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คานา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ตามที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ การดาเนินการกากับดูแล
กิจ การหอพัก ถื อว่าเป็ น อีกภารกิจ หนึ่ งในอานาจหน้าที่ที่ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จะต้องดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพในการจั ด บริ ก ารสาธารณะตามอ านาจหน้ า ที่
และตามภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ได้ดาเนิน การปรับปรุงคู่มือมาตรฐานหอพัก เนื่องจาก
ได้มีการตราพระราชบั ญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ ยนแปลงของบริบทสั งคม เศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนั้น การปรับปรุงคู่มือมาตรฐานครั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการก ากั บ ดู แ ลหอพัก ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และเพื่ อให้ เจ้ า หน้า ที่ ผู้ ป ฏิ บัติ ง าน
มีความเข้าใจในการรับคาร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการหอพัก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่น ได้จัดท าคู่มือ แนวทางมาตรฐานหอพัก และหวั งเป็น อย่างยิ่งว่ า
คู่มือ มาตรฐานหอพั กที่ ได้ป รั บ ปรุ ง ในครั้ งนี้ จะเป็น ประโยชน์ กับองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในการเพิ่ ม
ศักยภาพการบริ ห ารและบริ การสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้อ ย่างมีคุณ ภาพ
และมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมา
หนึ่งในทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติคือเยาวชน การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการ
หล่อหลอมเยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นกาลัง ที่สาคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองทาให้เด็กและเยาวชนอาจต้องย้ายถิ่นและห่างไกล
จากครอบครัว จึงมีความเสี่ยงที่จะทาให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือถู กชัก
จูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ หอพักเป็นสถานที่ที่เด็กและเยาวชนจะต้องพึ่งพาเป็นที่พักอาศัยในยามที่ห่างไกล
จากครอบครัว จึงควรเป็นสถานที่ที่มีความสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยสูง
หอพั ก จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี รู ป แบบการจั ด การที่ เ หมาะสม โดยต้ อ งค านึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสง ค์ ห ลั ก และ
วัตถุป ระสงค์ร องของการจัดบริ การหอพัก หอพักควรช่วยเสริมสร้างและพัฒนาลั กษณะนิสั ยของเด็กและ
เยาวชนที่เอื้ออานวยต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความสะดวกสบาย มีมาตรฐานให้เอื้อต่อการพักอาศัยมีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยใน
1.2 วัตถุประสงค์
1. ประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการกากับดูแล และการพัฒนากิจการหอพักได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักการที่เกี่ยวข้อง
1.2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถใช้แนวทางจากมาตรฐานหอพัก ในการกาหนด
นโยบายการบริหารงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และสอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้คู่มือมาตรฐานหอพักเป็นแนวทางในการสั่งการ
กาหนดนโยบายการกากับดูแล ส่งเสริม ความร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการ
ลงทุนในการพัฒนาและสร้างหอพักมาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้กากับดูแล
2.1. คู่ มื อ มาตรฐานหอพั ก จะเป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ช่ ว ยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีลาดับขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจนและสามารถตอบข้อสงสัย
ของเจ้าของกิจการหอพักและประชาชนผู้รับบริการจากกิจการหอพักได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละพื้นที่
2.2. คู่มือมาตรฐานหอพักจะเป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถกากับดูแลให้
หอพักมีมาตรฐานที่เหมาะสมและสามารถจะกาหนดเงื่อนไขเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้หอพักมี
การพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้นได้
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3. ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น

3.1. เป็นการสร้างมาตรฐานการกากับดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่จาเป็นต้องอาศัยอยู่ ในหอพัก
ระหว่างการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2. ประชาชนที่เ ป็ น ผู้ ป กครองซึ่ งถื อว่ า เป็ นผู้ รั บบริก ารสามารถจะใช้ คู่ มือ มาตรฐานหอพั กเป็ น
แนวทางในการตรวจสอบหอพักและการดาเนินงานกากับดูแลหอพักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.3. เป็นการสร้างหลักประกันเชิงคุณภาพชีวิตสาหรับเด็กและเยาวชนทาให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ
และสบายใจต่อการส่งบุตรหลานไปศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างพื้นที่
3.4. ผู้ประกอบการหอพัก สามารถจะใช้คู่มือมาตรฐานหอพักเป็นแนวทางจัดการและพัฒนาหอพัก
ของตนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
การดาเนินการจัดทามาตรฐานหอพักครั้งนี้จะครอบคลุมภารกิจการกากับดูแลกิจการหอพัก ดังนี้
1. ด้านการอนุญาตจัดตั้งหอพักและการแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก
2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้างหอพัก
3. ด้านการกากับดูแลควบคุม การร้องเรียน การเปลี่ยนแปลงประเภทหอพักและการเพิ่มเติม
หอพักของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ด้านการส่งเสริมพัฒนาหอพักให้ได้มาตรฐาน
1.4 คานิยาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงแห่งพระราชบัญญัติหอพัก (พ.ศ.2558) และประกาศ
ตามพระราชบัญญัติหอพัก (พ.ศ.2558)
มาตารา 4 “หอพัก” หมายความว่า สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการ
เรียกเก็บค่าเช่า
“ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมี
อายุไม่เกิน 25ปี
“หอพักสถานศึกษา” หมายความว่า หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา
“หอพักเอกชน” หมายความว่า หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
“ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก ตาม
พระราชบัญญัตินี้
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“ผู้ จั ด การหอพั ก ” หมายความว่ า ผู้ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลหอพั ก สถานศึ ก ษาหรื อ หอพั ก เอกชน
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพื่อประกันความเสียหาย
ที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการปูองกันการใช้สารระเหยและกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ” เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
“นายทะเบียน” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(4) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(5) ผู้ บริหารท้องถิ่นหรือหั วหน้าคณะผู้ บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งสาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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บทที่ 2
สถานการณ์เด็กเยาวชนในสังคมไทยและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหอพัก
2.1 สถานการณ์เด็กเยาวชนในสังคมไทย
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย
ของ “เด็ก” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ส่ วน “เยาวชน” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ
สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ โดยผลการศึกษาโครงสร้างประชากรเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
จากข้อมูลของสานักบริหารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พบว่า พ.ศ. 2560 ประเทศไทย
มีประชากรเด็กและเยาวชนจานวน 21,829,281 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98 ของประชากรทั้งประเทศ โดยมี
รายละเอียดของประชากรเด็กและเยาวชนดังตางรางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรเด็กเยาวชนจาแนกชาย - หญิง
ประชากร
ชาย(คน)
หญิง (คน)
รวม
ร้อยละ
เด็ก (0-17 ปี)
7,301,372
6,905,564
14,206,936
21.46
- 0-5 ปี
2,334,464
2,203,585
45,308,049
- 6-12 ปี
2,868,220
2,709,665
5,577,885
- 13-17 ปี
2,098,688
1,992,314
4,091,002
เยาวชน (18-25 ปี)
3,893,369
3,728,976
7,622,345
11.52
อายุ 25 ปีขึ้นไป
21,270,165
23,089,057
44,359,222
67.02
ประชากรทั้งประเทศ
32,464,906
33,723,597
66,188,563
100
(ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อ้างถึงใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน, ธันวาคม 2560)
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประชากรเด็กมีจานวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง เช่นเดียวกับประชากร
เยาวชนที่มีจานวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง หรือกล่าวได้ว่าประชากรเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีจานวน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ขณะที่ประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปมีจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่ง สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มโครงสร้างประชากรของสังคมไทยในอนาคตจะมีประชากรชายมากกว่าหญิง
หากพิจารณาโครงสร้างประชากรเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 5 ปีย้อนหลังระหว่างพ.ศ. 2556 2560 พบว่า มีจานวนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับจานวนประชากรทั้งประเทศ ดังภาพเปรียบเทียบต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจานวนเด็กและเยาวชนย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
(ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อ้างถึงใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน, ธันวาคม 2560)
สถานการณ์สังคมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอันเป็นผล
มาจากโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทุกหนแห่งเข้าด้วยกัน
ซึ่งก่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม
ของผู้คนในสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทาได้สะดวกรวดเร็วเกิดการผสมผสานทาง
วั ฒ นธรรม การอพยพเคลื่ อ นย้ า ยของประชากรเข้ า สู่ เ ขตเมื อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ลั ก ษณะของครอบครั ว
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น เป็นต้น ผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า วล้ ว นแต่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ค นในสั ง คมอย่ า งมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกลุ่ ม เยาวชน
ซึง่ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงข้างต้นได้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์เสี่ยงต่อพฤติกรรม
และสวัสดิภาพของของเด็กเยาวชนในสังคมไทย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ามีสถานการณ์เสี่ยงที่สาคัญ 4 สถานการณ์
ได้แก่ การใช้สารเสพติดในเด็กเยาวชน อนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กเยาวชน โรคติ ดการพนันในเด็กและเยาวชน
และภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในเด็กเยาวชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน
จากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจาปี 2559 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ พบว่า สภาพการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ของเด็กเยาวชน
ในสั ง คมไทยมี พฤติกรรมการใช้ส ารเสพติด ได้แก่ การสู บบุห รี่ การดื่มสุ ร าหรือ เครื่อ งดื่มที่ มีแอลกอฮอล์
และการใช้ยาเสพติดให้โทษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.1 การสู บ บุ ห รี่ พบว่า กลุ่ ม เด็ก เยาวชนมี พฤติก รรมการสู บบุ ห รี่ เ พิ่ม มากขึ้ นอย่ างต่อ เนื่ อ ง
โดยผลการส ารวจของส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในปี พ.ศ. 2558
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 พบว่า กลุ่มเด็กเยาวชนในช่วงอายุ 15 – 24 ปี มีการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น
จากเดิมเป็นร้อยละ 15.2 สวนทางกับการสูบบุหรี่ของประชากรทั้งประเทศที่มีสัดส่วนลดลง จากร้อยละ 20.7
เป็นร้อยละ 19.9 (ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจาปี 2558, สิงหาคม 2559) ขณะที่ผลการ
สารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2557 พบว่า กลุ่มเด็กเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกที่อายุน้ อยลงจาก
เดิม โดยปี พ.ศ. 2550 เด็กเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ย 16.8 ปี แต่ในปี พ.ศ.2557 ลดลงเป็นอายุ 15.6 ปี
เท่านั้น (ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจาปี 2557, ม.ป.ป.)
ขณะเดียวกันผลการสารวจกลุ่มนักเรียนอายุ 13-17 ปี ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ถึงมัธยมตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 ทุกสังกัดการศึกษาของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ในปี 2559 พบว่ามีเด็กสูบและติดบุหรี่ขั้นงอมแงม (Addicted to Cigarette
Smoking) ร้อยละ 5.8 หรือจานวนประมาณ 230,000 คน และมีเด็กที่ติดบุหรี่อย่างหนัก (Heavily Addicted
to Cigarettes) อีกร้อยละ 2.4 หรือจานวนประมาณ 96,000 คน โดยสาเหตุที่ทาให้วัยรุ่นสูบบุหรี่มีหลาย
ปัจจัย ทั้งปัจจั ยเชิงพัฒนาการตามช่วงวัย ของเด็กเยาวชนที่มีลั กษณะพฤติกรรมการอยากรู้อยากลองและ
การพยายามแสวงหาตัวตนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นผลมาจาก
กลุ่มเพื่อนและการเลียนแบบเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและปัจจัยจากสารนิโคติน (Nicotine)
ในบุหรี่ที่ส่งผลให้เกิดการเสพติดได้ง่าย (สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ อ้างถึงใน พัชรี บุญขา, มิถุนายน 2560)
1.2 การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากผลการสารวจสภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และ
ภาพรวมปี 2560 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า พฤติกรรมการดื่มสุรา
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนช่วงอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชน
(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2561)
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ขณะเดียวกันผลการสารวจของกรมควบคุมโรค (มิถุนายน, 2559) พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547
มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี นอกจากนี้ผลการ
สารวจยังชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที
เท่านั้นก็สามารถเดินทางถึงร้านค้าที่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
โดยปั จ จั ย ที่ ส่ งเสริ มให้ มีก ารดื่ม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ใ นสั ง คมไทย มี ส าเหตุที่ ส าคั ญมาจาก
พฤติกรรมการอยากรู้อยากลองการชักชวนหรือค่านิยมของกลุ่มเพื่อนการสังสรรค์ในงานประเพณีวัฒนธรรม
ด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาด้วยการนาเสนอภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สื่อถึงความสนุก
สนานรื่นเริงและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่ทาให้มึนเมาเกิดความผ่อนคลายลืม
ความทุกข์ไปชั่วขณะ นอกจากนี้สารแอลกอฮอล์ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ผู้ดื่มเสพติดได้โดยง่ายอีกด้วย
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป. )
โดยผลการศึกษาเรื่องข้อเท็จจริงและตัวเลข : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัย
ปัญหาสุราของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าเด็กเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อายุเฉลี่ย 20.8 ปี
โดยเพศชายจะเริ่ ม ดื่ ม เร็ ว กว่ า เพศหญิ ง โดยพฤติ ก รรมดั ง กล่ า วในกลุ่ ม เด็ ก เยาวชนมี ส าเหตุ ที่ ส าคั ญ
3 ประการ ได้แก่ การเข้าสังคม/การสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 41.9 การเลี ยนแบบเพื่อน/เพื่อนชักชวนให้ดื่ม
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และความต้องการทดลองดื่มด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 24.4 ตามลาดับ (พฤศจิกายน ,
2559) จะเห็ น ได้ ว่ า มี ปั จ จั ย จ านวนมากทั้ ง ทางพฤติ ก รรมตามช่ ว งวั ย และปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนอย่างมาก
1.3 ยาเสพติดให้โทษ พบว่าสถานการณ์เด็กเยาวชนมีการใช้ยาเสพติดให้โทษและผิดกฎหมาย
จานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสถิติคดีฐานความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติดในปี พ.ศ. 2554
พบว่า มีเด็กเยาวชนต้องคดีจานวน 13,846 คนและมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจากปี พ.ศ. 2551
โดยคดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine) เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี คิดเป็น
ร้อยละ 69.5 กระท่อม (Kratom) คิดเป็นร้อยละ 13.6 และกัญชา (Cannabis, Marihuana, Ganja) คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 ตามลาดับ (การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2554 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2554 อ้างถึงใน คุณภาพชีวิตเด็ก, ธันวาคม 2556)
อีกทั้งข้อมูลจากระบบรายงานการบาบัดรัก ษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
(บสต.) ของศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามกรมสุขภาพจิต พบว่า ในปี 2556-2558 สถิติการเข้ารับ
การบาบัดรักษาของคนไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่พบว่าผู้เข้ารับบาบัดรักษาเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50 รวมถึงยังพบอีกว่า เด็กเยาวชนมีการเริ่มใช้สารเสพติดให้โทษ
ครั้งแรกที่อายุน้อยลง (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต , 2559 อ้างถึงใน
ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต, มิถุนายน 2559)
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สถานการณ์การใช้สารเสพติดให้โทษในกลุ่มเด็กเยาวชนที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
สอดคล้ อ งกั บ คาแถลงของประธานกรรมาธิก ารสั งคมกิ จการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิก าร และ
ผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่นาเสนอให้เห็นว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดสารเสพติด
ให้โทษที่เข้ารับการบาบัดรักษาจานวนกว่า 2.7 ล้านคน ซึ่งมีเด็กเยาวชนกว่า 3 แสนคนและประเทศกาลัง
เผชิญกับสถานการณ์เด็กเยาวชนที่ติดสารเสพติดที่อายุน้อยลงจากเดิม ต่าสุดเพียง 11 ปี และพบว่ามีเด็ก
อายุเพียง 7 ปี เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดอีกด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, มกราคม 2561)
จากสถานการณ์การใช้สารเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน ทั้งการสูบบุหรี่ การดื่ม
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพติดให้โทษ พบว่า มีสภาพการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นในทุก
รูปแบบและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงจานวนของเด็กเยาวชนที่ใช้สารเสพติด และอายุเฉลี่ยใน
การใช้สารเสพติดที่น้อยลงจากเดิม ในขณะที่แนวโน้มของการใช้สารเสพติดของประชากรกลุ่มอื่นในสังคมลด
น้อยลง นอกจากนี้ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ได้ส่งผลกระตุ้นพฤติกรรมตามช่วงวัยของ
เด็กเยาวชนให้ใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้น เช่น พฤติกรรมการอยากรู้อยากลอง การแสวงหาการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อนและสังคม สภาวะความเครียดในกลุ่มเด็กเยาวชน ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางสังคมก็มีสภาวะเสี่ยง
ต่อการใช้สารเสพติดของเด็กเยาวชนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่น การมีแหล่งจาหน่ายสารเสพติดใกล้ที่พักอาศัย
ค่านิยมการสังสรรค์หรือการผ่อนคลายด้วยสารเสพติด การชักชวนของเพื่อน การเลียนแบบจากโฆษณาหรือตัว
แบบทางสังคม เป็นต้น
2. อนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กและเยาวชน (Reproductive Health)
สถานการณ์ อ นามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ใ นเด็ ก และเยาวชน ถื อ เป็ น สถานการณ์ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง
ที่ส่งผลต่อพัฒนาการและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน โดยผลการสารวจสถานการณ์
อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนปี 2559 ของกรมอนามัย สานักอนามัยเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
พบว่ า อั ต ราการคลอดของเด็ ก และเยาวชนอายุ 15-19 ปี เ มื่ อ เที ย บกั บ จ านวนประชากรวั ย 15-19 ปี
จานวน 1,000 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2559 โดยภาพรวมมีจานวนลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ยังถือว่า
อยู่ในสัดส่วนที่มีจานวนมาก ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
(ที่มา: กรมอนามัย สานักอนามัยเจริญพันธุ์, สิงหาคม 2560)
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ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีสถิติการคลอดบุตรของกลุ่มดังกล่าวสูงมากเป็นอันดับสอง
ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งการคลอดบุตรในช่วงวัยดังกล่าวนั้นส่งผล
กระทบในหลายด้านต่อแม่และเด็กอย่ างมาก เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การตั้งครรภ์ในช่ว งอายุ 15-19 ปี
ถือเป็นช่วงเริ่มต้นของวัยเจริญพันธุ์ซึ่งร่างกายยังไม่พร้อมสาหรับการตั้งครรภ์ที่แข็งแรงและปลอดภัยต่อแม่และ
เด็กเองเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ตัวแม่และเด็กเองมีปัญหาสุขภาพได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิง
ที่ตั้งครรภ์ในวัยอื่น เช่น ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ การเพิ่มโอกาส
ของการผ่าตัดคลอดบุตร เป็นต้น ขณะเดียวกันการตั้งครรภ์ในช่วงวัยดังกล่าวมักเป็นความไม่พร้อมของเด็ก
และเยาวชนในการเลี้ยงดูบุตรภายหลังคลอด ซึ่ง มักจะนาไปสู่ปัญหาการทาแท้งที่ไม่ปลอดภัยทั้งต่อตัวแม่และ
เด็กเองที่มีความเสี่ยงสูงต่อเกิดปัญหาการพิการหรือเสียชีวิตของแม่และเด็กมากขึ้นตามไปด้วย (โครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, กันยายน 2557)
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ไม่เพียงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสมกับ
พัฒนาการและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(Sexually transmitted infections; STIs) เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยสถิติอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อทาง
เพศสั มพัน ธ์ในเด็กและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2559 โดยสานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค (กระทรวงสาธารณสุขอ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
มีนาคม 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีอัตราการปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบอัตราปุวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี
(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2561)
สถิติ ดังกล่ าวข้างต้นได้มีการรายงานเพิ่มเติม โดยส านักระบาดวิทยากรมควบคุ มโรค ในปี พ.ศ. 2559
เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมาก จานวน 8 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส (Syphilis) หนองใน (Gonorrhea)
หนองในเที ย ม(chlamydia
infection) แผลริ ม อ่ อ น(chancroid) ฝี ม ะม่ ว ง (lymphogranuloma
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venereum: LGV) เริมที่อวัยวะเพศ (genital herpes) หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital wart,
Condyloma acuminata) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (สานักอนามัยเจริญพันธ์, กรกฎาคม 2560)
นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)ของกลุ่ม
เยาวชนในประเทศได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกาลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี
(HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70 ของจานวนดังกล่าวเป็นกลุ่มเยาวชน ประกอบกับ
รายงานเรื่อง “2012 UNGASS Global AIDS Response Country Progress Report in Thailand” ได้ชี้ให้เห็นว่า
เด็กและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี เป็นผู้ปุวยในกลุ่มดังกล่าวมากที่สุดไทย (Methee Sriphuttha, 2556) เช่น
เดี ย วกั บ ข้ อ มู ล สถานการณ์ ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ( HIV) รายใหม่ ใ นประเทศไทย พ.ศ. 2560 จากกระทรวง
สาธารณสุข ที่พบว่า กว่าร้อยละ 52 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และ
จานวนดังกล่าวเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี กว่าถึงร้อยละ 55 (Workpoint Advertorial, มีนาคม
2561)
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าวเป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัยโดยผล
การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบสาเหตุภาพรวมที่ทา
ให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ได้แก่ (1) พฤติกรรมการเลียนแบบจากกลุ่มเพื่อนและสื่อต่าง ๆ
ร้อยละ 73.9 (2) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 73 (3) การพักอาศัยอยู่ตามลาพังโดยไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย
ร้อยละ 72.7 (4) การขาดความรู้เรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง ร้อยละ 67.8 (5) ขาดความรักความ
เอาใจใส่จากครอบครัว ร้อยละ 66.3 (6) ถูกล่อลวง/โน้มน้าว/บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 56.6 และ (6)
ผู้ปกครองไม่ได้สอน/แนะนาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยร้อยละ 66.3 ตามลาดับเช่น เดียวกับงานศึกษา
เรื่อง “วัยรุ่นไทยกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควร” (ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ ,
2560) ที่จาแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่
(1) ปั จ จั ย น า (predisposing factors) เกี่ ยวข้ องกับปั จจั ยด้า นพั ฒ นาการหรื อพฤติก รรม
ที่ติดตัวมาของเด็กเยาวชนแต่ละบุคคล โดยทั่วไปช่วงวัยดังกล่าวเป็นวัยที่มีการหลั่งฮอร์โมนเพศมากกว่าปกติ
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจต่อการทากิจกรรมทางเพศมากขึ้นตามไปด้วย โดยพบว่า “การอยากรู้
อยากลอง” เป็ น สาเหตุที่ ท าให้ เ ด็ ก มีเ พศสั ม พั น ธ์ค รั้ ง แรกสู ง ถึง ร้ อ ยละ 51 และได้ น าเสนอว่ า พฤติ ก รรม
การมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเพื่อน กล่าวคือ เด็กและเยาวชน
หญิ ง มี แ นวโน้ ม จะมี เ พศสั ม พั น ธ์ ไ ด้ ม ากขึ้ น เป็ น สองเท่ า หากรั บ รู้ ว่ า เพื่ อ นส่ ว นใหญ่ มี เ พศสั ม พั น ธ์ แ ล้ ว
เมื่อเทียบกับเด็กและเยาวชนที่รับรู้ว่าเพื่อนมีเพศสัมพันธ์น้อย (รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ์ ,
2557 อ้างถึงใน ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2560)
(2) ปัจจัยเสริม (reinforcing factors) เป็นปัจจัยที่มาจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือ
มีอิทธิพลต่อตัวเด็กและเยาวชน เช่น บุคคลครอบครัว กลุ่มเพื่อน บุคคลที่ ชื่นชอบ เป็นต้น โดยได้พบว่าปัญหา
สัมพันธ์ภาพภายในครอบครัวที่ไม่ดี เช่น การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ ส่งผลให้
เด็ ก และเยาวชน มี โ อกาสมี เ พศสั มพั น ธ์ม ากถึ ง 5.7 เท่า เมื่อ เทีย บกับ เด็ก ที่ มีสั ม พัน ธ์ ภ าพในครอบครั ว ดี
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(นิยม จันทร์นวล, เมรีรัตน์มั่นวงศ์, พลากรสืบสาราญ, และสุบรรณ สิงห์โต,2557 อ้างถึงใน ปัญญ์กรินทร์
หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2560)
(3) ปัจจัยเอื้อ (enabling factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่รอบตัว
เด็กและเยาวชน เช่ น สภาพแวดล้ อมในชุ มชน ค่านิ ยมความเชื่อ สื่ อมวลชน/สื่ อในอินเตอร์เ น็ต เป็นต้ น
โดยพบว่า “การอยู่ตามลาพัง” ของเด็กเยาวชนสองต่อสอง เพิ่มโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ได้สูงมากขึ้นโดยมี
รายงานพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ในเด็กเยาวชนมีสาเหตุมาจากการอยู่ด้วยกันสองต่อสองตามลาพัง ร้อยละ
32.20 (วีระชัย สิทธิปิยะสกุล , พิชานัน หนูวงษ์, รัชนี ลักษิตานนท์, และเบ็ญจา ยมสาร, 2556 อ้างถึงใน
ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2560)
3. โรคติดการพนันในเด็กและเยาวชน (Adolescent Pathological Gambling)
การติ ด พนั น เป็ น สถานการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ สั ง คม ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดย เฉพาะ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งผลกระทบของการพนันมีผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
เยาวชนโดยตรงที่สามารถทาลายสมองของเด็กเยาวชนได้อย่างถาวร ซึ่งมีผลการศึกษาจานวนมากที่ยืนยันว่า
การติดพนันส่งผลเปลี่ยนแปลงทางสมองได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาเสพติด รวมถึงเบี่ยงเบนความสนใจต่อการ
เรี ย น หรื อ การพัฒ นาที่ เหมาะสมกับ เด็ กและเยาวชนมากยิ่ งขึ้ น ในปัจ จุบั น (เดลิ นิ ว ส์ อ อนไลน์ อ้ างถึง ใน
gidanan ganghair, พฤษภาคม 2559)
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศกาหนดให้ “พฤติกรรมติดการพนัน” จัดเป็นความผิดปกติทาง
จิตชนิดหนึ่งในกลุ่มความผิดปกติของการควบคุมแรงผลักดัน ที่เรียกว่า Impulse Control Disorder โดยเรียก
พฤติกรรมดังกล่าว่า “พาโธโลจิคอล แกมบลิ้ง” (Pathological Gambling) โดยลักษณะอาการของผู้ปุวยจะ
หมกหมกมุ่นกับการพนัน หรือขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง ผู้ปุวยจะรู้สึกมีความสุขขณะได้เล่น
การพนันและต้องการเล่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2554)
สาหรับสถานการณ์การติดพนันของเด็กเยาวชนในสังคมนั้น รายงานวิจัยเรื่อง “เยาวชนกับการพนัน:
ปัจจัยเสี่ยง ความเปรยางค์ และผลกระทบทางสังคม” ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้แสดงให้เห็นว่า มีเด็ก
ระดับประถมศึกษาที่ติดการพนันกว่า 300,000 คนจากทั้งหมด 5 ล้านคน ส่วนเด็กเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษาติดการพนันกว่า 1.7 ล้านคนจากทั้งหมด 7 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทการพนัน
ฟุตบอลและเกมส์ออนไลน์ (สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูง อายุ
(2554 อ้างถึงใน กาญจน์นภา พงษ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมิภมร, มิถุนายน 2560)
อีกทั้งรายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นสถานการณ์นักพนันเยาวชนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่รุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากภาพดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4 สถิติจานวนเยาวชนที่เป็นนักพนันปี พ.ศ. 2552-2556
(ที่มา: ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, มิถุนายน 2560)
ในปี พ.ศ. 2560 จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจานวนนักพนันฟุตบอล 2.47 ล้านคน
และในจานวนดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี กว่า 6.09 แสนคน (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน อ้างถึง
ใน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2561)
โดยสาเหตุของการติดพนันของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่
เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งการเล่นพนันได้ง่าย และมีกระจายอยู่เป็นจานวนมากโดยการศึกษาเรื่อง
“เยาวชนกับการพนัน ในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ” ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ของเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่มีการพนัน กล่าวคือ เยาวชนที่เล่นการพนันส่วนใหญ่
มักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเล่นการพนัน เช่น ครอบครัวเล่นการพนัน มีแหล่งการพนันอยู่ภายในชุมชน
(สุพร อภินันทเวช, 2554) ขณะเดียวกัน การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรม
การเล่นพนันของเยาวชน ที่พัฒนามาจากพฤติกรรมการอยากรู้อยากลองและการเรียนรู้วิธีการเล่นจากกลุ่ม
เพื่อนวัยเดียวกันภายในโรงเรียน (Ladouceur, Dube, & Bujold, 1994; Korn .D, et.al, 2003 อ้างถึงใน
กาญจน์นภา พงษ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมิภมร, มิถุนายน 2560)
4. ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชน
สถานการณ์ปัญหาสุภาพจิตของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรง
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภัยที่กาลังคุกคามเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาวะความตึงเครียด การซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ซึ่งมีผลสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันโดยตรง กล่าวคือ
ภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ประกอบด้วย การซึมเศร้า วิตกกังวลและความสิ้นหวัง ซึ่งเป็นภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย (วารีรัตน์ ถาน้อย และคณะ, 2555)
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โดยมีรายงาน พบว่า ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนอายุ 10-19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า สูง
ร้ อ ยละ 44 หรื อ ประมาณ 3 ล้ า นกว่ า คน จากจ านวนทั้ ง หมดประมาณ 8 ล้ า นคน (คณะแพทย์ ศ าสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี อ้างถึงในไทยรัฐออนไลน์, พฤษภาคม 2561) และรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่า คน
ไทยปุวยเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 1.5 ล้านคน ในจานวนดังกล่าวเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี
กว่าร้อยละ 11.5 (ข่าวไทยพีบีเอส, ธันวาคม 2560)
ซึ่งเมื่อพิ จ ารณาอัตราการเสี ย ชี วิตของเด็ก และเยาวชน จากรายงานการพัฒ นาเด็ก และเยาวชน
ปีพ.ศ. 2559 ของกรมกิจการเด็กและยาวชน (มิถุนายน 2560) พบว่า สาเหตุการตายอันดับสองของเด็ก
เยาวชนอายุ 15 – 29 ปี ทั่วโลกมีสาเหตุจากการฆ่าตัวตาย และเป็นวัยที่มีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุด
ประกอบกับรายงานดังกล่าวได้นาเสนอผลการศึกษา ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนเพศชายอายุ 19-21 ปี
ในต่างประเทศ ที่แสดงให้เห็นว่า “ภาวะซึมเศร้า” มีความสัมพันธ์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการฆ่าตัวตาย
โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เยาวชนที่มีภาวะซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า
กล่าวโดยสรุป จากสถานการณ์เด็กเยาวชนในสังคมไทยข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ประชากรเด็กและ
เยาวชนในสังคมไทยมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนกาลังเผชิญกับ
ภาวะความเสี่ยงด้านพฤติกรรมและสวัสดิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งการใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดพนัน ตลอดจนภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย โดยสถานการณ์
ดังกล่าว มีลักษณะที่สลับซับซ้อนและสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือ เมื่อเด็กและเยาวชนอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ย่อมมีโอกาสสูงขึ้นที่จะนาไปสู่สถานการณ์เสี่ยงอื่นร่วมด้วย หรือกล่าวว่าสถานการณ์เสี่ยงของ
เด็ ก และเยาวชนมี ลั ก ษณะเป็ น “ปั ญ หาเชิ ง ซ้ อ น” ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก สถานการณ์ ที่ น าเสนอในข้ า งต้ น มี
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้สารเสพติดในเด็กเยาวชนนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมภาวะซึมเศร้าที่เป็นเหตุของการฆ่าตัวตาย ขณะเดียวกันเด็กเยาวชนที่อยู่ในภาวะ
ซึมเศร้าก็มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย
เมื่อพิจ ารณาถึงสาเหตุของสถานการณ์ดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่า มีห ลากหลายสาเหตุที่ส่ งผลให้ เกิด
สถานการณ์เสี่ยงต่อเด็กและเยาวชน แต่สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมที่ไม่เหมาะสมถือเป็นสาเหตุที่พบ
ร่วมกันในทุกสถานการณ์ เช่น การมีแหล่งการพนันจานวนมากใกล้ที่พักอาศัยส่งผลให้เด็กเยาวชนเล่นพนัน
มากขึ้น การเข้าถึงแหล่ งจ าหน่ ายสารเสพติดได้ส ะดวกรวดเร็ว ส่ งผลให้ เด็กเยาวชนใช้ส ารเสพติดเพิ่มขึ้น
และการมีพื้นที่ให้เด็กเยาวชนอยู่เพียงลาพังหรืออยู่สองต่อสอง ส่งผลให้เด็กเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ความเครียด ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
ขณะที่สภาวการณ์ของสถานการณ์เสี่ยงทุกสถานการณ์ มีลักษณะที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งเชิงจานวน
และอายุที่น้อยลงของเด็กและเยาวชนที่ต้องประสบกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงแนวโน้มของทุกสถานการณ์
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจกลายเป็นวิกฤตที่เรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบผ่านต่อไปยังเด็กและเยาวชนจากรุ่น
สู่รุ่นไม่สิ้นสุด
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5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
การขยายตัวของเมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้การจัดสวัสดิการพื้นฐาน
ของรัฐไม่ทั่วถึงและครอบคลุม และไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ โดยสังคมไทยใน
อนาคตจะมีประชากรเกือบครึ่งของประชากรทั้งหมดอาศัยในเขตเมืองและจากการขยายตัวของเมืองดังกล่าว
จะก่อให้ เกิดปั ญหาการกระจุกตัว ของความยากจนในเขตเมืองสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒ นา (IFD)
ได้คาดการณ์สัดส่วนจานวนประชากรเมืองว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย
มีประชากรเมืองร้อยละ 33.70 และคาดว่า ในปี พ.ศ.2563 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.00 และในปี พ.ศ. 2573
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43.70 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนที่อยู่อาศัย การบริการของรัฐทั้งด้านการศึกษาและ
สวัสดิการอื่น ๆ ไม่ทั่วถึง ปัญหาสภาพแวดล้อมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพ ร่างกาย
และจิตใจ และการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม รวมทั้งมีแ นวโน้มการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในสังคมเป็น
ปัจเจกชนและแยกส่วนมากขึ้น
การพัฒนาเทคโนโลยีจะส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตและพฤติกรรมของคนในทุกสังคมทุกเพศ ทุกวัย
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิต พฤติกรรม และการสื่อสารของคนในสังคม
อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
โลกเสมือนจริง (Virtual World) นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนแล้ว การใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น จนขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปในทางที่ไม่เหมาะสม ทาให้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดและถูก
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์
6. การเคลื่อนย้ายของประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เด็กเคลื่อนย้าย (Children on the Move) หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และได้จาก
ถิ่นฐานที่เคยอยู่อาศัยและกาลังอยู่ในระหว่างทางเพื่อจะไปที่หมายหรือได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
เด็กสามารถเคลื่ อนย้ ายอยู่ ภ ายในประเทศหรือข้ามพรมแดนของประเทศ การเคลื่ อนย้ายนี้อาจเป็นการ
เคลื่อนย้ายตามฤดูกาลหรือเป็นการถาวรการเคลื่อนย้ายของเด็ก มีทั้งที่สมัครใจหรือไม่สมัครใจ ไปกับบิดา
มารดา เพื่อนหรือบุคคลอื่นหรือไปคนเดียว อย่างไรก็ตาม การย้ายถิ่นไม่จาเป็นต้องเกิดผลเสียกับเด็ก ๆ เสมอไป
ในทางกลั บ กั น การย้ า ยถิ่ น อาจจะเป็ น ทางลั ด ที่ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก รอดพ้ น จากความยากจน และหลุ ด พ้ น จาก
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างรวดเร็ว และยังอาจนาไปสู่โอกาสในชีวิตที่ดีกว่า
เด็กและเยาวชนที่ย้ ายถิ่นในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กและเยาวชนไทย เด็กและ
เยาวชนต่างชาติ ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวและเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่มีแนวโน้มถูกเอารัด
เอาเปรียบเนื่องจากขาดผู้คุ้มครอง สาหรับปัจจัยที่ทาให้เกิดเด็กและเยาวชนย้ายถิ่นในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คือ (1) ความแตกต่างในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและในประเทศ (2) ความไม่มีเสถียรภาพ
ทางด้านการเมือง และ (3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัจจุบันมีแ รงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย
จานวน 3.40 ล้านคน แรงงานต่างชาติเหล่านี้มาจากประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในจานวนนี้รวมถึง
แรงงานย้ายถิ่นซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วและมีบุตรเกิดในประเทศไทย สาหรับปัญหาของเด็กและ
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เยาวชนย้ายถิ่นในประเทศไทยมีหลากหลาย อาทิ แรงงานเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนถูกนามาแสวง
ประโยชน์ทางเพศ เด็กและเยาวชนไร้รัฐ เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย เด็กและเยาวชนไทยย้ายถิ่น เป็นต้น
7. สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ จากการสารวจระดับความคิดเห็นของคนไทยในหัวข้อสถาบัน
หลักกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนไทย พบว่า ระดับคุณธรรมจริยธรรมในหมู่คนไทย
เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมี สติสัมปชัญญะ ความมีวินัยลดลง
หากมีการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดในกลุ่มเด็กและเยาวชนย่อมจะส่งผลให้เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนาไปสู่การพัฒนาให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืนสาหรับในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อน
ความเป็นพลเมืองในเด็กและเยาวชน ในหลายภาคส่วน โดยสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน
แต่ยังคงต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2.2 สถานการณ์เสี่ยงด้านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองและท้องถิ่นที่กาลั งเติบโตเป็นเมืองใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่จาเป็น
ต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่ว น ได้แก่ มีเพศสั มพัน ธ์ก่อนวัยอันควร มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ปัญหา ยาเสพติด
คุณธรรมจริยธรรมลดลง ใช้เวลาว่างเชิงสร้างสรรค์ลดลง ก่ออาชญากรรม โดยจาแนกพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก
และเยาวชนระหว่างชนบทและเมืองใหญ่ ดังนี้
เด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองมีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ยึด ติดกับวัตถุนิยม ปัญหายาเสพติด เพศเสรี
ในเด็กวัยรุ่น ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ ติดและใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม สื่ อลามก
อนาจาร และการตั้งแก๊งมอเตอร์ ไซค์ ในขณะที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กาลังเติบโตเป็นเมืองใหญ่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ อาทิ บริ โ ภคนิยมสู ง มีพฤติกรรมนอนตื่นสายเนื่องจากใช้เวลาค่าคืนกับสื่ อ
มัลติมีเดีย มีสภาพร่างกายอ่อนแอ ออกกาลังกายน้อย ปัญหายาเสพติด มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรม
ก้าวร้าว เด็กวัยใสที่อ่อนเยาว์ แต่กลับเรียนรู้ทางเพศเร็วกว่าวัยอันควร การแสวงหาความรู้ ความสุขและการมี
เพื่อนใหม่ทางอิน เทอร์ เน็ ต ยึ ดคะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นตัว ตั้งในการสร้างค่านิยมเชิงปริมาณ
ขาดจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นต้น
สถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชนจานวนมากทางานพัฒนา
ชุมชน และสังคมแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันให้เกิด พลังบวกในการขับเคลื่อนงานหรือผลักดันระดับนโยบาย ยังไม่มี
กลไกรั บ ผิ ด ชอบการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มที่ ชั ด เจนและมี เ อกภาพ กลไกที่ มี อ ยู่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม
และมีข้อจ ากัดด้านศักยภาพในการทางาน ในขณะที่มีการกาหนดการมีส่ ว นร่ว มของเด็กและเยาวชนใน
ยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงาน แต่ยังเป็นส่วนน้อยและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ภาคส่วนของสังคม
เกิดความตระหนักแต่ไม่เข้าใจความหมายและขอบเขตของการมีส่วนร่วม หน่วยงานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม
จึงดาเนินการตามความต้องการของหน่ วยงานในลักษณะกิจกรรมจิตอาสาเป็นครั้งคราว ไม่มีความเข้มข้นใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมและไม่มีความต่อเนื่องของงาน พี่เลี้ยง และที่ปรึกษาไม่ได้
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รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมจึงไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาอุปสรรคของการ
มีส่วนร่วมที่สาคัญ คือ โอกาสในการมีส่วนร่วมไม่เท่ าเทียมกันและโอกาสในระดับนโยบายมีจากัด ความอ่อน
ด้อยประสบการณ์ ของเด็ก และเยาวชน และทัศนคติ ทางลบของผู้ ใหญ่ เรื่องบทบาทของเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการพัฒนา
2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหอพัก
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2560
พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวน 15 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในระดับมหาบั ณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่ตั้ง
อยู่ ใ นกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล และมหาวิ ท ยาลั ย ในภาคต่ า งๆ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สุณิสา จวงจันทึก (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับปัจจัยด้านการบริการ
แต่ล ะด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความไว้ว างใจ ด้านความเอาใจใส่ และ
รูปลักษณ์ทางกายภาพของนักศึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการบริการที่ได้รับจริง ซึ่งให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพ ด้านการตอบสนองและด้านความน่าเชื่อถือตามลาดับและนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ (2-4)
มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการบริการที่ได้จริงซึ่งให้ความสาคัญต่อปัจจัย ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ เพียงด้านเดียว
วาทินี แจ่มใส และปิยนันท์ ปักกุนนัน (2554) ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจ การ
หอพักในพื้นที่อาเภอบ้านโนนม่วง ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกาหนดมาตรฐานการปูองกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม จากการประกอบกิ จ การหอพั ก เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ผลการศึกษาพบว่า หอพักที่ศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 52.4 เป็นหอพักหญิง ร้อยละ 55.0
มีการทาประกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผู้ประกอบกิจการหอพักหรือผู้จัดการหอพัก พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1
เป็นเพศหญิง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการหอพัก ในกลุ่ มผู้ประกอบกิจการหอพักจะมีภาวะ
เครียด วิตกกังวลจากการเตรียมแบบแปลนขออนุญาต ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการก่อสร้าง ในส่วนผู้เช่า
หอพัก ได้รับผลกระทบจากทางบวก จากการได้รับสิ่งอานวยความสะดวกสบายจากหอพัก แต่ผลกระทบทางลบ
ได้แก่ การจราจรติดขัด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน สาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ได้รับ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพทางบวกจากการที่มีห อพักในชุมชนทาให้ เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นมีการสร้างอาชีพ
แต่ผลกระทบทางลบได้แก่ ปัญหาด้านการจัดการขยะ น้าเสีย สิ่งปฏิกูลในชุมชนมีมากขึ้น ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ความสูญเสียความเป็นส่วนตัวในถิ่นที่อยู่ และปัญหาด้านการจราจร ถนนทรุด บ้านร้าวจาก
การตอกเสาเข็ม ข้อเสนอแนะมาตรการปูองกัน และลดผลกระทบจากกการประกอบกิจการ หอพัก 5 ด้าน
ได้แก่ มาตรการทั่วไป มาตรการในการเตรียมการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อรองรับการพัฒนา
การพิจารณาอนุ ญาตดาเนิ นการก่อสร้ าง และโฆษณาหาผู้เช่าพัก มาตรการควบคุมกิจการหอพักในระยะ
ดาเนินกิจการของประกอบการ และมาตรการด้านการติดตามตรวจสอบของภาครัฐ น้าเสีย สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
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สัตว์และแมลงนาโรค อันเกิดจากการอาศัยอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้นแล้ว ยังพบว่า มีปัญหาด้านอนามัยเจริญ
พันธุ์ การตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควร ด้านอุบัติเหตุและการจราจร แหล่งบันเทิงเริงรมย์ และกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดั้งเดิมอีกด้วย แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะ
มีกฎหมาย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 มาใช้เป็น
เครื่องมือในการดาเนินงาน แต่พบว่าการนาไปใช้ควบคุมกากับกิจการยังพบปัญหาหลายประการ
พัชรี โชคบารุงศิลป์ (2554) ศึกษาการตัดสินใจเช่าหอพัก ด้านลักษณะ หอพัก ด้านราคา ด้านทาเล
ที่ ตั้ ง ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นการบริ ก ารและด้ า นสิ่ งอ านวยความสะดวกของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิจารณา
รายด้านโดยเรียงตามลาดับ ค่าเฉลี่ ยได้ดังนี้ ด้านการบริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านลักษณะหอพัก
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านทาเลที่ต้งั ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเช่าหอพัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จาแนกตามเพศ อายุ ภูมิลาเนา ไม่แตกต่างกัน
และไม่จาแนกตามคณะทีก่ าลังศึกษา รายได้ผู้ปกครองต่อเดือนและรายได้นักศึกษาต่อเดือนแตกต่างกัน
สุรัตน์ สดชื่นจิตต์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้เช่าพักอาศัยทางด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในที่พักอาศัย และสิ่งอานวยสะดวกและรูปแบบการให้บริการภายในพื้นที่ส่วนกลาง รวมไปถึง
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพักอาศัยในอพาร์ทเมนท์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ
เฉลี่ยต่า กว่า 25 ปี สถานภาพโสด เป็นนักเรียนนักศึกษา มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี พักอาศัย
เพีย งคนเดีย ว และมีร ะยะเวลาในการพัก อาศัย นานกว่ า 1 ปี การตัดสิ น ใจเลื อ กอพาร์ทเมนท์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยใน 3 อันดับแรก คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความเป็นส่วนตัวภายในที่พักอาศัยและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ในส่วนของความต้องการทางด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกและบริการภายในพื้นที่ส่วนกลางผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการฟิตเนสที่มีเครื่องออก
กาลังกาย ส่วนหย่อมสาหรับการพักผ่อนและมีพื้นที่ส่วนตัวเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโถงรับรอง
กาญจนา บุญภักดิ์ (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกอยู่หอพักของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความ สาคัญต่อการเลือกอยู่หอพัก
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่อาศัย
หอพักสถาบันและหอพักเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเขตลาดกระบัง จานวน 357 คน พบว่าปัจจัยที่มี ความสาคัญต่อ
การเลือกอยู่หอพักของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านกฎระเบียบ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านบริการและสวัสดิการ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า นักศึกษา เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีความสาคัญต่อการเลือกอยู่หอพัก ด้านอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเพศหญิงจะให้ความสาคัญมากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง ด้านราคา ด้านบริการและสวัสดิการ
ด้านกฎระเบียบ และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ลั ด ดาวั ล ย์ ประกอบมู ล (2556) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ า หอพั ก ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจสาหรับการทาธุรกิจหอพัก และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าหอพักในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ กลุ่มตั วอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษา
การศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 18-22
ปี ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาอยู่ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญ
ของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับความสาคัญปานกลาง มีความคิดเห็นใน
ด้านราคาอยู่ในระดับความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความสาคัญมาก ส่วนด้าน
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค คล ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ และด้ า น
กระบวนการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับความสาคัญปานกลาง
สรัญญา สุขเพิ่ม (2556) การศึกษาความต้องการของนิสิตต่อการบริการด้านหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร และเปรี ย บเทีย บความต้องการของนิสิ ตต่อการบริการด้านหอพักนิสิ ต มหาวิทยาลั ยนเรศวร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า นิ สิ ต มี ค วามต้ อ งการต่ อ บริ ก ารด้ า นหอพั ก นิ สิ ต โดยภาพรวมอยู่ ใ น ระดั บ ปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นิสิตมีความต้องการด้านรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกายภาพ
ด้านกิจกรรมส่วนด้านบริการและสวัสดิการมีความต้องการน้อยที่สุดผลการเปรียบเทียบความต้องการของนิสิต
ที่มีเพศ และกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความต้องการบริการด้านหอพักนิสิตไม่แตกต่างกัน
ทวี พ งษ์ ยุ นุ๊ (2556) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ของ
นักศึกษาชายในหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็น
ต่อลักษณะหอพักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดบริการและสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสภาพแวดล้อม และ
ด้านความปลอดภัย มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัว และ
การใช้ เ วลาในการเรี ย นของนั กศึ ก ษาหอพัก พบว่ า ตัว แปรศาสนา และตั ว แปรสภาพแวดล้ อ ม มีผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ในหอพั ก ด้ า นการปรั บ ตั ว อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และตั ว แปร
สภาพแวดล้อม มีผลต่อการใช้เวลาในการเรียนของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อรรถสิทธิ์ ลอลิเลิศ และคณะ (2556) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของหอพักเอกชนในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหอพักเอกชน
ทั้งห้าด้าน คือ ด้านความเป็น รู ปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ว างใจ ด้านการตอบสนองความ
ต้อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น แก่ผู้ รั บ บริ ก าร และด้ า นความเอาใจใส่ ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร
ผลการวิ จั ย พบว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของหอพั ก เอกชนในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ รองลงมา
คือ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านความเอาใจใส่ ต่อ
ผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามลาดับ
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ธนั ช พร เลิ ศเดชเดชา (2557) ส ารวจพฤติกรรมของผู้ บริโ ภคในการเลื อกใช้บริการหอพักเอกชน
โดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
แม่ฟูาหลวง พบว่าปัจจัยที่นักศึกษาให้ความสาคัญในการเลือก คื อ ความปลอดภัย พื้นที่ใช้สอยภายใน และ
ใกล้สถานศึกษา อีกทั้งยังสารวจพบว่าสิ่งอานวยความสะดวกที่นักศึกษาต้องการ คือ อุปกรณ์ภายในครบครัน
อินเตอร์เน็ตภายใน และที่จอดรถ ปัจจัยการตัดสินใจในด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า นักศึกษาให้
ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ (ห้องพัก) ปัจจัยแวดล้อม (สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก)
กฤตธั ช อั น ชื่ น (2557) ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีปัจจัยบุคคลแตกต่างกัน เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการศึกษาสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.45 โดยนักศึกษาหอพัก
มีค่าเฉลี่ย 3.38 และนักศึกษาหอนอก มีค่าเฉลี่ย 3.34 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาหอพักกับ
นักศึกษาหอนอก พบว่า นักศึกษาหอพักมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านักศึกษาหอพักนอก ในด้านการได้รับ
บริการพื้นฐานที่ดีกว่า โดยนักศึกษาหอพักอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนนักศึกษาหอนอกอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านพบว่า นักศึกษาหอพักมีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตที่
สูงกว่านักศึกษาหอนอกเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 5 ด้านประกอบด้วยด้านการเรียน
ด้านบริการพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านจิตใจ และด้านความสัมพัน ธ์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ส่วนนักศึกษาหอนอกมีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตที่สูงกว่า 3 ด้านคือ ด้านอาหารและโภชนาการ
ด้านที่พักอาศัย และด้านสุขภาพอนามัย
ศศิธร ศรีเจริญ (2557) ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการ
เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพด้านสวัสดิการ
ด้านสังคม และด้านการจัดดาเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า (1) นิสิตมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการ
เพชรในตม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกายภาพ
ด้านสวัสดิการ และด้านการจัดดาเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านสังคมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (2) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการเพชรในตม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน (3) นิสิตที่ศึกษา
ในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการเพชรในตม โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) นิสิตที่มีภูมิลาเนาต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนิสิต
โครงการเพชรในตม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นกายภาพ ด้ า นสวั ส ดิ ก าร และด้ า นการจั ด ด าเนิ น งานแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0. 05 ส่วนด้านสังคมไม่พบความแตกต่าง (5) นิสิตที่นับถือศาสนาต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการ
หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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ธั ช ชา จ้ อ ยรุ่ ง (2558) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กหอพั ก เอกชน ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สร้างขึ้นจาก
การประยุกต์ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) และ แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภค โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมากเป็นเพศหญิง เดินทางมาเรียนโดย รถรางที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดไว้ให้ เลื อกพักอาศัยหอพักเอกชนโดยให้ เหตุผ ลที่เลือกคือ ไม่มีการกาหนดเวลาเปิด – ปิด จากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยพบว่า มี 6 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการรับรู้และเรียนรู้ ด้า นสถานที่ตั้งและทัศนคติของตนเอง ด้าน
รูปแบบลักษณะของหอพักและการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรของหอพัก ด้านราคา และด้านบุคคลอ้างอิง
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) หอพักเอกชนควรให้ความสาคัญกับด้าน
บุคคลากรที่ดูแลหอพักมากที่สุด
อรฉัตร รัชโพธิ์ และ ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพักเอกชนของนิสิต
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนิสิต และเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาด
ที่มีอิ ทธิ พลต่อ การเลื อ กหอพั กเอกชน ของนิ สิ ต มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามจ าแนกตาม เพศ รายได้ และ
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางประจา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและ
นาเสนอด้านกายภาพ มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักฯ มาก ส่วนด้านสถานที่ตั้ง ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักปานกลาง โดยปัจจัยการตลาดด้า นผลิตภัณฑ์และด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อนิสิตฯแตกต่างกันตามเพศ รายได้และพาหนะที่ใช้เดินทาง
ประจา
สุ นิ ศ า ตรี ธ นพั ฒ น์ และ ประสพชั ย พสุ น นท์ (2558) ศึ กษาพฤติกรรมการเช่ าหอพัก เอกชนของ
นักศึกษาและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่อาศัยในหอพักเอกชนผลการวิจัย พบว่า
1) พฤติกรรมการเช่าหอพักของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่หอพักในช่วง 22:01 น.-02:00 น. กลับบ้าน
1 ครั้ง ต่อเดือน เล่มเกม/อินเทอร์เน็ตเวลาอยู่หอพักนอกเหนือจากกิจวัตรประจาวัน เหตุผลที่เลือกเช่าหอพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัย คือ มีความสะดวกสบายมากกว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักมากที่สุด
คือ ตัวเอง 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะ
หอพัก ด้านราคา ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านบุ คลากร ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการบริ การ อยู่ ในเกณฑ์ร ะดับ มาก และด้า นการส่ งเสริมการตลาด อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ที่เช่าหอพักเอกชน เพื่อให้ทราบว่าผู้เช่ามีความคาดหวังต่อการให้บริการของหอพักอย่างไรบ้าง
เพื่อปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ดีขึ้น
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สรุปจุดประสงค์ของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา
จุดประสงค์ในการจิจยั
ปัจจัยทีม่ ี
ความสาคัญต่อ
ชื่อผูว้ ิจยั

การเลือกหอพัก

กระทบจากการ

พฤติกรรมการใช้

คุณภาพการ

คุณภาพชีวิตของ

ทัศนะต่อการ

ประกอบกิจการ ชีวิตและปัจจัยทีม่ ี

ให้บริการของ

นักศึกษาทีพ่ กั ใน

จัดบริการหอพัก

หอพัก

หอพัก

หอพัก

ผลต่อพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของ
นักศึกษาในหอพัก

สุณสิ า จวงจันทึก (2553)

●
●

วาทินี แจ่มใส และปิยนันท์ ปักกุนนัน (2554)
พัชรี โชคบารุงศิลป์ (2554)

●

สุรัตน์ สดชื่นจิตต์ (2554)

●

กาญจนา บุญภักดิ์ (2554)

●

ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556)

●

สรัญญา สุขเพิม่ (2556)

●
●

ทวีพงษ์ ยุนุ๊ (2556)

●

อรรถสิทธิ์ ลอลิเลิศ และคณะ (2556)
ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2557)

●
●

กฤตธัช อันชื่น (2557)

●

ศศิธร ศรีเจริญ (2557)
ธัชชา จ้อยรุ่ง (2558)
อรฉัตร รัชโพธิ์ และ ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์
(2558)
สุนิศา ตรีธนพัฒน์ และ ประสพชัย พสุนนท์
(2558)

●
●
●

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งศึกษา ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกหอพัก
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาให้ความสนใจกับกายภาพและความปลอดภัยของหอพักในการตัดสินใจเลือก
หอพัก ปัจจัยด้านราคาและที่ตั้งของหอพักเป็นปัจจัยประกอบ
2.4 สถานการณ์หอพักในประเทศไทย
“หอพัก” เป็นพื้นที่พักอาศัยสาหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
เจริญเติบโตและวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้งด้านพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
รวมถึงเป็นพื้นที่สาคัญในการเรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่ นในสังคมและสนับสนุน
ให้การศึกษาของนักเรียนนักศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม
โดยปัจจุ บัน ข้อมูล สถิติหอพักในประเทศไทย พบว่า มีการรายงานสถิติข้อมูลหอพักตามกฎหมาย
โดยจาแนกหอพักที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนจากการสารวจ 2 ครั้ง ได้แก่ (1) การสารวจจานวนหอพัก
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.)
ที่ได้รายงานผลการสารวจ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และ (2) การสารวจจานวนหอพัก โดยองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 373 แห่ง ใน 55 จังหวัด และ 36 เขต
ในกรุงเทพมหานครที่ได้รายงานผลการสารวจวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ในช่วงพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศใช้บังคับ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลหอพักในประเทศไทย (ปีพ.ศ.2558 )
ข้อมูลหอพัก
สถานะจดทะเบียน
หอพักจดทะเบียน
หอพักไม่จดทะเบียน
รวม

การสารวจของ ดย. และสานักงาน
พมจ.
12,332 แห่ง
3,258 แห่ง
15,588 แห่ง

การสารวจของ อปท.*
6,209 แห่ง
4,719 แห่ง
10,928 แห่ง

(ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561)
*เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนจากทุกแห่ง
ขณะเดียวกัน รายงานการสารวจสถานการณ์หอพักในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสานักงานเขต 50 เขต
ของกรุ ง เทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่ า กรุ ง เทพมหานครมี จ านวนหอพั ก ทั้ง หมด 653 แห่ ง
ตั้ง อยู่ ใ นเขตบางกะปิ ม ากที่ สุ ด โดยเป็ น หอพัก ชาย 218 แห่ ง หอพั กหญิง 439 แห่ ง ซึ่ง จ านวนดั ง กล่ า ว
เป็ น หอพั กที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว 474 แห่ ง และยั ง ไม่ ไ ด้จ ดทะเบีย นจานวน 168 แห่ ง ทั้ งนี้ ข้อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสารวจเพิ่มเติม (มติชนออนไลน์, มิถุนายน 2560)
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บทที่ 3
ภารกิจและขั้นตอนการดาเนินการจัดการหอพัก
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีแนวทางการปฏิบัติในการกากับดูแลหอพักตามที่กฎหมาย
กาหนด จึงได้กาหนดภารกิจและขั้นตอนการดาเนินการในแต่ละภารกิจ เฉพาะในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบ
ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการกากับดูแลหอพัก ดังนี้
3.1 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
3.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
3.3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
3.4 การขอดัดแปลงหอพัก
3.5 การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
3.6 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
3.7 การขอโอนและขอรับโอนอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
3.8 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ
3.9 การขอรับอนุญาตและออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
3.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
3.11 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
ภารกิจ และขั้น ตอนการดาเนิ น การจัดการหอพั ก ในการอนุญาตประกอบกิจการหอพักส าหรับ ผู้
ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต คาขออนุญาตดัดแปลง
เปลี่ยนชื่อ หรือประเภทหอพัก คาขอโอนใบอนุญาต และคาขอใบแทนใบอนุญาต ดังนี้
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3.1 การขอรั บใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ตามแบบ หพ.1
(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. สถานศึกษาของรัฐ
(ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ
กิจการจากหน่วยงานต้นสังกัด
(ข) สาเนาบัตรประจาตัว ข้าราชการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
(ค) ระเบียบประจาหอพัก
(ง) แผนที่ โ ดยสั งเขปแสดงที่ ตั้ งของ
หอพัก
(จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรื อ ดั ด แปลงอาคารตามหมาย
ควบคุมอาคารหรือใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความ
มั่งคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้
เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยการนั้น แล้ว แต่
กรณี
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน
(ช) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. สถานศึกษาเอกชน
(ก) สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานศึกษา
(ข) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ
ใบส าคั ญ ประจ าตั ว คนต่ า งด้ า ว
พร้ อ มส าเนาทะเบี ย นบ้ า นหรื อ
เอกสารที่แสดงภูมิลาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งสานักงานและผู้
มีอ านาจลงนามผู กพั นนิ ติบุ คคล
สาหรับนิติบุคค

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้ น ที่ 1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การ
หอพั ก สถานศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ค าขอต่ อ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นห อพั กเ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
หลั ก ฐานในเบื้ อ งต้ น ตามแบบ หพ.1
(ภาคผนวก ค) ก่อนนาเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอรับ
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบรับคา
ขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความ
ถูกต้องครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และ
หลักฐานดังกล่าว รวมทั้งลักษณะ
มาตรฐานหอพักโดยเร็ว
ขั้น ที่ 4 ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ค าขอเอกสาร
และหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น รวมทั้ ง
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้วให้นาย
ท ะ เ บี ย น มี ห นั ง สื อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ข อ รั บ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อมารับใบอนุญาต
ขั้นที่ 5 นายทะเบียนออกใบอนุญาตตาม
แบบ หพ.1-1 (ภาคผนวก ค) ให้ แ ก่ ผู้
ขอรับใบอนุญาต
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็ น ไปตามลั ก ษณะและมาตรฐานของ
หอพัก ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ให้ น ายทะเบี ย นมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้
ขอรั บ ใบอนุ ญ าตทราบเพื่ อ ด าเนิ น การ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
(ค) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
(ง) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ
ใบสาคัญประจาตัว
(จ) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร
ที่แสดงภูมิลาเนา
(ฉ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือ
เอกสารแสดงว่าผู้ขอใบอนุญาตมี
สิทธิใช้อาคารตั้งหอพัก
(ช) ระเบียบประจาหอพัก
(ซ) แผนที่ โ ดยสั งเขปแสดงที่ ตั้ งของ
หอพัก
(ฌ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือดัด แปลงอาคาร เพื่อ ใช้เป็ น
หอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความ
มั่นคงแข็ งแรงและปลอดภัยเพื่ อ
ใช้ เ ป็ น หอพั ก โดยผู้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ผู้
ประกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแล้วแต่กรณี
(ญ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน
(ฎ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

25
ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทิง้ คาขอและแจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 8 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
ดาเนินการแก้ไขแล้ว ให้ดาเนินการต่อไป
ตามขั้นที่ 3-5
ขั้นที่ 9 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 10 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั คาสั่ง
ไม่อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.1 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
ผู้ประสงค์ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงแก้ไข
1

ไม่ครบ

คาขอ หพ.๑
ครบ

2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ
ผ่าน

ภายใน 30 วัน

6

3 ตรวจสอบคาขอ เอกสาร ลักษณะ

และมาตรฐาน

มีหนังสือให้แก้ไข

8

ไม่ผ่าน

7 ไม่ดาเนินการ
ทิ้งคาขอ

ผ่าน
4

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต

9

ออกคาสั่งไม่อนุญาต
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาต

5

ออกใบอนุญาต หพ.๑-๑

10

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์
ภายใน 30 วัน
ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ
(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก

3.2
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การขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุญ าตประกอบกิ จ การหอพัก เอกชน ตามแบบ หพ.2

(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่
แสดงถึงภูมลิ าเนาของคนต่างด้าว
(ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือ
เอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้า
ปี
(ง) ระเบียบประจาหอพัก
(จ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของ
หอพัก
(ฉ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือคัดแปลงอาคารเพื่อเป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพ
อาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
แล้วแต่กรณี
(ช) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน
(ซ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับ
ชื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งสานักงาน และผู้
มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
หอพักเอกชนต้องยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ.2 (ภาคผนวก ค)
ก่อนนาเสนอนายทะเบียนพิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอ
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
แล้ว นายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้
ขอตรวจสอบประวัติ
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้า
- ระยะเวลา
พนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจที่ผู้
เป็นไปตาม
ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักมี
มาตรฐานของ
ภูมิลาเนาอยู่เพื่อขอตรวจสอบประวัติ
สานักงาน
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความ
ตารวจแห่งชาติ
ถูกต้องครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และ
ไม่เกิน 7 วัน
หลักฐานดังกล่าว รวมทั้งลักษณะ
- ภายใน 30 วัน
มาตรฐานหอพัก โดยเร็ว
นับแต่วันที่
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสารและ
ได้รับหนังสือ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะ
แจ้ง
และมาตรฐานของหอพัก เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วนายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อ
มาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมและให้นายทะเบียนออก
ใบอนุญาตตามแบบ หพ.๒-๑ (ภาคผนวก
ค) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
- ภายใน 30 วัน
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร
นับแต่วันที่
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ได้รับหนังสือ
หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
แจ้ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่
แสดงถึงภูมลิ าเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล
(ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
อาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือ
เอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้า
ปี
(ง) ระเบียบประจาหอพัก
(จ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของ
หอพัก
(ฉ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก โดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
แล้วแต่กรณี
(ช) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน
(ซ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี

28
ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทิ้งคาขอและแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต
ดาเนินการแก้ไข ให้ดาเนินการต่อไปตาม
ขั้นที่ 4-6
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตและให้นายทะเบียนจาหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วยเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่น
- ภายใน 30 วัน
อุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น
นับแต่วันที่มี
คาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.2 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
1

คาขอ หพ.๒

ปรับปรุงแก้ไข

ครบ
2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร

ไม่ครบ

ออกใบรับคาขอ
3

ตรวจสอบประวัติบุคคล ณ สถานี
ตารวจในท้องที่
9

ผ่าน
4

ตรวจสอบคาขอ เอกสารลักษณะและ

มาตฐาน

มีหนังสือให้แก้ไข
ภายใน 30 วัน

7

ไม่ผ่าน

8 ไม่ดาเนินการ
ทิ้งคาขอ
11

5 มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ
แจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน
ชาระ
6

ออกใบแทนใบอนุญาต หพ.๒-๑

10

12

ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตยื่น
อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน

ไม่ชาระ
ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ
(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.3 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนภายใน 60 วันก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามแบบ หพ.3 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
(ค) หลักฐานแสดงความเป็น
เจ้าของอาคารสถานที่ที่จะ
ตั้งหอพักหรือเอกสารแสดง
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อย
กว่าห้าปี
(ง) สาเนาใบอนุญาต
(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่ วกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง
สานักงาน และผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
(ข) สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล
(ค) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือ
เดินทาง หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องยื่นคาขอต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ.๓ (ภาคผนวก ค) ก่อน
นาเสนอนายทะเบียนพิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอต่อใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว นาย
ทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ตารวจ ณ สถานีตารวจที่ผู้ประสงค์จะขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักมี
ภูมิลาเนาอยู่ เพื่อขอตรวจสอบประวัติ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
โดยเร็ว
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามมาตรฐานของ
หอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้ว
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่อ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อมาชาระค่าธรรมเนียมต่อ
อายุใบอนุญาต
ขั้นที่ 6 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมและให้นายทะเบียนออก
ใบอนุญาตตามแบบ หพ.๒-๑ (ภาคผนวก ค)
ให้แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นาย

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ระยะเวลาเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติไม่
เกิน 7 วัน

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
ของผู้แทนนิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงความเป็น
เจ้าของอาคารสถานที่ที่จะ
ตั้งหอพัก หรือเอกสาร
แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่
น้อยกว่าห้าปี
(ฉ) สาเนาใบอนุญาต
(ช) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผตู้ ่ออายุใบอนุญาตไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทิ้งคาขอและให้แจ้งผู้ขอต่อ
ใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ดาเนินการแก้ไขแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตาม
ขั้นที่ 4-6
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าผู้ขอต่อใบอนุญาตไม่ประสงค์รับ
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจาหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและ
สิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีคาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก

32

แผนภาพ 3.3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน

คาขอ หพ.๓
เกิน 60 วัน

1

คาขอ หพ.๓

ปรับปรุงแก้ไข

ครบ
2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร

ไม่ครบ

ออกใบรับคาขอ
3

ตรวจสอบประวัติบุคคล ณ สถานี
ตารวจในท้องที่
9

ผ่าน
4

ตรวจสอบคาขอ เอกสารลักษณะและ
มาตรฐาน

มีหนังสือให้แก้ไข
ภายใน 30 วัน

7

ไม่ผ่าน

8 ไม่ดาเนินการ
ทิ้งคาขอ
11

5 มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ
แจ้งผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน
ชาระ
6

ออกใบแทนใบอนุญาต หพ.๒-๑

10

12

ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตยื่น

อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน
ไม่ชาระ
ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ
(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.4 การขอดัดแปลงหอพัก ตามแบบ หพ.4 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสาคัญ
ประจาตัวของคนต่างด้าว
(ข) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
(ค) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารเพื่อใช้เป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
(ง) แผนผังบริเวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบ
แปลน
(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่ วกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง
สานักงาน และผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
(ข) สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล
(ค) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนสาเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสาคัญ
ประจาตัวของต่างด้าวของ
ผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอดัดแปลงหอพักต้องยื่นคา
ขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหอพักเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้น
ตามแบบ หพ. 4 (ภาคผนวก ค) ก่อนนาเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอดัดแปลงหอพัก
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว นายทะเบียน
ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอดัดแปลงหอพักไว้เป็น
หลักฐาน
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว
รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
โดยเร็ว
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ แล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ขอดัดแปลงหอพักทราบ
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือลักษณะ
และมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
ดัดแปลงหอพักทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่ผู้ขอดัดแปลงหอพักไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าผู้ขอดัดแปลงหอพักทิ้งคาขอและให้แจ้งผู้ขอ
ดัดแปลงหอพักทราบ เพื่อจาหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ
ขั้นที่ 7 ในกรณีผู้ขอดัดแปลงหอพักดาเนินการ
แก้ไขแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตามขั้นที่ ๓ – ๔
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่อนุญาต
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอดัดแปลง
หอพักทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30
วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ
แจ้ง

-

ภายใน 30
วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ
แจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
(จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ขั้นที่ 9 ผู้ขอดัดแปลงหอพัก มีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ก่อสร้างหรือดัดแปลง
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น
อาคารเพื่อใช้เป็นหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบ
แปลน ในกรณีทผี่ ู้ประกอบ
กิจการหอพักเป็น
สถานศึกษาของรัฐให้แนบ
สาเนาหนังสืออนุญาตให้
ดัดแปลงหอพักจาก
หน่วยงานต้นสังกัดพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษามาด้วย
(ช) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. หอพักสถานศึกษาของรัฐ
(ก) สาเนาหนังสืออนุญาตให้
ดัดแปลงหอพักจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
(ข) สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

34

ระยะเวลาดาเนินการ
- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีคาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.4 การขอดัดแปลงหอพัก
ผู้ประสงค์ขอดัดแปลงหอพัก
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงแก้ไข
1

คาขอ หพ.๔
ไม่ครบ

ครบ
2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ
ผ่าน

3

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ
และมาตรฐาน
อนุญาต

4

มีหนังสือให้แก้ไข

7

ภายใน 30 วัน
5

ไม่ผ่าน

6
8

ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต

ออกคาสั่งอนุญาตดัดแปลงอาคาร
มีหนังสือแจ้งผู้ขอดัดแปลงหอพัก
9

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น
อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน
ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.5 การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก ตามแบบ หพ.5 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาบัตรหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของคนต่าง
ด้าว
(ข) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าว
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล
(ข) สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติ
บุคคล
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. หอพักสถานศึกษาของรัฐ
(ก) สาเนาหนังสืออนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
จากหน่วยงานต้นสังกัด
(ข) สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อหรือ
ประเภทหอพักต้องยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอพัก เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารและหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ.5 (ภาคผนวก ค)
ก่อนนาเสนอนายทะเบียนพิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอเปลี่ยน
ชื่อหรือประเภทหอพัก พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบ
รับคาขอให้แก่ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภท
หอพักไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความ
ถูกต้องครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และ
หลักฐานดังกล่าวรวมทั้งลักษณะมาตรฐาน
หอพักโดยเร็ว
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะ
และมาตรฐานของหอพักเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้วให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเปลีย่ นชื่อ
หรือประเภทหอพักทราบ
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร
หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเปลีย่ นชื่อ
หรือประเภทหอพักทราบเพื่อดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่ผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือ
ประเภทหอพักไม่ดาเนินการแก้ไข หรือไม่
ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักไม่

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภท และให้
นายทะเบียนจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ขั้นที่ 7 ในกรณีผู้ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภท
หอพักดาเนินการแก้ไขแล้ว ให้ดาเนินการ
ต่อไปตาม ขั้นที่ 3 – 4
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักทราบ พร้อม
ด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 9 ผู้ขอเปลีย่ นชื่อหรือประเภทหอพักมี
สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีคาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.5 การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก

ผู้ประสงค์เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงแก้ไข
1

คาขอ หพ.๕
ไม่ครบ
ครบ

2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ
ผ่าน

3

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ
และมาตรฐาน
อนุญาต

4

มีหนังสือให้แก้ไข

7

ภายใน 30 วัน
5

ไม่ผ่าน

6
8

ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือ
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต

ออกคาสั่งอนุญาตเปลี่ยนชื่อหรือ
ประเภทหอพัก มีหนังสือแจ้งผู้ขอ
เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก

9

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น
อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน
ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ
(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.6 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ตามแบบ หพ.6 (ภาคผนวก
ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. สถานศึกษาของรัฐ ให้ยื่นคาขอ
โอนและรับใอนใบอนุญาตพร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ
กิจการหอพักจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
(ข) สาเนาหนังสือประจาตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. สถานศึกษาเอกชน ให้ยื่นคาขอ
โอนและรับโอนใบอนุญาตพร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานศึกษา
(ข) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสาคัญ
ประจาตัวของคนต่างด้าว
พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือเอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
สาหรับบุคคลธรรมดา หรือ
สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่ วกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง
สานักงานและผู้มีอานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล
สาหรับนิติบุคค
(ค) สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
ต้องยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั งิ านหอพัก
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
หลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.6
(ภาคผนวก ค) ก่อนนาเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอโอนและ
ขอรับโอนใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้ว นายทะเบียนออกใบรับคาขอ
ให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
โดยเร็ว
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอโอนใบอนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาต
ขั้นที่ 5 นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักสถานศึกษาตามแบบ หพ.๑-๑
ให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตสถานศึกษา โดย
ระบุคาว่า “โอน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบน
ของใบอนุญาตดังกล่าว และระบุชอื่ ผู้รับโอน
วัน เดือน ปีที่อนุญาตให้โอน พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อนายทะเบียนกากับไว้ด้วย
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอโอนและผู้รบั โอน

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
(ง) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสาคัญ
ประจาตัวของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล
(จ) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคค
(ฉ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

40
ขั้นตอนการดาเนินการ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตไม่ดาเนินการแก้ไขหรือไม่ยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอโอน
ใบอนุญาตทิ้งคาขอและให้แจ้งให้ผู้ขอโอน
และผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 8 ในกรณีผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตดาเนินการแก้ไขแล้วให้ดาเนินการ
ต่อไปตามขั้นที่ 3–5
ขั้นที่ 9 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิ
อุทธรณ์
ขั้นที่ 10 ผู้ขอโอนและผูร้ ับโอนใบอนุญาตมี
สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.6 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
ผู้ประสงค์ขอขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงแก้ไข
1

คาขอ หพ.๖
ไม่ครบ
ครบ

2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ
ผ่าน

3

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ
และมาตรฐาน
อนุญาต

4

มีหนังสือให้แก้ไข

8

ภายใน 30 วัน
6

ไม่ผ่าน

7

ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

9

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจ้งผู้
ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

มีหนังสือแจ้งผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาต
10ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

5

ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน
ออกใบอนุญาต หพ.๑-๑
ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.7 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามแบบ หพ.7 (ภาคผนวก ค)
พร้อมสาเนาใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา ให้ยื่นคาขอโอน
และขอรับโอนใบอนุญาตหอพัก
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสาคัญ
ประจาตัวของคนต่างด้าว
(ข) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. นิติบุคคล ให้ยื่นคาขอโอนและ
ขอรับโอนใบอนุญาตหอพัก
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
แสดงรายการเกีย่ วกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง
สานักงาน และผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
(ข) สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล
(ค) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาหนังสือ
เดินทางหรือใบสาคัญ
ประจาตัวของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
ของผู้แทน นิติบุคคล
แล้วแต่กรณี
(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอโอนและขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ต้อง
ยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานหอพักเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
หลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.7
(ภาคผนวก ค) ก่อนนาเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอโอนและ
ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
เอกชนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว
นายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอโอน
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพักตาม
โดยเร็ว
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพัก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
ทราบเพื่อมาชาระค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ขั้นที่ 5 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม และให้นายทะเบียนออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนตาม
แบบ หพ. ๒-๑ ให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
เอกชนโดยระบุคาว่า “โอน” ด้วยอักษร
สีแดงไว้ดา้ นบน ใบอนุญาตดังกล่าวและระบุ
ชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้โอน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อนายทะเบียนกากับไว้
ด้วย

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตไม่ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายใน กาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอโอน
ใบอนุญาตทิ้งคาขอและให้แจ้งให้ผู้ขอโอนและ
ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 8 ในกรณีผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักดาเนินการ
แก้ไขแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตามขั้นที่ 3 – 5
ขั้นที่ 9 หากผูร้ ับโอนใบอนุญาตไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่า ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตไม่
ประสงค์จะโอนใบอนุญาต และให้นาย
ทะเบียนจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ขั้นที่ 10 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ
โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตทราบ พร้อม
ด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 11 ผู้โอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ
- ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีคาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.7 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
ผู้ประสงค์ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงแก้ไข
1

คาขอ หพ.๗
ไม่ครบ
ครบ

2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ
ผ่าน

3

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ
และมาตรฐาน

มีหนังสือให้แก้ไข

8

ภายใน 30 วัน
6

ไม่ผ่าน

7
10

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจ้งผู้

ผ่าน
4

ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
มีหนังสือแจ้งผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาต
11ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน
ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน

9
ไม่ชาระ

ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก

จากสารบบ
5

ออกใบอนุญาต หพ.๒-๑

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.8 การขอและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตที่ สู ญ หายหรื อ ถู ก ท าลายในสาระส าคั ญ ตามแบบ หพ.8
(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. สถานศึกษาของรัฐ ให้ยื่นคาขอการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสถานศึกษา
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ
กิจการหอพักจากหน่วยงานต้น
สังกัด
(ข) สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. สถานศึกษาเอกชน ให้ยื่นคาขอการ
ออกใบแทนสถานศึกษาใบอนุญาต
พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถานศึกษา
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของคนต่าง
ด้าว พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือเอกสารที่แสดงถึง
ภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
สาหรับบุคคลธรรมดา หรือ
สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลสาหรับนิติบุคคล
(ค) สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติ
บุคคล

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักที่สูญหาย
หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ต้องยื่นคาขอ
ต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานหอพักเพือ่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานใน
เบื้องต้นตามแบบ หพ. 8 (ภาคผนวก ค) ก่อน
นาเสนอนายทะเบียนพิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักที่สูญหาย
หรือถูกทาลายในสาระสาคัญพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามแบบ หพ. 8 แล้ว
นายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบ
แทนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ผู้ขอออกใบแทนใบอนุญาตจะต้อง
ส่งใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทาลายใน
สาระสาคัญหรือหลักฐานแจ้งความกรณีสูญ
หายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญดังกล่าว
ขั้นที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าว รวมทั้งลักษณะมาตรฐานหอพัก
โดยเร็ว
ขั้นที่ 4 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอออกใบแทนอนุญาตทราบ
เพื่อมาชาระค่าธรรมเนียมออกใบแทน
ใบอนุญาต กรณีหอพักสถานศึกษาไม่ต้อง
ชาระค่าธรรมเนียม โดยให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอมารับใบแทนใบอนุญาต
ขั้นที่ 5 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักสถานศึกษาให้นายทะเบียนออก
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษา ตามแบบ หพ.1-1 โดยระบุคาว่า

ระยะเวลาดาเนินการ

-

หลักฐานการ
แจ้งความ
กรณีสูญหาย
ภายใน 15
วันนับแต่วันที่
ได้รับทราบ

-

ภายใน 30
วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ
แจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของคนต่าง
ด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. บุคคลธรรมดา ให้ยื่นคาขอการออก
ใบแทนใบอนุญาตเอกชน พร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของคนต่าง
ด้าว
(ข) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าว
(ค) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. นิติบุคคล ให้ยื่นคาขอการออกใบ
แทนในอนุญาตเอกชน พร้อม
เอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล
(ข) สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติ
บุคคล
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของคนต่าง
ด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมลิ าเนา
ของคนต่างด้าว

46
ขั้นตอนการดาเนินการ
“ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้ดา้ นบนของ
ใบอนุญาตดังกล่าว กรณีผู้รับรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้
ชาระค่าธรรมเนียม และให้นายทะเบียนออก
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
เอกชน ตามแบบ ห พ.2-1 โดยระบุคาว่า “ใบ
แทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาตดังกล่าว
ขั้นที่ 6 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลักษณะ และมาตรฐานของหอพักไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ให้นายทะเบียนมีหนังสือ แจ้งให้ผขู้ อรับ
ใบแทนใบอนุญาตทราบเพื่อดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตทิ้งคาขอและให้แจ้งให้
ผู้ขอรับแทนใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 8 ในกรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักดาเนินการแก้ไขแล้ว
ให้ดาเนินการต่อไปตามขั้นที่ 3 – 5
ขั้นที่ 9 หากผู้ขอออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชน ไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบแทนใบอนุญาต
ให้นายทะเบียนจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ขั้นที่ 10 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใบ
แทนใบอนุญาตทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและ
สิทธิอุทรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30
วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ
แจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
ของผู้แทนนิติบุคคล แล้วแต่
กรณี
(จ) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

47
ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ
- ภายใน 30
วันนับแต่วันที่
มีคาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.8 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ
ผู้ประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงแก้ไข
1

คาขอ หพ.๘
ไม่ครบ
ครบ

2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ
ผ่าน

3

ตรวจสอบเอกสาร ลักษณะ
และมาตรฐาน

มีหนังสือให้แก้ไข

8

ภายใน 30 วัน
6

ไม่ผ่าน

7
10

ผ่าน
4

ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจ้งผู้
ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต

11 ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์

หอพัก

หอพักเอกชน

ภายใน 30 วัน

สถานศึกษา
ไม่อุทรณ์

ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน

ออกใบอนุญาต
หพ.๒-๑

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ

ชาระ
5

9
ไม่ชาระ

5

ออกใบอนุญาต
หพ.๑-๑

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.9 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ตามแบบ หพ.9 (ภาคผนวก ค)
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้า
ตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด 5x6
เซนติเมตร ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกินหก
เดือน จานวนสองรูป
4. หนังสือแต่งตั้งจากผู้
ประกอบกิจการ
หอพักให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการ
หอพัก โดยระบุชื่อ
หอพักพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักนั้น
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
1.ใบรับรองแพทย์
2. หนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะเป็นผูจ้ ัดการหอพักเอกชนต้องยื่นคาขอ
ต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานหอพักเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.9 (ภาคผนวก ค)
ก่อนนาเสนอนายทะเบียนพิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานแล้วนายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่
ผู้รับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานตารวจ ณ สถานี
ตารวจที่ผู้ประสงค์จะเป็นผู้จดั การหอพักเอกชนมีภูมิลาเนาอยู่
เพื่อขอตรวจสอบประวัติ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคา
ขอ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวโดยเร็ว
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วให้นายทะเบียน
มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตผูจ้ ดั การหอพักเอกชนทราบ
เพื่อมาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมและให้นาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ หพ.๙-๑ (ภาคผนวก ค)
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักทราบ เพื่อดาเนินการ
แก้ไข

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ระยะเวลา
เป็นไปตาม
มาตรฐานของ
สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ไม่เกิน 7 วัน

-

ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง

-

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
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ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ให้ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดาเนินการแก้ไข หรือไม่
ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนทิ้ง
คาขอและให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการ
แก้ไขให้ดาเนินการต่อไปตามขั้นที่ 4 - 6
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบอนุญาตผูจ้ ัดการหอพักเอกชนไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจาหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่อนุญาตให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดั การหอพักเอกชนทราบ พร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดั การหอพัก
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น
-

ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มี
คาสั่งไม่อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.9 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน

ผู้ประสงค์เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน
ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงแก้ไข
1

คาขอ หพ.๙
ไม่ครบ
ครบ

2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ

3 ตรวจสอบประวัติบุคคล ณ สถานี

ตารวจในท้องที่
4

มีหนังสือให้แก้ไข

9

ผ่าน

ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบคาขอเอกสาร
ไม่ผ่าน

7
11

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจ้งผู้

ผ่าน
5

8 ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต

12

ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาต

ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน

ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน
ไม่ชาระ

ชาระ
6

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑

10

ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

3.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน ภายใน 60 วันก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามแบบ หพ.10 (ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด
5x6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จานวนสองรูป
4. หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อ
หอพักพร้อมสาเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักนั้น
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
1.ใบรับรองแพทย์
2. หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะเป็นผูจ้ ัดการหอพัก
เอกชนต้องยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงาน
หอพักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.10
(ภาคผนวก ค) ก่อนนาเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอรับใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้วนาย
ทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผรู้ บั ใบแทน
ใบอนุญาตผู้จดั การหอพักเอกชนไว้เป็น
หลักฐาน
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ตารวจ ณ สถานีตารวจที่ผู้ประสงค์จะเป็น
ผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมลิ าเนาอยู่เพื่อขอ
ตรวจสอบประวัติ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าวโดยเร็ว
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดั การหอพัก
เอกชนทราบเพื่อมาชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ
หพ.๒-๑ (ภาคผนวก ค) ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตผูจ้ ัดการ

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ระยะเวลาเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติไม่
เกิน 7 วัน

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือ

คู่มือมาตรฐานหอพัก

ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
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หอพักทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไข
ขั้นตอนการดาเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้จดั การหอพักเอกชนทิง้ คาขอและ
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการ
แก้ไขให้ดาเนินการต่อไปตามขั้นที่ 4 - 6
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบอนุญาตผูจ้ ัดการ
หอพักเอกชนไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้จดั การหอพักไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจาหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดั การหอพักเอกชนทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดั การหอพัก
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีคาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก

54

แผนภาพ 3.10 การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จดั การ
หอพักเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐาน

คาขอ หพ.๙

เกิน 60 วัน
ภายใน 60 วัน
1

คาขอ หพ.๑๐

ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ครบ

ครบ
2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ

3 ตรวจสอบประวัติบุคคล ณ สถานี

ตารวจในท้องที่
4

ตรวจสอบคาขอเอกสาร

มีหนังสือให้แก้ไข

9

ผ่าน

ภายใน 30 วัน
ไม่ผ่าน 7
11

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจ้งผู้

ผ่าน
5

8 ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

ขอต่อใบอนุญาต

มีหนังสือแจ้งผู้ขอต่อใบอนุญาต

12

ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน
ไม่ชาระ

ชาระ
6

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑

ผู้ขอต่อใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์

10

ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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3.11 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน ตามแบบ หพ.11
(ภาคผนวก ค) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด
5x6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จานวนสองรูป
4. หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อ
หอพักพร้อมสาเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักนั้น
5. ใบอนุญาต
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์จะเป็นผูจ้ ัดการหอพัก
เอกชนต้องยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงาน
หอพักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และหลักฐานในเบื้องต้นตามแบบ หพ.11
(ภาคผนวก ค) ก่อนนาเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนได้รับคาขอรับใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว นาย
ทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผรู้ บั ใบแทน
ใบอนุญาตผู้จดั การหอพักเอกชนไว้เป็น
หลักฐาน
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนมีหนังสือถึงเจ้าพนักงาน
ตารวจ ณ สถานีตารวจที่ผู้ประสงค์จะเป็น
ผู้จัดการหอพักเอกชนมีภูมลิ าเนาอยู่เพื่อขอ
ตรวจสอบประวัติ
ขั้นที่ 4 คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าวโดยเร็ว
ขั้นที่ 5 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดั การหอพัก
เอกชนทราบเพื่อมาชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ขั้นที่ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ
หพ.9-1 (ภาคผนวก ค) ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
ขั้นที่ 7 ในกรณีที่เห็นว่าคาขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนไปไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนอนุญาตผู้จดั การ
หอพักทราบเพื่อดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ระยะเวลาเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติไม่
เกิน 7 วัน

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั
หนังสือแจ้ง

คู่มือมาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
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ขั้นตอนการดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นที่ 8 ในกรณีที่ผู้ขอรับแทนใบอนุญาตไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต ผู้จดั การหอพักเอกชนทิ้งคาขอและ
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ขั้นที่ 9 ในกรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ดาเนินการแก้ไขให้ดาเนินการต่อไปตามขั้นที่
4-6
ขั้นที่ 10 หากผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชนไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจาหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ
ขั้นที่ 11 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จดั การหอพักเอกชนทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์
ขั้นที่ 12 ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ
ท้องที่นั้น

ระยะเวลาดาเนินการ

-

ภายใน 30 วันนับ
แต่มีคาสั่งไม่
อนุญาต

คู่มือมาตรฐานหอพัก
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แผนภาพ 3.11 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน

ผู้ประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐาน
ภายใน 30 วัน
1

คาขอ หพ.๑๐

ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ครบ

ครบ
2

รับคาขอ ตรวจเอกสาร
ออกใบรับคาขอ

3 ตรวจสอบประวัติบุคคล ณ สถานี

ตารวจในท้องที่
4

มีหนังสือให้แก้ไข

9

ผ่าน

ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบคาขอเอกสาร
ไม่ผ่าน

7
11

ออกคาสั่งไม่อนุญาต มีหนังสือแจ้งผู้

ผ่าน
5

8 ไม่ดาเนินการ ทิ้งคาขอ

ขอรับใบแทนใบอนุญาต

มีหนังสือแจ้งผู้ขอต่อใบอนุญาต

12

ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน

อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน
ไม่ชาระ

ชาระ
6

ออกใบอนุญาต หพ.๙-๑

ผู้ขอต่อใบแทนใบอนุญาตยื่น

10

ไม่อุทรณ์

จาหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ

(ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ธันวาคม 2560)

คูม่ ือมาตรฐานหอพัก
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บทที่ 4
สาระสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1 ความสาคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
กาหนดมีผลบั งคับใช้ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 2 ที่กาหนดให้บังคับใช้ เมื่อพ้น
กาหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีจานวนทั้งสิ้น 104 มาตรา ซึ่งฉบับเดิมมี
รายละเอียดของบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจ การหอพักไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน จึงได้กาหนดแนวทางและวิธีการในการกากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยมีหลักการสาคัญเพื่อมุ่ง “คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา” ให้ได้รับการดูแล
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยประกอบกับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้โอนอานาจในการกากับกิจการ
หอพักให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น แทน จึงได้ตราพระราชบัญญั ติ ห อพัก พ.ศ. 2558 ขึ้นบังคับใช้ มี
สาระสาคัญดังนี้
1. นิยามศัพท์พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
“หอพัก” หมายความว่า สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า
“ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมี
อายุไม่เกินยี่สิบห้าปี
“หอพักสถานศึกษา” หมายความว่า หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา
“หอพักเอกชน” หมายความว่า หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
“ผู้ประกอบกิจการหอพัก” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้จั ดการหอพัก” หมายความว่า ผู้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพื่อประกันความเสียหายที่ผู้
พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการปูองกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
“นายทะเบียน” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(4) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งสาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. หอพัก ผู้พัก และประเภทของหอพัก
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้ มีการนิยามความหมายของ “หอพัก” ว่าหมายถึง
สถานที่ ที่ รั บ ผู้ พั ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ข้ า พั ก อาศั ย โดยมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า เช่ า และ “ผู้ พั ก ” คื อ
ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่ง ได้กาหนดให้มี
การแบ่งหอพักออกเป็น 2 ประเภท ตามมาตรา 8 ได้แก่ หอพักชายและหอพักหญิงและกาหนดให้มีจาแนก
ลักษณะหอพักตามผู้ประกอบกิจการของหอพักเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) หอพักสถานศึกษา
(2) หอพักเอกชน
3. การประกอบกิจการหอพักแต่ละลักษณะตามกฎหมาย
พระราชบั ญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้มีการนิยามความหมายของ “ผู้ประกอบ
กิจการหอพัก” หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยการประกอบ
กิ จ การหอพั ก ทั้ ง หอพั ก สถานศึ ก ษาและหอพั ก เอกชน ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
นายทะเบียนโดยการประกอบกิจการหอพักแต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 หอพั ก สถานศึ ก ษา ที่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งไปเป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 5 หลักเกณฑ์ ได้แก่
(1) ชื่อและประเภทของหอพัก
(2) สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของหอพัก
(3) ห้องนอน ห้องน้าและห้องส้วม
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(4) สถานที่สาหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน และสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นสาหรับผู้พัก
(5) ระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย
โดยหอพักลักษณะดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
หอพักและอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามมาตรา 41 ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวจะ
สิ้นผลหากผู้ประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการแล้ วแต่กรณี
และการโอนใบอนุญาตหอพักสถานศึกษาต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนและต้องเป็นการโอนระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น ทั้งนี้ต้องโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิมมีต่อผู้พัก ทั้งนี้หอพัก
สถานศึกษาอาจรับบุคลทั่วไปเข้าพักเป็นการชั่วคราวในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พักเพื่อประโยชน์
ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว หรือการกีฬา
3.2 หอพักเอกชน ให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไม่ สูง
กว่าปริญญาตรี ยกเว้นหอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานและการขึ้น ทะเบี ยนหอพักเอกชนไว้ กับสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การหอพั ก เอกชนให้ มี อ ายุ 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตและการขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและในกรณีโอนใบอนุญาตให้แก่สถานศึกษา ให้นายทะเบียนเปลี่ยน
ใบอนุ ญ าตของหอพักดังกล่ าวเป็ น ใบอนุ ญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาทั้งกฎหมายได้กาหนดให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) คุณสมบัติ ได้แก่ มีอายุไม่ตากว่า 20 ปีบริบูรณ์และมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(2) ลักษณะต้องห้าม ได้แก่
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็ น ผู้ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรือบกพร่องในศีล ธรรมอันดี เคยได้รับโทษจาคุก
โดยคาพิพากษาให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
- ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองเด็ ก ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี
- ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรื อความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือเป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
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4. อานาจหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก และการบริหารจัดการหอพัก
การประกอบกิ จ การหอพั ก สถานศึ ก ษาหรื อ การประกอบกิ จ การหอพั ก เอกชน กฎหมายได้
กาหนดให้ผู้ประกอบหอพักมีอานาจหน้าที่ 6 ข้อ ดังนี้
(1) ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิ นของผู้ พักตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาที่รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดให้มี
อาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอสาหรับผู้พักอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ
(3) ต้องจั ดให้ มีร ะเบี ย บประจ าหอพักปิดประกาศไว้ โดยเปิดเผยและเห็ น ได้ ง่ายภายในหอพัก
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบประจาหอพัก
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับได้
(4) ต้องจัดให้มีปูายชื่อเป็นอักษรไทย ซึ่งมีคาว่า “หอพัก” นาหน้า และตามด้วยประเภทของหอพัก
ชายหรื อ หญิ ง โดยปู า ยดั งกล่ า วต้ อ งมี ขนาดที่ เหมาะสมและติ ด ไว้ ณ หอพั ก ในที่ เ ปิ ดเผยและเห็ นได้ ง่ า ย
จากภายนอกหอพัก วัตถุที่ใช้ทาปูาย ลักษณะ ขนาดของปูายและขนาดของตัวอักษรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) ต้องตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าทางานในหอพักว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็น
โรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการ
(6) ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันตามที่กฎหมาย
กาหนดในมาตรา 62 ได้แก่ ดูแลรั กษาสภาพหอพัก ให้ มีความมั่นคงแข็งแรง และมีระบบปูองกันอัคคีภั ย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่า ด้วยการควบคุมอาคาร ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของ
หอพักให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จัดให้มียาและเวชภัณฑ์จาเป็นไว้ในหอพักเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พักที่เจ็บปุวยจัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องพักทุกห้อง
และปูายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของหอพักและดูแลอานวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย
อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใด ๆ ขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก
โดยพระราชบั ญญั ติห อพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้ กาหนดให้ “ผู้ จัด การหอพั ก ” หมายถึ ง
ผู้มีหน้ าที่ควบคุมดูแลหอพัก ทั้งลั กษณะหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชนโดยบุคคลใดจะทาหน้าที่เป็น
ผู้จัดการหอพักต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งนี้กฎหมายกาหนดให้ผู้จัดการหอพักหรือผู้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ แทนของหอพัก หญิ งต้ อ งเป็ น หญิง เช่ นเดี ย วกั น โดยให้ ผู้ จั ด การหอพั ก มี ห น้ า ที่ จัด ท าทะเบี ยนผู้ พั ก
แต่ละรายส่งให้แก่นายทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่มีการทาสัญญาเช่าหรือสัญญาสิ้นสุดลงและให้มีหน้าที่
ตามมาตรา 64 จานวน 7 ข้อ ดังนี้
(1) ดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก
(2) ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดในห้องพัก
(3) ดูแลไม่ให้มีการกระทาการอันควรเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันหรือร่วมกันกระทาการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
(4) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความราคาญแก่ผู้พักอื่นหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณหอพัก
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(5) ให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้บิดามารดหรือผู้ปกครองทราบโดยทันที ในกรณีปรากฏว่าผู้พักได้รับ
อันตรายเพราะเจ็บปุวยหรือเหตุอื่นใด
(6) แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบไปพักที่อื่นโดยไม่แจ้งให้ทราบ
(7) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามข้อ (2) และ (3)
5. การกากับดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
พระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก พ.ศ. 2558 เป็ น กฎหมายที่ มี รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการณ์ ต ามระเบี ย บ
จ านวน 3 กระทรวง ได้ แ ก่ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกฎหมายได้แบ่งอานาจรักษาการณ์ให้รัฐมนตรีก ระทรวงมหาดไทยมีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและประกาศกาหนดแบบบัตรประจาตัว
นายทะเบี ยนและพนักงานเจ้าหน้ าที่ ให้กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบ
กฎกระทรวง 2 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระเบียบ จานวน 8 ฉบับ และให้ กระทรวงศึกษาธิการรับผิ ดชอบกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การหอพั ก เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และระเบี ย บร่ ว มกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่น คงของมนุ ษย์ ซึ่งการกากับ ดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติห อพัก พ.ศ. 2558 ผ่ านกลไกและ
มาตรการที่สาคัญมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จานวน 4 คณะกรรมการ ดังนี้
พระราชบั ญญัติห อพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ได้กาหนดให้ มี “คณะกรรมการส่งเสริ ม
กิจ การหอพัก ” จานวน 15 คน ประกอบด้ว ยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานราชการ จานวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิ การ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ อธิบดีกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกิจการ
เด็กและเยาวชน ผู้ แทนสมาคมผู้ ป ระกอบการหอพัก รวมจานวน 4 คน และมีอธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็ น ต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อให้ ความเห็ นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน
มาตรการและการจัดระเบียบหอพัก
(2) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการให้ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ท างด้ า นภาษีแ ก่ ห อพั ก
ทีไ่ ด้รับการประกาศเกียรติคุณ
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(3) เสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
การประกาศเกียรติคุณหอพักและการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรวมทั้งการออก
กฎกระทรวงอื่นเพื่อปฏิบัติตาม
(4) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้
(5) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
(6) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) มีอ านาจแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่ อพิจารณาหรือปฏิ บัติการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
โดยให้ ก รมกิ จ การเด็ ก และเยาวชนรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ งานประชุ ม การศึ ก ษาข้ อ มู ล
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น พร้อมกันนี้
กฎหมายยั งได้กาหนดให้ มีกลไกคณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลในระดับพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดและ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติดังกล่ าว ได้กาหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
หอพักกรุ งเทพมหานคร” รวมทั้งสิ้ น 16 คน ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษา จิตวิทยา กฎหมายและกิจการเด็กและเยาวชนด้ านละ 1 คน
รวม 4 คนเป็นกรรมการและให้ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ
ประกอบกับ มาตรา 23 ได้กาหนดให้ มี “คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการหอพักจังหวัด ”
ประกอบด้วย รวมทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนหน่วยงาน
ราชการในจังหวัดจานวน 7 คน มี ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์
ด้ า นการศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยา กฎหมายและกิ จ การเด็ ก และเยาวชน ด้ า นละ 1 คน รวม 4 คนเป็ น กรรมการ
และให้ท้องถิน่ จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการทั้งสองมีอานาจหน้าที่ ได้แก่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ในการดาเนินการตามมาตรา 15 (1) (2) (3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพัก ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวมถึงดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
นอกจากนี้หากเกิดความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น กฎหมายยังได้กาหนดให้มีกลไก
คณะกรรมการที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการเปรี ย บเที ย บบรรดาความผิ ด ดั ง กล่ า วได้ ตามมาตรา 95 และ 96
โดยให้ มี “คณะกรรมการเปรี ยบเทียบ” ที่มีอานาจเปรียบเทียบได้และเมื่อผู้ ต้องหาได้ช าระค่าปรับตาม
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จานวนที่เปรียบเทียบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนสานักอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(2) ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ประกอบด้ ว ยอั ย การจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ บั ง คั บ การ
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด เป็ น กรรมการและพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียน
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้กาหนดให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้และให้บุคคลต่อไปนี้ เป็น “นายทะเบียน” ได้แก่
(1) นายกเทศมนตรีในเขตเทศบาล
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(4) นายกเมืองพัทยา
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งสาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
โดยให้นายทะเบียนมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(1) มีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน
ว่าหอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงและผู้ประกอบกิจการหอพักใดขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(2) ก่อนมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้นายทะเบียนดาเนินการ ดังนี้
- ในกรณีที่หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือให้มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลและหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ
หอพักแต่งตั้งบุคคลอื่นมาดารงตาแหน่งแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก เป็ น บุ ค คลธรรมดาและขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี
ลักษณะต้องห้ามให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคล

คูม่ ือมาตรฐานหอพัก

65

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
(3) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้นายทะเบียนดาเนินการ
ดังนี้
- สาหรับหอพักสถานศึกษา ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจ การหอพักให้แก่ ส ถานศึกษาอื่นภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง
- ส าหรั บ หอพั กเอกชน ให้ มีห นั งสื อ แจ้ง ให้ ผู้ ประกอบกิจการหอพัก ดาเนินการขึ้ น
ทะเบียนหอพักไว้กับสถานศึกษา หรือโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
แล้ ว แต่ ก รณี ใ นกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของนายทะเบี ย นได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือนายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ไม่ ส ามารถโอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก
หรื อ น าหอพั ก ไปขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ สถานศึ ก ษาได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนดหรื อ ภายในระยะเวลา
ที่น ายทะเบี ย นสั่ ง ขยาย ให้ น ายทะเบี ย นมี ห นั งสื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ป ระกอบกิจ การหอพั กคื น เงิ น ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดก่อนมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในหอพักเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎหมาย
(2) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบ
กิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
(3) เรี ย กผู้ ป ระกอบกิจ การหอพั ก ผู้ จัดการหอพั ก หรื อบุ คคลที่ ท างานในหอพั กมาให้
ถ้อยคาหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหอพัก
ทั้งนี้ ในการปฏิบั ติหน้ าที่และต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
และต้องไม่กระทาการอันเป็ นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น
และอาจขอให้เจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้ รวมถึงให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควรและในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
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5.3 การประกาศเกียรติคุณหอพัก
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและ
สนั บสนุน ให้ห อพักเอกชนดาเนิ นการได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด โดยกาหนด
มาตรการดังกล่าวไว้ในมาตรา 41 ที่กาหนดให้หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการ
อาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจานวน 4 เรื่อง ดังนี้
(1) สิทธิที่จะได้รับการลดหย่อยหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการประกอบกิจการ
หอพัก โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
(2) ลดหย่อนหรืองดเว้นภาษีโรงเรือน ภาษีปูาย หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน ทั้งนี้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นกาหนด
(3) การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์
(4) การสนับสนุนด้านอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
โดยการประกาศเกี ย รติ คุ ณ และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ตาม (3) และ (4) ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
5.4 บทลงโทษตามกฎหมาย
การกากับดูแลหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้มีการกาหนดให้มีมาตรการ
ลงโทษแก่ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
5.4.1 บทลงโทษเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการหอพัก
(1) ผู้ใดใช้คาว่าหอพักในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รั บใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่
(2) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดรับผู้พักไม่เป็นไปตามประเภทของหอพักต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(3) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
(4) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้ าหรือเงินประกันเกินอัตรา
ที่กาหนดไว้ หรือไม่นาเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็นค่าเช่าตามที่กาหนดไว้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
(5) ผู้ใดไม่คืนค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้ พักตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ แล้ ว แต่กรณีต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่
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(6) สถานศึกษาใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้อ งระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000
บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่
(7) ผู้ใดฝุาฝืนไม่ขออนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่
(8) ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนผู้ใดฝุาฝืนรับผู้พักเป็นนักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(9) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝุาฝืนไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยหรือใบอนุญาต
ถูกทาลายไม่แจ้ งให้ นายทะเบี ยนทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ประกอบกิจการหอพัก
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติในการขออนุญาตต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(10) ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั กผู้ ใดฝุ าฝื นหรือ ไม่จั ดให้ มี ผู้ จัด การควบคุ มดูแลหอพั ก
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 20,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่
(11) ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพัก ผู้ ใ ดไม่แ จ้ ง ต่อนายทะเบี ยนตามระยะเวลาที่ กาหนด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและปรับอีกวันละไม่เกิน 500 บาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่และต้อง
ระวางโทษจาคุก ไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(12) ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกาย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท
(13) ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ผู้ ใ ดไม่ จั ด ให้ มี อ าหารสุ ข อนามั ย ระเบี ย บหอพั ก
ปิดประกาศและปูายชื่อหอพักและทางเดินหนีไฟ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
(14) ในกรณีที่ ผู้ ป ระกอบกิจการหอพักซึ่งกระทาความผิ ดเป็นห้ างหุ้ น ส่ ว นหรือนิติ
บุคคล ถ้าการกระทาความผิดของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้ น เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของบุคคล
ใด หรื อ ไม่สั่ งการ หรื อไม่กระทาการอัน เป็นหน้าที่ ที่ต้อ งกระทาของหุ้ น ส่ ว นผู้ จัดการ กรรมการผู้ จั ดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้นผู้นั้ นต้องรับโทษตามที่บัญญัติ
ไว้สาหรับความผิดนั้นด้วย
5.4.2 บทลงโทษเกี่ยวกับผูจ้ ัดการหอพัก
(1) ผู้ จั ด การหอพั ก ของหอพั ก เอกชนผู้ ใ ดไม่ แ สดงใบอนุ ญ าตผู้ จั ด การหอพั ก ไว้
ในที่เปิดเผยต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
(2) ผู้ จั ด การหอพั ก หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ จั ด การหอพั ก
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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5.4.3 บทลงโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนคาสั่งของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ใดขัดขวางหรื อไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ห รือ
ไม่อานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กล่าวโดยสรุป พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมี
สาระส าคั ญ ในการก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารในการก ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การหอพั ก
ที่ใช้บังคับกับสถานที่ที่รับ “ผู้พัก” เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี
และอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่า ซึ่งจะไม่สามารถรั บบุคคลอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นผู้พัก
ได้และกฎหมายได้กาหนดประเภทหอพัก 2 ประเภท ได้แก่ หอพักชาย และหอพักหญิง เพื่อจาแนกพื้นที่พัก
อาศัยของแต่ละเพศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้ง “ผู้ประกอบกิจการหอพัก ” จะต้องยื่นขออนุญาต
ประกอบกิจ การกับนายทะเบียน คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในหอพักของตนเอง โดยมีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่สาคัญ 2 ประการ
ประกอบไปด้วย
(1) “การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน” ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและอาศัยในหอพัก
ด้วยการทาให้หอพักเป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) จากสถานการณ์เสี่ยงที่อาจกระทบต่อสวัสดิภาพที่ดี
ของเด็กและเยาวชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการหอพัก
(2) การโอนอานาจการกากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในฐานะนายทะเบี ย น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง ด้ า นธุ ร การ การก ากั บ
ให้การประกอบกิจหารหอพักในพื้นที่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงสามารถจัดการรายได้สาหรับค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการโอนอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งการกากับดูแลหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
สามารถจาแนกได้เป็น “3 มาตรการ 5 กลไก” ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ส่งเสริมกิจการหอพัก
อปท.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

เปรียบเทียบ

นายทะเบียน
(ผู้กากับดูแลในระดับพื้นที่)

คณะกรรมการ
(ผู้กาหนดนโยบาย)
กลไก
กลไก

กลไก

พนักงานเจ้าหน้าที่
(ผู้กากับดูแลในระดับพื้นที่)

ผู้ประกอบกิจการ
(ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน)

กลไก

กลไก

ผู้จัดการหอพัก (ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน)

การคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชนในหอพัก

มาตรการส่งเสริม/สนับสนุน
การประกาศเกียรติ คุณและสิทธิ
ประโยชน์ แ ละการสนั บ สนุ น
(ตามมาตรา 41) เช่ น ลดหย่ อ น
ภาษี ห รื อ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย
กา ร สนั บ สนุ น ด้ านการ เ งิ น
หรืออุปกรณ์ ฯลฯ

มาตรการการคุ้มครอง
การกาหนดแนวทางและวิธีการ
ในการประกอบกิ จ การหอพั ก
เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย และ
ข จั ด ส ถ า น ก า ร ณ์ เ สี่ ย ง ต่ อ
สวัสดิภาพของเด็กเยาวชน เช่น
ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย
การดูแลไม่ให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่
ผู้ พั ก เข้ า ไปในห้ อ งพั ก ไม่ ใ ห้ มี
การเล่ น การพั น เสพสุ ร าหรื อ
ยาเสพติด การให้ความช่วยเหลือ
และแจ้ ง ผู้ ป กครองของผู้ พั ก
ทราบ กรณีเจ็บปุวยและไปพักที่
อื่น ฯลฯ

มาตรการบังคับ/ลงโทษ
การประกาศข้อกาหนดในกากับ
ดูแลการประกอบกิจการหอพัก
และบทลงโทษแก่ ผู้ ฝุ า ฝื น หรื อ
กระท าผิ ด ตามกฎหมาย เพื่ อ
ปู อ งกั น และพิ ทั ก ษ์ ส วั ส ดิ ภ าพ
เด็กและเยาวชน
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5.4.4 มาตรฐานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
หอพักเป็นสถานที่สาคัญที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา หอพักที่เด็กเยาวชนพักอาศัยมีส่วนสาคัญในการหล่อหลอมทางสังคม
ให้เด็กเยาวชนเติบ โตเป็ นคนดี มีร ะเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักเสี ยสละ มีจิตอาสา และมีส่ วนช่ว ย
สร้ างเสริ มบุ คลิ กภาพให้ ส ามารถปรั บ ตัว ใช้ชีวิตร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างปกติสุ ข รวมทั้งมีส่ ว นช่ว ยส่ งเสริมให้
คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่จะเป็นกาลังสาคัญในการประเทศต่อไป
ดังนั้นการกาหนดมาตรฐานหอพักให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพักอาศัยของเด็กเยาวชน
จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการบริการของหอพักสถานศึกษาและหอพัก
เอกชน ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานหอพักออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านความปลอดภัย
เกณฑ์สาหรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยความปลอดภัยของ
อาคารที่พักอาศัย โดยจัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคล สัตว์และสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัย
ซึ่งประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัก ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(2) ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือในแต่ละชั้น อย่างน้อยชั้นละ 1 จุดและติดตั้งทุกระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร
(3) ต้องจัดให้มีการติดตั้งปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟในแต่ละชั้น อย่างน้อยชั้นละ
1 ชุดและติดตั้งทุกระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร
(4) ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย เพื่ อ คุ้ ม ครองชี วิ ต ร่ า งกายและทรั พ ย์ สิ น ของผู้ พั ก
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของผู้พัก
(5) ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม้ ทุ ก ชั้ น ส าหรั บ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ เกิ ด
เพลิงไหม้และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(6) ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบประวั ติ ค นที่ จ ะรั บ เข้ า ท างานในหอพั ก ว่ า ไม่ มี ป ระวั ติ
อาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกาหนดและคนดูแล
หอพักหญิงต้องเป็นผู้หญิง
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(7) ต้องดูแลและอานวยความสะดวกให้ กับผู้ พักในกรณีเกิดอั คคีภัย อุท กภัย หรือเกิ ด
อันตรายใด ๆ ขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก
(8) ต้องดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ
หอพัก
(9) ต้องจัดทาระเบียบประจาหอพักปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก
มาตรฐานที่ 2 ด้านความสะอาด
เกณฑ์สาหรับการพิจารณาด้านการดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้บริเวณ
ทางเดิน หรือบริเวณอาคารหอพักให้ถูกสุขลักษณะ ปราศจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สัตว์ต่าง ๆ ที่อาจเป็น
พาหะนาโรค ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่ วนและมีระบบการจัดการมูลฝอย แมลง
และสัตว์พาหะนาโรคชนิดต่าง ๆ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พักและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหอพัก
(2) การดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของหอพักต้องจัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(3) ห้ามผู้ประกอบกิจการพอหักทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อม
คุณภาพและของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอย
(4) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องมีมาตรการห้ามผู้พักนาสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในหอพัก
มาตรฐานที่ 3 ด้านสภาพภูมิทัศน์
เกณฑ์พิจารณาการจัดสภาพแวดล้อมภายในหอพักให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยจาก
มลภาวะทั้งหลาย ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่มีการขนถ่าย แก๊ส น้ามัน หรือสารเคมีที่
เป็ น พิ ษ รวมทั้ ง จั ด พื้ น ที่ ก ารพั ก อาศั ย ให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ พั ก เช่ น แยกหอพั ก ชาย หญิ ง ใ ห้ ชั ด เจน
ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่สะดวกแก่ผู้พัก
(2) สถานที่ตั้งหอพักไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ (ห่ างไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 7)
(3) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน
ชัดเจน
มาตรฐานที่ 4 ด้านการให้บริการ

คูม่ ือมาตรฐานหอพัก

72

เกณฑ์พิจารณาการให้บริการด้านพื้นที่ อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นความจาเป็นพื้นฐานให้แก่
ผู้พักอาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พักและเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกอบกิจการ
หอพัก ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

(1) ต้องจัดสถานที่สาหรับต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณที่พัก
(2) ต้ อ งจั ด ให้ มี ส ถานที่ บ ริ ก ารเพื่ อ การติ ด ต่ อ ประสานงานและให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ พั ก
และผู้มาติดต่อที่ชัดเจน
(3) ต้องจั ดทาทะเบี ย นผู้ พักแต่ล ะรายและส่ งให้ แก่นายทะเบียนทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีการทาสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
(4) ต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นไว้ในห้องพักเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พัก
ที่เจ็บปุวย
มาตรฐานที่ 5 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
เกณฑ์การพิจารณาสิ่งอานวยความสะดวกที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดหาไว้ในหอพัก หรือ
ห้องพัก เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้าหรือเครื่องทาน้าดื่ม เพื่อให้ผู้พักมีน้าสะอาดสาหรับอุปโภค
และบริโภคและจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้
(2) ต้องจัดพื้นที่อานวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มี ลักษณะสอดคล้องตามกฎหมายกาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550
(3) ต้องจัดสถานที่สาหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย
(4) ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาขั้น พื้นฐานต้องจัดให้มีพื้นที่สาหรับปรุง
ประกอบอาหาร
(5) ต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อย 8 ตารางเมตรต่อคน
(6) ต้องจัดพื้นที่ในห้องนอนให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จาเป็น เช่น ที่นอน ตู้เสื้อผ้า สถานที่เก็บ
เอกสารและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นสัดส่วน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
เกณฑ์การพิจารณาถึงระบบกลไกส่งเสริม สนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ ส่งเสริมให้เกิดจิตสานึกที่ดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเชื่อมั่นในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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(1) ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบริเวณหอพัก
(2) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการเล่นพนัน ดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือ
นาของผิดกฎหมายเข้ามาในหอพักโดยมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
(3) ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระ
ราชินี หรือพระรัชทายาทและไม่มีคาหรือความหมายหยาบคาย
(4) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้ องจัดให้มีปูายเป็นชื่ออักษรไทย ซึ่งมีคาว่า “หอพัก” นาหน้า
และตามด้วยประเภทของหอพัก โดยปูายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผยเห็น
ได้ง่ายจากภายนอกหอพัก
(5) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความราคาญแก่ผู้พักอื่น หรือผู้ที่
อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพักให้ได้รับความเดือดร้อนอันจะเป็นเหตุให้เกิดข้อร้องเรียน
(6) ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องมีปูายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณหอพัก ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
4.2 ความสาคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศและกฎกระทรวงและกฎหมายอื่น ๆ ที่กี่ยวข้อง
เพื่อควบคุมการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ และเพื่อประโยชน์แห่ งความมั่นคงแข็งแรง ความ
ปลอดภัย การปูองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม
และการอานวยความสะดวกแก่การจราจรตลอดจนการอื่นที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติ
อาคารที่ก่อสร้างใหม่และอาคารที่มีอยู่เดิมที่ขอดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อาคารจาก
ประเภทอื่น ๆ ให้ เป็ น หอพัก การขอรั บ ใบอนุญาตก่ อสร้างอาคารนั้นต้องระบุประเภทการใช้ อาคารเป็ น
ประเภทหอพักตั้งแต่ยื่น แบบขอรับ ใบอนุ ญาตก่อสร้าง หรือผู้ ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างมีการเปลี่ ยนแปลง
ประเภทการใช้อาคารภายหลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งกาลังก่อสร้างอาคาร หรือได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ก่อนการเข้าใช้อาคาร ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคานวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อ นไขที่ ก าหนดให้ ถู ก ต้ อง เพื่อ ออกใบอนุญ าตให้ ใ ช้ อ าคารเป็ น หอพั ก แก่ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตถ้ า การ
ตรวจสอบอาคารพบว่าไม่ถูกต้องหรือคัดต่อ พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนออกใบอนุญาตให้ใช้
อาคาร
1. ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่และที่ตั้งของอาคาร
2. การรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
3. การรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร
4. แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟูา เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่นและการปูองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
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5. แบบและจานวนของห้องน้าและห้องส้วม
6. ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ
การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้า การบาบัดน้าเสียและการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
7. ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
8. ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก
ซอยทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ
9. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถสาหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว
10.บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใด
11.การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
12.การกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
การตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่
กรณี ทาการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟูาและ
การจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การปูองกันและการระงับอัคคีภัย การปูองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้า ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จาเป็น
ต่อการปูองกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร
4.2.1 การควบคุมอาคารตามกฎหมาย
เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฏีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในท้องที่ใดก็ตาม
ท้องที่นั้นคือ “เขตควบคุมอาคาร” หรือหากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองแล้ว การก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลียนแปลงการใช้อาคารในท้องที่ที่ว่านี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนการกระทาการดังกล่าว
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่ที่ได้มีกฎหมายควบคุมอาคารใช้
บังคับแล้วต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน
สาหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ไม่ว่าจะก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนย้ าย ใช้ห รือเปลี่ย นการใชอาคาร ตรงที่ใดก็ตามจะเป็นในเขตควบคุมอาคาร หรือนอกเขต
ควบคุมอาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทุกกรณี
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ
1. การขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 และ มาตรา 21 ทวิ
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ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รั บใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดาเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
ในกรณีประเภทที่กฎกระทรวงกาหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคานวณส่วนต่าง ๆ ของ
โครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและ
คานวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา 22 การรื้ อ ถอนอาคาร ในกรณี รื้ อ ถอนผู้ ใ ดจะรื้ อ ถอนอาคารดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดาเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
1.) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคาร
2.) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
ในการตรวจพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข
เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออก การยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
2. การขอรับใบอนุญาต โดยการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ
ตามมาตรา 39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกาหนด
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารและ
หลักฐาน
1.) สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบต้องเป็นวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร
2.) มีสถาปนิกและวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมงาน
3.) สาเนาใบอนุญาตและรายการคานวณที่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบลงนามรับรอง
4.) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดาเนินการ
เมื่อผู้แจ้งส่งเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งให้ และผู้
แจ้งสามารถดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารได้
ในกรณีการก่อสร้ าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ให้ถูกต้อง ในระหว่า
ระยะเวลาที่ผู้แจ้งดาเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทาเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อ
ทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

คูม่ ือมาตรฐานหอพัก

76

ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
รับเรื่องขออนุญาต
(เจ้าหน้าที่รับคาขอ)
ยื่นส่งเอกสารใหม่

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร

ไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
นายตรวจ

ให้ครบถ้วน

ครบถ้วน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธานรณะ
ถูกต้อง

แจ้งผู้ขอให้แก้ไขแบบให้

ถูกต้อง (แบบ ค.1)

ไม่ถูกต้อง

ตรวจพิจารณาแบบ

(นายช่าง / วิศวกร)
ถูกต้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เห็นชอบ

ออก อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.1)
สั่งไม่ อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.2)
(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
(เจ้าหน้าที่รับเรื่อง)
รับการยื่นแจ้ง

ตรวจสอบผังเมือง

และเก็บค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบสถานที่

(นายตรวจ)

(นายช่าง / วิศวกร)
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นแจ้งฯ

(นายตรวจ)
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถาที่สภาพสาธารณะ ทาแผน

ตรวจแบบยื่นแจ้ง

ผังบริเวณ แผนที่สังเขป
ภายใน 120 วัน นับแต่ออก

แจ้งผู้ยื่นแจ้งแก้ไข

(นายช่าง / วิศวกร)

ให้ถูกต้อง

ตรวจพิจารณาแบบ

ไม่ถูกต้อง

ใบอนุญาตหากพบการ
กระทาผิดแบบก็แจ้งให้แก้ไข
(มาตรา 39 ตรี)

แก้ไขเอกสารและแบบ
ถูกต้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เห็นชอบ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบ และมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นทราบการยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ

ไม่แก้ไขแบบ

ออกคาสั่งตามมาตรา
40,41,42 และ 43

แล้วแต่กรณี
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4.2.2 การใช้และเปลี่ยนการใช้อาคาร
“การใช้” หมายความว่า การเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในอาคาร
“การเปลี่ยนการใช้” หมายความว่า การเปลี่ยนการใช้จากเดิมที่ได้รับอนุญาต
ห้ามดาเนินการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิ ดไปจากแผนผั งบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่
1.) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคาขออนุญาต และได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทาการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
2.) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ
3.) การดาเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณี
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
รับเรื่องขออนุญาต
ยื่นส่งเอกสารใหม่

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร

ไม่ครบถ้วน

(เจ้าหน้าที่รับคาขอ)
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
นายตรวจ

ให้ครบถ้วน
ครบถ้วน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกต้อง

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข
แบบให้ถูกต้อง
(แบบ ค.1)

ไม่ถูกต้อง

ตรวจพิจาณาแบบ
(นายช่าง / วิศวกร)
ถูกต้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เห็นชอบ

ออก อ.5 และแจ้งผู้ขอ (น.1)
สั่งไม่ อ.5 และแจ้งผู้ขอ (น.2)
(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)
)
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4.2.3 การตรวจสอบอาคาร
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการใช้และเปลี่ยนกรใช้อาคาร ต้องจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทาการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้าง
ของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟูา และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การปูองกัน
และการระงับอัคคีภัย การปูองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้า ระบบ
บาบัดน้าเสีย ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จาเป็นต่อการปูองกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ ทรั พ ย์ สิ น แล้ ว รายงานผลการตรวจสอบต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 แห่งพระราชบัญั ติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้
กาหนดให้การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็ น หอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก
การดัดแปลง การเปลี่ยนชื่อ และการเปลี่ยนประเภทหอพัก ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.3 ความสาคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
4.5.1 นิยามศัพท์
“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผังนโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สน การมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธาณะและสภาพแวดล้อ เพื่อบรรลุวัตถุประงค์
ของการผังเมือง
“ผังเมืองเฉพาะ” หมายถึง แผนผังและโครงการดาเนินการพัฒนาหรือดารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตากฎหายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งสิ่ง ปลูกสร้าง
ทุกชนิดหรือสิ่งอืนใดที่วางบน ใต้ หรือผ่านเหนือพื้นดิน หรือพื้นน้า
“ที่อุปกรณ์” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่งหรือใช้เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์อย่าอื่นด้วย เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหรือข้างอาคาร ทางน้า หรือท่อระบายน้า
“ที่โล่ง” หมายความว่า บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะให้เป็นที่ว่างเป็น
ส่วนใหญ่และเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
4.5.2 ส่วนประกอบของผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
ผังเมืองรวมประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมให้กาหนดโดยคานึงถึงความเป็นระเบียบ ความ
สวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การ
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ดารงรั กษาสถานที่ที่มีคุณค่า ทางศิล ปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับความชั้นความสูง
3. แผนผังซึ่งทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยสาระสาคัญทุกประการหรือบางประการ
ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จาแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
4. รายการประกอบแผนผัง
5. ข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุก
ประการดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูงและลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
สร้าง
(ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง
อาคาร
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(จ) อัตราส่วนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวม
ของอาคาร
(ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร หรือสถานที่อื่น ๆ ที่จาเป็น
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) กาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตามคานาของคณะกรรมการผังเมือง
ในกรณีที่ผังเมืองไม่มีข้อกาหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุอันสมควร
6. นโยบาย มาตรการและวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมผังเมือง
เฉพาะประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
2. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
3. แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยสาระสาคัญทุก
ประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจาแนกประเภทกิจการ พร้อมที่แนวเขต
การแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทและย่าน

คูม่ ือมาตรฐานหอพัก

82

(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง พร้อมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทาง
สาธารณะ
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค
(ง) แผนผังแสดงที่โล่ง
(จ) แผนผังแสดงการกาหนดระดับพื้นดิน
(ฉ) แผนผั ง แสดงที่ ตั้ ง ของสถานที่ ห รื อ วั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน์ หรื อ คุ ณ ค่ า ในทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีที่จะพึ่งส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะ
(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่ง ดงามหรือมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติรวมทั้งต้นไม้เดี่ยว ต้นไม้หมู่ที่จะพึ่งส่งเสริมและบารุงรักษา
4. รายการและคาอธิบายประกอบแผนผังตาม (ข้อ 3) รวมทั้งประเภทและชนิดอาคารที่จะ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตก่อสร้าง
5. ข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะทุก
ประการ หรือบางประการดังต่อไปนี้
(ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ์
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด จานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จานวนและลักษณะของอาคารที่ชารุดทรุดโทรม หรืออยู่ในสภาพ
อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งให้รื้อหรือย้ายตามคาสั่ ง
ของคณะกรรมการบริหารผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 55
(ง) การใช้ประโยชน์ของอาคารที่อนุญาตให้สร้างขึ้นใหม่ หรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง อันผิด
ไปจากการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ขอไว้เมื่อขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้เป็นที่สร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กาหนดให้เป็นที่โล่งเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้
(ฉ) การส่งเสริมดารงหรือบูรณะสถานที่ หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
(ช) การดารงรักษาที่โล่ง
(ซ) การส่งเสริมหรือบารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่
(ฌ) การรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร
6. รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ต้องเวนคืนเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
สาหรับใช้เป็นทางหลวงตามมาตรา 43(1)
7. รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ต้องเวนคืนพร้อมทั้งรายชื่อเจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่เวนคืน
เพื่อประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่นตามมาตา 43(2)
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8. รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสั งหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรั ฐเป็นเจ้าของผู้
ครอบครองหรือผู้ดูแลรักษา ซึ่งจะนามาใช้เป็นทางหลวง หรือใช้ประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่น
9. แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจาเป็น
4.5.3 การบังคับใช้ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
การบังคับใช้ผังเมืองรวม
มาตราที่ 27 ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิด
ไปจากที่ได้กาหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกาหนดของผังเมืองรวมนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่
จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของ
ผั งเมืองรวมในสาระส าคัญที่ เกี่ย วกับ สุ ขลั กษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัส ดิภ าพของสั ง คม
คณะกรรมการผังเมืองมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวให้คานึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้ งนี้ให้
คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย
เมื่อได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตาม
มาตรา 70
การบังคับใช้ผังเมืองเฉพาะ
มาตรา 43 เมื่ อ ได้ ป ระกาศพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งเฉพาะในท้ อ งที่ ใ ดที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและถูกกาหนดในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผัง
เมืองเฉพาะให้เวนคืนถ้า
1. เพื่อใช้เป็นทางหลวง ให้ถือว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและให้นาบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การเวนคืนโดยอนุโลม ทั้งนี้เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
2. เพื่อใช้ในการอันเป็นประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่นให้ถือว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การเวนคืนโดยอนุโลม
ทั้งนี้ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
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ในทั้งสองกรณี ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรื อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ซึ่งระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และให้ถือแนวเขตที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่จะเวนคืนที่มีอยู่ในแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเป็นแนวเขต
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ถูกเวนคืน
ในกรณีที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะภายในห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจตามมาตรา 14 เงินค่าทดแทนที่จะจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี้ ถ้าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะไม่ได้กาหนดเงินค่า
ทดแทนไว้เป็นอย่างอื่นให้กาหนดตามราคาทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ในกรณีที่ใ ช้บั งคั บ พระราชบั ญญั ติให้ ใช้บัง คับผั งเมือ งเฉพาะโดยไม่ได้ ประกาศพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าว หรือใช้บังคับเมื่อพ้นห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมือง
เฉพาะไม่ได้กาหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้กาหนดตามราคาทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนนั้นตามความเป็น
ธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
ในกรณีที่เป็น การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์เพื่อปรับปรุงให้ เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ เมื่อเจ้าหน้าที่
ดาเนินการได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วและประสงค์จะให้เช่าหรือหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไปก็ให้
กระทาได้ แต่จะกระทาการอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้นมิได้
การโอนกรรมสิ ท ธิ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ วนคื น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วจะกระท าได้ ก็ โ ดยการตรา
พระราชบัญญัติ
4.5.4 สัญลักษณ์สีของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ
1.เขตสีเหลือง

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

2.เขตสีส้ม

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

3.เขตสีแดง

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นมาก

4.เขตสีม่วง

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

5.เขตสีม่วงอ่อน

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

6.เขตสีเขียว

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

7.เขตสีเขียวอ่อน

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.เขตสีเขียวมะกอก

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

9.เขตสีเทาอ่อน

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

10.เขตสีน้าเงิน

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

11.เขตสีน้าตาลอ่อน

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
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4.4 การตรวจสอบลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
หอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นใด
ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้ว กฎกระทรวงจะไม่กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวก็ได้ หลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.4.1 การประกอบกิจการหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
ที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
1. หอพักสถานศึกษา
1.) ชื่อและประเภทของหอพัก
1.) สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก
2.) ห้องนอน ห้องน้า และห้องส้วม
3.) สถานที่สาหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น
สาหรับผู้พัก
4.) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย
2. หอพักเอกชน
1.) ชื่อและประเภทของหอพัก
2.) จานวนห้องพัก
3.) สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก
4.) ห้องนอน ห้องน้า และห้องส้วม
5.) สถานที่สาหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น
สาหรับผู้พัก
6.) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย
4.4.2 ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก กฏกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
1. ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยของพระ
ราชินีหรือพระรัชทายาท และไม่มีคาหรือความหมายหยาบคาย
2. หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน
3. สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
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4. ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
บริเวณหอพัก

5. ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
6. หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อยแปดตารางเมตรต่อคน และในห้องนอนต้องมีที่นอนตู้เสื้อผ้า
สถานทีเ่ ก็บเอกสารและสิ่งของใช้ส่วนตัว ที่เป็นสัดส่วน
7. หอพักต้องจัดสถานที่สาหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัยใน
กรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องจัดให้มีสถานที่สาหรับปรุงประกอบอาหารด้วย
8. หอพักต้องจัดสถานที่สาหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัยและ
ต้องจัดให้มีสถานที่บริการเพื่อการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้พัก และผู้มาติดต่อ
9. หอพักต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้าหรือเครื่องทาน้าดื่มเพื่อให้ผู้พักมีน้าสะอาดสาหรับอุปโภค
และบริโภคและจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้
10. หอพักต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วนและมีระบบการจัดการมูลฝอยน้าเสีย สิ่ง
ปฏิกูล แมลงและสัตว์พาหะนาโรค เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พักและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก
11. หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุดและ
ติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร
12. หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงระบบ
มือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุดและติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร
13. หอพักต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นสาหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดเพลิงไหม้
และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
14. หอพักต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักผู้ดูแลระบบรักษา
ความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
15. หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจาหอพักไว้ ณ สถานที่ที่ผู้พักและผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนในบริเวณหอพัก
4.4.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
1.) พื้นที่ภายในอาคาร
2.) บันไดของอาคาร
3.) บันไดหนีไฟ
4.) ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
5.) ที่ว่างภายนอกอาคาร
2..แนวอาคาร และระยะต่าง ๆ ของอาคาร
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3. แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัย
4. แบบและจานวนของห้องน้าและห้องส้วม
5. ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
6. สิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร
1.) ปูายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก
2.) ทางลาดและลิฟต์บันได
3.) ที่จอดรถ
4.) ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร
5.) ประตู
6.) ห้องส้วม
7.) พื้นผิวต่างสัมผัส
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บทที่ 5
ปัญหาความปลอดภัยสาหรับผู้พักอาศัยในหอพักและอาคารสูงและแนวทางวิธีการ
ในการดาเนินการกากับดูแลกิจการหอพักและอาคารสูง
5.1 ปัญหาความปลอดภัยสาหรับผู้พักอาศัยในหอพักและอาคารสูง
จากมาตรการทางกฎหมายของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 39
(พศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นมาตรการที่ออกมาบั งคับใช้กับ
อาคารสูงโดยเน้นที่ความปลอดภัยในด้านอัคคีภัยในอาคารสู งโดยกาหนดมาตราฐานขั้นต่าของโครงสร้างและ
วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทนไฟ รวมทั้งกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในส่วนอื่น ๆ เพื่อเวลาที่เกิดเพลิงไหม้สามารถที่จะ
ขนย้ายหรืออพยพผู้พักอาศัยออกจากอาคารได้ทันท่วงที ก่อนที่อาคารนั้นจะพังทลายหาก ปัญหาด้านอัคคีภัย
เป็นอุบัติภัยที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูง และยังส่งผลทาให้เกิด
ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจานวนมาก
จากอัคคีภัยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามลักษณะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ขยายตัว ประกอบกับรูปแบบในการ
หอพักในแหล่งชุมชนคนจานวนมากรวมทั้งอาคารมีความซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบ จึงค่อนข้างลาบากใน
การดาเนินการดับเพลิง จากการรวบรวมข้อมูลของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ในระหว่างปี
พ.ศ 2532 - 2554 สถิติการเกิดอัคคีภัยของประเทศไทยมีจานวนทั้งสิ้น 50,413 ครั้ง มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 32,000 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทในการใช้ไฟฟูา การทางานที่เกิดประกายไฟ
การประกอบอาหาร และการก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง สถานที่ที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่อาศัยและ
ชุมชนที่มีความหนาแน่ นหรื อมีความแออัดของประชากร และอาคารสูง เป็นต้น กฎกระทรวงฉบั บที่ 33
(พ.ศ.2535) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารเป็นหลัก ในส่วนของกฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2540) ที่เน้นเรื่องบันไดหนีไฟ และการปิดล้อมบันได โดยบันไดหนีไฟต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมง และเป็นกฎหมายฉบับแรกที่บังคับใช้กับอาคารเก่ า ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแล้ว
สามารถลดความรุนแรงหรือความเสียหายได้หากอาคารที่เกิดเหตุมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์นั้น
สาเหตุที่ทาให้ความเสียหายจากอัคคีภัยขยายวงกว้างขึ้นมาจาก
1. อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน
2. อุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติไม่ทางาน
3. เครื่องดับเพลิงหมดแรงดัน/ไม่มีน้ายา
4. ประตูหนีไฟเปิดค้าง/ปิดไม่ได้/มีของวางบัง แต่ทางออกจากอาคารปิดล็อค
5. ไม่มีตารางตรวจและบารุงรักษาอุปกรณ์ โดยช่างหรือพนักงานผู้รับผิดชอบ โดยผู้บริหารอาคาร
โดยเจ้าหน้าที่ราชการ / ผู้รับอนุญาต
6. ไม่มีแผนปฎิบัติในกรณีฉุกเฉิน
7. ขาดการซ้อมตามแผนฉุกเฉิน
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8. ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือขาดการควบคุมการปฎิบัติงานที่ดี
9. ขาดความรู้และทักษะในการดาเนินการและจัดการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย
10. มีการเจาะรูระหว่างบริเวณกันไฟ
11. ช่อง Shaft ไฟฟูามิได้ปูองกันด้วยวัสดุกันไฟลาม
12. มีการเก็บของเหลวไวไฟในบริเวณอันตราย
13. พนักงานไม่มีความสามารถในการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉิน เช่น ในกรณี LPG รั่วไหล
5.2 ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาคารสูง
ความเสี่ ย ง หมายถึง สภาวการณ์ที่อาจมีภัยคุกคาม (Threats) เกิดขึ้นซึ่งก่อให้ เกิดความสู ญเสี ย
เสียหาย หรือเป็นอันตรายกับผู้ใช้อาคารและทรัพย์สิน โดยภัยคุกคามในที่นี้อาจหมายถึง วัตถุ สิ่งของ บุคคล
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาคารสูงใดที่มีโอกาสเกิดภัยคุกคามมากก็จะส่งผลให้มีระดับความเสี่ยงได้แก่
1. ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัย (HealthRisk)
2. ความเสี่ยงต่ออุบัติภัยและอุบัติเหตุ (Safety Risk)
3. ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพและทรัพย์สิน (Security Risk)
4. อัคคีภัยในอาคารสูง
5.3 แนวทางและวิธีการในการดาเนินการกากับดูแลกิจการหอพักและอาคารสูง
ส าหรั บ ผู้ จั ดการอาคาร ซึ่ง เป็ น ผู้ ที่มี ห น้า ที่ดูแ ลรับ ผิ ดชอบอาคารด้า นความปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรัพย์สินก็มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการปูองกันการเกิดอัคคีภัยและการดูแลอพยพผู้ใช้อาคาร
เพื่อให้หนีไฟออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้คือ
1. จัดพื้นที่อาคารให้มีระเบี ยบ ไม่ควรกองสุมวัสดุสิ่งของไว้ใกล้แหล่งความร้อน หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ
การลุกไหม้รวมทั้งไม่วางสิ่งของเกะกะขวางประตูทางออกหนีไฟ หรือเส้นทางอพยพหนีไฟของอาคาร
2. ตรวจและซ่อมบารุงอุปกรณ์อาคาร เช่นสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟูา และอุปกรณ์การหุงต้ม ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยเป็นการระมัดระวังและปูองกันที่ต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร
3. จัดให้มีการฝึกหนีไฟของผู้ใช้อาคารเป็นประจา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ใช้อาคาร
4. เป็ น การตรวจสอบอุป กรณ์อาคารที่เกี่ยวข้องว่าสามารถใช้งานได้ดีเสมอสร้างจิตสานึกในการ
ร่วมกันรับรู้ รับผิดชอบและตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารสูง
อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ระบบดับเพลิ ง
อัตโนมัติ เช่น
1. ระบบสปริงเกอร์ (Sprinkle System)
2. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
3. ระบบท่อยืนที่เก็บน้าสารอง และหัวรับน้าดับเพลิง
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4. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
5. บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟทางอากาศ
6. ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในเส้นทางหนีไฟ
7. ระบบปูองกันฟูาผ่า
8. มีถนนรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เพื่อความสะดวกในเวลาเกิดเพลิงใหม้รถดับเพลิง
และรถกู้ภัยต่าง ๆ จะเข้าไปควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันที
9. ต้องมีช่องทางเฉพาะสาหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกชั้น
10. ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิงแต่ละชุดที่ใช้กับอาคารสูงให้มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 230
กิโลกรัม
11. ลิฟต์ดับเพลิงต้องจอดได้ทุกชั้นของอาคาร และต้องมีระบบควบคุมพิเศษสาหรับพนักงาน
12. อาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.) ดับเพลิงใช้ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ
2.) ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ
13. บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องติดตั้งตู้สายฉีดน้าดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้า
1.) ห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องมีผนังหรือประตูที่ทาด้วยวัตถุทนไฟปิดกั้นมิให้เปลวไฟ
หรือควันเข้าได้
2.) มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรงหรือมีระบบอัดลมภายในห้องโถงหน้าลิฟต์
ดับเพลิงทีมี
3.) ความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 เมกะปาสกาลมาตร และทางานได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้
4.) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดับเพลิงระหว่างชั้นล่างสุดกับชั้นบนสุดของ
อาคารต้องไม่เกินหนึ่งนาที ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้
14. ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟูา ท่อส่งน้า ท่อระบายน้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็น
ส่วนประกอบของลิฟต์หรือจาเป็นสาหรับการทางานและการดูแลรักษาลิฟต์ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การ
ทางานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้โดยสารดังต่อไปนี้
1.) ต้องมีระบบการทางานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุ ดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้อง
เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟูาดับ
2.) ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด
3.) ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กาหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด
4.) ต้องมีระบบปูองกันประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
5.) ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท
6.) ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่หรือหยุดไม่ตรงที่จอด
7.) ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
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8.) ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าชั้นที่จอด
9.) ต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์ตามที่กาหนด
15. ให้มีคาแนะนาอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือและข้อห้ามใช้
1.) การให้ความช่วยเหลือให้ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์
2.) การใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือให้ติดไว้ในห้องลิฟต์
3.) ข้อห้ามใช้ลิฟต์ให้ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น
เนื่องจากอาคารบางอาคารซึ่งก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 หรื ออาคารบางอาคารซึ่ง ได้ ก่อ สร้ า ง ดัด แปลง หรื อเคลื่ อนย้ ายก่อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ใช้บังคับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต
ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสั่งการให้แก้ไขอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรื อผู้ครอบครอง
อาคารดาเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้
เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้
ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะ ดังนี้
1.) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทาด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่
2.) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ ทาด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟบังคับให้บาน
ประตู ปิ ด ได้ เ องเพื่ อ ปู อ งกั น ควั น และเปลวไฟมิ ใ ห้ เ ข้า สู่ บั น ไดหนี ไ ฟและมี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 80
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
2. จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตาแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้องตาแหน่งที่
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถง
หรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของ
อาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กาหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งสาหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มี 1 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่องการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้
ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่าน
คาแนะนาการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
4. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย
1.) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน
หรือทราบอย่างทั่วถึง
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2.) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม
(1) ทางาน
5. ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้
และมีปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่ เล็กกว่า 10 เซนติเมตรและหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟูาของกรม
6. ติดตั้งระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่าซึ่งประกอบด้วยเสาล่อฟูา สายล่อฟูาสายตัวนา สายนาลง
7. พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ในกรณี ที่ อ าคารมี ร ะบบความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย อยู่ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ง านได้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้ระบบความปลอดภัยดังกล่าว
ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้
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บทที่ 6
แนวทางการส่งเสริมและกากับดูแลหอพัก
6.1 หอพัก
การประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือการประกอบกิจการหอพักเอกชนจะต้องได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน
1. หอพักสถานศึกษา
1.1 ได้รั บยกเว้นค่ าธรรมเนีย มเกี่ ยวกับการประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติห อพัก
พ.ศ. 2558 และอาจได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุน
1.2 เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา การท่ องเที่ยว หรือการกีฬา หอพั กสถานศึกษาอาจรับบุคคล
ทัว่ ไปเข้าพักเป็นการชั่วคราวได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พักอาศัย
1.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและต้อง
โอนให้แก่สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น ทั้งนี้ต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิมมีต่อผู้พัก
1.4 ใบอนุญาตประกอบกิจ การหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเมื่อผู้ ประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการแล้วแต่กรณี หากแต่ไม่ ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป
หรื อได้รั บ คาสั่ งไม่ ออกใบอนุ ญาตจากนายทะเบียนให้ ผู้ ช าระบัญชีข องสถานศึกษาคืนเงิ นค่าเช่าล่ ว งหน้ า
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหายแล้วแต่กรณี
1.5 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว้ ในที่เปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ หอพักนั้น
1.6 ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ถู ก ท าลายในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก แจ้ ง
ต่อนายทะเบียนและยื่ นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่ าใบอนุญาตสูญหาย
หรือถูกทาลาย
1.7 ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์ จะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลงอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
1.8 ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ใดประสงค์ จ ะเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ ประเภทของหอพั ก ต้ อ งรั บ อนุ ญ าต
จากนายทะเบียน
1.9 ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ใดประสงค์ จ ะเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ ประเภทของหอพั ก ต้ อ งรั บ อนุ ญ าต
จากนายทะเบียน
1.10 ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ใดประสงค์ จ ะเลิ ก ประกอบกิ จ การหอพั ก ให้ ยื่ น ค าขออนุ ญ าต
ต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันเลิกประกอบกิจการและนายทะเบียนจะอนุญาตให้ เลิกประกอบ
กิจการหอพักได้ต่อเมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานว่าได้ดาเนินการแจ้งให้ผู้พักทราบล่วงหน้าไม่น้อย
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กว่าเก้าสิบวันและคืนเงินค่าเช่าล่วงหนาหรือเงินประกันแล้วแต่กรณี ใหแกผูพักเรียบแลว ทั้งนี้ใหใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการหอพัก
2. หอพักเอกชน
2.1 ให้รับผู้พักได้ เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไม่สูงกวาปริญญาตรี เว้นแต่
หอพักเอกชนที่ได้ ขึ้นทะเบียนไวกับสถานศึกษาใหรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขึ้น
ทะเบียนหอพักเอกชนไวกับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
2.2 ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การหอพักมีอายุ 5 ป นับแต่ วันที่ออกใบอนุญาต และการขอตออายุ
ใบอนุญาต ใหยื่นคาขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
2.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ตองได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใน
กรณีโอนใบอนุญาตใหแกสถานศึกษา ใหนายทะเบียนเปลี่ยนใบอนุญาตของหอพักดังกล่าวเป็นใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
2.4 ในกรณีผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแกความตาย และทายาทมีความประสงคจะประกอบ
กิจการหอพักตอไป ใหทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 35 ยื่นคาขอตอนายทะเบียนเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่ผู้ประกอบ
กิจการหอพักถึงแกความตาย ถ้ามิได้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้
ผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผ ูประกอบกิจการหอพักนั้นคืนเงินค่าเช่าล่ วงหน้า หรือเงินประกันใหแก่ผู้พัก
ตามจานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือคาเสียหาย แล้วแต่กรณี
2.5 ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ต องแสดงใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก ไว ในที่ เ ปิ ด เผย
และเห็นได้ง่าย ณ หอพักนั้น
2.6 ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ถู ก ท าลายในสาระส าคั ญ ให ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก แจ้ ง
ต่อนายทะเบียน และยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต่วันที่ได้รับทราบวาใบอนุญาตสูญหาย
หรือถูกทาลาย
2.7 ผู้ ป ระกอบกิจ การหอพัก ใดประสงคจะดัด แปลงหอพั กในลั กษณะของการดั ดแปลงอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตองได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
2.8 ผู้ประกอบกิจการหอพั กใดประสงคจะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักตองรับอนุญาตจาก
นายทะเบียน
2.9 ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก ใดประสงค จะเลิ ก ประกอบกิ จ การหอพั ก ให ยื่ น ค าขออนุ ญ าต
ตอนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น อยกวาเกาสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ และนายทะเบียนจะอนุญาตใหเลิก
ประกอบกิจการหอพักได้ต อเมื่อผู้ ประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานว่าได้ดาเนินการ แจงใหผู้ พักทราบ
ลวงหน้าไม่นอยกวาเกาสิบวัน และคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหนาหรือเงินประกันแล้วแต่กรณี ใหแกผู้พักเรียบแลว
ทั้งนี้ ใหใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแต่ วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งอนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ
หอพัก
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6.2 การจัดการหอพัก
การประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาหรือการประกอบกิจการหอพักเอกชน กาหนดต้องจัดให้มี
ผู้จัดการหอพัก เป็ นผู้มีหน้ าที่ควบคุม ดูแลหอพัก และผู้ทางานในหอพัก จะต้ องได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน และในกรณีผู้จัดการหอพักไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการกิจการหอพักแต่งตั้งผู้อื่น
ปฏิบัติหน้าที่แทนและ แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ าที่แทน
ทั้งนี้ ผู้จัดการหอพักหรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง
1. ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา
1.1 ต้องได้รับแต่งตั้งจากสถานศึกษาโดยผู้ประกอบกิจการหอพักต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายใน สิบห้าวันนั บแต่วันที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพัก
เปลี่ยน ผู้จัดการหอพัก ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ จัดการหอพัก
ใหม่
1.2 การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น
คาขอ แล้วถือว่าผู้ยื่นขออยู่ในฐานะผู้รบั ใบอนุญาตจนกว่าจะมีคาสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
2. ผู้จัดการหอพักเอกชน
2.1 ผู้ ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ ประกอบกิจการหอพักและผู้ จัดการหอพัก
จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้
2.2 การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น
คาขอ แล้วถือว่าผู้ยื่นคาขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคาสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
2.3 ต้องแสดงใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ หอพักนั้น
2.4 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ถู ก ท าลายในสาร ะส าคั ญ ให้ ผู้ จั ด การหอพั ก แจ้ ง
ต่อนายทะเบียน และยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่ าใบอนุญาตสูญหาย
หรือถูกทาลาย
2.5 ให้นายทะเบียนมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก (เหมือนข้อ 1.3)
6.3 หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก
1. ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและเอกชน
1.1 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รายละ 24 บาท/ปี/คน)
1.2 ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก สถานศึ ก ษาที่ รั บ ผู้ พั ก ซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ต้องจัดให้มีอาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอสาหรับผู้พักอย่างน้อยวันละสองมื้อ
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1.3 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีระเบียบประจาหอพักปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่ายภายในหอพัก และให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบประจาหอพักจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับได้
1.4 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้มีปูายชื่อเป็นอักษรไทย ซึ่งมีคาว่า “หอพัก” นาหน้าและ
ตามด้ ว ยประเภทของหอพั ก โดยปู า ยดั ง กล่ า วต้ อ งมี ข นาดที่ เ หมาะสมและติ ด ไว้ ณ หอพั ก ในที่ เ ปิ ด เผย
และเห็ น ได้ ง่ า ยจากภายนอกหอพั ก วั ต ถุ ที่ ใ ช้ ท าปู า ย ลั ก ษณะ ขนาดของปู า ย และขนาดของตั ว อั ก ษร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.5 ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องจัดให้ มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรั บเข้าทางานในหอพัก
ว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ ารังเกียจตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา คนดูแลห้องพักของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง
1.6 ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน
1.7 ผู้ จั ด การหอพั ก ต้ อ งจั ด ท าทะเบี ย นผู้ พั ก แต่ ล ะรายและส่ ง ให้ แ ก่ น ายทะเบี ย นทราบ
ภายในเจ็ ดวัน นั บ แต่วัน ที่มีการทาสั ญญาเช่าหรื อสั ญญาเช่ าสิ้ นสุ ดลง การจั ดท าและจัด ส่ งทะเบียนผู้ พั ก
ให้ แก่น ายทะเบี ย นให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
โดยจะเก็บไว้ในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบใดก็ได้ และต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้
1.8 ผู้จัดการหอพักมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก
(2) ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดในหอพัก
(3) ดูแลไม่ให้มีการกระทาการอันควรเชื่อได้ว่ ามีการสมคบกันหรือร่วมกันกระทาการอัน
มิชอบด้วยกฎหมาย
(4) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความราคาญแก่ผู้พักอื่นหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก
(5) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแจ้ ง ให้ บิ ด ามารดาหรื อ ผู้ ป กครองของผู้ พั ก ทราบโดยทั น ที
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้พักได้รับอันตรายเพราะเจ็บปุวยหรือเหตุอื่นใด
(6) แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบในกรณีที่ผู้พักไปพักที่อื่นโดยไม่แจ้งให้ทราบ
(7) แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในกรณีที่มีพฤติกรรมตาม (2) หรือ (3)
6.4 แนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
มาตรา 15 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการส่ งเสริม กิจการหอพั กมี อานาจหน้า ที่ที่ ส าคั ญในการเสนอ
ความเห็ นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานมาตรการ และการจัดระเบียบ
หอพัก การให้สิ ทธิป ระโยชน์ ทางด้านภาษีแก่ห อพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การออกกฎกระทรวง
กาหนดหลั กเกณฑ์เ กี่ย วกับ การประกาศเกี ยรติ คุณหอพัก และการให้ ก ารสนับสนุนแก่ห อพักที่ ได้รั บการ
ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งการออกกฎกระทรวงอื่น การกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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และติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
มติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
เห็ น ชอบในหลั ก การแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานหอพั ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก
พ.ศ. 2558 เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริม กิจการ
หอพักจังหวัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามการดาเนินงานตามบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
แนวทางการติดตาม
หัวข้อ
วัตถุประสงค์การติดตาม

กลไกการติดตาม

วิธีการประเมิน

แนวทาง

แบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะแรก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อติดตามการดาเนินงานเชิงนโยบายภายหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
2) เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาในการดาเนินงานสาหรับใช้ในการพัฒนา
นโยบาย มาตรการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ
ระยะที่สอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และ
กฎกระทรวง ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ
2) เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาในการดาเนินงานทั้งการปฏิบัติขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก กรุงเทพมหานคร/
จังหวัด สาหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับชาติ: คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานหอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 คู่มือการปฏิบตั ิงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2558
ระดับพื้นที่: คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ
1. การรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยใช้แบบ
ประเมินตนเอง
2. การประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
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แนวทาง
แบ่งเป็น 9 ด้าน
1. กลไกการรับผิดชอบงานหอพักระดับกรุงเทพมหานคร/จังหวัด
2. แผนส่งเสริมการประกอบกิจการหอพักและการจัดสรรงบประมาณ
3. ฐานข้อมูลหอพัก
4. การพัฒนาผู้ปฏิบตั ิงาน
5. การสร้างเครือข่าย
6. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
7. การประเมินหอพักตามมาตรฐาน
8. การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
9. การจัดทารายงานประจาปี
1. ประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก กรุงเทพมหานคร/จังหวัด
เพื่อแจ้งแนวทางและแผนการติดตามประเมินผล
2. จัดทารายงานการติดตามเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมข้อเสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย
การส่งเสริมกิจการหอพัก
3. จัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพักพร้อมข้อเสนอแนวทาง มาตรการ นโยบายการส่งเสริมกิจการหอพัก

ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการหอพัก
มีอานาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา 26 (3) กาหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด มีอานาจหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการบั ง คั บ ใช้ แ ละเสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักนั้น กรอบการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การติดตามผลการดาเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
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การติดตามผลการดาเนิ น งาน ตามพระราชบัญญัติห อพัก พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมกิจการหอพักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยการประสานการดาเนินงาน
ร่ ว มกับ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึก ษาธิ การ คณะกรรมการส่ งเสริม กิจการหอพั กกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การหอพั ก จั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก
สถาบันการศึกษา องค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.5 แนวทางการติดตามและประเมินผล
1. กลไกการติดตามและประเมินผล:
1.1 ระดับชาติ: มีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558 รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามกฎหมาย รับทราบปัญหาและข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานภาพรวม และจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงการดาเนินงานตามกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
1.2 ระดับกรุงเทพมหานครและจังหวัด: มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด เป็นกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพัก
2. วิธีการติดตาม
2.1 การรายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงานประเมินผลการดาเนินงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและจังหวัด
2.2 การประชุมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานหอพักฯ หรือกลไกที่
คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
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3. เครื่องมือการติดตาม
แบบรายงานประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จ การหอพักจั ง หวัด โดยมีก ารก าหนดตัว ชี้ วัดการติ ดตามผลการด าเนิ นงาน
ตาม อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และประเด็นการติดตามผลของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน หอพักฯ ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังนี้
(1) การจัดให้มีกลไกการรับผิดชอบงานหอพักระดับกรุงเทพมหานครและจังหวัด
(2) การจัดทาแผนส่งเสริมการประกอบกิจการหอพักและการจัดสรรงบประมาณ
(3) การจัดทาฐานข้อมูลหอพัก
(4) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
(5) การสร้างเครือข่าย
(6) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) การประเมินหอพักตามมาตรฐาน
(8) การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
(9) การจัดทารายงานประจาปี
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บทที่ 7
มาตรฐานและตัวชี้วัดการกากับดูแลหอพัก
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงได้กาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการหอพัก โดยแบ่งออกเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน (Primary Indicators) หมายถึ ง ข้ อ ก าหนดหรื อ เงื่ อ นไขที่ มี ค วามส าคั ญ
และเป็นภารกิจที่ตอบสนองความจาเป็นเบื้องต้นในการจัดบริการหอพักที่ส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
และเยาวชนให้ได้รับการบริการหอพัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีและการพักอาศัยอย่างมีคุณภาพชีวิต (Living
and Learning Center) ทั้งนี้เพื่อกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกากับดูแลและส่งเสริมให้หอพัก
ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต้องดาเนินการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่มีความสาคัญ
และเป็ น ภารกิ จ ที่ มี ก ารจั ด บริ ก ารเกี่ ย วกั บ กิ จ การหอพั ก ก้ า วหน้ า มากกว่ า มาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน
และก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจกระท าหรื อ เลื อ กท าตามศั ก ยภาพขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
รายละเอียด
7.1 ด้านการอนุญาตให้จัดตั้งหอพัก
ก. มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของบุคคล
คุณลักษณะอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งหอพัก ระเบียบหอพัก
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด ซึ่งมีรายการที่ต้องตรวจสอบดังนี้
(1) ลักษณะอาคารที่จะใช้เป็นหอพัก
(ตามแบบการตรวจสอบ มพ.1 ตามภาคผนวก ค)
(2) การจัดบริการที่พักที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก (ตามแบบการตรวจสอบ มพ.2 ตามภาคผนวก ค)
(3) คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นเจ้าของหอพัก (ตามแบบการตรวจสอบ
มพ.3 ตามภาคผนวก ค)
ข. มีการจัดทาทะเบียนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก
(ตามภาคผนวก ค)
ค. มีการบันทึก และการจาหน่ายชื่อเจ้าของหอพัก ชื่อหอพัก
ที่ได้รับอนุญาต ผูจ้ ัดการหอพักให้เป็นปัจจุบันเสมอ

มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√

√
√
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รายละเอียดมาตรฐาน
ง. มีการจัดทาสาเนาใบอนุญาตให้ตั้งหอพักไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
จ. จัดระบบการแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก และ
ใบอนุญาตการเป็นผู้จดั การหอพัก
ฉ. จัดบริการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักและประชาชน
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการหอพักอย่างถูกกฎหมายในรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย
ช. มีการรายงานข้อมูลทะเบียนหอพัก เจ้าของหอพัก และผู้จัดการ
หอพักไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√
√
√
√
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รายละเอียดมาตรฐาน
7.2 ด้านการจัดการหอพัก
ก. มีการตรวจสอบติดตามให้ผู้จดั การหอพักจัดทาสมุดทะเบียน
ผู้พักตามแบบที่กฎหมายกาหนด (ตามภาคผนวก ค)
ข. มีการให้คาแนะนาชี้แจงเจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเพื่อปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายกาหนด เช่น บุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมที่จะรับให้เข้าพักอยู่ในหอพักการให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาของผู้พัก
ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผู้พัก การแสดงใบอนุญาตให้
เป็นผู้จัดการหอพัก ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
ค. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความประสานร่วมมือกันระหว่างเจ้าของ/
ผู้จัดการหอพักกับสถานศึกษาของผู้พัก เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและการพัฒนา
การศึกษาของผู้พักให้ดีขึ้น เช่นการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้พักโดยร่วมมือกับ
สถานศึกษา
ง. มีระเบียบหอพักเป็นภาษาไทย
จ. มีปูายชื่อภาษาไทย
ฉ. มีการจัดทาปูายเตือนเกี่ยวกับยาเสพติด ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (ตามภาคผนวก ข)
ช. สนับสนุนให้หอพักจัดให้มีปาู ยชื่อของหอพักและประเภทของหอพักชาย
หรือหอพักหญิงเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับภาษาไทย
ซ. สนับสนุนให้เจ้าของ/ผู้จดั การหอพัก ดาเนินการแปลระเบียบหอพักให้
เป็นฉบับภาษาต่างประเทศหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อพร้อมให้บริการกับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ
ฌ. เสนอแนะให้มีการประกันภัยอาคาร
ญ. เสนอแนะให้มีการประกันภัยทรัพย์สินบุคคลผู้เข้าพัก
ฎ. มีการดูแลสัญญาเช่าหอพักให้เป็นธรรม
ฏ.จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก

มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√
√

√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
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รายละเอียด
7.3 ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากร และการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ก. นายทะเบียนหอพักจะต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนด
และพร้อมที่จะแสดงได้ (ตามภาคผนวก ค)
ข. พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนด
และพร้อมที่จะแสดงได้ (ตามภาคผนวก ค)
ค. นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีต่ ามที่กฎหมาย
กาหนดในเรื่องของการตรวจสอบ การดาเนินการตักเตือน การ-เปรียบเทียบปรับ
การฟูองร้องกล่าวโทษ กรณีทมี่ ีการกระทาผิดกฎหมายหรือฝุาฝืนตาม (ภาคผนวก
ค)
ง. มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผูม้ ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเยาวชน และแนวคิดการ
จัดการหอพักอย่างถูกต้อง
จ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสุขลักษณะอาคารหอพักและออก
ตรวจหอพัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ฉ. มีการกาหนดแผนการสืบค้นข้อมูลการดาเนินงานของหอพักที่ยังไม่มีการ
ขออนุญาต

มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน
√
√
√

√

√
√

ขั้นพัฒนา
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รายละเอียด
7.4 ด้านการส่งเสริมพัฒนาและสร้างเครือข่ายหอพัก
ก. มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความ
ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการบริหารจัดการหอพักให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติหอพักให้แก่เจ้าของ/ผู้จัดการหอพัก ผู้เข้าพัก และ
ประชาชนทั่วไป
ข. มีการประชุมชี้แจงแก่บุคคลที่ดาเนินกิจการหอพักที่ยังมิได้
ดาเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก เพื่อให้มีการดาเนินการให้
ถูกต้องต่อไป
ค. มีการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าของหอพัก และ
ผู้จัดการหอพักในลักษณะเครือข่าย เช่น จัดตั้งเป็นชมรม กลุ่มหรือสมาคม เป็น
ต้น
ง. มีการให้รางวัล หรือให้การชมเชยเมื่อหอพักมีการดาเนินการได้อย่างมี
คุณภาพจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
จ. ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างเจ้าของ
หอพักหรือผู้จัดการหอพักกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบิดา
มารดา ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนผู้พัก เพื่อเป็นการประสานการแก้ไข
ปัญหาการดาเนินงานหอพัก รวมทั้งช่วยกันคุ้มครองสวัสดิภาพเยาวชน
ฉ. มีการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายหอพักของสถาบันการศึกษา

มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน

ขั้นพัฒนา

√

√

√

√
√

√
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บทที่ 8
การเตรียมความพร้อมและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินการบริหารจัดการกากับดูแลหอพักให้เป็นไปตามมาตรฐานหอพักนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการดาเนินการดังนี้
8.1 การเตรียมความพร้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การเตรียมบุคลากรที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับคาร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
หอพั ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก โดยจ าเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นาให้ บุ ค ลากรที่ จ ะได้ รั บ มอบหมายมี ค วามรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานหอพักและบุคลากรควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือคู่มือมาตรฐานหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
2) มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการหอพักและมีความเชื่อว่าหอพักสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เยาวชนได้
3) มีความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะช่วยให้การดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพเยาวชนอย่างจริงใจ
4) หากเป็นบุคคลที่เคยมีประสบการณ์การอยู่หอพักมาก่อน จะทาให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
5) ควรมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการทางานด้านหอพัก
2. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
3. การเตรี ย มการบริ ก ารประชาชน เช่ น การเตรี ย มการเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ที่ จ ะมา
ขออนุญาต โดยการเตรียมแบบฟอร์มที่จาเป็นตามกฎหมาย การเตรียมสถานที่แสดงแผนผัง การขออนุญาตตั้ง
หอพัก การต่อใบอนุญาตหอพัก และอื่น ๆ
4. การประชาสัมพันธ์ เพื่อทาให้ผู้ดาเนินกิจการหอพักทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่มีหน้าที่
กากับดูแลกิจการหอพัก
5. จั ด ท าผั ง การด าเนิ น งาน (Flow Chart) เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความโปร่ ง ใส เข้ า ใจง่ า ย
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
8.2 เงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนิ นการบริ หารจั ดการกิจ การหอพักจะส าเร็จตามมาตรฐานที่กาหนดไว้เพียงใด มีเงื่อนไข
ความสาเร็จที่เป็นปัจจัยสาคัญ ดังนี้
1. เงื่อนไขด้านการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักของผู้บริหาร
2. เงื่อนไขด้านคุณภาพของบุคลากรผู้รับผิดชอบ
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3. เงื่อนไขด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
เจ้าของหอพัก ผู้จัดการหอพัก ผู้ดาเนินกิจการหอพักที่ยังมิได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก
ผู้ปกครองผู้เข้าพักสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่
4. เงื่อนไขด้านการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการหอพักให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1. ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลหอพักได้ไปศึกษาดูงานกิจการ
หอพักในพื้นที่อื่น ๆ หรือศึกษาดูงานหอพักที่ได้มาตรฐานเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น หอพักในสถานศึกษา หอพัก
เอกชนอื่น ๆ เป็นต้น
2. ควรมีการเพิ่มอัตรากาลังบุคลากร เพื่อให้มาปฏิบัติงานด้านการกากับดูแลหอพัก ให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพักที่มีต่อการจัดบริการของหอพักตลอดจนเป็นการ
สารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับกิจการหอพักในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจาทุกปี
4. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจระหว่างเจ้าของ
หอพัก ผู้จัดการหอพักและผู้พักอาศัย เพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดการจัดหอพักให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5. มุ่ ง พั ฒ นากิ จ การหอพั ก ให้ มี ม าตรฐานที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ นโยบายการเป็ น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
8.4 ข้อเสนอแนะในการนามาตรฐานไปใช้
ก่อนนามาตรฐานนี้ไปใช้ จะต้องศึกษารายละเอียดของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ
พระราชบัญญัติหอพักฉบับใหม่ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนามาตรฐานไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
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3. แบบคาขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา
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5. ทะเบียนผู้เช่า
6. คาขอมีบัตรประจาตัวหรือขอมีบัตรประจาตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
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8. บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชญัติหอพัก พ.ศ.2558
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20. แบบใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน แบบ หพ.๙-๑
21. แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน แบบ หพ.๑๐
22. แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน แบบ หพ.๑๑
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แบบสัญญำเช่ำหอพัก
ทาที่...............................................
วัน..............เดือน........................พ.ศ...................
สัญญาเช่าหอพักฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................เลขบัต ร
ประจาตัวประชาชน................................................หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล.....................................อยู่ บ้านเลขที่...........
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...............................ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต..............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..........................โทรศัพท์มือถือ.................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญาเช่าหอพักนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่ำ” ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง.................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................ตาบล/แขวง............................ ..............อาเภอ/เขต
..................................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพ ท์........................โทรศัพท์มือถือ
.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่ำ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญาเช่าหอพักกันมีความ
ดังนี้
ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงเช่าและผู้เช่าตกลงเช่า............................................................................................มีกาหนด
ระยะเวลาการเช่า.................ภาคการศึกษา...............ปี นับแต่วันทาสัญญาเช่าหอพักฉบับนี้ และผู้เช่าจะต้องเช่าพักในหอพักไม่
น้อยกว่าหนึ่งภาคเรียนการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวันที่.................................................
ข้อ ๒. ในการทาสัญญาเช่าหอพักดังกล่าวในห้อ ๑. ผู้เช่าตกลงที่จะชาระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนในอัตรา
ค่าเช่า............................บาท (..............................................................) โดยผู้เช่าตกลงชาระเงิ นค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่
......................................ของทุกเดือน
ข้อ ๓. ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าล่างหน้าตามที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บจานวน............................................บาท
(.................................................) ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ทาสัญญาเช่าหอพักฉบับนี้
ข้อ ๔. ผู้เช่าตกลงชาระเงินประกันตามที่ผู้ใหช้าเรียกเก็บ จานวน .................................................บาท
(................................................) ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่ทาสัญญาเช่าหอพักฉบับนี้
ข้อ ๕. ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวได้
ข้อ ๖. ผู้เช่าจาต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมือนกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตน
ข้อ ๗. เมือครบกาหนดการเช่าตามข้อ ๑. แล้ว ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา
.......................วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเช่าที่ตกลงกันไว้
ข้อ ๘. กรณีผู้เช่าผิดสัญญาเช่าหอพัก ผู้ให้เช่าต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ
ข้อ ๙. กรณีที่ผู้เช่าหอพักเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
พร้อมแนบหนังสือยินยอมทุกครั้งที่มีการทาสัญญาเช่าหอพัก โดยผู้เช่าหอพักมีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................... เลขบัตรประจาตัวประชาชน/
เลขหนังสือเดินทาง..........................................................................................
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สัญญาเช่าหอพักนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเช่า
หอพักนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชี่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสาคัญและต่างยึดถือไว้คน
ละฝ่ายละหนึ่งฉบับ

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

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

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

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

ลงชื่อ.................................................ผู้ให้ความยินยอม
(...................................................)
หมำยเหตุ ๑. ในกรณีผู้เช่าเป็นผู้เยาว์ ซึ่งศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาจใช้หนังสือยินยอมของบิดา มารดา หรือปกครองก็ได้
๒. ให้ความยินยอม หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี
๓. กรณีที่ผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง
๔. กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้ดาเนินการตามสัญญาเช่าหอพักในข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔
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นายทะเบียนเห็นชอบให้ใช้ได้

ตั้งแต่วันที่.......................................
ลงชื่อ .............................................
(นายทะเบียน)

ระเบียนประจำหอพัก
ชื่อหอพัก ............................................................ประเภทหอพัก...................................................
๑. การรับผู้พัก
หอพักจะรับผู้พักเฉพาะเพศ..........................ซึ่งเป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญา
ตรีและมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา เมื่อประสงค์จะเข้าพักและต้องลงลายมือชื่อในสมุดทะเบียนผู้พัก
ก่อนเข้าพักในหอพัก
๒. อัตราค่าเช่าหอพักเงินค่าเช่าล่วงหน้า เงินประกัน และค่าบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผูพัก
๒.๑ ห้องเดี่ยว.................................บาท / เดือน
๒.๒ ห้องคู่...........................................บาท / เดือน
๒.๓ ห้องรวม...................................บาท / เดือน
๒.๔ ห้องพิเศษ.....................................บาท / เดือน
๒.๕ อัตราค่าไฟฟ้า...........................บาท / หน่วย
๒.๖ อัตราค่าน้าประปา.........................บาท / หน่วย
๒.๗ เงินค่าเช่าล่วงหน้า.................................บาท
๒.๘ เงินค่าประกัน........................................บาท
๒.๙ ค่าบริการอื่นๆ.................................................
๒.๑๐ การชาระค่าเช่าหอพักไม่เกินวันที่........ของทุกเดือน
๓. เวลาเข้า – ออกหอพัก
หอพักเปิด เวลา...................................น. หอพักปิดเวลา...........................น. หากมีความจาเป็นต้องเข้า -ออก
นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดนี้ต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด (เปิดเวลา ๐๕.๐๐ น. ปิดเวลา ๒๒.๐๐ น.)
๔. หลักเกณฑ์การเยี่ยมผู้พัก
๔.๑ เวลาในการเยี่ยมผู้พักในหอพักให้เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.
๔.๒ ให้เข้าเยี่ยมด้เฉพาะบริเวณห้องต้องรับผู้มาเยี่ยมซึ่งหอพักจัดไว้ให้
๕. การไปพักที่อื่นเป็นการชั่วคราว
ผู้พักที่มีความประสงค์จะไปพักที่อื่นเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
สาหรับญาติมิตรที่มาติดต่อสอบถาม
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๖. การปฎิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของผู้พัก
๖.๑ ห้ามเสพสุราหรือยาเสพติดทุกชนิดในบริเวณหอพัก
๖.๒ ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงใดๆ ดังเกินควร
๖.๓ ห้ามมิให้ผู้พักก่อความราคาญแก่ผู้พักอื่น หรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก
๖.๔ ห้ามมิให้ผู้พักทะเลาะวิวิทกับผู้พักที่พักอาศัยในหอพักด้วยกัน
๖.๕ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
๖.๖ ห้ามนาของผิดกฎหมายหรืออาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในหอพัก
๖.๗ ห้ามนาสัตว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก
๖.๘ ห้ามผู้รัพนาผู้มาเยี่ยมเข้าไปในห้องพักของผู้พักโดยเด็ดขาด
๖.๙ ห้ามนาบุคคลอื่นตลอดจนญาติซึ่งต่างเพศกับผู้พักเข้ามาในห้องพักโดยเด็ดขาด
๖.๑๐ ห้ามนาเพื่อหรือญาติเพศเดียวกันกับผู้พักเข้ามาในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก
๖.๑๑ ผู้พักต้องศึกษาแผนผังอาคารสาหรับการหนีไฟและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้
๖.๑๒ ผู้พักต้องให้ความร่วมมือในการซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของหอพัก
๗. ชื่อผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก
ผู้ประกอบกิจการหอพัก.............................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ................................................
ผู้จัดการหอพัก..................................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.........................................................
๘. เวลาทาการของหอพัก
เวลาทาการของหอพักเปิดเวลา..................................น. หอพักปิดเวลา........................................น. สามารถติดต่อ
สอบถามได้ทางโทรศัพท์ ...................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................

ลงชื่อ............................................ผู้ประกอบกิจการหอพัก
(...............................................)
ลงชื่อ..............................................ผู้จัดการหอพัก
(.................................................)
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แบบคำขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถำนศึกษำ
เขียนที่..............................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ...........................
เรื่อง
เรียน

ขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................เป็นผู้ประกอบกิจการหอพัก
เอกชนประเภท..............................................................ใช้ชื่อว่า................................................................................ตั้งอยู่
บ้านเลขที่......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษ ณีย์.............................
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ.......................................ตามใบอนุญาตเลขที่.............................................
มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับ.(ชื่อสถานศึกษา).........................................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมคาขอ ดังนี้
๑. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
๒. สาเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการหอพัก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นคาขอ
(................................................)
ผู้ประกอบกิจการหอพัก
คาสั่งของสถานศึกษา....................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง....................................................
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ใบแจ้งกำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้จัดกำรหอพัก
เขียนที่............................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ...................
เรื่อง
เรียน

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก
นายทะเบียนหอพัก

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหอัพกชาย/หญิง
...................................................ใบอนุญาตเลขที่.............................................ตั้งอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน.........................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์......................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................ได้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เลข
บัตรประจาตัวประชาชน.....................................................เป็นผู้จัดการหอพักตามใบอนุญาตเลขที่........................................
เนื่องจากผู้จัดการหอพักไม่อยู่หนือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงได้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)..............................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................ตั้งอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................
ถนน.....................................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต........................ ...........จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ...................................เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้จัดการหอพักตั้งแต่วันที่........................................ถึงวันที่........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประกอบกิจการหอพัก
(.............................................................)
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ทะเบียนผู้พัก
หอพักประเภท..........................................ใช้ชื่อว่า..................................................
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล และเลข
ประจาตัวประชาชน/
เลขประจาตัวคนต่าง
ด้าว/เลขที่หนังสือ
เดินทางของผู้พัก

อายุ
(ปี)
ของผู้
พัก

เพศ

ชื่อสถานศึกษา
ของผู้พัก

ชือ่ และที่อยู่ของบิดา-มารดา/
ผู้ปกครองของผู้พัก

ชื่อบิดา.......................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อปกครอง.................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อบิดา.......................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อปกครอง.................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อบิดา.......................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อปกครอง.................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อบิดา.......................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อมารดา....................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................
ชื่อปกครอง.................................................
ที่อยู่............................................................
...................................................................

วันที่เข้า
อยู่ใน
หอพัก

ลายมือชื่อผู้พัก

หมายเหตุ
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คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘

เขียนที่............................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ...................
ข้าพเจ้าชื่อ................................................ชื่อสกุล...............................................เกิดวันที่ .............เดือน.................พ.ศ................
อายุ...............ปี สัญชาติ..........................หมู่โลหิต...........................มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย...............................................ถนน.........................................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ .............................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน .................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท.......................................................................รับราชการ/พนักงาน.................................................
แผน/งาน...................................................ฝ่าย/ส่วน...............................................กอง/สานัก.................................................
กรม/เทศบาล/องค์กร...............................................กระทรวง...........................................ตาแหน่ง.............................................
ระดับ/ยศ..................................................มีความประสงค์ขอมีบัตร
นายทะเบียน
กรณี

พนักงานเจ้าหน้าที่

๑.มีบัตรครั้งแรก
๒.ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหาย หรือถูกทาลาย หรือชารุด
หมายเลขบัตรเดิม..............................................(ถ้าทราบ)
๓.ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
อื่นๆ
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมคาขอนี้แล้วและหลักฐานอื่น (ถ้ามี)...............................................................

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

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย √ ในช่อง

และหรือ

หน้าข้อความที่ใช้
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แบบบัตรประจำตัวนำยทะเบียนแนบท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง

แบบบัตรประจาตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

บัตรประจาตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘
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แบบบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แนบท้ำยประกำศกระทรวมมหำดไทย
เรื่อง

แบบบัตรประจาตัวนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘
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แบบ หพ.๑
คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ
เขียนที่............................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ...................
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย
สถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาเอกชน
ใบอนุญาตเลขที่...........................................................ณ วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.........................
๑.๒ ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................
ที่ตั้งของสถานศึกษา เลขที่...........................ซอย/ตรอก................................ถนน..........................................
หมู่ที่....................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................โทรสาร.............................มือถือ...........................
๑.๓ ชื่อหอพัก ........................................................................................ ประเภท
ชาย
หญิง
ที่ตั้งของหอพักสถานศึกษา เลขที่...........................ซอย/ตรอก................................ถนน.....................................
หมู่ที่....................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต............................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................โทรสาร.............................มือถือ...............................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระเบียบประจาหอพัก
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วยการนั้น
แล้วแต่กรณี
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
๒.๒ สถานศึกษาเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวพร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว สาหรับบุคคลธรรมดาหรือสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ที่ตั้งสานักงานและผู้มีอานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล สาหรับนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
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-๒สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพัก
ระเบียบประจาหอพัก
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อใชเป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เพื่อใช้เป็นหอพัก
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วย
การนั้น แล้วแต่กรณี
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.............................................)
วันที่................เดือน.....................พ.ศ..............
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................
ลงชื่อ............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน)
ตาแหน่ง.....................................................

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ

คำสั่งนำยทะเบียน
อนุญาต
ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................
........................................................................
.......................................................................
........................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............
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แบบ หพ.๑-๑

ที่..............................................
เลขทะเบียน..............................
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้
ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................
ประกอบกิจการหอพักประเภท..................................................................ใช้ชื่อว่า หอพัก............................................................
ตั้งอยู่ เลขที่..................ซอย/ตรอก.........................................ถนน................................................หมู่ที่.......................................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด... .................................................
ออกให้ ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ................

ลายมือชื่อ......................................................
นายทะเบียน
(ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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แบบ หพ.๒
คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถานะของบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิตบิ ุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต..............................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล……………………………………………………………………………………….
๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน..............................................หมู่ที่........................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๕ ชื่อหอพัก…………………………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
ใช้สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน....................................................
หมู่ที่..........ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด............ ........................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
๒.๑ บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
ระเบียบประจาหอพัก
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น แล้วแต่กรณี
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)........................................................................................................................................

๒.๒ นิติบุคคล...
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คูม อื มาตรฐานหอพัก
-๒๒.๒ นิติบุคคล

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
ระเบียบประจาหอพัก
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพัก
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น แล้วแต่กรณี
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘
และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(...................................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
คำสั่งนำยทะเบียน
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
อนุญาต
....................................................................
ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................
....................................................................
........................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
.......................................................................
เมื่อวันที.......................................................
........................................................................
ลงชื่อ............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน)
ตาแหน่ง.....................................................
หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ

ลงชื่อ...............................................................
(................................................
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............
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คูม อื มาตรฐานหอพัก

แบบ หพ.๒-๑

ที่..............................................
เลขทะเบียน..............................
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้
(ชือ่ -สกุล บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล).............................................................................................................................
ประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อว่า หอพัก...............................................................................ประเภท............(ชาย/หญิง).............
ใช้สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่..................ซอย/ตรอก.........................................ถนน................................................หมู่ที่......................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................... .............
วันออกใบอนุญาต วันที่...............เดือน.........................พ.ศ....................
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่..................เดือน............................พ.ศ.............
ออกให้ ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ................

ลายมือชื่อ......................................................
นายทะเบียน
(ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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แบบ หพ.๓
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
๑.๑ สถานะของบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิตบิ ุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต..............................................................................................................................................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล……………………………………………………………………………………….
๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน..............................................หมู่ที่........................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๕ ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อหอพัก……………………………………………………………………….
ประเภท
ชาย
หญิง
ใช้สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน....................................................
หมู่ที่..........ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด............ ........................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
๒.๑ บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................

๒.๒ นิติบุคคล...
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คูม อื มาตรฐานหอพัก
-๒-

๒.๒ นิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(...................................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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คูม อื มาตรฐานหอพัก

แบบ หพ.๔
คำขอดัดแปลงหอพัก
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............

เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขออนุญาตดัดแปลงหอพัก
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
หอพักสถานศึกษาของรัฐ
หอพักสถานศึกษาเอกชน
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................
๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน..............................................หมู่ที่........................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด................... ........................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๕ ใบอนุญาตเลขที่..........................................................หมดอายุวันที่.............เดือน.....................พ.ศ.....................
ชื่อหอพัก………………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน....................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................. ......
รหัสไปรษณีย์........................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอดัดแปลงหอพัก
๒.๑ บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
๒.๒ นิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานั กงาน
และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนา...
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คูม อื มาตรฐานหอพัก
-๒-

สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน (ตรวจสอบ)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ
สาเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่ าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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คูม อื มาตรฐานหอพัก

แบบ หพ.๕
คำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
หอพักสถานศึกษาของรัฐ
หอพักสถานศึกษาเอกชน
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................
๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน..............................................หมู่ที่........................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๕ ใบอนุญาตเลขที่..........................................................หมดอายุวันที่.............เดือน.....................พ.ศ.....................
ชื่อหอพัก………………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน....................................................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................. ......
รหัสไปรษณีย์........................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
๒.๑ บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
๒.๒ นิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................

๒.๓ หอพัก...
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๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ
สาเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓ รายการที่ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
เปลี่ยนชื่อหอพัก จากเดิมชื่อ...................................................เป็นชื่อ............................................................
เปลี่ยนประเภทหอพัก จากเดิมประเภทหอพัก.................................เป็นประเภทหอพัก...............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................
ลงชื่อ............................................................
(ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน)
ตาแหน่ง.....................................................

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ

คำสั่งนำยทะเบียน
อนุญาต
ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ............................
........................................................................
.......................................................................
........................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ............
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แบบ หพ.๖
คำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาต
๑. ผู้โอนใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย
หอพักสถานศึกษาของรัฐ
หอพักสถานศึกษาเอกชน
๑.๒ ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................................
ที่ตั้งของสถานศึกษา เลขที่.................ซอย/ตรอก................................ถนน.................................หมู่ที่...............
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด................... ........................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๓ ชื่อหอพัก………………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
ทีต่ ั้งของหอพักสถานศึกษา เลขที่....................ซอย/ตรอก...............................ถนน............................หมู่ ที่.........
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๔ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนนิติบุคคล..........................................................................................................
เลขที่ประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล..............................................................................................
๒. สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต
๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย
สถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาเอกชน
๒.๒ ชื่อสถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต.........................................................................................................................
๒.๓ ที่อยู่สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต
สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่....................ซอย/ตรอก........................................ถนน.........................................หมู่ที่.........
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๓.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก เลขที่............................................................. ณ วันที่ ........................................................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอโอนและรับโอนใบอนุญาต
๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................

๒.๒ สถานศึกษา...
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๒.๒ สถานศึกษาเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวพร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว สาหรับบุคคลธรรมดาหรือสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และภูมิลาเนา
ลงนามผูกพันนิติบุคคล สาหรับนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้ขอโอนใบอนุญาต
(...................................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้รับโอนใบอนุญาต
(...................................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ..............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...........

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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แบบ หพ.๗
คำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาต
๑. ผู้โอนใบอนุญาต
๑.๑ สถานะของบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ขอโอนใบอนุญาต…………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................... .............
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอโอนใบอนุญาต
เลขที่.................ซอย/ตรอก..........................................ถนน.................................................หมู่ที่........................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต
๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
๒.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว)...................................................ชื่อสกุล............................................
๒.๓ เลขที่ประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................
๒.๔ ที่อยู่ของผู้รับโอนใบอนุญาต
ตั้งอยู่ เลขที่.................ซอย/ตรอก..........................................ถนน........................................หมู่ที่......................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด................... ........................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๓.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก เลขที่.................................................. ณ วันที่ ....................................................................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอโอนและรับโอนใบอนุญาต
๒.๑ บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
๒.๒ นิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานั กงาน
และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนา...
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สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...........

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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แบบ หพ.๘
คำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญา..................................................................................................................................
๑.๒ เลขประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล……………………………………………………………………………………….
๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน..............................................หมู่ที่........................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๔ ใบอนุญาตเลขที่.............................................หมดอายุวันที่....................เดือน.............................พ.ศ...................
ชื่อหอพัก…………………………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน................................................. ...หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์........................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
๒.๒ สถานศึกษาเอกชน
สาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวพร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว สาหรับบุคคลธรรมดาหรือสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และภูมิลาเนา
ลงนามผูกพันนิติบุคคล สาหรับนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)................................................................................................................ .........................

๒.๓ บุคคลธรรมดา
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คูม อื มาตรฐานหอพัก
-๒-

๒.๓ บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าว
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
๒.๔ นิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติ
บุคคล
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ..............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...........

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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คูม อื มาตรฐานหอพัก

แบบ หพ.๙
คำขอรับใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
๑.๒ เลขประจาตัวประชาชน ………………………………..……………………………………………………………………………………….
๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน..............................................หมู่ที่.......... ..............
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๔ ชื่อหอพัก…………………………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
ทีต่ ั้ง เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน........................................... ...หมู่ที่................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
หกเดือน จานวน ๒ รูป
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘
และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

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

๓) ความเห็น...
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คูม อื มาตรฐานหอพัก
-๒-

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...........

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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คูม อื มาตรฐานหอพัก

แบบ หพ.๙-๑

ที่..............................................
เลขทะเบียน..............................
ใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้
(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน..............................................หมู่ที่......................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......... ...................................
เป็นผู้จัดการหอพักใช้ชื่อว่า หอพัก…………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
อนุญาตระหว่างวันที่.....................เดือน....................พ.ศ................ถึงวันที่.............เดือน..................พ.ศ....................
ออกให้ ณ วันที่ ...................เดือน......................พ.ศ.................

ลายมือชื่อ.................................................
นายทะเบียน
(ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รูปถ่าย
ผู้ได้รับอนุญาต
ตราประทับ
อปท.แต่ละท้องถิ่น
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คูม อื มาตรฐานหอพัก

แบบ หพ.๑๐
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
๑.๑ ชื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
๑.๒ เลขประจาตัวประชาชน ………………………………..……………………………………………………………………………………….
๑.๓ ที่อยู่ของผู้ต่ออายุใบอนุญาต
ตั้งอยู่ เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน.........................................หมู่ที่............ ....
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๔ ใบอนุญาตเลขที่…………………………………………………หมดอายุวันที่..............เดือน.........................พ.ศ..................
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
หกเดือน จานวน ๒ รูป
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้ารอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

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

ความเห็น...
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คูม อื มาตรฐานหอพัก
-๒-

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...........

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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คูม อื มาตรฐานหอพัก

แบบ หพ.๑๑
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน..................พ.ศ..............
เรียน

นายทะเบียน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................
๑.๒ เลขประจาตัวประชาชน ………………………………..……………………………………………………………………………………….
๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตั้งอยู่ เลขที่......................ซอย/ตรอก........................................ถนน.........................................หมู่ที่................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................โทรสาร........................โทรศัพท์มือถือ............................
๑.๔ ใบอนุญาตเลขที่…………………………………………………หมดอายุวันที่..............เดือน.........................พ.ศ..................
๑.๕ ชื่อหอพัก............…………………………………………………………………ประเภท
ชาย
หญิง
ส่วนที่ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
หกเดือน จานวน ๒ รูป
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพั กนั้น
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).........................................................................................................................................
ข้าพเจ้ารอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

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

ความเห็น...
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คูม อื มาตรฐานหอพัก
-๒-

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
....................................................................
....................................................................
เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที.......................................................

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

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

ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
นายทะเบียน
ลงวันที่............เดือน.................พ.ศ...........

หมายเหตุ คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
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สรุปแบบรำยกำรตรวจสอบเพื่อกำรปฏิบัติงำนตำม
พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2508
คำย่อ
ควำมหมำย
มพ.1 รายการตรวจสอบลักษณะอาคารหอพัก
มพ.2 รายการตรวจสอบการจัดบริการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก
มพ.3 รายการตรวจสอบคุณสมบัตเิ จ้าของหอพัก
มพ.3-1 รายการตรวจสอบคุณสมบัติจัดการหอพัก
มพ.4 รายการตรวจสอบประเภทหอพัก
มพ.5 รายการตรวจสอบระเบียบประจาหอพัก
มพ.6 รายการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการหอพัก
มพ.7 รายการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมหอพักของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มพ.8 รายการตรวจสอบมาตรฐานการส่งเสริมพัฒนาและสร้างเครือข่ายหอพัก
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มพ.1
รำยกำรตรวจสอบลักษณะหอพัก
รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
1. มีป้ายชื่อหอพัก และระบุประเภทของหอพัก และชื่อ
ของหอพักต้องไม่พอ้ งหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย
หรือพระนามาภิไธยของพระราชินหี รือพระรัชทายาท และไม่มีคา
หรือความหมายหยาบคาย
2. หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออก
จากกันเป็นสัดส่วน
3. สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509)
4. ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ในบริเวณหอพัก
5. ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสงิ่ กีดขวาง
6. หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อย 8 ตารางเมตรต่อคน
ให้มีความกว้างด้านแคบทีส่ ุดไม่น้อยกว่า 2.40เมตร และใน
ห้องนอนต้องมีที่นอน ตู้เสือ้ ผ้า สถานทีเ่ ก็บเอกสารและสิ่งของใช้
ส่วนตัว ที่เป็นสัดส่วน
7. ระยะดิ่งห้องพักอาศัยวัดจากพื้นถึงพื้นชั้นบน ไม่น้อย
กว่า 2.60เมตร
8. ช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(อาคารสร้างใหม่) ประเภทอาคารหอพักตามกาหนดใน
กฎกระทรวง
(อาคารเดิม) ให้พจิ ารณาจากจานวนห้องพักแล้วแต่กรณี เช่น
ห้องพักต่ากว่า 20 ห้อง ต้องมีทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อย
กว่า 1.00 ม.
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
9. หอหอพักต้องจัดสถานที่สาหรับรับประทานอาหารแยก
เป็นอีกส่วนหนึง่ จากบริเวณพักอาศัย ขนาดพื้นที่อย่างน้อยต้อง
รองรับได้ 1 ใน 3 ของจานวนห้องพัก
ในกรณีที่หอพักรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องจัดให้มีสถานทีส่ าหรับปรุงประกอบอาหารด้วย
10. หอพักต้องจัดสถานทีส่ าหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนแยก
เป็นอีกส่วนหนึง่ จากบริเวณพักอาศัยและต้อง
11. จัดให้มสี ถานที่บริการเพือ่ การติดต่อประสานงานและ
ให้บริการแก่ผู้พัก และผูม้ าติดต่อ
12. จัดให้มีอปุ กรณ์กรองน้าหรือเครื่องทาน้าดื่มเพื่อให้ผู้พักมี
น้าสะอาดสาหรับอุปโภคและบริโภค และจะจัดให้มี
สาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้
13. หอพักต้องจัดให้มสี ถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วน
และมีระบบการจัดการมูลฝอยน้าเสีย สิ่งปฏิกูล แมลง และสัตว์
พาหะนาโรค เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พัก และผู้อยูอ่ าศัยใน
บริเวณใกล้เคียงกับหอพัก
14. หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอก
ทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่
เกิน 45 เมตร และต้องจัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้น
ของหอพักและห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉิน
ไว้ในแต่ละชั้นของหอพัก
อาคารหอพักที่มพี ื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน
2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอก
ทางหนีไฟด้วยสัญลักษณ์ (สากล) และอยู่ในตาแหน่งทีจ่ ะ
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉินเพียง
15. หอพักต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย
ชั้นละ1เครื่องต่อพื้นทีอ่ าคาร 1,000ตารางเมตร และติดตัง้ ทุก
ระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นล่ะ 1 เครื่อง และ
ระบบดับเพลิงต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา
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16. การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของ
ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น
สามารถอ่านคาแนะนาการใช้ได้
17. หอพักต้องจัดให้มรี ะบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
สาหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดเพลิงไหม้ อย่างน้อยต้อประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุทมี่ ีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ
แจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์สง่ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางาน
(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือ
สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้
หนีไฟ
18. บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า 0.80เมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรทีเ่ ป็นวัสดุทนไฟ
19. หอพักต้องจัดให้มรี ะบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษา
ความปลอดภัยแก่ผพู้ ัก ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
20. หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจาหอพักไว้ ณ
สถานที่ทผี่ ู้พัก และผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนใน
บริเวณหอพัก
21. จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นไว้ในหอพักเพือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผพู้ ักทีเ่ จ็บป่วย
22. จัดให้มีการประกันภัยเพือ่ คุ้มครองชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
23. จานวนห้องน้าและห้องส้วม ห้องน้า 1 ห้องส้วม 1(ห้อง
ถ่ายอุจาระ) อ่างล้างมือ 1 ต่อพื้นที่ 50 ตารางเมตร
24. ในกรณีที่หอ้ งน้าและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน
ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า1.50 ตารางเมตร แต่
ถ้าห้องน้าและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของแต่
ละห้องไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และมีความกว้างภายในไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
25. การออกแบบโครงสร้างอาคารหอพักในส่วนที่ใช้พัก
อาศัยจะต้องมีหน่วยน้าหนักบรรทุกจร โดยประมาณเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ยกเว้นอาคารไม้ไม่เกิน 2ชั้น)
26. การออกแบบโครงสร้างอาคารหอพักในส่วนที่เป็นห้อง
โถง บันได ช่องทางเดินของอาคาร จะต้องมีหน่วยน้าหนักบรรทุก
จรโดยประมาณเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
27. มีระบบการระบายน้า และระบบบาบัดน้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้าเสียจากอาคารให้เป็นน้า
ทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้า
ทิ้ง
28. บันไดของอาคารหอพัก สาหรับที่ใช้กบั ชั้นที่มีอาคาร ชั้น
เหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
สาหรับบันไดของอาคารหอพักที่ใช้กับพื้นทีอ่ าคารหอพัก ชั้น
เหนือขึ้นไปรวมกันเกินกว่า 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้าง
สุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า
1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้อง
มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
29. บันไดหอพัก จะต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 40 เมตร จาก
จุดที่ไกลที่สุดบนพื้นชั้นนั้น
30. บันไดหอพักที่เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศาจะไม่มีชานพัก
บันไดก็ได้แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่นอ้ ยกว่า 25
เซนติเมตร ระยะรัศมีภายในมากกว่า 2 L
31. อาคารหอพักทีส่ ูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป และสูงไม่เกิน 23
เมตร หรืออาคารหอพักทีส่ ูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นทีส่ าม
ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทาด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่งและต้อง
มีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มสี ิ่งกีดขวาง
32. ห้องนอนมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศ หรือ
ระบบปรับอากาศ
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ
1. จัดให้มหี ้องพักสาหรับผู้พิการภายในหอพัก และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆสาหรับผู้พิการที่เข้าใช้อาคาร
หอพัก
2. มีห้องอ่านหนังสือ หรือภายในห้องพักมีพื้นที่พร้อมโต๊ะ
ทางานที่เอื้อต่อการศึกษา
3. ห้องนอน และ/หรือห้องอ่านหนังสือมีจุดเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ wifi
4. มีมุมห้องสมุด เพือ่ บริการเอกสารเท่าทีจ่ าเป็นภายใน
หอพัก เช่นวารสาร พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น
5. มีห้องหรือพื้นทีซ่ ักล้าง และพื้นที่ตากผ้าไว้เป็นสัดส่วน
เรียบร้อยและเพียงพอ
6. มีระบบการสือ่ สารภายในหอพัก และเชื่อมต่อกับระบบ
โทรศัพท์สายนอกได้
7. มีสถานทีจ่ อดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย
และเพียงพอกับผู้พักอาศัย
8. มีห้องนันทนาการบริการ เช่น ห้องออกกาลังกาย ห้องดู
โทรทัศน์ ห้องอ่าน หนังสือพิมพ์ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น

บันทึกข้อเท็จจริง
ใช่
ไม่ใช่

หมำยเหตุ
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มพ.2
รำยกำรตรวจสอบกำรจัดบริกำรที่พักที่เข้ำข่ำยต้องขออนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก
มาตรฐานการตรวจสอบสถานทีท่ ี่สร้างขึ้นเป็น “หอพัก” ที่ตอ้ งขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558 หรือไม่
รำยกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง
ใช่

ไม่ใช่

1. เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
2. ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่า
ปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25ปี
3. ผู้พักอยู่ในสถานที่ทสี่ ร้างขึ้นหรือจัดขึ้นนั้น ต้องจ่ายหรือให้ทรัพย์สิน
ตอบแทนในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง

เกณฑ์กำรพิจำรณำ
หำกข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ
ทุกข้อ
ข้อใดข้อหนึ่ง

มีข้อเท็จจริงเป็น “ใช่” สถานที่ดงั กล่าวจัดว่าเป็นหอพักตามพระราชบัญญัตหิ อพัก
พ.ศ. 2558 จาเป็นต้องขอนุญาตจัดตั้งเป็นหอพัก
มีข้อเท็จจริงเป็น “ไม่ใช่” สถานที่ดงั กล่าวจัดว่าไม่เข้าข่ายเป็นหอพักตาม
พระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ.2558 ไม่จาเป็นต้องขออนุญาตจัดตั้งเป็นหอพัก

บันทีกผลกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไขการเป็น “หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้
ตรวจสอบสถานที่ทจี่ ัดตั้งขึ้นเพื่อการพักอาศัย ณ บ้านเลขที.่ ................................หมูท่ ี่.......................................
ชื่ออาคาร............................................................................ซอย..............................ถนน....................................
ตาบล......................................อาเภอ.................................จังหวัด....................................รหั สไปรษณีย์..............
โทร.........................................โทรสาร....................................พบว่าสถานทีท่ ี่ได้ตรวจสอบแล้วนั้น
มีลักษณะสภาพเป็นหอพักตามพระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ.2558
ไมมีลักษณะสภาพเป็นหอพักตามพระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ.2558

292

คูม อื มาตรฐานหอพัก

มพ.3
รำยกำรตรวจสอบคุณสมบัติเจ้ำของหอพักเอกชน / ผู้จัดกำรหอพัก
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า
คาตอบว่า “ใช่” ทุกข้อ แสดงว่า บุคคลนั้นมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของหอพักได้
คาตอบมีข้อใดข้อหนึ่ง มีคาตอบว่า “ไม่ใช่” แสดงว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเป็ นเจ้าของหอพัก
เงื่อนไข หากนิติบุคคลเป็นเจ้าของหอพัก นิติบุคคลจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าของหอพัก ให้มาปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพักแทน
ข้อเท็จจริง
รายการตรวจสอบคุณสมบัติเจ้ำของหอพักเอกชน
ใช่
ไม่ใช่
1. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย์
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาต
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 3, 4, 5, 6 และต้องไม่เคย
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 7
สรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
บุคคลที่ขอเป็นเจ้าของหอพักมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
บุคคลที่ขอเป็นเจ้าขอหอพัก ไม่สามารถดาเนินการในฐานะเจ้าของหอพักได้
เงื่อนไขเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจสอบ
(..........................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่...................เดือน...........................พ.ศ............
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รำยกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้จัดกำรหอพัก

มพ.3-1
ข้อเท็จจริง
ใช่
ไม่ใช่

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย์
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
7. ไม่เป็นโรคตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
(2) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อหรือในระยะติดต่อ
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน
8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
9. ผู้จัดการหอพักหญิงต้องเป็นหญิง
สรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
บุคคลที่ขอเป็นผู้จัดการหอพักมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
บุคคลที่ขอเป็นเจ้าขอหอพัก ไม่สามารถดาเนินการในฐานะเจ้าของหอพักได้
เงื่อนไขเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจสอบ
(..........................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่...................เดือน...........................พ.ศ............
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มพ.4
รำยกำรตรวจสอบประเภทหอพัก
1. ผู้พักในหอพักทั้งหมดเป็น เพศ
...........................1 ชาย
............................2 หญิง
...........................3 ทั้งชายและหญิงภายในอาคารเดียวกัน โดยมิได้กั้นหรือแยกส่วน-แยกทางขึ้นลงจากกันโดย
เด็ดขาด
2. มีระเบียบห้ามและควบคุมมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชาย และมิให้ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิงอย่างชัดเจน
............................1 มีระเบียบห้ามและมีการควบคุม
.............................2 ไม่มีระเบียบห้ามและไม่มีการควบคุม
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
รายการตรวจสอบ
8. ผู้พักในหอพักทั้งหมดเป็นเพศ
9. มีระเบียบห้ามและควบคุมมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชายและมิให้ชายเข้าอยู่
ในหอพักหญิงอย่างชัดเจน

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1
2
3

เงื่อนไขกำรพิจำณำคำตอบของ ข้อ 1 และข้อ 2
เงื่อนไข คาตอบข้อ ประเภทหอพัก
เงื่อนไข
ข้อที่ ที่ 1 - ข้อ 2
1.
1-1
ชาย
ถูกต้อง
2.
1-2
ชาย
มีเงื่อนไขผู้จัดการบกพร่องต่อหน้าที่
3.
2-1
หญิง
ถูกต้อง
4.
2-2
หญิง
มีเงื่อนไขผู้จัดการบกพร่องต่อหน้าที่
5. 3-1 หรือ
ไม่ถูกต้องตาม มีเงื่อนไขต้องกั้นหรือแยกส่วน-แยกทางขึ้นลงจากกันโดยเด็ดขาดและ
3-2
พ.ร.บ.หอพัก
จะต้องแยกขออนุญาตเป็นหอพักหญิง และหอพักชาย (2 หอพัก) จากกัน
โดยเด็ดขาด

บันทึกของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการได้ตรวจสอบอาคารพักชื่อ.................................................................................... เลขที่........................
หมู่..........................ซอย................................ถนน.....................................ตาบ ล.....................................อาเภอ...........................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................โทร..................................... ...โทรสาร.........................................
เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ..................ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ ......................................................
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มพ.4
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... .................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(...................................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ...........
เสนอนำยทะเบียนหอพัก
เพื่อโปรด
ทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาสั่งการให้เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา..............................วัน
พิจารณาดาเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
อื่น ๆ
ลงชื่อ.....................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(...................................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ..........
คำสั่งนำยทะเบียนหอพัก
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... .................

ลงชื่อ.....................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(...................................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ..........
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มพ.5
รำยกำรตรวจสอบระเบียบประจำหอพัก
ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
บันทึกข้อเท็จจริง
รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
ใช่
ไม่ใช่
1. ติดระเบียบประจาหอพักและติดประกาศในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่ายในหอพัก
2. ระบุอย่างชัดเจนว่ารับผู้พักเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น
3. เกณฑ์การรับผู้พักอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาใน
ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีอายุม่เกิน 25 ปี
4. ระบุผู้พักต้องมีหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
หลักฐานอื่นที่ผู้ประกอบการหอพักกาหนด
5. ระบุต้องลงชื่อในสมุดทะเบียนผู้พักก่อนเข้าพักในหอพัก
6. ระบุอัตรำค่ำเช่ำหอพักเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำ เงินประกัน และ
ค่ำบริกำรอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจำกผู้พัก
7. ระบุเวลาเข้า-ออกหอพัก และเวลาเปิด-ปิดหอพัก
8. มีระเบียบปฏิบัติระบุเวลาเยี่ยม และสถานที่ที่จัดไว้สาหรับผู้
มาเยี่ยมเยียนผู้พัก
9. มีระบบการปฐมพยาบาลและการส่งต่อรวมทั้งระบุ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน
10. มีระเบียบปฏิบัติในกรณีผู้พักไปพักที่อื่นเป็นการชั่วคราว
11. มีระเบียบปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันของผู้พัก อย่างน้อย 11
ข้อตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจาหอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
12. ระบุชื่อผู้ประกอบกิจกำรหอพักและผู้จดั กำรหอพัก พร้อม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยตรง
13. ระบุเวลำทำกำรของหอพัก
14. ระบุเบอร์โทรศัพท์หอพักที่สำมำรถติดต่อได้
รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ
1. ระเบียบหอพักติดตั้งไว้ในที่ที่เปิดเผยที่ผู้พักสามารถอ่านได้
ชัดเจน และมีพิมพ์แจกผู้พักทุกคน รวมทั้งมีไว้ประจาห้องพัก
2. ระเบียบหอพัก แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่
สอดคล้องกับภาษาของผู้พัก
3. มีแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหอพัก บริการของหอพัก
แผนผังห้องพัก ทางหนีไฟกรณีฉุกเฉิน ประจาห้องพักทุกห้อง
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มพ.6
รำยกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรจัดกำรหอพัก

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการหอพักจะต้องยื่นเรื่องราวขออนุญาตจาก
นายทะเบียน
มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกับเจ้าของหอพัก (โดยใช้แบบ
มาตรฐานตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าของหอพัก มพ.3)
ต้องขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต การเป็นผู้จัดการหอพัก
ทุกปี
กรณีใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักสูญหายหรือถูกทาลาย
ในสาระสาคัญ ให้ผู้จัดการหอพักแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย
ผู้จัดการหอพักต้องจัดทาสมุดทะเบียนผู้พักตามแบบที่กาหนด
ในกฎกระทรวงและอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ และอายุของผู้พัก
(2) ชื่อของโรงเรียน หรือสถานศึกษาของผู้พัก
(3) ชื่อ และที่อยู่ของบิดาและมารดาและผู้ปกครองของผู้พัก
(4) วันที่เข้าอยู่ในหอพักและวันที่ออกจากหอพัก
(5) ลายมือชื่อผู้พัก
ผู้จัดการหอพักต้องให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาของผู้พักใน
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผู้พัก
ผู้จัดการหอพัก ต้องไม่รับ หรือยอมให้บุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติ
ดังนี้
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท
- ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคมโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุรา
เรื้อรัง เข้าทางานในหอพัก
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8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
ผู้จัดการหอพัก ต้องจัดพนักงานหญิงเท่านั้นปฏิบัติงานใน
หอพักหญิง
ผู้จัดการหอพักต้องแสดงใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักไว้
ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก
ผู้จัดการหรือเจ้าของหอพักต้องแสดงใบอนุญาตให้ตั้งหอพักไว้
ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก
ผู้จัดการ / หอพักต้องจัดให้มีป้ายคาว่า “หอพัก” ชื่อหรือ
เจ้าของหอพัก และประเภทหอพักชายหรือหอพักหญิงเป็น
ภาษาไทยขนาดใหญ่ พอเห็นในระยะอันสมควรติดไว้ ณ
หอพักในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักให้เจ้าของหอพัก
แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน ก่อนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้พักตกอยู่ หรือจะตก
อยู่ในอันตรายเพราะเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุอื่นใดก็ตามให้
ผู้จัดการหอพักแจ้งให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้พัก
ทราบโดยด่วน
ผู้จัดการหอพักต้องควบคุมดูแลมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชาย
และมิให้ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิง

รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ
1. กรณีมีผู้พักเป็นชาวต่างชาติ ผู้จัดการจะต้องดาเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยด้วย
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มพ.7
รำยกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรควบคุมหอพักของนำยทะเบียน
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
นายทะเบียนหอพัก จะต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่
กาหนดและพร้อมที่จะแสดงได้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนด
และพร้อมที่จะแสดงได้
มีการดาเนินการตักเตือนบุคคลที่กระทาการฝ่าฝืนตั้งหอพัก
โดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการ
หอพักโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของหอพักและไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มีการดาเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่ทา
ใบอนุญาตให้ตั้งหอพักสูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ
และเจ้าของหอพักยังไม่ดาเนินการแจ้งต่อนายทะเบียน และ
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่
ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย
มีการดาเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่มิได้แสดง
ใบอนุญาตให้ตั้งหอพักไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก
มีการดาเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่มิได้ จัดให้มี
ป้ายคาว่า หอพัก ชื่อของหอพัก และประเภท หอพักชายหรือ
หอพักหญิง เป็นภาษาไทยขนาดใหญ่ พอเห็นได้ในระยะอัน
สมควรติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอก
อาคาร
มีการดาเนินการเปรียบเทียบปรับเจ้าของหอพักที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดวันก่อนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
หอพัก
มีการดาเนินการเปรียบเทียบปรับผู้จัดการหอพักที่ใบอนุญาต
ให้เป็นผู้จัดการหอพักสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ
และยังมิได้แจ้งต่อนายทะเบียน และยังมิได้ยื่นคาขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบว่า
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย
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9.

10.

11.

12.

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
มีการดาเนินการเปรียบเทียบปรับผู้จัดการหอพักที่มิได้แสดง
ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายใน
หอพัก และไม่มีการดูแลให้มีการแสดงใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก
รวมทั้งไม่มีป้ายชื่อหอพัก ไม่ระบุประเภทหอพัก ไม่ติดตั้งในที่
เปิดเผย
มีการดาเนินการฟ้องร้องกล่าวโทษบุคคลที่กระทาการฝ่าฝืน
ตั้งหอพักโดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตั้งหอพักโดยไม่
มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการหอพักโดย
ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของหอพักและยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งนี้ได้เคยตักเตือนมาแล้วอย่าง
น้อย 3 ครั้ง แต่ยังมิได้มีการดาเนินการใด ๆ ที่แสดงว่าจะ
กระทาการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก
มีการดาเนินการฟ้องร้องกล่าวโทษผู้จัดการหอพักที่กระทา
การฝ่าฝืนในประเด็นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
11.1 ไม่จัดทาสมุดทะเบียนผู้พักตามแบบที่กาหนดใน
กฎกระทรวง หรือไม่มีการดาเนินการจัดทา
11.2 ไม่ให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาของผู้พักในเรื่อง
เกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผู้พัก
11.3 ยอมให้บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่
กาหนดตามพระราชบัญญัติหอพัก ทางานในหอพักหญิง
11.4 มีการใช้ผู้ชายทางานในหอพักหญิง
11.5 ไม่มีการแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบ
โดยด่วน ในกรณีที่ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้
พักตกอยู่หรือจะตกอยู่ในอันตราย เพราะเหตุเจ็บป่วย
หรือเหตุใดก็ตาม
11.6 ไม่มีการควบคุมดูแลให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชายและ
ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิง
นายทะเบียนจะต้องสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมหรือ
ดาเนินกิจการหอพัก หรือถ้าเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ตั้งหอพักหรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก
โดยอนุมัติรัฐมนตรีในกรณีที่ปรากฏว่า เจ้าของหอพักหรือ
ผู้จัดการหอพักแล้วแต่กรณี
12.1 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นเจ้าของหอพักหรือผู้จัดการ
หอพัก
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รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
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12.2 ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน เมื่อได้มีการ
ตักเตือนแล้ว หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
12.3 ดาเนินกิจการหอพักขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรม
อันดี หรือเป็นภัยต่อประเทศชาติ
13. การสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมหรือดาเนินกิจการ
หอพักนายทะเบียนต้องแจ้งคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหอพัก
และผู้จัดการหอพักทราบก่อน
14. เจ้าของหอพักและผู้จัดการหอพักจะดาเนินกิจการต่อไปไม่ได้
หากนายทะเบียนได้สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุม เว้นแต่
จะได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน

รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ
1. นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีการกาหนดแผนการ
ตรวจสุขลักษณะอาคารหอพัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเข้า
ตรวจหอพักให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหอพักที่จด
ทะเบียน
2. นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีการกาหนดแผนการ
สืบค้นข้อมูลการดาเนินงานหอพักที่ยังไม่มีการขออนุญาต
3. มีการจัดให้มีป้ายคาว่า หอพัก ชื่อของหอพัก และประเภท
หอพักชายหรือหอพักหญิงเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับ
ภาษาไทย ขนาดใหญ่พอเห็นได้ในระยะอันสมควรติดไว้ ณ
หอพัก ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร

302

คูม อื มาตรฐานหอพัก

มพ.8
รำยกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรส่งเสริมพัฒนำและสร้ำงเครือข่ำยหอพัก

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

รำยกำรตรวจสอบขั้นพื้นฐำน
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการให้การคุ้มครอง
สวัสดิภาพ เยาวชน และแนวคิดการจัดการหอพักอย่าง
ถูกต้อง
มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้าง
ความตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการ
บริหารจัดการหอพักให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก
มีการประชุมชี้แจงบุคคลที่ดาเนินกิจการหอพัก โดยที่ยังมิได้
ดาเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก
ส่งเสริมให้เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้พัก โดยร่วมมือกับสถานศึกษา
ดาเนินการแปลระเบียบหอพักให้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่น ๆ เพื่อพร้อมการบริการนักศึกษาต่างชาติ
รำยกำรตรวจสอบขั้นพัฒนำ
มีการให้คาแนะนา เสนอแนะแนวทางการจัดการหอพักให้
เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก
มีการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าของหอพัก และ
ผู้จัดการหอพักร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
มีการให้รางวัล หรือให้การชมเชยเมื่อหอพักมีการดาเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
ดาเนินการให้มีคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง
เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักกับผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ผู้พัก ผู้แทน
สถานศึกษา และผู้แทนผู้พัก เพื่อเป็นการประสานการแก้ไข
ปัญหาการดาเนินงานหอพัก รวมทั้งช่วยกันคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเยาวชน

บันทึกข้อเท็จจริง
ใช่
ไม่ใช่

หมำยเหตุ

บันทึกข้อเท็จจริง
ใช่
ไม่ใช่

หมำยเหตุ
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สรุปรำยกำรเอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขออนุญำตปลูกสร้ำงและดัดแปลงอำคำร
คำย่อ
แบบ ข.1
แบบ อ.1
แบบ ค.1
แบบ น.1

ควำมหมำย
คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอนอาคาร
คาสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคานวณ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง
แบบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลือ่ นย้ายอาคาร/
ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
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เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรยื่นขออนุญำตปลูกสร้ำงและดัดแปลงอำคำร
1. ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1) โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน
2. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมเซ็นรับรองสาเนาทุกหน้า
3. สาเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง จานวน 2 ชุด โดยให้เจ้าของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกหน้า
4. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินเซ็นชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
5. ใบยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (ในกรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น)
6. หนังสือมอบอานาจพร้อมอากร
7. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารทีม่ ีลกั ษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
8. สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
9. รายการคานวณหนึ่งชุด
10. หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
11. สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
12. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดิน (ในกรณีสร้างชิดแนวเขตที่ดิน)
13. แบบแปลนรูปแบบต่างๆ และผังบริเวณไม่เกิน จานวน 5 ชุด
14. วิศวกรผู้คานวณให้ลงลายมือชื่อหรือสานักงานและที่อยูล่ งในแบบแปลนแผนผัง ทุกแผ่น
หมำยเหตุ ในกรณีผู้ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในนามห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั ให้ประทับตราห้าง
หรือบริษัทด้วย และสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการยื่นขออนุญาตถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................
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แบบ ข.1
คำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร
เขียนที่......................................................
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า........................................................................................................เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย..............................ถนน...........................................
หมู่ที่............ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.......................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.......................
เป็นนิติบุคคลประเภท .....................................จดทะเบียนเมื่อ.....................เลขทะเบียน.............................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่..............................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................หมู่ที่............
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................. .....รหัสไปรษณีย์.......................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาต................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดั งต่อไปนี้
ข้อ 1 ทาการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร /รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย............................
ถนน...............................หมู่ที่..........ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.................... ......จังหวัด...............................
โดย.......................................................................................เป็นเจ้าของอาคารในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1
เลขที่...................................................................................เป็นที่ดินของ......................................................................................
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด.........................................................จานวน.........................เพื่อใช้เป็น...................... ...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน................................................คัน
(2) ชนิด.........................................................จานวน.........................เพื่อใช้เป็น...................... ...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน................................................คัน
ข้อ 3 มี....................................................เป็นผู้ควบคุมงาน................................................เป็นผู้ออกแบบและคานวณ
ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จใน............................................................วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 5 พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ตามแบบรายการหลักฐานต่างๆ ในการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารที่แนบท้ายคาขอนี้

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

หมายเหตุ...
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-๒หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน
วันที่...............เดือน.....................พ.ศ.......................

ผู้ขออนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....................................เป็นเงิน............................บาท................สตางค์
(........................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่............ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ.............
ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่....................ฉบับที่...................ลงวันที่...................เดือน........................พ.ศ...................

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

แบบ อ.1
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร
เลขที่................../.......................
อนุญาตให้.................................................................................................................... ..........................เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................
ข้อ ๑ ทาการ...............................................................................................................................................................
ที่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่....................
เป็นที่ดินของ.................................................................
ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(๑) ชนิด.................................................จานวน........................เพื่อใช้เป็น..................................................................
พื้นที่/ความยาว....................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน...........................คัน
พื้นที่.....................................................ตารางเมตร
(๒) ชนิด.................................................จานวน........................เพื่อใช้เป็น..................................................................
พื้นที่/ความยาว....................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน...........................คัน
พื้นที่.....................................................ตารางเมตร
(๓) ชนิด.................................................จานวน........................เพื่อใช้เป็น..................................................................
พื้นที่/ความยาว....................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน...........................คัน
พื้นที่.....................................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณเลขที่.................../...................ที่
แนบท้ายใบอนุญาตนี้
ข้อ ๓ โดยมี.................................................................เป็นผู้ค วบคุมงาน
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ...................................................................................

ใบอนุญาต...
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-๒ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน...........................พ.ศ.............
ออกให้ ณ วันที่.............เดือน.................พ.ศ..................

(ลายมือชื่อ)......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

กำรต่ออำยุใบอนุญำต
การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.......เดือน.........พ.ศ...........
โดยมีเงื่อนไข............................
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตาแหน่ง..................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้อนุญาต
............/................./................

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.......เดือน.........พ.ศ...........
โดยมีเงื่อนไข............................
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตาแหน่ง..................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้อนุญาต
............/................./................

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.............
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.......เดือน.........พ.ศ...........
โดยมีเงื่อนไข............................
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตาแหน่ง..................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้อนุญาต
............/................./................
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-๓คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน ที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น
ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการ
ดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
ตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตาม
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทาการตามที่ได้รับ
อนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้
๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่น
คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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แบบ ค.๑
คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รำยกำรประกอบแบบแปลน หรือรำยกำรคำนวณตำมมำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่ง
เลขที่................../....................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ...............
แจ้งความมายัง...............................................................................................................อยู่บ้านเลขที่...........................
ตรอก/ซอย................................ถนน......................................หมู่ที่.................ตาบล/แขวง........... ..............................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................
ตามคาขออนุญาตของท่าน ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ............เพื่อทาการ........................................................
ที่บ้านเลขที่........................... ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................หมู่ที่......................................
ตาบล/แขวง...................................................... อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้รับไว้ตาม เลขรับที่............./..............วันที่.............เดือน..........พ.ศ.........นั้น ปรากฏว่า
(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณยังไม่ถูกต้อง และไม่
เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังรายการแนบท้ายคาสั่งนี้
(๒) คาขออนุญาตของท่านที่ได้ยื่นไว้ ยังขาดเอกสารหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายคาสั่ง
นี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ท่านจัดการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณให้ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น และให้ท่านไปรับคาขออนุญาตคืน เพื่อจัดการแก้ไขและจัดส่ง
เอกสารหรือแก้ไขเอกสารตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถูกต้องและส่งคืนภายในกาหนด..............วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับ
คาสั่งนี้ หากพ้นกาหนดนี้แล้วให้ถือว่าท่านได้เพิกถอนคาขออนุญาตที่ได้ยื่นนั้น
(ลายมือชื่อ)...................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ปิดคาสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทาการ..........................................................อาคาร
เมื่อวันที่.........................เดือน.........................พ.ศ...................

(โปรดดูคาเตือนด้านหลัง)
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-๒-

๑.
๒.
๓.

๔.

คำเตือน
ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าเป็นการกระทาของผู้ดาเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้นๆ
ถ้าเป็นการกระทาอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรื อการสาธารณสุข หรือเป็นการ
กระทาในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจาหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้นๆ หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้รับคาสั่งผู้ใดไม่พอใจคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา
๕๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
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(ตรำส่วนรำชกำร)

แบบ น.1
เลขที่.............../......................
วันที่...............เดือน....................พ.ศ......................
เรื่อง แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง คาขออนุญาต......................................................................ตามแบบ ข.........................................................................
ลงวันที่..........................เดือน..........................พ.ศ.....................
ตามคาขออนุญาต..............................................................................ของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แล้ว จึงให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ..........................................................
ได้ที่..........................................................................ก่อนรับใบอนุญาต ท่านต้องชาระค่าธรรมเนียม ดังต่ อไปนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................อาคาร เป็นเงิน...............................................................บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเป็นเงิน...................................................บาท..................................... .สตางค์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...........................................บาท....................สตางค์ (..............................................................)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ไม่ประสงค์จะขอใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอีกจะต้องดาเนินการเช่นเดียวกับการยื่น
ขออนุญาตใหม่
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)...................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ปิดคาสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทาการ..........................................................อาคาร
เมื่อวันที่.........................เดือน.........................พ.ศ...................

หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนาหนังสือฉบับนี้ไปด้วย
สาหรับ...
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-๒สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ส่งหนังสือ

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ .......................เดือน.................................พ.ศ.........................
ตามใบรับเลขที่........................ลงวันที่............................เดือน..........................พ.ศ........................
ส่งให้ผู้รับคาสั่งโดยตรง รับเมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ.................................

(ลายมือชื่อ).......................................................
(........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ
(ลายมือชื่อ)........................................................
(.........................................................)
ผู้รับหนังสือ
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คำขออนุญำตต่อเชื่อมน้ำเสีย
เรื่อง
เรียน

ขอต่อท่อเชื่อมน้าเสีย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ข้าพเจ้ายื่นคาร้องแบบ ข.1 เพื่อก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร ตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ข้าพเจ้าขอ
ต่อท่อเชื่อมน้าเสียชนิด................................................................ขนาดท่อ φ ...........................................................เมตร ตาม
แบบแปลนที่แนบมาพร้อมคาร้องแบบ ข.1 เลขที่รับ....................................ลงวันที่.............................................และประมาณ
การการใช้น้าไว้ประมาณ.................................................ลบ.ม./เดือน จานวน 1 ชุด

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

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
ได้ตรวจสอบสถานที่ต่อท่อเชื่อมน้าเสียแล้ว ปรากฏว่า..................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เห็นควรอนุญาต
ไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ).......................................................
(........................................................)
นายตรวจเขต

ค่าธรรมเนียมต่อท่อเชื่อมน้าเสีย เป็นเงิน...............................................บาท (.....................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่ ..............................ลงวันที่..................เดือน.............................พ.ศ...................
ออกใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้าเสียเลขที่...........................ฉบับที่................................ลงวันที่............เดื อน.................พ.ศ............

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

คณะผู้จัดทามาตรฐานหอพัก
ที่ปรึกษา
1.นายประยูร รัตนเสนีย์
2.นายทวี เสริมภักดีกุล
3.นายสันติธร ยิ้มละมัย
4.นายขจร ศรีชวโนทัย
คณะผู้จัดทาในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
3. ดร. จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ จันใด
5. นาย ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก
6. นาย ณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา
7. นาย ภัทรวุฒิ เฉยศิริ
คณะผู้จัดทาในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
2.นายอนันต์ ถ้าทอง
3.นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์
4. นายมาโนช กลีบบัว
5. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
6. นายบุญฤทธิ์ เกตุจานงค์
7. นายไพศาล พันธุระ
8. นางแพรวนภา ก้องภพธนดล
9. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้อานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สานักงานจังหวัดลาปาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

