : www.smk.co.th Website : www.smk.co.th
อีเมล์    :- E-mail    :-

43 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด 315 ชั้น G - ชั้น 1-7 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ถ.สีลม 315  G Floor 1st- 7rd Floor,  Silom Road,

South East Insurance  Co., Ltd. ข.บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
เปล่ียนชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 โทร.      : 0-2631-1311 Tel. : 0-2631-1311
(ชื่อเดิม : บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000)  จ ากัด)  โทรสาร : 0-2237-7409 Fax : 0-2237-7409
(Formerly : South East Insurance Co., Ltd.) เว็บไซต์ : www.seic.co.th Website : www.seic.co.th

44 บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 364/29 ถนนศรีอยุธยา 364/29 Sri Ayudhaya Road,
Indara Insurance Public Co., Ltd. ข.ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Phayathai, Bangkok 10400
(ชื่อเดิม : บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 0-2247-9261 - 75 Tel  :0-2247-9261 - 75
(Formerly : Interlife Insurance Co,. Ltd.) โทรสาร : 0-2247-9260, 0-2642-4454 Fax  :0-2247-9260, 0-2642-4454

เว็บไซต์ :  www.indara.co.th Website : www.indara.co.th
อีเมล์    : motorcl@indara.co.th E-mail    : motorcl@indara.co.th

๑๖๙
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45 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย  (ประเทศไทย) จ ากัด 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ 1 Empire Tower, 39th  Floor, Silom Road,

KSK Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120
เปล่ียนชื่อใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 โทร.      : 0-2022-1111 Tel. :0-2022-1111
บริษัท คูเนีย ประกันภัย  (ประเทศไทย) จ ากัด โทรสาร  : 0-2022-1122 Fax : 0-2022-1122
Kurnia Insurance (Thailand) Co., Ltd.) เว็บไซต์ : http://thailand.kurnia.com Website : http://thailand.kurnia.com
(ชื่อเดิม : บริษัท เอเชียไดนามิคประกันภัย จ ากัด) อีเมล์     : natrada@kurnia.co.th E-mail    : natrada@kurnia.co.th
(Formerly : Asia Dynamic Insurance Co,. Ltd.) 

46 บริษัท เอเซียประกันภัย 1950 จ ากัด (มหาชน) 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชด าริ 183 Regent House 12th Floor, Rajdamri Road,

Asia Insurance 1950  Public Co., Ltd. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
(ชื่อเดิม : บริษัท เอเซียสากลประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 02-869-3399 Tel. : 02-869-3399
(Formerly : Asia International Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 02-250-5277 Fax : 02-250-5277

เว็บไซต์ : www.asiainsurance.co.th Website : www.asiainsurance.co.th
อีเมล์    : webmaster@aii.co.th E-mail    : webmaster@aii.co.th

47 บริษัท เอราวัณประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 292 ถนนเยาวราช  แขวงจักรวรรดิ 292 Yaowaraj Road, jaggawad,
Erawan Insurance Public Co., Ltd.  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 Sampanthawong, Bangkok 10100
(ชื่อเดิม : สินธานีประกันภัย จ ากัด) โทร.      : 0-2224-0056 Tel. : 02-224-0056
(Formerly : Sintanee  Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2221-1390 Fax : 02-221-1390

เว็บไซต์ : www.erawanins.com Website : www.erawanins.com
อีเมล์    : eichotline@erawanins.com E-mail    : eichotline@erawanins.com

48 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 1168/67 ชั้น 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 23rd Fl., Lumpini Tower, 1168/67 Rama 4 Rd,
AXA  Insurance Public Co., Ltd. ข.ทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 Sathorn, Bangkok 10120 
(ชื่อเดิม : บริษัท วงัโดมประกันภัย จ ากัด (มหาชน)) โทร.      : 0-2118-8000 Tel. : 0-2118-8000
(Formerly : Vendome Assurance Public Co., Ltd.) โทรสาร  : 0-2285-6383 Fax : 0-2285-6383

เว็บไซต์ : www.axa.co.th Website : www.axa.co.th
อีเมล์    : axathai@axa-insurance.co.th E-mail    : axathai@axa-insurance.co.th

49 บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 75 WHITE GROUP1 6th Rubia Sukumvit 42 Rd,
Tune Insurance Public Co., Ltd. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Phra Khanong, Klongtoey, Bangkok 10110
(ชื่อเดิม : บริษัท โอสถสภาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)) โทร.      :  0-2769-9888 Tel. :  0-2769-9888 
(Formerly : Osotspa Insurance Public Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2769-9801-3 Fax : 0-2769-9801-3

เว็บไซต์ : www.osi.co.th Website : www.osi.co.th
อีเมล์    : data@osi.co.th E-mail    : data@osi.co.th

๑๗๐

ภาคผนวก จ
รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัย และ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND HEAD OFFICE



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
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ที่ ชื่อบริษัท/COMPANIES ส านักงานใหญ่/HEAD OFFICE
50 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด  (มหาชน) 252  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง 252 Muang Thai Complex 

Muang Thai Insurance Public Co., Ltd. เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Rachadaphisek Rd, Huaywang, Bangkok 10310

(ชื่อเดิม : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด) โทร.      : 0-2290-3333 Tel. : 0-2290-3333
(Formerly : Muang Thai Life Assurance Co., Ltd.) โทรสาร  :0-2290-2033 Fax :  0-2290-2033
หมายเหตุ : ภัทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เว็บไซต์ : www.muangthaiinsurance.com Website : www.muangthaiinsurance.com
และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด ได้ควบ อีเมล์    : info@muangthainsurance.com E-mail    : info@muangthainsurance.com
รวมกิจการกันและจดทะเบียนเปล่ียนชื่อใหม่เป็น

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

 เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2551

51 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) 121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก121/89 R.S.Tower31st Floor,Rachadaphisek Rd,

Thai Health Insurance Public Co., Ltd. ข.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 Dindaeng, Bangkok 10400
โทร.      : 0-2202-9200 Tel. : 0-2202-9200
โทรสาร : 0-2642-3131 Fax : 0-2642-3131
เว็บไซต์ : www.thaihealth.co.th Website : www.thaihealth.co.th
อีเมล์    : crm@thaihealth.co.th , care@thaihealth.co.th E-mail : crm@thaihealth.co.th , care@thaihealth.co.th 

52 บริษัท บูพาประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด 98 อาคารสาทรสแควร์ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถ.สาทรเหนือ38 Sathorn Square Tower,14th15th,Sathorn Rd,

Bupa Insurance (Thailand) Co., Ltd. ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
(ชื่อเดิม : บริษัท บลูครอสประกันสุขภาพ จ ากัด) โทร.      : 0-2677-0000 Tel. : 0-2677-0000 
(Formerly : Blue Cross Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2230-6545 Fax :  0-2230-6545
(เปล่ียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547) เว็บไซต์ : www.bupa.co.th Website : www. bupa.co.th

อีเมล์    : csc@bupa.co.th E-mail    : csc@bupa.co.th
53  กรุงเทพประกันสุขภาพ (บริษัท จ ากัด) 2301/2  อาคารทันตกรรม ร.พ.กรุงเทพ ชั่นที่ 6 2301/2 Bangkok Hospital 6th

Bangkok Health Insurance Co., Ltd. ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bkk. 10310

(ชื่อเดิม : บ.วานิชประกันภัยสุขภาพและเบ็ดเตล็ด จ ากัด) โทร.      :0-2769-7788 Tel. : 0-2769-7788
(Formerly : Vanich Insurance Co., Ltd.) โทรสาร  : 0-2769-7798 Fax  : 0-2769-7798

54 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั่น 21 ถนนสาทรเหนือ 152 Chartered Square 21th North Sathon Road,

Pacific Cross Health INSURANCE Public CO.,LTD. แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  Silom, Bangrak, Bangkok 10500
บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โทร.      : 0-2401-9189 Tel. :  0-2401-9189
Borirak Insurance Public Co., Ltd. โทรสาร : 0-2401-9187 Fax  : 0-2401-9187
(ชื่อเดิม : บริษัท เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ จ ากัด) เว็บไซต์ : www.Borirak.com Website : www.Borirak.com
(Formerly : Apex Health Insurance Co., Ltd.) อีเมล์    : contact@borirak.com E-mail    : contact@borirak.com

๑๗๑
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คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก จ : รายชือ่บริษัทประกันวินาศภัย และ ที่ตัง้ส านักงานใหญ่
NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND HEAD OFFICE

ที่ ชื่อบริษัท/COMPANIES ส านักงานใหญ่/HEAD OFFICE
55 บ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จก. 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30 399 Interchange  21  Building , 26-30 fl.,

Ace Ina Overseas Insurance Co., Ltd. (Thailand) ถ.สุขุมวิท ขว.คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Sukhumvit Rd,Klongtan, Wattana, Bkk 10110
(ชื่อเดิม : บริษัท เอซ อินชัวรันซ์ จ ากัด ) โทร.      : 0-2611-4040 Tel. : 0-2611-4040
(Formerly : Ace Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2611-4310 Fax : 0-2611-4310

เว็บไซต์ : www.aceinsurance.co.th Website : www.aceinsurance.co.th
อีเมล์    :- E-mail    :-

56 บรษัิท นิวอินเดียแอสชัวรนัซ์ จ ากัด สาขาประเทศไทย 65/118 อาคารช านาญเพ็ญชาติ ชั้น 14  ถนนพระราม 9 65/118 Chamnan Penjati Bldg.,14thRama 9 Rd,

New India Assurance Co., Ltd. (Thailand) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Huaykwang, Bangkok 10310
โทร.      : 0-2245-9988 Tel. : 0-2245-9980
โทรสาร : 0-2248-7109 Fax : 0-2248-7109
เวบ็ไซต์ : www.newindia.co.in , www.newindia.com Website : www.newindia.co.in , www.newindia.com

อีเมล์  : newindia@loxinfo.co.th E-mail    : newindia@loxinfo.co.th
57 บ. นิวแฮมพ์เชอรอิ์นชัวรนัส์ จ ากัด สาขาประเทศไทย 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-23 ถนนพระราม 1 21st-23rd Floor, Siam Tower,

New Hampshire Insurance Company (Thailand) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 989 Rama 1 Rd., Patumwan, Bangkok 10330
โทร.     : 0-2649-1000 Tel. : 0-2649-1000
โทรสาร : 0-2658-0620 Fax :  0-2658-0620
เว็บไซต์ : chartisinsurance.co.th Website : chartisinsurance.co.th
อีเมล์    : callcenter.th@chartisinsurance.co.th E-mail : callcenter.th@chartisinsurance.co.th

58 บ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรนัซ์ จ ากัด สาขาประเทศไทย 175 อาคารสาธรซิต็ทาวเวอร์  ชั้น14 ถนนสาทรใต้ 175 Sathorn City Tower,14th Floor,Sathorn Rd,

Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd. (Thailand) ข.ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Thungmahamek, Bangkok 10120
(ชื่อเดิม : บ.มิตซุยมารีนแอนด์ไฟร์อินชัวรันซ์ จก. โทร.      : 0-2679-6165 - 87 Tel. : 0-2679-6165 - 87
(Formerly : Mitsui Marine Fire Insurance Co., Ltd.) โทรสาร : 0-2679-6209 - 12 Fax : 0-2679-6209 - 12

เว็บไซต์ : www.ms-ins.co.th Website : www.ms-ins.co.th
59 บ.เอไอเอ จ ากัด(ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย 181 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 8 ถนนสุรวงศ์ 181 AIA Tower 1, 8th Surawong Road,

AIA Co., Ltd. (NON LIFE INSURANCE) THAILAND BRANCH ข.บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Bangrak, Bangkok 10500
(เปล่ียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554) โทร.      : 0-2352-5888 Tel. : 0-2352-5888
(ชือ่เดิม : บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชัวรันส์ จ ากัดโทรสาร : 0-2352-5889 Fax :  0-2352-5889
(Formerly : American International Assurance Co., Ltd. ) เว็บไซต์ : www.aia.co.th Website :  www.aia.co.th

อีเมล์    : th.customer@aia.com E-mail    : th.customer@aia.com
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คูมือ

การปฏิบัติงานหอพัก

กองคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กร�งเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๖๕๑ - ๖๙๕๙ โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ - ๖๘๘๑

e-mail : Thailand.crc.@gmail.com
Website : www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คูมือ

การปฏิบัติงานหอพัก

คูมือ

การปฏิบัติงานหอพัก

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ค
ูม
ือก

ารป
ฏ
ิบ
ัต
ิงานห

อพ
ัก

ต
าม

พ
ระราชบ

ัญ
ญ

ัต
ิห
อพ

ัก
 พ

.ศ
. ๒

๕
๕
๘

ค
ูม
ือก

ารป
ฏ
ิบ
ัต
ิงานห

อพ
ัก

ต
าม

พ
ระราชบ

ัญ
ญ

ัต
ิห
อพ

ัก
 พ

.ศ
. ๒

๕
๕
๘

ค
ูม
ือก

ารป
ฏ
ิบ
ัต
ิงานห

อพ
ัก

ต
าม

พ
ระราชบ

ัญ
ญ

ัต
ิห
อพ

ัก
 พ

.ศ
. ๒

๕
๕
๘



คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗๓

ภาคผนวก ฉ  
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้  
 (๑)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
               ว่าด้วยการกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทน ลักษณะและคุณสมบัติที่ใช้ในการ   

ก่อสร้างอาคาร  
 (๒)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ว่าด้วยการกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัย  
 (๓)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ว่าด้วยการกําหนดระบบการระบายนํ้า การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 (๔)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   

ว่าด้วยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ต้ังของอาคาร ระดับเนื้อที่ของที่ว่าง
ภายนอกอาคารหรือแนวอาคารฯ  

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
๖. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 




