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บทที่ 1 บทน า 
1.1 ความเป็นมา 

หนึ่งในทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติคือเยาวชน การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการ
หล่อหลอมเยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นก าลังที่ส าคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองท าให้เด็กและเยาวชนอาจต้องย้ายถิ่นและห่างไกล
จากครอบครัว จึงมีความเสี่ยงที่จะท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือถู กชัก
จูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ หอพักเป็นสถานที่ที่เด็กและเยาวชนจะต้องพ่ึงพาเป็นที่พักอาศัยในยามที่ห่างไกล 
จากครอบครัว จึงควรเป็นสถานที่ท่ีมีความสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยสูง  

หอพักจึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักและ
วัตถุประสงค์รองของการจัดบริการหอพัก หอพักควรช่วยเสริมสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็กและ
เยาวชนที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความสะดวกสบาย มีมาตรฐานให้เอ้ือต่อการพักอาศัยมีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยใน 

 

1.2 วัตถุประสงค ์
1. ประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการก ากับดูแล และการพัฒนากิจการหอพักได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

1.2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แนวทางจากมาตรฐานหอพัก ในการก าหนด
นโยบายการบริหารงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และสอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้คู่มือมาตรฐานหอพักเป็นแนวทางในการสั่งการ 
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล ส่งเสริมความร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดการ
ลงทุนในการพัฒนาและสร้างหอพักมาตรฐานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ก ากับดูแล 
2.1. คู่มือมาตรฐานหอพักจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม  ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจนและสามารถตอบข้อสงสัย
ของเจ้าของกิจการหอพักและประชาชนผู้รับบริการจากกิจการหอพักได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละพ้ืนที่ 

2.2. คู่มือมาตรฐานหอพักจะเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถก ากับดูแลให้
หอพักมีมาตรฐานที่เหมาะสมและสามารถจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้หอพักมี
การพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้นได้ 
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3. ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น 
3.1. เป็นการสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ ในหอพัก

ระหว่างการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3.2. ประชาชนที่เป็นผู้ปกครองซึ่งถือว่าเป็นผู้รับบริการสามารถจะใช้คู่มือมาตรฐานหอพักเป็น

แนวทางในการตรวจสอบหอพักและการด าเนินงานก ากับดูแลหอพักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3. เป็นการสร้างหลักประกันเชิงคุณภาพชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนท าให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ
และสบายใจต่อการส่งบุตรหลานไปศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างพ้ืนที่ 

3.4. ผู้ประกอบการหอพักสามารถจะใช้คู่มือมาตรฐานหอพักเป็นแนวทางจัดการและพัฒนาหอพัก
ของตนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น 

 
1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน  

การด าเนินการจัดท ามาตรฐานหอพักครั้งนี้จะครอบคลุมภารกิจการก ากับดูแลกิจการหอพัก ดังนี้ 
1. ด้านการอนุญาตจัดตั้งหอพักและการแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก 

2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้างหอพัก 

3. ด้านการก ากับดูแลควบคุม การร้องเรียน การเปลี่ยนแปลงประเภทหอพักและการเพ่ิมเติม
หอพักของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

4. ด้านการส่งเสริมพัฒนาหอพักให้ไดม้าตรฐาน 

 
1.4 ค านิยาม 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงแห่งพระราชบัญญัติหอพัก (พ.ศ.2558) และประกาศ
ตามพระราชบัญญัติหอพัก (พ.ศ.2558) 

มาตารา 4 “หอพัก” หมายความว่า สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการ
เรียกเก็บค่าเช่า  

“ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมี
อายุไม่เกิน 25ปี  

“หอพักสถานศึกษา” หมายความว่า หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา  
“หอพักเอกชน” หมายความว่า หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา  

“ผู้ประกอบกิจการหอพัก” หมายความว่า ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตาม
พระราชบัญญัตินี้  
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“ผู้จัดการหอพัก” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชน               
ตามพระราชบัญญัตินี้  

“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพ่ือประกันความเสียหาย          
ที่ผู้พักก่อให้เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย  

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุ 
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการปูองกันการใช้สารระเหยและกฎหมายว่าด้วยมาตรการ  
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า” เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  
“นายทะเบียน” หมายความว่า  

(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล  
(2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(4) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา  
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี

กฎหมายจัดตั้งส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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บทที่ 2 
สถานการณ์เด็กเยาวชนในสังคมไทยและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหอพัก 

 
2.1 สถานการณ์เด็กเยาวชนในสังคมไทย 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย
ของ “เด็ก” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ส่วน “เยาวชน” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ 
สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ โดยผลการศึกษาโครงสร้างประชากรเด็กและเยาวชนในประเทศไทย  
จากข้อมูลของส านักบริหารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พบว่า พ.ศ. 2560 ประเทศไทย  
มีประชากรเด็กและเยาวชนจ านวน 21,829,281 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98 ของประชากรทั้งประเทศ โดยมี
รายละเอียดของประชากรเด็กและเยาวชนดังตางรางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรเด็กเยาวชนจ าแนกชาย - หญิง 

ประชากร ชาย(คน) หญิง (คน) รวม ร้อยละ 
เด็ก (0-17 ปี) 

- 0-5 ปี 
- 6-12 ปี 
- 13-17 ปี 

7,301,372 
2,334,464 
2,868,220 
2,098,688 

6,905,564 
2,203,585 
2,709,665 
1,992,314 

14,206,936 
45,308,049 
5,577,885 
4,091,002 

21.46 
 

เยาวชน (18-25 ปี) 3,893,369 3,728,976 7,622,345 11.52 
อายุ 25 ปีขึ้นไป 21,270,165 23,089,057 44,359,222 67.02 
ประชากรทั้งประเทศ 32,464,906 33,723,597 66,188,563 100 
(ท่ีมา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อ้างถึงใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน, ธันวาคม 2560) 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประชากรเด็กมีจ านวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง เช่นเดียวกับประชากร
เยาวชนที่มีจ านวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง หรือกล่าวได้ว่าประชากรเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีจ านวน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ขณะที่ประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มโครงสร้างประชากรของสังคมไทยในอนาคตจะมีประชากรชายมากกว่าหญิง 

หากพิจารณาโครงสร้างประชากรเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 5 ปีย้อนหลังระหว่างพ.ศ. 2556 - 
2560 พบว่า มีจ านวนลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับจ านวนประชากรทั้งประเทศ ดังภาพเปรียบเทียบต่อไปนี้  
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจ านวนเด็กและเยาวชนย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 

(ท่ีมา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อ้างถึงใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน, ธันวาคม 2560) 
 
สถานการณ์สังคมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอันเป็นผล

มาจากโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทุกหนแห่งเข้าด้วยกัน  
ซึ่งก่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม
ของผู้คนในสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างกันท าได้สะดวกรวดเร็วเกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่ เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น เป็นต้น ผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน                     
ซ่ึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงข้างต้นได้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์เสี่ยงต่อพฤติกรรม
และสวัสดิภาพของของเด็กเยาวชนในสังคมไทย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีสถานการณ์เสี่ยงที่ส าคัญ  4 สถานการณ์ 
ได้แก่ การใช้สารเสพติดในเด็กเยาวชน อนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กเยาวชน โรคติดการพนันในเด็กและเยาวชน 
และภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในเด็กเยาวชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. การใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน 
จากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจ าปี 2559 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวง  

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า สภาพการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ของเด็กเยาวชน 
ในสังคมไทยมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
และการใช้ยาเสพติดให้โทษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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1.1  การสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มเด็กเยาวชนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยผลการส ารวจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2558  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 พบว่า กลุ่มเด็กเยาวชนในช่วงอายุ 15 – 24 ปี มีการสูบบุหรี่เพ่ิมสูงขึ้น 
จากเดิมเป็นร้อยละ 15.2 สวนทางกับการสูบบุหรี่ของประชากรทั้งประเทศที่มีสัดส่วนลดลง จากร้อยละ 20.7 
เป็นร้อยละ 19.9 (ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2558, สิงหาคม 2559) ขณะที่ผลการ
ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2557 พบว่า กลุ่มเด็กเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกที่อายุน้อยลงจาก
เดิม โดยปี พ.ศ. 2550 เด็กเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ย 16.8 ปี แต่ในปี พ.ศ.2557 ลดลงเป็นอายุ 15.6 ปี
เท่านั้น (ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจ าปี 2557, ม.ป.ป.)   

ขณะเดียวกันผลการส ารวจกลุ่มนักเรียนอายุ 13-17 ปี ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ถึงมัธยมตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 ทุกสังกัดการศึกษาของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ในปี 2559 พบว่ามีเด็กสูบและติดบุหรี่ขั้นงอมแงม (Addicted to Cigarette 
Smoking) ร้อยละ 5.8 หรือจ านวนประมาณ 230,000 คน และมีเด็กท่ีติดบุหรี่อย่างหนัก (Heavily Addicted 
to Cigarettes) อีกร้อยละ 2.4 หรือจ านวนประมาณ 96,000 คน โดยสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นสูบบุหรี่มีหลาย
ปัจจัย ทั้งปัจจัยเชิงพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเยาวชนที่มีลักษณะพฤติกรรมการอยากรู้อยากลองและ  
การพยายามแสวงหาตัวตนเพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นผลมาจาก
กลุ่มเพ่ือนและการเลียนแบบเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนและปัจจัยจากสารนิโคติน  (Nicotine)  
ในบุหรี่ที่ส่งผลให้เกิดการเสพติดได้ง่าย (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ อ้างถึงใน พัชรี บุญข า, มิถุนายน 2560) 

1.2 การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากผลการส ารวจสภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และ
ภาพรวมปี 2560 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า พฤติกรรมการดื่มสุรา
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนช่วงอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

 

 
 
 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชน 
(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2561) 
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ขณะเดียวกันผลการส ารวจของกรมควบคุมโรค (มิถุนายน , 2559) พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547  
มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 64.5 หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี นอกจากนี้ผลการ
ส ารวจยังชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที
เท่านั้นก็สามารถเดินทางถึงร้านค้าท่ีจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 

โดยปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย มีสาเหตุที่ส าคัญมาจาก
พฤติกรรมการอยากรู้อยากลองการชักชวนหรือค่านิยมของกลุ่มเพ่ือนการสังสรรค์ในงานประเพณีวัฒนธรรม
ด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาด้วยการน าเสนอภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สื่อถึงความสนุก 
สนานรื่นเริงและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่ท าให้มึนเมาเกิดความผ่อนคลายลืม
ความทุกข์ไปชั่วขณะ นอกจากนี้สารแอลกอฮอล์ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ผู้ดื่มเสพติดได้โดยง่ายอีกด้วย 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป. )  

โดยผลการศึกษาเรื่องข้อเท็จจริงและตัวเลข : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัย
ปัญหาสุราของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าเด็กเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อายุเฉลี่ย 20.8 ปี 
โดยเพศชายจะเริ่มดื่มเร็วกว่าเพศหญิง โดยพฤติกรรมดังกล่า วในกลุ่มเด็กเยาวชนมีสาเหตุที่ส าคัญ  
3 ประการ ได้แก่ การเข้าสังคม/การสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 41.9 การเลียนแบบเพ่ือน/เพ่ือนชักชวนให้ดื่ม  
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และความต้องการทดลองดื่มด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 24.4 ตามล าดับ (พฤศจิกายน , 
2559) จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยจ านวนมากทั้งทางพฤติกรรมตามช่วงวัยและปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนอย่างมาก 

1.3  ยาเสพติดให้โทษ พบว่าสถานการณ์เด็กเยาวชนมีการใช้ยาเสพติดให้โทษและผิดกฎหมาย
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสถิติคดีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในปี พ.ศ. 2554 
พบว่า มีเด็กเยาวชนต้องคดีจ านวน 13,846 คนและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจากปี พ.ศ. 2551 
โดยคดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine) เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี คิดเป็น
ร้อยละ 69.5 กระท่อม (Kratom) คิดเป็นร้อยละ 13.6 และกัญชา (Cannabis, Marihuana, Ganja) คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 ตามล าดับ (การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2554 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2554 อ้างถึงใน คุณภาพชีวิตเด็ก, ธันวาคม 2556) 

อีกทั้งข้อมูลจากระบบรายงานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 
(บสต.) ของศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามกรมสุขภาพจิต พบว่า ในปี 2556 -2558 สถิติการเข้ารับ 
การบ าบัดรักษาของคนไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่พบว่าผู้เข้ารับบ าบัดรักษาเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50 รวมถึงยังพบอีกว่า เด็กเยาวชนมีการเริ่มใช้สารเสพติดให้โทษ
ครั้งแรกที่อายุน้อยลง (ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต , 2559 อ้างถึงใน 
ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต, มิถุนายน 2559) 
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สถานการณ์การใช้สารเสพติดให้โทษในกลุ่มเด็กเยาวชนที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับค าแถลงของประธานกรรมาธิการสังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่น าเสนอให้เห็นว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดสารเสพติด  
ให้โทษที่เข้ารับการบ าบัดรักษาจ านวนกว่า 2.7 ล้านคน ซึ่งมีเด็กเยาวชนกว่า 3 แสนคนและประเทศก าลัง
เผชิญกับสถานการณ์เด็กเยาวชนที่ติดสารเสพติดที่อายุน้อยลงจากเดิม ต่ าสุดเพียง 11 ปี และพบว่ามีเด็ก 
อายุเพียง 7 ปี เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดอีกด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, มกราคม 2561) 

จากสถานการณ์การใช้สารเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน ทั้งการสูบบุหรี่ การดื่ม
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพติดให้โทษ พบว่า มีสภาพการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นในทุก
รูปแบบและมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงจ านวนของเด็กเยาวชนที่ใช้สารเสพติด และอายุเฉลี่ยใน
การใช้สารเสพติดที่น้อยลงจากเดิม ในขณะที่แนวโน้มของการใช้สารเสพติดของประชากรกลุ่มอ่ืนในสังคมลด
น้อยลง นอกจากนี้ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ได้ส่งผลกระตุ้นพฤติกรรมตามช่วงวัยของ
เด็กเยาวชนให้ใช้สารเสพติดเพ่ิมมากข้ึน เช่น พฤติกรรมการอยากรู้อยากลอง การแสวงหาการยอมรับจากกลุ่ม
เพ่ือนและสังคม สภาวะความเครียดในกลุ่มเด็กเยาวชน ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางสังคมก็มีสภาวะเสี่ยง
ต่อการใช้สารเสพติดของเด็กเยาวชนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่น การมีแหล่งจ าหน่ายสารเสพติดใกล้ที่พักอาศัย 
ค่านิยมการสังสรรค์หรือการผ่อนคลายด้วยสารเสพติด การชักชวนของเพ่ือน การเลียนแบบจากโฆษณาหรือตัว
แบบทางสังคม เป็นต้น  

2. อนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กและเยาวชน (Reproductive Health)  
สถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ ในเด็กและเยาวชน ถือเป็นสถานการณ์ส าคัญอีกประการหนึ่ง  

ที่ส่งผลต่อพัฒนาการและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน โดยผลการส ารวจสถานการณ์
อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนปี 2559 ของกรมอนามัย ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าอัตราการคลอดของเด็กและเยาวชนอายุ 15 -19 ปีเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรวัย 15-19 ปี  
จ านวน 1,000 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2559 โดยภาพรวมมีจ านวนลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ยังถือว่า 
อยู่ในสัดส่วนที่มีจ านวนมาก ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

(ที่มา: กรมอนามัย ส านักอนามัยเจริญพันธุ์, สิงหาคม 2560) 
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ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีสถิติการคลอดบุตรของกลุ่มดังกล่าวสูงมากเป็นอันดับสอง 
ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งการคลอดบุตรในช่วงวัยดังกล่าวนั้นส่งผล
กระทบในหลายด้านต่อแม่และเด็กอย่างมาก เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 15-19 ปี  
ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของวัยเจริญพันธุ์ซึ่งร่างกายยังไม่พร้อมส าหรับการตั้งครรภ์ที่แข็งแรงและปลอดภัยต่อแม่และ
เด็กเองเท่าท่ีควร ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ตัวแม่และเด็กเองมีปัญหาสุขภาพได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิง
ที่ตั้งครรภ์ในวัยอ่ืน เช่น ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ การเพ่ิมโอกาส
ของการผ่าตัดคลอดบุตร เป็นต้น ขณะเดียวกันการตั้งครรภ์ในช่วงวัยดังกล่าวมักเป็นความไม่พร้อมของเด็ก
และเยาวชนในการเลี้ยงดูบุตรภายหลังคลอด ซึ่งมักจะน าไปสู่ปัญหาการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยทั้งต่อตัวแม่และ
เด็กเองที่มีความเสี่ยงสูงต่อเกิดปัญหาการพิการหรือเสียชีวิตของแม่และเด็กมากขึ้นตามไปด้วย (โครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, กันยายน 2557) 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ไม่เพียงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสมกับ
พัฒนาการและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(Sexually transmitted infections; STIs) เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย โดยสถิติอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2559 โดยส านักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค (กระทรวงสาธารณสุขอ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
มีนาคม 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีอัตราการปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบอัตราปุวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี 
(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2561) 

 
สถิติดังกล่าวข้างต้นได้มีการรายงานเพ่ิมเติม โดยส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2559  

เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมาก จ านวน 8 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส (Syphilis) หนองใน (Gonorrhea) 
หนองในเทียม(chlamydia infection) แผลริมอ่อน(chancroid) ฝีมะม่วง (lymphogranuloma 
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venereum: LGV) เริมที่อวัยวะเพศ (genital herpes) หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital wart, 
Condyloma acuminata) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ (ส านักอนามัยเจริญพันธ์, กรกฎาคม 2560) 

นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)ของกลุ่ม
เยาวชนในประเทศได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยก าลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี
(HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 70 ของจ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มเยาวชน ประกอบกับ
รายงานเรื่อง “2012 UNGASS Global AIDS Response Country Progress Report in Thailand” ได้ชี้ให้เห็นว่า 
เด็กและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี เป็นผู้ปุวยในกลุ่มดังกล่าวมากที่สุดไทย (Methee Sriphuttha, 2556) เช่น 
เดียวกับ ข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี(HIV) รายใหม่ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 จากกระทรวง
สาธารณสุข ที่พบว่า กว่าร้อยละ 52 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และ
จ านวนดังกล่าวเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี กว่าถึงร้อยละ 55 (Workpoint Advertorial, มีนาคม 
2561) 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าวเป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัยโดยผล
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบสาเหตุภาพรวมที่ท า
ให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ได้แก่ (1) พฤติกรรมการเลียนแบบจากกลุ่มเพ่ือนและสื่อต่าง ๆ 
ร้อยละ 73.9 (2) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 73 (3) การพักอาศัยอยู่ตามล าพังโดยไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย 
ร้อยละ 72.7 (4) การขาดความรู้เรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง ร้อยละ 67.8 (5) ขาดความรักความ 
เอาใจใส่จากครอบครัว ร้อยละ 66.3 (6) ถูกล่อลวง/โน้มน้าว/บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 56.6 และ (6) 
ผู้ปกครองไม่ได้สอน/แนะน าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยร้อยละ 66.3 ตามล าดับเช่น เดียวกับงานศึกษา
เรื่อง “วัยรุ่นไทยกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” (ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 
2560) ที่จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่  

(1) ปัจจัยน า (predisposing factors) เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพัฒนาการหรือพฤติกรรม 
ที่ติดตัวมาของเด็กเยาวชนแต่ละบุคคล โดยทั่วไปช่วงวัยดังกล่าวเป็นวัยที่มีการหลั่งฮอร์โมนเพศมากกว่าปกติ 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจต่อการท ากิจกรรมทางเพศมากขึ้นตามไปด้วย โดยพบว่า “การอยากรู้
อยากลอง” เป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ครั้ งแรกสูงถึงร้อยละ 51 และได้น าเสนอว่าพฤติกรรม 
การมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเพ่ือน กล่าวคือ เด็กและเยาวชน
หญิงมีแนวโน้มจะมีเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้นเป็นสองเท่า หากรับรู้ว่าเพ่ือนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์แล้ว  
เมื่อเทียบกับเด็กและเยาวชนที่รับรู้ว่าเพ่ือนมีเพศสัมพันธ์น้อย (รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ์ , 
2557 อ้างถึงใน ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2560) 

(2) ปัจจัยเสริม (reinforcing factors) เป็นปัจจัยที่มาจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือ 
มีอิทธิพลต่อตัวเด็กและเยาวชน เช่น บุคคลครอบครัว กลุ่มเพ่ือน บุคคลที่ชื่นชอบ เป็นต้น โดยได้พบว่าปัญหา
สัมพันธ์ภาพภายในครอบครัวที่ไม่ดี เช่น การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ ส่งผลให้
เด็กและเยาวชน มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์มากถึง 5.7 เท่าเมื่อเทียบกับเด็กที่มีสัมพันธ์ภาพในครอบครัวดี   
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(นิยม จันทร์นวล, เมรีรัตน์มั่นวงศ์, พลากรสืบส าราญ, และสุบรรณ สิงห์โต,2557 อ้างถึงใน ปัญญ์กรินทร์  
หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2560) 

(3) ปัจจัยเอ้ือ (enabling factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่รอบตัว
เด็กและเยาวชน เช่น สภาพแวดล้อมในชุมชน ค่านิยมความเชื่อ สื่อมวลชน/สื่อในอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
โดยพบว่า “การอยู่ตามล าพัง” ของเด็กเยาวชนสองต่อสอง เพ่ิมโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ได้สูงมากขึ้นโดยมี
รายงานพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ในเด็กเยาวชนมีสาเหตุมาจากการอยู่ด้วยกันสองต่อสองตามล าพัง ร้อยละ 
32.20 (วีระชัย สิทธิปิยะสกุล, พิชานัน หนูวงษ์, รัชนี ลักษิตานนท์, และเบ็ญจา ยมสาร, 2556 อ้างถึงใน 
ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2560)  

3. โรคติดการพนันในเด็กและเยาวชน (Adolescent Pathological Gambling) 
การติดพนัน เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  

โดย เฉพาะ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งผลกระทบของการพนันมีผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
เยาวชนโดยตรงที่สามารถท าลายสมองของเด็กเยาวชนได้อย่างถาวร ซึ่งมีผลการศึกษาจ านวนมากที่ยืนยันว่า
การติดพนันส่งผลเปลี่ยนแปลงทางสมองได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาเสพติด รวมถึงเบี่ยงเบนความสนใจต่อการ
เรียน หรือการพัฒนาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน (เดลินิวส์ออนไลน์ อ้างถึงใน 
gidanan  ganghair, พฤษภาคม 2559)  

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศก าหนดให้ “พฤติกรรมติดการพนัน” จัดเป็นความผิดปกติทาง
จิตชนิดหนึ่งในกลุ่มความผิดปกติของการควบคุมแรงผลักดัน ที่เรียกว่า Impulse Control Disorder โดยเรียก
พฤติกรรมดังกล่าว่า “พาโธโลจิคอล แกมบลิ้ง” (Pathological Gambling) โดยลักษณะอาการของผู้ปุวยจะ 
หมกหมกมุ่นกับการพนัน หรือขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง ผู้ปุวยจะรู้สึกมีความสุขขณะได้เล่น  
การพนันและต้องการเล่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2554)  

ส าหรับสถานการณ์การติดพนันของเด็กเยาวชนในสังคมนั้น รายงานวิจัยเรื่อง “เยาวชนกับการพนัน: 
ปัจจัยเสี่ยง ความเปรยางค์ และผลกระทบทางสังคม” ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้แสดงให้เห็นว่า มีเด็ก
ระดับประถมศึกษาที่ติดการพนันกว่า 300,000 คนจากทั้งหมด 5 ล้านคน ส่วนเด็กเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษาติดการพนันกว่า 1.7 ล้านคนจากทั้งหมด 7 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทการพนัน
ฟุตบอลและเกมส์ออนไลน์ (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
(2554 อ้างถึงใน กาญจน์นภา พงษ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมิภมร, มิถุนายน 2560) 

อีกทั้งรายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นสถานการณ์นักพนันเยาวชนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่รุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากภาพดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4 สถิติจ านวนเยาวชนที่เป็นนักพนันปี พ.ศ. 2552-2556 

(ท่ีมา: ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, มิถุนายน 2560) 
 

ในปี พ.ศ. 2560 จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 โดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจ านวนนักพนันฟุตบอล 2.47 ล้านคน 
และในจ านวนดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี กว่า 6.09 แสนคน (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน อ้างถึง
ใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2561) 

โดยสาเหตุของการติดพนันของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่
เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งการเล่นพนันได้ง่าย และมีกระจายอยู่เป็นจ านวนมากโดยการศึกษาเรื่อง 
“เยาวชนกับการพนัน ในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น” ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ของเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่มีการพนัน กล่าวคือ เยาวชนที่เล่นการพนันส่วนใหญ่ 
มักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเล่นการพนัน เช่น ครอบครัวเล่นการพนัน มีแหล่งการพนันอยู่ภายในชุมชน  
(สุพร อภินันทเวช, 2554) ขณะเดียวกัน การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรม
การเล่นพนันของเยาวชน ที่พัฒนามาจากพฤติกรรมการอยากรู้อยากลองและการเรียนรู้วิธีการเล่นจากกลุ่ม
เพ่ือนวัยเดียวกันภายในโรงเรียน (Ladouceur, Dube, & Bujold, 1994; Korn .D, et.al, 2003 อ้างถึงใน
กาญจน์นภา พงษ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมิภมร, มิถุนายน 2560) 

4. ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชน  
สถานการณ์ปัญหาสุภาพจิตของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรง 

และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภัยที่ก าลังคุกคามเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาวะความตึงเครียด การซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ซึ่งมีผลสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันโดยตรง กล่าวคือ 
ภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ประกอบด้วย การซึมเศร้า วิตกกังวลและความสิ้นหวัง ซึ่งเป็นภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย (วารีรัตน์ ถาน้อย และคณะ, 2555)  
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โดยมีรายงาน พบว่า ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนอายุ 10-19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูง 
ร้อยละ 44 หรือประมาณ 3 ล้านกว่าคน จากจ านวนทั้งหมดประมาณ 8 ล้านคน (คณะแพทย์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี อ้างถึงในไทยรัฐออนไลน์, พฤษภาคม 2561) และรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่า คน
ไทยปุวยเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 1.5 ล้านคน ในจ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี  
กว่าร้อยละ 11.5 (ข่าวไทยพีบีเอส, ธันวาคม 2560)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชน จากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ปีพ.ศ. 2559 ของกรมกิจการเด็กและยาวชน (มิถุนายน 2560) พบว่า สาเหตุการตายอันดับสองของเด็ก
เยาวชนอายุ 15 – 29 ปี ทั่วโลกมีสาเหตุจากการฆ่าตัวตาย และเป็นวัยที่มีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุด 
ประกอบกับรายงานดังกล่าวได้น าเสนอผลการศึกษา ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนเพศชายอายุ 19 -21 ปี  
ในต่างประเทศ ที่แสดงให้เห็นว่า “ภาวะซึมเศร้า” มีความสัมพันธ์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการฆ่าตัวตาย  
โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เยาวชนที่มีภาวะซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายเพ่ิมมากข้ึนเป็นสองเท่า  

กล่าวโดยสรุป จากสถานการณ์เด็กเยาวชนในสังคมไทยข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ประชากรเด็กและ
เยาวชนในสังคมไทยมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนก าลังเผชิญกับ
ภาวะความเสี่ยงด้านพฤติกรรมและสวัสดิภาพเพ่ิมมากขึ้น ทั้งการใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดพนัน ตลอดจนภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย โดยสถานการณ์
ดังกล่าว มีลักษณะที่สลับซับซ้อนและสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือ เมื่อเด็กและเยาวชนอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ย่อมมีโอกาสสูงขึ้นที่จะน าไปสู่สถานการณ์เสี่ยงอ่ืนร่วมด้วย หรือกล่าวว่าสถานการณ์เสี่ยงของ
เด็กและเยาวชนมีลักษณะเป็น “ปัญหาเชิงซ้อน” ดังจะเห็นได้จาก สถานการณ์ที่น าเสนอในข้างต้นมี
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้สารเสพติดในเด็กเยาวชนน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมภาวะซึมเศร้าที่เป็นเหตุของการฆ่าตัวตาย ขณะเดียวกันเด็กเยาวชนที่อยู่ในภาวะ
ซึมเศร้าก็มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย  

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลให้เกิด
สถานการณ์เสี่ยงต่อเด็กและเยาวชน แต่สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมที่ไม่เหมาะสมถือเป็นสาเหตุที่พบ
ร่วมกันในทุกสถานการณ์ เช่น การมีแหล่งการพนันจ านวนมากใกล้ที่พักอาศัยส่งผลให้เด็กเยาวชนเล่นพนัน
มากขึ้น การเข้าถึงแหล่งจ าหน่ายสารเสพติดได้สะดวกรวดเร็วส่งผลให้เด็กเยาวชนใช้สารเสพติดเพ่ิมขึ้น  
และการมีพ้ืนที่ให้เด็กเยาวชนอยู่เพียงล าพังหรืออยู่สองต่อสอง ส่งผลให้เด็กเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ความเครียด ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มมากข้ึน เป็นต้น  

ขณะที่สภาวการณ์ของสถานการณ์เสี่ยงทุกสถานการณ์ มีลักษณะที่รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งเชิงจ านวน 
และอายุที่น้อยลงของเด็กและเยาวชนที่ต้องประสบกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงแนวโน้มของทุกสถานการณ์ 
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจกลายเป็นวิกฤตที่เรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบผ่านต่อไปยังเด็กและเยาวชนจากรุ่น
สู่รุ่นไม่สิ้นสุด 
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5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
การขยายตัวของเมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้การจัดสวัสดิการพ้ืนฐาน

ของรัฐไม่ทั่วถึงและครอบคลุม และไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ โดยสังคมไทยใน
อนาคตจะมีประชากรเกือบครึ่งของประชากรทั้งหมดอาศัยในเขตเมืองและจากการขยายตัวของเมืองดังกล่าว
จะก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของความยากจนในเขตเมืองสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (IFD)  
ได้คาดการณ์สัดส่วนจ านวนประชากรเมืองว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย
มีประชากรเมืองร้อยละ 33.70 และคาดว่า ในปี พ.ศ.2563 จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 38.00 และในปี พ.ศ. 2573
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 43.70 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนที่อยู่อาศัย การบริการของรัฐทั้งด้านการศึกษาและ
สวัสดิการอื่น ๆ ไม่ทั่วถึง ปัญหาสภาพแวดล้อมความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพ ร่างกาย 
และจิตใจ และการเพ่ิมขึ้นของอาชญากรรม รวมทั้งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในสังคมเป็น
ปัจเจกชนและแยกส่วนมากขึ้น 

การพัฒนาเทคโนโลยีจะส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตและพฤติกรรมของคนในทุกสังคมทุกเพศ ทุกวัย  
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต พฤติกรรม และการสื่อสารของคนในสังคม 
อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
โลกเสมือนจริง (Virtual World) นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนแล้ว การใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น จนขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปในทางที่ไม่เหมาะสม ท าให้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดและถูก
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์ 

6. การเคลื่อนย้ายของประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เด็กเคลื่อนย้าย (Children on the Move) หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และได้จาก

ถิ่นฐานที่เคยอยู่อาศัยและก าลังอยู่ในระหว่างทางเพ่ือจะไปที่หมายหรือได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว 
เด็กสามารถเคลื่อนย้ายอยู่ภายในประเทศหรือข้ามพรมแดนของประเทศ การเคลื่อนย้ายนี้อาจเป็นการ
เคลื่อนย้ายตามฤดูกาลหรือเป็นการถาวรการเคลื่อนย้ายของเด็ก มีทั้งที่สมัครใจหรือไม่สมัครใจ ไปกับบิดา
มารดา เพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนหรือไปคนเดียว อย่างไรก็ตาม การย้ายถิ่นไม่จ าเป็นต้องเกิดผลเสียกับเด็ก ๆ เสมอไป 
ในทางกลับกันการย้ายถิ่นอาจจะเป็นทางลัด ที่ช่วยให้เด็กรอดพ้นจากความยากจน และหลุดพ้นจาก 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในครอบครัวอย่างรวดเร็ว และยังอาจน าไปสู่โอกาสในชีวิตที่ดีกว่า 

เด็กและเยาวชนที่ย้ายถิ่นในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กและเยาวชนไทย เด็กและ
เยาวชนต่างชาติ ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวและเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่มีแนวโน้มถูกเอารัด
เอาเปรียบเนื่องจากขาดผู้คุ้มครอง ส าหรับปัจจัยที่ท าให้เกิดเด็กและเยาวชนย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คือ (1) ความแตกต่างในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและในประเทศ (2) ความไม่มีเสถียรภาพ
ทางด้านการเมือง และ (3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัจจุบันมีแรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย 
จ านวน 3.40 ล้านคน แรงงานต่างชาติเหล่านี้มาจากประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในจ านวนนี้รวมถึง
แรงงานย้ายถิ่นซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วและมีบุตรเกิดในประเทศไทย ส าหรับปัญหาของเด็กและ



คู่มือมาตรฐานหอพัก                15 

เยาวชนย้ายถิ่นในประเทศไทยมีหลากหลาย อาทิ แรงงานเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนถูกน ามาแสวง
ประโยชน์ทางเพศ เด็กและเยาวชนไร้รัฐ เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย เด็กและเยาวชนไทยย้ายถิ่น เป็นต้น 

7. สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง 
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีระเบียบ

วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ จากการส ารวจระดับความคิดเห็นของคนไทยในหัวข้อสถาบัน
หลักกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนไทย พบว่า ระดับคุณธรรมจริยธรรมในหมู่คนไทย  
เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความมีวินัยลดลง  
หากมีการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนย่อมจะส่งผลให้เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพน าไปสู่การพัฒนาให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืนส าหรับในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อน
ความเป็นพลเมืองในเด็กและเยาวชน ในหลายภาคส่วน โดยสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน
แต่ยังคงต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 
2.2 สถานการณ์เสี่ยงด้านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองและท้องถิ่นที่ก าลังเติบโตเป็นเมืองใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่จ าเป็น      
ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ปัญหา ยาเสพติด 
คุณธรรมจริยธรรมลดลง ใช้เวลาว่างเชิงสร้างสรรค์ลดลง ก่ออาชญากรรม โดยจ าแนกพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก
และเยาวชนระหว่างชนบทและเมืองใหญ่ ดังนี้ 

เด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองมีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ยึดติดกับวัตถุนิยม ปัญหายาเสพติด เพศเสรี       
ในเด็กวัยรุ่น ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ ติดและใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม สื่อลามก
อนาจาร และการตั้งแก๊งมอเตอร์ไซค์ ในขณะที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่ก าลังเติบโตเป็นเมืองใหญ่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อาทิ บริโภคนิยมสูง มีพฤติกรรมนอนตื่นสายเนื่องจากใช้เวลาค่ าคืนกับสื่อ
มัลติมีเดีย มีสภาพร่างกายอ่อนแอ ออกก าลังกายน้อย ปัญหายาเสพติด มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรม
ก้าวร้าว เด็กวัยใสที่อ่อนเยาว์ แต่กลับเรียนรู้ทางเพศเร็วกว่าวัยอันควร การแสวงหาความรู้ ความสุขและการมี
เพ่ือนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ยึดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นตัวตั้งในการสร้างค่านิยมเชิงปริมาณ              
ขาดจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นต้น 

สถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชนจ านวนมากท างานพัฒนา
ชุมชน และสังคมแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันให้เกิด พลังบวกในการขับเคลื่อนงานหรือผลักดันระดับนโยบาย ยังไม่มี
กลไกรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและมีเอกภาพ กลไกที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม                  
และมีข้อจ ากัดด้านศักยภาพในการท างาน ในขณะที่มีการก าหนดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนใน
ยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงาน แต่ยังเป็นส่วนน้อยและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ภาคส่วนของสังคม
เกิดความตระหนักแต่ไม่เข้าใจความหมายและขอบเขตของการมีส่วนร่วม หน่วยงานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม          
จึงด าเนินการตามความต้องการของหน่วยงานในลักษณะกิจกรรมจิตอาสาเป็นครั้งคราว ไม่มีความเข้มข้นใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมและไม่มีความต่อเนื่องของงาน พ่ีเลี้ยง และที่ปรึกษาไม่ได้
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รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมจึงไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาอุปสรรคของการ
มีส่วนร่วมที่ส าคัญ คือ โอกาสในการมีส่วนร่วมไม่เท่าเทียมกันและโอกาสในระดับนโยบายมีจ ากัดความอ่อน
ด้อยประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน และทัศนคติทางลบของผู้ใหญ่เรื่องบทบาทของเด็กและเยาวชน  
ในกระบวนการพัฒนา 
 
2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหอพัก 
 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับหอพักนักศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2560 
พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน 15 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในระดับมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่ตั้ง          
อยู่ ในกรุ ง เทพฯ และปริมณฑล และมหาวิทยาลัยในภาคต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สุณิสา จวงจันทึก (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับปัจจัยด้านการบริการ
แต่ละด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอาใจใส่และ
รูปลักษณ์ทางกายภาพของนักศึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการบริการที่ได้รับจริง ซึ่งให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพ ด้านการตอบสนองและด้านความน่าเชื่อถือตามล าดับและนักศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ (2-4)  
มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการบริการที่ได้จริงซึ่งให้ความส าคัญต่อปัจจัย ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ เพียงด้านเดียว  

วาทินี แจ่มใส และปิยนันท์ ปักกุนนัน (2554) ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ
หอพักในพื้นที่อ าเภอบ้านโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดมาตรฐานการปูองกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม จากการประกอบกิจการหอพักเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ผลการศึกษาพบว่า หอพักที่ศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 52.4 เป็นหอพักหญิง ร้อยละ 55.0 
มีการท าประกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผู้ประกอบกิจการหอพักหรือผู้จัดการหอพัก พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 
เป็นเพศหญิง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการหอพัก ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการหอพักจะมีภาวะ
เครียด วิตกกังวลจากการเตรียมแบบแปลนขออนุญาต ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการก่อสร้าง ในส่วนผู้เช่า
หอพัก ได้รับผลกระทบจากทางบวก จากการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสบายจากหอพัก แต่ผลกระทบทางลบ 
ได้แก่ การจราจรติดขัด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางบวกจากการที่มีหอพักในชุมชนท าให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นมีการสร้างอาชีพ  
แต่ผลกระทบทางลบได้แก่ ปัญหาด้านการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูลในชุมชนมีมากขึ้น ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ความสูญเสียความเป็นส่วนตัวในถิ่นที่อยู่ และปัญหาด้านการจราจร ถนนทรุด บ้านร้าวจาก
การตอกเสาเข็ม ข้อเสนอแนะมาตรการปูองกัน และลดผลกระทบจากกการประกอบกิจการ หอพัก 5 ด้าน 
ได้แก่ มาตรการทั่วไป มาตรการในการเตรียมการพัฒนาพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือรองรับการพัฒนา 
การพิจารณาอนุญาตด าเนินการก่อสร้าง และโฆษณาหาผู้เช่าพัก มาตรการควบคุมกิจการหอพักในระยะ
ด าเนินกิจการของประกอบการ และมาตรการด้านการติดตามตรวจสอบของภาครัฐ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
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สัตว์และแมลงน าโรค อันเกิดจากการอาศัยอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้นแล้ว ยังพบว่า มีปัญหาด้านอนามัยเจริญ
พันธุ์ การตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควร ด้านอุบัติเหตุและการจราจร แหล่งบันเทิงเริงรมย์ และกระทบต่อวิถีชีวิต  
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดั้งเดิมอีกด้วย แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะ
มีกฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 มาใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน แต่พบว่าการน าไปใช้ควบคุมก ากับกิจการยังพบปัญหาหลายประการ  

พัชรี โชคบ ารุงศิลป์ (2554) ศึกษาการตัดสินใจเช่าหอพัก ด้านลักษณะ หอพัก ด้านราคา ด้านท าเล
ที่ตั้ ง  ด้ านการส่ ง เสริมการตลาด ด้ านการบริการและด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิจารณา
รายด้านโดยเรียงตามล าดับ ค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านการบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านลักษณะหอพัก 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านท าเลที่ต้ัง ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเช่าหอพัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ าแนกตามเพศ อายุ ภูมิล าเนา ไม่แตกต่างกัน 
และไมจ่ าแนกตามคณะทีก่ าลังศึกษา รายได้ผู้ปกครองต่อเดือนและรายได้นักศึกษาต่อเดือนแตกต่างกัน  

สุรัตน์ สดชื่นจิตต์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้เช่าพักอาศัยทางด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในที่พักอาศัย และสิ่งอ านวยสะดวกและรูปแบบการให้บริการภายในพ้ืนที่ส่วนกลาง รวมไปถึง
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพักอาศัยในอพาร์ทเมนท์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ
เฉลี่ยต่ า กว่า 25 ปี สถานภาพโสด เป็นนักเรียนนักศึกษา มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี พักอาศัย
เพียงคนเดียว และมีระยะเวลาในการพักอาศัยนานกว่า 1 ปี การตัดสินใจเลือกอพาร์ทเมนท์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยใน 3 อันดับแรก คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความเป็นส่วนตัวภายในที่พักอาศัยและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ในส่วนของความต้องการทางด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการภายในพ้ืนที่ส่วนกลางผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการฟิตเนสที่มีเครื่องออก
ก าลังกาย ส่วนหย่อมส าหรับการพักผ่อนและมีพ้ืนที่ส่วนตัวเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโถงรับรอง  

กาญจนา บุญภักดิ์ (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกอยู่หอพักของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความ ส าคัญต่อการเลือกอยู่หอพัก
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่อาศัย
หอพักสถาบันและหอพักเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเขตลาดกระบัง จ านวน 357 คน พบว่าปัจจัยที่มี ความส าคัญต่อ
การเลือกอยู่หอพักของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านกฎระเบียบ            
ด้านอาคารสถานที่ ด้านบริการและสวัสดิการ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า นักศึกษา เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีความส าคัญต่อการเลือกอยู่หอพัก ด้านอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยเพศหญิงจะให้ความส าคัญมากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ด้านราคา ด้านบริการและสวัสดิการ 
ด้านกฎระเบียบ และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับการท าธุรกิจหอพัก และเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าหอพักในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษา 
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ  18-22 ปี  ส่ วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญ
ของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง มีความคิดเห็นใน
ด้านราคาอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความส าคัญมาก ส่วนด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง 

สรัญญา สุขเพิ่ม (2556) การศึกษาความต้องการของนิสิตต่อการบริการด้านหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร และเปรียบเทียบความต้องการของนิสิตต่อการบริการด้านหอพักนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผลการศึกษาพบว่านิสิตมีความต้องการต่อบริการด้านหอพักนิสิตโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นิสิตมีความต้องการด้านรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกายภาพ 
ด้านกิจกรรมส่วนด้านบริการและสวัสดิการมีความต้องการน้อยที่สุดผลการเปรียบเทียบความต้องการของนิสิต
ที่มีเพศ และกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความต้องการบริการด้านหอพักนิสิตไม่แตกต่างกัน 

ทวีพงษ์ ยุนุ๊  (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาชายในหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็น
ต่อลักษณะหอพักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสภาพแวดล้อม และ
ด้านความปลอดภัย มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัว และ
การใช้เวลาในการเรียนของนักศึกษาหอพัก พบว่า ตัวแปรศาสนา และตัวแปรสภาพแวดล้อม มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในหอพักด้านการปรับตัวอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปร
สภาพแวดล้อม มีผลต่อการใช้เวลาในการเรียนของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อรรถสิทธิ์ ลอลิเลิศ และคณะ (2556) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของหอพักเอกชนในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหอพักเอกชน 
ทั้งห้าด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และด้านความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการให้บริการของหอพักเอกชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า 
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ รองลงมา
คือ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านความเอาใจใส่ต่อ
ผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามล าดับ  
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ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2557) ส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน  
โดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
แม่ฟูาหลวง พบว่าปัจจัยที่นักศึกษาให้ความส าคัญในการเลือก คือ ความปลอดภัย พ้ืนที่ใช้สอยภายใน และ
ใกล้สถานศึกษา อีกทั้งยังส ารวจพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวกที่นักศึกษาต้องการ คือ อุปกรณ์ภายในครบครัน 
อินเตอร์เน็ตภายใน และที่จอดรถ ปัจจัยการตัดสินใจในด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า นักศึกษาให้
ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ (ห้องพัก) ปัจจัยแวดล้อม (สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก)  

กฤตธัช อันชื่น (2557) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีปัจจัยบุคคลแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการศึกษาสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.45 โดยนักศึกษาหอพัก  
มีค่าเฉลี่ย 3.38 และนักศึกษาหอนอก มีค่าเฉลี่ย 3.34 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาหอพักกับ
นักศึกษาหอนอก พบว่า นักศึกษาหอพักมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านักศึกษาหอพักนอก ในด้านการได้รับ
บริการพ้ืนฐานที่ดีกว่า โดยนักศึกษาหอพักอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนนักศึกษาหอนอกอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านพบว่า นักศึกษาหอพักมีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตที่
สูงกว่านักศึกษาหอนอกเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 5 ด้านประกอบด้วยด้านการเรียน  
ด้านบริการพ้ืนฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ส่วนนักศึกษาหอนอกมีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตที่สูงกว่า 3 ด้านคือ ด้านอาหารและโภชนาการ  
ด้านที่พักอาศัย และด้านสุขภาพอนามัย  

ศศิธร ศรีเจริญ (2557) ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการ
เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพด้านสวัสดิการ 
ด้านสังคม และด้านการจัดด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า (1) นิสิตมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการ
เพชรในตม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกายภาพ  
ด้านสวัสดิการ และด้านการจัดด าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านสังคมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (2) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการเพชรในตม 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน (3) นิสิตที่ศึกษา
ในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการเพชรในตม โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) นิสิตที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิต
โครงการเพชรในตม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านกายภาพ ด้านสวัสดิการ และด้านการจัดด าเนินงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0. 05 ส่วนด้านสังคมไม่พบความแตกต่าง (5) นิสิตที่นับถือศาสนาต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการ
หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ธัชชา จ้อยรุ่ง (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สร้างขึ้นจาก
การประยุกต์ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) และ แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภค โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมากเป็นเพศหญิง เดินทางมาเรียนโดย รถรางที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดไว้ให้ เลือกพักอาศัยหอพักเอกชนโดยให้เหตุผลที่เลือกคือ ไม่มีการก าหนดเวลาเปิด – ปิด จากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยพบว่า มี 6 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการรับรู้และเรียนรู้ ด้านสถานที่ตั้งและทัศนคติของตนเอง ด้าน
รูปแบบลักษณะของหอพักและการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรของหอพัก ด้านราคา และด้านบุคคลอ้างอิง 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) หอพักเอกชนควรให้ความส าคัญกับด้าน
บุคคลากรที่ดูแลหอพักมากท่ีสุด  

อรฉัตร รัชโพธิ์ และ ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2558)  ศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพักเอกชนของนิสิต 
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนิสิต และเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชน ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจ าแนกตาม เพศ รายได้  และ
ยานพาหนะท่ีใช้เดินทางประจ า ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและ
น าเสนอด้านกายภาพ มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักฯ มาก ส่วนด้านสถานที่ตั้ง ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักปานกลาง โดยปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อนิสิตฯแตกต่างกันตามเพศ รายได้และพาหนะที่ใช้เดินทาง
ประจ า  

สุนิศา ตรีธนพัฒน์ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพักเอกชนของ
นักศึกษาและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่อาศัยในหอพักเอกชนผลการวิจัย พบว่า  
1) พฤติกรรมการเช่าหอพักของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่หอพักในช่วง 22:01 น.-02:00 น. กลับบ้าน 
1 ครั้ง ต่อเดือน เล่มเกม/อินเทอร์เน็ตเวลาอยู่หอพักนอกเหนือจากกิจวัตรประจาวัน เหตุผลที่เลือกเช่าหอพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัย คือ มีความสะดวกสบายมากกว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักมากที่สุด 
คือ ตัวเอง 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะ
หอพัก ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการบริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ที่เช่าหอพักเอกชน เพ่ือให้ทราบว่าผู้เช่ามีความคาดหวังต่อการให้บริการของหอพักอย่างไรบ้าง 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ดีข้ึน 
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สรุปจุดประสงค์ของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา 

 
 

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งศึกษา ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกหอพัก 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาให้ความสนใจกับกายภาพและความปลอดภัยของหอพักในการตัดสินใจเลือก
หอพัก ปัจจัยด้านราคาและที่ตั้งของหอพักเป็นปัจจัยประกอบ  
 
2.4 สถานการณ์หอพักในประเทศไทย 

“หอพัก” เป็นพ้ืนที่พักอาศัยส าหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตและวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้งด้านพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
รวมถึงเป็นพ้ืนที่ส าคัญในการเรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ื นในสังคมและสนับสนุน 
ให้การศึกษาของนักเรียนนักศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม  

โดยปัจจุบันข้อมูลสถิติหอพักในประเทศไทย พบว่า มีการรายงานสถิติข้อมูลหอพักตามกฎหมาย  
โดยจ าแนกหอพักที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนจากการส ารวจ 2 ครั้ง ได้แก่ (1) การส ารวจจ านวนหอพัก 
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  
ที่ได้รายงานผลการส ารวจ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และ (2) การส ารวจจ านวนหอพัก โดยองค์กร

ชื่อผู้วิจัย

ปัจจัยท่ีมี

ความส าคัญต่อ

การเลือกหอพกั

กระทบจากการ

ประกอบกจิการ

หอพกั

พฤติกรรมการใช้

ชีวิตและปัจจัยท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรม

การใช้ชีวิตของ

นักศึกษาในหอพกั

คุณภาพการ

ให้บริการของ

หอพกั

คุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาท่ีพกัใน

หอพกั

ทัศนะต่อการ

จัดบริการหอพกั

สุณิสา จวงจันทึก (2553) ●

วาทินี แจ่มใส และปิยนันท์  ปักกนุนัน (2554) ●

พชัรี โชคบ ารุงศิลป์ (2554) ●

สุรัตน์ สดชื่นจิตต์ (2554) ●

กาญจนา บุญภักด์ิ (2554) ●

ลัดดาวัลย์ ประกอบมลู (2556) ●

สรัญญา สุขเพิม่ (2556) ●

ทวีพงษ ์ยุนุ๊ (2556) ●

อรรถสิทธ์ิ ลอลิเลิศ และคณะ (2556) ●

ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2557) ●

กฤตธัช อนัชื่น (2557) ●

ศศิธร ศรีเจริญ (2557) ●

ธัชชา จ้อยรุ่ง (2558) ●

อรฉัตร รัชโพธ์ิ และ ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ 

(2558)
●

สุนิศา ตรีธนพฒัน์ และ ประสพชัย พสุนนท์ 

(2558)
●

จุดประสงค์ในการจิจัย



คู่มือมาตรฐานหอพัก                22 

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 373 แห่ง ใน 55 จังหวัด และ 36 เขต 
ในกรุงเทพมหานครที่ได้รายงานผลการส ารวจวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ในช่วงพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศใช้บังคับ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลหอพักในประเทศไทย (ปีพ.ศ.2558 ) 

 

 (ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561) 

*เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนจากทุกแห่ง 

ขณะเดียวกัน รายงานการส ารวจสถานการณ์หอพักในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานเขต 50 เขต
ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวนหอพักทั้งหมด 653 แห่ง  
ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิมากที่สุด โดยเป็นหอพักชาย 218 แห่ง หอพักหญิง 439 แห่ง ซึ่งจ านวนดังกล่าว 
เป็นหอพักที่จดทะเบียนแล้ว 474 แห่ง และยังไม่ได้จดทะเบียนจ านวน 168 แห่ง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว          
ยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการส ารวจเพิ่มเติม (มติชนออนไลน์, มิถุนายน 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะจดทะเบียน 
ข้อมูลหอพัก 

การส ารวจของ ดย. และส านักงาน 
พมจ. 

การส ารวจของ อปท.* 

หอพักจดทะเบียน 12,332 แห่ง 6,209 แห่ง 

หอพักไม่จดทะเบียน 3,258 แห่ง 4,719 แห่ง 

รวม 15,588 แห่ง 10,928 แห่ง 
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บทที่ 3 
ภารกิจและข้ันตอนการด าเนินการจัดการหอพัก 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีแนวทางการปฏิบัติในการก ากับดูแลหอพักตามที่กฎหมาย
ก าหนด จึงได้ก าหนดภารกิจและขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละภารกิจ เฉพาะในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบ
ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการก ากับดูแลหอพัก ดังนี้ 

3.1 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  
3.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 
3.3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 
3.4 การขอดัดแปลงหอพัก 
3.5 การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
3.6 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 
3.7 การขอโอนและขอรับโอนอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 
3.8 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ 
3.9 การขอรับอนุญาตและออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
3.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 
3.11 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

 
 ภารกิจและขั้นตอนการด าเนินการจัดการหอพัก ในการอนุญาตประกอบกิจการหอพักส าหรับผู้
ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขออนุญาตดัดแปลง 
เปลี่ยนชื่อ หรือประเภทหอพัก ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอใบแทนใบอนุญาต ดังนี้ 
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3.1 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ตามแบบ หพ.1 
(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. สถานศึกษาของรัฐ 

(ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ
กิจการจากหน่วยงานต้นสังกัด 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

(ค) ระเบียบประจ าหอพัก 
(ง) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของ

หอพัก 
(จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง

หรือดัดแปลงอาคารตามหมาย
ควบคุมอาคารหรือใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความ
มั่งคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้
เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี 

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 

(ช) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. สถานศึกษาเอกชน 

(ก) ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานศึกษา 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทาง  หรื อ
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงภูมิล าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ซึ่ งแสดงรายการ เกี่ ย วกับ ช่ือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งส านักงานและผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ส าหรับนิติบุคค 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
หอพักสถานศึกษาต้องยื่ นค าขอต่ อ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นห อพั ก เ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
หลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.1 
(ภาคผนวก ค) ก่อนน าเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอรบั
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบรับค า
ขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน 
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และ
หลักฐานดังกลา่ว รวมทั้งลักษณะ
มาตรฐานหอพักโดยเร็ว 
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสาร
และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วให้นาย
ทะ เ บี ย น มี ห นั ง สื อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ข อ รั บ
ใบอนุญาตทราบ เพ่ือมารับใบอนุญาต 
ขั้นที่ 5 นายทะเบียนออกใบอนุญาตตาม
แบบ หพ.1-1 (ภาคผนวก ค) ให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาต 
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร 
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามลักษณะและมาตรฐานของ
หอพัก ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(ค) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
(ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ส า เนาหนั งสื อ เดิ นทาง  หรื อ
ใบส าคัญประจ าตัว 

(จ) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร
ที่แสดงภูมิล าเนา 

(ฉ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือ
เอกสารแสดงว่าผู้ขอใบอนุญาตมี
สิทธิใช้อาคารตั้งหอพัก 

(ช) ระเบียบประจ าหอพัก 
(ซ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของ

หอพัก 
(ฌ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง

หรือดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็น
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อ
ใ ช้ เป็นหอพัก  โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแล้วแต่กรณี 

(ญ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 

(ฎ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่
ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทิง้ค าขอและแจ้งผู้ขอรบั
ใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 8 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
ด าเนินการแกไ้ขแล้ว ให้ด าเนินการต่อไป
ตามขั้นที่ 3-5 
ขั้นที่ 9 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 10 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบัค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
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แผนภาพ 3.1 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

 

 

ผู้ประสงค์ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

ครบ 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการ   

ทิ้งค าขอ 

ผ่าน 

ออกใบอนุญาต หพ.๑-๑ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ค าขอ หพ.๑ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสาร ลักษณะ   

และมาตรฐาน 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต         

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์ 

ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ผ่าน 

2 

3 

1 

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

ไม่ครบ 
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3.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามแบบ หพ.2 

(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. บุคคลธรรมดา 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคญั
ประจ าตัวคนต่างด้าว 

(ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่
แสดงถึงภูมลิ าเนาของคนต่างด้าว 

(ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานท่ีที่จะตั้งหอพัก หรือ
เอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้า
ปี 

(ง) ระเบียบประจ าหอพัก 
(จ) แผนที่โดยสังเขปแสดงท่ีตั้งของ

หอพัก 
(ฉ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง

หรือคัดแปลงอาคารเพื่อเป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพ
อาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
แล้วแต่กรณ ี

(ช) แผนผังบรเิวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 

(ซ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. นิติบุคคล 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกบั
ช่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งส านักงาน และผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
หอพักเอกชนต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ.2 (ภาคผนวก ค) 
ก่อนน าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอ
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
แล้ว นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้
ขอตรวจสอบประวัต ิ
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้า
พนักงานต ารวจ ณ สถานตี ารวจที่ผู้
ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักมี
ภูมิล าเนาอยู่เพื่อขอตรวจสอบประวัติ 
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และ
หลักฐานดังกลา่ว รวมทั้งลักษณะ
มาตรฐานหอพัก โดยเร็ว 
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลกัษณะ
และมาตรฐานของหอพัก เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วนายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อ
มาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมและให้นายทะเบียนออก
ใบอนุญาตตามแบบ หพ.๒-๑ (ภาคผนวก 
ค) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร 
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลา
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ
ไม่เกิน 7 วัน 

- ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ
แจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ
แจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่

แสดงถึงภูมลิ าเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล 

(ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานท่ีที่จะตั้งหอพัก หรือ
เอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้า
ปี 

(ง) ระเบียบประจ าหอพัก 
(จ) แผนที่โดยสังเขปแสดงท่ีตั้งของ

หอพัก 
(ฉ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง 

หรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก โดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
แล้วแต่กรณ ี

(ช) แผนผังบรเิวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน 

(ซ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้าม ี

ให้นายทะเบียนมหีนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่
ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทิ้งค าขอและแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
ด าเนินการแกไ้ข ให้ด าเนินการต่อไปตาม
ขั้นที่ 4-6 
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตและให้นายทะเบียนจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มี
ค าสั่งไม่
อนุญาต 
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แผนภาพ 3.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน         

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๒ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ตรวจสอบประวตัิบุคคล ณ สถานี

ต ารวจในท้องที่ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสารลักษณะและ

มาตฐาน 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 

ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 30 วัน 

ออกใบแทนใบอนุญาต หพ.๒-๑ 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ

แจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตยื่น

อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ   

ทิ้งค าขอ 

ไม่ช าระ 
ช าระ 

ครบ 

ไม่ครบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 12 

11 

9 

7 

8 
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3.3 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้ย่ืนค าขอต่อนายทะเบียนภายใน 60 วันก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามแบบ หพ.3 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. บุคคลธรรมดา 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบส าคญั
ประจ าตัวคนต่างด้าว 

(ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 

(ค) หลักฐานแสดงความเป็น
เจ้าของอาคารสถานท่ีที่จะ
ตั้งหอพักหรือเอกสารแสดง
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อย
กว่าห้าปี 

(ง) ส าเนาใบอนุญาต 
(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

2. นิติบุคคล 
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนติิบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่วกับช่ือ 
วัตถุประสงค์ ท่ีตั้ง
ส านักงาน และผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิุคคล 

(ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบส าคญั
ประจ าตัวคนต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล 

(ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะต่ออายุใบอนญุาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องยื่นค าขอต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ.๓ (ภาคผนวก ค) ก่อน
น าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอตอ่ใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว นาย
ทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานตี ารวจที่ผู้ประสงค์จะขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักมี
ภูมิล าเนาอยู่ เพื่อขอตรวจสอบประวัต ิ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
โดยเร็ว 
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลกัษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามมาตรฐานของ
หอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้ว
ให้นายทะเบียนมหีนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่อ
ใบอนุญาตทราบ เพ่ือมาช าระค่าธรรมเนียมต่อ
อายุใบอนุญาต 
ขั้นที่ 6 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมและให้นายทะเบียนออก
ใบอนุญาตตามแบบ หพ.๒-๑ (ภาคผนวก ค) 
ให้แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้นาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตไิม่
เกิน 7 วัน 

 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ของผู้แทนนิติบุคคล 

(จ) หลักฐานแสดงความเป็น
เจ้าของอาคารสถานท่ีที่จะ
ตั้งหอพัก หรือเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่
น้อยกว่าห้าป ี

(ฉ) ส าเนาใบอนุญาต 
(ช) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผูต้่ออายุใบอนุญาตไม่
ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทิ้งค าขอและให้แจ้งผู้ขอต่อ
ใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ด าเนินการแกไ้ขแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตาม
ขั้นที่ 4-6 
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าผู้ขอต่อใบอนุญาตไม่ประสงค์รับ
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วยเหตผุลและ
สิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีมีค าสั่งไม่
อนุญาต 
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แผนภาพ 3.3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน         

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๓ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ตรวจสอบประวตัิบุคคล ณ สถานี

ต ารวจในท้องที่ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสารลักษณะและ

มาตรฐาน 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 

ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 30 วัน 

ออกใบแทนใบอนุญาต หพ.๒-๑ 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ

แจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตยื่น

อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ   

ทิ้งค าขอ 

ไม่ช าระ 
ช าระ 

ครบ 

ไม่ครบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 12 

11 

9 

7 

8 

ค าขอ หพ.๓ 
เกิน 60 วัน 
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3.4 การขอดัดแปลงหอพัก ตามแบบ หพ.4 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. บุคคลธรรมดา 
(ก) ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบส าคญั
ประจ าตัวของคนต่างด้าว 

(ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 

(ค) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้างหรือดดัแปลง
อาคารเพื่อใช้เป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

(ง) แผนผังบรเิวณ แบบแปลน 
และรายการประกอบแบบ
แปลน 

(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. นิติบุคคล 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนติิบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่วกับช่ือ 
วัตถุประสงค์ ท่ีตั้ง
ส านักงาน และผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิุคคล 

(ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนส าเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสาคญั
ประจ าตัวของต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล 

(ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอดัดแปลงหอพักต้องยื่นค า
ขอต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้น
ตามแบบ หพ. 4 (ภาคผนวก ค) กอ่นน าเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอดดัแปลงหอพัก
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว นายทะเบียน
ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอดัดแปลงหอพักไว้เป็น
หลักฐาน 
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐานดังกลา่ว 
รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก 
 โดยเร็ว 
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลกัษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้แล้วให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ขอดัดแปลงหอพักทราบ 
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ 
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือลักษณะ
และมาตรฐานของหอพักไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว ้ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
ดัดแปลงหอพักทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่ผู้ขอดัดแปลงหอพักไม่
ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าผู้ขอดัดแปลงหอพักท้ิงค าขอและให้แจ้งผู้ขอ
ดัดแปลงหอพักทราบ เพ่ือจ าหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ 
ขั้นที่ 7 ในกรณผีู้ขอดัดแปลงหอพักด าเนินการ 
แก้ไขแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ ๓ – ๔ 
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่อนญุาต 
ให้นายทะเบียนมหีนังสือแจ้งให้ผู้ขอดัดแปลง
หอพักทราบพร้อมด้วยเหตผุลและสิทธิอุทธรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือ
แจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือ
แจ้ง 



คู่มือมาตรฐานหอพัก          34 

 

 
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

(จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้างหรือดดัแปลง
อาคารเพื่อใช้เป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

(ฉ) แผนผังบรเิวณ แบบแปลน 
และรายการประกอบแบบ
แปลน ในกรณีทีผู่้ประกอบ
กิจการหอพักเป็น
สถานศึกษาของรัฐให้แนบ
ส าเนาหนังสืออนุญาตให้
ดัดแปลงหอพักจาก
หน่วยงานต้นสังกัดพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษามาด้วย 

(ช) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
3. หอพักสถานศกึษาของรัฐ 

(ก) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้
ดัดแปลงหอพักจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นที่ 9 ผู้ขอดัดแปลงหอพัก มีสิทธิยื่นอุทธรณ ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีมีค าสั่งไม่
อนุญาต 
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แผนภาพ 3.4 การขอดัดแปลงหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

 

ผู้ประสงค์ขอดัดแปลงหอพัก          

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๔ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ออกค าสั่งอนุญาตดดัแปลงอาคาร      

มีหนังสือแจ้งผู้ขอดดัแปลงหอพัก 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ

แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น

อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ           

และมาตรฐาน 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

อนุญาต 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ 

ครบ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
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3.5 การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก ตามแบบ หพ.5 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ดังนี้  

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. บุคคลธรรมดา 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาบตัรหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวของคนต่าง
ด้าว 

(ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าว 

(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. นิติบุคคล 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับช่ือ
วัตถุประสงค์ ท่ีตั้งส านักงาน 
และผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันนติิ
บุคคล 

(ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติ
บุคคล 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวของต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล 

(ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 

(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
3. หอพักสถานศกึษาของรัฐ 

(ก) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้
เปลี่ยนช่ือหรือประเภทหอพัก
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนช่ือหรือ
ประเภทหอพักต้องยื่นค าขอต่อเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานหอพัก เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารและหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ.5 (ภาคผนวก ค) 
ก่อนน าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอเปลี่ยน
ช่ือหรือประเภทหอพัก พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบ
รับค าขอให้แก่ผู้ขอเปลี่ยนช่ือหรือประเภท
หอพักไว้เป็นหลักฐาน 
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และ
หลักฐานดังกลา่วรวมทั้งลักษณะมาตรฐาน
หอพักโดยเร็ว 
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลกัษณะ
และมาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเปลีย่นช่ือ
หรือประเภทหอพักทราบ 
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร 
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเปลีย่นช่ือ
หรือประเภทหอพักทราบเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนช่ือหรือ
ประเภทหอพักไม่ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่
ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว ให้
ถือว่าผู้ขอเปลี่ยนช่ือหรือประเภทหอพักไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ประสงค์ขอเปลี่ยนช่ือหรือประเภท และให้

นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 7 ในกรณีผู้ขอเปลี่ยนช่ือหรอืประเภท
หอพักด าเนินการแกไ้ขแล้ว ให้ด าเนินการ 
ต่อไปตาม ขั้นที่ 3 – 4 
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
เปลี่ยนช่ือหรือประเภทหอพักทราบ พร้อม
ด้วยเหตผุลและสิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 9 ผู้ขอเปลีย่นช่ือหรือประเภทหอพักมี 
สิทธิยื่นอุทธรณต์่อนายทะเบยีน ณ ท้องที่น้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีมีค าสั่งไม่
อนุญาต 
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แผนภาพ 3.5 การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

 

ผู้ประสงค์เปลี่ยนช่ือหรือประเภทหอพัก 

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๕ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ออกค าสั่งอนุญาตเปลี่ยนช่ือหรือ

ประเภทหอพัก มีหนังสือแจ้งผู้ขอ

เปลี่ยนช่ือหรือประเภทหอพัก 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ

แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น

อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ           

และมาตรฐาน 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

อนุญาต 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ 

ครบ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
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3.6 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ตามแบบ หพ.6 (ภาคผนวก 
ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้  

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. สถานศึกษาของรัฐ ให้ยื่นค าขอ

โอนและรับใอนใบอนุญาตพร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี ้
(ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ

กิจการหอพักจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

(ข) ส าเนาหนังสือประจ าตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. สถานศึกษาเอกชน ให้ยื่นค าขอ

โอนและรับโอนใบอนุญาตพร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี ้
(ก) ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง

สถานศึกษา 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบส าคญั
ประจ าตัวของคนต่างด้าว 
พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น
หรือเอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
ส าหรับบคุคลธรรมดา หรือ
ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนติิบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่วกับช่ือ 
วัตถุประสงค์ ท่ีตั้ง
ส านักงานและผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล
ส าหรับนติิบุคค 

(ค) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล 

 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 
ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานหอพัก
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
หลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.6 
(ภาคผนวก ค) ก่อนน าเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอโอนและ
ขอรับโอนใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและ 
หลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบรับค าขอ
ให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตไว้เป็นหลกัฐาน 
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน 
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก 
โดยเร็ว 
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสารและ 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลกัษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้แล้ว ให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอโอนใบอนุญาตทราบเพื่อมา 
รับใบอนุญาต 
ขั้นที่ 5 นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบ 
กิจการหอพักสถานศึกษาตามแบบ หพ.๑-๑ 
ให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตสถานศึกษา โดย
ระบุค าว่า “โอน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบน
ของใบอนุญาตดังกล่าว และระบุช่ือผู้รับโอน 
วัน เดือน ปีท่ีอนุญาตให้โอน พร้อมทั้งลง
ลายมือช่ือนายทะเบียนก ากับไวด้้วย 
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอโอนและผู้รบัโอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(ง) ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบส าคญั
ประจ าตัวของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล 

(จ) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคค 

(ฉ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ใบอนุญาตทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตไมด่ าเนินการแก้ไขหรือไม่ยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอโอน
ใบอนุญาตทิ้งค าขอและให้แจ้งใหผู้้ขอโอน 
และผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 8 ในกรณผีู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน 
ใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขแล้วใหด้ าเนินการ
ต่อไปตามขั้นท่ี 3–5 
ขั้นที่ 9 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักทราบพร้อมด้วยเหตผุลและสิทธิ
อุทธรณ ์
ขั้นที่ 10 ผู้ขอโอนและผูร้ับโอนใบอนุญาตม ี
สิทธิยื่นอุทธรณต์่อนายทะเบยีน ณ ท้องที่น้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 
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แผนภาพ 3.6 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

ผู้ประสงค์ขอขอโอนและผู้ขอรับโอน

ใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๖ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน

ใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจง้ผู้

ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 

ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ           

และมาตรฐาน 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

อนุญาต 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ 

ครบ 

1 

2 

3 

4 

6 
7 

8 

9 

10 

ออกใบอนุญาต หพ.๑-๑ 5 
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3.7 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามแบบ หพ.7 (ภาคผนวก ค) 
พร้อมส าเนาใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. บุคคลธรรมดา ให้ยื่นค าขอโอน

และขอรับโอนใบอนุญาตหอพัก 
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
(ก) ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบส าคญั
ประจ าตัวของคนต่างด้าว 

(ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 

(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. นิติบุคคล ให้ยื่นค าขอโอนและ

ขอรับโอนใบอนุญาตหอพัก
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนติิบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่วกับช่ือ 
วัตถุประสงค์ ท่ีตั้ง
ส านักงาน และผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิุคคล 

(ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน ส าเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบส าคญั
ประจ าตัวของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล 

(ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทน นิติบุคคล 
แล้วแต่กรณ ี

(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ต้อง
ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานหอพักเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
หลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.7 
(ภาคผนวก ค) ก่อนน าเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอโอนและ
ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
เอกชนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว 
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอโอน
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพักตาม 
โดยเร็ว 
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสารและ 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลกัษณะและ
มาตรฐานของหอพัก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไวแ้ล้ว ให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 
ทราบเพื่อมาช าระค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ขั้นที่ 5 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียม และให้นายทะเบียนออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนตาม
แบบ หพ. ๒-๑ ให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
เอกชนโดยระบุค าว่า “โอน” ด้วยอักษร 
สีแดงไว้ดา้นบน ใบอนุญาตดังกล่าวและระบุ
ช่ือผู้รับโอน วัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้โอน 
พร้อมท้ังลงลายมือช่ือนายทะเบียนก ากับไว้
ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
 ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสาร หรือ 

หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ 
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอโอนและผู้ขอรบัโอน
ใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน 
ใบอนุญาตไมด่ าเนินการแก้ไข หรอืไม่ยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายใน ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอโอน
ใบอนุญาตทิ้งค าขอและให้แจ้งใหผู้้ขอโอนและ
ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 8 ในกรณผีู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักด าเนินการ
แก้ไขแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ 3 – 5 
ขั้นที่ 9 หากผูร้ับโอนใบอนุญาตไมช่ าระ
ค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่า ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตไม่
ประสงค์จะโอนใบอนุญาต และใหน้าย
ทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 10 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ พร้อม
ด้วยเหตผุลและสิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 11 ผู้โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีมีค าสั่งไม่
อนุญาต 
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แผนภาพ 3.7 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

ผู้ประสงค์ขอโอนและผู้ขอรับโอน

ใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๗ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน

ใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจง้ผู้

ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 

ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ           

และมาตรฐาน 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ 

ครบ 

1 

2 

3 

4 

6 
7 

8 

10 

11 

ออกใบอนุญาต หพ.๒-๑ 5 

ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 30 วัน 

ไม่ช าระ 
9 
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3.8 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ตามแบบ หพ.8 
(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. สถานศึกษาของรัฐ ให้ยื่นค าขอการ

ออกใบแทนใบอนุญาตสถานศึกษา 
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
(ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ

กิจการหอพักจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
2. สถานศึกษาเอกชน ให้ยื่นค าขอการ

ออกใบแทนสถานศึกษาใบอนุญาต 
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
(ก) ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง

สถานศึกษา 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

ส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวของคนต่าง
ด้าว พร้อมส าเนาทะเบยีนบ้าน
หรือเอกสารที่แสดงถึง
ภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
ส าหรับบคุคลธรรมดา หรือ
ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับช่ือ 
วัตถุประสงค์ ท่ีตั้งส านักงาน
และผูม้ีอ านาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลส าหรับนิติบุคคล 

(ค) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติ
บุคคล 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักที่สูญหาย
หรือถูกท าลายในสาระส าคญั ต้องยื่นค าขอ 
ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานหอพักเพือ่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ. 8 (ภาคผนวก ค) ก่อน
น าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอออกใบแทน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักที่สูญหาย
หรือถูกท าลายในสาระส าคญัพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามแบบ หพ. 8 แล้ว 
นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบ
แทนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
       ทั้งนี้ ผู้ขอออกใบแทนใบอนุญาตจะต้อง
ส่งใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกท าลายใน
สาระส าคญัหรือหลักฐานแจ้งความกรณสีูญ
หายหรือถูกท าลายในส าระสาคัญดังกล่าว 
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก 
โดยเร็ว 
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสารและ 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลกัษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้แล้ว ให้นายทะเบยีนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอออกใบแทนอนุญาตทราบ 
เพื่อมาช าระค่าธรรมเนียมออกใบแทน 
ใบอนุญาต กรณหีอพักสถานศึกษาไม่ต้อง
ช าระค่าธรรมเนยีม โดยให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอมารับใบแทนใบอนุญาต 
ขั้นที่ 5 กรณผีู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักสถานศึกษาให้นายทะเบียนออก
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษา ตามแบบ หพ.1-1 โดยระบุค าว่า 

 
 
 
 
 
 
 

- หลักฐานการ
แจ้งความ
กรณสีูญหาย 
ภายใน 15 
วันนับแต่วันท่ี
ได้รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือ
แจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(ง) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

ส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวของคนต่าง
ด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
3. บุคคลธรรมดา ให้ยื่นค าขอการออก

ใบแทนใบอนุญาตเอกชน พร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี ้
(ก) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

ส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวของคนต่าง
ด้าว 

(ข) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าว 

(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
4. นิติบุคคล ให้ยื่นค าขอการออกใบ

แทนในอนุญาตเอกชน พร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี ้
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับช่ือ 
วัตถุประสงค์ ท่ีตั้งส านักงาน
และผูม้ีอ านาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล 

(ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติ
บุคคล 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวของคนต่าง
ด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

(ง) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าว 

“ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงไวด้า้นบนของ
ใบอนุญาตดังกล่าว กรณผีู้รับรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้
ช าระค่าธรรมเนยีม และให้นายทะเบียนออก 
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
เอกชน ตามแบบ ห พ.2-1 โดยระบุค าว่า “ใบ
แทน” ด้วยอักษรสีแดงไวด้้านบนของ
ใบอนุญาตดังกล่าว 
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ 
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ 
ลักษณะ และมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
ให้นายทะเบียนมหีนังสือ แจ้งให้ผูข้อรับ 
ใบแทนใบอนุญาตทราบเพื่อด าเนนิการ 
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาตไม ่
ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตทิ้งค าขอและใหแ้จ้งให้ 
ผู้ขอรับแทนใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 8 ในกรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักด าเนินการแก้ไขแล้ว 
ให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ 3 – 5 
ขั้นที่ 9 หากผู้ขอออกใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการหอพักเอกชน ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาตไมป่ระสงค์จะรับใบแทนใบอนุญาต
ให้นายทะเบียนจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 10 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่
อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใบ
แทนใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและ
สิทธิอุทรณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือ
แจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ของผู้แทนนิติบุคคล   แล้วแต่
กรณ ี

(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นที่ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 

- ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ี
มีค าสั่งไม่
อนุญาต 
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แผนภาพ 3.8 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

ผู้ประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต

พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หพ.๘ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจง้ผู้

ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์ 

ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ           

และมาตรฐาน 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ 

ครบ 

1 

2 

3 

4 

6 
7 

8 

10 

11 

ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 30 วัน 
ไม่ช าระ 

9 

หอพักเอกชน หอพัก

สถานศึกษา 

ออกใบอนุญาต 

หพ.๒-๑ 

ออกใบอนุญาต 

หพ.๑-๑ 

5 5 

ช าระ 
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3.9 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ตามแบบ หพ.9 (ภาคผนวก ค) 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้า

ตรง ไมส่วมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาด า 
ขนาด 5x6 
เซนติเมตร ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกินหก
เดือน จ านวนสองรูป 

4. หนังสือแต่งตั้งจากผู้
ประกอบกิจการ
หอพักให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้จัดการ
หอพัก โดยระบุชื่อ 
หอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักนั้น 

5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  
1.ใบรับรองแพทย์  
2. หนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม 
 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะเป็นผูจ้ัดการหอพักเอกชนต้องยื่นค าขอ
ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานหอพักเพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.9 (ภาคผนวก ค) 
ก่อนน าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอรบัใบอนุญาตพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานแล้วนายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่
ผู้รับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนไว้เป็นหลักฐาน 
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานี
ต ารวจท่ีผู้ประสงค์จะเป็นผู้จดัการหอพักเอกชนมีภูมิล าเนาอยู่
เพื่อขอตรวจสอบประวัต ิ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้องครบถ้วนของค า
ขอ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวโดยเร็ว 
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วให้นายทะเบยีน
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตผูจ้ดัการหอพักเอกชนทราบ
เพื่อมาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระคา่ธรรมเนียมและให้นาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ หพ.๙-๑ (ภาคผนวก ค) 
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักทราบ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลา
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ
ไม่เกิน 7 วัน 

 
 

- ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ไดร้ับ
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ไดร้ับ
หนังสือแจ้ง 

-  
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตไมด่ าเนินการแก้ไข หรือไม่
ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนท้ิง
ค าขอและให้แจ้งผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ 
แก้ไขให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที ่4 - 6 
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบอนุญาตผูจ้ัดการหอพักเอกชนไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายใน 
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักไม่ประสงค์จะรับ 
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจ าหน่าย 
เรื่องออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่อนญุาตให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชนทราบ พร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดัการหอพัก 
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มี
ค าสั่งไม่อนญุาต 
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แผนภาพ 3.9 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าขอ หพ.๙ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ตรวจสอบค าขอเอกสาร 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจง้ผู้

ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 

ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบประวตัิบุคคล ณ สถานี

ต ารวจในท้องที่ 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ 

ครบ 

1 

2 

3 

4 
7 

8 

9 

11 

12 

ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 30 วัน 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 

ไม่ช าระ 
10 

ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน 

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑ 6 

5 

ช าระ 
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(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

3.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ภายใน 60 วันก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามแบบ หพ.10 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม

หมวก ไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 
5x6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จ านวนสองรูป 

4. หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัตหิน้าท่ี
ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือ 
หอพักพร้อมส าเนาใบอนญุาต
ประกอบกิจการหอพักนั้น 

5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  
1.ใบรับรองแพทย์  
2. หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม 

 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะเป็นผูจ้ัดการหอพัก
เอกชนต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน
หอพักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.10 
(ภาคผนวก ค) ก่อนน าเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอรบัใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้วนาย
ทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผูร้บัใบแทน
ใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชนไว้เป็น
หลักฐาน 
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะเป็น
ผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมลิ าเนาอยู่เพื่อขอ
ตรวจสอบประวตั ิ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าวโดยเร็ว 
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดัการหอพัก
เอกชนทราบเพื่อมาช าระคา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระคา่ธรรมเนียม
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ 
หพ.๒-๑ (ภาคผนวก ค) ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตผูจ้ัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตไิม่
เกิน 7 วัน 

 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือ 
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หอพักทราบ เพ่ือด าเนินการแกไ้ข 
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่
ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชนท้ิงค าขอและ
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ 
แก้ไขให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที ่4 - 6 
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบอนุญาตผูจ้ัดการ
หอพักเอกชนไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายใน 
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้จดัการหอพักไม่ประสงค์จะรับ 
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจ าหน่าย 
เรื่องออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชนทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดัการหอพัก 
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่น้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีมีค าสั่งไม่
อนุญาต 
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แผนภาพ 3.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      (ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560) 

ค าขอ หพ.๑๐ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ตรวจสอบค าขอเอกสาร 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจง้ผู้

ขอต่อใบอนุญาต 

ผู้ขอต่อใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์ 

ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบประวตัิบุคคล ณ สถานี

ต ารวจในท้องที่ 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ ครบ 

1 

2 

3 

4 
7 

8 

9 

11 

12 

ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 30 วัน 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอต่อใบอนุญาต 

ไม่ช าระ 
10 

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จดัการ

หอพักเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑ 6 

5 

ช าระ 

ค าขอ หพ.๙ 

ภายใน 60 วัน 

เกิน 60 วัน 
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3.11 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ให้ย่ืนค าขอต่อนายทะเบียน ตามแบบ หพ.11 
(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม

หมวก ไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 
5x6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จ านวนสองรูป 

4. หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัตหิน้าท่ี
ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือ 
หอพักพร้อมส าเนาใบอนญุาต
ประกอบกิจการหอพักนั้น 

5. ใบอนุญาต 
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะเป็นผูจ้ัดการหอพัก
เอกชนต้องยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน
หอพักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.11 
(ภาคผนวก ค) ก่อนน าเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนไดร้ับค าขอรบัใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว นาย
ทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผูร้บัใบแทน
ใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชนไว้เป็น
หลักฐาน 
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจที่ผู้ประสงค์จะเป็น
ผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมลิ าเนาอยู่เพื่อขอ
ตรวจสอบประวตั ิ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าท่ีออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าวโดยเร็ว 
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดัการหอพัก
เอกชนทราบเพื่อมาช าระคา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระคา่ธรรมเนียม
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ 
หพ.9-1 (ภาคผนวก ค) ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนไปไมเ่ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนอนุญาตผู้จดัการ
หอพักทราบเพื่อด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตไิม่
เกิน 7 วัน 

 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รบั
หนังสือแจ้ง 
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ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
 แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรบัแทนใบอนุญาตไม่
ด าเนินการแกไ้ข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต ผู้จดัการหอพักเอกชนทิ้งค าขอและ
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ด าเนินการแกไ้ขให้ด าเนินการต่อไปตามขั้นที่ 
4 - 6 
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนไม่ช าระค่าธรรมเนียม
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาต และให้นายทะเบยีนจ าหน่าย 
เรื่องออกจากสารบบ 
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมคี าสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดัการหอพักเอกชนทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักมีสิทธิยื่นอุทธรณต์่อนายทะเบียน ณ 
ท้องที่น้ัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ภายใน 30 วันนับ
แต่มีค าสั่งไม่
อนุญาต 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานหอพัก          57 

 

แผนภาพ 3.11 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

ค าขอ หพ.๑๐ 

รับค าขอ ตรวจเอกสาร                

ออกใบรับค าขอ 

ตรวจสอบค าขอเอกสาร 

ปรับปรุงแก้ไข 

มีหนังสือให้แก้ไข 

ภายใน 30 วัน 

ออกค าสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจง้ผู้

ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ผู้ขอต่อใบแทนใบอนุญาตยื่น

อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

จ าหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ 

ตรวจสอบประวตัิบุคคล ณ สถานี

ต ารวจในท้องที่ 

ไม่อุทรณ์ 

ไม่ด าเนินการ ทิ้งค าขอ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ครบ ครบ 

1 

2 

3 

4 
7 

8 

9 

11 

12 

ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 30 วัน 

มีหนังสือแจ้งผู้ขอต่อใบอนุญาต 

ไมช่ าระ 
10 

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑ 6 

5 

ช าระ 

ภายใน 30 วัน 

ผู้ประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ

หอพักเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐาน 
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บทที่ 4 
สาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
4.1 ความส าคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 
ก าหนดมีผลบังคับใช้ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 2 ที่ก าหนดให้บังคับใช้ เมื่อพ้น
ก าหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น 104 มาตรา ซึ่งฉบับเดิมมี
รายละเอียดของบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหอพักไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน จึงได้ก าหนดแนวทางและวิธีการในการก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยมีหลักการส าคัญเพ่ือมุ่ง “คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา” ให้ได้รับการดูแล
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยประกอบกับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้โอนอ านาจในการก ากับกิจการ
หอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน จึงได้ตราพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ขึ้นบังคับใช้ มี
สาระส าคัญดังนี้ 
 

1. นิยามศัพท์พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 
“หอพัก” หมายความว่า สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า 
“ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมี

อายุไม่เกินยี่สิบห้าปี 
“หอพักสถานศึกษา” หมายความว่า หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา 

  “หอพักเอกชน” หมายความว่า หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

“ผู้ประกอบกิจการหอพัก” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้จัดการหอพัก” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพ่ือประกันความเสียหายที่ผู้

พักก่อให้เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย 
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการปูองกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
“นายทะเบียน” หมายความว่า 
(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(4) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย 

จัดตั้งส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

2. หอพัก ผู้พัก และประเภทของหอพัก 

 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้มีการนิยามความหมายของ “หอพัก” ว่าหมายถึง 

สถานที่ที่ รับผู้ พักตามพระราชบัญญัตินี้ เข้ าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่า เช่ าและ “ผู้ พัก” คือ  

ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่ง ได้ก าหนดให้มี

การแบ่งหอพักออกเป็น 2 ประเภท ตามมาตรา 8 ได้แก่ หอพักชายและหอพักหญิงและก าหนดให้มีจ าแนก

ลักษณะหอพักตามผู้ประกอบกิจการของหอพักเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 (1) หอพักสถานศึกษา  
 (2) หอพักเอกชน  
 

3. การประกอบกิจการหอพักแต่ละลักษณะตามกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้มีการนิยามความหมายของ “ผู้ประกอบ

กิจการหอพัก” หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยการประกอบ
กิจการหอพักทั้งหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องได้รับอนุญาตจาก 
นายทะเบียนโดยการประกอบกิจการหอพักแต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 หอพักสถานศึกษา ที่จะได้รับใบอนุญาตต้องไปเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 5 หลักเกณฑ์ ได้แก่  

(1) ชื่อและประเภทของหอพัก  
(2) สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของหอพัก  
(3) ห้องนอน ห้องน้ าและห้องส้วม  
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(4) สถานที่ส าหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนส าหรับผู้พัก  

(5) ระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย  
  โดยหอพักลักษณะดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
หอพักและอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามมาตรา 41 ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวจะ
สิ้นผลหากผู้ประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการแล้วแต่กรณี  
และการโอนใบอนุญาตหอพักสถานศึกษาต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนและต้องเป็นการโอนระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น ทั้งนี้ต้องโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิมมีต่อผู้พัก ทั้งนี้หอพัก
สถานศึกษาอาจรับบุคลทั่วไปเข้าพักเป็นการชั่วคราวในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พักเพ่ือประโยชน์  
ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว หรือการกีฬา  

3.2 หอพักเอกชน ให้รับผู้พักไดเ้ฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไม่สูง
กว่าปริญญาตรี ยกเว้นหอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชนให้มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาต 
ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและในกรณีโอนใบอนุญาตให้แก่สถานศึกษา ให้นายทะเบียนเปลี่ยน
ใบอนุญาตของหอพักดังกล่าวเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาทั้งกฎหมายได้ก าหนดให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  

(1)  คุณสมบัติ ได้แก่ มีอายุไม่ต ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  
(2)  ลักษณะต้องห้าม ได้แก่  

- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
- เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เคยได้รับโทษจ าคุก 

โดยค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
- เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  
- ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
- ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี  
- ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

หรือเป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
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4. อ านาจหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก และการบริหารจัดการหอพัก  
การประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือการประกอบกิจการหอพักเอกชน กฎหมายได้

ก าหนดให้ผู้ประกอบหอพักมีอ านาจหน้าที่ 6 ข้อ ดังนี้ 
(1) ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(2) ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาที่รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องจัดให้มี

อาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอส าหรบัผู้พักอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ   
(3) ต้องจัดให้มีระเบียบประจ าหอพักปิดประกาศไว้ โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก  

และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และหากต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบประจ าหอพัก 
จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับได ้

(4) ต้องจัดให้มีปูายชื่อเป็นอักษรไทย ซึ่งมีค าว่า “หอพัก” น าหน้า และตามด้วยประเภทของหอพัก
ชายหรือหญิง โดยปูายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
จากภายนอกหอพัก วัตถุที่ใช้ท าปูาย ลักษณะ ขนาดของปูายและขนาดของตัวอักษรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(5) ต้องตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าท างานในหอพักว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็น
โรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการ 

(6) ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันตามที่กฎหมาย
ก าหนดในมาตรา 62 ได้แก่ ดูแลรักษาสภาพหอพักให้มีความมั่นคงแข็งแรง และมีระบบปูองกันอัคคีภัย  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของ
หอพักให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จัดให้มียาและเวชภัณฑ์จ าเป็นไว้ในหอพักเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พักที่เจ็บปุวยจัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องพักทุกห้อง 
และปูายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของหอพักและดูแลอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย 
อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใด ๆ ขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก 
 โดยพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้ก าหนดให้ “ผู้จัดการหอพัก” หมายถึง  
ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักทั้งลักษณะหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชนโดยบุคคลใดจะท าหน้าที่เป็น
ผู้จัดการหอพักต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งนี้กฎหมายก าหนดให้ผู้จัดการหอพักหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนของหอพักหญิงต้องเป็นหญิงเช่นเดียวกัน โดยให้ผู้จัดการหอพักมีหน้าที่จัดท าทะเบียนผู้พัก 
แต่ละรายส่งให้แก่นายทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่มีการท าสัญญาเช่าหรือสัญญาสิ้นสุดลงและให้มีหน้าที่
ตามมาตรา 64 จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 

(1) ดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก 

(2) ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดในห้องพัก 
(3) ดูแลไม่ให้มีการกระท าการอันควรเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันหรือร่วมกันกระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
(4) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความร าคาญแก่ผู้พักอ่ืนหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณหอพัก 
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(5) ให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้บิดามารดหรือผู้ปกครองทราบโดยทันที ในกรณีปรากฏว่าผู้พักได้รับ
อันตรายเพราะเจ็บปุวยหรือเหตุอื่นใด 

(6) แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบไปพักท่ีอ่ืนโดยไม่แจ้งให้ทราบ 

(7) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามข้อ (2) และ (3)  
 

5. การก ากับดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่มีรัฐมนตรีผู้รักษาการณ์ตามระเบียบ 

จ านวน 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย  
และกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกฎหมายได้แบ่งอ านาจรักษาการณ์ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและประกาศก าหนดแบบบัตรประจ าตัว 
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบ
กฎกระทรวง 2 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ 
ระเบียบ จ านวน 8 ฉบับ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระเบียบร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งการก ากับดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ผ่านกลไกและ
มาตรการที่ส าคัญมรีายละเอียดต่อไปนี้  

 
5.1 คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จ านวน 4 คณะกรรมการ ดังนี้ 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการหอพัก” จ านวน 15 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานราชการ จ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกิจการ
เด็กและเยาวชน ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการหอพัก รวมจ านวน 4 คน และมีอธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
(1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน

มาตรการและการจัดระเบียบหอพัก   
(2) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพัก 

ทีไ่ด้รับการประกาศเกียรติคุณ   
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(3) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การประกาศเกียรติคุณหอพักและการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรวมทั้งการออก
กฎกระทรวงอ่ืนเพื่อปฏิบัติตาม    

(4) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้    
(5) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(7) มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล 

และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น พร้อมกันนี้ 
กฎหมายยังได้ก าหนดให้มีกลไกคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลในระดับพ้ืนที่จังหวัดทุกจังหวัดและ  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักกรุงเทพมหานคร” รวมทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ  
มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จ านวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษา จิตวิทยา กฎหมายและกิจการเด็กและเยาวชนด้านละ 1 คน 
รวม 4 คนเป็นกรรมการและให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ  

ประกอบกับ มาตรา 23 ได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด” 
ประกอบด้วย รวมทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนหน่วยงาน
ราชการในจังหวัดจ านวน 7 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์
ด้านการศึกษาจิตวิทยา กฎหมายและกิจการเด็กและเยาวชน ด้านละ 1 คน รวม 4 คนเป็นกรรมการ 
 และให้ท้องถิน่จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการทั้งสองมีอ านาจหน้าที่ ได้แก่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

ในการด าเนินการตามมาตรา 15 (1) (2) (3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกประกาศก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพัก ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางใน

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวมถึงด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

นอกจากนี้หากเกิดความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น กฎหมายยังได้ก าหนดให้มีกลไก
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ ในการเปรียบเทียบบรรดาความผิดดังกล่าวได้  ตามมาตรา 95 และ 96   
โดยให้มี “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” ที่มีอ านาจเปรียบเทียบได้และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตาม 
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จ านวนที่เปรียบเทียบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนส านักอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

(2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 
      5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียน 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้ก าหนดให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง  
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้และให้บุคคลต่อไปนี้ เป็น “นายทะเบียน” ได้แก่ 

(1) นายกเทศมนตรีในเขตเทศบาล 
(2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(4) นายกเมืองพัทยา 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

ที่มีกฎหมายจัดตั้งส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

โดยให้นายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน 

ว่าหอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและผู้ประกอบกิจการหอพักใดขาดคุณสมบัติหรือ

มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

(2) ก่อนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้นายทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 

- ในกรณีที่หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือให้มีหนังสือ

แจ้งใหผู้้ประกอบกิจการหอพักด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

- ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลและหุ้นส่วนผู้จัดการ 

ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ 

หอพักแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาด ารงต าแหน่งแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

- ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคล  
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ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วัน

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

(3) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้นายทะเบียนด า เนินการ 

ดังนี้     

- ส าหรับหอพักสถานศึกษา ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักให้แก่สถานศึกษาอ่ืนภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้ง   

- ส าหรับหอพักเอกชน ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักด า เนินการขึ้น
ทะเบียนหอพักไว้กับสถานศึกษา หรือโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
แล้วแต่กรณีในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือนายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  30 วัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

หรือน าหอพักไปขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือภายในระยะเวลา 

ที่นายทะเบียนสั่งขยาย ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า 

หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจ านวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย แล้วแต่กรณีภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดก่อนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในหอพักเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎหมาย   

(2) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบ

กิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาต   

(3) เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก หรือบุคคลที่ท างานในหอพักมาให้ 

ถ้อยค าหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหอพัก  

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่และต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

และต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น  

และอาจขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้ รวมถึงให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

อ านวยความสะดวกตามสมควรและในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร

ประจ าตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกครั้ง  
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      5.3 การประกาศเกียรติคุณหอพัก  

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้หอพักเอกชนด าเนินการได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนด

มาตรการดังกล่าวไว้ในมาตรา 41 ที่ก าหนดให้หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการ 

อาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

(1) สิทธิที่จะได้รับการลดหย่อยหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการประกอบกิจการ
หอพัก โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร  

(2) ลดหย่อนหรืองดเว้นภาษีโรงเรือน ภาษีปูาย หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด 

(3) การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ 
(4) การสนับสนุนด้านอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
โดยการประกาศเกียรติคุณและการได้รับการสนับสนุนตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 

     5.4 บทลงโทษตามกฎหมาย 

การก ากับดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้มีการก าหนดให้มีมาตรการ

ลงโทษแก่ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 

 

5.4.1 บทลงโทษเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการหอพัก 

(1) ผู้ใดใช้ค าว่าหอพักในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่            

(2) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดรับผู้พักไม่เป็นไปตามประเภทของหอพักต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ            

(3) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  

(4) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันเกินอัตรา 

ที่ก าหนดไว้ หรือไม่น าเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็นค่าเช่าตามที่ก าหนดไว้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท  

(5) ผู้ใดไม่คืนค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้ พักตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา 

ที่ก าหนดไว้ แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาท

ตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่    
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(6) สถานศึกษาใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 

บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่   

(7) ผู้ใดฝุาฝืนไม่ขออนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ป ี
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่  

(8) ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนผู้ใดฝุาฝืนรับผู้พักเป็นนักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

(9) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝุาฝืนไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยหรือใบอนุญาต
ถูกท าลายไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติในการขออนุญาตต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

(10) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่จัดให้มีผู้จัดการควบคุมดูแลหอพัก 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 20,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่      

(11) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่แจ้งต่อนายทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 500 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่และต้อง
ระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ     

(12) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่จัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิตร่างกาย 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท  

(13) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ ใดไม่จัดให้มี อาหารสุขอนามัย ระเบียบหอพัก 
ปิดประกาศและปูายชื่อหอพักและทางเดินหนีไฟ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  

(14) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งกระท าความผิดเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติ
บุคคล ถ้าการกระท าความผิดของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคล
ใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้นผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติ 
ไว้ส าหรับความผิดนั้นด้วย 

 
5.4.2 บทลงโทษเกี่ยวกับผูจ้ัดการหอพัก 
(1) ผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชนผู้ ใดไม่แสดงใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ 

ในที่เปิดเผยต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท       
(2) ผู้จัดการหอพักหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 

ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
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5.4.3 บทลงโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนค าสั่งของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 

ไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 กล่าวโดยสรุป พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมี
ส าระส าคัญ ในการก าหนดแนวทางและวิ ธี ก าร ในการก ากับดู แลการประกอบกิ จการหอพัก 
 ที่ใช้บังคับกับสถานที่ท่ีรับ “ผู้พัก” เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี 
และอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่า ซึ่งจะไม่สามารถรับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากนี้เป็นผู้พัก
ได้และกฎหมายได้ก าหนดประเภทหอพัก 2 ประเภท ได้แก่ หอพักชาย และหอพักหญิง เพ่ือจ าแนกพ้ืนที่พัก
อาศัยของแต่ละเพศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้ง “ผู้ประกอบกิจการหอพัก” จะต้องยื่นขออนุญาต
ประกอบกิจการกับนายทะเบียน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในหอพักของตนเอง โดยมีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ส าคัญ 2 ประการ 
ประกอบไปด้วย  
  (1) “การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน” ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและอาศัยในหอพัก
ด้วยการท าให้หอพักเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) จากสถานการณ์เสี่ยงที่อาจกระทบต่อสวัสดิภาพที่ดี
ของเด็กและเยาวชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการหอพัก  
  (2) การโอนอ านาจการก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในฐานะนายทะเบียน เ พ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้ งด้ านธุรการ การก ากับ 
ให้การประกอบกิจหารหอพักในพ้ืนที่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงสามารถจัดการรายได้ส าหรับค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการโอนอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งการก ากับดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  
สามารถจ าแนกได้เป็น “3 มาตรการ 5 กลไก” ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือมาตรฐานหอพัก          69 

นายทะเบียน 
(ผู้ก ากับดูแลในระดับพื้นท่ี) 

กลไก 

กลไก กลไก 

กลไก 
กลไก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดแนวทางและวิธีการ
ในการประกอบกิจการหอพัก 
เพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ข จั ด ส ถ า น ก า ร ณ์ เ สี่ ย ง ต่ อ 
สวัสดิภาพของเด็กเยาวชน เช่น 
ต้ อ งจั ด ให้ มี ก า รประกั นภั ย          
การดูแลไม่ให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่
ผู้พักเข้าไปในห้องพัก ไม่ให้มี
การเล่นการพัน เสพสุราหรือ 
ยาเสพติด การให้ความช่วยเหลือ
และแจ้งผู้ปกครองของผู้พัก
ทราบ กรณีเจ็บปุวยและไปพักที่
อื่น ฯลฯ 

 

การประกาศข้อก าหนดในก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการหอพัก
และบทลงโทษแก่ผู้ฝุาฝืนหรือ
กระท าผิดตามกฎหมาย เพื่อ
ปูองกันและพิทักษ์สวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน 

 

คณะกรรมการ 

(ผู้ก าหนดนโยบาย) 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
(ผู้ก ากับดูแลในระดับพื้นท่ี) 

ผู้ประกอบกิจการ 

(ผู้คุ้มครองสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน) 

ผู้จัดการหอพัก (ผู้คุ้มครองสวัสดภิาพ
เด็กและเยาวชน) 

 

การคุ้มครองสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชนในหอพัก 

 

ส่งเสริมกิจการหอพัก 
จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร เปรียบเทยีบ 

 

การประกาศเกียรติคุณและสิทธิ
ประโยชน์และการสนับสนุน 
(ตามมาตรา 41) เช่น ลดหย่อน
ภาษีหรื อยกเว้นภาษี เ งิน ได้  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย 
กา รสนั บสนุ นด้ านการ เ งิ น 
หรืออุปกรณ์ ฯลฯ 

มาตรการส่งเสริม/สนับสนุน มาตรการการคุ้มครอง มาตรการบังคับ/ลงโทษ 

อปท. 
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5.4.4 มาตรฐานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
  หอพักเป็นสถานที่ส าคัญที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กเยาวชน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา หอพักที่เด็กเยาวชนพักอาศัยมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมทางสังคม  
ให้เด็กเยาวชนเติบโตเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา และมีส่วนช่วย 
สร้างเสริมบุคลิกภาพให้สามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข รวมทั้งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้  
คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่จะเป็นก าลังส าคัญในการประเทศต่อไป 

ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานหอพักให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพักอาศัยของเด็กเยาวชน
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการบริการของหอพักสถานศึกษาและหอพัก
เอกชน ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหอพักออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

  เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยความปลอดภัยของ
อาคารที่พักอาศัย โดยจัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคล สัตว์และสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัย 
ซึ่งประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

(1)  ต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัก ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(2)  ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือในแต่ละชั้น อย่างน้อยชั้นละ 1 จุดและติดตั้งทุกระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร  

(3)  ต้องจัดให้มีการติดตั้งปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟในแต่ละชั้น อย่างน้อยชั้นละ 
1 ชุดและติดตั้งทุกระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร 

(4)  ต้องจัดให้มีการประกันภัยเ พ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้ พัก 
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของผู้พัก 

(5)  ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือเกิด 
เพลิงไหม้และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(6)  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าท างานในหอพักว่าไม่มีประวัติ
อาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักก าหนดและคนดูแล
หอพักหญิงต้องเป็นผู้หญิง 
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(7)  ต้องดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิด
อันตรายใด ๆ ขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก 

(8)  ต้องดูแลไม่ให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ
หอพัก 

(9)  ต้องจัดท าระเบียบประจ าหอพักปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก 
  

มาตรฐานที่ 2 ด้านความสะอาด  
เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาด้านการดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้บริเวณ

ทางเดิน หรือบริเวณอาคารหอพักให้ถูกสุขลักษณะ ปราศจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สัตว์ต่าง  ๆ ที่อาจเป็น
พาหะน าโรค ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

(1)  ต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วนและมีระบบการจัดการมูลฝอย แมลง 
และสัตว์พาหะน าโรคชนิดต่าง ๆ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พักและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหอพัก 

(2)  การดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของหอพักต้องจัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(3) ห้ามผู้ประกอบกิจการพอหักทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อม
คุณภาพและของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอย 

(4) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องมีมาตรการห้ามผู้พักน าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในหอพัก 
 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านสภาพภูมิทัศน์ 
เกณฑ์พิจารณาการจัดสภาพแวดล้อมภายในหอพักให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยจาก

มลภาวะทั้งหลาย ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่มีการขนถ่าย แก๊ส น้ ามัน หรือสารเคมีที่
เป็นพิษ รวมทั้ งจัด พ้ืนที่การพักอาศัยให้ เหมาะสมกับผู้ พัก เช่น แยกหอพักชาย หญิง ใ ห้ชัดเจน  
ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

(1) ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่สะดวกแก่ผู้พัก 
(2)  สถานที่ตั้งหอพักไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานบริการตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 7) 

(3)  ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน
ชัดเจน 

 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการให้บริการ 
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เกณฑ์พิจารณาการให้บริการด้านพื้นท่ี อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานให้แก่
ผู้พักอาศัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้พักและเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกอบกิจการ
หอพัก ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

 
 
(1) ต้องจัดสถานที่ส าหรับต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณท่ีพัก 
(2)  ต้องจัดให้มีสถานที่บริการเ พ่ือการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้ พัก 

และผู้มาติดต่อที่ชัดเจน 
(3)  ต้องจัดท าทะเบียนผู้พักแต่ละรายและส่งให้แก่นายทะเบียนทราบภายใน 7 วัน  

นับแต่วันที่มีการท าสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
(4)  ต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นไว้ในห้องพักเพ่ือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พัก

ที่เจ็บปุวย 
 

มาตรฐานที่ 5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
เกณฑ์การพิจารณาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดหาไว้ในหอพัก หรือ

ห้องพัก เพ่ือความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
(1)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้ าหรือเครื่องท าน้ าดื่ม เพ่ือให้ผู้พักมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค

และบริโภคและจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอ่ืนเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้ 
(2)  ต้องจัดพ้ืนที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มีลักษณะสอดคล้องตามกฎหมายก าหนด

สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 

(3)  ต้องจัดสถานที่ส าหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย 
(4)  ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับปรุง

ประกอบอาหาร 
(5)  ต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยอย่างน้อย 8 ตารางเมตรต่อคน 
(6)  ต้องจัดพื้นท่ีในห้องนอนให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็น เช่น ที่นอน ตู้เสื้อผ้า สถานที่เก็บ

เอกสารและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นสัดส่วน 
 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

เกณฑ์การพิจารณาถึงระบบกลไกส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ ส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกที่ดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่าไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
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(1) ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบริเวณหอพัก 

(2) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการเล่นพนัน ดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือ
น าของผิดกฎหมายเข้ามาในหอพักโดยมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

(3) ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระ
ราชินี หรือพระรัชทายาทและไม่มีค าหรือความหมายหยาบคาย 

(4) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องจัดให้มีปูายเป็นชื่ออักษรไทย ซึ่งมีค าว่า “หอพัก” น าหน้า 
และตามด้วยประเภทของหอพัก โดยปูายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผยเห็น
ได้ง่ายจากภายนอกหอพัก 

(5) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความร าคาญแก่ผู้พักอ่ืน หรือผู้ที่
อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพักให้ได้รับความเดือดร้อนอันจะเป็นเหตุให้เกิดข้อร้องเรียน 

(6) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องมีปูายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณหอพัก ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
 
4.2 ความส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศและกฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืน  ๆ ที่กี่ยวข้อง
เพ่ือควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ และเพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความ
ปลอดภัย การปูองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 
และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจรตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติ   

อาคารที่ก่อสร้างใหม่และอาคารที่มีอยู่เดิมที่ขอดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อาคารจาก
ประเภทอ่ืน ๆ ให้เป็นหอพัก การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนั้นต้องระบุประเภทการใช้อาคารเป็น
ประเภทหอพักตั้งแต่ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง
ประเภทการใช้อาคารภายหลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งก าลังก่อสร้างอาคาร หรือได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ก่อนการเข้าใช้อาคาร ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดให้ถูกต้อง เพ่ือออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นหอพักแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตถ้าการ
ตรวจสอบอาคารพบว่าไม่ถูกต้องหรือคัดต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนออกใบอนุญาตให้ใช้
อาคาร 

1. ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อท่ีและท่ีตั้งของอาคาร 
2. การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 
3. การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
4. แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟูา เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับ

อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอ่ืนและการปูองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
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5. แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม 
6. ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ 

การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
7. ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
8. ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อ่ืน หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก 

ซอยทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ 
9. พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว 
10. บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือ

ประเภทใด 
11. การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 
12. การก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
การตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่

กรณี ท าการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟูาและ
การจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การปูองกันและการระงับอัคคีภัย การปูองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกลหรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จ าเป็น
ต่อการปูองกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร 

 
4.2.1 การควบคุมอาคารตามกฎหมาย 
เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฏีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในท้องที่ใดก็ตาม 

ท้องที่นั้นคือ “เขตควบคุมอาคาร” หรือหากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองแล้ว การก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลียนแปลงการใช้อาคารในท้องที่ท่ีว่านี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนการกระท าการดังกล่าว 

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่ที่ได้มีกฎหมายควบคุมอาคารใช้
บังคับแล้วต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน 

ส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ไม่ว่าจะก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ตรงที่ใดก็ตามจะเป็นในเขตควบคุมอาคาร หรือนอกเขต
ควบคุมอาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทุกกรณี 

 
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 

1. การขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 และ มาตรา 21 ทวิ  
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ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ  

ในกรณีประเภทที่กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่าง  ๆ ของ
โครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและ
ค านวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตามมาตรา 22 การรื้อถอนอาคาร ในกรณีรื้อถอนผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 

1.) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคาร 

2.) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 
ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข

เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออก การยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

2. การขอรับใบอนุญาต โดยการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ  
ตามมาตรา 39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารก าหนด 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารและ
หลักฐาน 

1.) สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบต้องเป็นวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร 
2.) มีสถาปนิกและวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมงาน 
3.) ส าเนาใบอนุญาตและรายการค านวณท่ีสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบลงนามรับรอง 
4.) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการ 

เมื่อผู้แจ้งส่งเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งให้ และผู้
แจ้งสามารถด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารได้ 

ในกรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ให้ถูกต้อง ในระหว่า
ระยะเวลาที่ผู้แจ้งด าเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือแก้ไขให้เป็นไปตามข้อ
ทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

นายตรวจ 

สถานท่ีตรวจสอบผังเมือง 

ตรวจสอบสภาพสาธานรณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 

(นายช่าง / วิศวกร) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น             

(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ออก อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 

สั่งไม่ อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร

ให้ครบถ้วน 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไขแบบให้

ถูกต้อง (แบบ ค.1) 

ไม่ครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน

ถูกต้อง 

ถูกต้อง

เห็นชอบ 

(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)

ยื่นส่งเอกสารใหม่

รับเรื่องขออนุญาต 

(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 



คูม่ือมาตรฐานหอพัก          77 

 
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เจ้าหน้าที่รับเรื่อง)         

รับการยื่นแจ้ง             

และเก็บคา่ธรรมเนียม 

(นายตรวจ) 

ตรวจสอบผังเมือง 

ตรวจสอบสถานท่ี 

(นายช่าง / วิศวกร) 

ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจ้งฯ 

(นายตรวจ)                

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 

สถาท่ีสภาพสาธารณะ ท าแผน    

ผังบริเวณ แผนท่ีสังเขป 

(นายช่าง / วิศวกร)     

ตรวจพิจารณาแบบ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น                  

(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบ และมีหนังสือ

แจ้งผู้ยื่นทราบการยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

แจ้งผู้ยื่นแจ้งแก้ไข

ให้ถูกต้อง 

ตรวจแบบยื่นแจ้ง 
ภายใน 120 วัน นับแต่ออก

ใบอนุญาตหากพบการ

กระท าผดิแบบก็แจ้งให้แก้ไข 

(มาตรา 39 ตรี) 

ออกค าสั่งตามมาตรา 

40,41,42 และ 43     

แล้วแต่กรณ ี

ไม่ถูกต้อง 

แก้ไขเอกสารและแบบ 

ไม่แก้ไขแบบ 

เห็นชอบ 

ถูกต้อง 
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4.2.2 การใช้และเปลี่ยนการใช้อาคาร 
“การใช้” หมายความว่า การเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในอาคาร 
“การเปลี่ยนการใช้” หมายความว่า การเปลี่ยนการใช้จากเดิมท่ีได้รับอนุญาต  
ห้ามด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบ

แปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่ 

1.) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นค าขออนุญาต และได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท าการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

2.) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ 
3.) การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณี

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 

(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

นายตรวจ 

สถานท่ีตรวจสอบผังเมือง 

ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจาณาแบบ    

(นายช่าง / วิศวกร) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น            

(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ออก อ.5 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 

สั่งไม่ อ.5 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข

แบบให้ถูกต้อง 

(แบบ ค.1) 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร

ให้ครบถ้วน 

ยื่นส่งเอกสารใหม ่

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เห็นชอบ 

ไม่ถูกต้อง 

(เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

) 
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4.2.3 การตรวจสอบอาคาร 
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการใช้และเปลี่ยนกรใช้อาคาร ต้องจัดให้มีผู้ตรวจ

สอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ท าการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้าง
ของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟูา และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การปูองกัน
และการระงับอัคคีภัย การปูองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกลหรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จ าเป็นต่อการปูองกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 แห่งพระราชบัญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้
ก าหนดให้การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก  

การดัดแปลง การเปลี่ยนชื่อ และการเปลี่ยนประเภทหอพัก ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 
4.3 ความส าคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

4.5.1 นิยามศัพท ์
“ผังเมอืงรวม” หมายความว่า แผนผังนโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาในเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สน การมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธาณะและสภาพแวดล้อ เพ่ือบรรลุวัตถุประงค์
ของการผังเมือง 

“ผังเมืองเฉพาะ” หมายถึง แผนผังและโครงการด าเนินการพัฒนาหรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง
หรือกิจการที่เก่ียวข้องในเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบทเพ่ือประโยชน์แก่การผังเมือง 

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตากฎหายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง
ทุกชนิดหรือสิ่งอืนใดท่ีวางบน ใต้ หรือผ่านเหนือพ้ืนดิน หรือพ้ืนน้ า 

“ที่อุปกรณ์” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่งหรือใช้เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์อย่าอ่ืนด้วย เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหรือข้างอาคาร ทางน้ า หรือท่อระบายน้ า 

“ที่โล่ง” หมายความว่า บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะให้เป็นที่ว่างเป็น
ส่วนใหญ่และเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้  

4.5.2 ส่วนประกอบของผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
ผังเมืองรวมประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้ก าหนดโดยค านึงถึงความเป็นระเบียบ ความ
สวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การ



คูม่ือมาตรฐานหอพัก          81 

ด ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่า ทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน  

2. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับความชั้นความสูง 
3. แผนผังซึ่งท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยสาระส าคัญทุกประการหรือบางประการ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จ าแนกประเภท 
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

4. รายการประกอบแผนผัง 
5. ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุก

ประการดังต่อไปนี้ 
(ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูงและลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้

สร้าง 
(ค) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง

อาคาร 
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
(จ) อัตราส่วนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพ้ืนที่ใช้สอยรวม

ของอาคาร 
(ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
(ซ) ก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามค าน าของคณะกรรมการผังเมือง 
ในกรณีที่ผังเมืองไม่มีข้อก าหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุอันสมควร 
6. นโยบาย มาตรการและวิธีด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมผังเมือง

เฉพาะประกอบด้วย 
1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
2. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 
3. แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยสาระส าคัญทุก

ประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) แผนผังแสดงก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจ าแนกประเภทกิจการ พร้อมที่แนวเขต

การแบ่งท่ีดินออกเป็นประเภทและย่าน 
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(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง พร้อมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทาง
สาธารณะ 

(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 
(ง) แผนผังแสดงที่โล่ง 
(จ) แผนผังแสดงการก าหนดระดับพื้นดิน 
(ฉ) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์ หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีท่ีจะพ่ึงส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะ 
(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทาง

ธรรมชาติรวมทั้งต้นไม้เดี่ยว ต้นไม้หมู่ที่จะพ่ึงส่งเสริมและบ ารุงรักษา 
4. รายการและค าอธิบายประกอบแผนผังตาม (ข้อ 3) รวมทั้งประเภทและชนิดอาคารที่จะ

อนุญาตหรือไม่อนุญาตก่อสร้าง 
5. ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะทุก

ประการ หรือบางประการดังต่อไปนี้ 
(ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ์ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด จ านวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง 
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จ านวนและลักษณะของอาคารที่ช ารุดทรุดโทรม หรืออยู่ในสภาพ

อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งให้รื้อหรือย้ายตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการบริหารผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 55 

(ง) การใช้ประโยชน์ของอาคารที่อนุญาตให้สร้างขึ้นใหม่ หรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง อันผิด
ไปจากการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ขอไว้เมื่อขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้เป็นที่สร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่ก าหนดให้เป็นที่โล่งเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ 

(ฉ) การส่งเสริมด ารงหรือบูรณะสถานที่ หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 

(ช) การด ารงรักษาที่โล่ง 
(ซ) การส่งเสริมหรือบ ารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ 
(ฌ) การรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร 

6. รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่ต้องเวนคืนเพ่ือประโยชน์แก่การผังเมือง
ส าหรับใช้เป็นทางหลวงตามมาตรา 43(1) 

7. รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่ต้องเวนคืนพร้อมทั้งรายชื่อเจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่เวนคืน 
เพ่ือประโยชน์แกก่ารผังเมืองอย่างอ่ืนตามมาตา 43(2) 
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8. รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐเป็นเจ้าของผู้
ครอบครองหรือผู้ดูแลรักษา ซึ่งจะน ามาใช้เป็นทางหลวง หรือใช้ประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอ่ืน 

9. แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
 
4.5.3 การบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

การบังคับใช้ผังเมืองรวม 
มาตราที่ 27 ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิด

ไปจากที่ไดก้ าหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อก าหนดของผังเมืองรวมนั้น  
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่

จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของ
ผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสัง คม
คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวให้ค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สิน
อ่ืนที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนร าคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้ งนี้ให้
คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย 

เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตาม
มาตรา 70 

 
การบังคับใช้ผังเมืองเฉพาะ 
มาตรา 43 เมื่อได้ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใดที่ดินหรื อ

อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและถูกก าหนดในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผัง
เมืองเฉพาะให้เวนคืนถ้า 

1. เพ่ือใช้เป็นทางหลวง ให้ถือว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและให้น าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การเวนคืนโดยอนุโลม ทั้งนี้เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

2. เพ่ือใช้ในการอันเป็นประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอ่ืนให้ถือว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การเวนคืนโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 
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ในทั้งสองกรณี ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ซึ่งระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และให้ถือแนวเขตที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่จะเวนคืนที่มีอยู่ในแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเป็นแนวเขต
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่ถูกเวนคืน 

ในกรณีที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะภายในห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจตามมาตรา 14 เงินค่าทดแทนที่จะจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี้ ถ้าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงินค่า
ทดแทนไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ก าหนดตามราคาทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

ในกรณีที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะโดยไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว หรือใช้บังคับเมื่อพ้นห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมือง
เฉพาะไม่ได้ก าหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ก าหนดตามราคาทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนนั้นตามความเป็น
ธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

ในกรณีที่เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือปรับปรุงให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ เมื่อเจ้าหน้าที่
ด าเนินการได้ด าเนินการปรับปรุงแล้วและประสงค์จะให้เช่าหรือหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไปก็ให้
กระท าได้ แต่จะกระท าการอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้นมิได้ 

การโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนเพ่ือปรับปรุงดังกล่าวจะกระท าได้ก็โดยการตรา
พระราชบัญญัติ 

4.5.4 สัญลักษณ์สีของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ 
 
1.เขตสีเหลือง  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

2.เขตสสี้ม  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

3.เขตสีแดง  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

4.เขตสีม่วง  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า 

5.เขตสีม่วงอ่อน  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

6.เขตสีเขียว  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

7.เขตสีเขียวอ่อน  ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

8.เขตสีเขียวมะกอก  ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

9.เขตสีเทาอ่อน  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

10.เขตสีน้ าเงิน  ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

11.เขตสีน้ าตาลอ่อน  ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรมไทย 
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4.4 การตรวจสอบลักษณะและมาตรฐานของหอพัก 
หอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอ่ืนใด 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้ว กฎกระทรวงจะไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวก็ได้ หลักเกณฑ์

ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
4.4.1 การประกอบกิจการหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 
ที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1. หอพักสถานศึกษา  
1.) ชื่อและประเภทของหอพัก 
1.) สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก 
2.) ห้องนอน ห้องน้ า และห้องส้วม 
3.) สถานที่ส าหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน

ส าหรับผู้พัก  
4.) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
 

2. หอพักเอกชน 
1.) ชื่อและประเภทของหอพัก 
2.) จ านวนห้องพัก 
3.) สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก 
4.) ห้องนอน ห้องน้ า และห้องส้วม 
5.) สถานที่ส าหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน

ส าหรับผู้พัก 
6.) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
 

4.4.2 ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก กฏกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 
1. ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยของพระ

ราชินีหรือพระรัชทายาท และไม่มีค าหรือความหมายหยาบคาย 
2. หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน 
3. สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานบริการตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
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4. ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
บริเวณหอพัก 

5. ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
6. หอพักต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยอย่างน้อยแปดตารางเมตรต่อคน และในห้องนอนต้องมีที่นอนตู้เสื้อผ้า 

สถานทีเ่ก็บเอกสารและสิ่งของใช้ส่วนตัว ที่เป็นสัดส่วน 
7. หอพักต้องจัดสถานที่ส าหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัยใน

กรณีท่ีหอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับปรุงประกอบอาหารด้วย 
8. หอพักต้องจัดสถานที่ส าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัยและ

ต้องจัดให้มีสถานที่บริการเพ่ือการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้พัก และผู้มาติดต่อ 
9. หอพักต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้ าหรือเครื่องท าน้ าดื่มเพ่ือให้ผู้พักมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค

และบริโภคและจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอ่ืนเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้ 
10. หอพักต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วนและมีระบบการจัดการมูลฝอยน้ าเสีย สิ่ง

ปฏิกูล แมลงและสัตว์พาหะน าโรค เพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พักและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 
11. หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุดและ

ติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร 
12. หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงระบบ

มือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุดและติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร 
13. หอพักต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นส าหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดเพลิงไหม้ 

และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
14. หอพักต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักผู้ดูแลระบบรักษา

ความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
15. หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจ าหอพักไว้ ณ สถานที่ที่ผู้พักและผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้

อย่างชัดเจนในบริเวณหอพัก 
 

4.4.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

1.) พ้ืนที่ภายในอาคาร 
2.) บันไดของอาคาร 
3.) บันไดหนีไฟ 
4.) ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 
5.) ที่ว่างภายนอกอาคาร 

2..แนวอาคาร และระยะต่าง ๆ ของอาคาร 



คูม่ือมาตรฐานหอพัก          87 

3. แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัย 
4. แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม 
5. ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ 
6. สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร 

1.) ปูายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.) ทางลาดและลิฟต์บันได 
3.) ที่จอดรถ 
4.) ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
5.) ประต ู
6.) ห้องส้วม 
7.) พ้ืนผิวต่างสัมผัส 
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บทที่ 5 
ปัญหาความปลอดภัยส าหรับผู้พักอาศัยในหอพักและอาคารสูงและแนวทางวิธีการ 

ในการด าเนินการก ากับดูแลกิจการหอพักและอาคารสูง 
 

5.1 ปัญหาความปลอดภัยส าหรับผู้พักอาศัยในหอพักและอาคารสูง 
จากมาตรการทางกฎหมายของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 39  

(พศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นมาตรการที่ออกมาบังคับใช้กับ
อาคารสูงโดยเน้นที่ความปลอดภัยในด้านอัคคีภัยในอาคารสูงโดยก าหนดมาตราฐานขั้นต่ าของโครงสร้างและ
วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทนไฟ รวมทั้งก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเวลาที่เกิดเพลิงไหม้สามารถที่จะ
ขนย้ายหรืออพยพผู้พักอาศัยออกจากอาคารได้ทันท่วงทีก่อนที่อาคารนั้นจะพังทลายหาก ปัญหาด้านอัคคีภัย
เป็นอุบัติภัยที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูง  และยังส่งผลท าให้เกิด
ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก
จากอัคคีภัยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามลักษณะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ขยายตัว ประกอบกับรูปแบบในการ
หอพักในแหล่งชุมชนคนจ านวนมากรวมทั้งอาคารมีความซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบ จึงค่อนข้างล าบากใน
การด าเนินการดับเพลิง จากการรวบรวมข้อมูลของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ในระหว่างปี  
พ.ศ 2532 - 2554 สถิติการเกิดอัคคีภัยของประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 50 ,413 ครั้ง มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 32,000 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทในการใช้ไฟฟูา การท างานที่เกิดประกายไฟ 
การประกอบอาหาร และการก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง สถานที่ที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่อาศัยและ
ชุมชนที่มีความหนาแน่นหรือมีความแออัดของประชากร และอาคารสูง เป็นต้น กฎกระทรวงฉบับที่ 33  
(พ.ศ.2535) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารเป็นหลัก ในส่วนของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 
(พ.ศ.2540) ที่เน้นเรื่องบันไดหนีไฟ และการปิดล้อมบันได โดยบันไดหนีไฟต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 
1 ชั่วโมง และเป็นกฎหมายฉบับแรกที่บังคับใช้กับอาคารเก่า ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้ว
สามารถลดความรุนแรงหรือความเสียหายได้หากอาคารที่เกิดเหตุมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์นั้น 
สาเหตุที่ท าให้ความเสียหายจากอัคคีภัยขยายวงกว้างข้ึนมาจาก 

1. อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน 
2. อุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติไม่ท างาน 
3. เครื่องดับเพลิงหมดแรงดัน/ไม่มีน้ ายา 
4. ประตูหนีไฟเปิดค้าง/ปิดไม่ได้/มีของวางบัง แต่ทางออกจากอาคารปิดล็อค 
5. ไม่มีตารางตรวจและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ โดยช่างหรือพนักงานผู้รับผิดชอบ โดยผู้บริหารอาคาร 

โดยเจ้าหน้าที่ราชการ / ผู้รับอนุญาต 
6. ไม่มีแผนปฎิบัติในกรณีฉุกเฉิน 
7. ขาดการซ้อมตามแผนฉุกเฉิน 



คูม่ือมาตรฐานหอพัก          89 

8. ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือขาดการควบคุมการปฎิบัติงานที่ดี 
9. ขาดความรู้และทักษะในการด าเนินการและจัดการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย 
10. มีการเจาะรูระหว่างบริเวณกันไฟ 
11. ช่อง Shaft ไฟฟูามิได้ปูองกันด้วยวัสดุกันไฟลาม 
12. มีการเก็บของเหลวไวไฟในบริเวณอันตราย 
13. พนักงานไม่มีความสามารถในการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉิน เช่น ในกรณี LPG รั่วไหล 
 

5.2 ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาคารสูง 
ความเสี่ยง หมายถึง สภาวการณ์ที่อาจมีภัยคุกคาม (Threats) เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย 

เสียหาย หรือเป็นอันตรายกับผู้ใช้อาคารและทรัพย์สิน โดยภัยคุกคามในที่นี้อาจหมายถึง วัตถุ สิ่งของ บุคคล 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาคารสูงใดท่ีมีโอกาสเกิดภัยคุกคามมากก็จะส่งผลให้มีระดับความเสี่ยงได้แก่ 

1. ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัย (HealthRisk)  
2. ความเสี่ยงต่ออุบัติภัยและอุบัติเหตุ (Safety Risk)  
3. ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพและทรัพย์สิน (Security Risk)  
4. อัคคีภัยในอาคารสูง 
 

5.3 แนวทางและวิธีการในการด าเนินการก ากับดูแลกิจการหอพักและอาคารสูง 
ส าหรับผู้จัดการอาคาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาคารด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินก็มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการปูองกันการเกิดอัคคีภัยและการดูแลอพยพผู้ใช้อาคาร
เพ่ือให้หนีไฟออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้คือ 

1. จัดพ้ืนที่อาคารให้มีระเบียบ ไม่ควรกองสุมวัสดุสิ่งของไว้ใกล้แหล่งความร้อน หรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อ
การลุกไหม้รวมทั้งไม่วางสิ่งของเกะกะขวางประตูทางออกหนีไฟ หรือเส้นทางอพยพหนีไฟของอาคาร 

2. ตรวจและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อาคาร เช่นสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟูา และอุปกรณ์การหุงต้ม ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยเป็นการระมัดระวังและปูองกันที่ต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร 

3. จัดให้มีการฝึกหนีไฟของผู้ใช้อาคารเป็นประจ า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ใช้อาคาร 
4. เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์อาคารที่เกี่ยวข้องว่าสามารถใช้งานได้ดีเสมอสร้างจิตส านึกในการ

ร่วมกันรับรู้ รับผิดชอบและตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารสูง 
 

อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย เช่น  ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ เช่น  

1. ระบบสปริงเกอร์ (Sprinkle System) 
2. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น 
3. ระบบท่อยืนที่เก็บน้ าส ารอง และหัวรับน้ าดับเพลิง 
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4. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
5. บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟทางอากาศ 
6. ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในเส้นทางหนีไฟ 
7. ระบบปูองกันฟูาผ่า 
8. มีถนนรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เพ่ือความสะดวกในเวลาเกิดเพลิงใหม้รถดับเพลิง

และรถกู้ภัยต่าง ๆ จะเข้าไปควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันที 
9. ต้องมีช่องทางเฉพาะส าหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกชั้น 
10. ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิงแต่ละชุดที่ใช้กับอาคารสูงให้มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 230 

กิโลกรัม 
11. ลิฟต์ดับเพลิงต้องจอดได้ทุกชั้นของอาคาร และต้องมีระบบควบคุมพิเศษส าหรับพนักงาน 
12. อาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1.) ดับเพลิงใช้ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ 
2.) ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ 

13. บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องติดตั้งตู้สายฉีดน้ าดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ า 
1.) ห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องมีผนังหรือประตูที่ท าด้วยวัตถุทนไฟปิดกั้นมิให้เปลวไฟ

หรือควันเข้าได้  
2.) มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรงหรือมีระบบอัดลมภายในห้องโถงหน้าลิฟต์

ดับเพลิงทีมี 
3.) ความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 เมกะปาสกาลมาตร และท างานได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเกิดเพลิงไหม ้
4.) ระยะเวลาในการเคลื่อนท่ีอย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดับเพลิงระหว่างชั้นล่างสุดกับชั้นบนสุดของ

อาคารต้องไม่เกินหนึ่งนาท ีทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้ 
14. ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟูา ท่อส่งน้ า ท่อระบายน้ า และอุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็น

ส่วนประกอบของลิฟต์หรือจ าเป็นส าหรับการท างานและการดูแลรักษาลิฟต์ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การ
ท างานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้โดยสารดังต่อไปนี้ 

1.) ต้องมีระบบการท างานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้อง
เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟูาดับ 

2.) ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด 
3.) ต้องมีอุปกรณ์ท่ีจะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่ก าหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด 
4.) ต้องมีระบบปูองกันประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร 
5.) ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท 
6.) ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่หรือหยุดไม่ตรงที่จอด 
7.) ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง 
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8.) ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าชั้นที่จอด 
9.) ต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์ตามท่ีก าหนด  

15. ให้มีค าแนะน าอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือและข้อห้ามใช้ 
1.) การให้ความช่วยเหลือให้ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์ 
2.) การใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือให้ติดไว้ในห้องลิฟต์ 
3.) ข้อห้ามใช้ลิฟต์ให้ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น 

เนื่องจากอาคารบางอาคารซึ่งก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรืออาคารบางอาคารซึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ใช้บังคับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสั่งการให้แก้ไขอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพ่ิมจากบันไดหลักให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้น เพ่ือให้สามารถล าเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ 
ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

1.) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดท าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่ 
2.) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ท าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟบังคับให้บาน

ประตูปิดได้เองเพ่ือปูองกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟและมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 

2. จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงต าแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้องต าแหน่งที่
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถง
หรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพ้ืนชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของ
อาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 

3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่ก าหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่าง 
ใดอย่างหนึ่งส าหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มี 1 เครื่องต่อพ้ืนที่ไม่เกิน 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่องการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ 
ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่าน
ค าแนะน าการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 

4. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วย 

1.) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน
หรือทราบอย่างทั่วถึง 
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2.) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพ่ือให้อุปกรณ์ตาม  
(1) ท างาน 

5. ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างส ารองเพ่ือให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ 
และมีปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถ 
มองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตรและหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟูาของกรม 

6. ติดตั้งระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่าซึ่งประกอบด้วยเสาล่อฟูา สายล่อฟูาสายตัวน า สายน าลง 
7. พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
ในกรณีที่อาคารมีระบบความปลอดภัยเกี่ย วกับอัคคีภัยอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้                  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้ระบบความปลอดภัยดังกล่าว          
ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ 
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บทที่ 6 
แนวทางการส่งเสริมและก ากับดูแลหอพัก 

 
6.1 หอพัก 

การประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือการประกอบกิจการหอพักเอกชนจะต้องได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน   

1. หอพักสถานศึกษา   
1.1 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก  

พ.ศ. 2558 และอาจได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุน 
1.2 เพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว หรือการกีฬา หอพักสถานศึกษาอาจรับบุคคล 

ทัว่ไปเขา้พักเป็นการชั่วคราวได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พักอาศัย  
1.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและต้อง

โอนให้แก่สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น ทั้งนี้ต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิมมีต่อผู้พัก 
1.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการแล้วแต่กรณี หากแต่ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป 
หรือได้รับค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ผู้ช าระบัญชีของสถานศึกษาคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า  
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจ านวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหายแล้วแต่กรณี 

1.5 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ หอพักนั้น   

1.6 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้ง          
ต่อนายทะเบียนและยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหาย
หรือถูกท าลาย  

1.7 ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลงอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน   

1.8 ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักต้องรับอนุญาต             
จากนายทะเบียน   

1.9 ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักต้องรับอนุญาต             
จากนายทะเบียน   

1.10 ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการหอพักให้ยื่นค าขออนุญาต          
ต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันเลิกประกอบกิจการและนายทะเบียนจะอนุญาตให้เลิกประกอบ
กิจการหอพักได้ต่อเมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานว่าได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้พักทราบล่วงหน้าไม่น้อย
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กว่าเก้าสิบวันและคืนเงินค่าเช่าล่วงหนาหรือเงินประกันแล้วแต่กรณี ใหแกผูพักเรียบแลว ทั้งนี้ใหใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการหอพัก 

2. หอพักเอกชน   
2.1 ให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไม่สูงกวาปริญญาตรี เว้นแต่ 

หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไวกับสถานศึกษาใหรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการขึ้น 
ทะเบียนหอพักเอกชนไวกับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง   

2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักมีอายุ 5 ป นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และการขอตออายุ 
ใบอนุญาต ใหยื่นค าขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  

2.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ตองได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใน
กรณีโอนใบอนุญาตใหแกสถานศึกษา ใหนายทะเบียนเปลี่ยนใบอนุญาตของหอพักดังกล่าวเป็นใบอนุญาต 
ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา   

2.4 ในกรณีผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแกความตาย และทายาทมีความประสงคจะประกอบ 
กิจการหอพักตอไป ใหทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา 35 ยื่นค าขอตอนายทะเบียนเพ่ือขอรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบ 
กิจการหอพักถึงแกความตาย ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้
ผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผ ูประกอบกิจการหอพักนั้นคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินประกันใหแก่ผู้พัก 
ตามจ านวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือคาเสียหาย แล้วแต่กรณี 

2.5 ผู้ ประกอบกิจการหอพัก ต องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว ในที่เปิดเผย            
และเห็นได้ง่าย ณ หอพักนั้น   

2.6 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้ง         
ต่อนายทะเบียน และยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต่วันที่ได้รับทราบวาใบอนุญาตสูญหาย
หรือถูกท าลาย 

2.7 ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลงอาคาร           
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตองได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน   

2.8 ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงคจะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักตองรับอนุญาตจาก 
นายทะเบียน  

 2.9 ผู้ ประกอบกิจการหอพักใดประสงค จะเลิกประกอบกิจการหอพัก ให ยื่นค าขออนุญาต            
ตอนายทะเบียนล่วงหน้าไม่นอยกวาเกาสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ และนายทะเบียนจะอนุญาตใหเลิก 
ประกอบกิจการหอพักได้ตอเมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานว่าได้ด าเนินการ แจงใหผู้ พักทราบ           
ลวงหน้าไม่นอยกวาเกาสิบวัน และคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหนาหรือเงินประกันแล้วแต่กรณี ใหแกผู้พักเรียบแลว 
ทั้งนี้ ใหใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ
หอพัก  
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6.2 การจัดการหอพัก  

การประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือการประกอบกิจการหอพักเอกชน ก าหนดต้องจัดให้มี 
ผู้จัดการหอพัก เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแลหอพัก และผู้ท างานในหอพัก จะต้องได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน และในกรณีผู้จัดการหอพักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการกิจการหอพักแต่งตั้งผู้อ่ืน
ปฏิบัติหน้าที่แทนและ แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ทั้งนี ้ผู้จัดการหอพักหรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง   

1. ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา   
1.1 ต้องได้รับแต่งตั้งจากสถานศึกษาโดยผู้ประกอบกิจการหอพักต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพัก
เปลี่ยน ผู้จัดการหอพัก ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก
ใหม่   

1.2 การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น
ค าขอ แล้วถือว่าผู้ยื่นขออยู่ในฐานะผู้รบัใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  

  
2. ผู้จัดการหอพักเอกชน   

2.1 ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก        
จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 

2.2 การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น
ค าขอ แล้วถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าสั่งถึงท่ีสุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต   

2.3 ต้องแสดงใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ หอพักนั้น   
2.4 ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาร ะส าคัญ ให้ผู้ จัดการหอพักแจ้ง             

ต่อนายทะเบียน และยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหาย
หรือถูกท าลาย 

2.5 ให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก (เหมือนข้อ 1.3)  
  

6.3 หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก   
1. ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและเอกชน   

1.1 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของผู้พักตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รายละ 24 บาท/ปี/คน)   

1.2 ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาที่รับผู้ พักซึ่งอยู่ ในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ต้องจัดให้มีอาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอส าหรับผู้พักอย่างน้อยวันละสองม้ือ   
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1.3 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีระเบียบประจ าหอพักปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่ายภายในหอพัก และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และหากต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบประจ าหอพักจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับได้ 

1.4 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีปูายชื่อเป็นอักษรไทย ซึ่งมีค าว่า “หอพัก” น าหน้าและ
ตามด้วยประเภทของหอพักโดยปูายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้  ณ หอพักในที่เปิดเผย            
และเห็นได้ง่ายจากภายนอกหอพัก วัตถุที่ใช้ท าปูาย ลักษณะ ขนาดของปูาย และขนาดของตัวอักษร          
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

1.5 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าท างานในหอพัก          
ว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศ             
ในราชกิจจานุเบกษา คนดูแลห้องพักของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง   

1.6 ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน   
1.7 ผู้จัดการหอพัก ต้องจัดท าทะเบียนผู้ พักแต่ละรายและส่งให้แก่นายทะเบียนทราบ            

ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มีการท าสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่ าสิ้นสุดลง การจัดท าและจัดส่งทะเบียนผู้พัก            
ให้แก่นายทะเบียนให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา         
ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
โดยจะเก็บไว้ในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบใดก็ได้ และต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้   

1.8 ผู้จัดการหอพักมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
(1) ดูแลไม่ให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก  
(2) ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดในหอพัก   
(3) ดูแลไม่ให้มีการกระท าการอันควรเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันหรือร่วมกันกระท าการอัน           

มิชอบด้วยกฎหมาย   
(4) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความร าคาญแก่ผู้พักอ่ืนหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 
(5) ให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ พักทราบโดยทันที           

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้พักได้รับอันตรายเพราะเจ็บปุวยหรือเหตุอ่ืนใด   
(6) แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบในกรณีที่ผู้พักไปพักที่อ่ืนโดยไม่แจ้งให้ทราบ  
(7) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในกรณีท่ีมีพฤติกรรมตาม (2) หรือ (3)   

 
6.4 แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพัก  ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  

มาตรา 15 ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานมาตรการ และการจัดระเบียบ 
หอพัก การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การออกกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งการออกกฎกระทรวงอ่ืน การก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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และติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายคณะอนุกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558    

มติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 
เห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักจังหวัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามการด าเนินงานตามบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

 
แนวทางการติดตาม   
หัวข้อ แนวทาง 

วัตถุประสงค์การตดิตาม แบ่งเป็น 2 ระยะ   
ระยะแรก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561      

วัตถุประสงค์ :   
      1) เพื่อติดตามการด าเนินงานเชิงนโยบายภายหลังการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  
      2) เพื่อรวบรวมสภาพปญัหาในการด าเนินงานส าหรบัใช้ในการพัฒนา 
นโยบาย มาตรการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ   
ระยะที่สอง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563        
       วัตถุประสงค ์:   
      1) เพื่อประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญตัิหอพัก พ.ศ. 2558 และ 
กฎกระทรวง ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ    
      2) เพื่อรวบรวมสภาพปญัหาในการด าเนินงานท้ังการปฏิบัติขององค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก กรุงเทพมหานคร/
จังหวัด ส าหรบัใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 

กลไกการติดตาม แบ่งเป็น 2 ระดับ   
ระดับชาติ: คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 คู่มือการปฏิบตัิงานหอพัก ตามพระราชบญัญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 
ระดับพ้ืนที่: คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการหอพักจังหวัด 

วิธีการประเมิน แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ   
1. การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกจิการหอพักจังหวัด โดยใช้แบบ
ประเมินตนเอง   
2. การประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด 
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หัวข้อ แนวทาง 
ประเด็นค าถามในการ 
ติดตาม 

แบ่งเป็น 9 ด้าน      
1. กลไกการรับผดิชอบงานหอพักระดับกรุงเทพมหานคร/จังหวัด   
2. แผนส่งเสริมการประกอบกิจการหอพักและการจัดสรรงบประมาณ  
3. ฐานข้อมูลหอพัก   
4. การพัฒนาผู้ปฏิบตัิงาน  
5. การสร้างเครือข่าย   
6. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย   
7. การประเมินหอพักตามมาตรฐาน   
8. การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน    
9. การจัดท ารายงานประจ าป ี

ขั้นตอนการติดตามและ 
ประเมินผล 

1. ประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก กรุงเทพมหานคร/จังหวัด 
เพื่อแจ้งแนวทางและแผนการติดตามประเมินผล   
2. จัดท ารายงานการติดตามเสนอต่อคณะอนุกรรมการตดิตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมข้อเสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย
การส่งเสริมกจิการหอพัก  
3. จัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักพร้อมข้อเสนอแนวทาง มาตรการ นโยบายการส่งเสรมิกิจการหอพัก 

 
ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  

มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา 26 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล 
และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้                   
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักนั้น  กรอบการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การติดตามผลการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้    
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การติดตามผลการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมกิจการหอพักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยการประสานการด าเนินงาน 
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
สถาบันการศึกษา องค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

  
6.5 แนวทางการติดตามและประเมินผล  

1. กลไกการติดตามและประเมินผล:    
1.1 ระดับชาติ: มีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก 

พ.ศ. 2558 รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกฎหมาย รับทราบปัญหาและข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานภาพรวม และจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงการด าเนินงานตามกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก     

1.2 ระดับกรุงเทพมหานครและจังหวัด: มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด เป็นกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพัก  

 2. วิธีการติดตาม   
2.1 การรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานประเมินผลการด าเนินงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและจังหวัด  
2.2 การประชุมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหอพักฯ หรือกลไกที่ 
คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย   
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3. เครื่องมือการติดตาม   
แบบรายงานประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร 

และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดการติดตามผลการด าเนินงาน              
ตาม อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และประเด็นการติดตามผลของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน หอพักฯ ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังนี้     

(1) การจัดให้มีกลไกการรับผิดชอบงานหอพักระดับกรุงเทพมหานครและจังหวัด   
(2) การจัดท าแผนส่งเสริมการประกอบกิจการหอพักและการจัดสรรงบประมาณ  
(3) การจัดท าฐานข้อมูลหอพัก   
(4) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  
(5) การสร้างเครือข่าย   
(6) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย   
(7) การประเมินหอพักตามมาตรฐาน   
(8) การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน    
(9) การจัดท ารายงานประจ าปี  
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บทที่ 7 
มาตรฐานและตัวชี้วัดการก ากับดูแลหอพัก 

 
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จึงได้ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการหอพัก โดยแบ่งออกเป็น 
ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่มีความส าคัญ             

และเป็นภารกิจที่ตอบสนองความจ าเป็นเบื้องต้นในการจัดบริการหอพักที่ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
และเยาวชนให้ได้รับการบริการหอพัก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีและการพักอาศัยอย่างมีคุณภาพชีวิต (Living 
and Learning Center) ทั้งนี้เพ่ือก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก ากับดูแลและส่งเสริมให้หอพัก
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่มีความส าคัญ              
และเป็นภารกิจที่มีการจัดบริการเกี่ยวกับกิจการหอพักก้าวหน้ามากกว่ามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน                
และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกระท าหรือเลือกท าตามศักยภาพขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
7.1 ด้านการอนุญาตให้จัดต้ังหอพัก 

ก. มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของบุคคล 
คุณลักษณะอาคารที่จะใช้เป็นสถานท่ีตั้งหอพัก ระเบียบหอพัก 
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีรายการที่ต้องตรวจสอบดังนี ้

(1) ลักษณะอาคารที่จะใช้เป็นหอพัก 
(ตามแบบการตรวจสอบ มพ.1 ตามภาคผนวก ค) 

(2) การจัดบริการที่พักท่ีเข้าข่ายตอ้งขออนุญาตประกอบ 
กิจการหอพัก (ตามแบบการตรวจสอบ มพ.2 ตามภาคผนวก ค) 

(3) คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นเจ้าของหอพัก (ตามแบบการตรวจสอบ 
มพ.3 ตามภาคผนวก ค) 

ข. มีการจัดท าทะเบียนผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก 
(ตามภาคผนวก ค) 

ค. มีการบันทึก และการจ าหนา่ยช่ือเจ้าของหอพัก ช่ือหอพัก 
ที่ได้รับอนญุาต ผูจ้ัดการหอพักให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 
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รายละเอียดมาตรฐาน 
มาตรฐาน 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
ง. มีการจัดท าส าเนาใบอนุญาตใหต้ั้งหอพักไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 

ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย 
จ. จัดระบบการแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก และ 

ใบอนุญาตการเป็นผู้จดัการหอพัก 
ฉ. จัดบริการใหค้วามรู้แกผู่้ประกอบกิจการหอพักและประชาชน 

เกี่ยวกับการด าเนินกิจการหอพักอย่างถูกกฎหมายในรูปแบบ 
และวิธีการที่หลากหลาย 

ช. มีการรายงานข้อมลูทะเบียนหอพัก เจ้าของหอพัก และผู้จัดการ 
หอพักไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

√ 
 
 
 
 

 
√ 
 

 
 
√ 
 
√ 
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รายละเอียดมาตรฐาน 
มาตรฐาน 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
7.2 ด้านการจัดการหอพัก 

ก. มีการตรวจสอบตดิตามให้ผู้จดัการหอพักจัดท าสมุดทะเบียน 
ผู้พักตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด (ตามภาคผนวก ค) 

ข. มีการให้ค าแนะน าชี้แจงเจา้ของ/ผู้จัดการหอพักเพื่อปฏิบตัิให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด เช่น บุคคลที่ขาดคณุสมบัติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมที่จะรับให้เข้าพักอยู่ในหอพักการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาของผู้พัก
ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผู้พัก การแสดงใบอนุญาตให ้
เป็นผู้จัดการหอพัก ณ ท่ีเปดิเผยเห็นได้ง่าย 

ค. สนับสนุนส่งเสริมให้เกดิความประสานร่วมมือกันระหว่างเจา้ของ/
ผู้จัดการหอพักกับสถานศึกษาของผู้พัก เพื่อเสรมิสร้างสวสัดิภาพและการพัฒนา
การศึกษาของผู้พักให้ดีขึ้น เช่นการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้พักโดยร่วมมือกับ
สถานศึกษา 

ง. มีระเบียบหอพักเป็นภาษาไทย 
จ. มีปูายชื่อภาษาไทย 
ฉ. มีการจัดท าปูายเตือนเกี่ยวกับยาเสพตดิ ตามประกาศส านัก 

นายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 (ตามภาคผนวก ข) 
ช. สนับสนุนให้หอพักจัดให้มีปาูยช่ือของหอพักและประเภทของหอพักชาย

หรือหอพักหญิงเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับภาษาไทย 
ซ. สนับสนุนใหเ้จ้าของ/ผู้จดัการหอพัก ด าเนินการแปลระเบียบหอพกัให้

เป็นฉบับภาษาตา่งประเทศหรือภาษาอ่ืน ๆ เพื่อพร้อมให้บริการกบันักศึกษา
ชาวต่างชาติ 

ฌ. เสนอแนะใหม้ีการประกันภยัอาคาร 
ญ. เสนอแนะใหม้ีการประกันภยัทรัพย์สินบุคคลผู้เข้าพัก 
ฎ. มีการดูแลสัญญาเช่าหอพักให้เป็นธรรม 
ฏ.จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก 

 
√ 

 
√ 

 
 
 

√ 
 
 
 
         √ 

√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

√ 
√ 
√ 
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รายละเอียด 
มาตรฐาน 

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพัฒนา 

7.3 ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากร และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่
ก. นายทะเบียนหอพักจะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนด 

และพร้อมท่ีจะแสดงได้ (ตามภาคผนวก ค) 
ข. พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนด 

และพร้อมท่ีจะแสดงได้ (ตามภาคผนวก ค) 
ค. นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมาย 

ก าหนดในเรื่องของการตรวจสอบ การด าเนินการตักเตือน การ-เปรียบเทียบปรับ 
การฟูองร้องกล่าวโทษ กรณีทีม่ีการกระท าผิดกฎหมายหรือฝุาฝืนตาม (ภาคผนวก 
ค) 

ง. มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผูม้ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคดิการใหก้ารคุ้มครองสวัสดิภาพเยาวชน และแนวคิดการ
จัดการหอพักอย่างถูกต้อง 

จ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสุขลักษณะอาคารหอพักและออก
ตรวจหอพัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ฉ. มีการก าหนดแผนการสืบค้นข้อมูลการด าเนินงานของหอพักท่ียังไม่มีการ
ขออนุญาต 

 
√ 

 
√ 

 
          √ 
 
 
 
         √ 
 
 

√ 
 
√ 
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รายละเอียด 
มาตรฐาน 

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพัฒนา 

7.4 ด้านการส่งเสริมพัฒนาและสร้างเครือข่ายหอพัก 
ก. มีการประชาสัมพันธส์ร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสร้างความ 

ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินการบริหารจัดการหอพักให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติหอพักให้แก่เจา้ของ/ผู้จัดการหอพัก ผู้เข้าพัก และ
ประชาชนท่ัวไป 

ข. มีการประชุมชี้แจงแก่บุคคลที่ด าเนินกิจการหอพักท่ียังมไิด้ 
ด าเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก เพื่อให้มีการด าเนนิการให้
ถูกต้องต่อไป 

ค. มีการกระตุ้นให้เกดิความร่วมมอืระหว่างเจ้าของหอพัก และ 
ผู้จัดการหอพักในลักษณะเครือข่าย เช่น จัดตั้งเป็นชมรม กลุ่มหรือสมาคม  เป็น
ต้น 
ง. มีการให้รางวัล หรือให้การชมเชยเมื่อหอพักมีการด าเนินการได้อย่างมี
คุณภาพจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 
จ. ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างเจ้าของ
หอพักหรือผู้จัดการหอพักกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบิดา
มารดา ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนผู้พัก เพื่อเป็นการประสานการแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานหอพัก รวมทั้งช่วยกันคุ้มครองสวัสดภิาพเยาวชน 
ฉ. มีการสร้างความร่วมมือเป็นเครอืข่ายหอพักของสถาบันการศึกษา 

 
√ 

 
 
 

√ 
 
 
         
 
 
        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        √ 

 
 

√ 
 

√ 
 
 
 

√ 
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บทที่ 8 
การเตรียมความพร้อมและเงื่อนไขความส าเร็จ 

 
การด าเนินการบริหารจัดการก ากับดูแลหอพักให้เป็นไปตามมาตรฐานหอพักนั้น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะต้องมีการด าเนินการดังนี้ 
8.1 การเตรียมความพร้อม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การเตรียมบุคลากรที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ

หอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก โดยจ าเป็นจะต้องพัฒนาให้บุคลากรที่จะได้รับ มอบหมายมีความรู้                
ความเข้าใจในมาตรฐานหอพักและบุคลากรควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ          
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหนังสือคู่มือมาตรฐานหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

2) มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการหอพักและมีความเชื่อว่าหอพักสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เยาวชนได ้

3) มีความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะช่วยให้การดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพเยาวชนอย่างจริงใจ 
4) หากเป็นบุคคลที่เคยมีประสบการณ์การอยู่หอพักมาก่อน จะท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
5) ควรมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการท างานด้านหอพัก 

2. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
3. การเตรียมการบริการประชาชน เช่น การเตรียมการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมา                 

ขออนุญาต โดยการเตรียมแบบฟอร์มที่จ าเป็นตามกฎหมาย การเตรียมสถานที่แสดงแผนผัง การขออนุญาตตั้ง
หอพัก การต่อใบอนุญาตหอพัก และอ่ืน ๆ 

4. การประชาสัมพันธ์เพ่ือท าให้ผู้ด าเนินกิจการหอพักทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลกิจการหอพัก 

5. จัดท าผังการด าเนินงาน (Flow Chart) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส เข้าใจง่าย 
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
 
8.2 เงื่อนไขความส าเร็จ 

การด าเนินการบริหารจัดการกิจการหอพักจะส าเร็จตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด มีเงื่อนไข
ความส าเร็จที่เป็นปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

1. เงื่อนไขด้านการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักของผู้บริหาร 
2. เงื่อนไขด้านคุณภาพของบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
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3. เงื่อนไขด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
เจ้าของหอพัก ผู้จัดการหอพัก ผู้ด าเนินกิจการหอพักที่ยังมิได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก 
ผู้ปกครองผู้เข้าพักสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นท่ี 

4. เงื่อนไขด้านการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
8.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการหอพักให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

1. ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลหอพักได้ไปศึกษาดูงานกิจการ
หอพักในพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือศึกษาดูงานหอพักที่ได้มาตรฐานเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น หอพักในสถานศึกษา หอพัก
เอกชนอื่น ๆ เป็นต้น  

2. ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากร เพื่อให้มาปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแลหอพัก ให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพักท่ีมีต่อการจัดบริการของหอพักตลอดจนเป็นการ
ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับกิจการหอพักในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 

4. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจระหว่างเจ้าของ
หอพัก ผู้จัดการหอพักและผู้พักอาศัย เพ่ือเป็นการพัฒนาแนวคิดการจัดหอพักให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

5. มุ่งพัฒนากิจการหอพักให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับนโยบายการเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
8.4 ข้อเสนอแนะในการน ามาตรฐานไปใช้ 

ก่อนน ามาตรฐานนี้ไปใช้ จะต้องศึกษารายละเอียดของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ
พระราชบัญญัติหอพักฉบับใหม่ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือน ามาตรฐานไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 
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ภำคผนวก ก 
กฎหมำยอำคำรที่เกี่ยวข้อง 
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พระรำชบัญญัติหอพัก  
กฎกระทรวง และประกำศ 
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แบบและรำยกำรต่ำงๆ ในกำรจัดต้ังหอพัก 
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แบบและรำยกำรต่ำงๆ ในกำรจัดตั้งหอพัก 
1. แบบสัญญาเช่าหอพัก
2. ระเบียบประจ าหอพัก
3. แบบค าขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา
4. ใบแจ้งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก
5. ทะเบียนผู้เช่า
6. ค าขอมีบัตรประจ าตัวหรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
7. บัตรประจ าตัวนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
8. บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชญัติหอพัก พ.ศ.2558
9. แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา แบบ หพ.๑
10. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา แบบ หพ.๑-๑
11. แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน แบบ หพ.๒
12. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน แบบ หพ.๒-๑
13. แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน แบบ หพ.๓
14. แบบค าขอดัดแปลงหอพัก แบบ หพ.๔
15. แบบค าขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก แบบ หพ.๕
16. แบบค าขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา แบบ หพ.๖
17. แบบค าขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน แบบ หพ.๗
18. แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก แบบ หพ.๘
19. แบบค าขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน แบบ หพ.๙
20. แบบใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน แบบ หพ.๙-๑
21. แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน แบบ หพ.๑๐
22. แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน แบบ หพ.๑๑
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แบบสัญญำเช่ำหอพัก 

ท าที่............................................... 
วัน..............เดือน........................พ.ศ................... 

สัญญาเช่าหอพักฉบับน้ีท าขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน................................................หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล.....................................อยู่ บ้านเลขที่...........
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...............................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต..............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.. ........................โทรศัพท์มือถือ.................................................
ซ่ึงต่อไปในสัญญาเช่าหอพักน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้เช่ำ” ฝ่ายหน่ึงกับ(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง.................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................ต าบล/แขวง............................ ..............อ าเภอ/เขต
..................................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................โทรศัพท์มือถือ
.............................ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้เช่ำ” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาเช่าหอพักกันมีความ 
ดังน้ี 

ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงเช่าและผู้เช่าตกลงเช่า......................................................................................... ...มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า.................ภาคการศึกษา...............ปี นับแต่วันท าสัญญาเช่าหอพักฉบับน้ี และผู้เช่าจะต้องเช่าพักในหอพักไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคเรียนการศึกษา ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวันที่......... ........................................ 

ข้อ ๒. ในการท าสัญญาเช่าหอพักดังกล่าวในห้อ ๑. ผู้เช่าตกลงที่จะช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนในอัตรา
ค่าเช่า............................บาท (..............................................................) โดยผู้เช่าตกลงช าระเงิ นค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่
......................................ของทุกเดือน 

ข้อ ๓. ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าล่างหน้าตามที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บจ านวน............................................บาท 
(.................................................) ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ท าสัญญาเช่าหอพักฉบับน้ี  

ข้อ ๔. ผู้เช่าตกลงช าระเงินประกันตามที่ผู้ใหช้าเรียกเก็บ จ านวน .................................................บาท 
(................................................) ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ท าสัญญาเช่าหอพักฉบับน้ี  

ข้อ ๕. ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวได้ 
ข้อ ๖. ผู้เช่าจ าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าน้ันเสมือนกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตน 
ข้อ ๗. เมือครบก าหนดการเช่าตามข้อ ๑. แล้ว ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา

.......................วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเช่าที่ตกลงกันไว้ 
ข้อ ๘. กรณีผู้เช่าผิดสัญญาเช่าหอพัก ผู้ให้เช่าต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ 
ข้อ ๙. กรณีที่ผู้เช่าหอพักเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 

พร้อมแนบหนังสือยินยอมทุกครั้งที่มีการท าสัญญาเช่าหอพัก โดยผู้เช่าหอพักมีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง       
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
เลขหนังสือเดินทาง.......................................................................................... 
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-๒-

สัญญาเช่าหอพักน้ีท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเช่า
หอพักน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชี่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญและต่างยึดถือไว้คน
ละฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

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

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

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

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

ลงช่ือ.................................................ผู้ให้ความยินยอม 
 (...................................................) 

หมำยเหตุ ๑. ในกรณีผู้เช่าเป็นผู้เยาว์ ซ่ึงศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาจใช้หนังสือยินยอมของบิดา มารดา หรือปกครองก็ได้ 
 ๒. ให้ความยินยอม หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี 
 ๓. กรณีที่ผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ๔. กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้ด าเนินการตามสัญญาเช่าหอพักในข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ 
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ระเบียนประจ ำหอพัก 

ชื่อหอพัก ............................................................ประเภทหอพัก................................................... 

๑. การรับผู้พัก 
หอพักจะรับผู้พักเฉพาะเพศ..........................ซ่ึงเป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญา

ตรีและมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา เม่ือประสงค์จะเข้าพักและต้องลงลายมือชื่อในสมุดทะเบียนผู้พัก
ก่อนเข้าพักในหอพัก 
๒. อัตราค่าเช่าหอพักเงินค่าเช่าล่วงหน้า เงินประกัน และค่าบริการอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากผูพัก 

๒.๑ ห้องเดี่ยว.................................บาท / เดือน ๒.๒ ห้องคู่...........................................บาท / เดือน 
๒.๓ ห้องรวม...................................บาท / เดือน  ๒.๔ ห้องพิเศษ.....................................บาท / เดือน 
๒.๕ อัตราค่าไฟฟ้า...........................บาท / หน่วย  ๒.๖ อัตราค่าน้ าประปา.........................บาท / หน่วย 
๒.๗ เงินค่าเช่าล่วงหน้า.................................บาท  ๒.๘ เงินค่าประกัน........................................บาท 
๒.๙ ค่าบริการอ่ืนๆ.................................................  ๒.๑๐ การช าระค่าเช่าหอพักไม่เกินวันที่........ของทุกเดือน 

๓. เวลาเข้า – ออกหอพัก 
หอพักเปิด เวลา...................................น. หอพักปิดเวลา...........................น. หากมีความจ าเป็นต้องเข้า-ออก

นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดน้ีต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า 
 ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (เปิดเวลา ๐๕.๐๐ น. ปิดเวลา ๒๒.๐๐ น.) 

๔. หลักเกณฑ์การเยี่ยมผู้พัก 
๔.๑ เวลาในการเยี่ยมผู้พักในหอพักให้เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. 
๔.๒ ให้เข้าเยี่ยมด้เฉพาะบริเวณห้องต้องรับผู้มาเยี่ยมซ่ึงหอพักจัดไว้ให้ 

๕.   การไปพักที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
ผู้พักที่มีความประสงค์จะไปพักที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก

ส าหรับญาติมิตรที่มาติดต่อสอบถาม 

นายทะเบียนเห็นชอบให้ใช้ได้  

ตั้งแต่วันที่....................................... 

ลงช่ือ ............................................. 

(นายทะเบียน) 
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-๒-

 ๖.    การปฎิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของผู้พัก 
 ๖.๑ ห้ามเสพสุราหรือยาเสพติดทุกชนิดในบริเวณหอพัก 
 ๖.๒ ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงใดๆ ดังเกินควร 

  ๖.๓ ห้ามมิให้ผู้พักก่อความร าคาญแก่ผู้พักอ่ืน หรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 
 ๖.๔ ห้ามมิให้ผู้พักทะเลาะวิวิทกับผู้พักที่พักอาศัยในหอพักด้วยกัน 
 ๖.๕ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 ๖.๖ ห้ามน าของผิดกฎหมายหรืออาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในหอพัก 
 ๖.๗ ห้ามน าสัตว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก 
 ๖.๘ ห้ามผู้รัพน าผู้มาเยี่ยมเข้าไปในห้องพักของผู้พักโดยเด็ดขาด 
 ๖.๙ ห้ามน าบุคคลอ่ืนตลอดจนญาติซ่ึงต่างเพศกับผู้พักเข้ามาในห้องพักโดยเด็ดขาด 
 ๖.๑๐ ห้ามน าเพื่อหรือญาติเพศเดียวกันกับผู้พักเข้ามาในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก 
 ๖.๑๑ ผู้พักต้องศึกษาแผนผังอาคารส าหรับการหนีไฟและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ 
 ๖.๑๒ ผู้พักต้องให้ความร่วมมือในการซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของหอพัก 

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

ผู้จัดการหอพัก..................................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.......... ............................................... 
๘. เวลาท าการของหอพัก 

เวลาท าการของหอพักเปิดเวลา..................................น. หอพักปิดเวลา........................................น. สามารถติดต่อ
สอบถามได้ทางโทรศัพท์ ...................................................โทรศัพท์มือถือ....................................... ................ 

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

ลงช่ือ..............................................ผู้จัดการหอพัก 
 (.................................................) 
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แบบค ำขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถำนศึกษำ 

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

เรื่อง ขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา 
เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................เป็นผู้ประกอบกิจการหอพัก
เอกชนประเภท.............................................. ................ใช้ชื่อว่า................................................................................ตั้งอยู่
บ้านเลขที่......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................................ถนน............. ............................................
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษ ณีย์............................. 
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ.......................................ตามใบอนุญาตเลขที่.............................................  

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับ.(ชื่อสถานศึกษา)................................................................... ...... 
พร้อมค าขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมค าขอ ดังน้ี 

๑. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
๒. ส าเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการหอพัก 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

ลงช่ือ..........................................ผู้ยื่นค าขอ 
 (................................................) 

ผู้ประกอบกิจการหอพัก 

ค าสั่งของสถานศึกษา................................................................................... ................. 

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

ต าแหน่ง.................................................... 
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ใบแจ้งกำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้จัดกำรหอพัก 

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

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 
เรียน นายทะเบียนหอพัก 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... .............................
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... ...............ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหอัพกชาย/หญิง 
...................................................ใบอนุญาตเลขที่.............................................ตั้งอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง............................. ...............
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์............................ .โทรศัพท์......................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................ได้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)............................................ ..................................เลข
บัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................เป็นผู้จัดการหอพักตามใบอนุญาตเลขที่........................................
เน่ืองจากผู้จัดการหอพักไม่อยู่หนือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงได้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)................................. .............
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................ตั้งอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................... ..........
ถนน.....................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต........................ ...........จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ........................ ...........เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้จัดการหอพักตั้งแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

หอพักประเภท..........................................ใช้ชื่อว่า..................................................  

ล า
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล และเลข
ประจ าตัวประชาชน/
เลขประจ าตัวคนต่าง
ด้าว/เลขที่หนังสือ
เดินทางของผู้พัก 

อายุ 
(ปี)

ของผู้
พัก 

เพศ ชื่อสถานศึกษา
ของผู้พัก 

ชือ่และที่อยู่ของบิดา-มารดา/ 
ผู้ปกครองของผู้พัก 

วันที่เข้า
อยู่ใน
หอพัก 

ลายมือชื่อผู้พัก หมายเหตุ 

ชื่อบิดา....................................................... 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................ 
...................................................................
ชื่อปกครอง................................................. 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
ชื่อบิดา....................................................... 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................ 
...................................................................
ชื่อปกครอง................................................. 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
ชื่อบิดา....................................................... 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................ 
...................................................................
ชื่อปกครอง................................................. 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
ชื่อบิดา....................................................... 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................ 
...................................................................
ชื่อปกครอง................................................. 
ที่อยู่............................................................ 
................................................................... 
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ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว หรือขอมีบัตรประจ ำตัวใหม่ 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

ข้าพเจ้าชื่อ................................................ชื่อสกุล...............................................เกิดวันที่ .............เดือน.................พ.ศ................
อายุ...............ปี สัญชาติ..........................หมู่โลหิต...........................มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่......... .............หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................ .................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ .............................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................. ....................................
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้........................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................................
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท.......................................................................รับราชการ/พนักงาน.......... .......................................
แผน/งาน...................................................ฝ่าย/ส่วน...............................................กอง/ส านัก.................................................
กรม/เทศบาล/องค์กร...............................................กระทรวง...........................................ต าแหน่ง.... .........................................
ระดับ/ยศ..................................................มีความประสงค์ขอมีบัตร 

นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ 

กรณี ๑.มีบัตรครั้งแรก 
๒.ขอมีบัตรใหม่ เน่ืองจาก บัตรหมดอายุ บัตรหาย หรือถูกท าลาย หรือช ารุด 

หมายเลขบัตรเดิม..............................................(ถ้าทราบ)  
๓.ขอเปลี่ยนบัตร เน่ืองจาก เลื่อนยศ เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล 

เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล อ่ืนๆ 
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมค าขอน้ีแล้วและหลักฐานอ่ืน (ถ้ามี)............................................................... 

ลงช่ือ..................................................ผู้ท าค าขอ 
 (....................................................) 

หมายเหตุ ให้ขีดฆา่ข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย √ ในช่อง    และหรือ     หน้าข้อความที่ใช้ 
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แบบบัตรประจ ำตัวนำยทะเบียนแนบท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย 
เรื่อง  แบบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บัตรประจ าตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ 
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แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแนบท้ำยประกำศกระทรวมมหำดไทย 
เรื่อง แบบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ 
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แบบ หพ.๑ 
ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต 
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  สถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาเอกชน 
ใบอนุญาตเลขที่...........................................................ณ วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.... ..................... 
๑.๒ ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ........................ 
ที่ตั้งของสถานศึกษา เลขที่...........................ซอย/ตรอก................................ถนน..... ..................................... 
หมู่ที่....................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด....... .................... 
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................โทรสาร.............................มือถือ........................... 
๑.๓ ชื่อหอพัก ........................................................................................ ประเภท  ชาย  หญิง  
ที่ตั้งของหอพักสถานศึกษา เลขที่...........................ซอย/ตรอก................................ถนน........................ ............. 
หมู่ที่....................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด....... ....................... 
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................โทรสาร.................... .........มือถือ............................... 

ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ 

หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระเบียบประจ าหอพัก 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วยการน้ัน 
แล้วแต่กรณี 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................  

๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ที่ตั้งส านักงานและผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
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-๒-
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพัก 
ระเบียบประจ าหอพัก 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อใชเป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย เพื่อใช้เป็นหอพัก
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วย
การน้ัน แล้วแต่กรณี 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... .............................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (.............................................) 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................ 

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............ 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ.๑-๑ 

ที่.............................................. 
เลขทะเบียน.............................. 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรหอพักสถำนศึกษำ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้ 

ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ............... 
ประกอบกิจการหอพักประเภท..................................................................ใช้ชื่อว่า หอพัก.................... ........................................ 
ตั้งอยู่ เลขที่..................ซอย/ตรอก.........................................ถนน................................................หมู่ที่.......................................  
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด... ................................................. 

ออกให้ ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ................ 

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

 (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบ หพ.๒ 

ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต 
๑.๑ สถานะของบุคคล        บุคคลธรรมดา  นิตบิุคคล 
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต......................................................................................................... ..................................... 
๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………………………………………………………………. 
๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 

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

๑.๕ ชื่อหอพัก…………………………………………………………………………………ประเภท  ชาย  หญิง 
 ใช้สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน........................... ......................... 
 หมู่ที่..........ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด............ ........................ 
 รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร................. .......โทรศัพท์มือถือ............................ 

ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
๒.๑ บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
ระเบียบประจ าหอพัก 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การน้ัน แล้วแต่กรณี 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... .............................. 

๒.๒ นิติบุคคล... 
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๒.๒ นิติบุคคล 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
ระเบียบประจ าหอพัก 
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การน้ัน แล้วแต่กรณี 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ 
และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 (...................................................) 

 วันที่..............เดือน.....................พ.ศ............. 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ............................................................... ......... 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที....................................................... .................................................... .................... 

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ............................................................... 
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (................................................
ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 

   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............ 
หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 

๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ.๒-๑ 

ที่.............................................. 
เลขทะเบียน.............................. 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรหอพักเอกชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้ 

(ช่ือ-สกุล บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)....................................................................................................... ...................... 
ประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อว่า หอพัก.......................................................................... .....ประเภท............(ชาย/หญิง)............. 
ใช้สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่..................ซอย/ตรอก.........................................ถนน.............................. ..................หมู่ที่...................... 
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................... ............. 

วันออกใบอนุญาต วันที่...............เดือน.........................พ.ศ....................  
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่..................เดือน............................พ.ศ............. 

ออกให้ ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ................ 

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

 (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบ หพ.๓ 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน 

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

เรียน นายทะเบียน 

ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
๑.๑ สถานะของบุคคล        บุคคลธรรมดา  นิตบิุคคล 
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต......................................................................................................... ..................................... 
๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………………………………………………………………. 
๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 

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

๑.๕ ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อหอพัก………………………………………………………………………. 
 ประเภท  ชาย  หญิง 
 ใช้สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน........................... ......................... 
 หมู่ที่..........ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด............ ........................ 
 รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร. .......................โทรศัพท์มือถือ............................ 

ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
๒.๑ บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................  

๒.๒ นิติบุคคล... 
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๒.๒ นิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)......................................................................................................... ................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 (...................................................) 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................  
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................  

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............ 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ.๔ 
ค ำขอดัดแปลงหอพัก 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขออนุญาตดัดแปลงหอพัก 
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................... ........................ 
 รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร.............. ..........โทรศัพท์มือถือ............................ 

๑.๕ ใบอนุญาตเลขที่..........................................................หมดอายุวันที่.............เดือน.....................พ .ศ..................... 
 ชื่อหอพัก………………………………………………………………………ประเภท  ชาย  หญิง 
 เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน.............................................. ......หมู่ที่.................. 
 ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................. ...... 

 รหัสไปรษณีย์........................ 
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอดัดแปลงหอพัก 

๒.๑ บุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................... 

๒.๒ นิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 

ส าเนา... 



คูมือมาตรฐานหอพัก         269 

-๒-

ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน (ตรวจสอบ) 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................... 

๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นขออนุญาต  
 (...................................................) 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................  
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที....................................................... ................................................................. ....... 

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............ 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ.๕ 
ค ำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต 
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.................................... ....... 
 รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ. ........................... 

๑.๕ ใบอนุญาตเลขที่..........................................................หมดอายุวันที่.............เดือน.....................พ .ศ..................... 
 ชื่อหอพัก………………………………………………………………………ประเภท  ชาย  หญิง 

  เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน.............................................. ......หมู่ที่.................. 
 ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................. ...... 
 รหัสไปรษณีย์........................ 

ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
๒.๑ บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)................................................................................... ...................................................... 

๒.๒ นิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................... 

๒.๓ หอพัก... 
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-๒-
๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 

ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

ส่วนที่ ๓ รายการที่ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
เปลี่ยนชื่อหอพัก จากเดิมชื่อ...................................................เป็นชื่อ...................................... ...................... 
เปลี่ยนประเภทหอพัก จากเดิมประเภทหอพัก.................................เป็นประเภทหอพัก...............................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นขออนุญาต  
 (...................................................) 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที.................................................... ... ........................................................................  

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............ 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ.๖ 
ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาต 
๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย หอพักสถานศึกษาของรัฐ หอพักสถานศึกษาเอกชน 
๑.๒ ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ....................................... 

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

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

๑.๔ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนนิติบุคคล..........................................................................................................  
 เลขที่ประจ 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 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอโอนและรับโอนใบอนุญาต 
๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ 

หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................... 

๒.๒ สถานศึกษา... 
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-๒-
๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 

ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และภูมิล าเนา
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ขอโอนใบอนุญาต  
 (...................................................) 

 วันที่..............เดือน.....................พ.ศ............. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้รับโอนใบอนุญาต  
 (...................................................) 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................ 

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ..............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ........... 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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แบบ หพ.๗ 
ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาต 
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........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ........... ................. 

๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต 
๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
๒.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว)...................................................ชื่อสกุล............................ ................ 
๒.๓ เลขที่ประจ 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 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอโอนและรับโอนใบอนุญาต 
๒.๑ บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................... 

๒.๒ นิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 

ส าเนา... 
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ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ขอโอนใบอนุญาต  
 (...................................................) 

 วันที่..............เดือน.....................พ.ศ............. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้รับโอนใบอนุญาต  
 (...................................................) 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................  
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ ....................................................................... 
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................  

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ........... 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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แบบ หพ.๘ 
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญา............................................................................................................................. ..... 
๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………………………………………………………………. 
๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

๑.๔ ใบอนุญาตเลขที่.............................................หมดอายุวันที่....................เดือน............................ .พ.ศ................... 
 ชื่อหอพัก…………………………………………………………………………………ประเภท  ชาย  หญิง 
 เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน................................................. ...หมู่ที่................... 
 ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต.............................. .........จังหวัด.................................... 
 รหัสไปรษณีย์........................ 

ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ 

หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และภูมิล าเนา
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)................................................................................................................ ......................... 

๒.๓ บุคคลธรรมดา 
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๒.๓ บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

๒.๔ นิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)....................................................................................................... .................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 (...................................................) 

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................ 

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ..............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ........... 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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แบบ หพ.๙ 
ค ำขอรับใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต 
๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................  
๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………..………………………………………………………………………………………. 
๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

๑.๔ ชื่อหอพัก…………………………………………………………………………………ประเภท  ชาย  หญิง 
 ทีต่ั้ง เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน........................................... ...หมู่ที่................ 
 ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต.............................. .........จังหวัด.................................... 
 รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ........... ................. 

ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอรับใบอนุญาต 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
หกเดือน จ านวน ๒ รูป 
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘ 
และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 (...................................................) 

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

๓) ความเห็น... 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................  
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ ....................................................................... 
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................  

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ........... 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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แบบ หพ.๙-๑ 

ที่.............................................. 
เลขทะเบียน.............................. 

ใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้ 

(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. ..........................
อยู่บ้านเลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน................. .............................หมู่ที่...................... 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......... ................................... 
เป็นผู้จัดการหอพักใช้ชื่อว่า หอพัก…………………………………………………………………ประเภท  ชาย  หญิง 
อนุญาตระหว่างวันที่.....................เดือน....................พ.ศ................ถึงวันที่.............เดือน.............. ....พ.ศ.................... 

ออกให้ ณ วันที่ ...................เดือน......................พ.ศ................. 

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

 (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

รูปถ่าย 

ผู้ได้รับอนุญาต

ตราประทับ  

อปท.แต่ละท้องถิ่น 
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แบบ หพ.๑๐ 
ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
๑.๑ ชื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................  
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 ใบอนุญาตเลขที่…………………………………………………หมดอายุวันที่..............เดือน.........................พ.ศ........ .......... 
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
หกเดือน จ านวน ๒ รูป 
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ................... 

ข้าพเจ้ารอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นขออนุญาต 
 (...................................................) 

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

ความเห็น... 



คูมือมาตรฐานหอพัก         282 

-๒-

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................  
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ ....................................................................... 
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................  

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ........... 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ



คูมือมาตรฐานหอพัก         283 

แบบ หพ.๑๑ 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

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

เรียน นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................  
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 ใบอนุญาตเลขที่…………………………………………………หมดอายุวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................. 
๑.๕ ชื่อหอพัก............…………………………………………………………………ประเภท  ชาย  หญิง 

ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
หกเดือน จ านวน ๒ รูป 
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 
เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ............................... 

ข้าพเจ้ารอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 (...................................................) 

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

ความเห็น... 
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-๒-

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่ ค ำสั่งนำยทะเบียน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อนุญาต 
.................................................................... ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................ 
.................................................................... ........................................................................ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ .......................................................................  
เม่ือวันที....................................................... ........................................................................  

ลงช่ือ............................................................ ลงช่ือ...............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) (..................................................)

ต าแหน่ง..................................................... นายทะเบียน 
   ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ........... 

หมายเหตุ ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับใบอนุญาต 
๑) ให้ท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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สรุปแบบรำยกำรตรวจสอบเพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำม 
พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2508 

ค ำย่อ     ควำมหมำย 
มพ.1 รายการตรวจสอบลักษณะอาคารหอพกั 
มพ.2 รายการตรวจสอบการจัดบรกิารที่เข้าข่ายต้องขออนญุาตประกอบกจิการหอพัก  
มพ.3 รายการตรวจสอบคุณสมบัตเิจ้าของหอพกั 
มพ.3-1 รายการตรวจสอบคุณสมบัติจัดการหอพัก 
มพ.4 รายการตรวจสอบประเภทหอพัก 
มพ.5 รายการตรวจสอบระเบียบประจ าหอพัก 
มพ.6 รายการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการหอพัก 
มพ.7 รายการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมหอพักของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
มพ.8 รายการตรวจสอบมาตรฐานการสง่เสรมิพัฒนาและสร้างเครอืข่ายหอพัก 
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มพ.1 
รำยกำรตรวจสอบลักษณะหอพัก 

รำยกำรตรวจสอบขั้นพ้ืนฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง หมำยเหต ุ
ใช่ ไม่ใช ่

1. มีป้ายช่ือหอพัก และระบปุระเภทของหอพกั และช่ือ
ของหอพกัต้องไม่พอ้งหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย
หรือพระนามาภิไธยของพระราชินหีรือพระรัชทายาท และไม่มีค า
หรือความหมายหยาบคาย 

2. หอพักต้องแยกอาคารหอพกัชายและหอพักหญิงออก
จากกันเป็นสัดส่วน 

3. สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกบัโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร 
(ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ 
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509) 

4. ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในบริเวณหอพกั 

5. ทางเข้าออกหอพักต้องไมม่ีสิง่กีดขวาง
6. หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อย 8 ตารางเมตรต่อคน

ให้มีความกว้างด้านแคบทีสุ่ดไม่น้อยกว่า 2.40เมตร และใน
ห้องนอนตอ้งมทีี่นอน ตู้เสือ้ผ้า สถานทีเ่กบ็เอกสารและสิ่งของใช้
ส่วนตัว ที่เป็นสัดส่วน 

7. ระยะดิ่งห้องพักอาศัยวัดจากพื้นถึงพื้นช้ันบน ไม่น้อย
กว่า 2.60เมตร 

8. ช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(อาคารสร้างใหม่) ประเภทอาคารหอพักตามก าหนดใน 
กฎกระทรวง  

(อาคารเดมิ) ให้พจิารณาจากจ านวนห้องพักแล้วแต่กรณี เช่น
ห้องพกัต่ ากว่า 20 ห้อง ต้องมีทางเดินภายในอาคารกว้างไมน่้อย
กว่า 1.00 ม.  
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพ้ืนฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง หมำยเหต ุ
ใช่ ไม่ใช ่

9. หอหอพักต้องจัดสถานที่ส าหรบัรบัประทานอาหารแยก
เป็นอีกส่วนหนึง่จากบรเิวณพักอาศัย ขนาดพื้นที่อย่างน้อยต้อง
รองรับได้ 1 ใน 3 ของจ านวนห้องพัก 

ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ต้องจัดใหม้ีสถานทีส่ าหรบัปรุงประกอบอาหารด้วย 

10. หอพักต้องจัดสถานทีส่ าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนแยก
เป็นอีกส่วนหนึง่จากบรเิวณพักอาศัยและตอ้ง 

11. จัดให้มสีถานที่บริการเพือ่การติดต่อประสานงานและ
ให้บรกิารแกผู่้พัก และผูม้าติดต่อ 

12. จัดให้มีอปุกรณ์กรองน้ าหรือเครื่องท าน้ าดื่มเพื่อใหผู้้พักมี
น้ าสะอาดส าหรบัอปุโภคและบริโภค และจะจัดให้มี
สาธารณูปโภคอื่นเพื่อใหบ้ริการแกผู่้พักด้วยก็ได ้

13. หอพักต้องจัดให้มสีถานที่รองรบัมลูฝอยที่เป็นสัดส่วน
และมรีะบบการจัดการมลูฝอยน้ าเสีย สิ่งปฏิกูล แมลง และสัตว์
พาหะน าโรค เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พัก และผู้อยูอ่าศัยใน
บริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 

14. หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกช้ันและป้ายบอก
ทางหนีไฟอย่างน้อยช้ันละหนึ่งชุด และติดตั้งทุกระยะห่างกนัไม่
เกิน 45 เมตร และต้องจัดให้มีแผนผงัแสดงทางหนีไฟในแต่ละช้ัน
ของหอพกัและห้องพักทกุห้องและป้ายทางออกฉุกเฉิน 
ไว้ในแต่ละช้ันของหอพัก 

อาคารหอพกัที่มพีื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตร ในแต่ละช้ันต้องมีป้ายบอกช้ันและป้ายบอก
ทางหนีไฟด้วยสญัลกัษณ์ (สากล) และอยู่ในต าแหน่งทีจ่ะ
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉินเพียง 

15. หอพักต้องจัดให้มีเครื่องดบัเพลงิแบบมือถืออย่างนอ้ย
ช้ันละ1เครื่องต่อพื้นทีอ่าคาร 1,000ตารางเมตร และติดตัง้ทกุ
ระยะห่างกันไมเ่กิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าช้ันล่ะ 1 เครื่อง และ
ระบบดับเพลงิต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพ้ืนฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง หมำยเหต ุ
ใช่ ไม่ใช ่

16. การติดตั้งเครื่องดบัเพลิง  ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของ
ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น
สามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ 

17. หอพักต้องจัดให้มรีะบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกช้ัน
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดเพลิงไหม้ อย่างน้อยต้อประกอบด้วย 

(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุทีม่ีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ
แจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อใหอุ้ปกรณ์สง่สญัญาณเตอืนเพลิงไหม้ท างาน 

(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลงิไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรอื
สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้
หนีไฟ 

18. บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า 0.80เมตร มีผนงัทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรทีเ่ป็นวัสดุทนไฟ 

19. หอพักต้องจัดให้มรีะบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรกัษา
ความปลอดภัยแก่ผูพ้ัก ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

20. หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจ าหอพักไว้ ณ
สถานที่ทีผู่้พัก และผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนใน
บริเวณหอพัก 

21. จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นไว้ในหอพกัเพือ่ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผูพ้ักทีเ่จบ็ป่วย 

22. จัดให้มีการประกันภัยเพือ่คุ้มครองชีวิต ร่างกายและ
ทรัพยส์ินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

23. จ านวนห้องน้ าและหอ้งส้วม ห้องน้ า 1 ห้องส้วม 1(ห้อง
ถ่ายอุจาระ)  อ่างล้างมือ 1 ต่อพื้นที่ 50 ตารางเมตร 

24. ในกรณีที่หอ้งน้ าและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน
ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า1.50 ตารางเมตร แต่
ถ้าห้องน้ าและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของแต่
ละหอ้งไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และมีความกว้างภายในไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพ้ืนฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง หมำยเหต ุ
ใช่ ไม่ใช ่

25. การออกแบบโครงสร้างอาคารหอพักในส่วนที่ใช้พัก
อาศัยจะต้องมีหน่วยน้ าหนกับรรทกุจร โดยประมาณเฉลี่ยไมต่่ า
กว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ยกเว้นอาคารไม้ไม่เกิน 2ช้ัน) 

26. การออกแบบโครงสร้างอาคารหอพักในส่วนที่เป็นห้อง
โถง บันได ช่องทางเดินของอาคาร จะต้องมหีน่วยน้ าหนักบรรทกุ
จรโดยประมาณเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

27. มีระบบการระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสียที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรงุน้ าเสียจากอาคารใหเ้ปน็น้ า
ทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนที่จะระบายลงสู่แหลง่รองรบัน้ า
ทิ้ง  

28. บันไดของอาคารหอพัก ส าหรบัที่ใช้กบัช้ันที่มีอาคาร ช้ัน
เหนือข้ึนไปรวมกันไมเ่กิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  

ส าหรับบันไดของอาคารหอพักที่ใช้กับพื้นทีอ่าคารหอพัก ช้ัน
เหนือข้ึนไปรวมกันเกินกว่า 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้าง
สุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 
1.50 เมตร ต้องมบีันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้อง
มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

29. บันไดหอพัก จะต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 40 เมตร จาก
จุดที่ไกลที่สุดบนพื้นช้ันน้ัน 

30. บันไดหอพักที่เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศาจะไมม่ีชานพัก
บันไดก็ได้แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่นอ้ยกว่า 25 
เซนติเมตร ระยะรัศมีภายในมากกว่า 2 L 

31. อาคารหอพกัทีสู่งตั้งแต่สี่ช้ันข้ึนไป และสงูไม่เกิน 23
เมตร หรืออาคารหอพักทีสู่งสามช้ันและมีดาดฟ้าเหนือช้ันทีส่าม 
ต้องมีบันไดหนีไฟที่ท าด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแหง่และต้อง
มีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มสีิ่งกีดขวาง 

32. ห้องนอนมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศ หรอื
ระบบปรับอากาศ
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ 
บันทึกข้อเท็จจริง หมำยเหต ุ
ใช่ ไม่ใช ่

1. จัดให้มหี้องพักส าหรบัผู้พิการภายในหอพัก และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับผู้พิการที่เข้าใช้อาคาร
หอพัก

2. มีห้องอ่านหนงัสือ หรือภายในห้องพักมีพื้นที่พร้อมโต๊ะ
ท างานที่เอื้อต่อการศึกษา

3. ห้องนอน และ/หรือหอ้งอ่านหนังสือมจีุดเช่ือมตอ่ระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ wifi

4. มีมุมห้องสมุด เพือ่บริการเอกสารเท่าทีจ่ าเป็นภายใน
หอพัก เช่นวารสาร พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น

5. มีห้องหรือพื้นทีซ่ักล้าง และพื้นที่ตากผ้าไว้เป็นสัดส่วน
เรียบร้อยและเพียงพอ

6. มีระบบการสือ่สารภายในหอพัก และเช่ือมต่อกับระบบ
โทรศัพทส์ายนอกได้

7. มีสถานทีจ่อดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย
และเพียงพอกบัผู้พักอาศัย

8. มีห้องนันทนาการบริการ เช่น ห้องออกก าลงักาย ห้องดู
โทรทัศน์ หอ้งอ่าน หนงัสือพิมพ์ หอ้งคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น
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มพ.2 
รำยกำรตรวจสอบกำรจัดบริกำรท่ีพักท่ีเข้ำขำ่ยต้องขออนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก 

มาตรฐานการตรวจสอบสถานทีท่ี่สร้างขึ้นเป็น “หอพัก” ที่ตอ้งขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558 หรือไม่ 

รำยกำรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 

ใช่ ไม่ใช ่

1. เป็นสถานที่ที่จัดข้ึนเพื่อรับผู้พักตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป

2. ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดบัไมสู่งกว่า
ปริญญาตรี และมีอายุไมเ่กิน 25ปี

3. ผู้พักอยู่ในสถานที่ทีส่ร้างข้ึนหรือจัดข้ึนน้ัน ต้องจ่ายหรือใหท้รัพย์สิน
ตอบแทนในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
หำกข้อเท็จจริงท่ีได้จำกกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ 

ทุกข้อ มีข้อเทจ็จริงเป็น “ใช่” สถานที่ดงักล่าวจัดว่าเป็นหอพักตามพระราชบัญญัตหิอพกั 
พ.ศ. 2558 จ าเป็นต้องขอนุญาตจัดต้ังเป็นหอพัก 

ข้อใดข้อหน่ึง  มีข้อเทจ็จริงเป็น “ไม่ใช่” สถานที่ดงักล่าวจัดว่าไม่เข้าข่ายเปน็หอพักตาม
พระราชบัญญัตหิอพกั พ.ศ.2558 ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจดัต้ังเป็นหอพัก 

บันทีกผลกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไขการเป็น “หอพกั” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้

ตรวจสอบสถานที่ทีจ่ัดต้ังข้ึนเพื่อการพกัอาศัย ณ บ้านเลขที.่................................หมูท่ี่............................ ...........
ช่ืออาคาร............................................................................ซอย....................... .......ถนน....................................
ต าบล......................................อ าเภอ.................................จงัหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..............
โทร.........................................โทรสาร....................................พบว่าสถานทีท่ี่ได้ตรวจสอบแล้วนั้น 

มีลักษณะสภาพเป็นหอพกัตามพระราชบญัญัตหิอพัก พ.ศ.2558 
ไมมีลักษณะสภาพเป็นหอพกัตามพระราชบญัญัตหิอพัก พ.ศ.2558 
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มพ.3 
รำยกำรตรวจสอบคุณสมบัติเจ้ำของหอพักเอกชน / ผู้จัดกำรหอพัก 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า 
ค าตอบว่า “ใช่” ทุกข้อ แสดงว่า บุคคลน้ันมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของหอพักได้ 
ค าตอบมีข้อใดข้อหน่ึง มีค าตอบว่า “ไม่ใช่” แสดงว่าบุคคลน้ันขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าของหอพัก 

เงื่อนไข  หากนิติบุคคลเป็นเจ้าของหอพัก นิติบุคคลจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าของหอพัก ให้มาปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพักแทน 

รายการตรวจสอบคุณสมบัติเจ้ำของหอพักเอกชน 
ข้อเท็จจริง 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย์
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6. ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาต 

 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลน้ันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 3, 4, 5, 6 และต้องไม่เคย
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 7 

สรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
บุคคลที่ขอเป็นเจ้าของหอพักมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 
บุคคลที่ขอเป็นเจ้าขอหอพัก ไม่สามารถด าเนินการในฐานะเจ้าของหอพักได้ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม 
............................................................................................ ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................  

ลงช่ือ.......................................................ผู้ตรวจสอบ  
 (..........................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 
วันที่...................เดือน...........................พ.ศ............ 
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มพ.3-1 

รำยกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้จัดกำรหอพัก 
ข้อเท็จจริง 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย์
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6. ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

7. ไม่เป็นโรคตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
(2) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อหรือในระยะติดต่อ
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงาน
8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
9. ผู้จัดการหอพักหญิงต้องเป็นหญิง

สรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
บุคคลที่ขอเป็นผู้จัดการหอพักมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 
บุคคลที่ขอเป็นเจ้าขอหอพัก ไม่สามารถด าเนินการในฐานะเจ้าของหอพักได้ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ตรวจสอบ  
 (..........................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 
วันที่...................เดือน...........................พ.ศ............ 
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มพ.4 
รำยกำรตรวจสอบประเภทหอพัก 

1. ผู้พักในหอพักทั้งหมดเป็น เพศ
...........................1 ชาย ............................2 หญิง 
...........................3 ทั้งชายและหญิงภายในอาคารเดียวกัน โดยมิได้ก้ันหรือแยกส่วน-แยกทางขึ้นลงจากกันโดย

เด็ดขาด 
2. มีระเบียบห้ามและควบคุมมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชาย และมิให้ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิงอย่างชัดเจน

............................1 มีระเบียบห้ามและมีการควบคุม 

.............................2 ไม่มีระเบียบห้ามและไม่มีการควบคุม 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

รายการตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1 2 3 

8. ผู้พักในหอพักทั้งหมดเป็นเพศ
9. มีระเบียบห้ามและควบคุมมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชายและมิให้ชายเข้าอยู่

ในหอพักหญิงอย่างชัดเจน

เง่ือนไขกำรพิจำณำค ำตอบของ ข้อ 1 และข้อ 2 
เงื่อนไข
ข้อที่ 

ค าตอบข้อ
ที่ 1 - ข้อ 2 

ประเภทหอพัก เงื่อนไข 

1. 1-1 ชาย ถูกต้อง 
2. 1-2 ชาย มีเงื่อนไขผู้จัดการบกพร่องต่อหน้าที่ 
3. 2-1 หญิง ถูกต้อง 
4. 2-2 หญิง มีเงื่อนไขผู้จัดการบกพร่องต่อหน้าที่ 
5. 3-1 หรือ

3-2
ไม่ถูกต้องตาม
พ.ร.บ.หอพัก 

มีเงื่อนไขต้องก้ันหรือแยกส่วน-แยกทางขึ้นลงจากกันโดยเด็ดขาดและ
จะต้องแยกขออนุญาตเป็นหอพักหญิง และหอพักชาย (2 หอพัก) จากกัน
โดยเด็ดขาด 

บันทึกของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบอาคารพักชื่อ.................................................................................... เลขที่.. ...................... 

หมู่..........................ซอย................................ถนน.....................................ต าบล.....................................อ าเภอ........................... 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................โทร..................................... ...โทรสาร......................................... 
เม่ือวันที่.............เดือน....................พ.ศ..................ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ .............................. ........................ 
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มพ.4 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ......................................................................................  

ลงช่ือ.....................................................ประธานกรรมการ  
 (...................................................) 

ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 
 (...................................................) 

ลงช่ือ.....................................................กรรมการ  
 (...................................................) 

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

เสนอนำยทะเบียนหอพัก 
เพื่อโปรด ทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาสั่งการให้เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา..............................วัน 
พิจารณาด าเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
อ่ืน ๆ 

ลงช่ือ.................................................... .พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (...................................................) 

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

ค ำสั่งนำยทะเบียนหอพัก 
............................................................................................................................. ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................... ................. 

ลงช่ือ.....................................................พนักงานเจ้าหน้าที่  
 (...................................................) 

วันที่............เดือน...............................พ.ศ. .......... 
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มพ.5 
รำยกำรตรวจสอบระเบียบประจ ำหอพัก 
ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. ติดระเบียบประจ าหอพักและติดประกาศในที่เปิดเผยและเห็น

ได้ง่ายในหอพัก
2. ระบุอย่างชัดเจนว่ารับผู้พักเพศใดเพศหน่ึงเท่าน้ัน
3. เกณฑ์การรับผู้พักอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาใน

ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุม่เกิน 25 ปี
4. ระบุผู้พักต้องมีหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

หลักฐานอ่ืนที่ผู้ประกอบการหอพักก าหนด
5. ระบุต้องลงชื่อในสมุดทะเบียนผู้พักก่อนเข้าพักในหอพัก
6. ระบุอัตรำค่ำเช่ำหอพักเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำ เงินประกัน และ

ค่ำบริกำรอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจำกผู้พัก
7. ระบุเวลาเข้า-ออกหอพัก และเวลาเปิด-ปิดหอพัก
8. มีระเบียบปฏิบัติระบเุวลาเยี่ยม และสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้

มาเยี่ยมเยียนผู้พัก
9. มีระบบการปฐมพยาบาลและการส่งต่อรวมทั้งระบุ

ผู้รับผิดชอบชัดเจน
10. มีระเบียบปฏิบัติในกรณีผู้พักไปพักที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว
11. มีระเบียบปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของผู้พัก อย่างน้อย 11
ข้อตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจ าหอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

12. ระบุชื่อผู้ประกอบกิจกำรหอพักและผู้จดักำรหอพัก พร้อม
เบอร์โทรศัพทท์ี่ติดต่อไดโ้ดยตรง

13. ระบุเวลำท ำกำรของหอพัก
14. ระบุเบอร์โทรศัพทห์อพักที่สำมำรถติดต่อได้

รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ 
ใช ่ ไม่ใช่ 

1. ระเบียบหอพักติดตั้งไว้ในที่ที่เปิดเผยที่ผู้พักสามารถอ่านได้
ชัดเจน และมีพิมพ์แจกผู้พักทุกคน รวมทั้งมีไว้ประจ าห้องพัก

2. ระเบียบหอพัก แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนที่
สอดคล้องกับภาษาของผู้พัก

3. มีแฟ้มข้อมูลเก่ียวกับระเบียบหอพัก บริการของหอพัก
แผนผังห้องพัก ทางหนีไฟกรณีฉุกเฉิน ประจ าห้องพักทุกห้อง
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มพ.6 
รำยกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรจัดกำรหอพัก 

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการหอพักจะต้องยื่นเรื่องราวขออนุญาตจาก

นายทะเบียน
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกับเจ้าของหอพัก (โดยใช้แบบ

มาตรฐานตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าของหอพัก มพ.3)
3. ต้องขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต การเป็นผู้จัดการหอพัก

ทุกปี
4. กรณีใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักสูญหายหรือถูกท าลาย

ในสาระส าคัญ ให้ผู้จัดการหอพักแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย

5. ผู้จัดการหอพักต้องจัดท าสมุดทะเบียนผู้พักตามแบบที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงและอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปน้ี
(1) ชื่อ และอายุของผู้พัก
(2) ชื่อของโรงเรียน หรือสถานศึกษาของผู้พัก
(3) ชื่อ และที่อยู่ของบิดาและมารดาและผู้ปกครองของผู้พัก
(4) วันที่เข้าอยู่ในหอพักและวันที่ออกจากหอพัก
(5) ลายมือชื่อผู้พัก

6. ผู้จัดการหอพักต้องให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาของผู้พักใน
เรื่องเก่ียวกับการศึกษาและความประพฤติของผู้พัก

7. ผู้จัดการหอพัก ต้องไม่รับ หรือยอมให้บุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติ
ดังน้ี
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน

ศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท

- ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคมโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุรา
เรื้อรัง เข้าท างานในหอพัก



คูมือมาตรฐานหอพัก         298 

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 
8. ผู้จัดการหอพัก ต้องจัดพนักงานหญิงเท่าน้ันปฏิบัติงานใน

หอพักหญิง
9. ผู้จัดการหอพักต้องแสดงใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักไว้

ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก
10. ผู้จัดการหรือเจ้าของหอพักต้องแสดงใบอนุญาตให้ตั้งหอพักไว้

ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก
11. ผู้จัดการ / หอพักต้องจัดให้มีป้ายค าว่า “หอพัก” ชื่อหรือ

เจ้าของหอพัก และประเภทหอพักชายหรือหอพักหญิงเป็น
ภาษาไทยขนาดใหญ่ พอเห็นในระยะอันสมควรติดไว้ ณ
หอพักในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักให้เจ้าของหอพัก
แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน ก่อนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

13. เม่ือปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้พักตกอยู่ หรือจะตก
อยู่ในอันตรายเพราะเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุอ่ืนใดก็ตามให้
ผู้จัดการหอพักแจ้งให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้พัก
ทราบโดยด่วน

14. ผู้จัดการหอพักต้องควบคุมดูแลมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชาย
และมิให้ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิง

รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 

1. กรณีมีผู้พักเป็นชาวต่างชาติ ผู้จัดการจะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยด้วย
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มพ.7 
รำยกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรควบคุมหอพักของนำยทะเบียน 

หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. นายทะเบียนหอพัก จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่

ก าหนดและพร้อมที่จะแสดงได้
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่ก าหนด

และพร้อมที่จะแสดงได้
3. มีการด าเนินการตักเตือนบุคคลที่กระท าการฝ่าฝืนตั้งหอพัก

โดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการ
หอพักโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของหอพักและไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน

4. มีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่ท า
ใบอนุญาตให้ตั้งหอพักสูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ
และเจ้าของหอพักยังไม่ด าเนินการแจ้งต่อนายทะเบียน และ
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่
ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย

5. มีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่มิได้แสดง
ใบอนุญาตให้ตั้งหอพักไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก

6. มีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่มิได้ จัดให้มี
ป้ายค าว่า หอพัก ชื่อของหอพัก และประเภท หอพักชายหรือ
หอพักหญิง เป็นภาษาไทยขนาดใหญ่ พอเห็นได้ในระยะอัน
สมควรติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอก
อาคาร

7. มีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดวันก่อนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
หอพัก

8. มีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับผู้จัดการหอพักที่ใบอนุญาต
ให้เป็นผู้จัดการหอพักสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ
และยังมิได้แจ้งต่อนายทะเบียน และยังมิได้ยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบว่า
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 
9. มีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับผู้จัดการหอพักที่มิได้แสดง

ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายใน
หอพัก และไม่มีการดูแลให้มีการแสดงใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก
รวมทั้งไม่มีป้ายชื่อหอพัก ไม่ระบุประเภทหอพัก ไม่ติดตั้งในที่
เปิดเผย

10. มีการด าเนินการฟ้องร้องกล่าวโทษบุคคลที่กระท าการฝ่าฝืน
ตั้งหอพักโดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตั้งหอพักโดยไม่
มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการหอพักโดย
ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของหอพักและยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งน้ีได้เคยตักเตือนมาแล้วอย่าง
น้อย 3 ครั้ง แต่ยังมิได้มีการด าเนินการใด ๆ ที่แสดงว่าจะ
กระท าการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก

11. มีการด าเนินการฟ้องร้องกล่าวโทษผู้จัดการหอพักที่กระท า
การฝ่าฝืนในประเด็นต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึง
11.1 ไม่จัดท าสมุดทะเบียนผู้พักตามแบบที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง หรือไม่มีการด าเนินการจัดท า 
11.2 ไม่ให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาของผู้พักในเรื่อง

เก่ียวกับการศึกษาและความประพฤติของผู้พัก 
11.3 ยอมให้บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่

ก าหนดตามพระราชบัญญัติหอพัก ท างานในหอพักหญิง 
11.4 มีการใช้ผู้ชายท างานในหอพักหญิง 
11.5 ไม่มีการแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบ

โดยด่วน ในกรณีที่ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้
พักตกอยู่หรือจะตกอยู่ในอันตราย เพราะเหตุเจ็บป่วย
หรือเหตุใดก็ตาม 

11.6 ไม่มีการควบคุมดูแลให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชายและ
ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิง 

12. นายทะเบียนจะต้องสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมหรือ
ด าเนินกิจการหอพัก หรือถ้าเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ตั้งหอพักหรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก
โดยอนุมัติรัฐมนตรีในกรณีที่ปรากฏว่า เจ้าของหอพักหรือ
ผู้จัดการหอพักแล้วแต่กรณี
12.1 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นเจ้าของหอพักหรือผู้จัดการ

หอพัก 
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 

12.2 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน เม่ือได้มีการ
ตักเตือนแล้ว หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

12.3 ด าเนินกิจการหอพักขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรม
อันดี หรือเป็นภัยต่อประเทศชาติ 

13. การสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมหรือด าเนินกิจการ
หอพักนายทะเบียนต้องแจ้งค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหอพัก
และผู้จัดการหอพักทราบก่อน

14. เจ้าของหอพักและผู้จัดการหอพักจะด าเนินกิจการต่อไปไม่ได้
หากนายทะเบียนได้สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุม เว้นแต่
จะได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน

รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 

1. นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีการก าหนดแผนการ
ตรวจสุขลักษณะอาคารหอพัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเข้า
ตรวจหอพักให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหอพักที่จด
ทะเบียน

2. นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีการก าหนดแผนการ
สืบค้นข้อมูลการด าเนินงานหอพักที่ยังไม่มีการขออนุญาต

3. มีการจัดให้มีป้ายค าว่า หอพัก ชื่อของหอพัก และประเภท
หอพักชายหรือหอพักหญิงเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับ
ภาษาไทย ขนาดใหญ่พอเห็นได้ในระยะอันสมควรติดไว้ ณ
หอพัก ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร
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มพ.8 
รำยกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรส่งเสริมพัฒนำและสร้ำงเครือข่ำยหอพัก 

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการให้การคุ้มครอง
สวัสดิภาพ เยาวชน และแนวคิดการจัดการหอพักอย่าง
ถูกต้อง

2. มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้าง
ความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินการ
บริหารจัดการหอพักให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก

3. มีการประชุมชี้แจงบุคคลที่ด าเนินกิจการหอพัก โดยที่ยังมิได้
ด าเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก

4. ส่งเสริมให้เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้พัก โดยร่วมมือกับสถานศึกษา

5. ด าเนินการแปลระเบียบหอพักให้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอ่ืน ๆ เพื่อพร้อมการบริการนักศึกษาต่างชาติ

รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ 
บันทึกข้อเท็จจริง 

หมำยเหตุ ใช ่ ไม่ใช่ 
1. มีการให้ค าแนะน า เสนอแนะแนวทางการจัดการหอพักให้

เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าของหอพัก และ

ผู้จัดการหอพักร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
3. มีการให้รางวัล หรือให้การชมเชยเม่ือหอพักมีการด าเนินการ

ได้อย่างมีคุณภาพจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
4. ด าเนินการให้มีคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง

เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักกับผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ผู้พัก ผู้แทน
สถานศึกษา และผู้แทนผู้พัก เพื่อเป็นการประสานการแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานหอพัก รวมทั้งช่วยกันคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเยาวชน
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สรุปรำยกำรเอกสำรท่ีใชใ้นกำรยื่นขออนุญำตปลูกสร้ำงและดัดแปลงอำคำร 

ค ำย่อ ควำมหมำย   
แบบ ข.1 ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
แบบ อ.1  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร 
แบบ ค.1 ค าสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบ 

แบบแปลน หรอืรายการค านวณ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
แบบ น.1 แบบแจง้การออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลือ่นย้ายอาคาร/ 

ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร 



คูมือมาตรฐานหอพัก         304 

เอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรยื่นขออนุญำตปลูกสร้ำงและดัดแปลงอำคำร 

1. ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1) โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน
2. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมเซ็นรบัรองส าเนาทกุหน้า
3. ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง จ านวน 2 ชุด โดยให้เจา้ของที่ดินเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุกหน้า
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
5. ใบยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (ในกรณีปลกูสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น)
6. หนังสือมอบอ านาจพร้อมอากร
7. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารทีม่ีลกัษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
8. ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
9. รายการค านวณหนึ่งชุด
10. หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
11. ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
12. หนังสือยินยอมใหก้่อสร้างชิดแนวเขตที่ดิน (ในกรณีสร้างชิดแนวเขตที่ดิน)
13. แบบแปลนรูปแบบต่างๆ และผังบรเิวณไม่เกิน จ านวน 5 ชุด
14. วิศวกรผู้ค านวณให้ลงลายมือช่ือหรือส านักงานและที่อยูล่งในแบบแปลนแผนผังทกุแผ่น

หมำยเหตุ ในกรณีผู้ยื่นขออนุญาตปลกูสร้างอาคารในนามหา้งหุ้นส่วนหรือบริษัทให้ประทับตราห้าง 
หรือบริษัทด้วย และส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

ได้ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานในการยื่นขออนุญาตถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)........................................ผู้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 
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แบบ ข.1 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร 

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

ข้าพเจ้า........................................................................................................เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................... ......

หมู่ที่............ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด............ .......................รหัสไปรษณีย์....................... 
เป็นนิติบุคคลประเภท .....................................จดทะเบียนเม่ือ.....................เลขทะเบียน....................... ......

มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่..............................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................หมู่ที่............
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................. .....รหัสไปรษณีย์....................... 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดั งต่อไปน้ี 
ข้อ 1 ท าการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร /รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย......................... ...

ถนน...............................หมู่ที่..........ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.................... ......จังหวัด...............................
โดย................................................................................. ......เป็นเจ้าของอาคารในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 
เลขที่...................................................................................เป็นที่ดินของ....................... ............................................................... 

ข้อ 2 เป็นอาคาร 
(1) ชนิด.........................................................จ านวน.........................เพื่อใช้เป็น...................... ...................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน................................................คัน 
(2) ชนิด.........................................................จ านวน.........................เพื่อใช้เป็น...................... ...................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน....................... .........................คัน 
ข้อ 3 มี....................................................เป็นผู้ควบคุมงาน................................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสร็จใน........................................................... .วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ข้อ 5 พร้อมค าขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ตามแบบรายการหลักฐานต่างๆ ในการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารที่แนบท้ายค าขอน้ี 

(ลายมือชื่อ).....................................................ผู้ขออนุญาต 
(........................................................) 

หมายเหตุ... 
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-๒-

หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่ 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน 

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

ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....................................เป็นเงิน............................บาท........... .....สตางค์ 
(........................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่............ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ............ . 

ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่....................ฉบับที่...................ลงวันที่...................เดือน........................พ .ศ................... 

(ลายมือชื่อ)............................................... 
 (..................................................) 
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(ตรำส่วนรำชกำร) 
แบบ อ.1 

ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร 

เลขที่................../....................... 

อนุญาตให้.................................................................................................................... ..........................เจ้าของอาคาร 
อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน................. ...........หมู่ที่..............ต าบล/แขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................  

ข้อ ๑ ท าการ........................................................................................................................ ....................................... 
ที่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน................. ...........หมู่ที่..............ต าบล/แขวง................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.................... 
เป็นที่ดินของ................................................................. 

ข้อ ๒ เป็นอาคาร 
(๑) ชนิด.................................................จ านวน........................เพื่อใช้เป็น............................... ...................................

พื้นที่/ความยาว....................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน...........................คัน 
พื้นที่.....................................................ตารางเมตร 

(๒) ชนิด.................................................จ านวน........................เพื่อใช้เป็น............................... ...................................
พื้นที่/ความยาว....................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน...........................คัน 
พื้นที่.....................................................ตารางเมตร 

(๓) ชนิด.................................................จ านวน........................เพื่อใช้เป็น..................................................................
พื้นที่/ความยาว....................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน...........................คัน 
พื้นที่.....................................................ตารางเมตร 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณเลขที่.................../...................ที่
แนบท้ายใบอนุญาตน้ี 

ข้อ ๓ โดยมี.................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน 
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและหรือ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ...................................................................................  

ใบอนุญาต... 
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-๒-

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน...........................พ.ศ.............  

ออกให้ ณ วันที่.............เดือน.................พ.ศ.................. 

(ลายมือชื่อ)...................................................... 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง............................................................... 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 

กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

การต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
   ครั้งที่............  ครั้งที่............  ครั้งที่............. 
ให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาต 

 ฉบับน้ีจนถึง      ฉบับน้ีจนถึง     ฉบับน้ีจนถึง 
วันที่.......เดือน.........พ.ศ........... วันที่.......เดือน.........พ.ศ........... วันที่.......เดือน.........พ.ศ........... 
โดยมีเงื่อนไข............................ โดยมีเงื่อนไข............................ โดยมีเงื่อนไข............................ 
................................................. ................................................. ................................................. 
(ลายมือชื่อ).............................. (ลายมือชื่อ).............................. (ลายมือชื่อ).............................. 
ต าแหน่ง.................................. ต าแหน่ง.................................. ต าแหน่ง.................................. 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู้อนุญาต ผู้อนุญาต ผู้อนุญาต 

............/................./................ ............/................./................ ............/................./................ 
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-๓-

ค ำเตือน 

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน ที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น
ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งน้ี ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานน้ัน ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานน้ี ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการ
ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
ตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับน้ี ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตาม
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืนน้ันต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เม่ือได้ท าการตามที่ได้รับ
อนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารน้ันได้ 

๔. ใบอนุญาตฉบับน้ี ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่น
ค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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แบบ ค.๑ 

ค ำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รำยกำรประกอบแบบแปลน หรือรำยกำรค ำนวณตำมมำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่ง 

เลขที่................../.................... 
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ............... 

แจ้งความมายัง...............................................................................................................อยู่บ้านเลขที่...........................  
ตรอก/ซอย................................ถนน......................................หมู่ที่.................ต าบล/แขวง........... .............................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................  

ตามค าขออนุญาตของท่าน ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ............เพื่อท าการ.................. ...................................... 
ที่บ้านเลขที่........................... ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................. ........หมู่ที่......................................
ต าบล/แขวง...................................................... อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................... ......... 
ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้รับไว้ตาม เลขรับที่............./..............วันที่.............เดือน..........พ.ศ....... ..น้ัน ปรากฏว่า 

(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณยังไม่ถูกต้อง และไม่
เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังรายการแนบท้ายค าสั่งน้ี 

(๒) ค าขออนุญาตของท่านที่ได้ยื่นไว้ ยังขาดเอกสารหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง
น้ี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ท่านจัดการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณให้ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น และให้ท่านไปรับค าขออนุญาตคืน เพื่อจัดการแก้ไขและจัดส่ง
เอกสารหรือแก้ไขเอกสารตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถูกต้องและส่งคืนภายในก าหนด..............วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับ
ค าสั่งน้ี หากพ้นก าหนดน้ีแล้วให้ถือว่าท่านได้เพิกถอนค าขออนุญาตที่ได้ยื่นน้ัน 

(ลายมือชื่อ)...................................................................  
(...................................................................)  

ต าแหน่ง......................................................................... 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 

ปิดค าสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ท าการ..........................................................อาคาร  
เม่ือวันที่.........................เดือน.........................พ.ศ................... 

(โปรดดูค าเตือนด้านหลัง) 
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ค ำเตือน 
๑. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
๒. ถ้าเป็นการกระท าของผู้ด าเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ ส าหรับความผิดน้ันๆ 
๓. ถ้าเป็นการกระท าอันเก่ียวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการ

กระท าในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซ้ือ ขาย หรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซ่ึงอาคารใด ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดน้ันๆ หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๔. ผู้รับค าสั่งผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 
๕๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ทั้งน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 
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(ตรำส่วนรำชกำร) 
แบบ น.1 

เลขที่.............../...................... 
วันที่...............เดือน....................พ.ศ...................... 

เรื่อง แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร  
เรียน ..................................................................................  
อ้างถึง ค าขออนุญาต......................................................................ตามแบบ ข..................................... .................................... 

ลงวันที่..........................เดือน..........................พ.ศ.....................  

ตามค าขออนุญาต..............................................................................ของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แล้ว จึงให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ.......................................................... 
ได้ที่..........................................................................ก่อนรับใบอนุญาต ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปน้ี 

(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................อาคาร เป็นเงิน...............................................................บาท  
(๒) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเป็นเงิน...................................................บาท..................................... .สตางค์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...........................................บาท....................สตางค์ (........................................ ......................) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ี มิฉะน้ันจะถือว่าท่าน
ไม่ประสงค์จะขอใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอีกจะต้องด าเนินการเช่นเดียวกับการยื่น
ขออนุญาตใหม่ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลายมือชื่อ)................................................................... 
(...................................................................)  

ต าแหน่ง.........................................................................  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ปิดค าสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ท าการ..........................................................อาคาร  
เม่ือวันที่.........................เดือน.........................พ.ศ...................  

หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดน าหนังสือฉบับน้ีไปด้วย 

ส าหรับ... 
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-๒-

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ส่งหนังสือ 

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเม่ือวันที่.......................เดือน.................................พ.ศ.........................  
ตามใบรับเลขที่........................ลงวันที่............................เดือน..........................พ.ศ................. ....... 
ส่งให้ผู้รับค าสั่งโดยตรง รับเม่ือวันที่......................เดือน.............................พ.ศ........................... ...... 

(ลายมือชื่อ)....................................................... 
(........................................................) 

เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ 

(ลายมือชื่อ)........................................................ 
(.........................................................) 

ผู้รับหนังสือ 



คูมือมาตรฐานหอพัก         314 

ค ำขออนุญำตต่อเชื่อมน้ ำเสีย 

เรื่อง ขอต่อท่อเชื่อมน้ าเสีย 
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามที่ข้าพเจ้ายื่นค าร้องแบบ ข.1 เพื่อก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร ตามรายละเอียดข้างต้นน้ัน ข้าพเจ้าขอ
ต่อท่อเชื่อมน้ าเสียชนิด................................................................ขนาดท่อ φ ...........................................................เมตร ตาม
แบบแปลนที่แนบมาพร้อมค าร้องแบบ ข.1 เลขที่รับ....................................ลงวันที่...................................... .......และประมาณ
การการใช้น้ าไว้ประมาณ.................................................ลบ.ม./เดือน จ านวน 1 ชุด  

(ลายมือชื่อ)....................................................... 
(........................................................) 

 ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ าเสีย 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่
ได้ตรวจสอบสถานที่ต่อท่อเชื่อมน้ าเสียแล้ว ปรากฏว่า............................................................................ ...................... 

............................................................................................................ ...........................................................................................  
เห็นควรอนุญาต 
ไม่ควรอนุญาต เน่ืองจาก.................................................................................................................... ............ 

(ลายมือชื่อ)....................................................... 
(........................................................) 

นายตรวจเขต 

ค่าธรรมเนียมต่อท่อเชื่อมน้ าเสีย เป็นเงิน...............................................บาท (................................. ....................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่ ..............................ลงวันที่..................เดือน.............................พ.ศ...................  
ออกใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ าเสียเลขที่...........................ฉบับที่................................ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............ 

(ลายมือชื่อ)....................................................... 
(........................................................) 

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



คณะผู้จัดท ามาตรฐานหอพัก 
ที่ปรึกษา 
1.นายประยูร รัตนเสนีย์       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2.นายทวี เสริมภักดีกุล       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3.นายสันติธร ยิ้มละมัย       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4.นายขจร ศรีชวโนทัย       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
คณะผู้จัดท าในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช    หัวหน้าโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว    นักวิจัย 
3. ดร. จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์     นักวิจัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ จันใด     นักวิจัย 
5. นาย ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก      ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. นาย ณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา      ผู้ช่วยนักวิจัย 
7. นาย ภัทรวุฒิ เฉยศิริ       ผู้ประสานงานโครงการ 
คณะผู้จัดท าในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1.นางคณติา ราษฎร์นุ้ย       ผู้อ านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
2.นายอนันต์ ถ้ าทอง       ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
3.นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส านักงานจังหวัดล าปาง 
4. นายมาโนช กลีบบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นายสุริยะ หินเมืองเก่า      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นายบุญฤทธิ์ เกตุจ านงค์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นายไพศาล พันธุระ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางแพรวนภา ก้องภพธนดล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 


