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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 

การสงเสริมพัฒนาและพิทักษเด็กและเยาวชนนับเปนบทบาทอันสําคัญยิ่งประการหนึ่ง 
เพราะทรัพยากรอันมีคาสูงสุดที่จะชวยพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนาไดอยางยั่งยืนและถาวรคือ 
เยาวชนของชาติ การพัฒนาจัดระบบการดูแลวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนใหไดรับการหลอหลอม
อยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ จะเปนพื้นฐานอันสําคัญที่จะทําใหเยาวชนเจริญเติบโตเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาชาติไดอยางเขมแข็งและสมบูรณ 

กิจการหอพักเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาและหลอหลอมบุคลิกภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเยาวชน เพราะชวงชีวิตของการศึกษาบางชวงเด็กและเยาวชนอาจตอง
หางไกลจากครอบครัวเพื่อไปศึกษาเลาเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ชีวิตที่หางไกลจากครอบครัว
จึงเปนภาวะที่มีความเสี่ยงตอการมีความประพฤติไปในทางที่เสียหายหรือถูกชักจูงไปในทางที่
ไมเหมาะสมได หอพักเปนสถานที่ที่เด็กและเยาวชนจะตองพึ่งพาเปนที่พักอาศัยในยามที่หางไกล
จากครอบครัว จึงควรเปนสถานที่ที่มีความสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยสูง 

การจัดการเกี่ยวกับหอพัก จึงจําเปนตองมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม โดยตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของการจัดบริการหอพัก หอพักตองชวยเสริมสรางและ
พัฒนาลักษณะนิสัยของเด็กและเยาวชนใหมีบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการศึกษาเลาเรียน 
สะดวกสบาย มีมาตรฐานใหเอื้อตอการพักอาศัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่
พักอาศัยในหอพัก และมีการจัดองคกรเพื่อบริหารหอพัก ซ่ึงผูดําเนินกิจการหอพักทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรใหความสําคัญ เพื่อใหการดําเนินกิจการหอพักเปนเครื่องมือชวยพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไดอยางมีคุณภาพและเปนไปในทิศทางใกลเคียงกัน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถายโอน
ภารกิจดานการกํากับดูแลหอพักเอกชนตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ .ศ . 2507 ซ่ึงขณะนี้



มาตรฐานหอพัก 
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พระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยจะกําหนดใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตและควบคุมดูแลการดําเนิน
กิจการหอพักเอกชน ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนที่พักอาศัยอยูในหอพักเอกชน เพื่อใหเยาวชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน
ประชาชนในทองถ่ินสามารถมีบทบาทในการกํากับดูแลและตรวจสอบหอพักในทองถ่ินของ
ตนเองดวย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนหนวยงานของรัฐที่ตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญยิ่ง
ดังกลาว จึงไดจัดทํามาตรฐานฉบับนี้เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับรองรับการถายโอนภารกิจการ
กํากับดูแลกิจการหอพักใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ........ ซ่ึง
ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก ภาคผนวก ก) 

1.2   วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อเปนการเตรียมการรองรับภารกิจการกํากับดูแลหอพัก ซ่ึงจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมีแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
 1.2.2 เพื่อประโยชนแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
ตลอดจนประชาชนผูรับบริการ ดังนี้ 

1) ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(1) ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองรับการถายโอนภารกิจ

การกํากับดูแลหอพัก มีความพรอมและมีแนวทางในการดําเนินงานไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

(2) ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบสนองตอการลงทุน 
ดําเนินกิจการหอพักของภาคเอกชนไดอยางถูกตองแมนยํา มีมาตรฐาน สรางคุณคาใหกับชุมชน
และสังคมไทย 

2) ประโยชนตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                         (1)  มีแนวทางในการแกไขปญหา และการพัฒนากิจการหอพักไดอยาง 
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เหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวของ 
(1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชแนวทางจากมาตรฐาน

หอพักกําหนดเปนนโยบายการบริหารงานดานการสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและเยาวชน
ไดอยางมีทิศทาง และมีความสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(2) ผูบริหารสามารถใชคูมือมาตรฐานหอพักเปนแนวทางในการสั่งการ 
กําหนดนโยบาย การกํากับดูแล สงเสริม และรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการลงทุนสราง
หอพัก มาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ประโยชนตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูกํากับดูแล 
(1) คูมือมาตรฐานหอพักจะเปนแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

ชวยทําใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีลําดับขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน 
และสามารถตอบขอสงสัยของเจาของกิจการหอพักและประชาชนผูรับบริการจากกิจการหอพักได
อยางเหมาะสม ถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกันในแตละพื้นที่ 

(2) คูมือมาตรฐานหอพักจะเปนกรอบแนวคิดอันสําคัญที่จะชวยทําให 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถกํากับดูแลใหหอพักมีมาตรฐานที่เหมาะสม และสามารถจะกําหนด
เงื่อนไขเพื่อกระตุนสงเสริมใหหอพักมีการพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้นได 

4) ประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน 
(1) เปนการสรางมาตรฐานการกํากับดูแลสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและ

เยาวชนที่จําเปนตองอาศัยอยูหอพักในระหวางการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด 
(2) ประชาชนที่เปนผูปกครองซึ่งถือวาเปนผูรับบริการ สามารถจะใชคูมือ

มาตรฐานหอพักเปนแนวทางในการตรวจสอบการดําเนินงานกํากับดูแลหอพักขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดอยางเปนระบบ 

(3) เปนการสรางหลักประกันเชิงคุณภาพชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชน ทําให
ผูปกครองมีความมั่นใจและสบายใจตอการสงบุตรหลานไปศึกษาในสถาบันการศึกษาตางพื้นที่ 
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1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 การดําเนินการจัดทํามาตรฐานหอพักครั้งนี้จะครอบคลุมภารกิจการกํากับดูแลกิจการ
หอพัก ดังนี้ 
 1.3.1 ดานการอนุญาตจัดตั้งหอพักและการแตงตั้งผูจัดการหอพัก 
 1.3.2 ดานการกํากับดูแลควบคุม การรองเรียน การเปลี่ยนแปลงประเภทหอพัก และการ 
เพิ่มเติมหอพัก ของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ 
 1.3.3 ดานการสงเสริมพัฒนามาตรฐานหอพัก 

1.4   คํานิยาม 
 เพื่อเปนการสรางความตอเนื่องเชื่อมโยงของการถายโอนภารกิจการกํากับดูแลหอพัก
เอกชน จึงไดนิยามศัพทตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และรางพระราชบัญญัติหอพกั พ.ศ. ....... 
ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
“แตเนื่องจากยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ...  ท่ีอยูระหวางการแกไข
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ ๆ  ท่ีมีผลตอการถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงใน
อนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากที่มาตรฐานนี้ไดนําเสนอไว  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติหอพักฉบับใหมท่ีจะประกาศใชให
เขาใจอยางถองแท  เพื่อนํากรอบหรือแนวทางตัวชี้วัดท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้ไปปรับใชใหถูกตอง  
สอดคลองกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช ณ ขณะนั้น”  จึงไดนิยามศัพทตาง ๆ  ที่เกี่ยวของไวดังนี้ 
 1.4.1 หอพัก1 หมายถึง สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผูพักเขาพักอาศัย โดยรับคาตอบแทนเปน 
ทรัพยสิน และมีลักษณะดังนี้  
  (1) รับผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป2 

  (2) ผูพักเปนผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาและมีอายุไมเกิน 25 ป3 

                                                 
1 มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
2 มาตรา 4 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  
3 มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 1 เมษายน 

2549 หมวด 1 ขอ 3 และปรากฏอยูรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ...... มาตรา 4 โดยไดเพิ่มบุคคลทั่วไปเขาไปดวย 
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  (3) มิใชหอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือหอพักของสถาบันการศึกษาที่รับ
เฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันตนเองเขาพัก4 

 1.4.2 ผูพัก5 หมายถึง ผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาในระดับไมสูงกวาระดับปริญญาตรี
และมีอายุไมเกิน 25 ป และเขาอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน  
 1.4.3 เจาของหอพัก6 หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงเปนเจาของกิจการหอพัก    
 1.4.4 ผูจัดการหอพัก7 หมายถึง ผูซ่ึงมีหนาที่ดําเนินกิจการหอพัก โดยไดรับการแตงตั้ง
จากเจาของหอพัก 
 1.4.5 นายทะเบียน8 หมายถึง ในกรุงเทพมหานคร หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน 
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ ในจังหวัดอื่น
หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่หอพักตั้งอยู 
 
 
                                                 

4 มาตรา 4 พระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวง ลงวันที่ 1 เมษายน  2549 หมวด 1 ขอ 4  แตตามรางพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ...มาตรา 4 มิไดยกเวนหอพักของสถานศึกษา ทําใหตอไปหอพักของสถาบันการศึกษาจะตองเขาขายทีต่อง
กํากับดูแลดวย 

5 มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 1 เมษายน 
2549 หมวด 1 ขอ 3 ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 4 ตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .......... 

6 มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 แตตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ........ ไมมี “เจาของหอพัก” แตได
กําหนดคําวา “ผูดําเนินกิจการหอพัก” ไวในมาตรา 4 วา  “ผูดําเนินกิจการหอพัก” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้  

7 มาตรา 3 และมาตรา 19 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ......... มาตรา 4 และ
มาตรา 25 ไดกําหนดไววา “ผูจัดการหอพัก”  หมายความวา ผูจัดการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับการแตงตั้งจาก
ผูดําเนินกิจการหอพัก และไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

8 มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ......มาตรา 4 ไดมีการปรับเปลี่ยนให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนายทะเบยีน ไดแก 
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(2) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(3) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(4) นายกเมืองพัทยา สาํหรับในเขตเมืองพัทยา 
(5) ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) สําหรับในเขตองคกรปกครอง

ทองถิ่นนั้น 



มาตรฐานหอพัก 

6 บทที่ 1   บทนํา 
 

1.5   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 มาตรฐานหอพักที่จัดทําขึ้นไดอาศัยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1.5.1 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
1) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 34 ก วันที่ 1 เมษายน 2549 
 1.5.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ จํานวน 
4 ฉบับ ดังนี้ 

1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

 วาดวยการ : กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ลักษณะและ 
คุณสมบัติที่ใชในการกอสรางอาคาร 

2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 วาดวยการ : กําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกัน
อัคคีภัย 

3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 วาดวยการ : กําหนดระบบการระบายน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  วาดวยการ : กําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร

ระดับเนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคารฯ 
1.5.3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 
1.5.4 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
1.5.5 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
1.5.6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
1.5.7 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 


