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บทที่  2 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการหอพัก และวิเคราะห 
บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 การจัดการหอพักใหมีประสิทธิภาพ มีสวนสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนิสิต 
นักศึกษา ทั้งในดานตัวนิสิตเองและวิถีชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนตองมีรูปแบบการจัดการ
ที่เหมาะสม ซ่ึงการจัดหอพักนิสิต นักศึกษามีหลายแนวคิด โดยแนวคิดที่มีความเหมาะสมและชวย
พัฒนานิสิต นักศึกษาไดมากแนวคิดหนึ่งคือ การจัดหอพักใหเปน “ศูนยศึกษา อาศัย และเอื้ออาทร” 
(Living, Learning and Caring Center) ซ่ึงที่ผานมาพบวา ปญหาการบริหารจัดการหอพักคือ ดาน
ปริมาณของหอพักไมเพียงพอกับความตองการของนิสิต นักศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ปญหาดานบุคลากร งบประมาณ การจัดการ เพื่อพัฒนานิสิต 
นักศึกษา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งปญหาดานการออกแบบอาคารหอพักไมเอื้อตอ
แนวคิดการจัดหอพักแบบศูนยศึกษาและอาศัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2547 : 7-8) 
จากปญหาดังกลาว โดยเฉพาะในดานปริมาณหอพักที่มีไมเพียงพอกับความตองการ สงผลให
ภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการธุรกิจดานหอพักสําหรับนิสิต นักศึกษามากขึ้น ซ่ึงในการดําเนิน
กิจการหอพักนิสิตนักศึกษาดังกลาว ถือไดวาเปนประเด็นที่สงผลตอสวัสดิภาพของเยาวชน ทั้งนี้
เพราะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังอยูในวัยเรียนลวนแลวแตเปนเยาวชนที่สมควรจะตองไดรับ
การคุมครองสวัสดิภาพและดูแลใหไดรับการศึกษาและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการจัดการหอพักไดกําหนดขึ้นตามกรอบของกฎหมายที่ใชอยู
ในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. … ซ่ึงราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกํากับดูแลหอพัก
เมื่อไดมีการประกาศใชในอนาคต  
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2.1   สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 2.1.1 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ไดรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหอพักที่สําคัญ
มีดังนี้ 
  1) ประเภทของหอพัก (มาตรา 6 ) 
   หอพักมี 2 ประเภท คือ 
   (1) หอพักชาย สําหรับผูพักที่เปนชาย 
   (2) หอพักหญิง สําหรับผูพักที่เปนหญิง  

2) คุณสมบัติของเจาของหอพัก (มาตรา 8) 
   เจาของหอพักตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(3) ไมเปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
(5) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง

ในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง 
ในกรณีนิติบุคคลเปนเจาของหอพัก นิติบุคคลนั้นตองตั้งผูแทนซึ่งมีคุณสมบัติ

ตามวรรคกอนใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้แทน 
  3)  ระเบียบประจําหอพัก (มาตรา 10) 
   เจาของหอพักตองจัดใหมีระเบียบประจําหอพักซึ่งอยางนอยมีขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 

(1) หลักเกณฑการรับผูพัก 
(2) อัตราคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่น ๆ 
(3) เวลาเขาออกหอพัก 
(4) การเยี่ยมผูพัก 
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(5) การรักษาพยาบาล 
(6) การคางแรมที่อ่ืน 
(7) การหามผูพักมิใหกอความรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 
(8) รายช่ือผูดําเนินกิจการหอพักอยางนอยหนึ่งคน 
*ระเบียบประจําหอพักใหใชไดตอเมื่อนายทะเบียนเห็นชอบแลว 
*การแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนกอน 
  4) การจัดทําหองพัก (มาตรา 9) 
   หอพักอยางนอยตองมีหองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน  หองอาหาร  
หองน้ําและหองสวม  ซ่ึงมีสภาพถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549 หมวด 1 ขอ 5 ซ่ึงไดกําหนดไววา หองนอน หองตอนรับผูเยีย่มเยยีน 
หองอาหาร หองน้ํา และหองสวมของหอพัก ตองมีระบบการจัดการแสงสวาง และระบายอากาศ
อยางเพียงพอ รวมทั้งตองมีสุขลักษณะดังตอไปนี้  

(1) หองนอน ตองมีขนาดความจุอากาศไมนอยกวาเกาลูกบาศกเมตรตอ
ผูพักหนึ่งคน ผูพักที่มีอายุต่ํากวาสิบปสองคนใหนับเปนหนึ่งคน 

(2) หองตอนรับผูเยี่ยมเยียนและหองอาหาร ตองมีพื้นที่เพียงพอกับจํานวน
ผูเขาพัก 

(3) แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร1 
 

                                                 
1 ความในขอนี้ บทเฉพาะกาลของกฎกระทรวง ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ไดกําหนดไว

ในขอ 25 วา หอพักที่ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (วันที่ 1 เมษายน 
2549) ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวย “แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร” เปนระยะเวลาสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ นั่นแสดงวา หอพักที่ 
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งหอพักตั้งวันที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนไปจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทุกหอพัก สวน
หอพักที่ขออนุญาตกอนวันที่ 1 เมษายน 2549 จะตองปรับเขาสูการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตั้งแตวันที่              
1 เมษายน 2552 เปนตนไป 
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  5) คาธรรมเนียม (มาตรา 5) 
   อัตราคาธรรมเนียมหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักไมเกิน
อัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549 หมวด 4 ขอ 22  ไดกําหนดไว ดังนี้ 

(1) ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ฉบับละ 200 บาท 
(2) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ฉบับละ 100 บาท 
(3) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก คร้ังละ 100 บาท 
(4) การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก คร้ังละ 50 บาท 
(5) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ฉบับละ 20 บาท 
(6) ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ฉบับละ 20 บาท 

  6) ผูจัดการหอพัก (มาตรา 18) 
   หอพักจะดําเนินกิจการไดตองมีผูจัดการหอพัก (เจาของหอพักซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาจะเปนผูจัดการหอพักเองก็ได แตตองไดรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักดวย ตาม
มาตรา 19) 
   (1) คุณสมบัติของผูจัดการหอพัก (มาตรา 20) 
    กําหนดวาผูจัดการหอพักตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับเจาของหอพักตาม
มาตรา 8 ดังนี้ 

- มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
- ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
- ไมเปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ 
- ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
- ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง

ในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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   (2) หนาท่ีของผูจัดการหอพัก 
- ขออนุญาตเปนผูจัดการหอพัก (มาตรา 21)   
- ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของ

ปที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 22) 
- การตออายุใบอนุญาตให เปนผูจัดการหอพัก  ใหยื่นคําขอตอ        

นายทะเบียนกอนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  (มาตรา 22) 

- กรณีใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักสูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ใหผูจัดการหอพักแจงตอนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย (มาตรา 24) 

- ผูจัดการหอพักตองแสดงใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักไว         
ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก ทั้งตองดูแลใหมีการติดปายชื่อและประเภทหอพักเปนภาษาไทย
ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะสมควรดวย (มาตรา 25) 

- ผูจัดการหอพักตองจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ (มาตรา 26) 

ก. ช่ือ และอายุของผูพัก 
ข. ช่ือของโรงเรียน หรือสถานศึกษาของผูพัก 
ค. ช่ือและที่อยูของบิดามารดา และผูปกครองของผูพัก 
ง. วันที่เขาอยูในหอพัก และวันที่ออกจากหอพัก 
จ. ลายมือช่ือผูพัก 

โดยในการกรอกขอความในสมุดทะเบียนผูพักตองกรอกทุกรายการ แลวใหผูจัดการและผูพัก          
ลงลายมือช่ือไวดวย  ถารายการใดเขียนผิดหามลบ แตใหขีดฆาแกหรือตกเติม แลวใหผูจัดการ
หอพักและผูพักลงลายมือช่ือกํากับไว  

- ผูจัดการหอพักตองใหความรวมมือแกสถานศึกษาของผูพักใน
เร่ืองเกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผูพัก (มาตรา 27) 

- ผูจัดการหอพักตองไมรับหรือยอมใหบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติตาม
กฎหมาย เชน มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี วิกลจริตหรือฟนเฟอน           
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ไมสมประกอบ เคยตองรับโทษจําคุก เปนผูเจ็บปวยในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ทํางานในหอพัก และหอพักหญิงตองใชหญิงเทานั้นทํางานในหอพัก (มาตรา 28) 

- เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพักตกอยูหรือจะตกอยูใน
อันตรายเพราะเหตุเจ็บปวยหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ใหผูจัดการหอพักแจงใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองของผูพักทราบโดยดวน (มาตรา 29) 

- ผูจัดการหอพักตองควบคุมดูแลมิใหหญิงเขาอยูหอพักชาย และมิให
ชายเขาอยูในหอพักหญิง (มาตรา 30) 
  7) นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาท่ี 
   นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) มีอํานาจเขาไปในหอพักในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 
เพื่อตรวจตราควบคุมใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย และในกรณีจําเปนสามารถเขาไปตรวจ
หอพักนอกเวลาดังกลาวได (มาตรา 31) 

(2) นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของหอพักหรือผูจัดการ
หอพัก จัดการหรือแกไขหอพัก หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควร (มาตรา 32) 

(3) เมื่อปรากฏวาเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพัก 
- มีอายุไมถึงยี่สิบปบริบูรณ 
- เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
- เปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ 
- เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
- เปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
- ดําเนินกิจการหอพักเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี

หรือเปนภัยตอประเทศชาติ 
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   นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม หรือดําเนินกิจการ 
หอพักตามมาตรา 31, 32 หรือถาเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก หรือใบอนุญาต 
ใหเปนผูจัดการหอพักโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได 
  8) บทลงโทษ 

(1) หอพักที่ไมจดทะเบียนหรือหอเถ่ือน (มาตรา 35) 
- ปรับไมเกิน 2,000 บาท 
- จําคุกไมเกิน 6 เดือน 
- หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(2) เจาของหอพักและผูจัดการหอพักฝาฝน ในกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา 36) 
- ใบอนุญาตเปนเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักสูญหายหรือ            

ถูกทําลายในสาระสําคัญ  ไมแจงตอนายทะเบียน ภายใน 15 วัน 
- ไมแสดงใบอนุญาตเปนเจ าของหอพักหรือเปนผูจัดการหอพักใน    

ที่เปดเผย 
- ไมติดปายหอพัก  ช่ือหอพัก  และประเภทหอพัก  เปนภาษาไทย

ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะอันสมควรในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร 
- แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือตอเติมหอพักไมแจงเปนหนังสือตอ      

นายทะเบียนกอนแกไข เปลี่ยนแปลง หรือตอเติม  ภายใน 7 วัน  
*ปรับไมเกิน 500 บาท 

(3) ผูจัดการหอพัก  (มาตรา 37) 
- ไมจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนด 
- ไมใหความรวมมือแกสถานศึกษาของผูพักในเรื่องเกี่ ยวกับ

การศึกษาและความประพฤติของผูพัก 
- รับบุคคลผูขาดคุณสมบัติเขาทํางานในหอพัก 
- ไมแจงผูปกครองกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพักตกอยูหรือจะตกอยู

ในอันตราย 
- ไมควบคุมดูแลมิใหมีหญิงชายปะปนในหอพัก  
*ปรับไมเกิน 1,000 บาท จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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สาระสําคัญโดยสรุปของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ซ่ึงในบางประเด็นรางพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. .... ไดมีการปรับแกไขเพิ่มเติม (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 2.1.2 สาระสําคัญพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  1) ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2527) กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน 
ลักษณะและคุณสมบัติท่ีใชในการกอสรางอาคารฯ 
   ขอ 15 หนวยน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับประเภท และสวนตาง ๆ ของอาคาร 
นอกเหนือจากน้ําหนักของตัวอาคารหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณอยางอื่น ใหคํานวณโดยประมาณ
เฉลี่ยไมต่ํากวาอัตราดังตอไปนี้ 
 

ประเภทและสวนตาง ๆ ของอาคาร หนวยน้ําหนักบรรทุกจร* เปน
กิโลกรัมตอตารางเมตร 

(4) หองแถว ตึกแถวที่ใชพักอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรม 
และหองคนไขพิเศษของโรงพยาบาล 

(6) (ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคารชุด หอพัก 
โรงแรม สํานักงาน และธนาคาร 

200 
 

300 

 

หมายเหตุ* น้ําหนักบรรทุกจร หมายความวา น้ําหนักที่กําหนดวาจะเพิ่มขึ้นบนอาคารนอกจาก
น้ําหนักของตัวอาคาร 

 
  2) ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) กําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการ 
ปองกันอัคคีภัย 
   หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย 
   ขอ  2 อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
     (3)  อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไป และหอพัก 
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จํานวนหองน้าํและหองสวมของอาคาร 
หองสวม  

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ที่ถาย
อุจจาระ 

ที่ถาย
ปสสาวะ 

 
หองน้ํา 

 
อางลางมือ 

(6) หอพัก ตอพ้ืนที่อาคาร 50 ตารางเมตร 1 - 1 1 

  
  3) ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2538) กําหนดระบบการระบายน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
   ขอ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีระบบการระบายน้ํา
และระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 4 กอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
    (2) อาคารประเภท ข 
     (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอน
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 250 หองขึ้นไป 
    (3) อาคารประเภท ค 
     (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอน
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 50 หอง แตไมถึง 250 หอง 
    (4) อาคารประเภท ง 
     (ก) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอน
รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 10 หอง แตไมถึง 50 หอง 
   ขอ 4 น้ําทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดตอง
มีคุณภาพน้ําทิ้งตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ดังตอไปนี้ 
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อาคารประเภท มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง 
ก ข ค ง จ 

1. พีเอช 
2. บีโอดี ไมเกิน  
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
3. ปริมาณสารแขวนลอย ไมเกิน  
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
4. ปริมาณสารละลายที่เพิ่มข้ึนจาก 
    น้ําใช ไมเกิน  
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
5. ปริมาณตะกอนหนัก ไมเกิน 
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
6. ทีเคเอ็น ไมเกิน 
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
7. ออรแกนิก-ไนโตรเจน ไมเกิน 
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
8. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน 
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
9. น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 
    (มิลลิกรัม/ลิตร) 
10. ซัลไฟด ไมเกิน 
       (มิลลิกรัม/ลิตร) 

5-9 
20 

 
30 

 
500 

 
 

0.5 
 

35 
 

10 
 
- 
 

20 
 

1.0 

5-9 
30 

 
40 

 
500 

 
 

0.5 
 

35 
 

10 
 
- 
 

20 
 

1.0 
 

5-9 
40 

 
50 

 
500 

 
 

0.5 
 

40 
 

15 
 

25 
 

20 
 

3.0 

5-9 
50 

 
50 

 
500 

 
 

0.5 
 

40 
 

15 
 

25 
 

20 
 

4.0 

5-9 
200 

 
60 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

100 
 
- 

 
 อนึ่ง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอมกรณีการบําบัดน้ําเสีย กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เร่ืองการติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0891.4 /ว 393 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 (ตามภาคผนวก ข)  
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  4) ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) กําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อท่ี ท่ีตั้งของ
อาคาร ระดับ เนื้อท่ีของท่ีวางภายนอกอาคารหรือแนวอาคารฯ 
   ขอ 21 ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไว 
ดังตอไปนี้ 
 

ประเภทอาคาร ความกวาง 
2.  อาคารอยูอาศัยรวมหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน 

อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ 
1.50 เมตร 

 

   ขอ 24 บันไดของอาคารอยูอาศัยรวมหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
สํานักงานอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่
อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไมเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร 
แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ตองมี
ความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมี
บันไดอยางนอยสองบันไดและแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิ ไมนอยกวา 1.20 เมตร 
   ขอ 25 บันไดตามขอ 24 จะตองมีระยะหางไมเกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุด
บนพื้นชั้นนั้น 
   ขอ 26 บันไดตามขอ 23 และขอ 24 ที่เปนแนวโคงเกิน 90 องศา จะไมมี
ชานพักบันไดก็ได แตตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา 22 เซนติเมตร สําหรับบันได 
ตามขอ 23 และไมนอยกวา 25 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ 24 
   ขอ 27 อาคารที่สูงตั้งแตส่ีช้ันขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูง
สามชั้น และมีดาดฟาเหนือช้ันที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคาร
ตามปกติแลว ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึ่งแหง และตองมีทางเดินไปยัง
บันไดหนีไฟนั้นไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 
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   ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 
และกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ซ่ึงออก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา 

(1) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มพีืน้ที ่
ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรม หรือผูตรวจสอบดาน
สถาปตยกรรมแลวแตกรณี 

(2) อาคารที่มีพื้นที่ไมเกิน 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดใหมี
ผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 7 ป นับตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช 

(3) อาคารที่มีพื้นที่เกิน 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดใหมี
ผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช 
  นอกจากนั้น ยังไดกําหนดใหผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร
จะตองจัดใหมีสัญญาประกันภัย และกรมธรรมประกันภัย เพื่อเปนการประกันความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพรองของผูขอขึ้นทะเบียนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวา 1,000,000 บาทตอคร้ัง และไมนอยกวา 
2,000,000 บาทตอป และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวา 3 ป 
 2.1.3 สาระสําคัญพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2545 
  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 เร่ือง กําหนดประเภทสถานประกอบการ
ที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ ซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2545 ไดออกประกาศไว ดังนี้ 
  1) กําหนดใหสถานประกอบการธุรกิจบางประเภทเปนสถานประกอบการตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการโดยสถานประกอบการประกอบดวย 6 ประเภท คือ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ 2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการหอพักและวิเคราะหบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 19 

(1) สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง และใหรวมถึงสถานที่ที่ใชประกอบกิจการตางๆ ซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลหรืออาศัย
สิทธิของเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น 

(2) สถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ําตาม 
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 

(3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(4) ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชยประเภทหอพัก อาคารชุด  หรือเกสเฮาส 

(Guesthouse) ที่ใหผูอ่ืนเชา 
(5) สถานที่ที่ไดจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอรซ่ึงเก็บคาบริการจากผูเลน 
(6) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

   สําหรับมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการนั้นไดกําหนดใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการตองปฏิบัติ
กรณีหนึ่ง และสถานประกอบการตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวอีกกรณีหนึ่ง 

2) กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจสั่งปด
ชั่วคราวหรือสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการที่เจาพนักงานตรวจพบวา 
มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนเวลาไมเกินครั้งละ 15 วัน ตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว 

3) กําหนดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจตรวจ
หรือทดสอบหรือส่ังใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคล หรือกลุมบุคคลใดๆ มีสารเสพติดอยูใน
รางกายหรือไม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดประกาศกําหนด 

4) ปรับปรุงกําหนดโทษใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม และกําหนด 
ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิด
ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว 
  อนึ่ง รัฐบาลไดมีนโยบายในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวอยูภายใตพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2545 (ตามภาคผนวก ข) 
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  การดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปรามปรามยาเสพติดดังกลาว
ขางตน หนวยงานราชการหลายหนวยงาน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัด คณะทํางานระดับจังหวัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการกําหนด
รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐและผูประกอบการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย ซ่ึงหมาย
รวมถึงหอพักนักเรียน นักศึกษาดวย โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
  1) แนวทางการดําเนินงานของเจาของท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย 
   (1) บทบาทหนาท่ี 

- ดูแล สอดสองผูพักอาศัยไมใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
- สรางจิตสํานึก กระตุนใหผูพักอาศัยเกิดความตระหนักในการ

ดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
- สงเสริม สนับสนุน ใหผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกัน 

แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
- ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐในการดําเนินงานปองกัน แกไข 

และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
   (2) แนวทางการดําเนินงาน 

- จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดใน
ท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยใหแกผูพักอาศัย อาทิเชน กิจกรรมใหการศึกษา ขอมูลขาวสาร กิจกรรม
รณรงค กิจกรรมทางเลือก การจัดนิทรรศการความรูยาเสพติด การใหความรู และแจกเอกสาร
ความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแกพนักงาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การติดปาย
ประชาสัมพันธ เปนตน 

- จัดสภาพแวดลอมทั้งในและรอบที่พักอาศัยเชิงพาณิชยใหรมรื่น 
นาอยู ปลอดมุมอับ หรือเสี่ยงตอการมั่วสุมยาเสพติด 

- ดําเนินการเฝาระวังปญหายาเสพติดทั้งในและรอบที่พักอาศัย        
เชิงพาณิชย อาทิเชน จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการแจงขาวสาร การกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑภายในหอพัก เปนตน 
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- ประสานผูปกครอง/ญาติใหนําผูพักอาศัยที่ติดยาเสพติดไปบําบัดรักษา 
- ประสานเจาหนาที่ตํารวจใหเขามาสอดสอง ดูแล และตรวจตราบรเิวณ

ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
- จัดทําทะเบียนขอมูลผูพักอาศัย 
- ติดปายประกาศระเบียบ ขอกําหนด หรือขอปฏิบัติเพื่อเปนการ

ตอตานยาเสพติด 
- กระตุนให ผูพักอาศัยมีการจัดกิจกรรมรวมกันในที่พักอาศัย                

เชิงพาณิชย 
- สรางเครือขายเพื่อการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด

ระหวางผูประกอบการและผูพักอาศัยใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมปองกัน แกไข และ
เฝาระวังปญหายาเสพติด (ตามภาคผนวก ข) 
 2.1.4 สาระสําคัญพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
  การแจงที่พักของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดกําหนด
ไววา  
  “มาตรา 38 เจาบาน เจาของบานหรือผูครอบครอง หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับ
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองที่เคหะสถาน หรือโรงแรมนั้นอยูภายใน
ยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแตเวลาที่คนตางดาวเขาพักอาศัย 
  ถาทองที่ใดไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู ใหแจงตอพนักงานตํารวจ ณ 
สถานีตํารวจในทองที่นั้น ในกรณีที่บาน เคหะสถาน หรือโรงแรมที่คนตางดาวเขาพักอาศัยตาม
วรรคหนึ่งตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง  
  การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด” 
  ในการแจงที่พักคนตางดาวที่เขาพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งไดแก โรงแรมที่ไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ และเกสเฮาส (Guesthouse) แมนชั่น อพารตเมนท หรือ
เจาของบานเชาทั่วๆ ไป ใหเจาของบานเชาหรือผูเชาประกอบการแจงตามแบบ ตม. 30 ในการ
ดําเนินการแจงที่พักของคนตางดาวภายใน 24 ช่ัวโมง 
 (คนควาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http ://www.immigration.go.th/) 
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 2.1.5 สาระสําคัญพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  หมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนวใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความ
ประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ 
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 65 นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา 64 ใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ
ตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 
  เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่หรือ 
ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือส่ังสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง 
  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
  มาตรา 66 พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้ 

(1) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ 
การศึกษา นิสัย และสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา 64 

(2) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียน หรือ 
นักศึกษานั้นกําลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป 

(3) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือ 
นักศึกษา 

(4) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแล
มิใหนักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา 64 อีก 
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(5) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลหรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 

(6) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ 
หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้ 
  มาตรา 67 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ
ความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน 
สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวาง
เวลาทําการ เพื่อทําการตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอน 
และใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 2.1.6 สาระสําคัญพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 24 กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขที่ 6/2538 เร่ืองกําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือวามีคนอยู 
มากเกินไป ซ่ึงรวมถึงหอพักดวยวา พื้นที่ที่ถือวามีคนอยูมากเกินไปคืออาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยู
เกินกวาหนึ่งคนตอพื้นที่สามตารางเมตร 
 2.1.7 สาระสําคัญพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2535 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และมาตรา 26 วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงตอไปนี้มีผลบังคับใชไดหาป 
นับตั้งแตวันมีผลบังคับใช ซ่ึงในกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดไววา ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม และคลังสินคา ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและการใชประโยชนที่ดินในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไมเปนมลพิษตอ
ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษปาไม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองชุด การอยูอาศัยประเภทบานแฝด    
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หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารชุด หรืออาคารขนาดใหญ รวมทั้งหอพักดวย 

2.2   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดบริการหอพักเอกชน 
 เชาวน อยูจํารัส (2509) ศึกษาเรื่องการควบคุมหอพักนักเรียนนักศึกษาของเอกชนโดย
ทางราชการ จากการศึกษาปรากฏวาการดําเนินกิจการหอพักเอกชนยังมิไดเจริญกาวหนาเทาที่ควร 
แมวาทางการจะไดเขาควบคุมดูแลเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพของนักเรียน การดําเนินการของทาง
ราชการกลับเปนการควบคุมมากกวาสงเสริม ซ่ึงผูพักยังคงนิยมใชบริการหอพักอยู สําหรับ
ขอบกพรองของหอพักตามความเห็นของผูพักคงเปนขอบกพรองทางวัตถุ ในทัศนะของผูเขียน
เห็นวาเพื่อสงเสริมกิจการหอพักของเอกชนใหเกิดผลดีตอสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษา 
ทางการควรจะไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้  

1) ควรใหมีการสํารวจความตองการในเรื่องที่อยูอาศัยของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด 
พระนครและธนบุรี กอนสํารวจควรวางแผนเตรียมการสํารวจอยางรอบคอบ  

2) ดําเนินการตามกฎหมายตอหอพักที่ยังดื้อดึงไมยอมมาจดทะเบียน 
3) พยายามใชส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศนเผยแพรให

ประชาชนทราบวาการจัดตั้งหอพัก ตองไดรับการจดทะเบียนจากทางการเสียกอน  
4) ทางการควรจัดหาเงินทุนเพื่อใหผูประกอบการหอพักไดกูยืมในระยะยาว ดอกเบี้ยต่ํา 

ไปดําเนินการปรับปรุงและขยายกิจการของตนใหไดมาตรฐาน  
5) ทางการควรสงนักสังคมสงเคราะหออกเยี่ยมเยียนหอพักที่จดทะเบียนอยางนอย

เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อทราบปญหาของผูดําเนินกิจการ
หอพัก  

6) ทางเจาหนาที่จะตองเปนสื่อกลางใหคําแนะนํา ติดตอ กับทางสถานศึกษาและ
ผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา อยูเปนประจํา เพื่อหาทางแกไขเมื่อมีเหตุการณไมดีเกิดขึ้น และ
จะทําใหผูปกครองเขาใจถึงคุณคาของบริการประเภทนี้ มากขึ้น 

7)  ควรจะไดแกไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงโดยใหมีบทบัญญัติวา 
หอพักจะตองรับนักเรียน นักศึกษา เทานั้น หามรับผูอ่ืนโดยเด็ดขาด และควรมีมาตราหนึ่งระบุถึง
การอุดหนุนหอพักดวยการใหเงินอุดหนุนหรือใหกูยืม นอกจากนี้ควรบัญญัติหามการเสพสุราและ
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ของมึนเมาในหอพักและกําหนดลักษณะของอาคารที่พักของนักเรียน นักศึกษาใหเปนเอกเทศ     
ไมใชในกิจการอยางอื่นที่ไมสมควร 
 พันเลิศ ธัญญสิริ (2537) ศึกษาเรื่องการศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่พักอาศัยของ
นักศึกษา บริเวณชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ผลการวิจัยพบวาสภาพโดยทั่วไปของหอพักสวนใหญสรางโดยชาวบานในบริเวณนั้น เปนหอพัก
ขนาดเล็กๆ ความสูง 2-3 ช้ัน ขนาด 16-20 หองพัก มีการกระจายตัวออกเปนกลุมอยูในรัศมี 1.5 
กิโลเมตร โดยรอบสถาบันฯ นักศึกษาสวนใหญมีการสัญจรติดตอกับสถาบันโดยทางรถจักรยาน
และการเดินเปนสวนใหญ รูปแบบและขนาดของอาคารมีหลากหลายขึ้นกับขนาดของเนื้อที่ดินซึ่ง
สวนใหญมีขนาดเล็ก หอพักสวนใหญขาดคุณภาพในการอยูอาศัย หองพักมีขนาดเล็ก คับแคบ     
อึดอัด และไมถูกสุขลักษณะ และไมคอยมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหอพักพิเศษเพิ่มเติมใหแก
นักศึกษา เนื่องจากคาเชาราคาต่ํา แตในทางตรงกันขามกลับมีนักศึกษาอยูเต็มทุกหองพัก แสดงให
เห็นถึงความตองการที่พักอาศัยอยางมากของนักศึกษา 
 ปภกร สุวรรณธาดา (2538) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการที่พักอาศัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
โดยมีบางสวนอาศัยอยูโดยไมไดรับสิทธิ์ รองลงไปพักอาศัยในที่พักอาศัยใหเชาของเอกชน ซึ่ง
มีคาเชาสูงกวาหอพักของมหาวิทยาลัยมาก ดานความพึงพอใจ นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจมากในเรื่องที่ตั้ง เพราะมีความสะดวกในการเดินทาง สวนนักศึกษาที่
พักอาศัยในที่พักอื่นๆ ที่ไมใชหอพักของมหาวิทยาลัยนั้น พบวาปญหาความสะดวกในการเดินทาง
เปนปญหาที่สําคัญที่สุด ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษาของนักศึกษาเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ คือ 1. ความปลอดภัย 2. ราคาคาใชจาย 3. ความสะดวกสบายในการพักอาศัย และ
นักศึกษาเห็นวาหอพักของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมในการพักอาศัยในขณะศึกษามากกวา
ที่พักอาศัยที่ดําเนินการโดยเอกชนตาง ๆ และยังพบวาหอพักของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไมเพียงพอ
ตอความตองการของนักศึกษา และนักศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ในเรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษาในระดับต่ํา สําหรับความตองการของนักศึกษาในการแกไขปญหา
เร่ืองที่พักอาศัยของนักศึกษาเรียงตามความสําคัญ คือ  
 1) สรางหอพักใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  
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 2) ลดความแออัดของหองพักโดยจัดใหนักศึกษาเขาอยูตามความเหมาะสมกับขนาด 
และอุปกรณในหองพัก  
 3)  เพิ่มการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษารวมทั้งทรัพยสินของนักศึกษาดวย 
 วัลลภ สุรทศ (2543) ศึกษาเรื่องการพักอาศัยในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
บริเวณใกลเคียง ผลการวิจัยพบวานิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด (รอยละ 93.9) มี 
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด เชนเดียวกับนิสิตที่เชาหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสวนใหญ (รอยละ 
74.6) ดานปญหาการพักอาศัยของนิสิตที่พักในมหาวิทยาลัยกับนิสิตที่ เชาพักบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยนั้น พบวามีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตที่พักหอพักมหาวิทยาลัยเห็นวาสิ่งอํานวย
ความสะดวกไมเพียงพอ สวนนิสิตที่เชาหอพักรอบมหาวิทยาลัยมีความเห็นวาปญหาสําคัญคือ  
ขาดความปลอดภัยในการพักอาศัย ดานเหตุผลในการเลือกที่พักอาศัยนั้นคือ นิสิตที่พักใน
มหาวิทยาลัยสวนใหญเลือกอยูหอพักจุฬาฯ เพราะเห็นวาเดินทางสะดวกใกลที่เรียน สวนนิสิตที่เลือก
พักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสวนใหญเลือกอยูนอกมหาวิทยาลัย เพราะเห็นวามีความสะดวกและ                  
มีอิสระสวนตัวมากกวา นอกจากนี้ยังพบวานิสิตหญิงใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมากกวานิสิต
ชาย ดานความสามารถในการจายคาที่พักอาศัยในอนาคตนั้นพบวาทั้ง 2 กลุม ตอบเหมือนกันคือ
ประมาณ 1,000 - 2,000 บาทตอเดือน 

2.3 การวิเคราะหบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการควบคุม
หอพักเอกชน 

 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและเยาวชน เปนเจตนารมณที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังปรากฏในมาตรา 53 “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมี
สิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม” 
นอกจากนั้น มาตรา 80 ยังไดกําหนดวา “รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน.....” 
 การควบคุมหอพักเอกชน ถือวาเปนสวนหนึ่งของภารกิจการสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ เด็กและเยาวชนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดํา เนินการให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 กลาวคือ พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส สวนองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีอํานาจ
หนาที่ในการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
เชนเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยปรากฏอยูในมาตรา 17 (27) 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการสงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ตามมาตรา 67 (6) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2517 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มาตรา 50 (7) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) กําหนดใหเทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีอํานาจหนาที่ตองสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เชนเดียวกับหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 เด็กและเยาวชน  เปนวัยที่ เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอที่ สําคัญ หากไดรับการดูแลจัด
สภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสม จะชวยหลอหลอมกลอมเกลาใหพวกเขาเติบโตเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพ เปนประชากรของประเทศที่มีศักยภาพสูง ชวยนําพาพัฒนาประเทศชาติไปสูการ
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดอยางสมภาคภูมิ 
 โดยภาพรวม กฎหมายที่กลาวถึงขางตนไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการจัดการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไวอยางชัดเจน นอกจากนั้น แผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหมีการถายโอน
ภารกิจจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหกับราชการสวนทองถ่ิน โดยในชวงป 
พ.ศ. 2544 – 2547 และในชวงปตอๆ ไปในระยะ 10 ป งานดานการอนุญาตใหควบคุมหอพัก
เอกชนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ซ่ึงดําเนินงานโดยสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยกําลังดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ........ เพื่อถายโอนภารกิจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการในฐานะนายทะเบียน 
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 ภารกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ประกอบดวย 
(1) การอนุญาตใหตั้งหอพัก 
(2) การอนุญาตใหเปนเจาของหอพักและผูจัดการหอพัก 
(3) เงื่อนไขการจัดบริการหอพัก 
(4) การควบคุมหอพักของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ 
(5) การเปลี่ยนแปลงเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพัก 
(6) การเลิกกิจการหอพัก 
(7) การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต 
(8) การดําเนินการในกรณีหอพักไมจดทะเบียน 
(9) การรองเรียน 

2.4   ประโยชนท่ีไดรับจากการจดทะเบียนหอพัก 
 การดําเนินกิจการจัดบริการที่พักที่เขาขายลักษณะตอไปนี้ ถือไดวาเปนกิจการที่ตอง
ขออนุญาตจัดตั้งเปน “หอพัก” คือ 

- เปนสถานที่ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนเจาของ 
- จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับผูพักเขาพักอาศัย 
-  มีการรับคาตอบแทนเปนทรัพยสิน 
-  มีผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป และผูพักเหลานั้นกําลังอยูระหวางการศึกษา ซ่ึงมีอายุไมเกิน 

25 ป และยังไมไดสมรสตามกฎหมาย 
ยกเวน หอพักของสถานศึกษาที่รับผูพักเขาพักเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบนั 

ตนเองเทานั้น 
หากเปนกิจการที่มีลักษณะดังกลาวขางตน บุคคลหรือนิติบุคคลผูเปนเจาของหอพัก

จะตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนหอพัก ซ่ึงประโยชนที่ไดรับจากการขออนุญาต
เปนหอพัก มีดังนี้ 

1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนเจาของกิจการจะมีความมั่นคง และมั่นใจไดวาธุรกิจหรือ 
กิจการที่ดําเนินอยูนั้นไมผิดกฎหมาย สามารถประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ โฆษณาไดโดยไมตอง
หวาดระแวงที่จะตองถูกลงโทษหรือฟองรองดําเนินคดี 
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 2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนเจาของกิจการไดปฏิบัติหนาที่ของประชาชนที่ดี ใหความ 
รวมมือในการชวยกันคุมครองดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน อันเปนอนาคตของประเทศชาติให
เจริญเติบโตไดอยางมีคุณภาพ และมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ชวยหลอหลอมความเปนคนดีแก
เยาวชนไทย อันจะเปนการสรางคุณูปการตอสังคมไทยโดยสวนรวมไดเปนอยางดี 
 3) ใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนหลักฐานที่มีคาในทางธุรกิจ สามารถนําไปใชเปน
หลักฐานแสดงสถานภาพความมั่นคงของกิจการตอสถาบันทางการเงินไดเปนอยางดี เพราะ
สถาบันทางการเงิน จะเกิดความเชื่อมั่นวากิจการหอพักที่บุคคลหรือนิติบุคคลกําลังดําเนินการอยู
นั้นไมผิดกฎหมาย 
 4) หากกิจการหอพักที่ไดรับใบอนุญาตจะมีโอกาสไดรับการสงเสริมจากสถาบัน 
การศึกษา ดวยการเขาเปนเครือขายหอพักของสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะชวยเสนอแนะใหนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาเขาพัก  ทําใหหอพักมีผู เขาพักเต็มอัตรา  การใชหองพักจะอยูในอัตราที่ สูง 
นอกจากนั้นสถาบันการศึกษายังจะชวยอํานวยความสะดวกในการติดตาม ทวงถาม นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาที่มีปญหากับหอพัก อาทิ การติดคางคาเชาหอพัก การสงเสียงดัง หรือปญหาความ
ประพฤติอ่ืนๆ  
 5) การไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ ไดแก การสงเสริมใหมีการพัฒนาผูจัดการหอพัก 
การสงเสริมใหมีโอกาสไดรับความรูเพิ่มเติม การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายผูประกอบกิจการ
หอพัก และในอนาคตภาครัฐจะมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก เพราะความมุงหมายของ
ภาครัฐมีเปาหมายหลักอยูที่การดูแลคุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเปนหลักการสําคัญ อันเปน
สวนหนึ่งของการสะทอนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย 


