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พระราชบัญญัติ 
หอพัก   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

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

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

ค่าเช่า 
“ผู้พัก”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี

และมีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปี   
“หอพักสถานศึกษา”  หมายความว่า  หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา 
“หอพักเอกชน”  หมายความว่า  หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
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“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

“ผู้ประกอบกิจการหอพัก”  หมายความว่า   ผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ตามพระราชบัญญตัินี้ 

“ผู้จัดการหอพัก”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินประกัน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพื่อประกันความเสียหาย
ที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย 

“กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  และกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

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

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

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  กับออกประกาศ
กําหนดแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของหอพักก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ บุคคลใดจัดสถานที่เพื่อรับผู้พักเข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่า  ให้ถือว่าบุคคลนั้น
ประกอบกิจการหอพัก 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่หอพักของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่ใช่สถานศึกษา 

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

ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พักตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ  
ดังต่อไปนี้ 

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

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

สามเดือน  โดยให้นําเงินค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวชําระเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า   
ในกรณีที่ผู้พักขอเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า  ผู้พักจะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้า

คืนจากผู้ประกอบกิจการหอพักมิได้ 
มาตรา ๑๑ ผู้ประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินประกันได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าหนึ่งเดือน   
ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องคืนเงินประกันให้แก่ผู้พักในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  ทั้งนี้  ตามจํานวน 

ที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเสียหายที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดไว้ให้ 
ผู้พักใช้สอย   

มาตรา ๑๒ บทบัญญัติในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  ไม่ใช้บังคับแก่หอพักของโรงเรียนประจํา 
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มาตรา ๑๓ บรรดาค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และรายได้อื่น ๆ  เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่หอพักนั้นตั้งอยู่ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

 

 

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

ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมกิจการ 
เด็กและเยาวชนแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับกิจการด้านเด็กและเยาวชนจํานวนสามคน  และผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบกิจการหอพักจํานวนหนึ่งคน   

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  

มาตรการ  และการจัดระเบียบหอพัก   
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับ 

การประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกาศ

เกียรติคุณหอพัก  และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  รวมทั้งการออกกฎกระทรวงอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้  และเสนอแนวทาง 

ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสามปี   
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เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

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

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

ในฐานะนั้น   
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
แต่งตั้งข้าราชการในสํานักพัฒนาสังคมไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ 
ในสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

มาตรา ๒๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับกับการประชุม 
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

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

ตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
หมวด  ๓ 

การประกอบกิจการหอพัก 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
หอพักสถานศึกษา 

 

 

มาตรา ๒๗ สถานศึกษาใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก  ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๘ หอพักสถานศึกษาที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

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

สําหรับผู้พัก 
(๕) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นใดได้ กําหนดหลักเกณฑ์ 

ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะไม่กําหนดหลกัเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวก็ได้ 
ในกรณีที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๒๙ หอพักสถานศึกษา  ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ

หอพักตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามมาตรา  ๔๑  ด้วย 
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา  การท่องเที่ยว  หรือการกีฬา  หอพักสถานศึกษา

อาจรับบุคคลทั่วไปเข้าพักเป็นการชั่วคราวได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พัก 
มาตรา ๓๑ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ต้องได้รับอนุญาตจาก 

นายทะเบียน  และต้องโอนให้แก่สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น 
ผู้รับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิม 

มีต่อผู้พัก 



หน้า   ๘ 
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การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเม่ือผู้ประกอบกิจการหอพัก
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักตามวรรคหน่ึงประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป   
ให้ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นหอพักเอกชน  และเม่ือได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักตามวรรคหน่ึงไม่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป   
หรือได้รับคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน  ให้ผู้ชําระบัญชีของสถานศึกษาคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
หรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

 
ส่วนที่  ๒ 

หอพักเอกชน 
 

 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๔ หอพักเอกชนที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง  

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

สําหรับผู้พัก 
(๖) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๘  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่การออกกฎกระทรวง 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงดว้ยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (ข) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 (จ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้จัดการ 

หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง  และต้องไม่เคยเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๒)   (จ) 

มาตรา ๓๖ หอพักเอกชน  ให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี  เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่าง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย 

การขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้ว

ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๘ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การโอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงต้องโอนให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๓๕  หรือสถานศึกษา 
ในกรณีที่โอนใบอนุญาตให้แก่สถานศึกษา  ให้นายทะเบียนเปลี่ยนใบอนุญาตของหอพักดังกล่าว

เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย 

โดยอนุโลม 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  ให้ใบอนุญาต
สิ้นอายุนับแต่วันที่มีการเลิกห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ  และให้ผู้ชําระบัญชีของผู้ประกอบกิจการ
หอพักนั้นคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจํานวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่า 
หรือค่าเสียหาย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๑ หอพักเอกชนที่ได้ รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจได้รับ 
สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน  ดังต่อไปนี้   

(๑) สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการประกอบกิจการหอพัก
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(๒) ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน  
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด 

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

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนที่  ๓ 

หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน 
 

 

มาตรา ๔๒ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย  ณ  หอพักนั้น 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก
แจ้งต่อนายทะเบียน  และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะดัดแปลงหอพักในลักษณะของการดัดแปลง
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพัก   
ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖ ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการหอพัก  ให้ย่ืนคําขออนุญาต
ต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ 

นายทะเบียนจะอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการหอพักได้ต่อเม่ือผู้ประกอบกิจการหอพักแสดงหลักฐานว่า
ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้พักทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  และคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกัน  
แล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้พักเรียบร้อยแล้ว   

มาตรา ๔๗ ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสิ้นผลนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งอนุญาต
ให้เลิกประกอบกิจการหอพัก 

 
หมวด  ๔ 

การจัดการหอพัก 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้จัดการหอพัก 

 
 

มาตรา ๔๘ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีผู้จัดการหอพักเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลหอพัก 
ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแต่งตั้งผู้อื่น

ปฏิบัติหน้าที่แทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน   
ผู้จัดการหอพักหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง 
มาตรา ๔๙ ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา  ต้องได้รับแต่งตั้งจากสถานศึกษาโดยผู้ประกอบ

กิจการหอพักต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ผู้ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการหอพักตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๕๑ 
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเปลี่ยนผู้จัดการหอพัก  ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการหอพักใหม่ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชน  ต้องได้รับใบอนุญาต 
จากนายทะเบียน   

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๕๑  ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สําหรับหอพักที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักตามมาตรา  ๕๐  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

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

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

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

ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๓ ผู้จัดการหอพักเอกชน  ต้องแสดงใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ในที่เปิดเผย 

และเห็นได้ง่าย  ณ  หอพักนั้น 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้จัดการหอพัก 
แจ้งต่อนายทะเบียน  และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักหรือแจ้งให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักสถานศึกษาเปลี่ยนผู้จัดการหอพักใหม่  เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่า  ผู้จัดการหอพักผู้ใด 

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

ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผู้จัดการหอพักไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนดังกล่าว  ให้นายทะเบียน
มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาเปลี่ยนผู้จัดการหอพักใหม่ 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือพ้นจากหน้าที่  ให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการหอพักแทน  และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ทั้งนี้   ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้จัดการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือพ้นจากหน้าที่ 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการหอพักได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบ
กิจการหอพักแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ในการน้ี  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการหอพักตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก
หรือบุคคลตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  ทําหน้าที่ผู้จัดการหอพักแทนได้และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก 

 
 

มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต  ร่างกาย  
และทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาที่รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องจัดให้มีอาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอสําหรับผู้พักอย่างน้อยวันละสองม้ือ 

มาตรา ๕๙ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีระเบียบประจําหอพักปิดประกาศไว้ 
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก 

ระเบียบประจําหอพักตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

จากนายทะเบียนแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๐ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีป้ายชื่อเป็นอักษรไทย  ซึ่งมีคําว่า  “หอพัก”  

นําหน้า  และตามด้วยประเภทของหอพัก  โดยป้ายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้  ณ  หอพัก 
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอกหอพัก 

วัตถุที่ใช้ทําป้าย  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และขนาดของตัวอักษร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๑ ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าทํางาน
ในหอพักว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คนดูแลห้องพักของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง 
มาตรา ๖๒ ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลรักษาสภาพของหอพักให้มีความม่ันคงแข็งแรงและมีระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของหอพักให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข 
(๓) จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นไว้ในหอพักเพื่อให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้พักที่เจ็บป่วย 
(๔) จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉิน

ไว้ในแต่ละชั้นของหอพัก 
(๕) ดูแลและอํานวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย  อุทกภัย  หรือเกิดอันตรายใด ๆ  ขึ้น

และอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก 
มาตรา ๖๓ ผู้จัดการหอพัก  ต้องจัดทําทะเบียนผู้พักแต่ละรายและส่งให้แก่นายทะเบียนทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการทําสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

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

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่

สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  โดยจะเก็บไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบใดก็ได้  และต้องให้อยู่ 
ในสภาพที่ตรวจสอบได้ 

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

ด้วยกฎหมาย 
(๔) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความรําคาญแก่ผู้พักอื่นหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 
(๕) ให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบโดยทันที  ในกรณี 

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

หมวด  ๕ 
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๖๕ นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้  เม่ือปรากฏ 
ต่อนายทะเบียนว่า 

(๑) หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๒๘   
หรือมาตรา  ๓๔ 

(๒) ผู้ประกอบกิจการหอพักขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕ 
มาตรา ๖๖ ก่อนมีคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามมาตรา   ๖๕   

ให้นายทะเบียนดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ในกรณีที่หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๒๘  
หรือมาตรา  ๓๔  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล  และหุ้นส่วนผู้จัดการ  
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  ให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ประกอบกิจการหอพักแต่งตั้งบุคคลอื่นมาดํารงตําแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๓๕  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักให้แก่บุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕  หรือสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด   
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

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

(๑) สําหรับหอพักสถานศึกษา  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหอพักโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักให้แก่สถานศึกษาอื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

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

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๖๖  หรือมาตรา  ๖๗  นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาได้ 
ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

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

มาตรา ๗๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในหอพักเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบ 

กิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก  ผู้จัดการหอพัก  หรือบุคคลที่ทํางานในหอพักมาให้ถ้อยคํา
หรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการหอพัก 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  
และต้องไม่กระทําการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๒)  นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ในท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้ 

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๐   
ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๗๐  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๖ 

การอุทธรณ์ 
 

 

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

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

ให้เป็นที่สุด 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดใช้คําว่า  “หอพัก”  ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพัก  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๗๗ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดรับผู้พักไม่เป็นไปตามประเภทของหอพักตามมาตรา  ๘  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ ใดไ ม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๙   ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๙ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันเกินอัตรา
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  หรือไม่นําเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็นค่าเช่าตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

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

มาตรา ๘๑ สถานศึกษาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๓ ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๔๓  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

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

มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือ 
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ผู้จัดการหอพักของหอพักเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  หรือมาตรา  ๕๔  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๙๐ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๕๗   ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๙๑ ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  
มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  หรือมาตรา  ๖๓  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
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มาตรา ๙๒ ผู้จัดการหอพักหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๖๔  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๙๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๗๐  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๑   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

มาตรา ๙๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่ เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๙๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๙๕  ให้ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  ผู้บังคับการตํารวจ 
ภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ  และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

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

ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
กรุงเทพมหานครภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

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

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้ซึ่งประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  เม่ือได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบกิจการหอพักต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่ง 
ไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

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

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

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

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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


