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หมวด ๑ การประกอบกิจการหอพัก 
ส่วนที่ ๑  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

๑.๑ การอนุญาตให้ตั้งหอพักสถานศึกษาของรัฐ 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการหอพัก 
ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐาน 

 

ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการหอพักยื่นคําขอต่อ 
นายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี 
๑) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจาก 
    หน่วยงานต้นสังกัด  
2) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหาร 
    สถานศึกษา  
3) ระเบียบประจําหอพัก 
4) แผนที่โดยสังเขป แสดงที่ตั้งของหอพัก 
5) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลง 
   อาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
   การควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสภาพ    
   อาคารว่ามีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยเพ่ือ  
   ใช้เป็นหอพัก โดยผู้ประกอบวิชชาชีพวิศวกรรม 
   ควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
   ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันด้วย แล้วแต่กรณี 
6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ 
   แบบแปลน 

ภายใน ๓๐ วัน 
 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอ  
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ภายใน 30 วัน               

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

4. นายทะเบียนออกใบอนุญาต   
5. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
หนังสือแจ้งให้แก้ไขภายใน 30 วัน 

 ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันรับคําขอ 
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๑.๒ การอนุญาตให้ตั้งหอพักสถานศึกษาเอกชน 

 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. ไม่ดําเนินการแก้ไขภายใน 
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าทิ้งคําขอ
และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

 
 

 
 

7. ไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด             
ให้นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออก        
จากสารบบ 

  

8. มีคําส่ังไม่อนุญาต                        
แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 
 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 

ภายใน 7 วัน 
 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการหอพัก 
ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนพร้อม 
ด้วยเอกสารและหลักฐาน 
 

ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการหอพักยื่นคําขอต่อนาย
ทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี 
๑).สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
   หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมสําเนา 
   ทะเบียนหรือเอกสารที่แสดงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว  
   สําหรับบุคคลธรรมดา หรือสําเนาหนังสือรับรอง 
   การจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ 
   วัตถุประสงค์ที่ตั้งสํานักงานและผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน 
   นิติบุคคล  
๓) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
   หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
5) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบคุคล 
6) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้ง 
    หอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ 
    อาคารตั้งหอพัก  
7) ระเบียบประจําหอพัก 
8) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
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ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 9) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
   เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
   อาคาร หรือรับรองการตรวจสภาพอาคาร ว่ามี 
   ความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นหอพัก  
   โดยผู้ประกอบวิชชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบ 
   วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย             
   การน้ันด้วย  
10) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ   
     แบบแปลน 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอ  
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

4. นายทะเบียนออกใบอนุญาต   
5. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
หนังสือแจ้งให้แก้ไขภายใน 30 วัน 

 ภายใน 7 วัน 
นับแต่วัน          
รับคําขอ 

6. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
นายทะเบียนจําหน่าย 
เร่ืองออกจากสารบบ 

  

7. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 

ภายใน 7 วัน 
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ส่วนที่ 2  การขอใบรับอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
เอกชน 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา 

1. ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน 
ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ 
ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อมเอกสารและ
หลักฐาน 

กรณีบุคคลธรรมดา 
ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 

หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
ข. สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา 

ของคนต่างด้าว 
ค. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้ง

หอพักหรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้
อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าป ี

ง. ระเบียบประจําหอพัก 
จ. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
ฉ. ใบอนุญาตหรือใบแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามี 
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นหอพัก 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย 
การน้ัน แล้วแต่กรณี 

ช. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายงานประกอบ 
แบบแปลน 

กรณีนิติบคุคล 
ก. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดง

รายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน  
และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ข. สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
ค. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง

หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
ง. สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา 

ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
จ. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้ง

หอพักหรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้
อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าป ี

ฉ. ระเบียบประจําหอพัก 
ช. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 

 

โดยเร็ว 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา 

 ซ. ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความ
มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
แล้วแต่กรณี 

ฌ.  แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ 
แบบแปลน 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่
ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 

 โดยเร็ว 

3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐาน       
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือลักษณะ
และมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

  

- นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน      
เพ่ือดําเนินการแก้ไข 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขหรือไม่ยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอและแจ้งให้          
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

30 วันนับแต่
วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

4. กรณีคําขอเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  
เพ่ือมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

30 วันนับแต่
วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

5. ผู้ขอรับใบอนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในกําหนด 

-.นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
- หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนด 
เวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตและให้นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจาก สารบบ 

 

- กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

(ก) หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันไม่เกินหน่ึงพันตารางเมตร   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(ข) หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้องแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกินหน่ึงพันตารางเมตร 
แต่ไม่เกินสองพันตารางเมตร      ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 

 
 

 



6 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา 

(ค) หอพักที่มีห้องพักเกินหน่ึงร้อยห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกินสองพันตารางเมตร   ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
(ก) หอพักตาม (๑) (ก)       ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(ข) หอพักตาม (๑) (ข)       ฉบับละ ๗๕๐ บาท 
(ค) หอพักตาม (๑) (ค)       ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คร้ังละก่ึงหน่ึง 
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 

(๔) การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก คร้ังละก่ึงหน่ึง 
 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักน้ัน 

(๕) การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คร้ังละเท่ากับ 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 

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

ในกรณีที่มีการคํานวณจํานวนห้องพักหรือพ้ืนที่ห้องพักทุกห้องรวมกันสําหรับหอพักใดแล้วเป็นเหตุให้อาจชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้ตามอัตราทั้ง (๑) (ก) (ข) หรือ (ค) ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักสําหรับหอพักน้ันในอัตราที่สูงกว่า 
กรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ 
 

ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มี
คําส่ังไม่อนุญาต 
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การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา 
1. ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนยื่น
คําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  

กรณีบุคคลธรรมดา 
- สําเนาใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน ต่อไปน้ี 
ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
ข..สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของ
คนต่างด้าว 
ค..หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้ง
หอพักหรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้
อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าป ี

ภายใน 60 วัน
ก่อนวันที่

ใบอนุญาตส้ิน
อายุ 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่
ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 

 โดยเร็ว 

3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐาน       
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือลักษณะ
และมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

  

- นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตภายใน 30 วัน               
เพ่ือดําเนินการแก้ไข 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขหรือไม่ยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอและแจ้งให้          
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

30 วันนับแต่
วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

4. กรณีคําขอเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ          
เพ่ือมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

30 วันนับแต่
วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

5. ผู้ขอรับใบอนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในกําหนด 

-.นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
- หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาตและให้นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจาก 
สารบบ 

 

- กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

(ง) หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันไม่เกินหน่ึงพันตารางเมตร   ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(ข) หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้องแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกินหน่ึงพันตารางเมตร 
แต่ไม่เกินสองพันตารางเมตร      ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 
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(ค) หอพักที่มีห้องพักเกินหน่ึงร้อยห้อง 
หรือมีพ้ืนที่ทุกห้องรวมกันเกินสองพันตารางเมตร   ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
(ก) หอพักตาม (๑) (ก)       ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(จ) หอพักตาม (๑) (ข)       ฉบับละ ๗๕๐ บาท 
(ฉ) หอพักตาม (๑) (ค)       ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คร้ังละก่ึงหน่ึง 
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 

(๔) การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก คร้ังละก่ึงหน่ึง 
 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักน้ัน 

(๕) การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คร้ังละเท่ากับ 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 

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

ในกรณีที่มีการคํานวณจํานวนห้องพักหรือพ้ืนที่ห้องพักทุกห้องรวมกันสําหรับหอพักใดแล้วเป็นเหตุให้อาจชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้ตามอัตราทั้ง (๑) (ก) (ข) หรือ (ค) ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักสําหรับหอพักน้ันในอัตราที่สูงกว่า 
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ส่วนที่ ๓ การดัดแปลง การเปล่ียนชื่อ และการเปล่ียนประเภทหอพัก 
           3.1 การดัดแปลงหอพัก 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ประกอบกิจการหอพักประสงค์  
ดัดแปลงหอพักยื่นคําขอต่อ 
นายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสาร 
และหลักฐาน 
 

บุคคลธรรมดา 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 

หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของ 

คนต่างด้าว 
๓) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง ใบรับแจ้งก่อสร้าง  

หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพัก (ตามกฎหมายวา่ด้วย
การควบคุมอาคาร) 

๔) แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
 

นิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
   ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง 
   สํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมลํิาเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
5) ใบอนุญาต ใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร   
    เพ่ือใช้เป็นหอพัก (ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)    
6) แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน     

สถานศกึษาของรัฐ 
บุคคลธรรมดา 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 

หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของ 

คนต่างด้าว 
๓) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง ใบรับแจ้งก่อสร้าง 
หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพัก (ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร) 
๔).แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
5) สําเนาหนังสืออนุญาตใหด้ดัแปลงหอพักจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
6) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 นิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงแสดง 
   รายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน 
    และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมลํิาเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
5) ใบอนุญาต ใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร    
    เพ่ือใช้เป็นหอพัก (ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)    
6) แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบ  
   แบบแปลน 
7) สําเนาหนังสืออนุญาตให้ดดัแปลงหอพักจากหน่วยงาน 
   ต้นสังกัด 
8) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอ 
และ  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
ให้มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 ภายใน  
30 วัน 

 

๔. นายทะเบียนออกใบอนุญาต   
๕. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน  
30 วัน 

 
๖. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
นายทะเบียนจําหน่าย 
เร่ืองออกจากสารบบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 

 

๗. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

 ภายใน 
7 วัน 
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   3.2 การเปล่ียนชื่อหอพัก 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ประกอบกิจการหอพักยื่นคําขอ 
ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสาร   
และหลักฐาน 

 

ผู้ประกอบกิจการหอพักยื่นคําขอระบุลักษณะและ
รายละเอียดของการเปล่ียนช่ือหอพัก พร้อมด้วย
ใบอนุญาต และเอกสาร 
 

บุคคลธรรมดา 
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือ   
     เดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
   ๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา   
      ของคนต่างด้าว 
 

นิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
   ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง 
   สํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมลํิาเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

สถานศกึษาของรัฐ 
บุคคลธรรมดา 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือ    
    เดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา

ของคนต่างด้าว 
๓) สําเนาหนังสืออนุญาตให้เปล่ียนช่ือจากหน่วยงาน 
    ต้นสังกัด 
๔) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผู้บริหาร   
    สถานศึกษา 
 

    นิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
    ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง 
    สํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
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ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
5) สําเนาหนังสืออนุญาตให้เปล่ียนช่ือหอพัก                  
    จากหน่วยงานต้นสังกัด 
6) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผู้บริหาร   
    สถานศึกษา 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอ  
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
รวมทั้งลักษณะและมาตรฐาน 
ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือมาชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และออก
ใบอนุญาต 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

๔. ออกใบอนุญาต   
๕. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

๖. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจาก 
สารบบ 

  

๗. มีคําส่ังไม่อนุญาต แจ้งผู้ประกอบ
กิจการทราบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน 
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           3.3 การเปล่ียนประเภทหอพัก 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ประกอบกิจการหอพักยื่น            
คําขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน 

ผู้ประกอบกิจการหอพักยื่นคําขอระบุลักษณะและ
รายละเอียดของการเปล่ียนประเภทหอพัก พร้อมด้วย
ใบอนุญาต และเอกสาร 
 
 

บุคคลธรรมดา 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือ    

เดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา   

ของคนต่างด้าว 
 

นิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
    ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง 
    สํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภมูิลําเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

 

สถานศกึษาของรัฐ 
    บุคคลธรรมดา 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือ    
เดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
๒)  สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึง 
ภูมิลําเนาของคนต่างด้าว 
๓) สําเนาหนังสืออนุญาตให้เปล่ียนช่ือจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๔) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผู้บริหาร    
 สถานศึกษา 
 

    นิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
   ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง 
   สํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
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ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
5) สําเนาหนังสืออนุญาตให้เปล่ียนช่ือหอพักจาก   
    หน่วยงานต้นสังกัด 
6) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผู้บริหาร   
    สถานศึกษา 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอและ  
   ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
   คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
   รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
   ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
   ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
   มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
   หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
   นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
   ให้มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   

 ภายใน 30 วัน 
 

๔. นายทะเบียนออกใบอนุญาต   
๕. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
   หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน 30 วัน 
 

๖. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
   นายทะเบียนจําหน่าย 
   เร่ืองออกจากสารบบ 

  

๗. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
   แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 

ภายใน 7 วัน 
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ส่วนที่ 4 การโอนใบอนุญาต 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ใดประสงค์โอนใบอนุญาต   
   ประกอบกิจการหอพักยื่นคําขอต่อ    
   นายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและ   
   หลักฐาน 

 

ผู้ใดประสงค์โอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก            
ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักของผู้โอน และเอกสารและหลักฐานของ
สถานศึกษาผู้รับโอนดังต่อไปน้ี 
 

สถานศกึษาของรัฐ                                              
๑) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจาก 
    หน่วยงานต้นสังกัด  
2) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหาร 
    สถานศึกษา  
 

สถานศกึษาเอกชน 
๑).สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
   หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมสําเนา 
   ทะเบียนหรือเอกสารที่แสดงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว  
   สําหรับบุคคลธรรมดา หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด  
   ทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ  
   วัตถุประสงค์ที่ตั้งสํานักงานและผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน 
    นิตบิุคคล 
๓) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
5) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล  
 

สถานศกึษาโอนให้เอกชนรายอื่น 
บุคคลธรรมดา 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของ
คนต่างด้าว 
      2) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลําเนาของคนต่างด้าว 
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ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 นิติบุคคล 
๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซ่ึง

แสดงรายการเก่ียวกับช่ือวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน 
และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง

หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล 

4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา  
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอและ    
   ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
   คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
   รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
   ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 

 

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
    ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
    มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
    นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
    มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

4. นายทะเบียนออกใบอนุญาต 
   ระบุคําว่า “โอน” ไว้ด้านบนของ  
   ใบอนุญาตระบุช่ือผู้รับโอน             
   วันเดือนปีที่อนุญาตโอน พร้อมทั้ง  
   ลงลายช่ือนายทะเบียน 

  

5. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
   หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

6. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
   นายทะเบียนจําหน่าย 
   เร่ืองออกจากสารบบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 

 

7. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
   แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

 ภายใน 7 วัน 
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ส่วนที่ ๕ การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ประกอบกิจการหอพักยื่นคํา    
    ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนาย   
    ทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและ   
    หลักฐาน 
 

สถานศกึษาของรัฐ 
๑) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจาก 
    หน่วยงานต้นสังกัด  
2) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

สถานศกึษาเอกชน 
๑) สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
   หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมสําเนา 
   ทะเบียนหรือเอกสารที่แสดงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว  
   สําหรับบุคคลธรรมดา หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด  
   ทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ  
   วัตถุประสงค์ที่ตั้งสํานักงานและผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน 
    นิตบิุคคล 
๓) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
บุคคลธรรมดา 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 

๒) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลําเนาของคนต่างด้าว 

นิติบุคคล 
1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง 
สํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
๒) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง 
    หรือใบสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
4) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนา 
    ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอและ   
    ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
    คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
    รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
    ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 
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ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
   ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
   มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
   หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
   นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
   และให้มาชําระค่าธรรมเนียม   
   ใบอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต  
   ระบุคําว่า “ใบแทน” ด้วยอักษร       
   สีแดง                       

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

4. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
   หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

5. ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมหรือ 
   หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย 
 

 ภายใน 15 วัน 
แต่วันที่ทราบถึง
การสูญหายหรือ
ถูกทําลายใน
สาระสําคัญ 

6. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
   นายทะเบียนจําหน่าย 
   เร่ืองออกจากสารบบ 

  

7. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
   แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
 

ภายใน 7 วัน 
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หมวด ๒ รายละเอียดลักษณะหอพัก และมาตรฐานหอพัก 
 

ข้ันตอนการขออนญุาตรับใบอนุญาต และออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศกึษา 
และหอพกัเอกชน  (การตรวจหอพกัตามหมวด ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้ประกอบกจิการหอพกัย่ืนคําขอต่อ 
นายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 

นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก ่
ผู้ขอรบัใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนคําขอ 
เอกสาร และหลกัฐาน รวมทัง้ลกัษณะ 
และมาตรฐานของหอพัก ตามหมวด ๒ 

โดยเร็ว 

รายละเอียดตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก พ.ศ. 2560 (ในภาคผนวก) 
ข้อ ๑๔ ชื่อหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายใหค้ล้ายกับ 
พระปรมาภิไธย (พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕) 
ข้อ ๑๕ หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญงิออก
จากกัน 
ข้อ ๑๖  ท่ีตัง้หอพักต้องไม่ตดิกับโรงงานทุกประเภท และ
สถานบริการทุกชนิด 
ข้อ ๑๗ หา้มขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานท่ี หรือ 
ข้อ ๑๘ ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ข้อ ๑๙ หอพักมีพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างน้อยสบิตารางเมตรต่อคน 
ข้อ ๒๐ ต้องจัดให้มีท่ีสาํหรับสถานท่ีรับประทานอาหาร กรณี
รับผู้พักอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องจัดให้มีสถานท่ี
สําหรับปรุงอาหาร 
ข้อ ๒๑ ต้องจัดให้มีสถานท่ีสําหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยยีน และมี
สถานท่ีบริการตดิต่อประสานงานแก่ผู้พักและมาติดต่อ 
ข้อ ๒๒ จัดให้มีอุปกรณ์กรองนํ้าหรือเคร่ืองทํานํ้าดื่ม สะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค  
ข้อ ๒๓ สถานท่ีรองรับมูลฝอย ระบบการจัดการมูลฝอย  
นํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล แมลง และสตัว์พาหะนําโรค  
ข้อ ๒๔ ติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ 
ข้อ ๒๕ ระบบดับเพลิงพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
ข้อ ๒๖ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ รวมท้ังจัดให้มีแผนการ
ซักซ้อมหนีไฟปีละหน่ึงคร้ัง 
ข้อ ๒๗  จัดให้มาตรฐานรักษาความปลอดภยัของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย (ได้รับอนุญาต) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ข้อ ๒๘ ต้องติดประกาศระเบียบประจําหอพักไว้ให้เห็นชดัเจน 
  
(รายละเอียดระเบียบประจําหอพัก ดังเอกสารท่ีแนบ) 
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ไม่มา 

มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและมาตรฐาน
ของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในหมวด ๒  
       นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพือ่มา
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 
๓๐ วัน 

นายทะเบียนออกใบอนุญาต 

นายทะเบียนจําหน่ายเร่ือง
ออกจากสารบบ 
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ข้ันตอนการดัดแปลง (ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)   
                                                        

การเปลี่ยนช่ือ และการเปลี่ยนแปลงประเภทหอพกัสถานศกึษา 
และหอพกัเอกชน (การตรวจหอพกัตามหมวด ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบกจิการหอพกัย่ืนคําขอต่อ 
นายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 

กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนคําขอ 
เอกสาร และหลกัฐาน รวมทัง้ลกัษณะ และ
มาตรฐานของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
คําขอ เอกสาร และหลักฐาน รวมทั้ง
ลักษณะ และมาตรฐานของหอพัก 

ตามหมวด ๒ โดยเร็ว

รายละเอียดตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก พ.ศ. 2560 (ในภาคผนวก) 
ข้อ ๑๔ ชื่อหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายใหค้ล้ายกับ 
พระปรมาภิไธย (พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕) 
ข้อ ๑๕ หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญงิ
ออกจากกัน 
ข้อ ๑๖ ท่ีตั้งหอพักต้องไม่ติดกับโรงงานทุกประเภท และ
สถานบริการทุกชนิด 
ข้อ ๑๗ หา้มขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานท่ี หรือ 
ข้อ ๑๘ ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ข้อ ๑๙ หอพักมีพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างน้อยสบิตารางเมตรต่อคน 
ข้อ ๒๐ ต้องจัดให้มีท่ีสาํหรับสถานท่ีรับประทานอาหาร กรณี
รับผู้พักอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องจัดให้มีสถานท่ี
สําหรับปรุงอาหาร 
ข้อ ๒๑ ต้องจัดให้มีสถานท่ีสําหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยยีน และ
มีสถานท่ีบริการตดิต่อประสานงานแก่ผู้พักและมาติดต่อ 
ข้อ ๒๒ จัดให้มีอุปกรณ์กรองนํ้าหรือเคร่ืองทํานํ้าดื่ม สะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภค  
ข้อ ๒๓ สถานท่ีรองรับมูลฝอย ระบบการจัดการมูลฝอย  
นํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล แมลง และสตัว์พาหะนําโรค  
ข้อ ๒๔ ติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ 
ข้อ ๒๕ ระบบดับเพลิงพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
ข้อ ๒๖ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ รวมท้ังจัดให้มี
แผนการซักซ้อมหนีไฟปีละหน่ึงคร้ัง 
ข้อ ๒๗  จัดให้มาตรฐานรักษาความปลอดภยัของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย (ได้รับอนุญาต) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ข้อ ๒๘ ต้องติดประกาศระเบียบประจําหอพักไว้ให้เห็น
ชัดเจน  
(รายละเอียดระเบียบประจําหอพัก ดังเอกสารท่ีแนบ) 
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มา 

 
 
 
 
 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและมาตรฐาน
ของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในหมวด ๒  
       นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพือ่มา
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 
๓๐ วัน 

นายทะเบียนออกใบอนุญาต 

นายทะเบียนจําหน่ายเร่ือง
ออกจากสารบบ 

ไม่มา 
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หมวด ๓ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน 
         ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 

 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้ใดประสงค์เป็นผู้จัดการหอพัก  
   ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน พร้อม    
   ด้วยเอกสารและหลักฐาน 

ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพัก พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  
   ขนาด ๕X๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน    
   จํานวน 2 รูป 
๔) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติ   
   หน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือหอพักพร้อมสําเนา   
   ใบอนุญาตประกอบกิจาการหอพักน้ัน 

 

 

๒. นายทะเบียนออกใบรับคําขอและ  
   ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
   คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
   รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
   ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

๓. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
   ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
   มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
   หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
   นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
   ให้มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

๔. นายทะเบียนออกใบอนุญาต   
๕. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
   หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

๖. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
   นายทะเบียนจําหน่าย 
   เร่ืองออกจากสารบบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์  

๗. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
   แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

 

 ภายใน ๗ วัน 
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ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก  
   ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน พร้อม    
   ด้วยเอกสารและหลักฐาน 

 

ผู้รับใบอนุญาตประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  
   ขนาด ๕X๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน    
   จํานวน 2 รูป 
๔) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติ   
   หน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือหอพักพร้อมสําเนา   
   ใบอนุญาตประกอบกิจาการหอพักน้ัน 

ภายใน ๖๐ วัน
ก่อนวันที่
ใบอนุญาตส้ินอายุ 

 

๒. นายทะเบียนออกใบรับคําขอและ  
   ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
   คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
   รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
   ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

๓. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
   ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
   มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
   หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
   นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือ 
   ให้มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

๔. นายทะเบียนออกใบอนุญาต   
๕. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
   หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

๖. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
   นายทะเบียนจําหน่าย 
   เร่ืองออกจากสารบบ 

ใช้สิทธิอุทธรณ์  

๗. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
   แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

 ภายใน ๗ วัน 
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การออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

ข้ันตอนการดําเนนิการ เอกสารหลกัฐาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. ผู้จัดการหอพักเอกชนย่ืนคํา    
    ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อ 
    นายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสาร    
    และหลักฐาน 

ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนสูญหายหรือถูกทําลาย 
ในสาระสําคัญ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  
   ขนาด ๕X๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 6 เดือน    
   จํานวน 2 รูป 
๔) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติ   
   หน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือหอพักพร้อมสําเนา   
   ใบอนุญาตประกอบกิจาการหอพักน้ัน 

 

2. นายทะเบียนออกใบรับคําขอและ   
    ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
    คําขอ เอกสาร และหลักฐาน  
    รวมทั้งลักษณะ และมาตรฐาน 
    ของหอพัก ตามหมวด ๒ โดยเร็ว 

  

3. เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐาน 
   ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ 
   มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม 
   หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒  
   นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเพ่ือและ 
   ให้มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   
   ออกใบแทนใบอนุญาตระบุคําว่า   
   “ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดง      

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

4. กรณีคําขอ เอกสาร หรือหลักฐาน 
   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ม ี
   หนังสือแจ้งเพ่ือแก้ไข 

 ภายใน ๓๐ วัน 
 

5. ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมหรือ 
   หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย 

 ภายใน 15 วัน 
แต่วันที่ทราบถึง
การสูญหายหรือ
ถูกทําลายใน
สาระสําคัญ 

6. ไม่ประสงค์รับใบอนุญาต               
   นายทะเบียนจําหน่าย 
   เร่ืองออกจากสารบบ 

  

7. มีคําส่ังไม่อนุญาต                       
   แจ้งผู้ประกอบกิจการทราบ 

 ภายใน 7 วัน 
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การขอใบรับอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต  
และการออกใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา 
1. ผู้ประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพัก
เอกชน 

ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(3) รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

ดํา ขนาด 4x6 เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
หกเดือน จํานวนสองรูป 

(4) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือหอพักพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักน้ัน 

วันที่ยื่น 

2. ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะต่อ
อายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ โดยระบุ
ช่ือหอพักพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(3) รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

ดํา ขนาด 4x6 เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกินหก
เดือน จํานวน2 รูป 

(4) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือหอพักพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

ภายใน 60 วัน
ก่อนวันที่

ใบอนุญาตส้ิน
อายุ 

 

การพิจารณาอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 
ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา 

1. กรณีคําขอเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 

- นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไข 

ในกรณีที่ผู้ต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  
ไม่ดําเนินการแก้ไขหรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทั้งคําขอและให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

30 วันนับแต่
วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

2. กรณีคําขอเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนทราบ เพ่ือมาชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

30 วันนับแต่
วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา 

3. ผู้ต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชน ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
กําหนด 

- นายทะเบียนออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนให้แก่ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

 

4. ผู้ต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชน ไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
กําหนด 

ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตและ 
ให้นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

 

5. กรณีนายทะเบียนมีคําส่ังไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์  

ภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มี

คําส่ังไม่อนุญาต 
6. กรณีใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชนสูญหายหรือถูกทําลาย 
ในสาระสําคัญ 

- ให้ผู้จัดการหอพักเอกชนแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่น 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพัก
ตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(3) รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

ดํา ขนาด 5x6 เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
หกเดือน จํานวน 2 รูป 

     (4) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุช่ือหอพักพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
      รวมทั้งส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลาย 
ในสาระสําคัญ หรือยื่นหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย 
- นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของคําขอ 
เอกสารและหลักฐาน ถ้าเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบ
แทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยให้ใช้แบบ
ใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า “ใบแทน” ดว้ยอักษรสีแดงไว้
ด้านบนของใบอนุญาต 
 
 
 

แจ้งภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบว่า
ใบอนุญาต 
สูญหาย 
หรือถูกทําลาย 
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ภาคผนวก 
 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
   - เรื่อง แบบสัญญาเช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก ตามพระราชบญัญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
    - เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    - เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
             คําส่ังนายทะเบียน ที่ 67/2559 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราดอกเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
     - เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจําหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    - เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําป้ายชื่อหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    - เรื่อง กําหนดโรคซ่ึงเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก และโรคติดต่อ 
หรือน่ารังเกียจของผู้ทํางานในหอพักตามพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
    - เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียนตามพระราชบญัญัติหอพัก  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

กฎกระทรวง 
  - กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 
   - กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ. 2560 
  - กฎกระทรวง การประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน 

 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
    - เรื่อง แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   - เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   - เรื่อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก 
 

อ่ืนๆ 
- การเปรียบเทียบคดี 

   - การตรวจหอพักและการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
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พรระราชชบัญญญัติหอ

 
 
 
 
 
 

พัก พพ.ศ. 22558 



 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
หอพัก   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

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

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

ค่าเช่า 
“ผู้พัก”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี

และมีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปี   
“หอพักสถานศึกษา”  หมายความว่า  หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา 
“หอพักเอกชน”  หมายความว่า  หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

“ผู้ประกอบกิจการหอพัก”  หมายความว่า   ผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ตามพระราชบัญญตัินี้ 

“ผู้จัดการหอพัก”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินประกัน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพื่อประกันความเสียหาย
ที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย 

“กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  และกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

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

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

จัดตั้งสําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  กับออกประกาศ
กําหนดแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของหอพักก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ บุคคลใดจัดสถานที่เพื่อรับผู้พักเข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่า  ให้ถือว่าบุคคลนั้น
ประกอบกิจการหอพัก 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่หอพักของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่ใช่สถานศึกษา 

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

ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พักตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

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

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

สามเดือน  โดยให้นําเงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวชําระเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า   
ในกรณีที่ผู้พักขอเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า  ผู้พักจะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้า

คืนจากผู้ประกอบกิจการหอพักมิได้ 
มาตรา ๑๑ ผู้ประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินประกันได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าหนึ่งเดือน   
ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องคืนเงินประกันให้แก่ผู้พักในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  ทั้งนี้  ตามจํานวน 

ที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเสียหายที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ 
ผู้พักใช้สอย   

มาตรา ๑๒ บทบัญญัติในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  ไม่ใช้บังคับแก่หอพักของโรงเรียนประจํา 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๓ บรรดาค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และรายได้อื่น ๆ  เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่หอพักนั้นตั้งอยู่ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

 

 

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

ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมกิจการ 
เด็กและเยาวชนแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับกิจการด้านเด็กและเยาวชนจํานวนสามคน  และผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบกิจการหอพักจํานวนหนึ่งคน   

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  

มาตรการ  และการจัดระเบียบหอพัก   
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับ 

การประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกาศ

เกียรติคุณหอพัก  และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  รวมทั้งการออกกฎกระทรวงอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้  และเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสามปี   
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

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

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

ในฐานะนั้น   
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาข้อมูล  

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

 

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

ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
แต่งตั้งข้าราชการในสํานักพัฒนาสังคมไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ 
ในสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

มาตรา ๒๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับกับการประชุม 
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

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

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

 

(๓) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
หมวด  ๓ 

การประกอบกิจการหอพัก 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
หอพักสถานศึกษา 

 

 

มาตรา ๒๗ สถานศึกษาใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก  ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๘ หอพักสถานศึกษาที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

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

สําหรับผู้พัก 
(๕) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นใดได้ กําหนดหลักเกณฑ์ 

ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะไม่กําหนดหลกัเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวก็ได้ 
ในกรณีที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๒๙ หอพักสถานศึกษา  ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ

หอพักตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามมาตรา  ๔๑  ด้วย 
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา  การท่องเที่ยว  หรือการกีฬา  หอพักสถานศึกษา

อาจรับบุคคลทั่วไปเข้าพักเป็นการชั่วคราวได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พัก 
มาตรา ๓๑ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ต้องได้รับอนุญาตจาก 

นายทะเบียน  และต้องโอนให้แก่สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น 
ผู้รับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิม 

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

 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเม่ือผู้ประกอบกิจการหอพัก
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักตามวรรคหน่ึงประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป   
ให้ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นหอพักเอกชน  และเม่ือได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักตามวรรคหน่ึงไม่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป   
หรือได้รับคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน  ให้ผู้ชําระบัญชีของสถานศึกษาคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

 
ส่วนที่  ๒ 

หอพักเอกชน 
 

 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๔ หอพักเอกชนที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง  

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

สําหรับผู้พัก 
(๖) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๘  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่การออกกฎกระทรวง 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงดว้ยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (ข) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 (จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้จัดการ 

หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง  และต้องไม่เคยเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๒)   (จ) 

มาตรา ๓๖ หอพักเอกชน  ให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี  เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่าง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย 

การขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้ว

ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๘ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การโอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงต้องโอนให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๓๕  หรือสถานศึกษา 
ในกรณีที่โอนใบอนุญาตให้แก่สถานศึกษา  ให้นายทะเบียนเปลี่ยนใบอนุญาตของหอพักดังกล่าว

เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย 

โดยอนุโลม 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแก่ความตาย  และทายาทมีความประสงค์
จะประกอบกิจการหอพักต่อไป  ให้ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕   
หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคน  ให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการหอพักถึงแก่ความตาย  ถ้ามิได้ย่ืนคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่า
ใบอนุญาตสิ้นอายุ  และให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผู้ประกอบกิจการหอพักนั้นคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ให้ใบอนุญาต
สิ้นอายุนับแต่วันที่มีการเลิกห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ  และให้ผู้ชําระบัญชีของผู้ประกอบกิจการ
หอพักนั้นคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่า 
หรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๑ หอพักเอกชนที่ได้ รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจได้รับ 
สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน  ดังต่อไปนี้   

(๑) สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการประกอบกิจการหอพัก
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒) ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด 

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

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนที่  ๓ 

หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน 
 

 

มาตรา ๔๒ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย  ณ  หอพักนั้น 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก
แจ้งต่อนายทะเบียน  และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลง
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพัก   
ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการหอพัก  ให้ย่ืนคําขออนุญาต
ต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ 

นายทะเบียนจะอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการหอพักได้ต่อเม่ือผู้ประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานว่า
ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้พักทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  และคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกัน  
แล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้พักเรียบร้อยแล้ว   

มาตรา ๔๗ ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาต
ให้เลิกประกอบกิจการหอพัก 

 
หมวด  ๔ 

การจัดการหอพัก 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้จัดการหอพัก 

 
 

มาตรา ๔๘ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีผู้จัดการหอพักเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลหอพัก 
ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแต่งตั้งผู้อื่น

ปฏิบัติหน้าที่แทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน   
ผู้จัดการหอพักหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง 
มาตรา ๔๙ ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา  ต้องได้รับแต่งตั้งจากสถานศึกษาโดยผู้ประกอบ

กิจการหอพักต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ผู้ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการหอพักตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๕๑ 
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเปลี่ยนผู้จัดการหอพัก  ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 

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

 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชน  ต้องได้รับใบอนุญาต 
จากนายทะเบียน   

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๕๑  ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สําหรับหอพักที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักตามมาตรา  ๕๐  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

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

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 (จ) เป็นโรคตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (ฉ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
มาตรา ๕๒ ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักตามมาตรา  ๕๐  ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้ว

ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๓ ผู้จัดการหอพักเอกชน  ต้องแสดงใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ในที่เปิดเผย 

และเห็นได้ง่าย  ณ  หอพักนั้น 

เดก
Typewritten Text
๔๔



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้จัดการหอพัก 
แจ้งต่อนายทะเบียน  และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักหรือแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักสถานศึกษาเปลี่ยนผู้จัดการหอพักใหม่  เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่า  ผู้จัดการหอพักผู้ใด 

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

ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผู้จัดการหอพักไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนดังกล่าว  ให้นายทะเบียน
มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาเปลี่ยนผู้จัดการหอพักใหม่ 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือพ้นจากหน้าที่  ให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการหอพักแทน  และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ทั้งนี้   ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้จัดการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือพ้นจากหน้าที่ 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการหอพักได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ในการน้ี  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการหอพักตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก
หรือบุคคลตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  ทําหน้าที่ผู้จัดการหอพักแทนได้และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก 

 
 

มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  
และทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาที่รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องจัดให้มีอาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอสําหรับผู้พักอย่างน้อยวันละสองม้ือ 

มาตรา ๕๙ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีระเบียบประจําหอพักปิดประกาศไว้ 
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก 

ระเบียบประจําหอพักตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

เดก
Typewritten Text
๔๕



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

จากนายทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๐ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีป้ายชื่อเป็นอักษรไทย  ซึ่งมีคําว่า  “หอพัก”  

นําหน้า  และตามด้วยประเภทของหอพัก  โดยป้ายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้  ณ  หอพัก 
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอกหอพัก 

วัตถุที่ใช้ทําป้าย  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และขนาดของตัวอักษร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๑ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าทํางาน
ในหอพักว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คนดูแลห้องพักของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง 
มาตรา ๖๒ ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลรักษาสภาพของหอพักให้มีความม่ันคงแข็งแรงและมีระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของหอพักให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข 
(๓) จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นไว้ในหอพักเพื่อให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้พักที่เจ็บป่วย 
(๔) จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉิน

ไว้ในแต่ละชั้นของหอพัก 
(๕) ดูแลและอํานวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย  อุทกภัย  หรือเกิดอันตรายใด ๆ  ขึ้น

และอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก 
มาตรา ๖๓ ผู้จัดการหอพัก  ต้องจัดทําทะเบียนผู้พักแต่ละรายและส่งให้แก่นายทะเบียนทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการทําสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 

เดก
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่

สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  โดยจะเก็บไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบใดก็ได้  และต้องให้อยู่ 
ในสภาพที่ตรวจสอบได้ 

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

ด้วยกฎหมาย 
(๔) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความรําคาญแก่ผู้พักอื่นหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 
(๕) ให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบโดยทันที  ในกรณี 

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

หมวด  ๕ 
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๖๕ นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้  เม่ือปรากฏ 
ต่อนายทะเบียนว่า 

(๑) หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๒๘   
หรือมาตรา  ๓๔ 

(๒) ผู้ประกอบกิจการหอพักขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕ 
มาตรา ๖๖ ก่อนมีคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามมาตรา   ๖๕   

ให้นายทะเบียนดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

เดก
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ในกรณีที่หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๒๘  
หรือมาตรา  ๓๔  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  และหุ้นส่วนผู้จัดการ  
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  ให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ประกอบกิจการหอพักแต่งตั้งบุคคลอื่นมาดํารงตําแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๓๕  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด   
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

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

(๑) สําหรับหอพักสถานศึกษา  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักให้แก่สถานศึกษาอื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

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

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๖๖  หรือมาตรา  ๖๗  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้ 
ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

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

มาตรา ๗๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในหอพักเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบ 

กิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก  ผู้จัดการหอพัก  หรือบุคคลที่ทํางานในหอพักมาให้ถ้อยคํา
หรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการหอพัก 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  
และต้องไม่กระทําการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๒)  นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ในท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้ 

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๐   
ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๗๐  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๖ 

การอุทธรณ์ 
 

 

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

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

ให้เป็นที่สุด 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดใช้คําว่า  “หอพัก”  ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๗๗ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดรับผู้พักไม่เป็นไปตามประเภทของหอพักตามมาตรา  ๘  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ ใดไ ม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๙   ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๙ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันเกินอัตรา
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  หรือไม่นําเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็นค่าเช่าตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

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

มาตรา ๘๑ สถานศึกษาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๓ ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๔๓  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

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

มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือ 
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  หรือมาตรา  ๕๔  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๙๐ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๕๗   ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๙๑ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  
มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  หรือมาตรา  ๖๓  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

มาตรา ๙๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๗๐  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๑   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น  เกิดจากการส่ังการ  
หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น  
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่ เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๙๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๙๕  ให้ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  ผู้บังคับการตํารวจ 
ภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ  และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

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

ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานครภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๙ ในระหว่างที่ ยั งไ ม่ มีการแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา   ๒๓   
ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดจั งหวัด   เ ป็นรองประธานกรรมการ   พัฒนาการจั งหวัด   พัฒนาสั งคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
เป็นกรรมการ  ทําหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไปพลางก่อน  และให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้ซึ่งประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  เม่ือได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบกิจการหอพักต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่ง 
ไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

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

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

มาตรา ๑๐๓ บรรดาคําขออนุญาตที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ก่อน
หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตที่ได้ย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และ 
ให้ดําเนินการเก่ียวกับคําขออนุญาตดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑๐๔ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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อตัราคา่ธรรมเนียม 
 
 
 
๑. ใบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ ๕,๐๐๐         บาท 
๒. ใบอนญุาตผู้จดัการหอพกั     ฉบบัละ ๑,๐๐๐         บาท 
๓. การตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ ๒,๕๐๐         บาท 
๔. การตอ่อายใุบอนญุาตผู้จดัการหอพกั ฉบบัละ    ๕๐๐         บาท 
๕. การโอนใบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ ๕,๐๐๐         บาท 
๖. ใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการหอพกั ฉบบัละ        ๒๐๐         บาท 
๗. ใบแทนใบอนญุาตผู้จดัการหอพกั    ฉบบัละ             ๑๐๐         บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยหอพักได้ใช้บังคับ 
มาต้ังแต่  พ.ศ.  ๒๕๐๗  สาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักไม่เหมาะสมกับ 
สภาพสังคมปัจจุบัน  สมควรกําหนดแนวทางและวิธีการในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มี 
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น  เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา  ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้กําหนดให้ 
โอนอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
 
- เรื่อง แบบสัญญาเช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก  
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

- เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพักตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

- เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
ผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คําสั่งนายทะเบียน ที่ 67/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราดอกเบี้ย  
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
 

- เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจําหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

- เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําป้ายชื่อหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

- เรื่อง กําหนดโรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก และ
โรคติดต่อหรือน่ารังเกียจของผู้ทํางานในหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

- เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เร่ือง  แบบสัญญาเช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พกั   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การทําสัญญาเช่าหอพักต้องมีระยะเวลาการเข้าพักไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
ข้อ ๔ การมอบอํานาจของผู้ประกอบกิจการหอพักให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบอํานาจ

และผู้รับมอบอํานาจ 
ข้อ ๕ กรณีผู้พักผิดสัญญาเช่าหอพัก  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งบิดา  มารดา   

หรือผู้ปกครองทราบภายใน  ๓  วัน   
ข้อ ๖ แบบหนังสือสัญญาเช่าหอพักให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศน้ี 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
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แบบสัญญาเช่าหอพัก 
 

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

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

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

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

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

ข้อ ๓. ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าล่วงหน้าตามที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บจํานวน.................................บาท 
(.................................................) ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ทําสัญญาเช่าหอพักฉบับน้ี   

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

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

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

ที่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมแนบหนังสือยินยอมทุกคร้ังที่มีการทําสัญญาเช่าหอพัก โดยผู้เช่าหอพักมีบิดา/มารดา/
ผู้ปกครองช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน/
เลขหนังสือเดินทาง.............................................................   
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                                         - ๒ - 
 
สัญญาเช่าหอพักน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความในสัญญาเช่าหอพักน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้า
พยานไว้เป็นสําคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 
 

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

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

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

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

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

๔. กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้ดําเนินการตามสัญญาเช่าหอพัก
     ในข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ หอพักเอกชนที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษา  ต้องเป็นหอพักเอกชน 

ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจากนายทะเบียน 
ข้อ ๔ หอพักเอกชนที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้ย่ืนคําขอต่อสถานศึกษา  

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมแนบหลักฐาน  เอกสาร  และรับรองสําเนาถูกต้อง  ประกอบการยื่นคําขอ  
ดังนี้ 

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

แจ้งขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนกับสถานศึกษา   
หากหอพักเอกชนดังกล่าวยังมีผู้พักซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นหน้าที่ของ 

ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนที่จะต้องแจ้งให้ผู้พัก  และบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองทราบโดยเร็ว
เก่ียวกับเหตุดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวย้ายหอพักใหม่และให้ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน
ประสานจัดหาหอพักเอกชนอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาหรือหอพักสถานศึกษาให้กับผู้พัก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
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   แบบคําขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศกึษา 

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

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

เรียน (ผูอ้ํานวยการสถานศึกษา) 
 

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
       ลายมือชือ่..........................................ผู้ย่ืนคําขอ 
         (.........................................) 
                                                                            ผู้ประกอบกิจการหอพัก 
 
     คําสั่งของสถานศึกษา.................................................................... 
 
             ลงชือ่............................................ 
          (..........................................) 
             ตําแหน่ง........................................ 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของผู้พัก 

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  จะต้องจัดให้ มีการประกันภัยให้กับผู้พักในหอพัก 

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

ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรม  ถูกทําร้ายร่างกาย  โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักในหอพัก  โดยมีจํานวนเงิน
ความคุ้มครองไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อผู้พักแต่ละราย   

(๒) ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้  ระเบิด  ถูกฆาตกรรม   
ถูกทําร้ายร่างกาย  โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักในหอพัก  โดยมีจํานวนเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่า
หนึ่งหม่ืนบาทต่อผู้พักแต่ละราย 

(๓) ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก  อันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้  ระเบิด  ซึ่งเกิดขึ้นที่หอพัก  
โดยมีจํานวนเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนบาทต่อผู้พักแต่ละราย   

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
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          ช่ือ-ทีอ่ยู่บริษัท 

เพื่อเป็นหลกัฐาน บริษทัฯ โดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราของบริษทัฯ ไวเ้ป็นส าคญั ณ ส านกังานของบริษทัฯ    
             ……….…………………                        ……………………….……                                ………………….………… 
      (                                                   )                   (                                                      )                   (                                                     ) 
          กรรมการ                                                     กรรมการ                                        ผูรั้บมอบอ านาจลงนาม        

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

รหสั  :                               ต่ออาย ุ(     )           ประกนัภยัใหม่ (      ) กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี 
1. ผูเ้อาประกนัภยั :  ท่ีตั้งสถานท่ีเอาประกนัภยั 

 

 
2. ท่ีอยู ่ : อ าเภอ                                    จงัหวดั                                 บลอ็ก 

District                                   Province                             Block 
3. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั และให้หมายความรวมถึงผูพ้กัท่ีขณะ

เร่ิมเขา้พกัมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยั  
4. ผูรั้บประโยชน์ : ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือทายาทโดยธรรมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
5. รายละเอียดสถานท่ีเอาประกนัภยั :  

จ านวนหอ้งพกั                                   หอ้ง จ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุด                             คน จ านวนชั้น                        ชั้น 
6. ระยะเวลาเอาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี                                           เวลา              น.        ส้ินสุดวนัท่ี                                        เวลา   16.30  น. 

7. ขอ้ตกลงคุม้ครองและจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิ : 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิ 

(บาท) 
จ านวนเงินจ ากดัความรับผดิสูงสุด
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั (บาท) 

หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
ค่ารักษาพยาบาลของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ี
เอาประกันภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือผูไ้ด้รับความคุม้ครองถูก
ฆาตกรรม ท าร้ายร่างกายโดยอุบัติ เหตุ ท่ี เ กิดข้ึนในสถานท่ีเอา
ประกนัภยั โดยจะจ่ายค่าทดแทนดงัน้ี 

1. กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
2. กรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีไดจ่้ายจริง แต่ไม่เกิน 

 

 

 

 

..................................บาท/คน 

………………..........บาท/คน 

 

 

 

 

 

..............................................บาท 

หมวด 2 การประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครอง  อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ระเบิด  

 
……………………บาท/คน  

 
………………………..……บาท  

8. กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีเอกสารแนบทา้ย : 
9. เบ้ียประกนัภยั :                      บาท       อากรแสตมป์                     บาท     ภาษีมูลค่าเพ่ิม                        บาท      รวม                             บาท 

 การประกนัภยัโดยตรง        ตวัแทนประกนัวนิาศภยั          นายหนา้ประกนัวนิาศภยั    ใบอนุญาตเลขท่ี……………………………          
วนัท าสญัญาประกนัภยั วนัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

 
 โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี 
และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ทัว่ไป ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้สัญญากบัผูเ้อา
ประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
 
หมวดที ่1 ค าจ ากดัความ 
 ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้หไ้วใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี
จะถือเป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี 

1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  เ ง่ือนไขและ
ข้อก าหนดทัว่ไป ข้อยกเวน้ ข้อตกลงคุ้มครอง 
เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัผูรั้บประกนัภยัน้ี 
1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการ
หอพกัและไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพื่อประโยชน์
ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

1.4 ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั 
ณ สถานท่ีเอาประกันภัย และให้หมายความ
รวมถึงผู ้พ ักท่ีขณะเร่ิมเข้าพักมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ี
เอาประกนัภยั  

1.5 หอพกั หมายถึง หอพกัสถานศึกษา หรือหอพกัเอกชน  
1.6 หอพกัสถานศึกษา หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นสถานศึกษา 
1.7 หอพกัเอกชน หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นบุคคลทัว่ไป

ซ่ึงไม่ใช่สถานศึกษา 
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1.8 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัด
การศึกษาในระบบตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งน้ี ไม่หมายความรวมถึงสถาบนัหรือ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 

1.9 สถานทีเ่อาประกนัภัย หมายถึง สถานท่ีเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของการ
ประกอบกิจการหอพกั 

1.10 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือ
จุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 

หมวดที ่2 เงื่อนไขทัว่ไป 

2.1 สัญญาประกนัภัย 
สัญญาประกันภัยน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผูเ้อาประกันภัยในใบค าขอเอา

ประกนัภยั และขอ้แถลงเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับ
ประกนัภยัตามสัญญา บริษทัจึงไดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในขอ้แถลงตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่
แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจง้ให้บริษทัทราบ ซ่ึงถา้บริษทัทราบขอ้ความ
จริงนั้นๆ อาจจะไดจู้งใจใหบ้ริษทัเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกนัภยั
น้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาได ้ 

บริษทัจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศยัข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผูเ้อาประกนัภยัได้แถลงไวใ้น
เอกสารตามวรรคหน่ึง 
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2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลีย่นแปลงข้อความในสัญญาประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญา

ประกนัภยั การเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ ในสัญญาจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและไดบ้นัทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 

2.3 การชดใช้ค่าทดแทน 
ค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ส่วนค่า

ทดแทนอย่างอ่ืนจะจ่ายให้กบัผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อใหบ้ริษทัชดใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้
ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้าม
สมควร แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม 
บริษทัจะรับผิดชดใชด้อกเบ้ียให้อีกในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดช าระ 

2.4 การระงับข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ  ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหวา่งผูมี้

สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้
พิพาทนั้นโดยวธีิการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉยัช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

2.5 การส้ินสุดของสัญญาประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี เป็นอนัระงบัส้ินไปทนัทีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้

สถานท่ีเอาประกันภัยจากหอพกัเป็นกิจการประเภทอ่ืน ทั้ งน้ี บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยโดยหักเบ้ีย
ประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัออกมาแลว้ออกตามส่วน 

2.6 การเฉลีย่ค่าทดแทน 
ในกรณีท่ีจ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีแทจ้ริง มีจ  านวนมากกวา่จ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุด

ท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ความรับผิดของบริษทัต่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหน่ึงคนจะลดลงตาม
ส่วนของจ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยักบัจ านวนผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองท่ีแทจ้ริง 
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2.7 ความรับผดิของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีจ้ะไม่เกนิ 
1) จ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยัไวต้ามขอ้ตกลงคุม้ครองแต่ละขอ้ในขณะท่ีเกิดความเสียหาย 

และจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้น
ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2) จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยัจะลดลงตามจ านวนค่า
ทดแทนท่ีบริษทัไดจ่้ายไป ทั้งน้ี เพื่อให้จ  านวนเงินจ ากดัความรับผิดสูงสุดท่ีเหลืออยูก่ลบั
เตม็จ านวนดงัเดิม ผูเ้อาประกนัภยัตกลงท่ีจะช าระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติม 

2.8 การบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
2.8.1 บริษทัอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัฉบบัน้ีได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น

หนงัสือไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูเ้อาประกนัภยัตามท่ีอยู่
คร้ังสุดท้ายท่ีแจ้งให้บริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้
บงัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

2.8.2 ผูเ้อาประกนัภยัอาจบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีได ้โดยแจง้ให้บริษทัทราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบ้ียประกันภยัคืน หลังจากหักเบ้ียประกันภัยส าหรับ
ระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ช้บงัคบัมาแลว้ออก โดยคิดตามอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัระยะสั้น หรือหากยงัไม่ไดช้ าระเบ้ียประกนัภยัผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระ
โดยคิดตามระยะเวลาและอตัราเบ้ียประกนัภยัในท านองเดียวกนั ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
  ตารางอตัราเบ้ียประกนัภยัระยะสั้น 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

เดก
Typewritten Text
๘๘

เดก
Rectangle



 

 6 

หมวดที ่3 ข้อยกเว้นทัว่ไป 
กรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนีไ้ม่คุ้มครอง 

3.1 สงคราม การรุกราน การกระท าทีมุ่่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่กต็าม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ  
ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

3.2 การก่อการร้าย 
3.3 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

3.4 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจ
เกดิการระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 

หมวดที ่4 ข้อตกลงคุ้มครอง 
ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไป และเอกสารแนบทา้ยแห่ง

กรมธรรม์ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้
ความคุม้ครองทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองหมวด 1 และหมวด  2 ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
หมวด 1 การประกนัภัยคุ้มครองการเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ค่ารักษาพยาบาล 

ของผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจากสถานทีเ่อาประกนัภัยเกดิไฟไหม้หรือระเบิด หรือผู้ได้รับความ
คุ้มครองถูกฆาตกรรม ท าร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานที่เอาประกนัภัย 

 
ค าจ ากดัความเฉพาะหมวด 
1. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย 

และท าใหเ้กิดผลท่ีผูไ้ดรั้บความคุม้ครองมิไดเ้จตนา หรือ 
มุ่งหวงั 

2. การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ             
ซ่ึงเกิดข้ึนโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

3. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ  
ในอาชีพประจ า และอาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป 

 
ความคุ้มครอง 
 บริษทัให้สัญญาต่อผูเ้อาประกนัภยัว่าบริษทัจะคุม้ครองความสูญเสียอนัเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่างกายของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ระเบิด หรือผูไ้ดรั้บ
ความคุม้ครองถูกฆาตกรรม ถูกท าร้ายร่างกายโดยอุบติัเหตุซ่ึงเกิดข้ึนขณะพกัในสถานท่ีเอาประกนัภยั และ
เป็นผลท าให ้

1. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ภายใน 180 วนั และการทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน  นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท า
ให้ตอ้งรักษาตวัติดต่อกนัในฐานะผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะ
การบาดเจบ็นั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนตามท่ีก าหนดในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. ผูไ้ด้รับความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดย
พยาบาล บริษทัจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีผูเ้อาประกันภยัได้จ่ายไปจริงซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 52 
สัปดาห์ นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ 
ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลใหต้ามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   แต่หากผูไ้ดรั้บความคุม้ครองไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาด
เท่านั้น 
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เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าทดแทน 

 ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี ให้แก่บริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง หรือเสียชีวติ หรือวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจาก
คลินิก แลว้แต่กรณี เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ด้รับความคุม้ครอง ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคล
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี มีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาท่ีก าหนดหรือภายใน
ก าหนดเวลาท่ีบริษทัขยายใหโ้ดยท าเป็นหนงัสือ ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
1.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
1.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ยนืยนัการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1.3 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้มี) 
1.4 ทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 

2. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากเสียชีวติ 
2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2.2 ใบมรณบตัร 
2.3 ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ  
2.4 ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้มี) 
2.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูไ้ดรั้บความ

คุม้ครอง (ถา้มี) 
2.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
2.7 ทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 

3. กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล 
3.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
3.2 ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวนิิจฉยั และการรักษา 
3.3 ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย  
3.4 ทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั และบริษทัจะคืน

ตน้ฉบบัใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยั 
รายอ่ืน แต่หากผูเ้อาประกนัภยัได้รับการชดใช้จากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ 
หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
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ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
ข้อตกลงคุ้มครองหมวดนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือ

สืบเน่ืองจากสาเหตุ หรือทีเ่กดิขึน้ในเวลา ดังต่อไปนี ้
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง 
2. ขณะผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะววิาท หรือมีส่วนยัว่ยุให้เกดิการทะเลาะววิาท 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
หมวด 2 การประกนัภัยคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

อนัเป็นผลมาจากสถานทีเ่อาประกนภัยเกดิไฟไหม้ หรือระเบิด 
 
ความคุ้มครอง 

บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหากทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความ
คุม้ครองซ่ึงเก็บไวท่ี้สถานท่ีเอาประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟ
ไหม ้ระเบิด ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยจะชดใชต้ามมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
สูงสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัต่อผูไ้ดรั้บความคุม้ครองแต่ละราย และจ านวนเงินเอาประกนัภยัตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั ตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

เงื่อนไขเฉพาะหมวด 
1. การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

 เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ตอ้ง
แจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ และตอ้งส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี ให้แก่บริษทั
ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัเกิดความเสียหาย เวน้แต่ผูเ้อาประกนัภยั ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง หรือตวัแทนของ
บุคคลดงักล่าว มีเหตุอนัสมควรไม่อาจกระท าการดงักล่าวไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด หรือภายในก าหนดเวลาท่ี
บริษทัขยายใหโ้ดยท าเป็นหนงัสือ ทั้งน้ี ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2) ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ (ถา้มี) 
3) รายการทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บความคุม้ครองท่ีไดรั้บความเสียหาย และมูลค่าความเสียหาย

เท่าท่ีจะระบุได ้
4) ทะเบียนผูพ้กั  ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั (ถา้มี) 

2. หน้าทีใ่นการรักษาสิทธิของบริษัทเพือ่การรับช่วงสิทธิ   
โดยค่าใช้จ่ายของบริษทั ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งกระท าทุกอยา่งเท่าท่ีจ  าเป็น หรือเท่าท่ีบริษทัร้อง

ขอให้ท าตามสมควรไม่วา่ก่อนหรือหลงัการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั เพื่อรักษาสิทธิของบริษทัใน
การรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
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ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 
ข้อตกลงคุ้มครองหมวดนีไ้ม่คุ้มครอง  
1. ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอืน่ในกรมธรรม์ประกนัภัยฉบับนี้ : - 

1.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณหรืออญัมณี 
1.2 โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ  
1.3 ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ

หรือแบบพมิพ์หรือแม่พมิพ์ 
1.4 หลกัประกนัหนีสิ้น หลกัทรัพย์ เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณยีากร อากร แสตมป์ เงินตรา 

ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือเอกสารทางธุรกจิ 
1.5 วตัถุระเบิด 
1.6 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน า้ หรือทางอากาศ 
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ใบค ำขอเอำประกนัภัย 
กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพกั 

1. ผูข้อเอาประกนัภยั : ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

2. ท่ีอยู ่……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

3. ผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง : ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั ณ สถานท่ีเอาประกนัภยั และใหห้มายความรวมถึงผูพ้กัท่ีขณะ
เร่ิมเขา้พกัมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยั 

4. ผูรั้บประโยชน์ : ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองหรือทายาทโดยธรรมของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

5. ระยะเวลาขอเอาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี ………………………...เวลา…………..น. ส้ินสุดวนัท่ี……………………เวลา 16.30 น. 

6. โปรดระบุสถานท่ีประกอบการหอพกั ท่ีตอ้งการใหคุ้ม้ครอง ตามรายละเอียดดงัน้ี  
ก. ช่ือหอพกั...................................................................................................................................................................... 
ข. สถานท่ีตั้ง..................................................................................................................................................................... 
ค. จ านวนหอ้งพกั.........................ห้อง    จ านวนผูไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุด........................คน  จ านวนชั้น........................ชั้น 

7.  ความคุม้ครอง  และจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดท่ีตอ้งการ (ก ำหนดเป็นขั้นต ำ่ตำมกฎหมำยก ำหนด) 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผิด (บาท) 

จ านวนเงินจ ากดัความรับ
ผิดสูงสุดตลอดระยะเวลา

ประกนัภยั (บาท) 
หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ค่า
รักษาพยาบาลของผู ้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจากสถานท่ีเอา
ประกนัภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกฆาตกรรม 
ท าร้ายร่างกายโดยอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเอาประกนัภยั โดยจะจ่ายค่า
ทดแทนดงัน้ี 

1. กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
2. กรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีไดจ่้ายจริง แต่ไม่เกิน 

 

 

 

 

..............................บาท/คน 

…………..………บาท/คน 

 

 

 

 

 

..................................บาท 

หมวด 2 การประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ระเบิด 

……………..……บาท/คน  ……………....……บาท  

8. ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา หอพกัน้ีเคยเกิดเหตุไฟไหม ้ระเบิด หรือมีผูพ้กัเสียชีวติ บาดเจ็บ จากอุบติัเหตท่ีขอเอาประกนัภยัหรือไม่ ถา้มี กรุณา
ใหร้ายละเอียด พร้อมทั้งขอ้มูลความเสียหาย: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือ – ทีอ่ยู่บริษัท 
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ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้แถลงขา้งตน้ และขา้พเจา้เขา้ใจถึงความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บภายใตข้อ้ตกลง และเง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ทั้งน้ีขา้พเขา้ยินยอมให้บริษทั จดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจา้ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 

  

        วนัท่ี.........เดือน.................................พ.ศ…………… 

      ……………………………………………… 

                                                                                         (                                                                 ) 

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

                                                                                                               ผูข้อเอาประกนัภยั   

 

         

 
 
 
 
 
 
  
 
 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกนัภยัเพื่อคุม้ครองชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูพ้กัในหอพกั หรือเคยถูกบอกเลิกสญัญา หรือปฏิเสธ
การต่ออายสุัญญา หรือถูกเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิม ส าหรับการประกนัภยัดงักล่าวหรือไม่ ถา้เคย โปรดแจง้ช่ือบริษทัประกนัภยัและ
ระบุรายละเอียด…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ประกนัภยัตรง................ ตวัแทนประกนัภยั................ นายหนา้ประกนัภยัรายน้ี  ใบอนุญาตเลขท่ี....................................... 

ค ำเตอืนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 
ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกนัภัยปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอนัเป็นเท็จ  

จะมผีลให้สัญญำนีต้กเป็นโมฆียะ ซ่ึงบริษทัมสิีทธิบอกล้ำงสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865  
และอำจปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนได้ 
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ช่ือ – ทีอ่ยู่บริษัท 
เบีย้ประกนัภัย (รายปี) 

กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิ 
(บาทต่อคน) 

เบีย้ประกนัภัย  
(บาทต่อคน) 

หมวด 1 การประกนัภยัคุม้ครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
ค่ารักษาพยาบาลของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ี
เอาประกนัภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 
ถูกฆาตกรรม ถูกท าร้ายร่างกายโดยอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ี 
เอาประกนัภยั โดยจะจ่ายค่าทดแทน ดงัน้ี 

 
 

 
 

 1. กรณีเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
 

100,000 
 

4.00 

 2. กรณีค่ารักษาพยาบาล 10,000 11.00 

หมวด 2 การประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูไ้ดรั้บ 
ความคุม้ครอง อนัเป็นผลมาจากสถานท่ีเอาประกนัภยัเกิดไฟไหม ้ 
หรือระเบิด  

10,000 9.00 

                                                              เบีย้ประกนัภัยรวม  24.00  บาทต่อคน 

 

หมายเหตุ :  

1. เบีย้ประกนัภัยนีย้งัไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิม่ 
2. เบีย้ประกนัภัยค านวณจากอตัราเบีย้ประกนัภัยคูณด้วยจ านวนผู้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 
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ช่ือ-ทีอ่ยู่บริษัท 
สรุปสาระส าคัญ 

กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้พกัในหอพกั 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั 

ค าจ ากัดความ 

1.1 กรมธรรม์ประกนัภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  เ ง่ือนไขและ
ข้อก าหนดทัว่ไป ข้อยกเวน้ ข้อตกลงคุ้มครอง 
เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา
ประกนัภยัเดียวกนั 

1.2 บริษัท หมายถึง บริษทัผูรั้บประกนัภยัน้ี 
1.3 ผู้เอาประกนัภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภยั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการ
หอพกัและไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัเพื่อประโยชน์
ของผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง 

1.4 ผู้ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง ผูพ้กัอยูใ่นสถานท่ีเอาประกนัภยัตามทะเบียนผูพ้กั 
ณ สถานท่ีเอาประกันภัย และให้หมายความ
รวมถึงผู ้พ ักท่ีขณะเร่ิมเข้าพักมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหอพกัและยงัคงพกัอยูใ่นสถานท่ี
เอาประกนัภยั 

1.5 หอพกั หมายถึง หอพกัสถานศึกษา หรือหอพกัเอกชน  
1.6 หอพกัสถานศึกษา หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นสถานศึกษา 
1.7 หอพกัเอกชน หมายถึง หอพกัท่ีผูป้ระกอบกิจการหอพกัเป็นบุคคลทัว่ไป

ซ่ึงไม่ใช่สถานศึกษา 
1.8 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัด

การศึกษาในระบบตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งน้ี ไม่หมายความรวมถึงสถาบนัหรือ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 

1.9 สถานทีเ่อาประกนัภัย หมายถึง สถานท่ีเอาประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของการ
ประกอบกิจการหอพกั 
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1.10 การก่อการร้าย หมายถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือ
มีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าเพียงล าพงั การกระท าการแทน 
หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือ
จุดประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการ
ส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง 

1. หมวด 1 การประกนัภัยคุ้มครองการเสียชีวติ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ค่ารักษาพยาบาลของผู้ได้รับ
ความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจากสถานที่เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้หรือระเบิด หรือผู้ได้รับความคุ้มครองถูก
ฆาตกรรม ท าร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานทีเ่อาประกนัภัย 

2. หมวด 2 การประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นผลมาจาก
สถานทีเ่อาประกนัภัยเกดิไฟไหม้ หรือระเบิด 
ข้อยกเว้นทัว่ไป 

กรมธรรม์ประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1. สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ  ซ่ึง
จะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยัการศึก 

2. การก่อการร้าย 

3. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เน่ืองมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์  และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง 

4. การระเบิดของกมัมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลยีร์ หรือวตัถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
 

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมี
ข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกนัภัยบังคับแทน 
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สรุปรายชื่อบริษัทสมาชิกที่มีความพร้อม 
จําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

 

ลําดับที่ บริษัท ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร 
1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณภิชา  สัตยุตม์ 02 285 8554  
2. บริษัท กรุงไทยพิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณศิริรัตน์  ฐิตะโลหะกุล 02 624 111 ต่อ 4362 02 624 12333 
3. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณพรรณสุวรรณ  คงพิทักษ์สกุล 02 624 1046 02 238 0836 
4. บริษัทย เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 
คุณชวลิต  โกสุมาพันธุ์ 02 022 111, 

089 776 0605 
02 021 1592 

5. บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณปุณรดา  อายุเจริญกุล 02 276 1024 ต่อ 410 
092 281 2424 

02 693 0368 

6. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณชาญวิทย์  ผดุงวัฒนโรจน์ 02 648 6655 02 665 6731 
7. บริษัท ชมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คุณอัจฉริยภรณ์  สีขาว 02 119 3000 ต่อ 1315 

086 620 7391 
02 636 2340-1 

8. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

คุณสิรินาถ  จันทรนิยม 02 656 8888 
081 829 9555 

02 686 8601 
02 656 8603 

9. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณธนวรรณ  ศรีวิสุทธิลักษณ์ 02 239 2248 
098 250 6772 

 

10. บริษัท ทุนประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณนิภาพร  เพ็งอุ่น / 
คุณวรรณวัฒน์  ศรีผลิน 

02 769 9888 ต่อ 9848  

11. บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณอัมพร  แจ้งเสถียรสุข 02 670 4444 ต่อ 8471 
081 937 8877 

 

12. บริษัท ไทยกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณธนัทเทพ  ศรีขวัญ 02 613 0100 ต่อ 400  
13. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณจุฬารัตน์  วนานุเวชพงศ์ 02 253 4141 ต่อ 362 02 253 0606 
14. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณกมล  อุดมเลิศเตชะกุล 02 878 7232  
15. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณสาริศา  สินบุลม 02 630 9005 ต่อ 332 

087 006 3363 
02 267 7285 
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สรุปรายชื่อบริษัทสมาชิกที่มีความพร้อม 
จําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

 

ลําดับที่ บริษัท ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร 
16. บริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณณัฐสรวง  ทุมสอน 02 308 9300 ต่อ 2789 

084 008 3695 
02 308 9287 

17. บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณสิริพร  เอิบโชคชัย 02 636 7900 ต่อ 1256 02 636 7982 
18. บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณเอกลักษณ์  บุญกล้า 02 911 4567 ต่อ 332 

081 643 0825 
02 911 4472 

19. บริษัท นิวแฮมพ์เซอร์ อินชัวรันส์ คุณณิชาภัทร  ศรีวิเชียร 02 649 1409 02 658 0640 
20. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณวนิดา  สําเนียงล้ํา 02 233 6920 ต่อ 465 02 273 1865 ต่อ 435 
21. บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) คุณศรสรรค์  บัวทอง 02 257 8586 

081 340 9537 
 

22. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) คุณศิวพร  บุญมี 02 698 0800 ต่อ 4901 02 695 0808 
23. บริษัท พุทธรรมประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณวรนุช  ทีวะเวช 02 585 9009 02 911 0993 
24. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณประวิทย์  พิชญ์พิธาน 02 676 9850 

085 152 6863 
02 676 9894 

25. บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

คุณวัชรารัสมิ์  บุญธนสวัสดิ์ 02 290 0555 ต่อ 7312 
086 542 4999 

02 246 2353 

26. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จํากัด (สาขา
ประเทศไทย) 

คุณธัญยธรณ์ อัครวิวัฒน์ดํารง 02 679 6165-87 ต่อ 4202  

27. บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณพงษ์ภีระ จิรพงษ์เดชา 02 640 7777, 084 712 5672 02 640 7799 ต่อ 6611 
28. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณสุรชัย ไตรวิทยางกูร 02 290 3240, 084 438 5455 02 276 2033, 02 665 

4166 
29. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณมาลี สวัสดิ์ภักดี 02 129 7684, 081 480 5680 02 641 3597 
30. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 
คุณจีรวัจน์ ซาเจริญ 02 657 2622, 085 912 2696  
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สรุปรายชื่อบริษัทสมาชิกที่มีความพร้อม 
จําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

 

ลําดับที่ บริษัท ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร 
31. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณจุไรรัตน์ คงนิ่ม 02 202 9662 02 202 9555 
32. บริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณกรกมล ทองแย้ม 02 687 7777 ต่อ 1304,  

085 155 4383 
02 687 7703 

33. บริษัท สัจจะประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณมงคลชัย ปิยปริญญากิจ 02 502 2999 ต่อ 1300 02 502 2933 
34. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณมาโนช น้อยจ้อย 02 792 5614, 061 6137120 02 541 5047 
35. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณวราภรณ์ บุญเลิศ 02 378 7000 ต่อ 7026,  

091 425 2882 
02 377 2097 

36. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณจุไรรัตน์ เด่นนภาลัย 02 631 1311 ต่อ 5232  
37. บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณจิรเดช พวงมณี 02 247 9261, 081 859 4326 02 247 6590 
38. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน) คุณนริสา ควรรณสุ 02 869 3399 ต่อ 1205, 

084 439 1486 
02 250 5278 

39. บริษัท เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
มหาชน 

คุณกรวิภา ผลากรกุล 02 788 8887, 081 372 1681 02 318 8470 

40. บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

คุณณิชาภัทร ศรีวิเชียร 02 649 1409 02 658 0640 

41. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณปาลีรัฐ เหลืองชูฤทธิ์ 089 205 1805  
42. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คุณปริญญา พรรณโชคดี 02 661 6000 ต่อ 1296  
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจําหอพัก 

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในการประกอบกิจการหอพัก  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดให้มีระเบียบประจําหอพัก  

และติดประกาศในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในหอพัก 
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพัก  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
ข้อ ๔ ระเบียบประจําหอพัก  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
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ระเบียบประจําหอพัก 
ช่ือหอพัก.............................ประเภทหอพัก.......................... 

 

 
๑. การรับผู้พัก 

หอพักจะรับผู้พักเฉพาะเพศ…........................ซึ่งเป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา    
ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปี เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อประสงค์จะเข้าพัก
อยู่ในหอพักต้องมีหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนตามที่ผู้ประกอบกิจการหอพักกําหนด 
และต้องลงช่ือในสมุดทะเบียนผู้พักก่อนเข้าพักในหอพัก 
 

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

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

ที่ต้องเข้า - ออก นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดน้ีต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า 
ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (เปิดเวลา ๐๕.๐๐ น.  ปิดเวลา ๒๒.๐๐ น.)   

 

๔. หลักเกณฑ์การเย่ียมผู้พัก 
 ๔.๑ เวลาในการเย่ียมผู้พักในหอพักให้เข้าเย่ียมได้ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. 
 ๔.๒ ให้เข้าเย่ียมได้เฉพาะบริเวณห้องต้อนรับผู้มาเย่ียมซึ่งหอพักจัดไว้ให้ 
 

๕. การไปพักที่อ่ืนเป็นการชัว่คราว 
 ผู้พักที่มีความประสงค์จะไปพักที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี 
เพ่ือความสะดวกสําหรับญาติมิตรที่มาติดต่อสอบถาม 
 
 
 

นายทะเบียนเห็นชอบให้ใช้ได้ 
ต้ังแต่วันท่ี ......................................... 
ลงชื่อ................................................ 
(นายทะเบียน) 
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๖. การปฏิบัติตนในการอยู่รว่มกันของผูพ้กั 
 ๖.๑ ห้ามเสพสุราหรือยาเสพติดทุกชนิดในบริเวณหอพัก  
 ๖.๒ ห้ามส่งเสียงดังห้ามเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเคร่ืองเสียงใด ๆ ดังเกินควร  
 ๖.๓ ห้ามมิให้ผู้พักก่อความรําคาญแก่ผู้พักอ่ืนหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก
 ๖.๔ ห้ามมิให้ผู้พักทะเลาะวิวาทกับผู้พักที่พักอาศัยในหอพักด้วยกัน 

๖.๕ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด  
๖.๖ ห้ามนําของผิดกฎหมายหรืออาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในหอพัก 

 ๖.๗ ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก 
๖.๘ ห้ามผู้พักนําผู้มาเย่ียมเข้าไปในห้องพักของผู้พักโดยเด็ดขาด  

 ๖.๙ ห้ามนําบุคคลอ่ืนตลอดจนญาติซึ่งต่างเพศกับผู้พักเข้ามาในหอพักโดยเด็ดขาด  
           ๖.๑๐ ห้ามนําเพ่ือนหรือญาติเพศเดียวกันกับผู้พักเข้ามาในหอพักเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก  
          ๖.๑๑ ผู้พักต้องศึกษาแผนผังอาคารสําหรับการหนีไฟและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ที่ผู้ประกอบ 

        กิจการหอพักจัดไว้ 
          ๖.๑๒ ผู้พักต้องให้ความร่วมมือในการซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของหอพัก  

 

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

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

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

 

      ลงช่ือ ............................................. ผู้จัดการหอพัก 
                                                              (......................................) 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดทําป้ายชื่อหอพัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องจัดให้มีป้ายชื่อ  เป็นอักษรไทย  ซึ่งมีคําว่า  “หอพัก”  

นําหน้า  และตามด้วยประเภทของหอพัก 
ข้อ ๔ ป้ายชื่อหอพักต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  และทําจากวัตถุที่มีความแข็งแรง

คงทนถาวร  เช่น  โลหะ  ไม้  เป็นต้น 
ข้อ ๕ ขนาดของตัวอักษรที่แสดงชื่อหอพักให้มีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

เดก
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เร่ือง  กําหนดโรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก   

และโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจของผู้ทํางานในหอพัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  และผู้ทํางานในหอพัก  จะต้องไม่เป็นโรค  

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

ต่อการปฏิบัติงาน 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดทําและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียน   

ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้จัดการหอพักต้องจัดทําทะเบียนผู้พักแต่ละราย  ตามแบบท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๔ ผู้จัดการหอพักต้องจัดส่งสําเนาทะเบียนผู้พักแต่ละรายให้แก่นายทะเบียน 

ทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่มีการทําสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
ข้อ ๕ การจัดส่งสําเนาทะเบียนผู้พักตามข้อ  ๔  ให้ผู้จัดการหอพักดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  

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

ให้เป็นผู้จัดการหอพักจากนายทะเบียนและเป็นผู้ได้รับมอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนายทะเบียน  
เพื่อสามารถเข้าใช้งานส่งสําเนาทะเบียนผู้พักทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
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ทะเบียนผู้พัก 
หอพักประเภท ...................................... ใช้ชื่อว่า ............................................................ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
และเลขประจําตัวประชาชน/     
เลขประจําตัวคนต่างด้าว/เลขที่
หนังสือเดินทางของผู้พัก 

อายุ 
(ปี) 
ของ
ผู้พัก

เพศ ชื่อสถานศึกษา 
ของผู้พัก 

ชื่อและที่อยู่ของบิดา มารดา/
ผู้ปกครองของผู้พัก 

วันที่เข้าอยู่ 
ในหอพัก 

ลายมือชื่อ 
ผู้พัก 

หมายเหตุ 

     ชื่อบิดา.............................................. 
ที่อยู่ .................................................
.........................................................
ชื่อมารดา..........................................  
ที่อยู่
................................................... 
.........................................................
ชื่อผู้ปกครอง..................................... 
ที่อยู่..................................................
..........................................................

   

     ชื่อบิดา.............................................. 
ที่อยู่
................................................... 
..........................................................
ชื่อมารดา.......................................... 
ที่อยู่
...................................................  
..........................................................
ชื่อผู้ปกครอง..................................... 
ที่อยู่
................................................... 
..........................................................
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กฎกระทรวง 
 

 

- กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็น
ผู้จัดการหอพัก พ.ศ. 2560 

 

- กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 

- กฎกระทรวง การประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



หน้า  ๓ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๒๐  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
(๔) การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  คร้ังละก่ึงหนึ่ง   

 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักนั้น 
(๕) การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  คร้ังละเท่ากับ  

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

  

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

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

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หน้า  ๕ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๒๐  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก  ซึ่งมาตรา  ๕  วรรคสองและวรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  โดยจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ให้แตกต่างกันโดยคํานึงถงึขนาดหรือลักษณะหอพักก็ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

หมวด  ๑ 
การประกอบกิจการหอพัก 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 
 

ข้อ ๒ สถานศึกษาใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานศึกษาของรัฐ 
 (ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 (ค) ระเบียบประจําหอพัก 
 (ง) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 (จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

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

คนต่างด้าว  พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารท่ีแสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว  สําหรับบุคคลธรรมดา  
หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ  วัตถุประสงค์   
ที่ตั้งสํานักงาน  และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  สําหรับนิติบุคคล 

 (ค) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 (ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 (จ) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าวของผู้แทน 

นิติบุคคล 
 (ฉ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า   

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

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

 (ญ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
ข้อ ๓ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒  พร้อมด้วยเอกสารและ

หลักฐานแล้ว  ให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  และให้ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ  เอกสาร  และหลักฐานดังกล่าว  รวมท้ังลักษณะและมาตรฐาน 
ของหอพักตามหมวด  ๒  โดยเร็ว 

ในกรณีที่เห็นว่าคําขอ  เอกสาร  หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไข  หรือไม่ย่ืนเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอและให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ในกรณีที่เห็นว่าคําขอ  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งลักษณะและมาตรฐาน
ของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  แล้ว  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเพื่อมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว 

เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้นายทะเบียน
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  และให้นายทะเบียน
จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์  ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งไม่อนุญาต 

ส่วนที่  ๒ 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าว 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว 
 (ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า   

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

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

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

ที่ตั้งสํานักงาน  และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  
คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

 (ง) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าวของผู้แทน 
นิติบุคคล 

 (จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า   
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ฉ) ระเบียบประจําหอพัก 
 (ช) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก 
 (ซ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย   
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

 (ฌ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
ข้อ ๕ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน

ด้วยโดยอนุโลม   
ข้อ ๖ ผู้ รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน   

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

ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 
ด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
การดัดแปลง  การเปลี่ยนชื่อ  และการเปลี่ยนประเภทหอพัก 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งประสงค์จะดัดแปลงหอพักในลักษณะที่เป็นการดัดแปลง
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ  

คนต่างด้าว 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 (ค) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

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

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

คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 (ง) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าวของผู้แทน 

นิติบุคคล 
 (จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (ฉ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษาของรัฐ  ให้แนบสําเนาหนังสืออนุญาตให้

ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษามาด้วย   
ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักให้ย่ืนคําขอต่อ

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

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษาของรัฐ  ให้แนบสําเนาหนังสืออนุญาต 
ให้เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาด้วย 

ข้อ ๙ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตดัดแปลง  เปลี่ยนชื่อ 
หรือประเภทหอพักด้วยโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๔ 
การโอนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๐ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนให้แก่
สถานศึกษาอื่น  ให้ผู้โอนและผู้รับโอนย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  
พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักของผู้โอน  และเอกสารและหลักฐานของสถานศึกษาผู้รับโอน
ตามข้อ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือข้อ  ๒  (๒)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  แล้วแต่กรณี 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

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

ส่วนที่  ๕ 
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

 
 

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

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า  คําขอ  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  
ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า  
“ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต   

หมวด  ๒ 
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก 

 
 

ข้อ ๑๔ ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธย  
ของพระราชินีหรือพระรัชทายาท  และไม่มีคําหรือความหมายหยาบคาย   

ข้อ ๑๕ หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน 
ข้อ ๑๖ สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และสถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
ข้อ ๑๗ ห้ามจําหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ในบริเวณหอพัก   
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๘ ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง   
ข้อ ๑๙ หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อยแปดตารางเมตรต่อคน  และในห้องนอนต้องมีที่นอน  

ตู้เสื้อผ้า  สถานที่เก็บเอกสารและสิ่งของใช้ส่วนตัว  ที่เป็นสัดส่วน   
ข้อ ๒๐ หอพักต้องจัดสถานที่สําหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย   
ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับ 

ปรุงประกอบอาหารด้วย   
ข้อ ๒๑ หอพักต้องจัดสถานที่สําหรับต้อนรับผู้เย่ียมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย  

และต้องจัดให้มีสถานที่บริการเพื่อการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้พัก  และผู้มาติดต่อ   
ข้อ ๒๒ หอพักต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้ําหรือเคร่ืองทําน้ําดื่มเพื่อให้ผู้พักมีน้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภคและบริโภค  และจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้ 
ข้อ ๒๓ หอพักต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วน  และมีระบบการจัดการมูลฝอย  

น้ําเสีย  สิ่งปฏิกูล  แมลง  และสัตว์พาหะนําโรค  เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พัก  และผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงกับหอพัก   

ข้อ ๒๔ หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด  
และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร   

ข้อ ๒๕ หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา  โดยต้องจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิง
แบบมือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด  และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร 

ข้อ ๒๖ หอพักต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นสําหรับกรณีฉุกเฉิน  หรือเกิด  
เพลิงไหม้  และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง   

ข้อ ๒๗ หอพักต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัก 
ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ข้อ ๒๘ หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจําหอพักไว้  ณ  สถานที่ที่ผู้พัก  และผู้มาติดต่อ

สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณหอพัก 
หมวด  ๓ 

การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ผู้จัดการหอพักเอกชน 

 
 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

(๔) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก  โดยระบุชื่อ
หอพักพร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 

ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนให้ย่ืนคําขอ  
ต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  ณ  ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  
โดยระบุชื่อหอพักพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๒๙ 

ข้อ ๓๑ ให้นําความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนด้วยโดยอนุโลม 

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

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า  คําขอ  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  
ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า  
“ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 

ข้อ ๓๓ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขออนุญาตดัดแปลง  
เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก  คําขอโอนใบอนุญาต  คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาต  
ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  มาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  มาตรา  ๓๓  วรรคสอง  มาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาตรา  ๓๘  
วรรคห้า  มาตรา  ๔๓  วรรคสอง  มาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาตรา  ๔๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๐  วรรคสี่  
มาตรา  ๕๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้ 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอโอนใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  การขออนุญาตดัดแปลง  เปลี่ยนช่ือหรือประเภทของหอพัก  รวมทั้ง 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“หอพักเอกชนขนาดเล็ก”  หมายความว่า  หอพักเอกชนที่ มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง   

หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
“หอพักเอกชนขนาดกลาง”  หมายความว่า  หอพักเอกชนที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง  แต่ไม่เกิน

หนึ่งร้อยห้อง  หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
“หอพักเอกชนขนาดใหญ่”  หมายความว่า  หอพักเอกชนที่ มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง   

หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
ข้อ ๓ หอพักเอกชนขนาดเล็กที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างน้อยต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่ติดต่อเป็นสัดส่วนชัดเจน  เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและศูนย์กลางการให้บริการ 

แก่ผู้พัก 
(๒) มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่น  จุดเชื่อมต่อหรือมีสัญญาณเพื่อการเข้าถึง

ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้   
(๓) มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  โดยติดตั้งอย่างน้อยหนึ่งชุดต่อพื้นที่  

๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน  ๔๕  เมตร   
(๔) มีทะเบียนผู้พักที่เป็นปัจจุบัน 
(๕) มีป้ายและระเบียบประจําหอพักเป็นภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่มีผู้พักเป็นคนต่างด้าว 
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หน้า   ๒ 
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(๖) มีป้ายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดและอัตราโทษตามกฎหมายเก่ียวกับ
ยาเสพติด 

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

(๑๐) มีกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในอาคารหอพัก  
โดยติดตั้งอย่างทั่วถึงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

(๑๑) มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก
ในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๑๒) มีสถานที่สําหรับต้อนรับผู้เย่ียมเยียนขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๐  ตารางเมตร  แยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง
จากบริเวณพักอาศัย   

ข้อ ๔ หอพักเอกชนขนาดกลางที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างน้อยต้องเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑) 
(๒) มีพื้นที่สําหรับให้บริการจอดยานพาหนะอย่างเป็นระเบียบและเพียงพอ 
(๓) มีระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักตลอดย่ีสิบสี่ชั่วโมง   
(๔) มีการสนับสนุนให้มีชมรมหรือกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นสาธารณประโยชน์ 
(๕) มีสถานที่สําหรับต้อนรับผู้เย่ียมเยียนขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๐  ตารางเมตร  แยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง

จากบริเวณพักอาศัย 
ข้อ ๕ หอพักเอกชนขนาดใหญ่ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างน้อยต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   
(๒) มีห้องบริการอเนกประสงค์เพื่อการอ่านหนังสือ  ประชุมกลุ่มย่อย  หรือกิจกรรมอื่น 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ 
(๓) มีพื้นที่สําหรับออกกําลังกาย 
(๔) มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้พัก 
(๕) มีสถานที่สําหรับต้อนรับผู้เย่ียมเยียนขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐  ตารางเมตร  แยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง

จากบริเวณพักอาศัย 
ข้อ ๖ ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนที่ประสงค์จะได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก

คณะกรรมการ  ให้ย่ืนคําขอรับการตรวจประเมินตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดต่อนายทะเบียน   
ณ   เขตท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่  โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครหรือ
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้   

เม่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เห็นว่าหอพักเอกชนตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่กําหนด  ให้เสนอรายช่ือหอพักเอกชนนั้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหอพักเอกชน 
ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณต่อไป 

ข้อ ๗ การพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณคณะหนึ่ง   
เพื่อทําหน้าที่ในการประเมินและพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชน  โดยพิจารณาให้คะแนนจากองค์ประกอบ 
ด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านความปลอดภัย 
(๒) ด้านความสะอาด 
(๓) ด้านสภาพภูมิทัศน์ 
(๔) ด้านการให้บริการ 
(๕) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๖) ด้านการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
(๗) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
การกําหนดคะแนนและหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยอาจจะกําหนดเกณฑ์คะแนนข้ันต่ําในแต่ละด้าน  ให้แตกต่างกัน 
ตามขนาดของหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณก็ได้ 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเสนอ 
ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกาศเกียรติคุณต่อไป 

ข้อ ๘ หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  แบ่งเป็นสองระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หอพักเอกชนเกียรติคุณ   
(๒) หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น 
ข้อ ๙ หอพักเอกชนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นหอพักเอกชนเกียรติคุณตามขนาดของหอพักเอกชน

ตามข้อ  ๒  ต้องได้คะแนนจากการประเมินตามข้อ  ๗  มากกว่าร้อยละแปดสิบของผลคะแนนรวมทุกด้าน 
ข้อ ๑๐ หอพักเอกชนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นหอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่นตามขนาดของ

หอพักเอกชนตามข้อ  ๒  ต้องได้คะแนนจากการประเมินตามข้อ  ๗  เป็นลําดับที่หนึ่ง  และได้คะแนน
มากกว่าร้อยละเก้าสิบของผลคะแนนรวมทุกด้าน 

ข้อ ๑๑ หอพักเอกชนเกียรติคุณให้ได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับโล่  สัญลักษณ์  และใบประกาศตามระดับที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
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(๒) ได้รับการประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุและโทรทัศน์  
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานศึกษา 

(๓) ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการท่ีส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของการประกอบกิจการหอพักและผู้พัก 

ข้อ ๑๒ หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น  นอกจากมีสิทธิได้ รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ   
ตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา  
การคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  และการส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่ผู้พัก  
และการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการรักษาสุขอนามัยของหอพักเอกชน 

จํานวนเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่นจะได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ตรวจประเมินหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกปีตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณใดปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม   
ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕  แล้วแต่กรณี  ให้คณะกรรมการยุติการให้การสนับสนุนตามข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๒  
แก่หอพักเอกชนน้ันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  และให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปด้วย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

เดก
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้การประกาศเกียรติคุณและการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์   
หรือการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ  แก่หอพักเอกชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

เดก
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

- เรื่อง แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

- เรื่อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก 
 

- เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บัตรประจําตัวนายทะเบียน  ให้ทําด้วยกระดาษแข็งสีขาว  บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้ทําด้วยกระดาษแข็งสีฟ้า  โดยมีขนาดและลักษณะเป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

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

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 (ข) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๒) บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (ก) ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่มีอํานาจปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยหอพักทั่วราชอาณาจักร 
 (ข) ให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตของตน 
ข้อ ๓ ให้ผู้ประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ย่ืนคําขอตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่าย 

ไม่เกินหกเดือนก่อนวันย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว
ขนาดกวา้ง  ๒.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร  หน้าตรงและแต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  หรือเคร่ืองแบบ
ต้นสังกัด  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา 

ข้อ ๕ บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอายุที่ กําหนดไว้ในบัตร   
แต่ต้องไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันออกบัตร 

ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  พ้นจากตําแหน่งหรือสังกัด
ที่ระบุในคําสั่งแต่งตั้ง  ให้ถือว่าพ้นจากหน้าที่  และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นส่งคืน 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แก่ผู้ออกบัตรภายในสามวัน  นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง 
หรือพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอมีบัตรประจําตัวใหม ่

ตามพระราชบัญญตัิหอพัก พ.ศ. 2558 
 

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

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

แบบคําขอมีบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  และหรือ  หน้าข้อความท่ีใช้ 
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แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตหิอพัก พ.ศ. 2558 

 
 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
 

(ด้านหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สีขาว) 

 
 

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

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

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

ผู้ออกบัตร 

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

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

ตราประทับของส่วนราชการผู้ออกบัตร 

บัตรประจําตัวนายทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

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

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

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

รูปถ่ายขนาด 

2.5 X 3 
ซม. 
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แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตหิอพัก พ.ศ. 2558 

 
 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิหอพัก พ.ศ. 2558 
 
 

(ด้านหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สีฟ้า) 

 

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

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

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

ผู้ออกบัตร 

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

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

ตราประทับของส่วนราชการผู้ออกบัตร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

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

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

5.4 
ซม. 

8.4 ซม. 

รูปถ่ายขนาด 

2.5 X 3 
ซม. 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๓  ของกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

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

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

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

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

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

ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบ หพ. ๑  

 ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ     
 

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

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

เรียน   นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบอนุญำต 
 

          ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย    สถานศึกษาของรัฐ      สถานศึกษาเอกชน  
 

                ใบอนุญาตเลขที่......................................... ณ วันที่ ............. เดือน ..................................... พ.ศ. ........... 
 

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

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   

 

          ๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ   
    หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

    ระเบียบประจ าหอพัก 
 

    แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก                 

    ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
     หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นหอพัก 
    โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
    ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณ ี
    

    แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
 

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

 

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

ส าเนา ... 
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    ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
           

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
    นิติบุคคล 
    ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

    หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
    มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพัก  
 

    ระเบียบประจ าหอพัก     

    แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
  

    ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
    หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เพ่ือใช้เป็นหอพัก 
    โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
    ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
  

    แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน   

    เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                               (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .......... 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

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

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

.................................................................................... 

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ. ๑ - ๑  

(ข้อ ๓ วรรคท้าย) 

ครุฑ 

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

เลขทะเบียน...................... 

ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้ 

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

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

                                                      (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบ หพ. ๒  

 ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน     
 

   

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

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

เรียน   นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

          ๑.๑ สถานะของบุคคล     บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล   
 

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

             
          

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   
          ๒.๑ บุคคลธรรมดา   
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสอืเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
 

              หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
              มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
              ระเบียบประจ าหอพัก 

 

              แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
 

              ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
              เพ่ือใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
              ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
 

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

๒.๒ นิติบุคคล ... 

เดก
Typewritten Text
๑๔๑



- ๒ - 
 

          ๒.๒ นิติบุคคล 
               

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
              และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  

 

              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล   
 

              หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
              มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
              ระเบียบประจ าหอพัก 
 

              แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
 

              ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
              เพ่ือใช้เป็นหอพัก โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
              ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
   

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

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

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

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

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

 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

.................................................................................... 

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

เดก
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แบบ หพ. ๒ – ๑ 

(ข้อ ๕) 

  
ครุฑ 

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

เลขทะเบียน ...................... 

ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้  
                 

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

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

                              (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดก
Typewritten Text
๑๔๓

เดก
Typewritten Text



 

แบบ หพ. ๓  

 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน       
   

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

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

เรียน    นายทะเบียน 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

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

              
 

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

 ๒.๑ บุคคลธรรมดา   

                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
 

                 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
 

                 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ท่ีจะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้รับใบอนุญาต 
                 มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  

 

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

๒.๒ นิติบุคคล ... 
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- ๒ - 
 

 ๒.๒ นิติบุคคล 
 

                 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
                 ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
 

                 ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
                 นิติบุคคล 
 

                 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

                 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ท่ีจะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  
 

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

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

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

.................................................................................... 

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
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ค ำขอดัดแปลงหอพัก 

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

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

เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้ออนุญำตดัดแปลงหอพัก  

 

     ๑.๑  สถานภาพทางกฎหมาย      บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล 
 

                                              หอพักสถานศึกษาของรัฐ      หอพักสถานศึกษาเอกชน 
                                     

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

     ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
          
 

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

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอดัดแปลงหอพัก  

 

      ๒.๑ บุคคลธรรมดา     

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว   
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
 

              ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
 

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

      ๒.๒ นิติบุคคล 
 

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
              ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
 

ส าเนาบัตร ... 

แบบ หพ. ๔  
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              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  

 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
   

              ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน (ตรวจสอบ) 
 

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

      ๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
 

              ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา    
  

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

 

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

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

.................................................................................... 

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
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๑๔๗
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ค ำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 

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

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับใบอนุญำต 
 

      ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย     หอพักสถานศึกษาของรัฐ       หอพักสถานศึกษาเอกชน 
 

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

      ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
                 

      ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
 

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

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

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
 

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

      ๒.๒ นิติบุคคล            

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

            

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

แบบ หพ. ๕  
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      ๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
              ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

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

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

              เปลี่ยนประเภทหอพัก  จากเดิมประเภทหอพัก.........................เป็นประเภทหอพัก....................... ........  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 

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

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ. ๖  

 ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ     
 

 

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

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำต 
     ๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
         ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย      หอพักสถานศึกษาของรัฐ         หอพักสถานศึกษาเอกชน    
  

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

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

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

             
          

     ๒. สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต 
         ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย     สถานศึกษาของรัฐ     สถานศึกษาเอกชน                                          

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

         ๒.๓ ที่อยู่สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต 
 

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

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอโอนและรับโอนใบอนุญำต   
 

๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ    

 

    หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด     
    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

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

๒.๒ สถานศึกษา ... 
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      ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
 

    ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา  
 

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

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 

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

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

 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

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

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

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

 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

.................................................................................... 

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

เดก
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แบบ หพ. ๗  

 ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน     
 

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

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำต 
     ๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
 

         ๑.๑ สถานะของบุคคล      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล    
  

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

             
          

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

     ๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต 
         ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล   

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

             
          

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

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอโอนและรับโอนใบอนุญำต   
 

         ๒.๑ บุคคลธรรมดา 
 
  

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
 

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

๒.๒ นิติบุคคล ... 
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         ๒.๒ นิติบุคคล 
 

            ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน  
                 และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
            ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 

            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัว 
                 คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

            ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

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

           

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

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

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

เดก
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๑๕๓



 
 

แบบ หพ. ๘  
  

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก 
  

   

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

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบแทนใบอนุญำต 
 
                      

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

             
          

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

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 

       ๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ 
                หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
                ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................. ................................  
       ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
                ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 

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

                ส าเนาหนังสอืแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 

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

 
๒.๓ บุคคลธรรมดา ... 

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

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

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ทีต่รงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

เดก
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แบบ หพ. ๙  

 ค ำขอรับใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน     
 

 

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

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

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

             
          

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   

 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

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

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

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

ความเห็น ... 

เดก
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                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

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

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

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

 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 

เดก
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รูปถ่าย 

ผู้ได้รับอนุญาต 

ตราประทับ 
อปท.แต่ละท้องถิ่น 

แบบ หพ. ๙ – ๑  

(ข้อ ๒๙) 

  
ครุฑ 

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

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

ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้  
 

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

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

               (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบ หพ. ๑๐  

 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน       
    

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

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

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

             
          

            ๑.๓ ที่อยู่ของผู้ต่ออายุใบอนุญาต 
 

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

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

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

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

ความเห็น ... 
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                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
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แบบ หพ. ๑๑  
  

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 
  

   

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

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบแทนใบอนุญำต 
 
                      

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

             
          

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

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

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 
 

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

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

ความเห็นของ ... 
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                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

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

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

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

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

.................................................................................... 

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

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

๑. ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหน้าสํานักปลัด   
และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  สําหรับในเขตเทศบาล 

๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้อํานวยการ 
กองสวัสดิการสังคม  หัวหน้าสํานักปลัด  และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหอพัก  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

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

๔. ปลัดเมืองพัทยา  รองปลัดเมืองพัทยา  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  ผู้อํานวยการส่วนสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม  และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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อ่ืนๆ 
 

- การเปรียบเทียบคดี 
 

   - การตรวจหอพักและการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558 
 



 



การเปรียบเทียบคดี 
 
     พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 หมวด 7 บทกําหนดโทษ กําหนดให้มีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบซ่ึงกําหนดไว้ในมาตราดังต่อไปน้ี 
       มาตรา ๙๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้  เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     มาตรา ๙๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๕ ให้ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปน้ี 
     (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการตํารวจ 
ภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปน้ี 
(4) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอ่ืน เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรบัตามคํา

เปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
ดังน้ัน ขั้นตอนหรือวิธีการเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังน้ี 
เมื่อพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 หรือความผิดเกิดขึ้น 

หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตจังหวัดอ่ืน 
  1. แจ้ง หรือตักเตือนให้แก้ไข ให้ดําเนินการภายในกําหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
  2. หากมีการแจ้ง หรือตักเตือนแล้ว ผู้กระทําความผิดไม่แก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใด 
  3. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยาน หลักฐานต่างๆ เช่น มีภาพถ่ายอาคารสถานที ่
มีนักเรียน นักศึกษาเข้าพัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า หรือพยานหลักฐานอ่ืนๆ พอสันนิษฐานได้ว่ามีผู้กระทํา
ความผิดตามกฎหมายหอพัก หรือมีการแจ้งว่ามีการกระทําความผิดพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. 2558  
โดยให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือประกอบสํานวนคดี 
  4. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้กระทําความผิดเป็นหนังสือ มาให้ถ้อยคํา หรือสอบสวน  
ตามข้อกล่าวหาภายในกําหนดเวลา 
  5. เมื่อสอบสวนแล้วให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทําความผิด และชี้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ว่า คดีมีการเปรียบเทียบปรบัได้ และถ้ายินยอมเปรยีบเทียบคดีก็จะยุติ หากไม่ยินยอมก็จะถูกดําเนินคดี
ต่อไป  
  6. ให้จัดทําบันทึกรายงานต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ว่ามีผู้กระทําความผิด 
ตามพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และผู้กระทําความผิดยินยอมที่ให้เปรียบเทียบ โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนออัตราโทษเปรยีบเทยีบคดีตํ่าสุดถึงสูงสุด ให้คณะกรรมการเปรียบเทยีบว่าคดีมีการ
เปรียบเทียบในอัตราเปรยีบเทียบอยา่งไร 
  7. หากมีการแจ้ง ตักเตือน เป็นหนังสือแล้ว ผู้กระทําความผิดไม่ให้ความร่วมมือ  
ให้ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป (กรณีไม่สามารถ
ติดต่อเจ้าของหรือติดต่อผู้กระทําความผิดได้โดยตรง) 
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บันทึกการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 
-------------------------------- 

คดีเลขที่            /25         . 
        คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

วันที่        เดือน                     พ.ศ.               . 

                                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวโทษ 
ข้อกล่าวหาระหว่าง 

                                                                    ผู้ต้องหา 
  กล่าวหาว่า เมื่อวันที่           เดือน                      พ.ศ.               เวลา                      น. 
ผู้ต้องหาคือ                                                                                                                         . 
ได้กระทําการ                                                                                                                       . 
ซ่ึงผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทุกประการ และยินยอมให้ทําการเปรียบเทียบ เหตุเกิดที่ 
                                                    เลขที่                    ตรอก/ซอย ถนน                                    . 
แขวง                                              เขต                                        กรุงเทพมหานคร/จังหวัดอ่ืน    

    บันทึกน้ีได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง และได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

ลงช่ือ                                                      ผู้ต้องหา 
      (                                                      ) 
ลงช่ือ                                                   พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวโทษ 
      (                                                      ) 

       ลงช่ือ พยาน 
                       (                                                      ) 
       ลงช่ือ พยาน 
                          (                                                      ) 
 
คําสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี
 

ให้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา 
เป็นเงิน                                              บาท 
(                                                          ) 
 
ลงช่ือ                                                    . 
(                                                          ) 
ตําแหน่ง                                                 . 

ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว 
 

     ยินยอมชําระค่าปรับ ตามใบเสร็จรับเงิน 
         เล่มที่              เลขที่                    . 
    ไม่ยินยอมชําระค่าปรับ 
    ขอเล่ือนระยะเวลาชําระค่าปรับ 
 
ลงช่ือ                                               ผู้ต้องหา 
(                                                              ) 
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การตรวจหอพักและการจับกุมผู้กระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

************** 
 

  1. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 หมวด 5 นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติ ดังน้ี 
  มาตรา ๗๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที ่ดังต่อไปน้ี 
    (๑) เข้าไปในหอพักเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
    (๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบ 
กิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
    (๓) เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก หรือบุคคลที่ทํางานในหอพักมาให้ถอ้ยคํา 
หรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการหอพัก 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกและต้องไม่กระทําการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ใน
สถานที่น้ัน 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ในท้องที่ที่สถานที่น้ันต้ังอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้ 
    มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ 
ให้บุคคลซ่ึงเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที ่
แสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกครั้ง 
    บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที ่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
    มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  2. เมื่อมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 หรือความผิดเกิดขึ้น 
หรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจร่วมตรวจหอพักและจับกุม
ผู้กระทําความผิดแจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึงข้อกล่าวหา และชี้แจงให้ผู้ถูกจับกุมทราบว่าเป็นความผิดที่
เปรียบเทียบได้พร้อมกับสอบถามความยินยอมให้ทาํการเปรยีบเทียบ 
  3. ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้ทําการเปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคํา 
หรือสอบสวนตามข้อกล่าวหาภายในกําหนดเวลาและรายงานให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีว่ามีผู้กระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และผู้กระทําความผิดยินยอมที่ให้เปรียบเทยีบ โดยให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออัตราเปรียบเทยีบคดีเพ่ือให้คณะกรรมการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดต่อไป 
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  4. ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่าย
ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่ได้ร่วมตรวจหอพักและจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบญัญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจับกุมนําตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวน
เพ่ือดําเนินคดีต่อไป 
  5. ความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มีโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี และปรับไม่
เกินสามแสนบาท ซ่ึงกรณีโทษปรบัเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสิบหา้
วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทยีบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
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