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หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การสงเสริมพัฒนาและพิทักษเด็กและเยาวชนนับเปนบทบาทอันสําคัญยิ่งประการหนึ่ง
เพราะทรัพยากรอันมีคาสูงสุดที่จะชวยพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนาไดอยางยั่งยืนและถาวรคือ
เยาวชนของชาติ การพัฒนาจัดระบบการดูแลวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนใหไดรับการหลอหลอม
อยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ จะเปนพื้นฐานอันสําคัญที่จะทําใหเยาวชนเจริญเติบโตเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาชาติไดอยางเขมแข็งและสมบูรณ
กิจการหอพัก เปน สวนหนึ่งที่มีความสํ าคัญตอการพัฒนาและหลอหลอมบุคลิ ก ภาพ
คุณธรรม และจริยธรรมของเยาวชน เพราะชวงชีวิตของการศึกษาบางชวงเด็กและเยาวชนอาจตอง
หางไกลจากครอบครัวเพื่อไปศึกษาเลาเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ชีวิตที่หางไกลจากครอบครัว
จึงเปนภาวะที่มีความเสี่ยงตอการมีความประพฤติไปในทางที่เสียหายหรือถูกชักจูงไปในทางที่
ไมเหมาะสมได หอพักเปนสถานที่ที่เด็กและเยาวชนจะตองพึ่งพาเปนที่พักอาศัยในยามที่หางไกล
จากครอบครัว จึงควรเปนสถานที่ที่มีความสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยสูง
การจัดการเกี่ยวกับหอพัก จึงจําเปนตองมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม โดยตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของการจัดบริการหอพัก หอพักตองชวยเสริมสรางและ
พั ฒ นาลั ก ษณะนิ สั ย ของเด็ ก และเยาวชนให มี บ รรยากาศเอื้ อ อํ า นวยต อ การศึ ก ษาเล า เรี ย น
สะดวกสบาย มีมาตรฐานใหเอื้อตอการพักอาศัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่
พักอาศัยในหอพัก และมีการจัดองคกรเพื่อบริหารหอพัก ซึ่งผูดําเนินกิจการหอพักทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรใหความสําคัญ เพื่อใหการดําเนินกิจการหอพักเปนเครื่องมือชวยพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไดอยางมีคุณภาพและเปนไปในทิศทางใกลเคียงกัน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถายโอน
ภารกิ จ ด า นการกํ า กั บ ดู แ ลหอพั ก เอกชนตามพระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก พ.ศ. 2507 ซึ่ ง ขณะนี้
บทที่ 1 บทนํา

1

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยจะกําหนดใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตและควบคุมดูแลการดําเนิน
กิจการหอพักเอกชน ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนที่ พั ก อาศั ย อยู ใ นหอพั ก เอกชน เพื่ อ ให เ ยาวชนได มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น
ประชาชนในทองถิ่นสามารถมีบทบาทในการกํากับดูแลและตรวจสอบหอพักในทองถิ่นของ
ตนเองดวย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนหนวยงานของรัฐที่ตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญยิ่ง
ดังกลาว จึงไดจัดทํามาตรฐานฉบับนี้เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับรองรับการถายโอนภารกิจการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การหอพั ก ให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก รอบการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ........ ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก ภาคผนวก ก)

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเปนการเตรียมการรองรับภารกิจการกํากับดูแลหอพัก ซึ่งจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
1.2.2 เพื่อประโยชนแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ตลอดจนประชาชนผูรับบริการ ดังนี้
1) ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองรับการถายโอนภารกิจ
การกํากับดูแลหอพัก มีความพรอมและมีแนวทางในการดําเนินงานไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
(2) ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองตอการลงทุน
ดําเนินกิจการหอพักของภาคเอกชนไดอยางถูกตองแมนยํา มีมาตรฐาน สรางคุณคาใหกับชุมชน
และสังคมไทย
2) ประโยชนตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) มีแนวทางในการแกไขปญหา และการพัฒนากิจการหอพักไดอยาง
2
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เหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวของ
(1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชแนวทางจากมาตรฐาน
หอพักกําหนดเปนนโยบายการบริหารงานดานการสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและเยาวชน
ไดอยางมีทิศทาง และมีความสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) ผูบริหารสามารถใชคูมือมาตรฐานหอพักเปนแนวทางในการสั่งการ
กําหนดนโยบาย การกํากับดูแล สงเสริม และรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการลงทุนสราง
หอพัก มาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ประโยชนตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูกํากับดูแล
(1) คูมือมาตรฐานหอพักจะเปนแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจน
ชวยทําใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีลําดับขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน
และสามารถตอบขอสงสัยของเจาของกิจการหอพักและประชาชนผูรับบริการจากกิจการหอพักได
อยางเหมาะสม ถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกันในแตละพื้นที่
(2) คู มื อ มาตรฐานหอพั ก จะเป น กรอบแนวคิ ด อั น สํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยทํ า ให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถกํากับดูแลใหหอพักมีมาตรฐานที่เหมาะสม และสามารถจะกําหนด
เงื่อนไขเพื่อกระตุนสงเสริมใหหอพักมีการพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้นได
4) ประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น
(1) เปนการสรางมาตรฐานการกํากับดูแลสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและ
เยาวชนที่จําเปนตองอาศัยอยูหอพักในระหวางการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด
(2) ประชาชนที่เปนผูปกครองซึ่งถือวาเปนผูรับบริการ สามารถจะใชคูมือ
มาตรฐานหอพักเปนแนวทางในการตรวจสอบการดําเนินงานกํากับดูแลหอพักขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดอยางเปนระบบ
(3) เปนการสรางหลักประกันเชิงคุณภาพชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชน ทําให
ผูปกครองมีความมั่นใจและสบายใจตอการสงบุตรหลานไปศึกษาในสถาบันการศึกษาตางพื้นที่
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1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
การดําเนินการจัดทํามาตรฐานหอพักครั้งนี้จะครอบคลุมภารกิจการกํากับดูแลกิจการ
หอพัก ดังนี้
1.3.1 ดานการอนุญาตจัดตั้งหอพักและการแตงตั้งผูจัดการหอพัก
1.3.2 ดานการกํากับดูแลควบคุม การรองเรียน การเปลี่ยนแปลงประเภทหอพัก และการ
เพิ่มเติมหอพัก ของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
1.3.3 ดานการสงเสริมพัฒนามาตรฐานหอพัก

1.4 คํานิยาม
เพื่อเปนการสรางความตอเนื่องเชื่อมโยงของการถ ายโอนภารกิจการกํ ากับดูแลหอพั ก
เอกชน จึงไดนิยามศัพทตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .......
ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
“แตเนื่องจากยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ... ที่อยูระหวางการแกไข
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีผลตอการถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งใน
อนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้ อหาจากที่มาตรฐานนี้ได นําเสนอไว จึ งจํ าเป นอย างยิ่งที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติหอพักฉบับใหมที่จะประกาศใชให
เขาใจอยางถองแท เพื่อนํากรอบหรือแนวทางตัวชี้วัดที่กําหนดในมาตรฐานนี้ไปปรับใชใหถูกตอง
สอดคลองกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช ณ ขณะนั้น” จึงไดนิยามศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของไวดังนี้
1.4.1 หอพัก1 หมายถึง สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผูพักเขาพักอาศัย โดยรับคาตอบแทนเปน
ทรัพยสิน และมีลักษณะดังนี้
(1) รับผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป2
(2) ผูพักเปนผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาและมีอายุไมเกิน 25 ป3

1

มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
มาตรา 4 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
3
มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 1 เมษายน
2549 หมวด 1 ขอ 3 และปรากฏอยูรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ...... มาตรา 4 โดยไดเพิ่มบุคคลทั่วไปเขาไปดวย
2

4

บทที่ 1 บทนํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(3) มิใชหอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือหอพักของสถาบันการศึกษาที่รับ
เฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันตนเองเขาพัก4
1.4.2 ผูพัก5 หมายถึง ผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาในระดับไมสูงกวาระดับปริญญาตรี
และมีอายุไมเกิน 25 ป และเขาอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน
1.4.3 เจาของหอพัก6 หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเปนเจาของกิจการหอพัก
1.4.4 ผูจัดการหอพัก7 หมายถึง ผูซึ่งมีหนาที่ดําเนินกิจการหอพัก โดยไดรับการแตงตั้ง
จากเจาของหอพัก
1.4.5 นายทะเบียน8 หมายถึง ในกรุงเทพมหานคร หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ ในจังหวัดอื่น
หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่หอพักตั้งอยู

4

5

6

7

8

มาตรา 4 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวง ลงวันที่ 1 เมษายน 2549 หมวด 1 ขอ 4 แตตามรางพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ...มาตรา 4 มิไดยกเวนหอพักของสถานศึกษา ทําใหตอไปหอพักของสถาบันการศึกษาจะตองเขาขายทีต่ อง
กํากับดูแลดวย
มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 1 เมษายน
2549 หมวด 1 ขอ 3 ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 4 ตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ..........
มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 แตตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ........ ไมมี “เจาของหอพัก” แตได
กําหนดคําวา “ผูดําเนินกิจการหอพัก” ไวในมาตรา 4 วา “ผูดําเนินกิจการหอพัก” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหดําเนิน
กิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 3 และมาตรา 19 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ......... มาตรา 4 และ
มาตรา 25 ไดกําหนดไววา “ผูจัดการหอพัก” หมายความวา ผูจัดการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับการแตงตั้งจาก
ผูดําเนินกิจการหอพัก และไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา 3 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และตามรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ......มาตรา 4 ไดมีการปรับเปลี่ยนให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนายทะเบียน ไดแก
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(3) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(4) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(5) ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) สําหรับในเขตองคกรปกครอง
ทองถิ่นนั้น
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1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานหอพักที่จัดทําขึ้นไดอาศัยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.5.1 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
1) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 34 ก วันที่ 1 เมษายน 2549
1.5.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ จํานวน
4 ฉบับ ดังนี้
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการ : กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ลักษณะและ
คุณสมบัติที่ใชในการกอสรางอาคาร
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการ : กํา หนดแบบและวิธีการเกี่ ย วกั บการติด ตั้ งระบบการป องกั น
อัคคีภัย
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการ : กําหนดระบบการระบายน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการ : กําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร
ระดับเนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคารฯ
1.5.3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
1.5.4 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
1.5.5 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.5.6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1.5.7 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
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บทที่ 2
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการหอพัก และวิเคราะห
บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดการหอพักใหมีประสิทธิภาพ มีสวนสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนิสิต
นักศึกษา ทั้งในดานตัวนิสิตเองและวิถีชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนตองมีรูปแบบการจัดการ
ที่เหมาะสม ซึ่งการจัดหอพักนิสิต นักศึกษามีหลายแนวคิด โดยแนวคิดที่มีความเหมาะสมและชวย
พัฒนานิสิต นักศึกษาไดมากแนวคิดหนึ่งคือ การจัดหอพักใหเปน “ศูนยศึกษา อาศัย และเอื้ออาทร”
(Living, Learning and Caring Center) ซึ่งที่ผานมาพบวา ปญหาการบริหารจัดการหอพักคือ ดาน
ปริมาณของหอพักไมเพียงพอกับความตองการของนิสิต นักศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ปญหาดานบุคลากร งบประมาณ การจัดการ เพื่อพัฒนานิสิต
นัก ศึกษา ผูบริหารสถาบัน อุดมศึกษา รวมทั้งปญหาดานการออกแบบอาคารหอพัก ไมเ อื้อต อ
แนวคิดการจัดหอพักแบบศูนยศึกษาและอาศัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2547 : 7-8)
จากปญหาดังกลาว โดยเฉพาะในดานปริมาณหอพักที่มีไมเพียงพอกับความตองการ สงผลให
ภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการธุรกิจดานหอพักสําหรับนิสิต นักศึกษามากขึ้น ซึ่งในการดําเนิน
กิจการหอพักนิสิตนักศึกษาดังกลาว ถือไดวาเปนประเด็นที่สงผลตอสวัสดิภาพของเยาวชน ทั้งนี้
เพราะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังอยูในวัยเรียนลวนแลวแตเปนเยาวชนที่สมควรจะตองไดรับ
การคุมครองสวัสดิภาพและดูแลใหไดรับการศึกษาและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการจัดการหอพักไดกําหนดขึ้นตามกรอบของกฎหมายที่ใชอยู
ในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. … ซึ่งราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกํากับดูแลหอพัก
เมื่อไดมีการประกาศใชในอนาคต
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2.1 สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2.1.1 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ไดรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหอพักที่สําคัญ
มีดังนี้
1) ประเภทของหอพัก (มาตรา 6 )
หอพักมี 2 ประเภท คือ
(1) หอพักชาย สําหรับผูพักที่เปนชาย
(2) หอพักหญิง สําหรับผูพักที่เปนหญิง
2) คุณสมบัติของเจาของหอพัก (มาตรา 8)
เจาของหอพักตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(3) ไมเปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ
(4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
(5) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง
ในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
ในกรณีนิติบุคคลเปนเจาของหอพัก นิติบุคคลนั้นตองตั้งผูแทนซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามวรรคกอนใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้แทน
3) ระเบียบประจําหอพัก (มาตรา 10)
เจาของหอพักตองจัดใหมีระเบียบประจําหอพักซึ่งอยางนอยมีขอกําหนด
ดังตอไปนี้
(1) หลักเกณฑการรับผูพัก
(2) อัตราคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่น ๆ
(3) เวลาเขาออกหอพัก
(4) การเยี่ยมผูพัก
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(5) การรักษาพยาบาล
(6) การคางแรมที่อื่น
(7) การหามผูพักมิใหกอความรําคาญแกผูอยูใกลเคียง
(8) รายชื่อผูดําเนินกิจการหอพักอยางนอยหนึ่งคน
*ระเบียบประจําหอพักใหใชไดตอเมื่อนายทะเบียนเห็นชอบแลว
*การแกไ ขเพิ่ม เติม ระเบีย บประจํา หอพัก ตอ งไดรับ ความเห็น ชอบจาก
นายทะเบียนกอน
4) การจัดทําหองพัก (มาตรา 9)
หอพั ก อย า งน อ ยต อ งมี ห อ งนอน ห อ งต อ นรั บ ผู เ ยี่ ย มเยี ย น ห อ งอาหาร
หองน้ําและหองสวม ซึ่งมีสภาพถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549 หมวด 1 ขอ 5 ซึ่งไดกําหนดไววา หองนอน หองตอนรับผูเ ยีย่ มเยียน
หองอาหาร หองน้ํา และหองสวมของหอพัก ตองมีระบบการจัดการแสงสวาง และระบายอากาศ
อยางเพียงพอ รวมทั้งตองมีสุขลักษณะดังตอไปนี้
(1) หองนอน ตองมีขนาดความจุอากาศไมนอยกวาเกาลูกบาศกเมตรตอ
ผูพักหนึ่งคน ผูพักที่มีอายุต่ํากวาสิบปสองคนใหนับเปนหนึ่งคน
(2) หองตอนรับผูเยี่ยมเยียนและหองอาหาร ตองมีพื้นที่เพียงพอกับจํานวน
ผูเขาพัก
(3) แบบและจํ า นวนห อ งน้ํ า และห อ งส ว มต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร1

1

ความในขอนี้ บทเฉพาะกาลของกฎกระทรวง ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ไดกําหนดไว
ในขอ 25 วา หอพักที่ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (วันที่ 1 เมษายน
2549) ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวย “แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร” เปนระยะเวลาสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ นั่นแสดงวา หอพักที่
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งหอพักตั้งวันที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนไปจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทุกหอพัก สวน
หอพักที่ขออนุญาตกอนวันที่ 1 เมษายน 2549 จะตองปรับเขาสูการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2552 เปนตนไป
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5) คาธรรมเนียม (มาตรา 5)
อัตราค าธรรมเนียมหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักไมเกิ น
อัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549 หมวด 4 ขอ 22 ไดกําหนดไว ดังนี้
(1) ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ฉบับละ 200 บาท
(2) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
ฉบับละ 100 บาท
(3) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ครั้งละ 100 บาท
(4) การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ครั้งละ 50 บาท
(5) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ฉบับละ 20 บาท
(6) ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
ฉบับละ 20 บาท
6) ผูจัดการหอพัก (มาตรา 18)
หอพักจะดําเนินกิจการไดตองมีผูจัดการหอพัก (เจาของหอพักซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาจะเปนผูจัดการหอพักเองก็ได แตตองไดรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักดวย ตาม
มาตรา 19)
(1) คุณสมบัติของผูจัดการหอพัก (มาตรา 20)
กําหนดวาผูจัดการหอพักตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับเจาของหอพักตาม
มาตรา 8 ดังนี้
- มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
- ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
- ไมเปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ
- ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
- ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง
ในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
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(2) หนาที่ของผูจัดการหอพัก
- ขออนุญาตเปนผูจัดการหอพัก (มาตรา 21)
- ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของ
ปที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 22)
- การต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให เ ป น ผู จั ด การหอพั ก ให ยื่ น คํ า ขอต อ
นายทะเบียนกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 22)
- กรณีใ บอนุญ าตใหเ ปน ผูจัด การหอพัก สูญ หายหรือ ถูก ทํา ลายใน
สาระสําคัญ ใหผูจัดการหอพักแจงตอนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย (มาตรา 24)
- ผู จั ด การหอพั ก ต อ งแสดงใบอนุ ญ าตให เ ป น ผู จั ด การหอพั ก ไว
ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก ทั้งตองดูแลใหมีการติดปายชื่อและประเภทหอพักเปนภาษาไทย
ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะสมควรดวย (มาตรา 25)
- ผูจัดการหอพักตองจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ (มาตรา 26)
ก. ชื่อ และอายุของผูพัก
ข. ชื่อของโรงเรียน หรือสถานศึกษาของผูพัก
ค. ชื่อและที่อยูของบิดามารดา และผูปกครองของผูพัก
ง. วันที่เขาอยูในหอพัก และวันที่ออกจากหอพัก
จ. ลายมือชื่อผูพัก
โดยในการกรอกขอความในสมุดทะเบียนผูพักตองกรอกทุกรายการ แลวใหผูจัดการและผูพัก
ลงลายมือชื่อไวดวย ถารายการใดเขียนผิดหามลบ แตใหขีดฆาแกหรือตกเติม แลวใหผูจัดการ
หอพักและผูพักลงลายมือชื่อกํากับไว
- ผูจัด การหอพัก ตอ งใหค วามรว มมือ แกส ถานศึก ษาของผูพัก ใน
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผูพัก (มาตรา 27)
- ผูจัดการหอพักตองไมรับหรือยอมใหบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติตาม
กฎหมาย เชน มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี วิกลจริตหรือฟนเฟอน
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการหอพักและวิเคราะหบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ไมสมประกอบ เคยตองรับโทษจําคุก เปนผูเจ็บปวยในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ทํางานในหอพัก และหอพักหญิงตองใชหญิงเทานั้นทํางานในหอพัก (มาตรา 28)
- เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพักตกอยูหรือจะตกอยูใน
อั น ตรายเพราะเหตุ เ จ็ บ ป ว ยหรื อ เหตุ อื่ น ใดก็ ต าม ให ผู จั ด การหอพั ก แจ ง ให บิ ด ามารดาหรื อ
ผูปกครองของผูพักทราบโดยดวน (มาตรา 29)
- ผูจัดการหอพักตองควบคุมดูแลมิใหหญิงเขาอยูหอพักชาย และมิให
ชายเขาอยูในหอพักหญิง (มาตรา 30)
7) นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) มีอํานาจเขาไปในหอพักในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
เพื่อตรวจตราควบคุมใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย และในกรณีจําเปนสามารถเขาไปตรวจ
หอพักนอกเวลาดังกลาวได (มาตรา 31)
(2) นายทะเบี ย นมี อํ า นาจสั่ ง เป น หนั ง สื อ ให เ จ า ของหอพั ก หรื อ ผู จั ด การ
หอพัก จัดการหรือแกไขหอพัก หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควร (มาตรา 32)
(3) เมื่อปรากฏวาเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพัก
- มีอายุไมถึงยี่สิบปบริบูรณ
- เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
- เปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ
- เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
- เปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ
ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
- ดําเนินกิจการหอพักเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี
หรือเปนภัยตอประเทศชาติ
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นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม หรือดําเนินกิจการ
หอพักตามมาตรา 31, 32 หรือถาเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก หรือใบอนุญาต
ใหเปนผูจัดการหอพักโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได
8) บทลงโทษ
(1) หอพักที่ไมจดทะเบียนหรือหอเถื่อน (มาตรา 35)
- ปรับไมเกิน 2,000 บาท
- จําคุกไมเกิน 6 เดือน
- หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) เจาของหอพักและผูจัดการหอพักฝาฝน ในกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา 36)
- ใบอนุ ญ าตเป น เจ า ของหอพั ก หรื อ ผู จั ด การหอพั ก สู ญ หายหรื อ
ถูกทําลายในสาระสําคัญ ไมแจงตอนายทะเบียน ภายใน 15 วัน
- ไมแสดงใบอนุญาตเปนเจาของหอพักหรือเปนผูจัดการหอพักใน
ที่เปดเผย
- ไมติดปายหอพัก ชื่อหอพัก และประเภทหอพัก เปนภาษาไทย
ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะอันสมควรในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร
- แก ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ ต อ เติ ม หอพั ก ไม แ จ ง เป น หนั ง สื อ ต อ
นายทะเบียนกอนแกไข เปลี่ยนแปลง หรือตอเติม ภายใน 7 วัน
*ปรับไมเกิน 500 บาท
(3) ผูจัดการหอพัก (มาตรา 37)
- ไมจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนด
- ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ แก ส ถานศึ ก ษาของผู พั ก ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
การศึกษาและความประพฤติของผูพัก
- รับบุคคลผูขาดคุณสมบัติเขาทํางานในหอพัก
- ไมแจงผูปกครองกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพักตกอยูหรือจะตกอยู
ในอันตราย
- ไมควบคุมดูแลมิใหมีหญิงชายปะปนในหอพัก
*ปรับไมเกิน 1,000 บาท จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
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สาระสําคัญโดยสรุปของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ซึ่งในบางประเด็นรางพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. .... ไดมีการปรับแกไขเพิ่มเติม (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
2.1.2 สาระสําคัญพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1) ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน
ลักษณะและคุณสมบัติที่ใชในการกอสรางอาคารฯ
ขอ 15 หนวยน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับประเภท และสวนตาง ๆ ของอาคาร
นอกเหนือจากน้ําหนักของตัวอาคารหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณอยางอื่น ใหคํานวณโดยประมาณ
เฉลี่ยไมต่ํากวาอัตราดังตอไปนี้
ประเภทและสวนตาง ๆ ของอาคาร
(4) หองแถว ตึกแถวที่ใชพักอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรม
และหองคนไขพิเศษของโรงพยาบาล
(6) (ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคารชุด หอพัก
โรงแรม สํานักงาน และธนาคาร

หนวยน้ําหนักบรรทุกจร* เปน
กิโลกรัมตอตารางเมตร
200
300

หมายเหตุ* น้ําหนักบรรทุกจร หมายความวา น้ําหนักที่กําหนดวาจะเพิ่มขึ้นบนอาคารนอกจาก
น้ําหนักของตัวอาคาร
2) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการ
ปองกันอัคคีภัย
หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย
ขอ 2 อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ ย วกั บการป องกั น อั คคีภัย ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(3) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไป และหอพัก
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จํานวนหองน้าํ และหองสวมของอาคาร
หองสวม
ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ที่ถาย
อุจจาระ

ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา

อางลางมือ

(6) หอพัก ตอพืน้ ที่อาคาร 50 ตารางเมตร

1

-

1

1

3) ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) กําหนดระบบการระบายน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ขอ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีระบบการระบายน้ํา
และระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 4 กอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(2) อาคารประเภท ข
(ค) หอพั ก ตามกฎหมายว า ด ว ยหอพั ก ที่ มี จํ า นวนห อ งนอน
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 250 หองขึ้นไป
(3) อาคารประเภท ค
(ค) หอพั ก ตามกฎหมายว า ด ว ยหอพั ก ที่ มี จํ า นวนห อ งนอน
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 50 หอง แตไมถึง 250 หอง
(4) อาคารประเภท ง
(ก) หอพั ก ตามกฎหมายว า ด ว ยหอพั ก ที่ มี จํ า นวนห อ งนอน
รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 10 หอง แตไมถึง 50 หอง
ขอ 4 น้ําทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดตอง
มีคุณภาพน้ําทิ้งตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ดังตอไปนี้
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มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
1. พีเอช
2. บีโอดี ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
3. ปริมาณสารแขวนลอย ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
4. ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจาก
น้ําใช ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
5. ปริมาณตะกอนหนัก ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
6. ทีเคเอ็น ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
7. ออรแกนิก-ไนโตรเจน ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
8. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
9. น้ํามันและไขมัน ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
10. ซัลไฟด ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลิตร)

ก
5-9
20

อาคารประเภท
ข
ค
ง
5-9
5-9
5-9
30
40
50

จ
5-9
200

30

40

50

50

60

500

500

500

500

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

35

35

40

40

-

10

10

15

15

-

-

-

25

25

-

20

20

20

20

100

1.0

1.0

3.0

4.0

-

อนึ่ง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอมกรณีการบําบัดน้ําเสีย กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4 /ว 393
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 (ตามภาคผนวก ข)
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4) ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ ที่ตั้งของ
อาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคารฯ
ขอ 21 ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไว
ดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
2. อาคารอยูอาศัยรวมหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน
อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ

ความกวาง
1.50 เมตร

ขอ 24 บั น ไดของอาคารอยู อ าศั ย รวมหอพั ก ตามกฎหมายว า ด ว ยหอพั ก
สํานักงานอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่
อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไมเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร
แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ตองมี
ความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมี
บันไดอยางนอยสองบันไดและแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิ ไมนอยกวา 1.20 เมตร
ขอ 25 บันไดตามขอ 24 จะตองมีระยะหางไมเกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุด
บนพื้นชั้นนั้น
ขอ 26 บันไดตามขอ 23 และขอ 24 ที่เปนแนวโคงเกิน 90 องศา จะไมมี
ชานพักบันไดก็ได แตตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา 22 เซนติเมตร สําหรับบันได
ตามขอ 23 และไมนอยกวา 25 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ 24
ขอ 27 อาคารที่สูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูง
สามชั้น และมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคาร
ตามปกติแลว ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึ่งแหง และตองมีทางเดินไปยัง
บันไดหนีไฟนั้นไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
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ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548
และกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา
(1) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มพี นื้ ที่
ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรม หรือผูตรวจสอบดาน
สถาปตยกรรมแลวแตกรณี
(2) อาคารที่มีพื้นที่ไมเกิน 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดใหมี
ผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 7 ป นับตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช
(3) อาคารที่มีพื้นที่เกิน 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดใหมี
ผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช
นอกจากนั้น ยังไดกําหนดใหผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร
จะตองจัดใหมีสัญญาประกันภัย และกรมธรรมประกันภัย เพื่อเปนการประกันความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพรองของผูขอขึ้นทะเบียนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวา 1,000,000 บาทตอครั้ง และไมนอยกวา
2,000,000 บาทตอป และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวา 3 ป
2.1.3 สาระสําคัญพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการ
ที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2545 ไดออกประกาศไว ดังนี้
1) กําหนดใหสถานประกอบการธุรกิจบางประเภทเปนสถานประกอบการตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการโดยสถานประกอบการประกอบดวย 6 ประเภท คือ
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(1) สถานบริ ก ารน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง และใหรวมถึงสถานที่ที่ใชประกอบกิจการตางๆ ซึ่งอยูในความควบคุมดูแลหรืออาศัย
สิทธิของเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น
(2) สถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ําตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
(3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(4) ที่ พั ก อาศั ย ในเชิ ง พาณิ ช ย ป ระเภทหอพั ก อาคารชุ ด หรื อ เกสเฮาส
(Guesthouse) ที่ใหผูอื่นเชา
(5) สถานที่ที่ไดจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอรซึ่งเก็บคาบริการจากผูเลน
(6) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
สําหรับมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการนั้นไดกําหนดใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการตองปฏิบัติ
กรณีหนึ่ง และสถานประกอบการตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวอีกกรณีหนึ่ง
2) กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจสั่งปด
ชั่วคราวหรือสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการที่เจาพนักงานตรวจพบวา
มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนเวลาไมเกินครั้งละ 15 วัน ตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว
3) กําหนดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจตรวจ
หรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคล หรือกลุมบุคคลใดๆ มีสารเสพติดอยูใน
รางกายหรือไม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดประกาศกําหนด
4) ปรับปรุงกําหนดโทษใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม และกําหนด
ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิด
ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว
อนึ่ ง รั ฐ บาลได มี น โยบายในการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานตามมาตรการดัง กลา วอยู ภ ายใต พ ระราชบั ญญั ติ ป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2545 (ตามภาคผนวก ข)
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การดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปรามปรามยาเสพติด ดังกลาว
ขางตน หนวยงานราชการหลายหนวยงาน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงาน
ประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด คณะทํ า งานระดั บ จั ง หวั ด สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ มี ก ารกํ า หนด
รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐและผูประกอบการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย ซึ่งหมาย
รวมถึงหอพักนักเรียน นักศึกษาดวย โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
1) แนวทางการดําเนินงานของเจาของที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
(1) บทบาทหนาที่
- ดูแล สอดสองผูพักอาศัยไมใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
- สร า งจิ ต สํ า นึ ก กระตุ น ให ผู พั ก อาศั ย เกิ ด ความตระหนั ก ในการ
ดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
- สงเสริม สนับสนุน ใหผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกัน
แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
- ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐในการดําเนินงานปองกัน แกไข
และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
(2) แนวทางการดําเนินงาน
- จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดใน
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชยใหแกผูพักอาศัย อาทิเชน กิจกรรมใหการศึกษา ขอมูลขาวสาร กิจกรรม
รณรงค กิจกรรมทางเลือก การจัดนิทรรศการความรูยาเสพติด การใหความรู และแจกเอกสาร
ความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดแกพนักงาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การติดปาย
ประชาสัมพันธ เปนตน
- จัดสภาพแวดลอมทั้งในและรอบที่พักอาศัยเชิงพาณิชยใหรมรื่น
นาอยู ปลอดมุมอับ หรือเสี่ยงตอการมั่วสุมยาเสพติด
- ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง ป ญ หายาเสพติ ด ทั้ ง ในและรอบที่ พั ก อาศั ย
เชิงพาณิชย อาทิเชน จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการแจงขาวสาร การกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑภายในหอพัก เปนตน
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- ประสานผูปกครอง/ญาติใหนําผูพักอาศัยที่ติดยาเสพติดไปบําบัดรักษา
- ประสานเจาหนาที่ตํารวจใหเขามาสอดสอง ดูแล และตรวจตราบริเวณ
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
- จัดทําทะเบียนขอมูลผูพักอาศัย
- ติ ด ป า ยประกาศระเบี ย บ ข อ กํ า หนด หรื อ ข อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เป น การ
ตอตานยาเสพติด
- กระตุ น ให ผู พั ก อาศั ย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น ในที่ พั ก อาศั ย
เชิงพาณิชย
- สรางเครือขายเพื่อการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ระหวางผูประกอบการและผูพักอาศัยใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมปองกัน แกไข และ
เฝาระวังปญหายาเสพติด (ตามภาคผนวก ข)
2.1.4 สาระสําคัญพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
การแจงที่พักของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดกําหนด
ไววา
“มาตรา 38 เจาบาน เจาของบานหรือผูครอบครอง หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับ
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองซึ่งตั้งอยูในทองที่เคหะสถาน หรือโรงแรมนั้นอยูภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเวลาที่คนตางดาวเขาพักอาศัย
ถาทองที่ใดไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู ใหแจงตอพนักงานตํารวจ ณ
สถานีตํารวจในทองที่นั้น ในกรณีที่บาน เคหะสถาน หรือโรงแรมที่คนตางดาวเขาพักอาศัยตาม
วรรคหนึ่งตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง
การแจงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด”
ในการแจงที่พักคนตางดาวที่เขาพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งไดแก โรงแรมที่ไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ และเกสเฮาส (Guesthouse) แมนชั่น อพารตเมนท หรือ
เจาของบานเชาทั่วๆ ไป ใหเจาของบานเชาหรือผูเชาประกอบการแจงตามแบบ ตม. 30 ในการ
ดําเนินการแจงที่พักของคนตางดาวภายใน 24 ชั่วโมง
(คนควาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http ://www.immigration.go.th/)
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2.1.5 สาระสําคัญพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
หมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนวให คํ า ปรึ ก ษาและฝ ก อบรมแก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู ป กครอง เพื่ อ ส ง เสริ ม ความ
ประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 65 นัก เรี ย นหรื อนัก ศึ ก ษาผู ใ ดฝา ฝน มาตรา 64 ใหพ นั ก งานเจ า หน า ที่
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนด และมี อํ า นาจนํ า ตั ว ไปมอบแก ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ
ตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 66 พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้
(1) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ
การศึกษา นิสัย และสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา 64
(2) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียน หรือ
นักศึกษานั้นกําลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป
(3) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือ
นักศึกษา
(4) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแล
มิใหนักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา 64 อีก
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(5) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลหรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ
(6) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ
หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้
มาตรา 67 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ
ความประพฤติ ข องนัก เรีย นหรือนั ก ศึ ก ษา ใหพ นัก งานเจา หนาที่มี อํา นาจเข าไปในเคหสถาน
สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวาง
เวลาทําการ เพื่อทําการตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอน
และใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
2.1.6 สาระสําคัญพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 24 กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ 6/2538 เรื่องกําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือวามีคนอยู
มากเกินไป ซึ่งรวมถึงหอพักดวยวา พื้นที่ที่ถือวามีคนอยูมากเกินไปคืออาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยู
เกินกวาหนึ่งคนตอพื้นที่สามตารางเมตร
2.1.7 สาระสํ า คัญ พระราชบัญ ญัต ิก ารผัง เมือ ง พ.ศ. 2518 และฉบับ แกไ ขเพิ่ม เติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
และมาตรา 26 วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2518 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญญั ติ ก ารผัง เมื อ ง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงตอไปนี้ มี ผลบั งคั บ ใช ไ ด หา ป
นับตั้งแตวันมีผลบังคับใช ซึ่งในกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดไววา ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม และคลังสินคา ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและการใชประโยชนที่ดินในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 3 (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมที่ ไ ม เ ป น มลพิ ษ ต อ
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษปาไม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองชุด การอยูอาศัยประเภทบานแฝด
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หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารชุด หรืออาคารขนาดใหญ รวมทั้งหอพักดวย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดบริการหอพักเอกชน
เชาวน อยูจํารัส (2509) ศึกษาเรื่องการควบคุมหอพักนักเรียนนักศึกษาของเอกชนโดย
ทางราชการ จากการศึกษาปรากฏวาการดําเนินกิจการหอพักเอกชนยังมิไดเจริญกาวหนาเทาที่ควร
แมวาทางการจะไดเขาควบคุมดูแลเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพของนักเรียน การดําเนินการของทาง
ราชการกลั บ เป น การควบคุ ม มากกว า ส ง เสริ ม ซึ่ ง ผูพั ก ยั ง คงนิ ย มใช บ ริ ก ารหอพั ก อยู สํ า หรั บ
ขอบกพรองของหอพักตามความเห็นของผูพักคงเปนขอบกพรองทางวัตถุ ในทัศนะของผูเขียน
เห็ น ว า เพื่ อ ส ง เสริ ม กิ จ การหอพั ก ของเอกชนให เ กิ ด ผลดี ต อ สวั ส ดิ ภ าพของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
ทางการควรจะไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1) ควรใหมีการสํารวจความตองการในเรื่องที่อยูอาศัยของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด
พระนครและธนบุรี กอนสํารวจควรวางแผนเตรียมการสํารวจอยางรอบคอบ
2) ดําเนินการตามกฎหมายตอหอพักที่ยังดื้อดึงไมยอมมาจดทะเบียน
3) พยายามใช สื่ อ มวลชน เช น หนั ง สื อ พิ ม พ วารสาร วิ ท ยุ โทรทั ศ น เ ผยแพร ใ ห
ประชาชนทราบวาการจัดตั้งหอพัก ตองไดรับการจดทะเบียนจากทางการเสียกอน
4) ทางการควรจัดหาเงินทุนเพื่อใหผูประกอบการหอพักไดกูยืมในระยะยาว ดอกเบี้ยต่ํา
ไปดําเนินการปรับปรุงและขยายกิจการของตนใหไดมาตรฐาน
5) ทางการควรสงนักสังคมสงเคราะหออกเยี่ยมเยียนหอพักที่จดทะเบียนอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อทราบปญหาของผูดําเนินกิจการ
หอพัก
6) ทางเจ าหนาที่ จ ะต อ งเป น สื่อ กลางใหคํ า แนะนํ า ติด ต อ กับทางสถานศึก ษาและ
ผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา อยูเปนประจํา เพื่อหาทางแกไขเมื่อมีเหตุการณไมดีเกิดขึ้น และ
จะทําใหผูปกครองเขาใจถึงคุณคาของบริการประเภทนี้ มากขึ้น
7) ควรจะไดแกไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงโดยใหมีบทบัญญัติวา
หอพักจะตองรับนักเรียน นักศึกษา เทานั้น หามรับผูอื่นโดยเด็ดขาด และควรมีมาตราหนึ่งระบุถึง
การอุดหนุนหอพักดวยการใหเงินอุดหนุนหรือใหกูยืม นอกจากนี้ควรบัญญัติหามการเสพสุราและ
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ของมึนเมาในหอพักและกําหนดลักษณะของอาคารที่พักของนักเรียน นักศึกษาใหเปนเอกเทศ
ไมใชในกิจการอยางอื่นที่ไมสมควร
พันเลิศ ธัญญสิริ (2537) ศึกษาเรื่องการศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่พักอาศัยของ
นั ก ศึ ก ษา บริ เ วณชุ ม ชนโดยรอบสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
ผลการวิจัยพบวาสภาพโดยทั่วไปของหอพักสวนใหญสรางโดยชาวบานในบริเวณนั้น เปนหอพัก
ขนาดเล็กๆ ความสูง 2-3 ชั้น ขนาด 16-20 หองพัก มีการกระจายตัวออกเปนกลุมอยูในรัศมี 1.5
กิโลเมตร โดยรอบสถาบันฯ นักศึกษาสวนใหญมีการสัญจรติดตอกับสถาบันโดยทางรถจักรยาน
และการเดินเปนสวนใหญ รูปแบบและขนาดของอาคารมีหลากหลายขึ้นกับขนาดของเนื้อที่ดินซึ่ง
สวนใหญมีขนาดเล็ก หอพักสวนใหญขาดคุณภาพในการอยูอาศัย หองพักมีขนาดเล็ก คับแคบ
อึดอัด และไมถูกสุขลักษณะ และไมคอยมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอพักพิเศษเพิ่มเติมใหแก
นักศึกษา เนื่องจากคาเชาราคาต่ํา แตในทางตรงกันขามกลับมีนักศึกษาอยูเต็มทุกหองพัก แสดงให
เห็นถึงความตองการที่พักอาศัยอยางมากของนักศึกษา
ปภกร สุวรรณธาดา (2538) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการที่พักอาศัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
โดยมีบางสวนอาศัยอยูโดยไมไดรับสิทธิ์ รองลงไปพักอาศัยในที่พักอาศัยใหเชาของเอกชน ซึ่ง
มีคาเชาสูงกวาหอพักของมหาวิทยาลัยมาก ดานความพึงพอใจ นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจมากในเรื่องที่ตั้ง เพราะมีความสะดวกในการเดินทาง สวนนักศึกษาที่
พักอาศัยในที่พักอื่นๆ ที่ไมใชหอพักของมหาวิทยาลัยนั้น พบวาปญหาความสะดวกในการเดินทาง
เปนปญหาที่สําคัญที่สุด ปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษาของนักศึกษาเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ คือ 1. ความปลอดภัย 2. ราคาคาใชจาย 3. ความสะดวกสบายในการพักอาศัย และ
นักศึกษาเห็นวาหอพักของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมในการพักอาศัยในขณะศึกษามากกวา
ที่พักอาศัยที่ดําเนินการโดยเอกชนตาง ๆ และยังพบวาหอพักของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไมเพียงพอ
ตอความตองการของนักศึกษา และนักศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ในเรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษาในระดับต่ํา สําหรับความตองการของนักศึกษาในการแกไขปญหา
เรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษาเรียงตามความสําคัญ คือ
1) สรางหอพักใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา
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2) ลดความแออัดของหองพักโดยจัดใหนักศึกษาเขาอยูตามความเหมาะสมกับขนาด
และอุปกรณในหองพัก
3) เพิ่มการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษารวมทั้งทรัพยสินของนักศึกษาดวย
วัลลภ สุรทศ (2543) ศึกษาเรื่องการพักอาศัยในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
บริเวณใกลเคียง ผลการวิจัยพบวานิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด (รอยละ 93.9) มี
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด เชนเดียวกับนิสิตที่เชาหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสวนใหญ (รอยละ
74.6) ด า นป ญ หาการพั ก อาศั ย ของนิ สิ ต ที่ พั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย กั บ นิ สิ ต ที่ เ ช า พั ก บริ เ วณรอบ
มหาวิทยาลัยนั้น พบวามีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตที่พักหอพักมหาวิทยาลัยเห็นวาสิ่งอํานวย
ความสะดวกไมเพียงพอ สวนนิสิตที่เชาหอพักรอบมหาวิทยาลัยมีความเห็นวาปญหาสําคัญคือ
ขาดความปลอดภั ย ในการพั ก อาศั ย ด า นเหตุ ผ ลในการเลื อ กที่ พั ก อาศั ย นั้ น คื อ นิ สิ ต ที่ พั ก ใน
มหาวิทยาลัยสวนใหญเลือกอยูหอพักจุฬาฯ เพราะเห็นวาเดินทางสะดวกใกลที่เรียน สวนนิสิตที่เลือก
พักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสวนใหญเลือกอยูนอกมหาวิทยาลัย เพราะเห็นวามีความสะดวกและ
มีอิสระสวนตัวมากกวา นอกจากนี้ยังพบวานิสิตหญิงใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมากกวานิสิต
ชาย ดานความสามารถในการจายคาที่พักอาศัยในอนาคตนั้นพบวาทั้ง 2 กลุม ตอบเหมือนกันคือ
ประมาณ 1,000 - 2,000 บาทตอเดือน

2.3 การวิเคราะหบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการควบคุม
หอพักเอกชน
การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและเยาวชน เปนเจตนารมณที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังปรากฏในมาตรา 53 “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมี
สิ ท ธิ ไ ด รั บ ความคุ ม ครองโดยรั ฐ จากการใช ค วามรุ น แรงและการปฏิ บั ติ อั น ไม เ ป น ธรรม”
นอกจากนั้น มาตรา 80 ยังไดกําหนดวา “รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน.....”
การควบคุมหอพักเอกชน ถือวาเปนสวนหนึ่งของภารกิจการสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิ ทั ก ษ เ ด็ ก และเยาวชนที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 กลาวคือ พระราชบัญญั ติกําหนดแผนขั้ นตอนการกระจายอํานาจใหแ ก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
คนชรา และผูดอยโอกาส สวนองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีอํานาจ
หนาที่ในการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
เชนเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยปรากฏอยูในมาตรา 17 (27)
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. 2537 ได กํ า หนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการสงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ตามมาตรา 67 (6)
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2517 และแก ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มาตรา 50 (7) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) กําหนดใหเทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีอํานาจหนาที่ตองสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เชนเดียวกับหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
เด็ ก และเยาวชน เป น วั ย ที่ เ ป น ช ว งหั ว เลี้ ย วหั ว ต อ ที่ สํ า คั ญ หากได รั บ การดู แ ลจั ด
สภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสม จะชวยหลอหลอมกลอมเกลาใหพวกเขาเติบโตเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพ เปนประชากรของประเทศที่มีศักยภาพสูง ชวยนําพาพัฒนาประเทศชาติไปสูการ
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดอยางสมภาคภูมิ
โดยภาพรวม กฎหมายที่กลาวถึงขางตนไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการจัดการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไวอยางชัดเจน นอกจากนั้น แผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหมีการถายโอน
ภารกิจจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหกับราชการสวนทองถิ่น โดยในชวงป
พ.ศ. 2544 – 2547 และในชวงปตอๆ ไปในระยะ 10 ป งานดานการอนุญาตใหควบคุมหอพัก
เอกชนตามพระราชบัญญัติห อพัก พ.ศ. 2507 ซึ่งดําเนินงานโดยสํ านัก สงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยกําลังดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ........ เพื่อถายโอนภารกิจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการในฐานะนายทะเบียน
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ภารกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ประกอบดวย
(1) การอนุญาตใหตั้งหอพัก
(2) การอนุญาตใหเปนเจาของหอพักและผูจัดการหอพัก
(3) เงื่อนไขการจัดบริการหอพัก
(4) การควบคุมหอพักของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
(5) การเปลี่ยนแปลงเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพัก
(6) การเลิกกิจการหอพัก
(7) การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต
(8) การดําเนินการในกรณีหอพักไมจดทะเบียน
(9) การรองเรียน

2.4 ประโยชนที่ไดรับจากการจดทะเบียนหอพัก
การดําเนินกิจการจัดบริการที่พักที่เขาขายลักษณะตอไปนี้ ถือไดวาเปนกิจการที่ตอง
ขออนุญาตจัดตั้งเปน “หอพัก” คือ
- เปนสถานที่ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนเจาของ
- จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับผูพักเขาพักอาศัย
- มีการรับคาตอบแทนเปนทรัพยสิน
- มีผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป และผูพักเหลานั้นกําลังอยูระหวางการศึกษา ซึ่งมีอายุไมเกิน
25 ป และยังไมไดสมรสตามกฎหมาย
ยกเวน หอพักของสถานศึกษาที่รับผูพักเขาพักเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบัน
ตนเองเทานั้น
หากเปนกิจการที่มีลักษณะดังกลาวขางตน บุคคลหรือนิติบุคคลผูเปนเจาของหอพัก
จะตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนหอพัก ซึ่งประโยชนที่ไดรับจากการขออนุญาต
เปนหอพัก มีดังนี้
1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนเจาของกิจการจะมีความมั่นคง และมั่นใจไดวาธุรกิจหรือ
กิจการที่ดําเนินอยูนั้นไมผิดกฎหมาย สามารถประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ โฆษณาไดโดยไมตอง
หวาดระแวงที่จะตองถูกลงโทษหรือฟองรองดําเนินคดี
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2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนเจาของกิจการไดปฏิบัติหนาที่ของประชาชนที่ดี ใหความ
รวมมือในการชวยกันคุมครองดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน อันเปนอนาคตของประเทศชาติให
เจริญเติบโตไดอยางมีคุณภาพ และมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ชวยหลอหลอมความเปนคนดีแก
เยาวชนไทย อันจะเปนการสรางคุณูปการตอสังคมไทยโดยสวนรวมไดเปนอยางดี
3) ใบอนุ ญ าตให ตั้ ง หอพั ก เป น หลั ก ฐานที่ มี ค า ในทางธุ ร กิ จ สามารถนํ า ไปใช เ ป น
หลั กฐานแสดงสถานภาพความมั่นคงของกิจ การต อสถาบันทางการเงิน ไดเ ปน อยางดี เพราะ
สถาบันทางการเงิน จะเกิดความเชื่อมั่นวากิจการหอพักที่บุคคลหรือนิติบุคคลกําลังดําเนินการอยู
นั้นไมผิดกฎหมาย
4) หากกิจ การหอพั ก ที่ ไ ด รับใบอนุญ าตจะมีโอกาสไดรับ การสงเสริม จากสถาบั น
การศึกษา ดวยการเขาเปนเครือขายหอพักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะชวยเสนอแนะใหนักเรียน
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข า พั ก ทํ า ให ห อพั ก มี ผู เ ข า พั ก เต็ ม อั ต รา การใช ห อ งพั ก จะอยู ใ นอั ต ราที่ สู ง
นอกจากนั้นสถาบันการศึกษายังจะชวยอํานวยความสะดวกในการติดตาม ทวงถาม นักเรียน นิสิต
นัก ศึ ก ษาที่ มี ป ญ หากั บ หอพั ก อาทิ การติ ด ค า งคา เช า หอพั ก การส ง เสี ย งดั ง หรื อ ป ญ หาความ
ประพฤติอื่นๆ
5) การไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ ไดแก การสงเสริมใหมีการพัฒนาผูจัดการหอพัก
การสงเสริมใหมีโอกาสไดรับความรูเพิ่มเติม การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายผูประกอบกิจการ
หอพัก และในอนาคตภาครัฐจะมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก เพราะความมุงหมายของ
ภาครัฐมีเปาหมายหลักอยูที่การดูแลคุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเปนหลักการสําคัญ อันเปน
สวนหนึ่งของการสะทอนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย

บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการหอพักและวิเคราะหบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีแนวทางการปฏิบัติอันเปนการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับภารกิจถายโอนในการกํากับดูแลหอพักตามที่กฎหมายกําหนด จึงไดกําหนดภารกิจและ
ขั้นตอนการดําเนินการในแตละภารกิจ เฉพาะในสวนที่เปนความรับผิดชอบของนายทะเบียนและ
พนักงานเจาหนาที่ที่ตองรับผิดชอบการกํากับดูแลหอพักเทานั้น ดังนี้
3.1 การอนุญาตใหตั้งหอพัก ระยะเวลาดําเนินการเฉพาะในสวนที่เปนความรับผิดชอบ
ของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ รวมระยะเวลาไมเกิน 11 วัน (ทั้งนี้ ยังไมรวมระยะเวลาใน
การตรวจสอบประวั ติ บุ ค คลที่ เ ป น เจ า ของหอพั ก ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ระยะเวลาการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
3.2 การขออนุญ าตเปน ผูจัด การหอพัก ระยะเวลาดํา เนิน การเฉพาะในสว นที่เ ปน
ความรับผิดชอบของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 4 วัน (ทั้งนี้
ยังไมรวมระยะเวลาในการตรวจสอบประวัติบุคคลที่เปนเจาของหอพักซึ่งขึ้นอยูกับระยะเวลาการ
ดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ)
3.3 การควบคุมหอพักของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ระยะเวลาดําเนินการ
สามารถดําเนินการไดตลอดป
3.4 การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 10 วัน
3.5 การเปลี่ยนแปลงเจาของหอพัก หรือผูจัดการหอพัก ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 30 วัน
3.6 การพิจารณาอนุญาตใหหอพักแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตรา
คาเชา คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 30 วัน
3.7 การเลิกกิจการหอพัก ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 10 วัน
3.8 การตออายุใบอนุญาต ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 15 นาที
3.9 การขอรับใบแทนใบอนุญาตในกรณีที่ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ใบอนุญาตใหเปน
ผูจัดการหอพักสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 5 วัน
3.10 การดําเนินการในกรณีหอพักไมจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 165 วัน
3.11 การดําเนินการกรณีมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับหอพัก ระยะเวลาขั้นพิจารณาเรื่อง
รองเรียน ไมเกิน 3 วัน
บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.1 การอนุญาตใหตั้งหอพัก
ผูประสงคจะตั้งหอพักใหยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนตามแบบ พ.1-1 (ตาม
ภาคผนวก ค) พรอมดวยหลักฐานและ
เอกสารดังตอไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) หลักฐานแสดงความเปน
เจาของหอพักหรือเอกสาร
แสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(ง) คํารับรองของผูรับ
ใบอนุญาตแสดงวาตน
มีคุณสมบัติตามมาตรา 8
(จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง
ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6
เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2
รูป
(ฉ) ระเบียบประจําหอพัก
(ช) แผนผังบริเวณและ
แบบแปลนอาคาร

ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นที่ 1 ผูประสงคจะตั้งหอพักยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนตามแบบ พ.1-1
(ตามภาคผนวก ค) พรอม
หลักฐานและเอกสารแลวแต
กรณี
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอ หลักฐานและ
เอกสาร
ขั้นที่ 3 มีหนังสือถึงเจาพนักงานตํารวจ
ณ สถานีตํารวจที่ผูประสงคจะ
ตั้งหอพักมีภูมิลําเนาอยู เพื่อขอ
ตรวจสอบประวัติ
ขั้นที่ 4 นายทะเบียนแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ตรวจสอบสภาพลักษณะ
หอพักตามรายการตรวจสอบ
สภาพลักษณะหอพัก ตามแบบ
มพ. 1 (ตามภาคผนวก ค)
ขั้นที่ 5 เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบ
ความถูกตองของคําขอหลักฐาน
และเอกสาร และผลการตรวจสอบ
ประวัติของผูประสงคจะตั้ง
หอพักไมเปนผูเคยตองโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปน
ลหุโทษหรือความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท

ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 30 นาที*

ไมเกิน 30 นาที*

ระยะเวลาเปนไปตาม
มาตรฐานการของ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ไมเกิน 7 วัน*

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
และการตรวจสอบอาคารที่ใช
(2) นิติบุคคล
เปนหอพักแลวเห็นวาเปนไป
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือ
ตามหลักเกณฑ
หลักฐานการเปนนิติบุคคล
ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ขั้นที่ 6 แจงผูยื่นคําขอชําระ
ไมเกิน 15 นาที*
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหตั้ง
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
หอพัก ฉบับละ 200 บาท
และผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ขั้นที่ 7 ออกใบอนุญาตใหตั้งหอพักตาม ไมเกิน 3 วัน*
นิติบุคคล
แบบ พ.1-2 (ตามภาคผนวก ค)
(ข) หนังสือแตงตั้งผูแทน
นิติบุคคล
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล
(ง) สําเนาทะเบียนบานของ
ผูแทนนิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงความเปน
เจาของหอพักหรือเอกสาร
แสดงวาผูรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(ฉ) คํารับรองของผูแทน
นิติบุคคลแสดงวาตนมี
คุณสมบัติตามมาตรา 8
(ช) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง
ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6
เซนติเมตร ของผูแทน
นิติบุคคล ซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
(ซ) ระเบียบประจําหอพัก
(ฌ) แผนผังบริเวณและ
แบบแปลนอาคาร

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.1 ขั้นตอนการยืน่ ขออนุญาตตัง้ หอพัก
ผูดําเนินกิจการหอพักยื่นคํารอง
พรอมเอกสารหลักฐาน

หนังสือคํารองแบบ พ.1-1

ผูดําเนินกิจการหอพักปรับแกไข
ไมครบ

รับคํารองและตรวจเอกสาร
คืนเอกสารหลักฐาน
ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ขอเปนผูดําเนิน
กิจการหอพักที่สถานีตํารวจในทองถิ่น

ไมสามารถจัดตั้ง
หอพักได

ครบ
ไมผาน

ผลการตรวจสอบประวัติ

ปรับปรุงหอพักตาม
เกณฑของผูตรวจสอบ

ผาน
ใบอนุญาตตั้งหอพัก
แบบ พ.1-2

เสียคาธรรมเนียม

แจงผูขอมารับ
ใบอนุญาต
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ตรวจลักษณะอาคาร

ไมผาน

ผาน
เสนอบันทึกการตรวจตอคณะกรรมการ

เสนอเอกสารทั้งหมดตอนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาต

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการไมเกิน 11 วัน

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.2 การขออนุญาตเปนผูจัดการหอพัก
ผูประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก
ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ
พ.1-3 (ตามภาคผนวก ค) พรอมดวย
หลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) หนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการ
หอพัก
(4) คํารับรองของผูรับใบอนุญาต
แสดงวาตนมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 20
(5) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง
ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6
เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป

ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นที่ 1 ผูประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ตาม
แบบ พ.1-3 (ตามภาคผนวก ค)
พรอมเอกสารและหลักฐาน
ขั้นที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอหลักฐานและ
เอกสารเห็นวาถูกตองและ
ครบถวน
ขั้นที่ 3 มีหนังสือถึงเจาพนักงานตํารวจ
ณ สถานีตํารวจที่ผูประสงคจะ
เปนผูจัดการหอพักมีภูมิลําเนาอยู
เพื่อขอตรวจสอบประวัติ
ขั้นที่ 4 เมื่อผลการตรวจสอบประวัติของ
ผูประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก
ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุก
เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท
ขั้นที่ 5 แจงผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
ฉบับละ 100 บาท
ขั้นที่ 6 ออกใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ
หอพัก ตามแบบ พ.1-4
(ตามภาคผนวก ค)

ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 15 นาที*

ไมเกิน 30 นาที*

ระยะเวลาเปนไปตาม
มาตรฐานของ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

ไมเกิน 15 นาที*

ไมเกิน 3 วัน*

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก

35

มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.2 การขออนุญาตเปนผูจัดการหอพัก
ผูขอเปนผูจัดการหอพักยื่นเอกสาร

แบบคํารอง
แบบ พ.1-3
พรอมเอกสารและหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร
ครบ
ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ขอเปนผูจัดการ
หอพักที่สถานีตํารวจในทองถิ่น

แจงใหสงเอกสาร
ใหครบถวน

ไมครบ

แจงผูขอทราบ /
คืนเอกสาร
ไมสามารถขอเปน
ผูจัดการหอพักได

ผลการตรวจสอบประวัติ
ผาน
ใบอนุญาตใหเปน
ผูจัดการหอพัก
(แบบ พ.1-4)

เสนอเอกสารทั้งหมดตอนายทะเบียน
เพื่อออกใบอนุญาต

เสียคาธรรมเนียม

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการไมเกิน 4 วัน
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ไมผาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.3 การควบคุมหอพักของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที่

ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ขั้นที่ 1 นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งจะเขาตรวจหอพัก
จะตองมีบัตรประจําตัว (แบบ
พ.1 - 8 และ พ.1 - 9 ตาม
ภาคผนวก ค)
- ตลอดทั้งป
ขั้นที่ 2 กําหนดแผน หรือกรอบของการ
ออกเยี่ยมเยียนหอพักในพื้นที่ เพื่อ
ตรวจตราควบคุม กํากับดูแลหอพัก
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย และให
ความรวมมือดําเนินงานปองกัน
เฝาระวังปญหายาเสพติดในหอพัก
ขั้นที่ 3 จัดบริการและอํานวยความสะดวก - ตลอดทั้งป
แกผูประกอบการหอพักในการ
จดทะเบียน และแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดการหอพัก
- ตลอดทัง้ ป
ขั้นที่ 4 กําหนดมาตรการสงเสริมหอพัก
ที่มีการดําเนินการถูกตองตาม
กฎหมาย

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.3 การควบคุมหอพักของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
นายทะเบียน / พนักงานเจาหนาที่ที่เขาตรวจตรา
หอพักตองมีบัตรประจําตัว
(แบบ พ.1-8, พ.1-9)

กําหนดแผน /
กรอบการเยี่ยมเยียนหอพัก

จัดบริการและอํานวยความสะดวก
แกผูประกอบการหอพัก

กําหนดมาตรการสงเสริมหอพัก
ที่ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการตลอดทั้งป
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
3.4 การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก ขั้นที่ 1 เจาของหอพักเขียนคํารองทั่วไป ไมเกิน 10 วัน*
(ตามภาคผนวก ค) เพื่อแสดง
(ก) สําเนาใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ความประสงคที่จะขอ
(แบบ พ.1-2)
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหอพัก
(ข) สําเนาใบอนุญาตใหเปน
ขัน้ ที่ 2 หากเปนการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผูจัดการหอพัก (แบบ พ.1-4)
เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอาคารหอพัก
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จะตองแตงตั้งใหมีพนักงาน
ของเจาของหอพัก
เจาหนาที่อยางนอย 3 ฝายรวมกัน
(ง) กรณีดัดแปลง ตอเติม ซอมแซม
ตรวจสภาพหอพัก คือ ดาน
ปรับปรุงอาคารหอพัก จะตอง
โยธาธิการ ดานสาธารณสุข และ
เสนอแบบแปลนของเดิม และ
ดานผูที่ทําหนาที่กํากับดูแล
แบบแปลนของใหม พรอม
หอพักเอกชน
เปรียบเทียบถึงความ
ขั้นที่ 3 พิจารณาจากเอกสารและ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวย
หลักฐาน ตลอดจนสภาพอาคาร
หอพัก มีลักษณะเปนไปตาม
เกณฑ และเหมาะสมที่จะใชเปน
หอพักได
ขั้นที่ 4 อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมหอพักได

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.4 การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก
เจาของหอพักยื่นคํารองภายใน 7 วันกอนแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
แจงใหสงเอกสาร
ใหครบถวน
ไมผาน

ตรวจสอบ
เอกสาร
ผาน

ไมผาน

ตรวจสถานที่

ปรับปรุงอาคารใหถูกตอง
ตามลักษณะหอพัก

ผาน
ปรับปรุงหอพักภายในกําหนด

เสนอบันทึกการตรวจของคณะกรรมการ

เสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต

อนุญาต

หมายเหตุ มาตรฐานการบริก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม หอพั ก (ไม ร วมระยะเวลาช ว งการ
ปรับปรุงหอพัก) ไมเกิน 10 วัน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนการดําเนินการ
3.5 การเปลี่ยนแปลงเจาของหอพัก หรือ ขั้นที่ 1 เจาของหอพักเดิมดําเนินการ
ขอยกเลิกกิจการหอพัก
ผูจัดการหอพัก
(การดําเนินการเพื่ออนุมัติให
เจาของเดิมจะตองยื่นคํารองขอยกเลิก
ยกเลิกกิจการหอพักเปนไป
กิจการหอพักภายใน 7 วันกอนยกเลิก
ตามกระบวนการขอยกเลิก
กิจการหอพัก พรอมเอกสาร/หลักฐาน
กิจการหอพักในขอ 3.7)
ดังนี้
(1) ใบอนุญาตใหตั้งหอพักฉบับจริง ขั้นที่ 2 ผูประกอบการที่จะเปนเจาของ
หอพักคนใหม ยื่นคํารองขอ
(แบบ พ.1-2)
จัดตั้งหอพัก (ปฏิบัติตาม
(2) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้ง
ฉบับจริง (แบบ พ.1-4)
หอพักในขอ 3.1)
ผูประกอบการที่จะเปนเจาของหอพัก
ใหม จะตองยื่นคํารองขอจัดตั้งหอพักใหม
(ตามขั้นตอนในขอ 3.1)

ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 30 วัน*

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.5 การเปลี่ยนแปลงบุคคล (ผูขออนุญาตจัดตัง้ , ผูจัดการ)
เจาของหอพักและผูจัดการเดิมขอยกเลิก
กิจการภายใน 7 วันกอนยกเลิกกิจการ
ผูดําเนินกิจการหอพักใหมยื่นคํารอง
พรอมเอกสารหลักฐาน

ผูประกอบการปรับแกไข
ตามเกณฑการตรวจ
ไมผาน

รับคํารองและตรวจเอกสาร
ผาน
ตรวจสอบประวัติผูดําเนิน
กิจการหอพัก (รายใหม)

ไมสามารถจัดตั้งหอพักได
ไมผาน

ผลการตรวจสอบประวัติ
ผาน
ตรวจสภาพหอพัก

ปรับปรุงสถานที่
ไมผาน

ผาน

ใบอนุญาตตั้งหอพัก

เสนอเอกสารทั้งหมดตอ
นายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาต
เสียคาธรรมเนียม

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการไมเกิน 30 วัน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.6 การพิจารณาอนุญาตใหหอพักแกไข
เพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวย
อัตราคาเชา คาอาหาร และคาบริการ
อื่น ๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม
เจาของหอพักที่ตองการแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบประจําหอพัก จะตองยื่นเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) สําเนาหนังสืออนุญาตใหจัดตั้ง
หอพัก
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของเจาของหอพัก
(3) ระเบียบประจําหอพักฉบับเดิม
(4) ระเบียบประจําหอพักฉบับแกไข
เพิ่มเติม
(5) เอกสารสรุปเปรียบเทียบประเด็น
ที่ขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจํา
หอพัก

ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นที่ 1 เจาของหอพักยื่นคํารองตอ
ไมเกิน 30 วัน*
นายทะเบียน โดยใชคํารอง
ทั่วไป (ตามภาคผนวก ค)
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารและหลักฐาน
ขั้นที่ 3 พิจารณาเงื่อนไขการแกไข
เพิ่มเติมระเบียบประจําหอพัก
วาดวยอัตราคาเชาหอพัก
คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ
ใหสูงขึ้นกวาเดิมตาม
หลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาต1 (ตามภาคผนวก ค)
ขั้นที่ 4 อนุญาตหรือไมอนุญาต
การขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
ประจําหอพัก
ขั้นที่ 5 แจงผลการพิจารณาใหเจาของ
หอพักทราบ และลงลายมือชื่อ
รับทราบไวเปนหลักฐาน

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

1

ประกาศกรมประชาสงเคราะห เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหหอพักแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตรา
คาเชา คาอาหาร และคาบริการอื่น ๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2524

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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ไมอนุญาตใหแกไข
เพิ่มเติมระเบียบประจํา
หอพัก

ไมมี

มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่บริการ หรือ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

นอยกวา
1 ป

อนุญาต แตอัตราที่ขอเพิ่ม
ตองไมเกินรอยละ 50

เกิน

ไมเกิน
อนุญาต

ระเบียบที่ใชมาเกิน
กวา 3 ปหรือไม

อัตราที่ขอเพิ่มเกินกวา
รอยละ 30 หรือไม

เกิน

มากกวา 1 ป

ไมเกิน

ไมปรับปรุง

ไมอนุญาต

อนุญาต

ปรับปรุง

ปรับปรุงอัตราใหม
ใหขึ้นไมเกินรอยละ 30

แผนภาพ 3.6 ขั้นตอนการพิจารณาใหหอพักแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวย
อัตราคาเชา คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม

มี

ระยะเวลาที่ใช
ระเบียบหอพักมาแลว

ตรวจสอบความถูกตอง
และครบถวนของ
เอกสารหลักฐาน

เจาของหอพัก
ยื่นคํารอง

มาตรฐานหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.7 การเลิกกิจการหอพัก
เจาของหอพักที่ประสงคจะขอเลิก
กิจการหอพัก ตองแจงการยกเลิกกิจการ
เปนหนังสือตอนายทะเบียน ไมนอยกวา
30 วันกอนเลิกกิจการ โดยจะตองยื่น
เอกสารและหลักฐานตอไปนี้
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(ค) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
ฉบับจริง
(ง) หนังสือรับรองตนเองของเจาของ
หอพักวาไดดําเนินการแจงผูพัก
ทราบลวงหนาแลวผูพักทุกคน
รับทราบ
(จ) ภาพถายที่แสดงภาพการ
ปดประกาศยกเลิกกิจการหอพัก
ในที่เปดเผย ณ บริเวณหอพัก

ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 10 วัน*
ขั้นที่ 1 เจาของหอพักยื่นคํารองตอ
นายทะเบียนหอพัก โดยใช
คํารองทั่วไป
(ตามภาคผนวก ค)
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกตองและ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบขอเท็จจริง หรือ
ตรวจสถานที่วาเลิกกิจการ
หอพักจริง
ขั้นที่ 4 นายทะเบียนอนุญาตใหเลิก
กิจการหอพัก
ขั้นที่ 5 จําหนายชื่อหอพักออกจาก
ทะเบียนหอพัก
ขั้นที่ 6 ออกหนังสือแจงยกเลิกกิจการ
หอพักถึงเจาของหอพัก

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.7 การเลิกกิจการหอพัก
ผูประกอบการยื่นคํารอง
แจงใหสงเอกสาร
ใหครบถวน
ตรวจสอบเอกสาร
และขอเท็จจริง
ผาน
ตรวจสถานที่

ไมผาน
แจงเจาของหอพักและ
ไมอนุญาตใหเลิกกิจการ

ไมเลิกจริง
เลิกจริง

เสนอบันทึกการตรวจ
ตอนายทะเบียน

แจงอนุญาตการเลิกกิจการหอพัก

จําหนายชื่อหอพัก
ออกจากทะเบียน
ออกหนังสือแจงยกเลิก
กิจการหอพัก

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการไมเกิน 10 วัน
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บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นที่ 1 เจาของหอพักยื่นคํารองขอตออายุ ไมเกิน 15 นาที*
3.8 การตออายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหตั้งหอพักตามแบบ
เจาของหอพักที่ประสงคจะขอตอ
พ.1-5 (ตามภาคผนวก ค) หรือ
อายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก จะตองยื่น
คํารองขอตออายุใบอนุญาตให
เอกสารและหลักฐานตอไปนี้
เปนผูจัดการหอพักตามแบบ
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พ.1-6 (ตามภาคผนวก ค)
ของเจาของหอพัก
พรอมเอกสารหลักฐาน
(ข) ใบอนุญาตใหตั้งหอพักฉบับจริง
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกตองและ
ผูจัดการหอพักที่ประสงคจะขอตอ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
อายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
จะตองยื่นเอกสารและหลักฐานตอไปนี้ ขั้นที่ 3 พิจารณา หากไมมีขอรองเรียน
ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอ
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สวัสดิภาพผูพัก นายทะเบียน
ของผูจัดการหอพัก
สามารถอนุญาตใหตอใบอนุญาต
(ข) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ
ได
หอพัก ฉบับจริง
ขั้นที่ 4 ประทับตราตออนุญาตดานหลัง
ใบอนุญาตฉบับจริง
ขั้นที่ 5 แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบ

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.8 การตออายุใบอนุญาต
เจาของหอพัก/ผูจัดการหอพัก
ยื่นคํารอง

แจงใหสงเอกสาร
ใหครบถวน
ตรวจสอบ
เอกสาร

ไมผาน

ผาน

เสียคาธรรมเนียม
ประทับตราการตออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาต

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการไมเกิน 15 นาที
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บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.9 การขอรับใบแทนใบอนุญาตในกรณีที่
ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ใบอนุญาต
ใหเปนผูจัดการหอพักสูญหาย หรือ
ถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหเจาของหอพัก หรือผูจัดการหอพัก
แลวแตกรณีแจงตอนายทะเบียน และ
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาต
สูญหาย หรือถูกทําลาย โดยจะตองยื่น
เอกสารและหลักฐานประกอบ ดังนี้
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูยื่นคําขอ
(ข) สําเนาใบแจงความ (กรณี
ใบอนุญาตสูญหาย) หรือ
(ค) ใบอนุญาตตัวจริงเทาที่เหลือ
กรณีใบอนุญาตถูกทําลายใน
สาระสําคัญ

ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 5 วัน*
ขั้นที่ 1 เจาของหอพัก หรือผูจัดการ
หอพัก (แลวแตกรณี) ยื่น
คําขอโดยใชแบบคํารองทั่วไป
(ตามภาคผนวก ค)
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกตองและ
ครบถวนของเอกสาร และ
หลักฐาน
ขั้นที่ 3 พิจารณาออกใบแทน
ใบอนุญาต โดยตรวจสอบจาก
สมุดทะเบียนหอพัก
ขั้นที่ 4 แจงเจาของหอพัก หรือ
ผูจัดการรับทราบผล และรับ
ใบแทนใบอนุญาต

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

แผนภาพ 3.9 การขอรับใบแทนใบอนุญาต
เจาของหอพัก/ผูจัดการหอพัก
ยื่นคํารอง
แจงใหสงเอกสาร
ใหครบถวน

ตรวจสอบ
เอกสาร
ผาน

ไมผาน

เสนอนายทะเบียน
ออกใบแทนใบอนุญาต

ใบแทนใบอนุญาต

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการไมเกิน 5 วัน
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บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.10 การดําเนินการในกรณีหอพัก
ไมจดทะเบียน

ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นที่ 1 เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ไดรับทราบ หรือไดรับ
ขอมูลวามีผูดําเนินกิจการเขาขาย
เปนหอพักตามพระราชบัญญัติ
หอพัก จะตองมอบหมาย
พนักงานเจาหนาที่ออกสอบ
ขอเท็จจริง โดยใชแบบตรวจสอบ
มาตรฐานการจัดบริการที่พักที่
เขาขายตองขออนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก (มพ.2) (ตาม
ภาคผนวก ค)
ขั้นที่ 2 หากพบวาสถานที่ตรวจมีลักษณะ
เปนหอพักตามพระราชบัญญัติ
หอพัก นายทะเบียนจะตองมี
หนังสือแจงเตือนถึงผูประกอบ
กิจการใหทราบถึงการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหอพัก โดย
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
ไวตามความเหมาะสม
ขั้นที่ 3 ระหวางชวงเวลาที่ยังไมถึงเวลา
ที่กําหนด ควรมีเอกสารขอมูล
แนะนําถึงแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหอพัก ขอดีหรือ
ประโยชนของการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหอพัก

ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นสอบขอเท็จจริง
ไมควรเกิน 30 วัน*

ขั้นตักเตือนครั้งที่ 1
ไมควรเกิน 90 วัน*

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน

ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นที่ 4 เมื่อพนเวลาที่กําหนดไว
หากผูประกอบกิจการไมมา
ดําเนินการโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร นายทะเบียนควรจะมี
หนังสือแจงเตือนครั้งสุดทาย
โดยกําหนดระยะเวลาใหสั้นลง
กวาเดิม พรอมแจงวาหากพนเวลา
ดังกลาวจะดําเนินการฟองรอง
กลาวโทษตามกฎหมายทันที
ขั้นที่ 5 เมื่อพนเวลาที่กําหนดไวในครั้งที่
2 และผูประกอบกิจการไมมี
เหตุผลชี้แจง นายทะเบียนตอง
ดําเนินการฟองรองกลาวโทษ
ตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2507 มาตรา 35 ตอไป

ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตักเตือนครั้งที่ 2
ไมควรเกิน 30 วัน*

ขั้นดําเนินการ
ฟองรองกลาวโทษ
ควรดําเนินการทันที
ภายในระยะเวลา
ไมเกิน 15 วัน*

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนภาพ 3.10 ขั้นตอนการดําเนินการกรณีหอพักไมจดทะเบียนขออนุญาตจัดตัง้
ประชาชนใหขอมูล

บุคคล / ผูปกครอง

สื่อมวลชน
นายทะเบียนรับทราบวา
มีหอพักไมขออนุญาต
ตรวจสอบขอเท็จจริงโดยการลงตรวจสอบ
ในพื้นที่ตรวจเยี่ยมโดยใชแบบ มพ.2

ไมพบ

ผลการตรวจสอบ

ชี้แจงแสดงหลักฐาน
พรอมเหตุผล

ตักเตือนใหปฏิบัติครั้งที่ 1 ภายใน 90 วัน

ผล

ปฏิบัติตาม

ดําเนินการขออนุญาต

ใหขอมูล + จูงใจ
ตักเตือนครั้งที่ 2 (30 วัน)
ดําเนินการฟองรอง
กลาวโทษตามกฎหมาย
ภายใน 15 วัน

ไมปฏิบัติตาม

ปฏิบัติตาม
ผล

ดําเนินการขออนุญาต

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการไมเกิน 165 วัน
บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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มาตรฐานหอพัก
ภารกิจ / เอกสารหลักฐาน
3.11 การดําเนินการกรณีมีเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับหอพัก
เมื่อนายทะเบียน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ไดรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการหอพัก จะตองดําเนินการ
ทันทีโดยมิชักชา

ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นที่ 1 พิจารณาเรื่องราวที่รองเรียนวามีผูรอง
อยางชัดเจนหรือไม หรือพิจารณา
ขอเท็จจริงประกอบวาเปนการ
กลั่นแกลงกันในทางธุรกิจหรือไม
ขั้นที่ 2 หากมีเหตุและผล มีหลักฐานเพียงพอ
ที่รับฟงไดวาสิ่งที่รองมีมูล
ขั้นที่ 3 นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ตองดําเนินการดวยความเปนธรรม
พิจารณาวาเรื่องรองเรียนเปนปญหา
การกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
หอพักหรือไม หากผิดก็ดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย หากไมผิด
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ตองพยายามเปนผูประสานงาน
ทําความเขาใจ หรือชี้แจงไกลเกลี่ย
แลวแตกรณี

ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นพิจารณาเรื่อง
ที่รองเรียน
ไมควรเกิน 3 วัน*

สวนระยะเวลาการ
แกไขปญหาขึ้นอยู
กับระดับความยากงายของปญหา*

* ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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แผนภาพ 3.11 การดําเนินการกรณีมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับหอพัก

นายทะเบียน/พนักงานเจาหนาที่
รับเรื่องรองเรียน
คืนเรื่องและ
ชี้แจงแกผูรองเรียน
ไมมีมูล

การพิจารณาเรื่องที่รองเรียน
(ไมเกิน 3 วัน)
มีมูล

ตรวจสอบหอพัก

นายทะเบียน / พนักงานเจาหนาที่
ชี้แจงไกลเกลี่ย
ไมผิด

ผิด พ.ร.บ.หอพัก
ดําเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย

หมายเหตุ มาตรฐานการดําเนินการขึ้นอยูก ับระดับความยาก - งายของปญหา
บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดําเนินการจัดการหอพัก
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3.12 บุคลากร
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลหอพัก
เอกชน ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.12.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และควรเปนผูที่มีประสบการณในการพักอาศัย
ในหอพักประเภทใดประเภทหนึ่ง
3.12.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และแนวคิดการจัดการหอพัก โดยเฉพาะการจัดการหอพักตามแนวคิดใหเปน “ศูนย
ศึกษาและอาศัย” (Living and Learning Center)
3.12.3 มีความรูความเขาใจในลักษณะธรรมชาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะ
ดานพฤติกรรมการแสดงออก
3.12.4 มีจิตที่รักการบริการ อดทน สูงาน ซื่อสัตย และมีบุคลิกภาพเปนผูนํา
3.12.5 มีทักษะการสื่อสาร และเปนนักประสานงานที่ดี
3.12.6 เปนผูที่มีความเขาใจสภาพพื้นที่ในทองถิ่นเปนอยางดี
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บทที่ 4
แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานหอพัก
ความมุงหมายหลักของการสงเสริมและกํากับดูแลหอพัก คือมุงที่จะใหการคุมครอง
สวัสดิภาพของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เขาพักในหอพักใหสามารถศึกษาเลาเรียนไดอยาง
มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยอยางสะดวก สะอาด และปลอดภัย
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองทําหนาที่สงเสริม และกํากับ
ดูแลหอพักควรจะตองมีการเตรียมการบริหารงานหอพัก ดังนี้
4.1 การกําหนดเปาหมายในการสงเสริมและกํากับดูแลหอพัก
4.2 การกําหนดภารกิจที่จะสนับสนุนการสงเสริมและกํากับดูแลหอพักอยางมีคุณภาพ
4.3 การวางแผนและจัดลําดับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
4.4 การสงเสริมกิจการหอพักเพื่อพัฒนาสู “หอพักคุณภาพ”
4.5 การประเมินระบบการสงเสริมและกํากับดูแลหอพัก

4.1 การกําหนดเปาหมายในการสงเสริมและกํากับดูแลหอพัก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะตองพิจารณากําหนดเปาหมายในการสงเสริม และ
กํากับ ดูแลหอพัก เพื่อใหเปนศูนยศึกษาและอาศัยอยางมีคุณภาพ และดําเนินการอยางถูกกฎหมาย

4.2 การกําหนดภารกิจที่จะสนับสนุนการสงเสริมและกํากับดูแลหอพักอยางมีคุณภาพ
ภารกิจที่จะสนับสนุนการสงเสริมและกํากับดูแลหอพักอยางมีคุณภาพ ควรประกอบดวย
4.2.1 การกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงและไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก เพื่อใหมีอํานาจในการตรวจสอบและเยี่ยมเยียนหอพัก
4.2.2 การกําหนดแผนในการตรวจเยี่ยมหอพักในลักษณะของการเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา
เสนอแนะ ซึ่งแตละหอพักควรไดรับการเยี่ยมเยียนจากพนักงานเจาหนาที่อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.2.3 การพัฒนาฐานขอมูลหอพักในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยควรมี
การเก็บรวบรวมขอมูลหอพักทั้งที่จดทะเบียนและที่ยั งมิไดจดทะเบียน ขอมูลที่ ควรจะบันทึ ก
บทที่ 4 แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานหอพัก
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ประกอบดวยชื่อหอพัก ประเภทหอพัก สถานที่ตั้งหอพัก ชื่อเจาของหอพัก ชื่อผูจัดการหอพัก
จํานวนหองพัก จํานวนที่สามารถรับผูเขาพักได บริการที่หอพักจัด ปที่กอตั้งหอพัก ขนาดของพืน้ ที่
หองพัก จํานวนผูเขาพักตอหอง ขนาดหองรับแขก ขนาดหองอาหาร เปนตน
4.2.4 มีการรายงานขอมูลหอพัก เจาของหอพัก และผูจัดการหอพักตอหนวยงานที่
เกี่ยวของตามที่ไดตกลงกันไวอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา
4.2.5 มีการศึกษาประเภทหอพัก และบริการภายในหอพั กที่ ควรจะพัฒนาในพื้น ที่
รับผิดชอบ เพื่อใชเปนแผนในการสงเสริมและควบคุมการกอสรางหอพักในพื้นที่
4.2.6 การจัดโครงการสัมมนาเจาของหอพัก ผูจัดการหอพัก ผูปกครอง ผูแทนสถาบัน
การศึกษา ผูพัก และสมาคม หรือชมรมผูดําเนินงานหอพัก และสถาบันการศึกษาเพื่อการแกไข
ปญหารวมกัน และเปนการพัฒนาความรูและความคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักใหมีคุณภาพ
4.2.7 การจัดโครงการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองสําหรับผูที่ตองการจะลงทุนสราง
หอพัก เพื่อเปนการสรางหอพักไดอยางมีคุณภาพ และปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได
4.2.8 จัดใหมีการใหรางวัลสําหรับหอพักที่มีการบริหารจัดการหอพักในภาพรวมได
อยางมีคุณภาพ เปนประจําทุกป
4.2.9 จัดใหมีโครงการใหความรูกับเจาของหอพักและผูจัดการหอพัก เกี่ยวกับการรับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เปนชาวตางชาติเขาพัก เชน การปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง (ต.ม.) การปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ การเตรียมความพรอม
ดานภาษาตางประเทศ การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางดานวัฒนธรรม การมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ เปนตน
4.2.10 จัดใหมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่ อการบัน ทึกข อมูลผูเข าพัก โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูลงทุนพัฒนาแลวแจกจายใหทุกหอพักกรอกขอมูล เพื่อพัฒนา
ไปสูระบบการบันทึกขอมูลผูเขาพักในหอพักไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ หรือพัฒนา
ไปสูระบบ E-dormitory
4.2.11 มีการอบรมใหความรูแกเจาของหอพัก ผูจัดการหอพัก ผูพัก ผูปกครอง ใหมี
ความเขาใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดอยางตอเนื่อง
4.2.12 กํากับดูแลใหเจาของหอพักมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
โดยเฉพาะดานการตรวจสอบอาคารตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง (ดูรายละเอียด หนา 16)
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4.3 การวางแผนและจัดลําดับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
การวางแผนงานและจัดลําดับการปฏิบัติงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีแผนงาน
เพื่อรองรับการดําเนินงานดังนี้
4.3.1 แผนการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการหอพักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) วัตถุประสงคหลักของแผนการประชาสัมพันธควรประกอบดวยเปาหมาย
หลัก 3 ประการคือ
(1) สรางความเขาใจอันดีและถูกตองเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการหอพัก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
(2) ปองกันความเขาใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการหอพักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แกไขความเขาใจที่ไมถูกตองของประชาชน ผูจัดการหอพัก และเจาของ
หอพักที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในการกํากับดูแลกิจการหอพักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) วิธีการดําเนินการประชาสัมพันธควรมีการดําเนินงาน ดังนี้
(1) การสรางความสนใจ (Attention) ดวยการสรางสื่อเพื่อเรียกรองความ
สนใจใหประชาชนกลุมเปาหมาย เจาของกิจการหอพัก ผูจัดการหอพัก ใหความสนใจตอการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการหอพัก เพื่อการใหความคุมครองในสวัสดิภาพของเยาวชนที่กําลังอยูใน
วัยศึกษาเลาเรียน
(2) การชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความจํ า เป น (Needs) ที่ จ ะต อ งมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดําเนินงานกิจการหอพักใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหอพักที่มีความมุงหมายหลักเพื่อใหการ
คุมครองดูแลสวัสดิภาพของเยาวชนไทย
(3) การสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยนําเสนอผลดีที่จะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินกิจการหอพักใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหอพัก ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สังคมโดยสวนรวม
(4) การสรางภาพแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปได (Visualization) โดยนําเสนอ
แนวทางการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก เงื่อนไขเกี่ยวกับการออกแบบหอพัก การกํากับดูแลหอพัก
ความชวยเหลือเกื้อกูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถใหการสนับสนุนสงเสริมได เปนตน
บทที่ 4 แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานหอพัก
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(5) เชิญชวนใหลงมือปฏิบัติ (Action) โดยหลังจากที่มีการนําเสนอขอมูล
ตามลําดับขั้นจากขอ (1) - (4) แลว จะตองรณรงคเชิญชวนใหลงมือปฏิบัติทันทีทันใด มีการกระตุน
ใหเกิดการตื่นตัว มีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะรวมปฏิบัติอยางชัดเจน
4.3.2 แผนการอํานวยความสะดวกและบริการประชาชน การดําเนินการตามแผนการ
ดังกลาว จําเปนตองมีการดําเนินการ ดังนี้
1) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สื่ อ เพื่ อ การสื่ อ สารข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งชั ด เจน พร อ มที่ จ ะ
ใหบริการแกประชาชน เจาของหอพัก และผูจัดการหอพัก ไดแก
(1) เอกสารแนะนําการเตรียมการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก
(2) เอกสารแนะนําการขออนุญาตเปนผูจัดการหอพัก
(3) เอกสารแนะนําเกี่ยวกับระเบียบขอบัญญัติการควบคุมอาคารหอพัก
(4) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
(5) เอกสารแนะนํารูปแบบหอพักที่ไดมาตรฐาน
(6) คํารองทั่วไป
(7) แบบตัวอยางสมุดทะเบียนผูพัก (พ.1-7)
(8) คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก (แบบ พ.1-1)
(9) คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการหอพัก (แบบ พ.1-3)
(10) ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก (แบบ พ.1-2)
(11) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก (แบบ พ.1-4)
(12) คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก (แบบ พ.1-5)
(13) คําขอตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก (แบบ พ.1-6)
(14) แบบตรวจสุขลักษณะอาคารหอพัก (มพ.1)
2) ดําเนินการจัดทําแผนภาพ (Diagram) เพื่อแสดงลําดับขั้นตอนตางๆ ประกอบดวย
(1) ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตตั้งหอพัก
(2) ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร (หอพัก)
(3) ขั้นตอนการขออนุญาตเปนผูจัดการหอพัก
(4) ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหอพัก
60

บทที่ 4 แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(5) ขั้นตอนการเปลี่ย นแปลงบุคคล (ผูขออนุญาตจัด ตั้ งหอพั ก /ผู จั ด การ
หอพัก)
(6) ขั้นตอนการขอรับใบแทนใบอนุญาต
(7) ขั้นตอนการตออายุใบอนุญาต
(8) ขั้นตอนการเลิกกิจการหอพัก
4.3.3 แผนการจัดทําทะเบียนหอพัก
เพื่อใหการบริหารงานหอพักในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรมีแผนการดําเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาฐานขอมูลทะเบียนหอพักที่มีการดําเนินการถูกตองตามพระราชบัญญัติ
หอพัก โดยควรมีขอมูลที่จําเปน ดังนี้
(1) ชื่อเจาของหอพัก รวมทั้งขอมูลสวนตัว ไดแก วัน เดือน ป เกิด ที่อยู
หมายเลขประจําตัวประชาชน
(2) ชื่อผูจัดการหอพัก รวมทั้งขอมูลสวนตัว เชนเดียวกับเจาของหอพัก
(3) ชื่อหอพัก และประเภทหอพัก
(4) ที่ตั้งหอพัก
(5) จํานวนหองพัก ขนาดหองพัก
(6) สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีบริการในหอพัก
(7) ราคาคาหองพัก คาน้ํา คาไฟฟา พรอมเงื่อนไขอื่นๆ
2) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อรองรับขอมูลหอพัก ใหมีการบันทึกขอมูล
ดวยระบบคอมพิวเตอร และจะตองมีการตรวจสอบขอมูลซ้ําทุกๆ 2 ป
3) มีการสํารวจขอมูลหอพักที่ยังมิไดมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก
แลวบันทึกไวในระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นเปนการเฉพาะ

4.4 การสงเสริมกิจการหอพักเพื่อพัฒนาสู “หอพักคุณภาพ”
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ การส ง เสริ ม กิ จ การหอพั ก เพื่ อ พั ฒ นากิ จ การหอพั ก ให ส ามารถ
ดําเนินงานสูการเปน “หอพักคุณภาพ” ควรจะตองมีการดําเนินการ ดังนี้
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4.4.1 กระตุ น ให เ จ า ของหอพั ก หรื อ ผู จั ด การหอพั ก รวมตั ว กั น เป น เครื อ ข า ยหอพั ก
นั ก ศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ การเรี ย นรู ร ว มกั น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและส ง เสริ ม กิ จ การหอพั ก ตลอดจน
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักรวมกัน พัฒนาขอเสนออันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาหอพักเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
4.4.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยงานกลางชวยประสานความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษาในพื้นที่กับเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพัก เพื่อกระตุนใหเกิดความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับหอพัก ซึ่งกิจกรรมที่ควรกระทํา ไดแก
1) การดูแลความประพฤติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระหวางที่พักในหอพัก
2) การสงเสริมสนับสนุนหอพั กที่มีการดําเนินงานไดอย างมีมาตรฐาน และ
ถูกตองตามกฎหมาย โดยสถาบันการศึกษาชวยแนะนํา ประชาสัมพันธ ใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ไดทราบขอมูลหอพัก หรือรับหอพักเขามาเปนเครือขายของสถาบันการศึกษา
4.4.3 ศึกษาความตองการหอพักที่สอดคลองกับแผนการขยายงานของสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อนําไปเผยแพรใหแกผูสนใจลงทุนหรือนําไปสูการลงทุนในเชิงพาณิชยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.4.4 ควรประเมินการดําเนินกิจการหอพัก เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริการใหมี
มาตรฐานการบริการที่สนองตอบตอการพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา
4.4.5 จั ด ประชุ ม ร ว มกั น ระหว า งสถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ กั บ เจ า ของหอพั ก หรื อ
ผูจัดการหอพัก อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยควรจะจัดประชุมภาคเรียนละอยางนอยหนึ่งครั้ง

4.5 การประเมินระบบการสงเสริมและกํากับดูแลหอพัก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดใหมีการประเมินระบบการสงเสริม และกํากับ
ดูแลหอพักในพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
4.5.1 การประเมินความพึงพอใจของผูพักตอการบริการของหอพัก อาจทําไดหลายวิธี
ไดแก
1) การสํารวจ (Survey) ความพึงพอใจดวยแบบสอบถาม ที่มีการกระทําอยาง
เปนทางการ หรือมีแบบสํารวจเตรียมพรอมไวเพื่อการประเมินตลอดป
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2) การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) โดยการสรางแนวคําถาม เพื่อการ
ตรวจสอบความรูสึกนึกคิดของผูพักที่มีตอบริการของหอพัก
3) การสนทนากลุม (Focus group) มีการจัดกลุมสนทนาอยางเปนทางการ กลุมละ
8-10 คน เพื่อใหสมาชิกกลุมไดสะทอนความรูสึกตอการบริการของหอพักออกมาอยางเต็มที่
4) การรั บ ฟ ง ข อ มู ล ย อ นกลั บ อย า งไม เ ป น ทางการ (Informal Feedback) โดย
อาจจะไดรับฟงคําชม คําตําหนิ วิพากษวิจารณ ถึงการดําเนินงานของหอพักจากการประชุมสัมมนา
วงกาแฟ คอลัมนในหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร จดหมายรองเรียน ระบบอินเตอรเน็ต รานตัดผม
รานเสริมสวย เปนตน ขอมูลที่ไดรับฟงอยางไมเปนทางการก็สามารถใชเปนตัวสะทอนความ
พึงพอใจ และความเขาใจของกลุมประชาชนที่มีตอการดําเนินกิจการหอพักไดดวย
4.5.2 การประเมิ น ความพึง พอใจของเจา ของหอพั ก และผู จั ด การหอพั ก ที่ มี ต อ การ
อํานวยความสะดวก การสงเสริมและกํากับดูแลหอพัก โดยควรมีการดําเนินการประเมินอยางนอย
ทุกๆ ป
4.5.3 การประเมินระบบการสงเสริมและกํากับดูแลหอพักขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นวาในแตละรอบป มีการดําเนินงานในแตละขั้นตอนอยางจริงจัง เกิดผลในทางปฏิบัติมาก
นอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้นบาง
ความมุงหมายของการประเมินจะเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางนอย 2 ประการ คือ
1) เพื่ อ การตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานว า ประสบความสํ า เร็ จ ในการ
ปฏิบัติงานเพียงใด เชน สามารถบริการประชาชนไดตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเร็วกวา
หรือลาชากวาความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการพึงพอใจเพียงใด เปนตน
2) เพื่อการปรับปรุงมาตรฐานงาน เพราะผลจากการประเมินจะทําใหเกิดการ
เรียนรู สามารถทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนําบทเรียนที่ไดไปสูการจัดการความรู (Knowledge
Management) ดําเนินการปรับมาตรฐานการบริการประชาชนใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได
และยังเปนตนแบบใหกับหนวยงานอื่นๆ เปนการใชประโยชนจากการทํางานมาพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นไดตลอดเวลา ขั้นตอนทั้งหมดดูรายละเอียดจากแผนภาพ 4.1
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วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง
โอกาส และภาวะ
คุกคามเกี่ยวกับกิจการ
หอพักในพื้นที่
รับผิดชอบของ อปท.

ศึกษาความมุงหมาย
ของการสงเสริมสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน

ศึกษาแนวคิด หลักการ
ความมุงหมาย การจัดการ
หอพัก

1.
กําหนดเปาหมาย
การสงเสริมและกํากับดูแล
หอพัก

แผนกการจัดทําทะเบียน
หอพัก

แผนกอํานวยความสะดวก
และบริการประชาชน

แผนกประชาสัมพันธ

3.
วางแผนและจัดลําดับ
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ

ประสานความรวมมือ
เจาของหอพักกับ
สถานศึกษา

สงเสริมการสราง
เครือขายหอพัก

4.
สงเสริมกิจการ
หอพักเพื่อพัฒนา
สู “หอพักคุณภาพ”

แผนภาพที่ 4.1 แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานหอพัก

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตาม พ.ร.บ.หอพัก
กําหนดแผนตรวจเยี่ยมหอพัก
จัดทําฐานขอมูลหอพัก
ในพื้นที่ อปท.
ศึกษาปริมาณความตองการ
หอพักในพื้นที่ อปท.
จัดสัมมนาเจาของหอพัก
จัดใหความรูแกผูที่จะลงทุน
สรางหอพัก
จัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับ
การรับนักศึกษาตางชาติเขาพัก
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อการลงทะเบียนผูเขาพัก

2.
กําหนดภารกิจการ
สงเสริมและกํากับ
ดูแลหอพัก

ประเมินระบบการ
สงเสริมและกํากับ
ดูแลหอพักของ
อปท.

ประเมินความ
พึงพอใจของเจาของ
หอพักและผูจัดการ
หอพักตอการ
บริการของ อปท.

ประเมินความ
พึงพอใจของผูพัก
ตอการบริการของ
หอพัก

5.
การประเมิน
ระบบการสงเสริม
และกํากับดูแลหอพัก

มาตรฐานหอพัก
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บทที่ 5
มาตรฐานและตัวชี้วัดการกํากับดูแลหอพัก
ผลจากการศึกษาวิเคราะหสังเคราะหพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการหอพัก โดยแบงออกเปน
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่มีความสําคัญ
และเปนภารกิจที่ตอบสนองความจําเปนเบื้องตนในการจัดบริการหอพักที่สงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็กและเยาวชนใหไดรับการบริการหอพัก เพื่อสงเสริมการเรียนรูที่ดีและการพักอาศัยอยาง
มีคุณภาพชีวิต (Living and Learning Center) ทั้งนี้เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
กํากับดูแลและสงเสริมใหหอพักตางๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตองดําเนินการอยางเครงครัด
ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา (Performance Indicators) หมายถึ ง ข อ กํ า หนดหรื อ เงื่ อ นไขที่ มี
ความสําคัญ และเปนภารกิจที่มีการจัดบริการเกี่ยวกับกิจการหอพักกาวหนามากกวามาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน และกํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจกระทํ า หรื อ เลื อ กทํ า ตาม
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
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รายละเอียดมาตรฐาน
5.1 มาตรฐานดานการอนุญาตใหจัดตั้งหอพัก
ก. มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของบุคคล
คุณลักษณะอาคารที่จะใชเปนสถานที่ตั้งหอพัก ระเบียบหอพัก
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีรายการที่ตองตรวจสอบ
ดังนี้
(1) ลักษณะอาคารที่จะใชเปนหอพัก
(ตามแบบการตรวจสอบ มพ.1 ตามภาคผนวก ค)
(2) การจัดบริการที่พักที่เขาขายตองขออนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก (ตามแบบการตรวจสอบ มพ.2
ตามภาคผนวก ค)
(3) คุณสมบัติของบุคคลที่จะเปนเจาของหอพัก
(ตามแบบการตรวจสอบ มพ.3 ตามภาคผนวก ค)
ข. มีการจัดทําทะเบียนผูที่ไดรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(ตามภาคผนวก ค)
ค. มีการบันทึก และการจําหนายชื่อเจาของหอพัก ชื่อหอพัก
ที่ไดรับอนุญาต ผูจัดการหอพักใหเปนปจจุบันเสมอ
ง. มีการจัดทําสําเนาใบอนุญาตใหตั้งหอพักไวเปนหลักฐานอางอิง
ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย
จ. จัดระบบการแจงเตือนการตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก และ
ใบอนุญาตการเปนผูจัดการหอพัก
ฉ. จัดบริการใหความรูแกผูประกอบกิจการหอพักและประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการหอพักอยางถูกกฎหมายในรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย
ช. มีการรายงานขอมูลทะเบียนหอพัก เจาของหอพัก และผูจัดการ
หอพักไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
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รายละเอียดมาตรฐาน
5.2 มาตรฐานดานการจัดการหอพัก
ก. มีการตรวจสอบติดตามใหผูจัดการหอพักจัดทําสมุดทะเบียน
ผูพักตามแบบที่กฎหมายกําหนด แบบ พ.1-7 (ตามภาคผนวก ค)
ข. มีการใหคําแนะนําชี้แจงเจาของ/ผูจัดการหอพักเพื่อปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบกฎหมายกําหนด เชน บุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่จะรับใหเขาพักอยูในหอพัก
การใหความรวมมือแกสถานศึกษาของผูพักในเรื่องเกีย่ วกับ
การศึกษาและความประพฤติของผูพัก การแสดงใบอนุญาตให
เปนผูจัดการหอพัก ณ ที่เปดเผยเห็นไดงาย
ค. สนับสนุนสงเสริมใหเกิดความประสานรวมมือกันระหวาง
เจาของ/ผูจัดการหอพักกับสถานศึกษาของผูพัก เพื่อเสริมสราง
สวัสดิภาพและการพัฒนาการศึกษาของผูพักใหดีขึ้น เชน
การจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผูพักโดยรวมมือกับสถานศึกษา
ง. มีระเบียบหอพักเปนภาษาไทย
จ. มีปายชื่อภาษาไทย
ฉ. มีการจัดทําปายเตือนเกี่ยวกับยาเสพติด ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (ตามภาคผนวก ข)
ช. สนับสนุนใหหอพักจัดใหมีปายชื่อของหอพักและประเภท
ของหอพักชายหรือหอพักหญิงเปนภาษาตางประเทศควบคูกับ
ภาษาไทย
ซ. สนับสนุนใหเจาของ/ผูจัดการหอพัก ดําเนินการแปลระเบียบ
หอพักใหเปนฉบับภาษาตางประเทศหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อ
พรอมใหบริการกับนักศึกษาชาวตางชาติ
ฌ. เสนอแนะใหมีการประกันภัยอาคาร
ญ. เสนอแนะใหมีการประกันภัยทรัพยสินบุคคลผูเขาพัก
ฎ. มีการดูแลสัญญาเชาหอพักใหเปนธรรม
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รายละเอียดมาตรฐาน
5.3 มาตรฐานดานเจาหนาที่ บุคลากร และการดําเนินงานของเจาหนาที่
ก. นายทะเบียนหอพักจะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด
และพรอมที่จะแสดงได ตามแบบ พ.1-8 (ตามภาคผนวก ค)
ข. พนักงานเจาหนาที่จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด
และพรอมที่จะแสดงได ตามแบบ พ.1-9 (ตามภาคผนวก ค)
ค. นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดในเรื่องของการตรวจสอบ การดําเนินการตักเตือน การ
เปรียบเทียบปรับ การฟองรองกลาวโทษ กรณีที่มีการกระทําผิด
กฎหมายหรือฝาฝนตามแบบ มพ.7 ฯลฯ (ตามภาคผนวก ค)
ง. มีการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปน
ผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการใหการคุมครอง
สวัสดิภาพเยาวชน และแนวคิดการจัดการหอพักอยางถูกตอง
จ. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสุขลักษณะอาคารหอพัก
และออกตรวจหอพัก อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ฉ. มีการกําหนดแผนการสืบคนขอมูลการดําเนินงานของหอพัก
ที่ยังไมมีการขออนุญาต
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รายละเอียดมาตรฐาน
5.4 มาตรฐานดานการสงเสริมพัฒนาและสรางเครือขายหอพัก
ก. มีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ถูกตอง และสรางความ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการบริหารจัดการ
หอพักใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหอพักใหแกเจาของ/
ผูจัดการหอพัก ผูเขาพัก และประชาชนทั่วไป
ข. มีการประชุมชี้แจงแกบุคคลที่ดําเนินกิจการหอพักที่ยังมิได
ดําเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก เพื่อใหมีการ
ดําเนินการใหถูกตองตอไป
ค. มีการกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางเจาของหอพัก และ
ผูจัดการหอพักในลักษณะเครือขาย เชน จัดตั้งเปนชมรม กลุม
หรือสมาคม เปนตน
ง. มีการใหรางวัล หรือใหการชมเชยเมื่อหอพักมีการดําเนินการได
อยางมีคุณภาพจนเปนที่ประจักษชัดเจน
จ. ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีคณะกรรมการประสานงานรวม
ระหวางเจาของหอพักหรือผูจ ัดการหอพักกับผูแ ทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนบิดามารดา ผูแทนสถานศึกษา และ
ผูแทนผูพัก เพื่อเปนการประสานการแกไขปญหาการ
ดําเนินงานหอพัก รวมทั้งชวยกันคุมครองสวัสดิภาพเยาวชน
ฉ. มีการสรางความรวมมือเปนเครือขายหอพักของสถาบัน
การศึกษา
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บทที่ 6
การเตรียมความพรอมและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินการบริหารจัดการกํากับดูแลหอพักใหเปนไปตามมาตรฐานหอพักนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการดําเนินการดังนี้

6.1 การเตรียมความพรอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้
6.1.1 การเตรียมบุคลากรที่จะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการรับคํารองตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก โดยจําเปนจะตองพัฒนาใหบุคลากรที่จะไดรับ
มอบหมายมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหอพัก และบุคลากรควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนังสือคูมือมาตรฐานหอพักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนอยางดี
2) มีทัศนคติที่ดีตอกิจการหอพักและมีความเชื่อวาหอพักสามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาเยาวชนได
3) มีความมุงมั่นและเต็มใจที่จะชวยใหการดูแลคุมครองสวัสดิภาพเยาวชนอยาง
จริงใจ
4) หากเปนบุคคลที่เคยมีประสบการณการอยูหอพักมากอน จะทําใหเกิดความ
เขาใจมากยิ่งขึ้น
5) ควรมี ก ารตราข อ บั ญญั ติ ท อ งถิ่ น ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ รองรั บ การ
ทํางานดานหอพัก
6.1.2 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
6.1.3 การเตรียมการบริการประชาชน เชน การเตรียมการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่
จะมาขออนุญาต โดยการเตรียมแบบฟอรมที่จําเปนตามกฎหมาย การเตรียมสถานที่แสดงแผนผัง
การขออนุญาตตั้งหอพัก การตอใบอนุญาตหอพัก และอื่นๆ
บทที่ 6 การเตรียมความพรอมและเงื่อนไขความสําเร็จ
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6.1.4 การประชาสัมพันธเพื่อทําใหผูดําเนิน กิจการหอพักทราบถึงการเปลี่ ยนแปลง
หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลกิจการหอพัก
6.1.5 จัดทําผังการดําเนินงาน (Flow Chart) เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส
เขาใจงาย ตรวจสอบไดอยางเปนระบบ

6.2 เงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินการบริหารจัดการกิจการหอพักจะสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด
มีเงื่อนไขความสําเร็จที่เปนปจจัยสําคัญ ดังนี้
6.2.1 เงื่อนไขดานการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักของ
ผูบริหาร
6.2.2 เงื่อนไขดานคุณภาพของบุคลากรผูรับผิดชอบ
6.2.3 เงื่ อนไขด า นการประชาสัมพัน ธ เพื่อ สร างความสั มพั น ธ อัน ดี ร ะหวางองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นกับเจาของหอพัก ผูจัดการหอพัก ผูดําเนินกิจการหอพักที่ยังมิไดขออนุญาต
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก ผูปกครองผูเขาพัก สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่
6.2.4 เงื่อนไขดานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

6.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการหอพักใหเปนไปตามมาตรฐาน
6.3.1 ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลหอพักไดไป
ศึกษาดูงานกิจการหอพักในพื้นที่อื่นๆ หรือศึกษาดูงานหอพักที่ไดมาตรฐานเปนแบบอยางที่ดี เชน
หอพักในสถานศึกษา หอพักเอกชนอื่นๆ เปนตน (ตามภาคผนวก ง)
6.3.2 ควรมีการเพิ่มอัตรากําลังบุคลากร เพื่อใหมาปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลหอพัก
ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.3.3 ควรจั ด ให มี ก ารประเมิน ความพึ ง พอใจของผู เ ข า พั ก ที่มี ตอ การจั ด บริ ก ารของ
หอพัก ตลอดจนเปนการสํารวจปญหาที่เกิดขึ้นกับกิจการหอพักในพื้นที่รับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนประจําทุกป
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6.3.4 ควรจัดใหมีการฝกอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสรางความรูความ
เขาใจระหวางเจาของหอพัก ผูจัดการหอพัก และผูพักอาศัย เพื่อเปนการพัฒนาแนวคิดการจัด
หอพักใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
6.3.5 มุ ง พั ฒ นากิ จ การหอพั ก ให มี ม าตรฐานที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให ส อดคล อ งและรองรั บ
นโยบายการเปนศูนยกลางดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน

6.4 ขอเสนอแนะในการนํามาตรฐานไปใช
กอนนํามาตรฐานนี้ไปใช จะตองศึกษารายละเอียดของการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวของหรือพระราชบัญญัติหอพักฉบับใหมใหเขาใจอยางถองแท เพื่อนํามาตรฐานไปปรับใชได
อยางถูกตองสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่เปนปจจุบัน
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คําชี้แจงบทตรวจสอบความจําเปนในการตรา
รางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ........
๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
๑.๑ กําหนดคํานิยามคําวา “หอพัก” ใหมีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหมายความวา
สถานที่ใดๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมการรับผูพักเขาพักอาศัย โดยรับคาตอบแทนเปนทรัพยสิน
๑.๒ กําหนดคํานิยามคําวา “ผูพัก” “นักเรียน” “นิสิต นักศึกษา” “สถานศึกษา” “ผูดําเนิน
กิ จ การหอพั ก ” “ผู จั ด การหอพั ก ” “นายทะเบี ย น” “พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” และ “พนั ก งานส ว น
ทองถิ่น” ใหมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๑.๓ กําหนดให ผูบริห ารองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ไดแ ก นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา ผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งชื่อเรียกอยางอื่น เปนนายทะเบียน เพื่อใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหถายโอนกิจการการอนุญาตใหควบคุม
หอพักเอกชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๔ กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด พนักงานสวนทองถิ่นหรือผูซึ่งพนักงานสวนทองถิ่น
แตงตั้งและใหความหมายรวมถึงผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้
๒. ใครควรเปนผูทําภารกิจ
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ เ ด็ ก เยาวชน ผู ด อ ยโอกาส คนพิ ก าร และ
ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๓. เหตุผลและความจําเปนในการตรากฎหมาย
เนื่องจากพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกาศใชนานแลว สาระสําคัญและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินกิจการหอพักไมสอดคลองเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควร
กํา หนดแนวทางและวิธีก ารในการกํ ากับ ดู แ ลและควบคุ ม การดํา เนิน กิ จ การหอพั ก ใหมี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการคุมครองเด็กและเยาวชนที่พักใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน
ดว ยเหตุผ ลดัง กลาวขา งตน จึงสมควรมีก ฎหมายในการควบคุม การดํา เนิน การของ
ผูประกอบกิจการหอพัก เพื่อใหคุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่อยูระหวางการศึกษาเลาเรียน
และเพื่อใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. ความซ้ําซอนของกฎหมาย
ไมมี
๕. ภาวะตอบุคลและความคุมคา
กฎหมายที่ตราขึ้นมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และเปนการ
สงเสริมใหสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีศักยภาพ
๖. ความพรอมของรัฐ
กฎหมายนี้ตราโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยผานการ
พิจ ารณาของคณะกรรมการพัฒ นากฎหมายของสํา นัก งานส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษเ ด็ ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ เ ด็ ก เยาวชน ผู ด อ ยโอกาส คนพิ ก าร และ
ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๘. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
มี คณะกรรมการส งเสริ มกิ จการหอพั ก มี อํ านาจหน าที่ ในการเสนอความคิ ดเห็ นต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการและสิทธิ์ประโยชนแกหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหอพัก และหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
การใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานดานการ
ดําเนินกิจการหอพัก มีอํานาจเขาไปตรวจหอพักทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงการติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบการดําเนินงานของการบังคับใชและเสนอแนะปรับปรุงตลอดจนเปรียบเทียบปรับ
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนตน
๙. อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
ได กํ า หนดให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
๑๐. การรับฟงความคิดเห็น
๑๐.๑ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ......
๑๐.๒ ได มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งจากร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก
พ.ศ. ...... ดังนี้
(๑) การประชุมพิจารณาขอความคิดเห็นการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗ หองประชุมตึกซันทาวเวอร ชั้นที่ ๑๑ โดยสมาคมผูดําเนินงานหอพัก
(๒) การจัดประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ..... ที่จังหวัดกรุงเทพ
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ..... โรงแรมแมกส กรุงเทพฯ
๑๐.๓ คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษยไดพิจารณาและใหใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .....
๑๐.๔ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .....
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กําหนดนิยามสถานที่ซึ่งถือวาเปน
หอพักตามกฎหมายนี้ใหชัดเจน

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หอพัก” หมายความวา สถานที่ใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินกิจการรับผูพักเขาพักอาศัย โดยรับคาตอบแทน
เปนทรัพยสิน

“ผูพัก” หมายความวา ผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษา
“ผูพัก” หมายความวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และเขาอยูในหอพักโดย บุคคลทั่วไปซึ่งมีอายุไมเกินยี่สิบหาปบริบูรณ
ใหทรัพยสินตอบแทน

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หอพัก” หมายความวา สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผูพัก
ตามพระราชบัญญัตินี้

กําหนดวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช
และยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมและเพื่อ
เปนการเตรียมการในการโอนภารกิจ
หอพักใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนออกกฎ ระเบียบตาง ๆ ดวย

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น
กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ถั ด จากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.
๒๕๐๗

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในจังหวัด
พระนคร และจังหวัดธนบุรี ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนไป และเมื่อจะใหใชบังคับใน
ทองที่อื่นใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

กําหนดอายุของผูซึ่งถือเปนผูพักให
ชัดเจน

ยกเลิกกฎหมายเดิมและยกราง
พระราชบัญญัติใหมทั้งฉบับ แตยังคง
ใชชื่อเดิม

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ....”

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗”

สาระสําคัญและเหตุผล

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

เปรียบเทียบการแกไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ กับรางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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สาระสําคัญและเหตุผล

“ผูดําเนินกิจการหอพัก” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตให
ดําเนินกิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูจัดการหอพัก” หมายความวา ผูจัดการหอพักตาม
พระราชบัญญัตินี้

เพิ่มเติมคํานิยามโดยกําหนดให
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนนายทะเบียน ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการ

กําหนดคํานิยามคําวา “ผูดําเนิน
กิจการหอพัก” และ “ผูจัดการ
หอพัก”

“นักเรียน” หมายความวา ผูซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติมคํานิยามของคําวา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษา “นักเรียน” “นิสิตนักศึกษา”
และอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือ และ “สถานศึกษา”
เอกชน
“นิสิต นักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่ผูพักกําลังศึกษาเลาเรียน

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

“นายทะเบียน” ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี “นายทะเบียน” หมายความวา
หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขต
คนพิการ และผูสูงอายุ ในจังหวัดอื่น หมายความวา
องคการบริหารสวนตําบล
ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่หอพักตั้งอยู
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร

“เจาของหอพัก” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของ
กิจการหอพัก
“ผูจัดการหอพัก” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่ดําเนิน
กิจการหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

มาตรฐานหอพัก

(๔) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
เรียกชื่ออยางอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๔) สําหรับในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

เพิ่มเติมนิยามโดยกําหนดใหเจาพนักงาน
สวนทองถิ่นหรือบุคคลที่เจาพนักงานสวน
ทองถิ่นแตงตั้งและผูวาราชการจังหวัดเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้

กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหถายโอนกิจการการ
อนุญาตใหควบคุมกิจการหอพักเอกชนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สาระสําคัญและเหตุผล

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการหอพัก

เพิ่มเติมนิยามโดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการหอพัก

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี เพิ่มเติมโดยกําหนดใหบริหารองคกรปกครอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการ
สวนทองถิ่นเปนเจาพนักงานสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และใหหมายความ
รวมถึงหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่ง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด
รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช- พนักงานสวนทองถิ่นหรือผูซึ่งพนักงานสวนทองถิ่น
บัญญัตินี้
แตงตั้ง และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

85

86

ภาคผนวก ก

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกหอพัก
ดังตอไปนี้
(๑) หอพักของกระทรวงทบวงกรม
(๒) หอพักที่รับผูพักนอยกวาหาคน
(๓) หอพักที่รับผูพักโดยไมเรียกทรัพยสิน
ตอบแทน
(๔) หอพักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ
นี้ รวมทั้งออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับราชการกระทรวงนั้น

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

กําหนดรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย
นี้ทั้งหมด 3 กระทรวง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยกํากับดูแลหอพักเพื่อ
คุมครองเด็กและเยาวชน
- กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่ในการ
ดูแลนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ

ยกเลิกความเดิมเพื่อใหสถานที่ตาม
มาตรา ๔ (๑) ถึง (๔) เดิม เปนหอพัก
ตามกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่
สามารถเขาไปตรวจตราจัดระเบียบ
หอพักได

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

หมวด ๒
คณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก
ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพินิจและ
คุมครองเด็ก เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
กิจการดานเด็กและเยาวชน จํานวนสามคน

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

เพิ่มเติมความโดยกําหนดใหมี คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการหอพัก ประกอบดวยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เปนประธาน ผูแทนกระทรวง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูแทนสมาคมหอพัก
ผูแทนสมาคมผูปกครอง และผูบริหารองคกร
เอกชนดานเด็กและเยาวชนเปนกรรมการ โดยมี
ผอ.สท. เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อเปน
การสงเสริมกิจการหอพักใหดียิ่งขึ้น

- กระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ในการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแตละกระทรวง
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออก
ระเบียบในสวนที่รับผิดชอบไดดวย

สาระสําคัญและเหตุผล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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มาตรา ๗ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการและสิทธิประโยชนแกหอพักที่ไดการรับรองมาตรฐานดําเนินการ
หอพักตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
และระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหอพัก
และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสงเสริม
กิจการหอพัก
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑในการแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่

และผูแทนสมาคมผูดําเนินกิจการหอพักจํานวนหนึ่งคน โดย
มีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสคนพิการ
และผูสูงอายุ ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

กําหนดอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการสงเสริมการกิจการ
หอพัก

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนง คราวละ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวาระการ
ดํารงตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ
สามป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงเพราะครบวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน

(๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานดานดําเนินกิจการหอพัก
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจหอพัก ทั้งของรัฐและเอกชน
(๖) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของ
การบังคับใชและเสนอแนะปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้
(๗) เปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับหอพัก
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติ
หนาที่แทนคณะกรรมการทั้งในสวนกลางและ สวนภูมิภาค
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน โดยอนุโลม

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
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มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง การกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับ
กอนครบวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เชนเดียวกันตามมาตรา ๖ เปนกรรมการแทนและใหผูที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง เทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
(๑) ตาย
ผูทรงคุณวุฒิ
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอ
หนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ
(๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุ
อันสมควร

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการ การกําหนดหลักเกณฑทั่วไปของ
การประชุมของคณะกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุม หากรองประธานไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารง
การกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับ
ตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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มาตรา ๑๓ ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสงเสริมกิจการหอพัก
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการในการ
กําหนดมาตรฐานกิจการหอพัก
(๔) ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้งแผนงานในการสงเสริม
กิจการหอพัก แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามมติของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)
กําหนดใหสํานักสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการและผูสูงอายุ ทําหนาที่เปน
สํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการรวมถึงการกําหนด
อํานาจหนาที่ของสํานักงาน
เลขานุการ

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก

ภาคผนวก ก

มาตรา ๖ หอพักมี ๒ ประเภท คือ
(๑) หอพักชาย สําหรับผูพักที่เปนชาย
(๒) หอพักหญิง สําหรับผูพักที่เปนหญิง

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
หมวด ๓
การดําเนินกิจการหอพัก
มาตรา ๑๔ หอพักมี ๔ ประเภท คือ
(๑) หอพักชาย สําหรับผูพักที่เปนชาย
(๒) หอพักหญิง สําหรับผูพักที่เปนหญิง
(๓) หอพักประจํา สําหรับผูพักที่เปนนักเรียน
นิสิต นักศึกษาเรียนประจํา โดยสถานศึกษา เปน
ผูดําเนินกิจการหอพัก
(๔) หอพักสหศึกษา สําหรับผูพักที่มีทั้งชายและ
หญิงพักอาศัยอยูในหอพักเดียวกัน โดยมีการแยกเปน
สวนสัดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก. เปนหอพักที่มีสองอาคารขึ้นไป มีผูพักที่
เปนชายและผูพักที่เปนหญิงพักอาศัยอยูในแตละอาคาร
โดยจะใชหองอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
หอพักรวมกันก็ได
ข. เปนหอพักที่มีผูพักที่เปนชายและผูพักที่
เปนหญิงพักอยูในอาคารเดียวกันแตแยกชั้นที่พักและ
ทางขึ้นลงมิใหชายหญิงปะปนกัน โดยจะใช
หองอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกในหอพัก
รวมกันก็ได

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

จําแนกประเภทของหอพักออกเปน
4 ประเภท ตาม (๑) – (๒) คงความ
ตามเดิม โดยเพิ่ม
(๓) หอพักประจํา สําหรับผูพักที่
เรียนประจํา ซึ่งดําเนินกิจการโดย
สถานศึกษา
(๔) หอพักสหศึกษา สําหรับผูพักที่มี
ทั้งชายและหญิงพักอาศัยอยูใน
หอพักเดียวกัน แตตองแบงแยกเปน
สัดสวนตามที่กําหนดไว
ทั้งนี้เพื่อคุมครองสวัสดิภาพ
ของผูพักที่เปนนักเรียน นิสิต
นักศึกษาไดอยางทั่วถึง

สาระสําคัญและเหตุผล
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ภาคผนวก ก
มาตรา ๑๕ ใหพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารแจงใหผูขออนุญาตกอสราง
หรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการหอพักแตละ
ประเภททราบเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของหอพัก
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

ในการกําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติตาม
(๔) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หากหอพักตาม (๑) (๒) และ (๔) มีนักเรียน
นิสิต นักศึกษาเขาพักไมเต็มตามจํานวนหองพัก กรณี
เชนวานี้ ใหรับบุคคลซึ่งมิใชนักเรียน นิสิตนักศึกษา
เขาพักอาศัยดวยก็ได แตทั้งนี้จะตองเปนเพศเดียวกัน
กับผูพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

กฎหมายเดิมไมไดบัญญัติไว โดย
มาตรานี้ยกรางขึ้นตามขอเสนอของ
ผูประกอบการหอพักที่ไดรับจากการ
จัดเสวนารับฟงความคิดเห็นจึง
เพิ่มเติมเพื่อใหผูประกอบการหอพัก
ไดทราบ เกี่ยวกับกฎหมายหอพัก
เนื่องจากการกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารเพื่อประกอบกิจการหอพัก
ตองมีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

เพื่อเอื้อใหผูดําเนินกิจการหอพักซึ่งมี
ผูเขาพักไมเต็มจํานวนหองพัก จะได
สามารถรับบุคคลซึ่งมิใชผูพักตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่เปนเพศเดียวกับ
ผูเขาพักอาศัยได

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก

รวมความในมาตรา ๗ และ
มาตรา ๑๕ ตามกฎหมายเดิมมา
ไวดวยกัน เนื่องจากเกี่ยวเนื่อง
เปนเรื่องเดียวกัน

เพิ่มเติมโรคติดเชื้อรายแรงที่อยู
ในระยะปรากฏอาการใน (๕)
เนื่องจากอาจเปนอันตรายหรือ
ติดตอแกผูพักได

มาตรา ๑๗ ผูดําเนินกิจการหอพัก ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบ
ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพรองในศีลธรรมอันดี
(๓) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ
(๔) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
(๕) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

มาตรา ๘ เจาของหอพักตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอง
ในศีลธรรมอันดี
(๓) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
(๕) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจ
แกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงหรือโรค
พิษสุราเรื้อรัง

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการหอพัก โดยไมได
รับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการหอพักจาก
นายทะเบียน
ผูดําเนินกิจการหอพักตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒)
และ (๔) ตองแสดงใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไว
ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

มาตรา ๗ หามมิใหผูใดตั้งหอพัก เวนแตผูนั้นจะเปน
เจาของหอพักและไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา ๑๕ เจาของหอพักตองแสดงใบอนุญาตใหตั้ง
หอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
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มาตรา ๙ หอพักอยางนอยตองมีหองนอน หองตอนรับ มาตรา ๑๘ หอพักอยางนอยตองจัดใหมีมาตรฐานใน
ผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ําและหองสวม ซึ่งมีสภาพ การ จัดสถานที่ บริการและการจัดการดังตอไปนี้
(๑) หองนอนของผูพัก หองน้ําและหองสวม
ถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) การบริการเพื่อสงเสริมการศึกษาของผูพัก เชน
สถานที่อานหนังสือ อุปกรณการศึกษา อุปกรณกีฬา
(๓) การบริการของหอพัก เชน หองตอนรับ
ผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร สาธารณูปโภค การรักษา
ความปลอดภัย
(๔) สิ่งแวดลอมและสุขลักษณะ
(๕) การจัดการดานอื่นๆ ของหอพัก เชน อัตรา
คาเชา การบริหารจัดการ การประกันภัย การมี
สวนรวมของผูพัก เปนตน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนด
มาตรฐานหอพักตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด เวนแตมาตรฐานเรื่องใดได
กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายอื่นแลว คณะกรรมการอาจไมกําหนดก็ได

ในกรณีนิติบุคคลเปนเจาของหอพัก นิติบุคคลนั้นตองตั้ง ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินกิจการหอพัก นิติบุคคล
ผูแทนซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคกอนใหปฏิบัติการตาม
นั้นตองตั้งผูแทนซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งให
พระราชบัญญัตินี้แทน
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้แทน

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของหอพัก
ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของ
หอพักใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
อยางเหมาะสมเพียงพอ และมี
สิ่งแวดลอมที่ดีตอผูพักที่เปนนักเรียน
นิสิต นักศึกษา

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

มาตรา ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอ
ใบอนุญาต คาใบแทนใบอนุญาต และรายไดอื่นๆใหเปน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๑๑ การขออนุญาตตั้งหอพักและการออก มาตรา ๑๙ การขออนุญาตจัดตั้งหอพักและการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ใหเปนไปตามแบบและ ใหตั้งหอพัก ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ให
นายทะเบียนคํานึงถึงกรณีดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสถานที่ตั้งในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
(๒) ไมอยูในสถานที่ลอแหลมตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
(๓) มีบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
(๔) ความสอดคลองกับมาตรฐานของอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและการสาธารณสุข
การขอตอใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่
สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
ออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง แตทั้งนี้ไมเกินอัตราตาม
ทายพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

กําหนดใหบรรดาคาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บตามกฎหมายนี้เปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตจัดตั้งหอพักของนายทะเบียน
เพื่อใหหอพักที่จัดตั้งขึ้นนั้นอยูใน
เขตที่เหมาะสมและปลอดภัย และ
กําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมได ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองเปนไปตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมายเหตุ :- ปรับแกตามที่
คณะกรรมการการกระจายอํานาจได
เสนอไว
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กําหนดใบอนุญาตใหตั้งหอพักมี
กําหนดสองป

เพิ่มเติมโดยกําหนดเขตอํานาจใน
การยื่นอุทธรณ โดยกรณีที่ผูอุทธรณ
ที่อยูในกรุงเทพฯ ใหยื่นตอ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
สําหรับกรณีที่ผูอุทธรณอยูในเขต
จังหวัดอื่นใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนและ
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

มาตรา ๒๒ ในกรณีนายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรือ
ไมตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ผูขออนุญาตหรือผูขอ
ตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณโดยทําเปนหนังสือ
สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สวนในเขต
จังหวัดอื่น ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจาก
นายทะเบียนแจงการไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยหรือผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๓ ในกรณีนายทะเบียนไมออกใบอนุญาต
หรือไมตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ผูขออนุญาต
หรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณโดยทํา
เปนหนังสือยื่นตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือ นายทะเบียนแจงการไมอนุญาต
หรือไมตออายุใบอนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ใหเปนที่สุด

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตใหตั้งหอพักมีกําหนดสองปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ไมนอยกวาสามสิบวัน เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหถือวาผูยื่น
คําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุด
ไมอนุญาตใหตอใบอนุญาต
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจาของหรือผูดําเนินกิจการ
หอพัก ตองแจงการเปลี่ยนแปลงเจาของหรือผูดําเนิน
กิจการหอพักตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตมี
การเปลี่ยนแปลง

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

มาตรา ๑๒ ใบอนุญาตใหตั้งหอพักใหใชไดจนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ใหยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอย
กวาสามสิบวันตามแบบและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

มาตรฐานหอพัก

ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)
มาตรา ๒๓ ในกรณีใบอนุญาตใหตั้งหอพักสูญหาย
หรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูดําเนินกิจการ
หอพักแจงตอนายทะเบียน และยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบวา
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย
มาตรา ๒๔ หอพักจะดําเนินกิจการได ตองมีผูจัดการ
หอพัก
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดจัดการหอพัก เวนแตจะ
ไดรับแตงตั้งจากผูดําเนินกิจการหอพักและไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ในกรณีผูดําเนินกิจการหอพักซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาจะเปนผูจัดการหอพักเองก็ได แตตองไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักดวย
ผูจัดการหอพักตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูดําเนินกิจการหอพัก
ตามมาตรา ๑๗

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

มาตรา ๑๔ ในกรณีใบอนุญาตใหตั้งหอพักสูญหายหรือ
ถูกทําลายในสารสําคัญใหเจาของหอพักแจงตอ
นายทะเบียน และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือ
ถูกทําลาย

มาตรา ๑๘ หอพักจะดําเนินกิจการได ตองมีผูจัดการ
หอพัก

มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดจัดการหอพัก เวนแตจะไดรับ
แตงตั้งจากเจาของหอพักและไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน
เจาของหอพักซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจะเปน
ผูจัดการหอพักเองก็ได แตตองไดรับใบอนุญาตใหเปน
ผูจัดการหอพักดวย

คงความตามหลักการมาตรา ๑๘
ของกฎหมายเดิม

คงความตามหลักการมาตรา ๑๔
ของกฎหมายเดิม
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มาตรา ๑๐ เจาของหอพักตองจัดใหมีระเบียบประจํา
หอพักซึ่งอยางนอยใหมีขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑการรับผูพัก
(๒) อัตราคาเชาหอพัก คาอาหารและคาบริการอื่นๆ
(๓) เวลาเขาออกหอพัก
(๔) การเยี่ยมผูพัก
(๕) การรักษาพยาบาล
(๖) การคางแรมที่อื่น
(๗) การหามผูพักมิใหกอความรําคาญแกผูอยู
ใกลเคียง
ระเบียบประจําหอพักใหใชไดเมื่อนายทะเบียน
ไดเห็นชอบแลว

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

ภาคผนวก ก
มาตรา ๒๘ ผูดําเนินกิจการหอพักตองจัดใหมีระเบียบ
ประจําหอพักปดประกาศไวโดยเปดเผยซึ่งอยางนอย
ใหมีขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑการรับผูพัก
(๒) อัตราคาเชาหอพัก เงินประกัน คาอาหาร
และคาบริการอื่น ๆ
(๓) เวลาเขาออกหอพักและระบบรักษาความ
ปลอดภัย
(๔) การเยี่ยมผูพัก
(๕) การรักษาพยาบาล
(๖) การคางแรมที่อื่น
(๗) การหามผูพักมิใหกอความรําคาญแกผูอยู
ใกลเคียง

มาตรา ๒๗ ใหนํามาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓
มาใชบังคับกับการออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
และการอุทธรณในกรณีดังกลาวโดยอนุโลม

มาตรา ๒๖ การขออนุญาตเปนผูจัดการหอพัก และ
การออกใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

เพิ่มเติมความโดยกําหนดใหผู
ประกอบกิจการหอพักมีอํานาจ
กําหนดระเบียบประจําหอพักโดย
ความเห็นชอบของนายทะเบียน
และหามมิใหผูพักเลนการพนัน
การเสพสิ่งเสพติดและสุรา รวมถึง
หามการมั่วสุม เพื่อควบคุมความ
ประพฤติที่ไมเหมาะสมแกวัยของ
ผูพักและเพื่อเปนการปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดตอผูพักอื่น

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

เพื่อใหการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมหอพักจะตองไดรับอนุญาต
กอนที่จะดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเปน

มาตรา ๑๗ การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก มาตรา ๓๐ การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก
ใหเจาของหอพักแจงเปนหนังสือตอนายทะเบียน
ผูดําเนินกิจการหอพักตองขออนุญาตเปนหนังสือจาก
ภายในเจ็ดวันกอนแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
นายทะเบียนและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

มาตรา ๑๖ เจาของหอพักตองจัดใหมีปายคําวา หอพัก
ชื่อของหอพัก และประเภทหอพักชายหรือหอพัก
หญิง เปนภาษาไทยขนาดใหญพอเห็นไดในระยะ
อันสมควรติดไว ณ หอพัก ในที่เปดเผยเห็นไดงาย
จากภายนอกอาคาร

เพิ่มเติมความโดยกําหนดยกเวน
ภาษีปายหอพักตามกฎหมายภาษี
อากร เพื่อเปนการสงเสริมกิจการ
หอพักที่ดําเนินการถูกตองตาม
กฎหมาย และจูงใจใหหอพักที่ยังไม
ดําเนินการไปดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมาย

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรา ๒๙ ผูดําเนินกิจการหอพักที่ไดรับใบอนุญาต
ตองจัดใหมีปายคําวา หอพัก ชื่อของหอพักและประเภท
หอพัก เปนภาษาไทยขนาดใหญพอเห็นไดในระยะ
อันสมควรติดไว ณ หอพักในที่เปดเผยเห็นไดงายจาก
ภายนอกอาคาร
ปายหอพักตามวรรคหนึ่ง ไดรับการยกเวนภาษี
ตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย

การแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักตองไดรับ
(๘) การหามเลนการพนัน การเสพยาเสพติดและ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สุรา รวมถึงการมั่วสุมดวย
(๙) รายชื่อผูดําเนินกิจการหอพักอยางนอยหนึ่งคน
ระเบียบประจําหอพักตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดเมื่อ
นายทะเบียนไดเห็นชอบแลว
การแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพัก ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนกอนจึงจะประกาศใช
บังคับได เวนแตหอพักตามมาตรา ๑๔ (๓) ไมตองขอ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
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แกไขอํานาจในการกําหนดแบบ
สมุดทะเบียนผูพักจากเดิมใหเปนไป
ตามกฎกระทรวง มาเปนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

เพิ่มเติมความโดยกําหนดแนวทาง
ในการเลิกกิจการหอพักตองมี
ขั้นตอนในการเลิกกิจการและไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน เพื่อ
เปนการคุมครองดูแลสิทธิของผูพัก

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีการเลิกกิจการหอพัก ตองไดรับ
ความเห็นชอบในการเลิกกิจการเปนหนังสือจากนายทะเบียน
ใหผูดําเนินกิจการหอพักปดประกาศการเลิกกิจการไว ณ
ที่เปดเผยในบริเวณหอพักไมนอยกวาสามสิบวันกอนเลิก
กิจการหอพัก และหามดําเนินกิจการหอพักตอไป
มาตรา ๓๒ ผูดําเนินกิจการหอพักและผูจัดการหอพักมี
หนาที่ดูแลสวัสดิภาพ และความเปนอยูของผูพักที่อยูใน
หอพักตามระเบียบของหอพักและหลักเกณฑอื่นตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

การคุมครองสวัสดิภาพของผูพัก

สาระสําคัญและเหตุผล

กอนแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เวนแตหอพักตาม
มาตรา ๑๔ (๓)ไมตองขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเขาเงื่อนไขตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองแสดงใบอนุญาต
ประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนดวย

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

มาตรา ๒๖ ผูจัดการหอพักตองจัดทําสมุดทะเบียน มาตรา ๓๓ ผูจัดการหอพักตองจัดทําสมุดทะเบียนผูพัก
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และอยางนอยใหมี
ผูพักตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
รายการ ดังตอไปนี้
อยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและอายุของผูพัก
(๑) ชื่อและอายุของผูพัก
(๒) ชื่อของโรงเรียนหรือสถานศึกษาของผูพัก
(๒) ชื่อของโรงเรียนหรือสถานศึกษาของผูพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

คงความตามหลักการมาตรา ๒๘
ของกฎหมายเดิม แตปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมคํา “ผูจัดการหอพัก” และ
“ผูดําเนินกิจการหอพัก” เพื่อให
สอดคลองกับนิยามตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๘ ผูจัดการหอพัก ตองไมรับหรือยอมใหบุคคล
ซึ่งขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
ทํางานในหอพัก และเฉพาะหอพักหญิงตองใชหญิง
เทานั้นเปนผูทํางานในหอพัก

มาตรา ๓๕ ผูดําเนินกิจการหอพักหรือผูจัดการหอพัก
แลวแตกรณี ตองไมรับหรือยอมใหบุคคลซึ่งขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
ทํางานในหอพัก และเฉพาะหอพักหญิงหรือ
หอพักสหศึกษาในสวนของผูพักที่เปนหญิงตองใช
หญิงเทานั้นเปนผูทํางานในหอพัก

คงความตามหลักการมาตรา ๓๐
ของกฎหมายเดิม กําหนดหนาที่ให
ผูดําเนินกิจการหอพักมีหนาที่ควบคุม
ดูแลเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของผูพัก
มิใหชายหญิงอยูปะปนกัน

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรา ๓๐ ผูจัดการหอพักตองควบคุมดูแลมิใหหญิงเขา มาตรา ๓๔ ผูจัดการหอพักมีหนาที่ควบคุมดูแลมิให
อยูในหอพักชาย และมิใหชายเขาอยูในหอพักหญิง
หญิงเขาอยูในหองพักชาย และมิใหชายเขาอยูใน
หองพักหญิง

(๓) ชื่อ และที่อยูของบิดามารดาและผูปกครอง
ผูพัก
ของผูพัก
(๔) วันที่เขาอยูในหอพักและวันที่ออกจากหอพัก
(๔) วันที่เขาอยูในหอพักและวันที่ออกจากหอพัก
(๕) ลายมือชื่อผูพัก
(๕) ลายมือชื่อผูพัก
การกรอกขอความลงในสมุดทะเบียนผูพัก ตองกรอก
รายละเอียดตามวรรคหนึ่ง หากมีการแกไข
ทุกรายการ แลวใหผูจัดการและผูพักลงลายมือชื่อไวดวย เปลี่ยนแปลงใหดําเนินการแกไขใหเปนปจจุบัน
ถารายการใดเขียนผิด หามลบ แตใหขีดฆา แก หรือตกเติม แลวใหผูดําเนิน กิจการหอพักและผูพักลงลายมือชื่อ
แลวใหผูจัดการหอพักและผูพักลงลายมือชื่อกํากับไว
กํากับไว

(๓) ชื่อ และที่อยูของบิดามารดาและผูปกครองของ

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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กําหนดใหนายทะเบียน พนักงาน
เจาหนาที่ ผูวาราชการจังหวัด มี
อํานาจในการควบคุมหอพัก โดยการ
เขาไปตรวจตราหอพักหรือสถานที่
อื่นที่มี ผูพักอาศัยอยู เพื่อใหปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๔
การควบคุมกิจการหอพัก
มาตรา ๓๑ นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
เขาไปในหอพักในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
พระอาทิตยตก เพื่อตรวจตราควบคุมใหการปฏิบัติได
(๑) เขาไปในหอพักระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคลที่อยูในสถานที่นั้น พระอาทิตยตก เพื่อตรวจและควบคุมใหการปฏิบัติ
ตองใหความสะดวกตามสมควร
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยบุคคลที่อยูใน
สถานที่นั้นตองใหความสะดวกตามสมควร

สาระสําคัญและเหตุผล

เพิ่มเติมโดยกําหนดหอพักเมื่อได
รับรองมาตรฐานแลวอาจไดรับการ
สิทธิประโยชนในเรื่องการ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษีในเรื่อง
ตางๆ สิทธิประโยชนในเรื่องคา
สาธารณูปการ หรือไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
วิชาการ และอื่นๆ

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

มาตรา ๓๗ หอพักตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๔)
เมื่อไดรับการรับรองมาตรฐานหอพัก อาจไดรับ
สิทธิประโยชนและการสนับสนุนจากรัฐ ดังตอไปนี้
(๑) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีอากร และ
คาธรรมเนียม
(๒) คาสาธารณูปโภค
(๓) การอุดหนุนดานการเงินหรือวัสดุอุปกรณ
(๔) การสนับสนุนดานวิชาการ และอื่นๆ

ภาคผนวก ก
คงความตามหลักการมาตรา ๒๙
ของกฎหมายเดิม

มาตรา ๒๙ เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพัก
ตกอยูหรือจะตกอยูในอันตรายเพราะเหตุเจ็บปวยหรือ
เหตุอื่นใดก็ตาม ใหผูจัดการหอพักแจงใหบิดามารดา
หรือผูปกครองของผูพักทราบโดยดวน
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มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูพักตกอยูหรือจะตกอยูในอันตรายเพราะเหตุเจ็บปวย
หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ใหผูจัดการหอพักแจงใหบิดา
มารดาหรือผูปกครองของผูพักทราบโดยดวน

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

มาตรฐานหอพัก

(๒) เรียกผูดําเนินกิจการหอพัก ผูจัดการหอพัก หรือ
บุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการหอพัก
(๓) สั่งใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการหอพัก
ในกรณีจําเปนหรือมีเหตุอันควรเชื่อวาหอพักใดมิได
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจ
เขาไปตรวจหอพักนอกเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
เจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีจําเปน นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน
มีอํานาจเขาไปตรวจหอพักนอกเวลาดังกลาวใน
วรรคหนึ่งไดนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งเขาตรวจหอพักจะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบ
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวงและพรอมที่จะแสดง
ไดดวย

มาตรา ๓๙ เมื่อปรากฏวาผูดําเนินกิจการหอพักหรือ
มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏวาเจาของหอพักหรือ
ผูจัดการหอพัก แลวแตกรณี
ผูจัดการหอพัก แลวแตกรณี
(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗
(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือ
(๒)ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน โดยไมมี
มาตรา ๒๐
(๒) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตาม เหตุผลอันสมควร
(๓) ดําเนินกิจการหอพักเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๓) ดําเนินกิจการหอพักเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี หรือเปนภัยตอ
ประเทศชาติ

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

หลักการคงตามความมาตรา ๓๓
ของกฎหมายเดิม แตปรับเปลี่ยนจาก
“เจาของหอพัก” เปน “ผูดําเนิน
กิจการหอพัก” เพื่อใหสอดคลองกับ
นิยามตามพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญและเหตุผล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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หลักการคงตามความมาตรา ๓๔
ของกฎหมายเดิม แตปรับเปลี่ยนจาก
“เจาของหอพัก” เปน “ผูดําเนิน
กิจการหอพัก” เพื่อใหสอดคลองกับ
นิยามตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อ
ควบคุมการดําเนินกิจการใหเปนไป
ตามกฎหมาย
กําหนดใหเมื่อกรรมการ อนุกรรมการ
ผูวาราชการจังหวัด นายทะเบียน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ในขณะปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา
เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขา
ควบคุมหรือดําเนินกิจการหอพักนั้น หรือถาเห็นสมควร
จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งหอพัก หรือใบอนุญาตให
เปนผูจัดการหอพักโดยอนุมัติจากคณะกรรมการก็ได
คาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม
หรือดําเนินกิจการหอพักใหผูดําเนินกิจการหอพักเปน
ผูจาย
มาตรา ๔๐ ในการสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม
หรือดําเนินกิจการหอพักตามมาตรา ๓๙ ใหนายทะเบียน
แจง คําสั่งเปนหนังสือใหผูดําเนินกิจการหอพัก หรือ
ผูจัดการหอพักทราบ
เมื่อนายทะเบียนไดแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว
หามมิใหผูดําเนินกิจการหอพักหรือผูจัดการหอพัก
ดําเนินกิจการตอไป เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให
กรรมการ อนุกรรมการ ผูวาราชการจังหวัด นายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

มาตรา ๓๔ ในการสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม
หรือดําเนินกิจการหอพัก ใหนายทะเบียนแจงคําสั่ง
เปนหนังสือใหเจาของหอพักและผูจัดการหอพักทราบ
เมื่อนายทะเบียนไดแจงคําสั่งตามวรรคกอนแลว
หามมิใหเจาของหอพักและผูจัดการหอพักดําเนิน
กิจการตอไป เวนแตจะไดรับมอบหมายจาก
นายทะเบียน

สาระสําคัญและเหตุผล

นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่
เขา ควบคุมหรือดําเนินกิจการหอพักนั้น หรือถา
เห็นสมควรจะสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
หรือใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีก็ได
คาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม
หรือดําเนินกิจการหอพัก ใหเจาของหอพักเปนผูจาย

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

มาตรฐานหอพัก
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มาตรา ๓๖ เจาของหอพักผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ มาตรา
๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือผูจัดการหอพักผูใด
ฝาฝนมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท

มาตรา ๓๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๙ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรา ๔๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งพันบาท จนกวาจะเลิกใช

มาตรา ๔๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งพันบาทจนกวาจะดําเนินการใหถูกตอง

มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
เพิ่มอัตราโทษจําคุกและปรับให
มาตรา ๔๒ ผูใดดําเนินกิจการหอพักโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก สูงขึ้นเพื่อเปนการปองปรามมิให
ผูดําเนินกิจการหอพักกระทําผิด
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

107

108

มาตรา ๓๗ ผูจัดการหอพักผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา
๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

ภาคผนวก ก
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการหอพักซึ่งกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ถาการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ
การกระทํา หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปน
หนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้นๆ ดวย

มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)

กําหนดใหกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลซึ่งกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ
ดวย ถาการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การ
กระทํา หรือไมสั่งการ หรือไม
กระทําการอันเปนหนาที่ของผูนั้น

สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)

................................................
นายกรัฐมนตรี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๕๑ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๐๗ ใหคงใชบังคับตอไป
ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี
การออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ใหหอพักที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ.๒๕๐๗ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนหอพักตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๙ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อไดเปรียบเทียบแลวใหสิทธิ
ในการดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นเปนอันระงับไป

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)
สาระสําคัญและเหตุผล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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อัตราคาธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
๒๐๐ บาท
๒.ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
๑๐๐ บาท
๓. การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
๑๐๐ บาท
๔. การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ๕๐ บาท
๕. ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
๒๐ บาท
๖. ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ๒๐ บาท

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(กฎหมายปจจุบัน)
อัตราคาธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
๑,๐๐๐ บาท
๒. ใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการการหอพัก ๑,๐๐๐ บาท
๓. ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
๕๐๐ บาท
๔. การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
๕๐๐ บาท
๕. การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการหอพัก ๕๐๐ บาท
๖. การตอใบอนุญาตผูจัดการหอพัก
๒๐๐ บาท
๗. ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งหอพักหรือ
๒๐๐ บาท
ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการหอพัก
๘. ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
๑๐๐ บาท

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …
(กฎหมายใหม)
สาระสําคัญและเหตุผล

มาตรฐานหอพัก
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มาตรฐานหอพัก

กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก
พ.ศ. ๒๕๔๙
- ประกาศกรมประชาสงเคราะห เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตให
หอพักแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตราคาเชา คาอาหาร และ
คาบริการอื่นๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม

112
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑ เมษายน ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๔(๔) มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
วรรคสอง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย อ อกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑ เมษายน ๒๕๔๙

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย
สถาบันมหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจ
หนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความวา ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่ง
มีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น
“ศูน ยการเรียน” หมายความวา สถานที่เรียนที่ห นวยงานจั ดการศึกษานอกโรงเรี ย น
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห หรือ
สถาบันสังคมอื่น เปนผูจัด
หมวด ๑
ลักษณะและสุขลักษณะของหอพัก
ขอ ๓ ใหผูซึ่งอยูระหวางการศึกษาในระดับไมสูงกวาปริญญาตรีและเขาอยูในหอพัก
โดยใหทรัพยสินตอบแทนเปน “ผูพัก” ตามมาตรา ๓
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูซึ่งมีอายุเกินยี่สิบหาปบริบูรณ หรือผูซึ่งสมรสแลว
ตามกฎหมาย
ขอ ๔ ใหหอพักของสถานศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถานศึกษานั้น
เขาพักเปนหอพักตามมาตรา ๔(๔)
ขอ ๕ หองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา และหองสวมของหอพัก
ตองมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ และตองมีสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
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(๑) หองนอนตองมีขนาดความจุอากาศไมนอยกวาเกาลูกบาศกเมตรตอผูพักหนึ่งคน
ผูพักที่มีอายุต่ํากวาสิบปสองคนใหนับเปนหนึ่งคน
(๒) หองตอนรับผูเยี่ยมเยียนและหองอาหารตองมีพื้นที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูพัก
(๓) แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หมวด ๒
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต
ขอ ๖ ผูใดประสงคจะตั้งหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(ง) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ฉ) ระเบียบประจําหอพัก
(ช) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
(๒) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ข) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
ภาคผนวก ข

115

มาตรฐานหอพัก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑ เมษายน ๒๕๔๙

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(ฉ) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(ช) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ของผูแทนนิติบุคคล
ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ซ) ระเบียบประจําหอพัก
(ฌ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
ขอ ๗ เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบความถูกตองของคําขอ หลักฐานและเอกสาร และ
ตรวจสอบอาคารที่ใ ชเปนหอพักแลวเห็นวาเปนไปตามหลั กเกณฑที่กําหนดในขอ ๕ ใหออก
ใบอนุญาตใหตั้งหอพักตามแบบ พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้
ในการตรวจสอบอาคารตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจขอความรวมมือจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหชวยตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ของตนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยก็ได
ขอ ๘ ผูใดประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๓
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการหอพัก
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐
(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกิน
หกเดือน จํานวน ๒ รูป
ขอ ๙ เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบคําขอ หลักฐานและเอกสารที่ผูขอรับใบอนุญาตได
ยื่นไวตามขอ ๘ แลว เห็นวาถูกตองและครบถวน ใหออกใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักตาม
แบบ พ. ๑-๔ ทายกฎกระทรวงนี้
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ขอ ๑๐ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังจากไดออกใบอนุญาตแลววา หลักฐานและ
เอกสารที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๖ หรือขอ ๘ ไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหนายทะเบียน
มีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ ตอไป
ขอ ๑๑ การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอนายทะเบียน
ตามแบบ พ. ๑-๕ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๒ การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ
นายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๖ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๓ การขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน
หมวด ๓
แบบสมุดทะเบียนผูพ ัก และแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๔ สมุดทะเบียนผูพักใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๗ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๕ บัตรประจําตัวนายทะเบียนใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๘ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๖ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๙ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๗ รูปถายติดบัตรประจําตัวใหใชรูปถายครึ่งตัว หนาตรง แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
หรือเครื่องแบบพิธีการไมสวมหมวก ขนาด ๒.๕ × ๓ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน
กอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ขอ ๑๘ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูออกบัตรประจําตัว
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่หอพัก ตั้งอยูเปนผูออก
บัตรประจําตัวนายทะเบียนทองที่นั้น
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ขอ ๑๙ ใหนายทะเบียนแตละจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ในแตละ
จังหวัด
ขอ ๒๐ ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ เ ด็ ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหมีอํานาจ
ปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยหอพักไดทั่วราชอาณาจักร
ขอ ๒๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหใชไดหาปนับแตวันออกบัตร
หมวด ๔
อัตราคาธรรมเนียม
ขอ ๒๒ ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(๒) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
(๓) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(๔) การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
(๕) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(๖) ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐
๒๐
๒๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวและยังอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน
ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอ
แตกตางไปจากคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมได
ตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
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ขอ ๒๔ ผูใดไดรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักหรือเปนผูจัดการหอพักอยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหใบอนุญาตดังกลาวใชไดจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ขอ ๒๕ หอพักที่ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ กอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๕(๓) เปนเวลาสามปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
หอพักที่ไดรับยกเวนการปฏิบัติตามขอ ๕(๓) ตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามขอ ๓ ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
ในกรณีที่มีการฝาฝนขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๓๒ ตอไปได
ขอ ๒๖ บั ต รประจํ า ตั ว นายทะเบี ย นและพนั ก งานเจ า หน า ที่ ที่ อ อกตามความใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหคง
ใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุหรือมีบัตรใหมตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
วัฒนา เมืองสุข
(นายวัฒนา เมืองสุข)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
และสุขลักษณะของหอพัก หลักเกณฑและวิธีการขอ การออก และการตออายุใบอนุญาต และแบบ
สมุดทะเบียนผูพัก บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยหอพักใช
บังคับมานานแลวไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการเพื่อ
ปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยหอพักไดกําหนดไวในกฎกระทรวงหลายฉบับทําใหไมสะดวกในการ
ตรวจสอบและนําไปใชในการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป สมควรปรับปรุง
การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวในฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกรมประชาสงเคราะห
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหหอพักแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตราคาเชา คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม

โดยที่กรมประชาสงเคราะห และสมาคมผูดําเนินงานหอพักเห็นวา เพื่อใหเปนมาตรฐาน
และปองกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูพัก และเจาของ
หอพักโดยทั่วไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
กรมประชาสงเคราะห จึงไดวางหลักเกณฑสําหรับพนักงานเจาหนาที่ ในการพิจารณาอนุญาตให
หอพักแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตราคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ
ใหสูงขึ้นกวาเดิมไวดังนี้ คือ
1. หอพักที่ขอเพิ่มคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ ในการขออนุญาตแกไข
เพิ่มเติมระเบียบประจําหอพัก ตองปรากฏวาหอพักนั้นไดใชระเบียบเดิมกอนขออนุญาตแกไข
เพิ่มเติมไมนอยกวา 1 ปมาแลว ยกเวนถาไมถึง 1 ป ใหพิจารณาในกรณีพิเศษ
1.1 หอพักที่ไดทําการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดบริการอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
ที่กฎหมายกําหนดใหแกผูพัก จนไดรับความสะดวกสบายกวาที่เปนอยูเดิมอยางเห็นไดชัดแจง และ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดจนการจัดบริการพิเศษใหแกผูพักดังกลาวนั้น ตองปรากฏวาหอพัก
ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนประจําตลอดมา
1.2 หอพักไดรับความกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ
ราคาสินคาในทองตลาด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งคาจางแรงงานสูงขึ้น ทําใหหอพักมี
รายจายสูงกวาที่เคยเปนอยู จนอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการหอพัก
1.3 หอพักมีเหตุผลอื่นใดที่กรมประชาสงเคราะหพิจารณาเห็นสมควร
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2. การขอเพิ่มคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่น ๆ ในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
ประจําหอพัก จะกําหนดใหเกินกวารอยละ 30 ของอัตราเดิมมิได เวนแตหอพักใดไดใชระเบียบ
ประจําหอพักเดิมมาแลวเกินกวา 3 ปขึ้นไป อาจพิจารณาใหเพิ่มอัตราคาเชาหอพัก คาอาหาร และ
คาบริการอื่น ๆ เกินกวารอยละ 30 แตอยางสูงไมเกินรอยละ 50 หรือไมเกินกวาอัตราคาเชาหอพัก
ในบริเวณใกลเคียงกัน และอยูในมาตรฐานเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง
โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2525 เปนตนไป จึงประกาศมา
ใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2525
(ลงชื่อ) ประมูล จันทรจํานง
(นายประมูล จันทรจํานง)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
นายทะเบียนหอพักกรุงเทพมหานคร
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับหอพัก
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖/๒๕๓๘ เรื่อง กําหนดจํานวนคนตอพื้นที่
ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป

ภาคผนวก ข

123

มาตรฐานหอพัก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕ / ๒๕๓๘
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ประกาศใหกิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ
คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ
การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๖) การประดิษ ฐเ ครื่อ งใชห รือ ผลิต ภัณ ฑอื่น ๆ จากเปลือ กหอย กระดูก สัต ว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
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๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิ ต การหมั ก การสะสมปลาร า ปลาเจ า กุ ง เจ า ยกเว น การผลิ ต เพื่ อ
บริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว
พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุ
กระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
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(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๒๒)การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต แปง มัน สํา ปะหลัง แปง สาคูห รือ แปง อื่น ๆ ในทํา นองเดีย วกัน
ดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุย
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
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๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ
(๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน(๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะ
อื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผาเบรค ผาคลัช
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิว้ หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
(๓) การประดิ ษ ฐ ไ ม หวาย เป น สิ่ ง ของด ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ การพ น การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม
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(๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษตางๆ
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
(๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๔) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การจัด ใหมีก ารเลน สเก็ต โดยมีแ สงหรือเสีย งประกอบหรือ การเลน อื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๐) การประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม ทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการ
ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
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๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ
(๗) การผลิตชอลค ปูนพลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน
ผาเบรค ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสาร
ตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
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(๓) การผลิ ต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามัน ปโตรเลี่ย มหรือผลิตภัณ ฑ
ปโตรเลี่ยมตางๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอีเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลคโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบพิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
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(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

อาทิตย อุไรรัตน
(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๖ / ๒๕๓๘
เรื่อง กําหนดจํานวนคนตอจํานวนพืน้ ที่ของอาคารที่พักอาศัย
ที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป
------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
"อาคารที่พักอาศัย" หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวัน
และกลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว และใหหมายความรวมถึงโรงเรือน
บานพัก อาศัย โรงแรม หอพั ก อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่มีลักษณะเดี ยวกันที่สรางขึ้นตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
ขอ ๒ อาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยูเกินกวาหนึ่งคนตอพื้นที่สามตารางเมตรถือวามีคนอยู
มากเกินไป
ขอ ๓ ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
อาทิตย อุไรรัตน
(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
- กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
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กฎกระทรวง
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕(๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใ ห ใ ช บัง คับ เมื่อ พน กํา หนดหกสิบ วั น นับ แตวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา
สวนของอาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรั บผูพิการหรือทุ พพลภาพ และ
คนชรา
“ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตาง
ระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน
“พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกตางไปจาก
พื้นผิว และสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได
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“ความกว า งสุ ท ธิ ” หมายความว า ความกว า งที่ วั ด จากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง โดย
ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง
ขอ ๓ อาคารประเภทและลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ ต อ งจั ด ให มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
สํ า หรั บ ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริ เ วณที่ เ ป ด
ใหบริการแกบุคคลทั่วไป
(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถาน
ของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือที่มีพื้นที่สวนใด
ของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนยการคาหางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
หมวด ๑
ปายแสดงสิง่ อํานวยความสะดวก
ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
(๓) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา
ขอ ๕ สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีน้ําเงิน
หรือเปนสีน้ําเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว
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ขอ ๖ ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอง
มีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน และตองจัดใหมีแสงสองสวาง
เปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน
หมวด ๒
ทางลาดและลิฟต
ขอ ๗ อาคารตามขอ ๓ หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับ
ภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ใหมี
ทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา
ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่น
(๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกชวง
รวมกันตั้งแต ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน ๑:๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร
ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด
(๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา ๕๐
มิลลิเมตร และมีราวกันตก
(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีราวจับทั้งสองดานโดย
มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น
(ข) มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๔๐ มิลลิเมตร
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(ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(ง) ราวจับด านที่ อยู ติดผนังใหมีระยะหางจากผนัง ไมนอยกวา ๕๐ มิ ลลิเมตร
มีความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ
(จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปน
อุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา
๓๐๐ มิลลิเมตร
(๘) มี ป า ยแสดงทิ ศ ทาง ตํ า แหน ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของอาคารที่ ค นพิ ก ารทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร
(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา
ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร
ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น มีระบบ
ควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย
และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวก
ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราใชได
ขอ ๑๐ ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดที่มีลักษณะเปนหองลิฟต ตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา
๑,๔๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และตองมีระบบแสง
เพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร
(๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว
๙๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
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(๔) ปุมกดเรียกลิฟ ต ปุมบังคับลิฟต และปุมสั ญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีลัก ษณะ
ดังตอไปนี้
(ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้น
ไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณี
ที่หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไว
ทุกปุมเมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) (ข)
(ค) และ (ง)
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตาง ๆ เมื่อลิฟตหยุด และขึ้นหรือลง
(๗) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหนาประตูลิฟตและติดอยูใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(๘) ในกรณีที่ลิฟตขัดของใหมีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง เพื่อให
คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ และใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณ
ใหคนพิการทางการไดยินไดทราบวาผูที่อยูขางนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและกําลังใหความ
ชวยเหลืออยู
(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได โดยตองอยู
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟต
ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ
หมวด ๓
บันได
ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชได
อยางนอยชั้นละ ๑ แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
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(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗)
(๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว
เหลือความกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได ในกรณีที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
(๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง
(๗) มี ป า ยแสดงทิ ศ ทาง ตํ า แหน ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของอาคารที่ ค นพิ ก ารทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อม
ระหวางชั้นของอาคาร
หมวด ๔
ที่จอดรถ
ขอ ๑๒อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อยางนอยตามอัตราสวน ดังนี้
(๑) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน
(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน
(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชราอยางนอย ๒ คั น และเพิ่มขึ้น อีก ๑ คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันที่เ พิ่มขึ้น
เศษของ ๑๐๐ คัน ถาเกินกวา ๕๐ คัน ใหคิดเปน ๑๐๐ คัน
ขอ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออก
อาคารใหมากที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ
รูปผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกวางไมนอยกวา
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๙๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตําแหนงที่
เห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๔ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา
กวางไมนอยกวา ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร และจัดใหมีที่วางขาง
ที่จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ
หมวด ๕
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร
ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นล้ําออกมา
เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีทอี่ ยูต า งระดับ
ตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช
อาคารรวมกัน จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น และจากอาคาร
แตละอาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมลื่น และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท ถาฝาเปนแบบตะแกรง
หรือแบบรู ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน ๑๓ มิลลิเมตร
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน
(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส
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(๔) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน โดยไม
กีดขวางทางเดิน และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู
หางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ปายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน ตองมีความสูงจากพื้นทางเดิน ไมนอยกวา
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๖) ในกรณี ที่ พื้น ทางเดิ น กับพื้ น ถนนมีร ะดั บตางกั น ให มีพื้น ลาดที่ มี ค วามลาดชั น
ไมเกิน ๑:๑๐
ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
หมวด ๖
ประตู
ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓ ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปดปดไดงาย
(๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และให
ขอบทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก
(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๔) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียง
ตองมีพื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับ
ราวจับตามขอ ๘ (๗) (ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้น
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตู
บานเปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับ
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ตามแนวนอน ดานนอกประตูราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๙๐๐ มิลลิเมตร ยาวไปตามความกวางของประตู
(๖) ในกรณีที่ประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก ใหติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่
สังเกตเห็นไดชัด
(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลักอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจ
ทําใหประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใช
ระบบอัตโนมัติ
หมวด ๗
หองสวม
ขอ ๒๐อาคารตามขอ ๓ ที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิ การหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไ ดอยางน อย ๑ หองในหองสวมนั้นหรือจะ
จัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมี
หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง
ขอ ๒๑หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผาน
ศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางได
ไมนอยกวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนา
หองสวมลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด ๖
(๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะ
เปนทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมลื่น
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(๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้งเพื่อที่จะไมใหมี
น้ําขังบนพื้น
(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร
มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงไดและ
ที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลาง
โถส ว มถึ ง ผนั ง ไม น อ ยกว า ๔๕๐ มิ ล ลิ เ มตร แต ไ ม เ กิ น ๕๐๐ มิ ล ลิ เ มตร ต อ งมี ร าวจั บ ที่ ผ นั ง
สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถ
เขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน ๕๐๐
มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่มีลักษณะตาม (๗)
(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและ
แนวดิ่ง โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๗๐๐ มิลลิเมตร และใหยื่นล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๓๐๐ มิลลิเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาว
วัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข)
อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได
(๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อ
กางออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหาง
จากขอบของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา
๕๕๐ มิลลิเมตร
(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่นๆ
ภายในหองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูที่อยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือ
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ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใชงานไดสะดวก
(๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ใต อ า งล า งมื อ ด า นที่ ติ ด ผนั ง ไปจนถึ ง ขอบอ า งเป น ที่ ว า ง เพื่ อ ให เ ก า อี้ ล อ
สามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร และตองอยูใน
ตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๘๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง
(ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ขอ ๒๒ ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวม
ที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก ห อ งสว มสํ า หรับ บุ ค คลทั่ว ไปตามวรรคหนึ่ง หากได จั ด สํ า หรั บ ผู ช ายและผู ห ญิ ง
ตางหากจากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาใน
ตําแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย
ขอ ๒๓ ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพืน้ อยางนอย ๑ ที่ โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับดานขาง
ของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐
มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘(๗)(ก) และ(ข)
หมวด ๘
พื้นผิวตางสัมผัส
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
ที่พื้นบริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือ
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บันไดที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม โดย
มีขนาดกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดิน
ของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตน
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
แตไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยู
หางจากขอบของชานชาลาไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร
หมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ขอ ๒๖ อาคารตามข อ ๓ ที่ เ ปน โรงมหรสพหรื อ หอประชุ ม ตอ งจั ด ให มี พื้ น ที่ เ ฉพาะ
สําหรับเกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุกๆ จํานวน ๑๐๐ ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาด
ความกวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตรตอหนึ่งที่อยูใน
ตําแหนงที่เขาออกได
ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง ขึ้นไป ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก
๑๐๐ หอง โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เปนเสียง
และแสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น
เพื่อใหผูที่อยูภายในหองพักทราบ และมีสวิตชสัญญาณแสงและสวิตชสัญญาณเสียงแจงภัยหรือ
เรียกใหผูที่อยูภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก
(๓) มีแ ผนผังตางสั มผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิ การหรือทุ พพลภาพ และ
คนชราเขาใชได มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟ
โดยติดไวที่กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
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(๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
ขอ ๒๘ หองพั กในโรงแรมที่ จัด สําหรับผูพิก ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมี ที่
อาบน้ําซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ที่อาบน้ําแบบฝกบัว
(ก) มี พื้ น ที่ ว า งขนาดความกว า งไม น อ ยกว า ๑,๑๐๐ มิ ล ลิ เ มตร และความยาว
ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๕๐๐ มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร
และมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับ
ในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ที่อาบน้ําแบบอางอาบน้ํา
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร โดย
ปลายดานลางอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาว
อยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ ง และยาวไปจนจดผนัง
หองอาบน้ําดานทายอางอาบน้ํา
ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเป นราวตอเนื่องกัน ก็ได และมีลักษณะตามที่
กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
(๓) สิ่งของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐๐
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง หรือ
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ดัดแปลงอาคาร หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและไดดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
แลว กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
(๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร
(๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไว
กอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการใชอาคารที่
เขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑
ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕
ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก

ชิดชัย วรรณสถิตย
(ชิดชัย วรรณสถิตย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
อาคารบางประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อให
บุคคลดังกลาวมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออื่น และการสงเคราะหจากรัฐ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยโดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการควบคุ ม อาคารออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ
---------------------------ขอ ๑ ผู ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ต รวจสอบต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะและไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนบุคคลธรรมดา
(ก) มีสัญชาติไทย
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(ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรหรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี
(ค) ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง
(ง) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอน
วันขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(๒) ถาเปนนิติบุคคล
(ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตอง
เปนของผูมีสัญชาติไทย และมีผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการทั้งหมด
(ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรหรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี
(ค) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองผาน
การอบรมหลั ก สูตรเกี่ย วกั บวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง
(ง) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลตาม (ค) ตองไมเคยถูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
สมาชิกในคณะผูบริ หารของนิติบุคคล ไดแ ก หุน สวนผู จัดการ กรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ หรือผูบริหารตําแหนงอื่นที่มีหนาที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร
หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึน้ ทะเบียน
------------------------------ขอ ๒ การขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบตามขอ ๑ ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ต.๑ ทาย
กฎกระทรวง พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุม
อาคารโดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงาน
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โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูขอขึ้นทะเบียนมีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูก็ได
ขอ ๓ ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอตามขอ ๒ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคุณสมบัติ
และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอของผูขอขึ้นทะเบียน และเสนอคําขอพรอมดวยความเห็นตอ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยเสนอผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอขึ้นทะเบียนนั้น
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากเจาหนาที่ตามขอ ๓
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นควรใหรับขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบใหมีหนังสือ
แจงใหผูขอขึ้นทะเบียนนั้นทราบเพื่อจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยตามขอ ๕
ใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยสงผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูขอ
ขึ้นทะเบียนมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูก็ได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารไดรับสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัย ตาม
วรรคสองแลว ใหประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหผูขอ
ขึ้ น ทะเบี ย นโดยไม ชั ก ช า ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น สามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย และ
กรมธรรมประกันภัย
ในกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนไมจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคสองโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของใหคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทราบ ใหถือวาผูขอขึ้นทะเบียนไมประสงคที่จะยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอีกตอไป
หนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นให มี อ ายุ ส องป นั บ แต วั น ที่ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการ
ขึ้นทะเบียนและเปนไปตามแบบ รต.๑
ขอ ๕ สัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยที่ผูขอขึ้นทะเบียนจะตองจัดสงใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคารตามขอ ๔ จะตองเปนการประกันความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจาก
ความบกพรองของผูขอขึ้นทะเบียนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผูตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง และ
ไมนอยกวาสองลานบาทตอปและมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป
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ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติไมรับขึ้นทะเบียน ใหมีหนังสือแจง
มติไมรับขึ้นทะเบียนพรอมดวยเหตุผลใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติไมรับขึ้นทะเบียน
ขอ ๗ ผูตรวจสอบที่ประสงคจะขอตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหยื่นคําขอ
ต อ อายุ ห นั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นตามแบบ ต.๒ ท า ยกฎกระทรวงนี้ พร อ มด ว ยเอกสาร
หลัก ฐานตามที่กํา หนดไวใ นคํา ขอนั้น ตอ คณะกรรมการควบคุม อาคารไมนอ ยกวา หกสิบ วัน
กอนวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุ โดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้น
ตั้งอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูก็ได และเมื่อไดยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการ
ขึ้นทะเบียนแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาคณะกรรมการควบคุมอาคารจะสั่งไมอนุญาตให
ตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้น
ใหนําขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับกับการพิจารณาใหตออายุหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม
การอนุญาตใหตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจะกระทําโดยแสดงไวในรายการ
ทายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้น หรือจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหใหมก็ได
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ขอตออายุตามวรรคหนึ่งใหมีอายุสองปนับจากวันที่
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ
ขอ ๘ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญใหผูตรวจสอบยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบ ต.๓ ทาย
กฎกระทรวงนี้พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุม
อาคาร โดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูก็ได
ในการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ใหออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ตามแบบหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเดิ ม แต ใ ห ร ะบุ คํ า ว า “ใบแทน” ด ว ยตั ว อั ก ษรสี แ ดง
ไวดานหนา และใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารดวย
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ขอ ๙ นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุที่กําหนดไวในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแลว
การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบตาย
(๒) นิติบุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล
(๓) คณะกรรมการควบคุมอาคารสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
หมวด ๓
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
--------------------------ขอ ๑๐ ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดวามีกรณีที่เขาขาย
ที่จ ะเพิกถอนการขึ้ น ทะเบีย นตามขอ ๑๑ ใหผูอํา นวยการสํานัก ควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการควบคุม
อาคารเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน โดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง ภายในหกสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยังไมไดเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการควบคุมอาคาร คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจนําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารได
ขอ ๑๑ คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อปรากฏวา
(๑) ผูตรวจสอบขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๑
(๒) ผูตรวจสอบแสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอขึ้นทะเบียนหรือคําขอ
ตออายุการขึ้นทะเบียนในสวนที่เปนสาระสําคัญ
(๓) สัญญาประกันภัยตามขอ ๕ สิ้นอายุความคุมครองไมวาดวยเหตุใด
(๔) ผูตรวจสอบกระทําการที่เปนการฝาฝนขอ ๑๕
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(๕) ผูตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
อันเปนเท็จหรือทําการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารโดยไมไดพิจารณาให
เปนไปตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ ๑๘
(๖) ผู ต รวจสอบมี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ มี พ ฤติ ก ารณ ที่ ไ ม สุ จ ริ ต หรื อ
หยอนความสามารถในการดําเนินการเปนผูตรวจสอบ
(๗) ผู ต รวจสอบกระทํ า การที่เ ปน การฝ าฝน หรือไมปฏิบั ติต ามกฎกระทรวงนี้แ ละ
คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาเห็นสมควรใหเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ขอ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารไดมีมติใหเพิกถอนบุคคลใดออกจากทะเบียน
การเป น ผู ต รวจสอบแล ว ให แ จ ง ผู นั้ น ทราบเพื่ อ ส ง หนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นคื น ให แ ก
คณะกรรมการควบคุมอาคารภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
โดยสงคืนผานผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูก็ได
หมวด ๔
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
--------------------------------ขอ ๑๓ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตาม
รายละเอียดการตรวจสอบตามขอ ๑๗ ใหกระทําทุกระยะหาป
(๒) การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
ตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําขึ้น
ตามขอ ๑๔(๒) ใหกระทําในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปนประจําทุกป
ขอ ๑๔ ภายใตบังคับขอ ๑๗ ในการตรวจสอบใหญทุกครั้ง ผูตรวจสอบตองจัดใหมี
(๑) แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร รวมทั้ง
คูมือปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อเปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการ
บันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคาร
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(๒) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป รวมทั้งแนวทาง
การตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อประโยชนในการตรวจสอบอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคารประจําป
ขอ ๑๕ ผูตรวจสอบตองไมดําเนินการตรวจสอบอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารที่ ผู ต รวจสอบ หรื อ คู ส มรส พนั ก งานหรื อ ตั ว แทนของผู ต รวจสอบเป น
ผูจัดทําหรือรับผิดชอบในการออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณสวน
ตางๆ ของโครงสรางอาคาร การควบคุมงาน การกอสราง หรือการติดตั้งอุปกรณประกอบของ
อาคาร
(๒) อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส เปนเจาของหรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
อาคารหรือใชเปนสถานประกอบการ
ขอ ๑๖ เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ในกรณีที่อาคารซึ่งตองทําการตรวจสอบเป น
อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอํานาจหนาที่ในการจัดให
มีและดําเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงนี้แทนเจาของหองชุด ทั้งในสวนที่เปน
ทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
ขอ ๑๗ การตรวจสอบอาคารและอุ ป กรณป ระกอบของอาคารอยา งนอยต องทํ า การ
ตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้
(ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
(ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
(ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร
(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร
(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร
(ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร
(ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
(๒) การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร
(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
(๑) ระบบลิฟต
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(๒) ระบบบันไดเลื่อน
(๓) ระบบไฟฟา
(๔) ระบบปรับอากาศ
(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
(๑) ระบบประปา
(๒) ระบบระบายน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
(๓) ระบบระบายน้ําฝน
(๔) ระบบจัดการมูลฝอย
(๕) ระบบระบายอากาศ
(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
(ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
(๑) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
(๒) เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน
(๓) ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน
(๔) ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
(๕) ระบบลิฟตดับเพลิง
(๖) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
(๗) ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
(๘) ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง
(๙) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(๑๐)ระบบปองกันฟาผา
(๓) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใช
อาคาร
(ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
(ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน
(ค) สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม
(๔) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
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(ก) แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
(ข) แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร
(ค) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
(ง) แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร
ขอ ๑๘ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามขอ ๑๗ ใหผูตรวจสอบ
พิจารณาถึงหลักเกณฑหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หลั ก เกณฑ ต ามที่ ไ ด กํา หนดไวใ นกฎหมายว าดว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคารนั้น หรือ
(๒) มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สภาสถาปนิก
ขอ ๑๙ ในการตรวจสอบอาคารและอุ ป กรณ ป ระกอบของอาคารไม ว า จะเป น การ
ตรวจสอบใหญหรือการตรวจสอบประจําป ใหผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพ
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่ทําการตรวจสอบนั้นใหแกเจาของอาคาร
ในกรณีที่ผูตรวจสอบพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบาง
รายการไมผานหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ใหผูตรวจสอบจัดทําขอเสนอแนะ
ในการแกไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารหรืออุปกรณประกอบ
ของอาคารดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดใหแกเจาของอาคารดวย
ในกรณีที่อาคารที่ทําการตรวจสอบเปนอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษและไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาคารชุมนุมชน การเสนอแนะใหแกไขปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารดังกลาว ใหกําหนดใหมีไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๒๐ ในกรณี ที่ อ าคารที่ จ ะต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนอาคารซึ่งไมมีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการกอสราง
อาคาร ใหเจาของอาคารจัดหาหรือจัดทําแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารตามขอ ๑๗
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ขอ ๒๑ ใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
อาคารและอุ ปกรณประกอบของอาคารตอเจาพนัก งานทองถิ่น ทุก ป โดยจะตอ งเสนอภายใน
สามสิบวันกอนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งป
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารจากเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามวรรคหนึ่งแลวใหพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวและแจ งให เจาของอาคารหรือ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแลวแตกรณี ทราบถึงผลการพิจารณาดังกลาวภายในสามสิบวันนับแต
วันไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
ในกรณีที่เห็นวาอาคารดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือตามมาตรฐานที่
กําหนดไวในขอ ๑๘ และมีความปลอดภัยในการใช ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคารใหแกเจาของอาคารตามแบบ ร.๑ ทายกฎกระทรวงนี้โดยไมชักชา ทั้งนี้ตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ตามวรรคสองไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ อาคารนั้น
ขอ ๒๒ ใหเจาของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหนาที่
ในการจัดใหมีการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคูมือปฏิบัติของ
ผูผลิตหรือผูติดตั้งระบบและอุปกรณของอาคาร หรือตามแผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษา
ที่ผูตรวจสอบกําหนด และจัดใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคารตามชวงระยะเวลา
ที่ไดกําหนดไว
บทเฉพาะกาล
-------------------ขอ ๒๓ ใหเจาของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และเปน
อาคารที่การกอสรางไดดําเนินการแลวเสร็จหรือไดรับใบรับรองตามมาตรา ๓๒ มาแลวไมนอยกวา
หนึ่งป จัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ
158

ภาคผนวก ข

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามขอ ๑๓ (๑) เปนครั้งแรกใหแลวเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาว ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
(คงศักดิ์ วันทนา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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[เอกสารแนบทาย]
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

160

คําขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ ต.๑)
คําขอตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ ต.๒)
คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ ต.๓)
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ รต.๑)
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร(แบบ ร.๑)
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หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูครอบครองและเจาของ
อาคาร และกําหนดคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขในการขอขึ้ น ทะเบี ย นและการเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ต รวจสอบ ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบของ
อาคาร เพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการสถาปตยกรรม ประกอบกับมาตรา ๓๒ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น
ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จึ ง จํ า เป น ต อ งออก
กฎกระทรวงนี้
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ที่ใช ในการประกอบธุรกิจใดๆ ตามที่ได
กําหนดไวในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการ
ที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ
“พนักงาน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดทํางานในสถานประกอบการไมวาจะในลักษณะ
ประจําหรือชั่วคราว ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานดวย
ขอ ๒ ใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ควบคุ ม สอดส อ ง และดู แ ลไม ใ ห พ นั ก งานของสถานประกอบการหรื อ
บุคคลภายนอกกระทําการมั่วสุมกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ
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(๒) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ไมมีพฤติกรรมในการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเขาเปนพนักงาน ทั้งนี้ไมรวมถึงผูเสพยาเสพติดซึ่งไดรับการบําบัดการติดยาเสพติด และ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติแลว และจัดอบรมพนักงาน
ของตนใหมีความเขาใจในการปองกันการใชยาเสพติดอยางสม่ําเสมอ
(๓) จัดทําบันทึกประวัติของพนักงานไวประจําสถานประกอบการ โดยบันทึก
ประวัตินี้อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู
และภูมิลําเนาของพนักงาน
(๔) ใหความรวมมือกับเจาพนักงาน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการแจง
เมื่อพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใหขอมูลขาวสาร หรือพฤติการณตางๆ ของ
บุ ค คลซึ่ ง มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย หรื อ ควรเชื่ อ ได ว า จะกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ใน
สถานประกอบการของตน และอํานวยความสะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขอ ๓ ใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการจัดใหมีปายหรือประกาศเตือน
เกี่ยวกับพิษภัย หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามวรรคสองและวรรคสาม
ปายหรือประกาศตามวรรคหนึ่งจะตองมีความชัดเจน เห็นไดงาย และมีขอความเปน
ภาษาไทยเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบกับขอความ
ที่แสดงวาสถานประกอบการที่ติดปายหรือประกาศนั้นอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปรามปรามยาเสพติด
ขอความตามวรรคสองจะมีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยก็ได แตขอความภาษาอื่นนั้นตอง
มีความหมายตรงกับขอความภาษาไทยและมีขนาดไมใหญกวาขอความภาษาไทย
ลักษณะ ขนาดและรายละเอียดของขอความใหเปนไปตามที่กําหนดในทายประกาศนี้
ขอ ๔ ในกรณีที่เจาพนักงานไดตรวจพบวาเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการ
มิไดปฏิบัติตามขอ ๒ หรือ ขอ ๓ ใหเจาพนักงานนั้นรายงานเลขาธิการเพื่อมีหนังสือตักเตือนให
เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติตาม และหากภายหลังมีการตรวจพบวา
เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการนั้นยังมิไดปฏิบัติตาม จึงใหถือวาเปนการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้
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ขอ ๕ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๓
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ลักษณะ ขนาด และรายละเอียดของขอความ
ทายประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
เรื่อง มาตรการป อ งกั น และปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ใน
สถานประกอบการ
๑. ลักษณะของขอความ
ใหพิมพดวยอักษรตัวตรง หรือเขียนดวยอักษรตัวตรงและบรรจง ทั้งนี้ สีของขอความให
ใชสีที่แตกตางกันอยางชัดเจนกับสีของพื้นปายหรือประกาศ

๒. ขนาดของขอความ
(๑) ขอความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในปาย
หรือประกาศของสถานประกอบการตามขอ ๑ (๑) (๒) และ (๖) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ใหมีขนาดของอักษร
กวางไมนอยกวา ๔ เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา ๗ เซนติเมตร
(๒) ขอความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในปาย
หรือประกาศของสถานประกอบการตามขอ ๑ (๓) (๔) และ (๕) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ใหมีขนาดของอักษร
กวางไมนอยกวา ๒ เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร
(๓) นอกจากขอความเตือนตาม (๑) หรือ (๒) แลว ใหมีขอความวา “สถานประกอบการนี้
อยูภายใตบังคับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด” โดยขอความดังกลาวให
มี ข นาดเล็ ก กว าข อ ความเตือ นตาม (๑) หรื อ (๒) แล ว แตก รณี และจะอยูใ นป า ยหรื อ ประกาศ
เดียวกันดวยหรือไมก็ได
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๓. รายละเอียดของขอความ
(๑) ขอความเตือนเกี่ยวกับพิษหรือภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของประเภทสถานประกอบการ ตัวอยางเชน
- ยาเสพติดทําลายความมั่นคงของชาติ
- ยาเสพติดบั่นทอนสุขภาพผูเสพและทําลายความมั่นคงของชาติ
- การจําหนายยาเสพติด ตองระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
- งานใหชีวิต ยาเสพติดใหทุกข
- ลูกเมียคือชีวิต ยาเสพติดคือวายราย
- ยาเสพติดมีมหันตภัยกับทุกคน
- โรงงานทั่วไทย รวมตานภัยยาเสพติด
- เอาใจใสลูกจางสักนิด ยาเสพติดไมมาเยือน
- การครอบครองยาบา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
- การเสพยาเสพติดตองระวางโทษจําคุกและปรับ
ฯลฯ
(๒) ขอความที่แสดงวาสถานประกอบการที่ติดปายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย
หรือโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอยูภายใตกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด คือ
- สถานประกอบการนี้อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓)
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แนวปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ
ตามที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ไดกําหนด
มาตรการสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งไดกําหนดไว
6 ประเภท ไดแก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง กาซ รวมถึงรานคาตางๆ ที่อยูภายในบริเวณที่พัก
อาศัยเชิ งพาณิชย ประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮาส สถานที่เ ลน บิลเลียด สนุกเกอร และ
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนตน ใหควบคุมสอดสองดูแลมิใหพนักงานหรือบุคคลภายนอก
กระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ในหรื อ บริ เ วณสถานประกอบการ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ ไ ม มี
พฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนพนักงาน การอบรมพนักงานใหมีความเขาใจในการปองกัน
ยาเสพติด การจัดทําประวัติพนักงานไวประจําสถานประกอบการ การใหความรวมมือกับภาครัฐ
ในการแจ ง ข อ มู ล ข า วสารการอํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น
จากการติดตามการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการดังกลาว พบวายังไมมีการเขมงวดตอ
การบังคับใชกฎหมายนี้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากขาดการตรวจสอบการปฏิบัติของเจาของหรือผูดําเนิน
กิจการสถานประกอบการ รวมทั้งขั้นตอนในการลงโทษ ไมวาจะเปนการปรับหรือสั่งปดชั่วคราว
หรือพักใชใบอนุญาต ฯลฯ
ดังนั้น ทางกองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงได
สรุปแนวปฏิบัติตามมาตรการนี้เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอผูใชอํานาจตามกฎหมายและผูประกอบการ
ซึ่งจะตองปฏิบัติตามกฎหมายตอไป
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แนวปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ
(พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๓ ทวิ มาตรา ๑๓ ตรี)
ก. ผูใชอํานาจตามกฎหมาย
๑. เจาพนักงานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของสถานประกอบการ แล ว รายงานพร อ ม
พยานหลักฐานและชี้แจงขอเท็จจริง เมื่อตรวจพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขอมูลการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รวมทั้งปดคําสั่งปดชั่วคราว หรือพักใชใบอนุญาตประกอบการ
๒. คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ (จํานวน ๓ คน ในภูมิภาคมีผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเปนประธาน ในกรุงเทพฯ
มีผูบัญชาการตํารวจนครบาลเปนประธาน)
พิจารณารายงานพรอมพยานหลักฐานของเจาพนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ งมีหนังสื อตักเตือน เปรียบเทีย บ หรื อมี หนั งสือเรียกเจ าของหรื อ
ผูดําเนินกิจการสถานประกอบการมาชี้แจงหรือพิสูจนการใชความระมัดระวัง รวมทั้งออกคําสั่ง
ปดชั่วคราวหรือพักใชใบอนุญาตประกอบการ และมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
คําสั่ง

ข. ผูปฏิบัติตามกฎหมาย (ผูประกอบการ)
เจ าของหรื อผู ดํ าเนิ นกิ จการสถานประกอบการ ๖ ประเภท ได แก สถานี บริ การน้ํ ามั น
เชื้อเพลิง สถานีบริการกาซแกยานพาหนะ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่พักอาศัย
เชิงพาณิชยประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮาส สถานที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร ซึ่งเก็บ
คาบริการจากผูเลน และโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ประกาศเตือนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของ
ยาเสพติด โดยมีขนาดตัวอักษรตามที่กําหนดไว รวมทั้งการควบคุมสอดสองดูแลมิใหพนักงานหรือ
บุคคลภายนอกกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการหรือบริเวณสถานประกอบการ
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การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ไมมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนพนักงาน การอบรม
พนัก งานใหมีความเขาใจในการป องกันยาเสพติด การจั ดทําประวัติ พนักงานไว ประจําสถาน
ประกอบการ การใหความรวมมือกับภาครัฐในการแจงขอมูลขาวสารยาเสพติดและการอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ค. บทลงโทษและมาตรการเสริม
๑. เจ า ของหรื อ ผู ดํ า เนิ น กิ จ การสถานประกอบการฝ า ฝ น มาตรการป อ งกั น และ
ปราบปรามการกระทําความผิดในสถานประกอบการตามมาตรา ๑๓ ทวิ ตองระวางโทษปรับตั้งแต
๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เจาของหรือผูดําเนินกิจการปลอยปละละเลยใหมีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ ตามมาตรา ๑๓ ตรี อาจถูกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายสั่งปดชั่วคราวหรือพักใชใบอนุญาตประกอบการคราวละไมเกิน
๑๕ วัน
๓. กรณีสถานที่ประกอบธุรกิจที่ไมเปนสถานประกอบการตามกฎหมายนี้ ใหผูพบเห็น
การกระทําผิดแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๔. นํามาตรการทางภาษีมาใชในกรณีที่สถานที่ประกอบธุรกิจใดดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดอันเปนการหลีกเลี่ยงมิใหเปนสถานประกอบการตามกฎหมายนี้
กองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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กลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหายาเสพติดซึ่งเปนปญหาของประเทศ โดยให
ทุกภาคสวนของสังคม ทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน และประชาชน รวมมือ
ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง จนสามารถทําให
สถานการณปญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงไดระดับหนึ่ง แตยังมีการแพรระบาดของยาเสพติด
ในสถานที่ ซึ่ง ใชในการประกอบธุ รกิจบางประเภท จึง ได มีการกําหนดมาตรการป องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการเพื่อลดการแพรระบาดยาเสพติด
ซึ่งการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวอยูภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 โดย
สถานประกอบการที่อยูภายใตการบังคับของกฎหมายดังกลาวประกอบดวย
1. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
2. สถานบริการบรรจุกาซใหแกยานพาหนะ
3. สถานบริการ
4. ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
5. สถานที่จัดใหมีการเลน บิลเลียด สนุกเกอร
6. โรงงาน
ในชวงเวลาที่ผานมา แมวาจะไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการภายใตบังคับของพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2545 แตก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติดชนิดตางๆ ในสถานที่ซึ่ง
ประกอบธุรกิจบางประเภท โดยเฉพาะที่พักอาศัยเชิงพาณิชย เชน หอพัก อพารตเมนท แฟลต
คอนโดมิเนียม บานเชา ซึ่งสถานที่เหลานี้จะมีนักเรียน นักศึกษา มาเชาพักอาศัยจํานวนมาก และได
ใชสถานที่ดังกลาวเปนสถานที่มั่วสุมประพฤติตัวไมเหมาะสม เชน มั่วสุม เลนการพนัน และมีการ
มั่วสุมเสพ และคายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น โดยบางแหงผูประกอบการไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
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ความผิดนั้น สงผลใหมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาใชบังคับไมสามารถเกิดประสิทธิผลได
ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีการบูรณาการมาตรการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของนอกจากมาตรการ
ทางกฎหมาย และผนึกกําลังจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด เพื่อใหสามารถเอาชนะปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูประกอบการ
หอพัก ไดมีการจัดทํากลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย โดยไดมีการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐและ
ผูประกอบการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย ในระดับสวนกลางและพื้นที่เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการ
ทํางานอยางเปนระบบ และทําใหผูปฏิบัติงานระดับสวนกลางและพื้นที่เกิดความเขาใจและความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พัก
อาศัยเชิงพาณิชยเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนเพื่อเอาชนะยาเสพติดตอไป และไดเริ่มมีการนํากลไก
และแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
ไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่บางแหงเพื่อจะไดมีสวนชวยใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดหางไกลจากยาเสพติด และสามารถควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดใหไดอยาง
ยั่งยืน

กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชยทั่วประเทศ ไดแก
1. หอพักที่จดทะเบียน
2. หอพักที่อยูในขายแตยังไมจดทะเบียน/หอพักที่ไมจดทะเบียน
3. ที่พักอาศัยเชิงพาณิชยลักษณะแอบแฝง ประเภท บานเชา อาคารพาณิชย อพารทเมนท
และเกสเฮาสที่ใหนักเรียน นักศึกษาเชา
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กลไกและแนวทางดําเนินงาน
กลไกและแนวทางดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
1. กลไกและการบริหารจัดการ
2. แนวทางการดําเนินงานกับที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
3. แนวทางการดําเนินงานของเจาของหรือผูดําเนินกิจการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. กลไกและการบริหารจัดการ
กลไกระดับชาติ
ศตส. สั่ ง การให ค ณะทํ า งานป อ งกั น แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด กลุ ม เยาวชนนอก
สถานศึกษา มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยผูอํานวยการ
ศตส.พม. เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยตามกลไกและแนวทางที่กําหนด โดยเชิญหนวยงานในสังกัดกระทรวงที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ เขารวมดําเนินการในการกําหนดนโยบาย/แนวทาง
อํานวยการ กํากับ ดูแล ตรวจสอบและติดตามใหมีการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยทั่วประเทศ
กลไกระดับจังหวัด / กรุงเทพมหานคร
ศตส.จ/ศตส.กทม. มอบหมายใหคณะทํางานที่มีอยูในพื้นที่ อาทิเชน คณะทํางาน
จัดระเบียบสังคมจังหวัด/กทม. คณะทํางานเฝาระวังระดับจังหวัด/กทม. คณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 คณะกรรมการระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หรือตั้งคณะทํางานใหม
ตามโครงสราง ดังนี้
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน, สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กองบัญชาการตํารวจนครบาล,
ภาคผนวก ข

173

มาตรฐานหอพัก

กองบังคับการตํารวจนครบาลที่ 1-9, กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, สํานักเทศกิจ
กรุงเทพมหานคร, ศูนยประสานงานการปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่ และผูแทนจากภาคเอกชน /
สถานประกอบการตามที่เห็นเหมาะสม โดยมีผูอํานวยการ ศตส.กทม. เปนประธาน และมีสํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, กองบัญชาการตํารวจนครบาล และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เปนเลขานุการรวม
ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
กรณีที่ยังไมมีคณะทํางานในจังหวัด ให ศตส.จ. แตงตั้งคณะทํางานฯ ประกอบดวย
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด, กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด,
องคการบริหารสวนจังหวัด, สํานักงานโยธาจังหวัด, ศูนยประสานงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด, สํานักงานสรรพากรจังหวัด และผูแทนจากภาคเอกชน/
สถานประกอบการตามที่เห็นเหมาะสม โดยมีผูอํานวยการ ศตส.จ. เปนประธานฯ และมีสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนฝายเลขานุการ
คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. มีหนาที่ดังนี้
1) กําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการเพื่อการปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในจังหวัด/กทม.
2) อํานวยการ ประสานสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
3) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่
4) ประมวล สังเคราะหปญหา/อุปสรรค นําเสนอ ศตส.จ./กทม. เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป
การบริหารจัดการ
ฝายเลขานุการคณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. ดังนี้
1. รายงานผลการดํา เนินงานปองกัน แกไ ข และเฝาระวังปญหายาเสพติด ใน
ระดับพื้นที่ไปยังหนวยงานสวนกลาง ดังนี้
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1) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานไปยังสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ และ ศตส.พม.
2) ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รายงานไปยัง ศตส.พม. โดยให ศตส.พม. เปนผูรวบรวม
เสนอคณะทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมเยาวชนนอกสถานศึกษา ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ และ 31 สิงหาคม ของทุกป เพื่อรายงาน ศตส. ทราบตอไป
2. งบประมาณในการดํ า เนิ นงานตามกลไกและแนวทางปอ งกั น แกไ ข และ
เฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย ใหใชงบประมาณในพื้นที่ ดังนี้
1) งบประมาณของศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
2) งบประมาณของผูวา CEO
3) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) งบประมาณอื่นๆ ในพื้นที่
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2. แนวทางการดําเนินงานกับที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
แนวทางการดําเนินงาน

หนวยงานรับผิดชอบ/บทบาทหนาที่

1. สํารวจขอมูลสภาพปญหายาเสพติด
และการดําเนินงานปองกันแกไข
และเฝาระวังปญหายาเสพติดใน
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย เพื่อวิเคราะห
สถานการณยาเสพติดในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย

1. ศตส.พม.
ศตส.พม. หารือ สํานักงาน ป.ป.ส./สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ(สท.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อกําหนด
แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปญหายาเสพติดใน
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
2. ศตส. พม. รวมกับสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) และ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล
แกสํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน, สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักงานปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
รวมกับสํานักงานปกครองทองถิ่นจังหวัด/สํานักสงเสริมและ
พิทักษเยาวชน
- ชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลแก
คณะทํางาน/กทม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
รวมกับคณะทํางานระดับจังหวัด/กทม./สํานักสงเสริมและ
พิทักษเยาวชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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แนวทางการดําเนินงาน

หนวยงานรับผิดชอบ/บทบาทหนาที่

- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปญหายาเสพติดของ
จังหวัดและรายงานไปยังสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
(สท.) /ศตส. พม.
5. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) / ศตส.พม.
- ประมวลและวิเคราะหขอมูลสถานการณยาเสพติดใน
ภาพรวมของทุกจังหวัดทั่วประเทศและรายงานให
คณะทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเยาวชน
นอกสถานศึกษาและ ศตส. ทราบตามชวงเวลาที่กําหนด
1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด /
2. กําหนดกรอบแนวทาง บทบาท
สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน
หนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดประชุมรวมคณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. เพื่อกําหนด
ในการดําเนินงานปองกัน แกไขและ
กรอบ/แนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังฯ
เฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พัก
และแบงบทบาทหนาที่
อาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่
3. รณรงคประชาสัมพันธให
1. คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม.
กลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล
- กําหนดแผนประชาสัมพันธ
ตางๆ และไดเกิดความเขาใจแนวทาง 2. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด, สํานักงานพัฒนาสังคมและ
การดําเนินงานปองกัน แกไขและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด, กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
และหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัด/กทม. ที่มีศักยภาพในการ
เฝาระวังปญหายาเสพติดในพื้นที่
ประชาสัมพันธและเขาถึงกลุมเปาหมาย
- ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ
1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/
4. ประชุมชี้แจงและขอความรวมมือ
สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน/กทม./หนวยงานที่เกี่ยวของ
จากกลุมเปาหมายเปนการสรางความ
เขาใจแกผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน - จัดประชุมชี้แจงและขอความรวมมือจากกลุมเปาหมาย
เปนการสรางความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยใหมีการ
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
ดําเนินการตามแนวทางการปองกัน
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มาตรฐานหอพัก
แนวทางการดําเนินงาน
แกไขและเฝาระวังปญหายาเสพติด
จัดระเบียบที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
ใหไดมาตรฐานและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของตน รวมทั้ง
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด
5. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหมีความรู
ความเขาใจการดําเนินงานปองกัน
แกไขและเฝาระวัง ปญหายาเสพติด
และมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ

หนวยงานรับผิดชอบ/บทบาทหนาที่
1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการ(หอพักจดทะเบียน/หอพักที่
ไมจดทะเบียน/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชยลักษณะแอบแฝง)
2) เยาวชนผูพักอาศัย
3) ผูบริหารสถานศึกษา
4) คณะกรรมการจัดระเบียบสังคม
5) คณะทํางานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ(สท.) / ศตส.พม./หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
- ดําเนินการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานักสงเสริมและ
พิทักษเยาวชน/คณะทํางาน/หนวยงานที่เกี่ยวของ
6. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ
และกฎหมายแกกลุมเปาหมาย
- ดําเนินการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมาย
1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย
ที่เกี่ยวของแกกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
2) เยาวชน/ผูพักอาศัยเชิงพาณิชย
3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
7. สนับสนุนและใหความรวมมือดาน 1. สํานักงาน ป.ป.ส.(สวนกลาง) / ศตส.พม.
- จัดทําคูมือ, ขอมูลวิชาการ และสื่อเผยแพร เพื่อสนับสนุน
ตางๆ อาทิเชน วิชาการ สื่อเอกสาร
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่
เปนตน แกกลุมเปาหมายตางๆ
2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการ
สงเสริมและพิทักษเยาวชน
2) เยาวชนผูพักอาศัย
- จัดทําขอมูล/สถานการณที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อสนับสนุน
3) สถานศึกษา
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่
4) ผูนําชุมชน
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน/องคการบริหารสวนจังหวัด/
6) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
องคการบริหารสวนตําบล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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แนวทางการดําเนินงาน

หนวยงานรับผิดชอบ/บทบาทหนาที่
- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในพื้นที่
4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ
- สนับสนุนวิทยากรในการปฏิบัติงานเผยแพรความรูในพื้นที่
8. จัดตั้งหรือสงเสริมใหเกิดเครือขายใน 1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมเปาหมาย เพื่อสอดสองดูแล
- เชิญชวน/ใหคําแนะนําเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ ในขณะ
เฝาระวังในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
ออกตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่
และในพื้นที่ใกลเคียงกัน
- จัดประชุมเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ/เยาวชนผูพักอาศัยเพื่อ
1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการที่พักอาศัย
สงเสริม/ขยายเครือขาย
เชิงพาณิชย
2) เยาวชน/ผูพักอาศัยในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย
3) เจาหนาที่/องคกรตางๆ ในชุมชน
9. จัดชุดปฏิบัติการรวมในพื้นที่ หรือใช 1. คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม.
- จัดตั้งชุดปฏิบัติการรวมในพื้นที่ ประกอบดวย หนวยงาน
ชุดปฏิบัติการตรวจหอพักของ
ภาครัฐระดับพื้นที่ อาทิเชน หนวยงานในสังกัดกระทรวง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ องคการบริหารสวน
มั่นคงของมนุษยจังหวัด ดําเนินการ
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล องคกรภาคเอกชน องคกร
ตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่
ภาคประชาชน หรือใชชุดปฏิบัติการตรวจหอพักของ
1) การตรวจหอพักที่จดทะเบียน/
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/
ไมจดทะเบียน
ชุดปฏิบัติการคณะกรรมการจัดระเบียบสังคม
2) ตรวจสอบใบอนุญาต/การตอ
- จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจบทบาท หนาที่ การดําเนินการ
อายุ/สุขลักษณะ/การเชาชวง
แกชุดปฏิบัติการรวมในพื้นที่
3) ตรวจตามกฎหมายยาเสพติด
- ดําเนินการเชิงรุกออกตรวจชี้แจง/เชิญชวน/ใหคําแนะนําแก
4) ตรวจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
เจาของ/ผูดําเนินกิจการที่ยังไมมีการดําเนินตามมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของใหมีการดําเนินการใหถูกตองและให
เขาใจแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด
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มาตรฐานหอพัก
แนวทางการดําเนินงาน

หนวยงานรับผิดชอบ/บทบาทหนาที่
- สนับสนุนสื่อ, คูมือและเอกสารวิชาการแกเจาของ/ผูดําเนิน
กิจการฯ /เยาวชนที่พักอาศัย/องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติใหถูกตองตาม
แนวทางการดําเนินงานฯ ที่กําหนด
- สรุปและรายงานการดําเนินงานใหกับคณะทํางานระดับ
จังหวัด/กทม.
1. คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม.
10. ดําเนินการบังคับใชมาตรการทาง
- ประชาสัมพันธทางสื่อ เอกสาร แผนพับ วิทยุชุมชน ให
กฎหมายที่เกี่ยวของในกลุมเปาหมาย
เจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ ใหดําเนินมาตรการตามกฎหมาย
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
เกี่ยวกับยาเสพติด, กฎหมายหอพัก, กฎหมายคุมครองเด็ก,
1) พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไข
- เชิญชวน/ใหคําแนะนําเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ ในขณะ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ออกตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่
2) พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507
- ดําเนินการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเจาของ/
3) พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
ผูประกอบการ/ผูดําเนินการที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ฯลฯ
11. การสรางแรงจูงใจใหแกผูที่เขามามี 1. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) รวมกับ ศตส.พม.
สวนรวมดําเนินงานปองกัน แกไข
และสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
และเฝาระวังปญหายาเสพติด
- กําหนดแนวทางการจูงใจเพื่อเปนมาตรการที่ดําเนินการ
1) การสรางแรงจูงใจเชิงบวก
รวมกันทั่วประเทศและสงตอใหหนวยงานในระดับพื้นที่
2) การใชมาตรการเชิงลบจะ
นําไปปฏิบัติ เชน ประกาศเกียรติคุณ โล เปนตน
ดําเนินการในกลุมเปาหมาย
2. คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม.
- เจาของ/ผูดําเนินกิจการ
- ดําเนินการตามแนวทางการจูงใจที่สอดคลองเหมาะสมกับ
- เยาวชนผูพักอาศัย
การดําเนินงานในแตละพื้นที่
- ประชาสัมพันธหลักเกณฑ/เงื่อนไขการไดรับการเสริม
แรงจูงใจ/การใชมาตรการเชิงลบแกเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ
/เยาวชนผูพักอาศัย
- ดําเนินการเสริมแรงจูงใจและการใชมาตรการเชิงลบแกเจาของ/
ผูดําเนินกิจการฯ/เยาวชนผูพักอาศัยในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. แนวทางการดําเนินงานของเจาของที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
3.1 บทบาทหนาที่
1. ดูแล สอดสองผูพักอาศัยไมใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. สรางจิตสํานึก กระตุนใหผูพักอาศัยเกิดความตระหนักในการดําเนินงาน
ปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
3. สงเสริม สนั บสนุ น ใหผูพัก อาศัย มีสว นรว มในการดํา เนิ น งานป องกั น
แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
4. ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐในการดําเนินงานปองกัน แกไข และ
เฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
3.2 แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชยใหแกผูพักอาศัย อาทิเชน กิจกรรมใหการศึกษา ขอมูลขาวสาร กิจกรรมรณรงค กิจกรรม
ทางเลือก การจัดนิทรรศการความรูยาเสพติด การใหความรู และแจกเอกสารความรูเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดแกพนักงาน /เจาหนาที่ที่เกี่ยวของการติดปายประชาสัมพันธ เปนตน
2. จัดสภาพแวดลอมทั้งในและรอบที่พักอาศัยเชิงพาณิชยใหรมรื่น นาอยู
ปลอดมุมอับ หรือเสี่ยงตอการมั่วสุมยาเสพติด
3. ดําเนินการเฝาระวังปญหายาเสพติดทั้งในและรอบที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
อาทิเชน จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการแจงขาวสาร การกําหนดระเบียบกฎเกณฑ
ภายในหอพัก เปนตน
4. ประสานผูปกครอง/ญาติใหนําผูพักอาศัยที่ติดยาเสพติดไปบําบัดรักษา
5. ประสานเจาหนาที่ตํารวจใหเขามาสอดสอง ดูแล และตรวจตราบริเวณ
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
6. จัดทําทะเบียนขอมูลผูพักอาศัย
7. ติดปายประกาศระเบียบ ขอกําหนด หรือขอปฏิบัติเพื่อเปนการตอตานยาเสพติด
8. กระตุนใหผูพักอาศัยมีการจัดกิจกรรมรวมกันในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
9. สรางเครือขายเพื่อการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดระหวาง
ผูประกอบการและผูพักอาศัยใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด
ภาคผนวก ข
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แผนผังกลไกการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
ศตส.
คณะทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (ผูอํานวยการ ศตส.พม.) เปนเจาภาพ
และเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมดําเนินการในการกําหนดนโยบาย/แนวทางอํานวยการ
กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยทั่วประเทศ

ศตส.กทม.

ศตส.จ.

คณะทํางาน กทม. (ผูอํานวยการ ศตส.กทม. เปน
ประธานฯ สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร เปนเลขานุการรวม)

คณะทํางานระดับจังหวัด (ผูอํานวยการ ศตส.จ.
เปนประธานฯ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนฝายเลขานุการ)
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แผนผังแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
สํารวจขอมูลสภาพปญหายาเสพติดและการดําเนินงานฯ ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย

กําหนดกรอบแนวทาง บทบาทหนาที่ของหนวยงานในการดําเนินงานฯ

รณรงคประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลตางๆ

ประชุมชี้แจงและขอความรวมมือจากกลุมเปาหมายเปนการสรางความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของ

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจการดําเนินงานฯ

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวของ

สนับสนุนและใหความรวมมือแกกลุมเปาหมายตางๆ

จัดตั้ง/สงเสริมใหเกิดเครือขายการดําเนินงานในกลุมเปาหมาย

จัดชุดปฏิบัติรวมในพื้นที่ดําเนินการตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชย

ดําเนินการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
ภาคผนวก ข
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ

ยาเสพติด ผิดกฎหมาย ทําลายชีวิต
สถานประกอบการนี้อยูภายใตขอบังคับกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ไมเสพ ไมซื้อ ไมขาย ไมเกี่ยวของ
กับยาเสพติดทุกประการ
หอพัก..........................

ตัวอยางขอความการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด

มาตรฐานหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่เกีย่ วกับหอพัก
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ที่ มท 0810.2 /35637

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300
21 มีนาคม 2549

เรื่อง มาตรการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนกลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่ มท 0810 2 / ว 9737 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547
ตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมีหนังสือแจงจังหวัดใหแจงขอความรวมมือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาดําเนินการเพื่อสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ในพื้นที่โดยใหใชอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตรวจตรา สอดสอง การขออนุญาตใหมีการกอสราง
หรือดัดแปลงหรือใชอาคารเปนหอพัก อาคารชุด หรือเกสเฮาสที่อยูในเขตพื้นที่เพื่อขยายผลไปสู
การปองปรามและการหาเบาะแสกรณีผูเชาหรือผูอาศัยในสถานที่ดังกลาวอาจมีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดนั้น
1. รณรงค ใ ห ผูประกอบการหอพัก มีการดํา เนิน งานที่ ถูก ต อง ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507
2. กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนหอพัก โดยจัดหนวยเคลื่อนที่ออกจดทะเบียนตาม
เขตพื้นที่ที่มีหอพักตั้งอยู เปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
3. กํ า หนดระยะเวลาผ อ นผั น ให ผู ป ระกอบการหอพั ก มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2549
4. บั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งจริ ง จั ง หลั ง พ น กํ า หนดระยะเวลาผ อ นผั น ตั้ ง แต วั น ที่
1 เมษายน 2549 เปนตนไป
/5. ใหทกุ ภาคสวน…
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5. ให ทุ ก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มในการจั ด ระเบี ย บหอพั ก ประกอบด ว ย สถานศึ ก ษา
ผูปกครองของเยาวชนที่พักในหอพัก องคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาคมผูดําเนินงานหอพัก
รวมทั้งเยาวชนที่พักในหอพัก
6. ใหสิทธิประโยชนเพื่อสรางแรงจูงใจแกผูประกอบการ หอพักที่ดําเนินกิจการถูกตอง
ตามกฎหมาย เชน ในเรื่องของการลดหยอนภาษี หรือเสียภาษีในอัตราพิเศษหรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
7. สงเสริมใหผูประกอบการไดมีการปรับปรุงหอพักใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด โดย
จัดหาแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ย
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนกลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกันและเฝาระวังยาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดและมีระบบเฝาระวังปญหายาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเนนไปที่การรณรงคตอตานยาเสพติดในดานการจัดระเบียบสังคม กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจึงขอใหจังหวัดแจงมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2548 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในพื้นที่ทราบ และใหการสนับสนุนกับหนวยงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น(นโยบายและแผน)
สวนแผนพัฒนาทองถิ่น
โทร. 0-2241-9000 ตอ 2122-4
โทรสาร. 0-2243-2230
ภาคผนวก ข
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ที่ มท 0810.2 /ว 9737

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300
21 ตุลาคม 2547

เรื่อง การเฝาระวังการลักลอบคายาเสพติด
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือ ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
ดวน ที่ ศตส.มท. / ว 273 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547
ดวย ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) แจงวา
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ ดูแล และเฝาระวัง
ผูเชาและผูพักอาศัยในที่พักอาศัยประเภทตองเชาไวชั่วคราว เชน คอนโดนิเนียม และหอพักบริเวณ
ชานเมือง ซึ่งพบวาเปนแหลงพักยาเสพติดเพื่อรอการจําหนาย ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการลักลอบคา
ยาเสพติดได รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหจังหวัดขอความรวมมือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพิจารณาดําเนินการเพื่อสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช อํ า นาจหน า ที่ ข องเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตรวจตรา
สอดสอง การขออนุญาตใหมีการกอสรางหรือดัดแปลงหรือใชอาคารเปนหอพัก อาคารชุด หรือ
เกสเฮาสที่อยูในเขตพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสูการปองปรามและการหาเบาะแส กรณีผูเชาหรือผูพักอาศัย
ในสถานที่ดังกลาว อาจมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

/2. ในกรณีท…
ี่
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2. ในกรณีที่จําเปนตองเขาไปในอาคาร เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหเจาพนักงานทองถิ่นใชอํานาจตามมาตรา 48
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เขาไปตรวจระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเจาพนักงานทองถิ่นอาจใชอํานาจตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เขาไปตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น
หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกได
3. ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ เ ชิ ญ ชวนให ป ระชาชน
รวมกันสอดสอง และแจงเบาะแสแกทางราชการ หากพบวามีการใชหอพัก อาคารชุด หรือเกสเฮาส
เปนสถานที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
สวนแผนพัฒนาทองถิ่น
โทร / โทรสาร 0-2241-9000 ตอ 2122
ภาคผนวก ข
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ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4 /ว.393

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
3 มีนาคม 2549

เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. ตัวอยางรางเทศบัญญัติ / ขอบัญญัติเมืองพัทยา/ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล
2. แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสรางใหม
3. แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสรางอยูเดิม
4. แบบรายงานการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ
จากน้ําเสีย ซึ่งใหความสําคัญกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน และเปนการ
ชวยลดปริมาณน้ําเสีย และเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น นั้น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลว เห็นวาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใน
อาคารและครัวเรือนเปนการแกไขปญหาที่ตนทางและเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาคุณภาพ
ของน้ํา ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น พุ ท ธศัก ราช 2542 กํา หนดให อ งคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น มี ห น าที่ เ ป น
หนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย ดังนั้นจึงขอใหจังหวัดแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการบําบัดน้ําเสียในอาคารและครัวเรือน ดังนี้

/1. กรณีอาคาร...
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1. กรณีอาคารและสิ่งปลูกสรางใหม
1.1 ขอความร ว มมื อ ให เ ทศบาล องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล และเมื อ งพั ท ยา
พิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อบังคับใชกับอาคารที่จะปลูกสรางขึ้นใหม โดยเฉพาะอาคาร
ปลูกสรางที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา โดยกําหนดใหติดตั้งบอดักไขมัน
ตามตั ว อย า งเทศบั ญ ญั ติ แ ละข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ดั ง รายละเอี ย ดสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 1 โดยขอให
ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549
1.2 ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชน
เขาใจเกี่ยวกับความจําเปนในการติดตั้งบอดักไขมันและการกําหนดคุณลักษณะของบอดักไขมัน
ตลอดจนใหความรูความเขาใจในการติดตั้งดูแลรักษาบอดักไขมันและการเก็บขนจากบอไปกําจัด
โดยประชาสัมพันธทั้งกอนและหลังการประกาศขอบัญญัติทองถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2
2. กรณีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่มีอยูเดิมกอนที่จะมีการประกาศใชขอบัญญัติทองถิ่น
ตามขอ 1
เนื่องจากกอนการประกาศใชขอบัญญัติทองถิ่น อาคารสิ่งปลูกสรางที่มีอยูเดิมไมมี
ขอกําหนดทางกฎหมายใหมีการติดตั้งบอดักไขมัน จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอความ
รวมมือจากเจาของอาคารและสิ่งปลูกสรางไดสมัครใจในการติดตั้งบอดักไขมันเพื่อใชในการ
จัดการระบบน้ําเสียในอาคารอยางเปนระบบ ทั้งในอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกาภายในเขต
ทองถิ่นเดียวกัน ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการรณรงคและการดําเนินการตาม
แนวทางที่เหมาะสม ดังนี้
- จัดประชุมประชาคม เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงปญหาน้ําเสียที่จะเกิดจาก
อาคารและสิ่งปลูกสราง
- สรางแรงจูงใจใหแกเจาของอาคารและสิ่งปลูกสรางไดติดตั้งบอดักไขมัน เชน
การลดภาษีโรงเรือน เปนตน
- สํ ารวจข อมู ล และขึ้น ทะเบี ย นบัญ ชี ร ายชื่อเจ า ของหรื อผูค รอบครองอาคาร
บานเรือนที่มีความประสงคจะติดตั้งบอดักไขมัน
- จัดตั้งกองทุนบอดักไขมัน เพื่อใหการชวยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการ
สรางและติดตั้งบอดักไขมัน
/-กําหนด...
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-

กําหนดเปาหมายโครงการตนแบบเพื่อชักจูงในการดําเนินการติดตั้งบอดัก

ไขมัน เชน
- โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกโรงเรียน
- รานอาหารโดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่
- หอพักโดยพิจารณาจากจํานวนหองพักตามความเหมาะสม
- กําหนดหลักเกณฑในการสนับสนุนการติดตั้งบอดักไขมัน เชน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูติดตั้งบอดักไขมันใหโดยเจาของอาคาร
บานเรือนซื้อผลิตภัณฑบอดักไขมันสําเร็จรูปเอง
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกคาวัสดุอุปกรณบอดักไขมันครึ่งหนึ่งและ
เจาของอาคารบานเรือนออกคาวัสดุอุปกรณบอดักไขมันอีกครึ่งหนึ่ง
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอสรางติดตั้งบอดักไขมันใหกับ
อาคารบานเรือนและเจาของอาคารบานเรือนผอนชําระเงินคาใชจายบอดักไขมัน เปนงวด ๆ จนครบ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหโดยไมเก็บ
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
- จัดตั้งศูนยการผลิตและติดตั้งบอดักไขมัน
- ตั้ ง งบประมาณรายจ า ยไว ใ นหมวดครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งหรื อ โอน
งบประมาณรายจายประจําปรายการที่ยังไมมีความจําเปนตองใชจายหรือเหลือจาย เพื่อดําเนิน
โครงการหนึ่งอาคารบานเรือนหนึ่งบอดักไขมันหรืออาจใชจายจากเงินสะสม รายละเอียดสิ่งที่
สงมาดวย 3
3. การดําเนินการในระดับจังหวัด
ให จั งหวัดไดมอบหมายใหสวนราชการที่ เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจารณาใหการสนับสนุน ดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความรูความเขาใจ
ในการติดตั้งบอดักไขมัน เพื่อเผยแพรใหแกประชาชนทราบ
2) จัดหาแบบบอดักไขมันที่ไดมาตรฐานและราคาถูก เผยแพรใหแกประชาชน
ผูสนใจพรอมแนะนําวิธีการติดตั้งบอดักไขมัน
/3) จัดหา...
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3) จัดหาวิทยากรฝกอบรมวิธีการติดตั้งบอดักไขมันใหแกเจาของอาคารบานเรือน
และสิ่งปลูกสรางที่จะประสงคติดตั้งบอดักไขมัน เปนตน
4. การติดตามและประเมินผล
กําหนดระบบวิธีการติดตามและประเมินผลโดยมอบหมายใหทองถิ่นจังหวัดเปน
เจาของเรื่อง
5. การรายงาน
ใหจั งหวั ดรายงานผลการดํา เนินงานขององคกรปกครองสวนท องถิ่นตามแบบ
รายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม
2549 พรอมสําเนาเทศบัญญัติและขอบัญญัติทองถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
สวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม
โทร.0-2241-9000 ตอ 4123 โทรสาร.0-2241-9000 ตอ 4102
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สรุปรายการเอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
และการออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
คํายอ
แบบ พ.1-1
แบบ พ.1-2
แบบ พ.1-3
แบบ พ.1-4
แบบ พ.1-5
แบบ พ.1-6
แบบ พ.1-7
แบบ พ.1-8
แบบ พ.1-9

ความหมาย

หนา

คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการหอพัก
ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
คําขอตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
แบบสมุดทะเบียนผูพัก
แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียน
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507
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1. แบบคําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก แบบ พ.1-1
2. หลักฐานประกอบ มีดังนี้
2.1 กรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช
อาคารตั้งหอพัก
(ง) คํารับรองของผูรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา 8
(จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6 เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน
จํานวน 2 รูป
(ฉ) ระเบียบประจําหอพัก
(ช) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
2.2 กรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนนิติบุคคล
(ก) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองหรื อ หลั ก ฐานการเป น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ข) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูรับใบอนุญาตมีสิทธิใช
อาคารตั้งหอพัก
(ฉ) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา 8
(ช) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6 เซนติเมตร ของผูแทนนิติบุคคล ซึ่ง
ถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 2 รูป
(ซ) ระเบียบประจําหอพัก
(ฌ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
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คํารอง
เขียนที่..............................................................
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. ..................
เรื่อง............................................................
เรียน นายทะเบียนหอพัก
ขาพเจา................................................................................อายุ..........……..................ป
อยูบานเลขที่............หมูที่.............ตรอก / ซอย........................ถนน.....................ตําบล..……....................
อําเภอ..............................จังหวัด..............................โทรศัพท..........................เปน......................…….......
หอพัก.....................................ตั้งอยูเลขที่............หมูที่................ตรอก / ซอย...........................……..........
ถนน..............................ตําบล..............................อําเภอ.............................จังหวัด................……..............
โทรศัพท.................................................
มีความประสงค................................................................................…….......................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูรับเรื่อง
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ...............
ภาคผนวก ค
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มาตรฐานหอพัก

แบบ พ. ๑-๑

คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
เขียนที่...................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............
๑. ขาพเจา............................................................................................................…….................
๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา เกิดวันที่.............................................พ.ศ. ........……...…..............
อายุ...................ป สัญชาติ............................ศาสนา....................................อาชีพ.................…..…..............
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.................................................................อยูบ านเลขที่............….….............
ตรอก / ซอย................................ถนน................................แขวง / ตําบล...............................……...............
เขต / อําเภอ................................จังหวัด...................................................................................…….............
๑.๒ เปนผูแทนนิติบุคคลประเภท.........................................................................……........
ตามกฎหมายของประเทศ.................................................จดทะเบียนเมื่อ...................................……..........
เลขทะเบียน..........................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่................................................…….............
ตรอก / ซอย..........................................ถนน.....................................แขวง / ตําบล.................….….............
เขต / อําเภอ...........................................จังหวัด.................................โดยมี..............................….…............
เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ขาพเจาเกิดวันที่..........................................พ.ศ. ................................อายุ................................…….........ป
สัญชาติ..................................ศาสนา..................................................อาชีพ..............................……...........
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.................................................................อยูบ านเลขที่...............……...........
ตรอก / ซอย................................ถนน...............................แขวง / ตําบล....................................……...........
เขต / อําเภอ.................................จังหวัด..............................................……......ไดรับแตงตั้งโดยผูมอี ํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลใหเปนผูแทนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
๒. ขาพเจาขออนุญาตตั้งหอพักประเภท............................รับผูพักไมเกิน..............……......คน
ใชชื่อวา...........................................................................................ตั้งอยูที่บานเลขที่..................…….........
ตรอก / ซอย................................ถนน...............................แขวง / ตําบล..................................…….............
เขต / อําเภอ.............................…….....................จังหวัด..............................................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย คือ
๓.๑ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(๖) ระเบียบประจําหอพัก
(๗) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
๓.๒ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนนิติบุคคล
(๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับ
ชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๒) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(๔) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล
(๕) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(๖ คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(๗) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(๘) ระเบียบประจําหอพัก
(๙) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร

ลายมือชื่อ......................................................ผูยื่นคําขอ
ภาคผนวก ค
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มาตรฐานหอพัก

แบบ พ. ๑-๒

ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ที่.........................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ นายทะเบียน
อนุญาตให
อยูบานเลขที่...............................ตรอก / ซอย...............................ถนน.......................……........
แขวง / ตําบล...........................................เขต / อําเภอ..................................จังหวัด................………..........
ตั้งหอพักประเภท.........................................................................ใชชื่อวา...........……................
ตั้งอยูบานเลขที่.........................................ตรอก / ซอย.............................ถนน.......................…….............
แขวง / ตําบล..........................................เขต / อําเภอ.................................จังหวัด..................………..........
ตามแบบรายละเอียดประกอบใบอนุญาตดังแนบ จํานวน..............................แผน

ปดรูปถายขนาด
๕ × ๖ ซ.ม.
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ออกให ณ วันที่.....................................พ.ศ. ...................

ลายมือชื่อ.........................................................
นายทะเบียน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ พ. ๑-๓

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการหอพัก
เขียนที่...................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............
ขาพเจา............................................................เกิดวันที่.....................................พ.ศ. ...................
อายุ.................ป สัญชาติ.............................ศาสนา....................................อาชีพ...............….…..................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน............................................................................……...................................
อยูบานเลขที่............................ตรอก / ซอย.......................................ถนน..............……..............................
แขวง / ตําบล.........................................เขต / อําเภอ..................................จังหวัด......……..........................
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้
ขาพเจาขออนุญาตเปนผูจัดการหอพักประเภท.............................................……........................
ใชชื่อวา...........................................................................................ตั้งอยูที่บานเลขที่...................................
ตรอก / ซอย.............................................................ถนน..............................................................................
แขวง / ตําบล......................................เขต / อําเภอ.....................................จังหวัด...................………….....
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการหอพัก
(๔) คํารับรองของผูข อรับใบอนุญาตแสดงวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐
(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน
จํานวน ๒ รูป

ลายมือชื่อ............................................ผูยื่นคําขอ
ภาคผนวก ค
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มาตรฐานหอพัก

แบบ พ. ๑-๔

ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
ที่..............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
นายทะเบียนอนุญาตให............................................................................................................……............
เกิดวันที่........................................พ.ศ. ..................อายุ.....................ป สัญชาติ.............……....................
ศาสนา................................................อาชีพ.............................................................................……............
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..............................................................................................……................
อยูบานเลขที่......................................ตรอก / ซอย........................................ถนน............................……....
แขวง / ตําบล..............................................เขต / อําเภอ................................จังหวัด........……....................
เปนผูจัดการหอพักประเภท..........................................................................................……........................
ใชชื่อวา..........................................ตั้งอยูบานเลขที่.................................ตรอก / ซอย...……......................
ถนน.........................แขวง / ตําบล.......................เขต / อําเภอ....................จังหวัด.....…….........................

ออกให ณ วันที่.......................................พ.ศ. ...............
ปดรูปถายขนาด
๕ × ๖ ซ.ม.

ลายมือชื่อ...........................................................
นายทะเบียน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ พ. ๑-๕

คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
เขียนที่...................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............
ขาพเจา........................................................................................................................…….........
เปนผูรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักประเภท.............................ใชชื่อวา...................................……..................
ตั้งอยูบานเลขที่..................................ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................……...............
แขวง / ตําบล..........................................เขต / อําเภอ....................................จังหวัด.................……............
ตามใบอนุญาตเลขที่...........................................ออกให ณ วันที่........................พ.ศ. ...............……...........
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้
ดวยใบอนุญาตใหตั้งหอพักของขาพเจาจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ..……................
จึงขอตออายุประจําปตามมาตรา ๑๒

ลายมือชื่อ............................................ผูยื่นคําขอ
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มาตรฐานหอพัก

แบบ พ. ๑-๖

คําขอตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
เขียนที่...................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............
ขาพเจา......................................................................................................................……...........
เปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักประเภท............................ใชชื่อวา.........................…….............
ตั้งอยูบานเลขที่..................................ตรอก / ซอย...........................................................……....................
ถนน....................................................................แขวง / ตําบล......................................................….…….
เขต / อําเภอ...............................................................จังหวัด..............................................………….…......
ตามใบอนุญาตเลขที่...........................................ออกให ณ วันที่...................…...พ.ศ. ..……......................
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้
ดวยใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักของขาพเจาจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. .................จึงขอตออายุประจําปตามมาตรา ๒๒

ลายมือชื่อ............................................ผูยื่นคําขอ
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ลําดับที่

ชื่อ ที่อยู และเลขที่
อายุ
ชื่อสถานศึกษา
บัตรประจําตัวประชาชน (ป)
ของผูพัก
ของผูพัก
ของผูพัก

ชื่อบิดา
ที่อยู
ชื่อมารดา
ที่อยู
ชื่อผูปกครอง
ที่อยู

ชื่อบิดา
ที่อยู
ชื่อมารดา
ที่อยู
ชื่อผูปกครอง
ที่อยู

ชื่อและที่อยูของบิดา
มารดาและผูปกครอง
ของผูพัก

วันที่เขาอยูใน
หอพัก

ลายมือชื่อ
ผูพัก

ลายมือชื่อ
ผูจัดการ

หอพักประเภท..............................................ใชชื่อวา..................................

สมุดทะเบียนผูพัก
วันที่ออกจาก
หอพัก

หมายเหตุ

แบบ พ. ๑-๗

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ลําดับ

รหัส

ชื่อผูไดรับ
ชื่อที่พัก
ประเภท
จํานวน
เลขประจําตัว
ใบอนุญาตให
(ภาษาไทย และ ที่อยูที่เปนสถานที่ตั้งหอพัก หอพัก
รับเขาพัก
ประชาชน
จัดตั้งหอพัก
ภาษาอังกฤษ)
(ชาย/หญิง)
(คน)

วัน เดือน ป
ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัว
ครั้งแรกที่
ผูจัดการหอพัก ประชาชน
จดทะเบียน

อบต./เทศบาล….............................................................................จังหวัด.............................

ตัวอยาง
ทะเบียนผูที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งหอพัก

มาตรฐานหอพัก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ถึงผูดําเนินกิจการหอพัก
ดวยพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจพบวาทานดําเนินกิจการเปนหอพัก และพนักงานเจาหนาที่ได
สอบถามแลว ปรากฏวาไมมีผูใดสามารถแสดงวามีใบอนุญาต ดังนั้น หากทานดําเนินกิจการหอพักโดย
ไมมีใบอนุญาตก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
โดยที่ทางราชการพิจารณาเห็นวา ผูดําเนินกิจการหอพักบางรายอาจไมทราบวาการดําเนิน
กิจการหอพักจะตองขออนุญาตจัดตั้งใหถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงเห็นเปนการ
สมควรใหโอกาสแกผูดําเนินกิจการหอพักไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
ฉะนั้น ถาทานดําเนินกิจการหอพักโดยไมมีใบอนุญาตก็ใหจัดการยื่นคําขออนุญาตตั้งหอพัก
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รับหนังสือนี้ หากทานมิไดยื่นคําขออนุญาตตั้งหอพักภายในกําหนดทางราชการ
จะถือวาทานมีเจตนาจงใจฝาฝน ซึ่งจะไดพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การยื่นคําขออนุญาตใหติดตอยื่น และขอทราบระเบียบวิธีการไดที่ฝายหอพัก...........................
......................................................................................................................................................................
(ชื่อหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
วันที่............เดือน.................พ.ศ. …….

โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาดวยเมื่อยื่นคําขอ
ขาพเจา....................................................................เกี่ยวของกับหอพักเปน.................................
ไดเปนผูนําตรวจหอพักชื่อ......................................ตั้งอยู ณ เลขที่................ซอย........................................
ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด..................................มีผูพักอยูในระหวางการศึกษาเขาพัก.........................................................คน
ไดรับหนังสือฉบับนี้แลว เมื่อวันที่................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................ผูนําตรวจ
(ลงชื่อ).......................................................พนักงานเจาหนาที่
(ลงชื่อ).......................................................พนักงานเจาหนาที่
(ลงชื่อ).......................................................พนักงานเจาหนาที่
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(ตัวอยาง)

ระเบียบประจําหอพัก......(ชื่อหอพัก)......
(ที่ตั้งหอพัก)
เพื่ อ ให ก ารจั ด การหอพั ก เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และสอดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
หอพัก..........(ชื่อหอพัก).........จึงกําหนดระเบียบประจําหอพัก ไวดังนี้
1. หลักเกณฑการรับผูพัก
1.1 ผูพักจะตองเปนเพศ...(ชายหรือหญิง)...เทานั้น
1.2 ผูพักจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงตนเอง
ไดชัดเจน
2. อัตราคาเชาหอพัก เงินประกัน คาอาหาร และบริการอื่น ๆ
2.1 ผูพักจะตองจายเงินประกันกอนเขาพัก เปนจํานวน............บาท และเงินจํานวนนี้จะ
คืนใหแกผูพักเมื่อออกจากหอพัก และไมทําสิ่งของในหอพักเสียหาย
2.2 ผูพักจะตองจายเงินคาเชาหอพักในอัตราตามเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 กรณีพักคนเดียว
เดือนละ..................บาท
2.2.2 กรณีพักหองละสองคน เดือนละ...................บาท
2.2.3 (เงื่อนไขอื่น ๆ ถามี)
2.3 ผูพักจะตองจายคาอาหาร ตามอัตราดังนี้
2.3.1 อาหารเชา
มื้อละ.................บาท
2.3.2 อาหารกลางวัน มื้อละ.................บาท
2.3.3 อาหารเย็น
มื้อละ.................บาท
(หรือกําหนดเปนเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสภาพของหอพัก)
2.4 ผูพักจะตองจายคาบริการอื่น ๆ ดังนี้
2.4.1 คาน้ําประปา ลูกบาศกเมตรละ................บาท
2.4.2 คากระแสไฟฟา ลูกบาศกเมตรละ................บาท
2.4.3 คาโทรศัพท กรณีโทรออกภายนอก ครั้งละ...............บาท
2.4.4 คาบริการอินเทอรเน็ต เดือนละ.....................บาท
2.4.5 บริการอื่น ๆ ..........................

208

ภาคผนวก ค

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. เวลาเขา – ออกหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัย
3.1 หอพักจะเปดตั้งแตเวลา......................น.
3.2 หอพักจะปดในเวลา...........................น.
3.3 ในกรณีที่ผูพักจะเขาออกนอกเหนือชวงเวลาดังกลาวจะตองแจงแกผูจัดการหอพัก
ทราบ และจะตองลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน
3.4 ผูพักทุกคนจะตองไมนําบุคคลอื่นที่มิไดพักในหอพักมาคางแรมในหอพัก หาก
จําเปนตองแจงขออนุญาตจากผูจัดการหอพักกอน
3.5 หอพักมีระบบรักษาความปลอดภัย ดังนี้ (ตัวอยาง)
3.5.1 ผูพักทุกคนจะไดรับ (กุญแจ หรือบัตรแถบแมเหล็ก) คนละหนึ่งใบ เพื่อใชใน
การเปด เขา – ออกหอพัก
3.5.2 .............................
4. การเยี่ยมผูพัก
4.1 กรณีมีบุคคลอื่นที่มิไดเปนผูพักในหอพักนี้มาเยี่ยมเยียน ผูพักจะตองนัดพบในบริเวณ
หองรับแขกของหอพัก
4.2 กรณีที่บิดา – มารดา – พี่ – นองของผูพักมาเยี่ยม และจะตองขึ้นหองพัก หอพักจะ
อนุญาตเฉพาะที่เปนเพศเดียวกับผูพักเทานั้นขึ้นหองพักได
5. การรักษาพยาบาล
5.1 หอพักไดจัดยาสามัญประจําบานไวบริการ หากผูพักตองการสามารถแจงความ
จํานงไดที่ผูจัดการหอพัก
5.2 กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ผูจัดการหอพักจะชวยประสานนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
5.3 ผูพักทุกคน ควรแจงผูจัดการหอพักทราบในกรณีที่มีโรคประจําตัวที่ตองมีการดูแล
เปนกรณีพิเศษ
6. การคางแรมที่อื่น
กรณีที่ผูพักจะไปคางแรมที่อื่น ผูพักจะตองแจงผูจัดการหอพักทราบ เพื่อประโยชนของ
ผูพักในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
7. การหามผูพักมิใหกอความรําคาญแกผูอยูใกลเคียง
7.1 หามผูพักมิใหสงเสียงดัง หรือเปดเครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน รบกวนผูอยูใกลเคียง
7.2 หามผูพักมิใหนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมาดื่มในบริเวณหอพัก และหองพัก
7.3 หามผูพักมิใหใชหองพักเพื่อใชประโยชนเพื่อการอื่น นอกจากการพักอาศัยเทานั้น
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7.4 ผูพักจะตองมีความประพฤติที่เหมาะสม มีคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐาน
ของสังคม
หากผูพักกระทําการฝาฝนเพียงขอใดขอหนึ่ง หอพักมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาของผูพัก หรือผูปกครองในการแกไขปรับพฤติกรรมของผูพัก หรืออาจใหออกจาก
หอพัก
8. รายชื่อผูดําเนินกิจการหอพัก
กรณีที่ผูพักไมไดรับความสะดวก สามารถติดตอและเสนอแนะ แสดงความเห็นไดที่
(นาย/นาง/นางสาว)...................................................ที่อยู.....................................…………………………
หมายเลขโทรศัพท...........................................................
ระเบียบประจําหอพักนี้ นายทะเบียนหอพักไดใหความรวมมือเห็นชอบแลวเมื่อวันที่
........................................................................................

ลงชื่อ...................................................ผูจัดการ
(...................................................)
วันที่.......................................................
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การออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
1. บัตรประจําตัวนายทะเบียนหอพัก
1.1 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูออกบัตรประจําตัว
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
1.2 ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่หอพักตั้งอยูเปนผูออกบัตรประจําตัวนายทะเบียน
ทองที่นั้น
1.3 บัตรประจําตัวนายทะเบียนใหเปนไปตามแบบ พ.1-8
2. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
2.1 นายทะเบียนแตละจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ในแตละ
จังหวัด
2.2 ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ เ ด็ ก เยาวชน ผู ด อ ยโอกาส
คนพิ ก าร และผู สู ง อายุ เป น ผู อ อกบั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ า หน า ที่ เพื่ อ ให มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก ารตาม
กฎหมายวาดวยหอพักไดทั่วราชอาณาจักร
3. กรณีบัตรหมดอายุ สูญหาย ชํารุด เลื่อนระดับเปลี่ยนตําแหนง
3.1 กรณีบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่หมดอายุ สูญหาย ชํารุดใน
สาระสําคัญ หรือกรณีพนักงานเจาหนาที่ไดรับการเลื่อนระดับ เปลี่ยนแปลงตําแหนงและยังปฏิบัติหนาที่
นั้นอยู ผูมีบัตรประจําตัวนั้นจะตองแจงเปนหนังสือ ใหผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวทราบ เพื่อออก
บัตรประจําตัวใหมแทนบัตรประจําตัวฉบับเดิม
3.2 เมื่อ ผู มีบัตรประจํา ตัวหมดสิท ธิการใช บัตรจะตอ งคืน บัตรใหแก ผูมีอํ านาจออก
บัตรประจําตัวภายใน 15 วัน นับแตวันที่หมดสิทธิการใชบัตร
3.3 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหใชไดหาป นับแตวันออกบัตร
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แบบ พ. ๑-๘

แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียน
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(ดานหนา)

๕.๕ ซ.ม.

(ตราครุฑ)
บัตรประจําตัวนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
วันออกบัตร............... / ................... / ..................
๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)

รูปถายขนาด
๒.๕ × ๓ ซ.ม.

ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด
ในฐานะ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗
ในทองที่

ลายมือชื่อผูถือบัตร

ตําแหนง

๕.๕ ซ.ม.

ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.
ตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือตราจังหวัด แลวแตกรณี
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แบบ พ. ๑-๙

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(ดานหนา)
(ตราครุฑ)

๕.๕ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
วันออกบัตร............... / ................... / ..................
บัตรหมดอายุ............... / ................... / ..................
๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)

๕.๕ ซ.ม.

รูปถายขนาด
๒.๕ × ๓ ซ.ม.

ลายมือชื่อผูถือบัตร

เลขที่
ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด
ในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
ในทองที่
ตําแหนง
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.
ตราสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ หรือตราจังหวัด แลวแตกรณี

ภาคผนวก ค

213

มาตรฐานหอพัก

สรุปแบบรายการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
คํายอ

ความหมาย

มพ.1
มพ.2

รายการตรวจสอบลักษณะอาคารหอพัก
รายการตรวจสอบการจัดบริการที่เขาขายตองขออนุญาต
ประกอบกิจการหอพัก
รายการตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก/ผูจดั การหอพัก
รายการตรวจสอบประเภทหอพัก
รายการตรวจสอบระเบียบประจําหอพัก
รายการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการหอพัก
รายการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมหอพักของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที่
รายการตรวจสอบมาตรฐานการสงเสริมพัฒนาและสรางเครือขายหอพัก

มพ.3
มพ.4
มพ.5
มพ.6
มพ.7
มพ.8

214

ภาคผนวก ค

หนา
215
218
221
223
226
227
229
233

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มพ. 1

รายการตรวจสอบลักษณะอาคารหอพัก
รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

1. กําหนดประเภทหอพัก (ชายหรือหญิง)
2. หองนอน ตองมีความจุอากาศไมนอยกวา 9 ลูกบาศกเมตร ตอ
ผูเขาพักหนึ่งคน ผูพักที่มีอายุต่ํากวาสิบปสองคนใหนับเปน
หนึ่งคน
3. หองตอนรับผูเยี่ยมเยียนตองมีพื้นที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูพัก
4. หองน้ําตองมีพื้นหองซึ่งไมดูดซึมน้ําจากใตพื้นและไมมีน้ําขัง
5. หองสวมตองมีสวมแบบสวมซึม พื้นหองไมดูดซึมน้ําจากใตพื้น
และไมมีน้ําขัง
6. การออกแบบโครงสรางอาคารหอพักในสวนที่ใชพักอาศัยจะตองมี
หนวยน้ําหนักบรรทุกจร โดยประมาณเฉลี่ยไมต่ํากวา 200 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร
7. การออกแบบโครงสรางอาคารหอพักในสวนที่เปนหองโถง บันได
ชองทางเดินของอาคาร จะตองมีหนวยน้ําหนักบรรทุกจร
โดยประมาณเฉลี่ยไมต่ํากวา 300 กิโลกรัมตอตารางเมตร
8. มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกชั้นๆ ละอยางนอย 1 ชุด
9. มีแบบแปลนอาคารหอพักทุกชั้นที่แสดงระยะความกวาง ความยาว
และรายละเอียดตาง ๆ ของหองตางๆ อยางชัดเจน
10. มีรูปดานหนา ดานขาง ดานหลังของอาคารหอพัก พรอมระบุ
รายละเอียดตาง ๆ
11. มีปายชื่อหอพักระบุประเภทหอพัก
12. หองพักทุกหองตองมีชองแสงสวางและชองระบายอากาศถายเทได
สะดวก
13. ปริมาณสัดสวนหองน้ํา-หองสวมสําหรับผูพักเทากับ 1 หองตอ
ผูพัก 7 คน
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มาตรฐานหอพัก
รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน
14. ปริมาณสัดสวนที่ถายอุจจาระ หองน้ําและอางลางมือ สําหรับผูพัก
เทากับอยางนอยอยางละ 1 ชุดตอพื้นที่อาคาร 50 ตารางเมตร
15. มีระบบการระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานกอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (รายละเอียด
มาตรฐานตามเอกสารแนบภาคผนวก ข) ปริมาณสัดสวนหองน้ําหองสวมสําหรับผูพักเทากับ 1 หองตอผูพัก 7 คน
16. ชองทางเดินในอาคารหอพักจะตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50
เมตร
17. บันไดของอาคารหอพัก สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีอาคาร ชั้นเหนือ
ขึ้นไปรวมกันไมเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอย
กวา 1-20 เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารหอพักที่ใชกับพื้นที่
อาคารหอพัก ชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกินกวา 300 ตารางเมตร ตองมี
ความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวางสุทธิของ
บันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมีบันไดอยางนอยสองบันได และ
แตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร
18. บันไดหอพัก จะตองมีระยะหางกันไมเกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกล
ที่สุดบนพื้นชั้นนั้น
19. บันไดหอพักที่เปนแนวโคงเกิน 90 องศาจะไมมีชานพักบันไดก็ได
แตตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา 25 เซนติเมตร
20. อาคารหอพักที่สูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไป และสูงไมเกิน 23 เมตร หรือ
อาคารหอพักที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน
16 ตารางเมตร ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอย
หนึ่งแหงและตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นไดโดยไมมี
สิ่งกีดขวาง
21. หองนอนมีชองแสงสวางและชองระบายอากาศ

216

ภาคผนวก ค

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

1. กําหนดแนวคิดการออกแบบหอพักใหเอื้อตอการเรียนรู
อยูอาศัยและเอื้ออาทร
2. หากมีหองอาหารตองมีพื้นที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูพัก
3. มีหองอานหนังสือ หรือภายในหองพักมีพื้นที่พรอม
โตะทํางานที่เอื้อตอการศึกษา
4. หองนอนมีเนื้อที่โดยเฉลี่ยคนละไมนอยกวา 7.5 ตารางเมตร
5. หองนอน และ/หรือหองอานหนังสือมีจุดเชื่อมตอระบบ
อินเทอรเน็ต
6. มีมุมหองสมุด เพื่อบริการเอกสารเทาที่จําเปนภายในหอพัก เชน
วารสาร พจนานุกรม สารานุกรม เปนตน
7. หองนอน มีชั้นเก็บเอกสารหรือหนังสือสวนตัวของผูพัก
8. มีหองหรือพื้นที่ซักลาง และตากผาไวเปนสัดสวน เรียบรอยและ
เพียงพอ
9. มีระบบการสื่อสารภายในหอพัก และเชื่อมตอกับระบบโทรศัพท
สายนอกได
10. มีน้ําดื่มสะอาดไวบริการในหอพัก
11. มียาสามัญประจําบาน เพื่อการปฐมพยาบาล
12. มีสถานที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนตที่ปลอดภัยและ
เพียงพอ
13. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจและตรวจสอบได
อยางเปนระบบ
14. มีหองนันทนาการบริการ เชน หองดูโทรทัศน หองอาน
หนังสือพิมพ เปนตน
15. มีระบบเตือนภัย เมื่อมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพลิงไหม
16. หองนอนมีตูเสื้อผา เตียงนอน โตะทํางาน จุดเชื่อมตอ
กระแสไฟฟา เพื่อใชโคมไฟอานหนังสือ
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มาตรฐานหอพัก

มพ. 2

รายการตรวจสอบการจัดบริการที่พักที่เขาขายตองขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก
มาตรฐานการตรวจสอบสถานที่ที่สรางขึ้นเปน “หอพัก” ที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507 หรือไม
รายการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง
ใช

ไมใช

1. เปนสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป
2. ผูพักเปนผูอยูในระหวางการศึกษาตั้งแตการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาและอายุไมเกิน 25 ป
3. ผูพักอยูในสถานที่ที่สรางขึ้นหรือจัดขึ้นนั้น ตองจายหรือ
ใหทรัพยสินตอบแทนในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง
4. มิใชสถานที่ที่เปน “หอพัก” ของกระทรวง ทบวง กรม
หรือหอพักที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนหอพักของ
สถานศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาของ
สถาบันตนเองเขาพัก
* มีขอเสนอในการแกไขพระราชบัญญัติหอพัก ฉบับใหมใหหอพักของกระทรวง ทบวง กรม ควรเขามา
อยูภายใตการดูแลดวย เพื่อใหการพิทักษเด็กและเยาวชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
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มพ. 2

เกณฑการพิจารณา
หากขอเท็จจริงที่ไดจากการตรวจสอบแลวพบวา
ทุกขอ

มีขอเท็จจริงเปน “ใช” สถานที่ดังกลาวจัดวาเปนหอพักตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507 จําเปนตองขออนุญาตจัดตั้งเปนหอพัก

ขอใดขอหนึ่ง

มีขอเท็จจริงเปน “ไมใช” สถานที่ดังกลาวจัดวาไมเขาขายเปนหอพักตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ไมจําเปนตองขออนุญาตจัดตั้งเปนหอพัก

บันทึกผลการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไขการเปน “หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ได
ตรวจสอบสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพักอาศัย ณ บานเลขที่.........…...............หมู. ........…….………........
ชื่ออาคาร..........................................ซอย...........................................ถนน.....…….....................................
ตําบล.......................อําเภอ.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........……..............
โทร..................................โทรสาร.................................พบวาสถานที่ที่ไดตรวจสอบแลวนั้น
มีลักษณะสภาพเปนหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
ไมมีลักษณะสภาพเปนหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
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มาตรฐานหอพัก

มพ. 2

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ลงชื่อ......................................................ประธาน
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................กรรมการและเลขานุการ
(.....................................................)

เสนอ นายทะเบียนหอพัก
เพื่อโปรดพิจารณา  ทราบและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
 พิจารณาสั่งการใหเจาของหอพักดําเนินการขออนุญาตจัดตั้ง
หอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
 พิจารณาลงโทษตามพระราชบัญญัติหอพัก มาตรา…………..
 อื่น ๆ
ลงชื่อ.......................................................พนักงานเจาหนาที่
(.....................................................)
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............

คําสั่งนายทะเบียน

ลงชื่อ.......................................................นายทะเบียนหอพัก
(.....................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............
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มพ. 3

รายการตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก / ผูจัดการหอพัก
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
เกณฑการพิจารณา
หากผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พบวา
คําตอบวา “ใช” ทุกขอ แสดงวา บุคคลนั้นมีคุณสมบัติเปนเจาของหอพักได
คําตอบมีขอใดขอหนึ่ง มีคําตอบวา “ไมใช” แสดงวา บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเปนเจาของ
หอพัก
เงื่อนไข หากนิ ติ บุ ค คลเป น เจ า ของหอพั ก นิ ติ บุ ค คลจะต อ งมี ห นั ง สื อ แต ง ตั้ ง ผู แ ทนซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนตามมาตรฐานตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก ใหมาปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก
แทน
รายการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

1. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
3. ไมเปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ โดยพิจารณาจาก
ใบรับรองแพทย
4. ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง
ในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษ
อยางรุนแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย
5. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท โดย
พิจารณาจากผลการตรวจสอบประวัติจากสถานีตํารวจในทองที่ที่
เจาของหอพักมีภูมิลําเนาอยู
ภาคผนวก ค
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มาตรฐานหอพัก

มพ. 3

สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
□ บุคคลที่ขอเปนเจาของหอพักมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
□ บุคคลที่ขอเปนเจาของหอพัก ไมสามารถดําเนินการในฐานะเจาของหอพักได

เงื่อนไขเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................………………….

ลงชื่อ.....................................................ผูตรวจสอบ
(...................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ...........
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มพ. 4

รายการตรวจสอบประเภทหอพัก
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
1. ผูพักในหอพักทั้งหมดเปน เพศ
....................1 ชาย
....................2 หญิง
....................3 ทั้งชายและหญิงภายในอาคารเดียวกันโดยมิไดกั้นหรือแยกสวน-แยกทางขึ้นลง
จากกันโดยเด็ดขาด
2. มีระเบียบหามและควบคุมมิใหหญิงเขาอยูในหอพักชายและมิใหชายเขาอยูในหอพักหญิงอยาง
ชัดเจน
....................1 มีระเบียบหามและมีการควบคุม
....................2 ไมมีระเบียบหามและไมมีการควบคุม

เกณฑการพิจารณา
รายการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
1
2
3

1. ผูพักในหอพักทั้งหมดเปนเพศ
2. มีระเบียบหามและควบคุมมิใหหญิงเขาอยูในหอพักชาย
และมิใหชายเขาอยูในหอพักหญิงอยางชัดเจน
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มพ. 4

เงื่อนไขการพิจารณาคําตอบของขอ 1 และ ขอ 2
เงื่อนไข
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.

คําตอบขอ 1-ขอ 2

ประเภทหอพัก

1-1
1–2

ชาย
ชาย

2–1
2–2
3 – 1 หรือ
3-2

เงื่อนไข

ถูกตอง
มีเงื่อนไขผูจัดการบกพรองตอหนาที่
(ตามมาตรา 30)
หญิง
ถูกตอง
หญิง
มีเงื่อนไขผูจัดการบกพรองตอหนาที่
ไมถูกตองตาม มีเงื่อนไขตองกัน้ หรือแยกสวน-แยกทางขึ้นลง
พ.ร.บ. หอพัก จากกันโดยเด็ดขาดและจะตองแยกขออนุญาต
พ.ศ. 2507
เปนหอพักหญิง และหอพักชาย (2 หอพัก)
จากกันโดยเด็ดขาด

บันทึกของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการไดตรวจสอบอาคารหอพักชื่อ.............................................เลขที่...........…….......
หมู................ซอย.........................ถนน............................ตําบล........................อําเภอ.....................……....
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.............................โทร.........................โทรสาร................……....
http://www................................................เมื่อวันที่.....….......เดือน...….........................พ.ศ. ..…...............
ผลการตรวจสอบเปนไปตามเงื่อนไข ขอ....................................
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มพ. 4

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................……………........
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(...................................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ...........

เสนอนายทะเบียนหอพัก
เพื่อโปรด

□ ทราบและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
□ พิจารณาสั่งการใหเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักดําเนินการแกไข
ขอบกพรองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา..............................วัน
□ พิจารณาดําเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
□ อื่น ๆ
ลงชื่อ.....................................................พนักงานเจาหนาที่
(...................................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ..........

คําสั่งนายทะเบียนหอพัก
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................นายทะเบียนหอพัก
(...................................................)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ..........
ภาคผนวก ค
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มพ. 5

รายการตรวจสอบระเบียบประจําหอพัก
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

1. มีการกําหนดหลักเกณฑการรับผูพัก
2. เกณฑการรับผูเขาพักจะตองระบุอยางชัดเจนวารับผูพักเพศใด
เพศหนึ่งเทานั้น
3. ระบุอัตราคาเชาหอพัก คาอาหารและคาบริการอื่น ๆ (ถามี)
ที่ชัดเจนและเปนธรรม
4. มีการระบุเวลาเปดและเวลาปดหอพัก
5. มีระเบียบปฏิบัติสําหรับผูมาเยี่ยมเยียนผูพัก
6. มีระบบการปฐมพยาบาลและการสงตอรวมทั้งระบุผูรับผิดชอบ
ชัดเจน
7. มีระเบียบปฏิบัติกรณีผูพักจะไปคางแรมที่อื่น
8. มีขอหามสําหรับผูพักไมใหสงเสียงดังรบกวนผูอื่นและ
ผูอยูใกลเคียง
9. ระเบียบประจําหอพักตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
หอพัก
10. กรณีการแกไข เพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนหอพัก
รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา
1. ระเบียบหอพักติดตั้งไวในที่ที่เปดเผยที่ผูพักสามารถอานได
ชัดเจน และมีพิมพแจกผูพักทุกคน รวมทั้งมีไวประจําหองพัก
2. ระเบียบหอพัก แปลเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่สอดคลอง
กับภาษาของผูพัก
3. มีแฟมขอมูลเกี่ยวกับระเบียบหอพัก บริการของหอพัก แผนผัง
หองพัก ทางหนีไฟกรณีฉุกเฉิน ประจําหองพักทุกหอง
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มพ. 6

รายการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการหอพัก
รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

1. ผูที่จะเปนผูจัดการหอพักจะตองยื่นเรื่องราวขออนุญาตจาก
นายทะเบียน
2. มีคุณสมบัติครบถวนเชนเดียวกับเจาของหอพัก (โดยใชแบบ
มาตรฐานตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก มพ.3)
3. ตองขออนุญาตตออายุใบอนุญาตการเปนผูจัดการหอพัก
กอนวันที่ 1 ธันวาคมของทุกป
4. กรณีใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักสูญหายหรือถูกทําลาย
ในสาระสําคัญใหผูจัดการหอพักแจงตอนายทะเบียนและยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได
ทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย
5. ผูจัดการหอพักตองจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวงและอยางนอยใหมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ และอายุของผูพัก
(2) ชื่อของโรงเรียน หรือสถานศึกษาของผูพัก
(3) ชื่อ และที่อยูของบิดาและมารดาและผูปกครองของผูพัก
(4) วันที่เขาอยูในหอพักและวันที่ออกจากหอพัก
(5) ลายมือชื่อผูพัก
6. ผูจัดการหอพักตองใหความรวมมือแกสถานศึกษาของผูพัก
ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผูพัก
7. ผูจัดการหอพัก ตองไมรับหรือยอมใหบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติ
ดังนี้
- ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี
- ไมเปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ
- ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท
ภาคผนวก ค
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มาตรฐานหอพัก
รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

หมายเหตุ

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

- ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังเขา
ทํางานในหอพัก
ผูจัดการหอพัก ตองจัดพนักงานหญิงเทานั้นปฏิบัติงานใน
หอพักหญิง
ผูจัดการหอพักตองแสดงใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ หอพักไว
ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก
ผูจัดการหรือเจาของหอพักตองแสดงใบอนุญาตให
ตั้งหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก
ผูจัดการ / หอพักตองจัดใหมีปายคําวา “หอพัก” ชื่อหรือ
เจาของหอพัก และประเภทหอพักชายหรือหอพักหญิงเปน
ภาษาไทยขนาดใหญ พอเห็นในระยะอันสมควรติดไว ณ
หอพักในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร
การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักใหเจาของหอพัก
แจงเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน กอนแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพักตกอยู หรือจะ
ตกอยูในอันตรายเพราะเหตุเจ็บปวยหรือเหตุอื่นใดก็ตาม
ใหผูจัดการหอพักแจงใหบิดามารดา หรือผูปกครองของผูพัก
ทราบโดยดวน
ผูจัดการหอพักตองควบคุมดูแลมิใหหญิงเขาอยูในหอพักชาย
และมิใหชายเขาอยูในหอพักหญิง
รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา

1. กรณีมีผูพักเปนชาวตางชาติ ผูจัดการจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายวาดวยการรับชาวตางชาติเขาพักอาศัยดวย
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มพ. 7

รายการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมหอพักของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที่
รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

1. นายทะเบียนหอพัก จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด
และพรอมที่จะแสดงได
2. พนักงานเจาหนาที่จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด และ
พรอมที่จะแสดงได
3. มีการดําเนินการตักเตือนบุคคลที่กระทําการฝาฝนตั้ง หอพัก โดย
ไมมีใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการหอพักโดย
ไมไดรับการแตงตั้งจากเจาของหอพักและไมไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน
4. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่ทําใบอนุญาตให
ตั้งหอพักสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ และเจาของหอพัก
ยังไมดําเนินการแจงตอนายทะเบียน และยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย
5. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่มิไดแสดง
ใบอนุญาตใหตั้งหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก
6. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่มิได จัดใหมีปาย
คําวา หอพัก ชื่อของหอพัก และประเภท หอพักชายหรือหอพัก
หญิง เปนภาษาไทยขนาดใหญ พอเห็นไดในระยะอันสมควร
ติดไว ณ หอพักในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร
7. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักโดยไมแจงเปนหนังสือตอ
นายทะเบียนภายในเจ็ดวันกอนแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
หอพัก
ภาคผนวก ค
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8. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูจัดการหอพักที่ทําใบอนุญาต
ใหเปนผูจัดการหอพักสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ และ
ยังมิไดแจงตอนายทะเบียน และยังมิไดยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย
9. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูจัดการหอพักที่มิไดแสดง
ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายใน
หอพัก และไมมีการดูแลใหมีการแสดงใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
รวมทั้งไมมีปายชื่อหอพัก ไมระบุประเภทหอพัก ไมติดตั้งในที่
เปดเผย
10. มีการดําเนินการฟองรองกลาวโทษบุคคลที่กระทําการฝาฝน
ตั้งหอพักโดยไมมีใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตั้งหอพักโดยไมมี
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการหอพักโดยไมได
รับการแตงตั้งจากเจาของหอพักและยังไมไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน ทั้งนี้ไดเคยตักเตือนมาแลวอยางนอย 3 ครั้ง แตยัง
มิไดมีการดําเนินการใด ๆ ที่แสดงวาจะกระทําการใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหอพัก
11. มีการดําเนินการฟองรองกลาวโทษผูจัดการหอพักที่กระทําการ
ฝาฝนในประเด็นตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง
11.1 ไมจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือไมมีการดําเนินการจัดทํา
11.2 ไมใหความรวมมือแกสถานศึกษาของผูพักในเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษาและความประพฤติของผูพัก
11.3 ยอมใหบุคคลที่มีคุณสมบัติไมครบถวน ตามเงื่อนไขที่
กําหนดตามพระราชบัญญัติหอพัก (มาตรา 8) ทํางานใน
หอพักหญิง
11.4 มีการใชผูชายทํางานในหอพักหญิง
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ใช
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หมายเหตุ

11.5 ไมมีการแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองของผูพักทราบ
โดยดวน ในกรณีที่ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพัก
ตกอยูหรือจะตกอยูในอันตราย เพราะเหตุเจ็บปวยหรือ
เหตุใดก็ตาม
11.6 ไมมีการควบคุมดูแลใหหญิงเขาอยูในหอพักชายและชาย
เขาอยูในหอพักหญิง
12. นายทะเบียนจะตองสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมหรือดําเนิน
กิจการหอพัก หรือถาเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้ง
หอพักหรือใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักโดยอนุมัติรัฐมนตรีใน
กรณีที่ปรากฏวา เจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักแลวแตกรณี
12.1 เปนผูขาดคุณสมบัติการเปนเจาของหอพักหรือผูจัดการ
หอพัก
12.2 ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน เมื่อไดมีการตักเตือน
แลว หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
12.3 ดําเนินกิจการหอพักขัดตอความสงบเรียบรอยศีลธรรม
อันดี หรือเปนภัยตอประเทศชาติ
13. การสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมหรือดําเนินกิจการหอพัก
นายทะเบียนตองแจงคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหอพัก และ
ผูจัดการหอพักทราบกอน
14. เจาของหอพักและผูจัดการหอพักจะดําเนินกิจการตอไปไมได
หากนายทะเบียนไดสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม
เวนแตจะไดรับมอบหมายจากนายทะเบียน
15. คาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมหรือดําเนิน
กิจการหอพัก ใหเจาของหอพักเปนผูจาย
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รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา
1. นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีการกําหนดแผนการ
ตรวจสุขลักษณะอาคารหอพัก อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
เขาตรวจหอพักใหไดอยางนอยรอยละ 80 ของหอพักที่
จดทะเบียน
2. นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่มีการกําหนดแผนการ
สืบคนขอมูลการดําเนินงานหอพักที่ยังไมมีการขออนุญาต
3. มีการจัดใหมีปายคําวา หอพัก ชื่อของหอพัก และประเภท
หอพักชายหรือหอพักหญิงเปนภาษาตางประเทศควบคูกับ
ภาษาไทย ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะอันสมควรติดไว
ณ หอพัก ในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร
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มพ. 8

รายการตรวจสอบมาตรฐานการสงเสริมพัฒนาและสรางเครือขายหอพัก
รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

บันทึกขอเท็จจริง
ใช
ไมใช

หมายเหตุ

1. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปน
ผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการใหการคุมครอง
สวัสดิภาพ เยาวชน และแนวคิดการ จัดการหอพักอยางถูกตอง
2. มีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ถูกตอง และสรางความ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการบริหารจัดการ
หอพักใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหอพัก
3. มีการประชุมชี้แจงบุคคลที่ดําเนินกิจการหอพัก โดยที่ยังมิได
ดําเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก
4. สงเสริมใหเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักจัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาผูพัก โดยรวมมือกับสถานศึกษา
5. ดําเนินการแปลระเบียบหอพักใหเปนฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อื่น ๆ เพื่อพรอมการบริการนักศึกษาตางชาติ
รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา
1. มีการใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทางการจัดการหอพักใหเปนไป
ตามมาตรฐานและถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก
2. มีการกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางเจาของหอพัก และ
ผูจัดการหอพักรวมกันในลักษณะเครือขาย
3. มีการใหรางวัล หรือใหการชมเชยเมื่อหอพักมีการดําเนินการได
อยางมีคุณภาพจนเปนที่ประจักษชัดเจน
4. ดําเนินการใหมีคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางเจาของ
หอพักหรือผูจัดการหอพักกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนบิดามารดา หรือผูปกครอง ผูพัก ผูแทนสถานศึกษา และ
ผูแทนผูพัก เพื่อเปนการประสานการแกไขปญหาการดําเนินงาน
หอพัก รวมทั้งชวยกันคุมครองสวัสดิภาพเยาวชน
ภาคผนวก ค
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สรุปรายการเอกสารที่ใชในการยื่นขออนุญาตปลูกสรางและดัดแปลงอาคาร
คํายอ
แบบ ข.1

ความหมาย
คําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
รื้อถอนอาคาร
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
รื้อถอนอาคาร
คําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ
ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง
แบบแจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รือ้ ถอน/
เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร

แบบ อ.1
แบบ ค.1

แบบ น.1
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236
238
241
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เอกสารที่ตองใชในการยื่นขออนุญาตปลูกสรางและดัดแปลงอาคาร
1. ใบขออนุญาตปลูกสรางอาคาร (ข.1) โดยกรอกขอความใหครบถวน
2. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของผูขออนุญาตพรอมเซ็นรับรองสําเนาทุกหนา
3. สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตัวจริง จํานวน 2 ชุด โดยใหเจาของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสําเนา
ทุกหนา
4. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนเจาของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
5. ใบยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ดิน (ในกรณีปลูกสรางอาคารในที่ดินบุคคลอื่น)
6. หนังสือมอบอํานาจพรอมอากร 30 บาท (ถามี)
7. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารที่มีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
8. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
9. รายการคํานวณหนึ่งชุด
10. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
11. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
12. หนังสือยินยอมใหกอสรางชิดแนวเขตที่ดิน (ในกรณีสรางชิดแนวเขตที่ดิน)
13. แบบแปลนรูปแบบตางๆ และผังบริเวณไมเกิน จํานวน 5 ชุด
14. วิศวกรผูคํานวณใหลงลายมือชื่อหรือสํานักงานและที่อยูลงในแบบแปลนแผนผังทุกแผน
หมายเหตุ ในกรณีผูยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคารในนามหางหุนสวนหรือบริษัทใหประทับตราหาง
หรือบริษัทดวย และสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน
ไดตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการยื่นขออนุญาตถูกตองแลว
(ลงชื่อ)........................................ผูตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................
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แบบ ข.1

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เขียนที่.........................................................................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ................
ขาพเจา..................................................................เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคาร
[ ] เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่............ตรอก/ซอย....................ถนน............…….............
หมูที่.........ตําบล/แขวง.................อําเภอ/เขต....................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย.......…….......
[ ] เปนนิติบุคคลประเภท........................จดทะเบียนเมื่อ.....................เลขทะเบียน......……...
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...........ตรอก/ซอย...................ถนน...................................หมูที่....……....................
ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย......…..…........
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่.……...........................
ตรอก/ซอย.........................ถนน............................หมูที่............ตําบล/แขวง..............……..........................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด.................................
โดย...............................................เปนเจาของอาคารในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1
เลขที่............................................................เปนที่ดินของ.............................................…….......................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด...................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน.....................………........
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................................คัน
(2) ชนิด...................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน......................……….......
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมา
พรอมนี้
ขอ 3 มี............................เปนผูควบคุมงาน...............................เปนผูออกแบบและคํานวณ
ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน.......................................วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต
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ขอ 5 พร อ มคํ า ขอนี้ ข า พเจ า ได แ นบเอกสารหลั ก ฐานต า งๆ มาด ว ยแล ว ตามแบบรายการ
หลักฐานตาง ๆ ในการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารที่แนบทายคําขอนี้
(ลายมือชื่อ).................................................ผูขออนุญาต
(...................................................)

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผขู ออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายใน
วันที่......................เดือน................................พ.ศ..........................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต..............................เปนเงิน............................บาท
...............สตางค (......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่................เลขที่...................
ลงวันที.่ .................เดือน.................................พ.ศ.........................
ออกใบอนุญาตแลวเลมที่............ฉบับที่.............ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ.............

(ลายมือชื่อ)........................................................
(.......................................................)
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(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.1

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เลขที่.................../.......................
อนุญาตให..............................................................................................………...เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่...................ตรอก / ซอย...................................ถนน................................หมูที่......……..........
ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต.....................................จังหวัด…….................................
ขอ ๑ ทําการ...............................................................................................……..........................
ที่บานเลขที่.....................ตรอก / ซอย.......................................ถนน..........................หมูที่....……..............
ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต.....................................จังหวัด...............………...............
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่...........................เปนที่ดินของ.......…....…................
ขอ ๒ เปนอาคาร
(๑) ชนิด.............................จํานวน....................................เพื่อใชเปน..................……..............
พื้นที่/ความยาว..............................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...……...............คัน
พื้นที่...........................................ตารางเมตร
(๒) ชนิด.............................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.............……..................
พื้นที่/ความยาว..............................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน……..................คัน
พื้นที่...........................................ตารางเมตร
(๓) ชนิด.............................จํานวน....................................เพื่อใชเปน..................……..............
พื้นที่/ความยาว..............................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.........……….....คัน
พื้นที่...........................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่
............/...........ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ ๓ โดยมี..........................................................เปนผูควบคุมงาน
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ขอ ๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ..................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่........................เดือน...........................พ.ศ...................
ออกให ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ.................
(ลายมือชื่อ)..........................................................
(........................................................)
ตําแหนง...............................................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่..............
ครั้งที่..............
ครั้งที่..............
ใหตออายุใบอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
ฉบับนี้จนถึง
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน............พ.ศ.......... วันที่.....เดือน............พ.ศ.......... วันที่.....เดือน............พ.ศ..........
โดยมีเงือ่ นไข.............……….. โดยมีเงือ่ นไข.............……….. โดยมีเงือ่ นไข.............………..
..........................…….........
........................…..……......... .......................………….........
(ลายมือชื่อ).......................
(ลายมือชื่อ).......................
(ลายมือชื่อ).........................
ตําแหนง............................
ตําแหนง............................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
ผูอนุญาต
ผูอนุญาต
........./............./............
........./............./............
........./............../...........
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คําเตือน
๑. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงาน ที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงาน
จะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบ
ถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผูควบคุมงานนี้
ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานคนใหม
และมี ห นั ง สื อ แจ ง พร อ มกั บ ส ง มอบหนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมของผู ค วบคุ ม งานคนใหม ใ ห แ ก
เจาพนักงานทองถิ่นแลว
๒. ผูไดรับใบอนุญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือสิ่งที่กอสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเข า ออกของรถตามที่ กํ า หนดไว ใ นใบอนุ ญ าตฉบั บ นี้ ต อ งแสดงที่ จ อดรถ ที่ ก ลั บ รถ และ
ทางเขาออกของรถไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
๓. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อได
ทําการตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๒
กอนจึงจะใชอาคารนั้นได
๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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แบบ ค.๑

คําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
เลขที่............/..............
วันที่................เดือน........................................พ.ศ......................
แจงความมายัง...................................................................อยูบานเลขที่.......…............…….......
ตรอก / ซอย.............................................................ถนน......................................หมูที่........……................
ตําบล / แขวง...................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวัด........…….........................
ตามคําขออนุญาตของทาน ลงวันที่...........................เดือน..............................พ.ศ...……............
เพื่อทําการ..........................................ที่บานเลขที่.................................ตรอก / ซอย...................……..........
ถนน................................หมูที่................ตําบล / แขวง............................อําเภอ / เขต..................……........
จังหวัด.........................ซึ่งเจาหนาที่ผูรับคําขอไดรับไวตาม เลขรับที่…........./.........วันที่...........……..........
เดือน..............................พ.ศ..................นั้น ปรากฏวา
(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณยังไม
ถูกตอง และไมเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังรายการแนบทายคําสั่งนี้
(๒) คําขออนุญาตของทานที่ไดยื่นไวยังขาดเอกสารหรือเอกสารไมถูกตอง ดังรายละเอียด
แนบทายคําสั่งนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ใหทานจัดการแกไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คํานวณใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวขางตน และใหทาน
ไปรับคําขออนุญาตคืนเพื่อจัดการแกไขและจัดสงเอกสารหรือแกไขเอกสารตาม (๑) หรือ (๒) ใหถูกตอง
และสงคืนภายในกําหนด...........วัน นับแตวันที่ทานไดรับคําสั่งนี้ หากพนกําหนดนี้แลวใหถือวาทานได
เพิกถอนคําขออนุญาตที่ไดยื่นนั้น
(ลายมือชื่อ).................................................
(.................................................)
ตําแหนง.....................................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต
ภาคผนวก ค
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ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ................................................อาคาร
เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ.............
(โปรดดูคําเตือนดานหลัง)

คําเตือน
๑. ผู ใ ดก อ สร า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ เคลื่ อ นย า ยอาคาร โดยเจ า ของอาคารไม ไ ด รั บ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
๒. ถาเปนการกระทําของผูดําเนินการ ตองระวางโทษเป นสองเทาของโทษที่บั ญญัติไ ว
สําหรับความผิดนั้น ๆ
๓. ถาเปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการ
สาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน
ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนสิบเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจําทั้งปรับ
๔. ผูรับคําสั่งผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่ง
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(ตราสวนราชการ)
เลขที่.................../.......................

แบบ น.1
................................................
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.............

เรื่อง แจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
เรียน .................................................................................
อางถึง คําขออนุญาต...........................................................ตามแบบ ข. ..............................…….............
ลงวันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ......................
ตามคําขออนุญาต..............................................................…….......ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แลว จึงใหทานไปขอรับใบขออนุญาตตาม
แบบ อ. .......................................................................ไดที่.........................………….................................
กอนรับใบอนุญาต ทานตองชําระคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาต..........................อาคาร เปนเงิน.................……..................... บาท
(๒) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเปนเงิน...............................บาท....……...............สตางค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น......................……....บาท...................สตางค (............................................................)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และใหทานไปขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้
มิฉ ะนั้น จะถื อ วา ท า นไม ประสงค จ ะขอใบอนุญาตตามที่ ไ ด ยื่น ขออนุ ญาตไว หากประสงค จ ะขอรั บ
ใบอนุญาตอีกจะตองดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)...........................................................
(........................................................)
ตําแหนง................................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ..................................................อาคาร
เมื่อวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. .....................
หมายเหตุ ในการติดตอขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย
ภาคผนวก ค
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สําหรับเจาหนาที่ผูสงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................
สงใหผูรับคําสั่งโดยตรงรับเมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................

(ลายมือชื่อ).......................................................
(......................................................)
เจาหนาที่ผูสงหนังสือ

(ลายมือชื่อ).......................................................
(......................................................)
ผูรับหนังสือ
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คําขออนุญาตตอเชื่อมน้ําเสีย
เรื่อง ขอตอทอเชื่อมน้ําเสีย
เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่ขาพเจายื่นคํารองแบบ ข.1 เพื่อกอสราง / ดัดแปลง / รื้อถอน อาคาร ตามรายละเอียด
ขางตนนั้น
ขาพเจาขอตอทอเชื่อมน้ําเสียชนิด............................ขนาดทอ ø .........................................เมตร
ตามแบบแปลนที่แนบมาพรอมคํารองแบบ ข.1 เลขรับที่.......................ลงวันที่...........................................
และประมาณการการใชน้ําไวประมาณ.........................................ลบ.ม./ เดือน จํานวน 1 ชุด
(ลงชื่อ).........................................................
(...................................................)
ผูขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสีย

ความเห็นเจาหนาที่
ไดตรวจสอบสถานที่ตอทอเชื่อมน้ําเสียแลว ปรากฏวา...............................................................
.....................................................................................................................................................................
[ ] เห็นควรอนุญาต
[ ] ไมควรอนุญาต เนื่องจาก...............................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
(...................................................)
นายตรวจเขต
คาธรรมเนียมตอทอเชื่อมน้ําเสีย เปนเงิน................................บาท (.............................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..............เลขที่................ลงวันที.่ ................เดือน..............................พ.ศ. ..............
ออกใบอนุญาตตอเชื่อมทอน้ําเสียเลขที่............................ฉบับที่.....................ลงวันที่.................................
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ภาคผนวก ง
รายนามหอพักที่ไดรับรางวัล
หอพักที่ดําเนินกิจการดีเดนตลอดเวลา 5 ป เคยไดรับโลเกียรติคุณเมื่อป 2540
และยังดํารงความดีเดนมาจนถึงปจจุบัน สมควรไดรับโลเปนรางวัลเกียรติยศ
จํานวน 6 หอพัก ดังรายนามตอไปนี้
1. หอพักหญิงนิรมล
ดําเนินงานโดย
2. หอพักสตรีศิริราช
ดําเนินงานโดย
3. หอพักสตรี เอส เอ็น พี แมนชั่น 2
ดําเนินงานโดย
4. หอพักสตรีรุงศิริอพารทเมนท 2
ดําเนินงานโดย
5. หอพักชายอนงคพัฒนา
ดําเนินงานโดย
6. หอพักสตรีนันทิพัฒน
ดําเนินงานโดย
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ตั้งอยูเขตบางกะป
น.ส.เทเรซา น้ําสมบูรณ
ตั้งอยูเขตบางกอกนอย
น.ส.แพรวพรรณ สีมารัตน
ตั้งอยูเขตบางกะป
บริษัท ซุปเปอร ทรี จํากัด
โดยนายสุวีระ พีรยานันท
ตั้งอยูเขตบางกะป
นายสุไลมาน เลาะศิริ
ตั้งอยูเขตหนองจอก
บริษัท อนงคพัฒนาอพารทเมนท
โดยนางวรรณา เหนียงแจม
ตั้งอยูเขตหลักสี่
พันจาอากาศเอก อนันต ซอนกลิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายนามหอพักที่ไดรับรางวัล ประจําป 2547
หอพักดีเดนในกรุงเทพมหานคร (จํานวน 75 หอพัก)
หอพักที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ไดรับการคัดเลือกเปนหอพักดีเดน
ประจําป 2547 สมควรไดรบั โลเกียรติคุณ จํานวน 26 หอพัก
ดังรายนามตอไปนี้
1. หอพักสตรีพวงชมพู
ดําเนินงานโดย
2. หอพักชายพวงชมพู
ดําเนินงานโดย
3. หอพักชายราชพฤกษ
ดําเนินงานโดย
4. หอพักสตรีบานพรหมลิขิต
ดําเนินงานโดย
5. หอพักหญิงลลิตา
ดําเนินงานโดย
6. หอพักสตรีบานยายกับหลาน
ดําเนินงานโดย
7. หอพักสตรีจิตจํารัส
ดําเนินงานโดย
8. หอพักชายวรนันท
ดําเนินงานโดย
9. หอพักสตรี J & W HOURSE 1
ดําเนินงานโดย

ตั้งอยูเขตปทุมวัน
บริษัท ภานุรุธพัฒนา จํากัด
โดยนายบัญญัติ สุขประพฤติ
ตั้งอยูเขตปทุมวัน
บริษัท ภานุรุธพัฒนา จํากัด
โดยนายบัญญัติ สุขประพฤติ
ตั้งอยูเขตลาดกระบัง
นายสมบูรณ วงศอุไร
ตั้งอยูเขตลาดกระบัง
นางจรูญลักษณ เกิดเจริญ
ตั้งอยูเขตดุสิต
นางวารุณี ฮุนพงษสิมานนท
ตั้งอยูเขตดุสิต
นางจุฑารัตน ชมภูพันธ
ตั้งอยูเขตบางพลัด
นายสิทธิชัย ตั้งตรงจิตร
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นางอรวรรณ วรนันท
ตั้งอยูเขตลาดกระบัง
นางจันทนา ชะบางบอน
ภาคผนวก ง
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10. หอพักสตรีลดาวัลย
ดําเนินงานโดย
11. หอพักชายโชติกร
ดําเนินงานโดย
12. หอพักสตรีอําไพ
ดําเนินงานโดย
13. หอพักชายเอ็น เอฟ
ดําเนินงานโดย
14. หอพักสตรีเอ็น เอฟ
ดําเนินงานโดย
15. หอพักสตรีพรประเสริฐ
ดําเนินงานโดย
16. หอพักสตรีปามาลี
ดําเนินงานโดย
17. หอพักชายสราญรมย
ดําเนินงานโดย
18. หอพักสตรีอัธยาศัย
ดําเนินงานโดย
19. หอพักสตรีรวมสราง
ดําเนินงานโดย
20. หอพักชายรวมสราง
ดําเนินงานโดย
21. หอพักชาย J & W HOURSE 2
ดําเนินงานโดย
22. หอพักหญิง เอ พี เฮาท
ดําเนินงานโดย
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ตั้งอยูเขตประเวศ
นางสาวเบญจพร วิทยาเวโรจน
ตั้งอยูเขตบางพลัด
นางสาวอุบล สกุลพานิชย
ตั้งอยูเขตประเวศ
นางอําไพ เถระกุล
ตั้งอยูเขตหลักสี่
ร.ท.หญิง ขนิษฐา ไวยรัชพานิช
ตั้งอยูเขตหลักสี่
ร.ท.หญิง ขนิษฐา ไวยรัชพานิช
ตั้งอยูเขตประเวศ
นายสมสิน เธียรจรัสกุล
ตั้งอยูเขตประเวศ
นางสาวศจี ชินะนาวิน
ตั้งอยูเขตลาดกระบัง
นายนพพล ตั้งดํารงกุล
ตั้งอยูเขตลาดกระบัง
นางวิมล ธรรมรัต
ตั้งอยูเขตหลักสี่
นางลัคนา กนกพันธรางกูร
ตั้งอยูเขตหลักสี่
นางนงลักษณ กนกพันธรางกูร
ตั้งอยูเขตลาดกระบัง
นางจันทนา ชะบางบอน
ตั้งอยูเขตบางกะป
นายสุทธิชัย อภิชาติพณิชกุล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

23. หอพักชายเพิรลแมนชั่น
ดําเนินงานโดย
24. หอพักสตรีอุนใจ
ดําเนินงานโดย
25. หอพักสตรีอัญชลี
ดําเนินงานโดย
26. หอพักสตรีพรนภา
ดําเนินงานโดย

ตั้งอยูเขตหนองจอก
นายอุดมศักดิ์ เหมสถาปตย
ตั้งอยูเขตจตุจักร
นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร
ตั้งอยูเขตวังทองหลาง
นางดะ สุขเจริญ
ตั้งอยูเขตวังทองหลาง
นางสาวเซาะจู แซเตียว

หอพักที่ดํารงความดีเดนเปนปที่ 2 สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย
จํานวน 15 หอพัก ดังรายนามตอไปนี้
1. หอพักสตรีเลิศลักษณ 1
ดําเนินงานโดย
2. หอพักสตรีสายทิพย
ดําเนินงานโดย
3. หอพักสตรีศุกรศิริ
ดําเนินงานโดย
4. หอพักสตรีชูศิริ
ดําเนินงานโดย
5. หอพักสตรีอารี
ดําเนินงานโดย
6. หอพักสตรีบานนพดล 2
ดําเนินงานโดย
7. หอพักหญิงวิจิตรคาม
ดําเนินงานโดย

ตั้งอยูเขตดุสิต
นางเฉิดโฉม จันทราทิพย
ตั้งอยูเขตจตุจักร
นางสาวสุนีย กอวาณิชยกุล
ตั้งอยูเขตบางกะป
นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์
ตั้งอยูเขตบางกะป
นายชูชัย ฤทธิ์ณรงค
ตั้งอยูเขตประเวศ
นายบุญเลี้ยง ทองบอ
ตั้งอยูเขตประเวศ
นางสาวสุทธิลักณ เชนยะวณิช
ตั้งอยูเขตพระนคร
นางพัชรศิริ เกียรติกําจาย
ภาคผนวก ง
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8. หอพักหญิงสันติสตรี
ดําเนินงานโดย
9. หอพักชายแจมพัฒนา 1
ดําเนินงานโดย
10. หอพักสตรี ยี.อี.แมนชั่น
ดําเนินงานโดย
11. หอพักสตรีมรกต
ดําเนินงานโดย
12. หอพักสตรีตะวันนา
ดําเนินงานโดย
13. หอพักสตรีบําเพ็ญประโยชน
ดําเนินงานโดย
14. หอพักสตรีแววมณี
ดําเนินงานโดย
15. หอพักชายคุณสําราญ
ดําเนินงานโดย

ตั้งอยูเขตพระนคร
นายไพรัช สันติเสวี
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นายแจม โพธิ์นิ่มแดง
ตั้งอยูเขตบางกะป
นางใบดะ สาดและ
ตั้งอยูเขตพระนคร
นางสาววรวรรณ โชติเทวัญ
ตั้งอยูเขตประเวศ
นายอรรถพล เลากอสกุล
ตั้งอยูเขตราชเทวี
เรือเอกหญิงศรีสมบูรณ สงวนสินธ รน.
ตั้งอยูเขตประเวศ
นายไชยยศ เทวอักษร
ตั้งอยูเขตวัฒนา
บริษัท โอเอ็มเอ จํากัด
โดยนายจักรกฤษณ หาญศิริกุล

หอพักที่ดํารงความดีเดนเปนปที่ 3 สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย
จํานวน 13 หอพัก ดังรายนามตอไปนี้
1. หอพักสตรีเลิศลักษณ 2
ดําเนินงานโดย
2. หอพักสตรีมั่นสิน
ดําเนินงานโดย
3. หอพักสตรีโลตัสเฮาส
ดําเนินงานโดย
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ตั้งอยูเขตดุสิต
นางเสิศลักษณ บุรุษพัฒน
ตั้งอยูเขตราชเทวี
นางศิริพร ตั้งสิน
ตั้งอยูเขตบางกะป
นายวิทรณ อุปติศฤงค

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4. หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร แมนชั่น
ดําเนินงานโดย
5. หอพักสตรี เอวีวี คอรท
ดําเนินงานโดย
6. หอพักสตรีพสิษฐ
ดําเนินงานโดย
7. หอพักสตรีซัน-แซน
ดําเนินงานโดย
8. หอพักชายเมืองนคร โฮมแพลซ
ดําเนินงานโดย
9. หอพักสตรี เอส จี อพารทเมนท
ดําเนินงานโดย
10. หอพักชายมหานครแมนชั่น
ดําเนินงานโดย
11. หอพักสตรีอยูสบาย
ดําเนินงานโดย
12. หอพักชายวิชิตา 1
ดําเนินงานโดย
13. หอพักสตรีพรทิพย
ดําเนินงานโดย

ตั้งอยูเขตบางกะป
บริษัท เด็ม เอ็น อาร เรียล เอสเตท จํากัด
โดยนายภาณุวัฒน หมัดนุรักษ
ตั้งอยูเขตบางกะป
นายประยุทธ ตันติพงศสกุล
ตั้งอยูเขตดินแดง
บริษัทไพศาลหิรัญ จํากัด
โดยนางคนึงจันทร หิรัญญลาวัลย
ตั้งอยูเขตบางกะป
นางวีณา ธรรมพัฒนพงศ
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นางสาวสุภาลักษณ แสงธาราทิพย
ตั้งอยูเขตบางกะป
บริษัท เอส.จี คอมเมอรเชียล
โดยนายวิบูลย แสงภาญจนวนิช
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นางชนนีมนัส บูรณปทมะ
ตั้งอยูเขตบางกอกนอย
นางรวิวรรณ เพ็ชรประภา
ตั้งอยูเขตบางกะป
นางสมพร นีรนาทภูรี
ตั้งอยูเขตสายไหม
นางพรทิพย เพียรสถาพร
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หอพักที่ดํารงความดีเดนเปนปที่ 4 สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย
จํานวน 9 หอพัก ดังรายนามตอไปนี้
1. หอพักสตรีบารี
ดําเนินงานโดย
2. หอพักสตรีดวงแกว
ดําเนินงานโดย
3. หอพักสตรีบานสันติสุข
ดําเนินงานโดย
4. หอพักชายพี ที เอส พอยท
ดําเนินงานโดย
5. หอพักหญิงไทยบูรณ
ดําเนินงานโดย
6. หอพักสตรีจุลรัศมี
ดําเนินงานโดย
7. หอพักชายปรียานัช
ดําเนินงานโดย
8. หอพักชายนฤมลแมนชั่น
ดําเนินงานโดย
9. หอพักสตรีเกียรติไพบูลย
ดําเนินงานโดย
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ตั้งอยูเขตบางกะป
นายดํารงค เย็นประเสริฐ
ตั้งอยูเขตบางกะป
นายตรัยรัตน ฟกมณี
ตั้งอยูเขตดินแดง
นางวีณา สุจริตกุล
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นายธน วรนันท
ตั้งอยูเขตบางซื่อ
นายประสม ชูวานิชวงศ
ตั้งอยูเขตบางกอกใหญ
นายดุษฎี จุลชาต
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นายนพรัตน อัฑฒพงษ
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นางนฤมล หาญสุรนันท
ตั้งอยูเขตประเวศ
นางอาเอ็ง แซปง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หอพักที่ดํารงความดีเดนเปนปที่ 5 สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย
จํานวน 6 หอพัก ดังรายนามตอไปนี้
1. หอพักสตรีรุงอรุณแมนชั่น
ดําเนินงานโดย
2. หอพักสตรีสมจินตนา
ดําเนินงานโดย
3. หอพักชายราชพฤกษ
ดําเนินงานโดย
4. หอพักชายแววแสงเทียน 3
ดําเนินงานโดย
5. หอพักชายแจมพัฒนา 2
ดําเนินงานโดย
6. หอพักสตรีพระกรุณานิวาสน
ดําเนินงานโดย

ตั้งอยูเขตบางกะป
นายสุพจน บินยูซบ
ตั้งอยูเขตดินแดง
หางหุนสวนจํากัด ราษฎรวิรุพันกิจ
โดยนายสมยศ จันทรสกุล
ตั้งอยูเขตลาดกระบัง
บริษัท สมบูรณ วงศอุไร อพารทเมนท จํากัด
โดยนายสมบูรณ วงศอุไร
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นายแจง โพธิ์นิ่มแดง
ตั้งอยูเขตหนองจอก
นายแจม โพธิ์นิ่มแดง
ตั้งอยูเขตดุสิต
สภาสตรีแหงชาติ
โดยนางเยาวเรศ ชินวัตร
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ประเด็นคําถาม – คําตอบเกี่ยวกับหอพัก
1. คําถาม คําวา “หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 มีความหมายอยางไร
คําตอบ คําวา “หอพัก” ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 หมายถึง สถานที่
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป
2. ผูพักเปนผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. ผูพักอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน
4. มิใชหอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือหอพักที่กําหนดในกฎกระทรวง
ลั ก ษณะเฉพาะของหอพั ก คื อ เป น สถานที่ ที่ “จั ด ขึ้ น เพื่ อ รั บ ผู พั ก ” โดยจะต อ งมี
ลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ
1. มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผูพัก เชน มีหองนอน และเครื่องใชในการหลับนอน
หองน้ํา และหองสวม เปนตน
2. เจาของมีเจตนารับผูพักเพื่อเอาคาตอบแทน
“ผูพัก” หมายความวา ผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
เขาอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน
“การศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร
2. คําถาม คอนโดมิเนียม และอพารทเมนท (นักเรียน นักศึกษา นิยมพักอาศัยเปนจํานวนมาก)
อยูในขายที่ตองจดทะเบียนขึ้นอยูในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาฯ หรือไม
คําตอบ คอนโดมิเนียมและอพารทเมนทที่อยูในขายตองจดทะเบียนและอยูในความดูแลของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะตองดําเนินกิจการเขาขายและครบทั้งสามประเด็น
ตามทายนี้
1. มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผูพัก เชน มีหองนอน และเครื่องใชในการหลับนอน
หองน้ําและหองสวม เปนตน
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2. เจาของมีเจตนารับผูพักเพื่อเอาคาตอบแทน
3. รั บ ผู พั ก ตั้ ง แต 5 คนขึ้ น ไป และอยู ใ นระหว า งการศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
หากคอนโดมิเนียม และอพารทเมนทใดแมจะดําเนินกิจการคลายคลึงขางตนแต
เขาขายไมครบทั้งสามประเด็น ขาดประเด็นที่สําคัญ คือ รับผูพักที่มิไดอยูในระหวางการศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็มิตองจดทะเบียนขึ้นอยูในความดูแลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ
3. คําถาม เหตุ ใ ดหอพักมั ก จะไมค อยดํา เนินการจดทะเบีย นใหถูก ตองตามพระราชบัญญั ติ
หอพัก พ.ศ. 2507
คําตอบ เหตุที่หอพัก ไมจดทะเบียนสืบเนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้
1. ไมทราบระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
2. ประสงครับผูพักโดยไมจํากัดเพศ
3. หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
4. เพิ่มภาระในดานรายจาย กรณีตองดัดแปลงสถานที่พักใหมีสุขลักษณะตามที่
กฎหมายหอพักไดกําหนดไวใหถูกตองเสียกอน จึงจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
ได
5. จงใจฝาฝน ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
6. ผลประโยชนตอบแทนจากการที่จดทะเบียนหอพักไมมีความชัดเจนเพียงพอตอ
การจูงใจผูประกอบการดานหอพัก
4. คําถาม กรณีหอพักเปนแหลงมั่วสุม ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ มีมาตรการในเรื่องนี้อยางไรบาง
คําตอบ หอพักเปนแหลงมั่วสุม ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
มีมาตรการในเรื่องนี้ ดังนี้
1. ถาเปนหอพักที่จดทะเบียนถูกตอง ในเบื้องตนเจาหนาที่จะไปตรวจสอบขอเท็จจริง
ที่ปรากฏตามขาววาจริงเท็จเพียงใด ถาเปนความจริงตามขาว กระทรวงฯ จะมี
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หนังสือแจงใหเจาของหอพักทราบเพื่อใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งใหเปนไป
ตามกฎหมายหอพักภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควร หากฝาฝนไม
ปฏิบัติตามจะดําเนินการตามกฎหมาย คือ เพิกถอนใบอนุญาตโดยการอนุมัติของ
รัฐมนตรี
2. ถาเปนหอพักที่มิไดจดทะเบียน (หอพักเถื่อน) จะมีหนังสือแจงใหเจาของหอพัก
ทราบและใหไปติดตอภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากฝาฝนไมมา
ติดตอจะสงเรื่องใหสถานีตํารวจทองที่ดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยการสงฟองศาล
ในความผิดฐานประกอบกิจการหอพักโดยมิไดรับอนุญาต ถากรณีการมั่วสุม
ดั ง กล า วเข าข า ยเป น ความผิ ด ตามกฎหมายอาญา ก็ จ ะเป น อํ า นาจหน าที่ ข อง
เจาหนาที่ตํารวจที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
5. คําถาม ผูเชาพักมีสิทธิไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางไรบาง
คําตอบ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ใหการคุมครองผูเชาพักดานสวัสดิภาพโดย
กํากับดูแลในสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. ด า นสุ ข ลั ก ษณะของหอพั ก เช น ความสะอาดของห อ งต อ นรั บ ผู เ ยี่ ย มเยี ย น
หองน้ําและหองสวม ประการสําคัญทุกหองตองมีชองแสงสวางและชองระบาย
อากาศอยา งเพีย งพอ โดยเฉพาะหอ งนอนตองมีความจุอากาศไม น อ ยกวา 9
ลูกบาศกเมตร
2. อัตราคาเชาที่เหมาะสม ไมเอาเปรียบผูพัก การขึ้นอัตราคาเชาหองพักตองไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนหอพักกอน จึงจะดําเนินการได
3. ความปลอดภัย ไดแก ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหอพัก เครื่องมือดับเพลิง
(ทุกชั้นชั้นละหนึ่งเครื่อง) กรณีอาคารสูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารสูง 3 ชั้น
ที่มีชั้นลอยและใชพื้นที่ชั้นลอยเปนหองพัก ตองจัดทําบันไดหนีไฟ หนาตาง
เหล็กดั ดตองสามารถเปดออกไปยังบันไดหนีไฟไดทุกชั้น (ยกเวนถาอาคาร
ดังกลาวมีบันไดขึ้นลงสองขางทางก็ไมตองจัดทําบันไดหนีไฟ) สําหรับกรณี
หอพักขนาดใหญ จะเปนการดียิ่งหากไดเพิ่มความปลอดภัยโดยการติดตั้งระบบ
เตือนภัยเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือมีภัยอันตราย ผูพักสามารถใชไดทันที
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6. คําถาม ประเด็นการรองเรียนเกี่ยวกับหอพัก กระทรวงฯ มีวิธีการดําเนินการในเรื่องนี้อยางไร
บาง
คําตอบ การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเจาหนาที่จะออกตรวจขอเท็จจริงและดําเนินการ
ดังนี้
1. กรณีเกี่ยวกับสุขลักษณะและสวัสดิการ จะใหเวลาผูประกอบการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข
2. กรณีแกไขระเบียบประจําหอพักหรือขึ้นคาเชา จะระงับเรื่องไวเปนการชั่วคราว
โดยจะสอบขอมูลเพิ่มเติมจากผูพักตลอดจนเหตุผลของผูประกอบการหอพัก
รวมถึ งการชี้แจงระเบี ยบของทางราชการให ทั้ งสองฝายไดทราบ เพื่ อ ใหไ ด
ขอสรุปซึ่งเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย
3. กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก จะตองผานความเห็นชอบจากเจาหนาที่
ชางของกองแบบแผนและสํารวจกอน ในเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะ ทั้งนี้จักตอง
แจงเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในเจ็ดวันกอนเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
หอพัก
4. กรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจะประสานงานกับเจาหนาที่
ตํารวจทองที่และฝายโยธาของกรุงเทพมหานคร (กรณีเกี่ยวกับอาคาร)
อนึ่ ง ประเด็ น ร อ งเรี ย นข า งต น เจ า หน า ที่ จ ะเป น กลางและให ค วามเป น ธรรมแก
ผูประกอบการและผูพัก ทั้งนี้ภายใตกฎหมายหอพัก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอกัน
7. คําถาม ในฐานะที่กระทรวงฯ มีหนาที่ดูแลเรื่องหอพักเอกชนไดดูแลในจุดใดบาง
คําตอบ กระทรวงฯ มีหนาที่ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการหอพักของเอกชนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 สาระสําคัญมีดังนี้
1. มุงที่จะใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เขาพัก
ในหอพักไดรับความสะดวกปลอดภัย และใหมีการเก็บคาเชาหอพักในอัตราที่
เหมาะสม
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2. ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น กิ จ กรรมหอพั ก ของเอกชนให ป ระสบความสํ า เร็ จ และ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของหอพักใหดีขึ้น โดยทุกปจะจัดใหมีการ
ประกวดหอพักดีเดนประจําปดวย
3. สอดสองดูแลการดําเนินงานของหอพักในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎหมาย
หอพั ก อย า งเคร ง ครั ด ส ว นหอพั ก ที่ ผิ ด กฎหมายหากตรวจพบจะมุ ง เน น
ประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตอง หากยังมี
เจตนาฝาฝนก็จะดําเนินการตามกฎหมายซึ่งมีบทกําหนดโทษตอไป
8. คําถาม ถาประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งหอพักสิ่งที่ควรเตรียมใหพรอมในการขออนุญาต
จัดตั้งหอพักมีอะไรบาง
คําตอบ ในการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก สิ่งที่ควรเตรียมใหพรอม คือ
1. แบบแปลนพื้ น ทุ ก ชั้ น พรอมทั้ง แสดงระยะกวาง ยาว และรายละเอี ย ดต างๆ
ของหอง
2. รูปดานอาคาร (ดานหนา ดานขาง ดานหลัง) พรอมรายละเอียดตางๆ
3. บันไดหนีไฟสําหรับอาคาร ตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไปและอาคาร 3 ชั้น ที่มีชั้นลอยและ
ใชพื้นที่ชั้นลอยเปนหองพัก หนาตางเหล็กดัดตองสามารถเปดออกไปยังบันได
หนีไฟไดทุกชั้น ยกเวนถาอาคารดังกลาวมีบันไดขึ้นลงสองทางไมตองจัดทํา
บันไดหนีไฟ
4. ปายชื่อหอพักชายหรือหญิง
5. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกชั้นๆ ละ 1 เครื่อง ในกรณีหอพักที่มีขนาดใหญอาจมี
ระบบเตือนภัยเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือมีภัยอันตราย ผูพักสามารถใชไดทันที
6. ขนาดหองนอน กวาง X ยาว X สูง ตองไดรับความจุอากาศไมนอยกวา 9 ลบ.ม. /
1 คน
7. หองน้ําหองสวม สําหรับผูพัก 1 ตอ 10 คน
8. หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน ตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร
9. ทุกหองตองมีชองแสงสวางและชองระบายอากาศถายเทไดสะดวก
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10. บริการพิเศษ เชน ยาสามัญประจําบาน น้ําดื่มที่สะอาด หองพักผอนมีหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศนและวีดิทัศน ใหชมตามโอกาสอันควร เปนตน หรืออาจจะจัดทํา
เปนหองสมุดเล็ก ๆ ก็จะเปนการดียิ่ง
9. คําถาม อยากทราบวา ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 มีบทกําหนดโทษในเรื่องใดบาง
คําตอบ ผูดําเนินกิจการหอพัก หากไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ถือวามี
เจตนาจงใจฝาฝนจะมีบทกําหนดโทษ ดังนี้
1. หอพักที่ไมจดทะเบียน (หอเถื่อน)
* ปรับไมเกิน 2,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. เจาของหอพักและผูจัดการหอพักฝาฝน
- ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ไมแจงตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ทราบเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต
- ไมแสดงใบอนุญาตในที่เปดเผย
- ไมติดปายชื่อหอพัก
- เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก ไมแจงเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน
7 วัน กอนการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก
* ปรับไมเกิน 500 บาท
10. คําถาม ทา นคิ ด วากฎหมายหอพั ก ที่ใ ชอยูในปจ จุบันสมควรที่จ ะได มีการปรับปรุง แกไ ข
เพิ่มเติม หรือไม
คําตอบ สมควรอยางยิ่ง โดยปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
- เพิ่มบทบัญญัติกําหนดใหตองแสดงระเบียบประจําหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นได
งายในหอพัก เหตุผลก็เ พื่อใหผูพักไดทราบเกี่ยวกับอั ตราคาเชา เพื่ อปองกั น
มิใหมีการเก็บคาเชาเกินอัตราที่นายทะเบียนหอพักใหความเห็นชอบ นอกจากนี้
เพื่ อ ให ผู พั ก ได ท ราบถึ ง กฎเกณฑ ที่ ผู พั ก จะพึ ง ปฏิ บัติ แ ละการให บ ริ ก ารของ
หอพัก
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-

-

-

-

-

เพิ่มบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลิกกิจการหอพักใหเจาของหอพัก
ปดประกาศการเลิกกิจการไว ณ ที่เป ดเผย เห็นไดงายในหอพัก เพื่ อใหผูพั ก
ทราบและแจ ง การเลิ ก กิ จ การเป น หนั ง สื อ ต อ นายทะเบี ย น ทั้ ง นี้ ไ ม น อ ยกว า
สามสิบวันกอนเลิกกิจการหอพัก ทั้งนี้ เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลิกกิจการ
หอพัก เพื่อใหผูพักในหอพักสามารถทราบการเลิกกิจการไดลวงหนา ปองกัน
ความเดือดรอนของผูพักในการหาที่พักอาศัยใหม
เพิ่มบทบัญญัติหามมิใหผูใดใชคําวา “หอพัก” หรือคําในภาษาตางประเทศที่มี
ความหมายเดี ย วกั น ประกอบชื่ อ กิ จ การที่ มิ ใ ช ห อพั ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ในดวงตราปายชื่อ ขอบังคับ ระเบียบ จดหมาย หรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับ
กิจการดังกลาว เหตุผลเพื่อใหการตรวจสอบและการควบคุมการดําเนินกิจการ
หอพัก
เพิ่มบทบัญญัติหามมิใหมีการเรียกเก็บคาเชา คาอาหาร คาบริการอื่นๆ เกินอัตรา
เนื่องจากประเด็นนี้ไดมีการฝาฝนเปนจํานวนมาก
เพิ่มบทบัญญัติกรณีหอพักหญิงตองใชหญิงเทานั้นเปนผูทํางานในหอพักหากจะ
ใชชายเปนผูทํางานในหอพักไดจักตองเปนงานในหนาที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด เหตุผลเนื่องจากในปจจุบันหอพักสวนมากมีการดําเนินกิจการขนาดใหญ
มี ผู พั ก จํ า นวนมากจํ า เป น ต อ งมี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ พนั ก งาน
ซอมแซมอาคารซึ่งมีการจางพนักงานชาย การใชแรงงานหญิงอยางเดียวอาจไม
เหมาะสมแกลักษณะงานดังกลาว
เพิ่มบทบัญญัติในกรณีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
กระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ
ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
ดวยเหตุผลเพื่อใหโทษจําคุกสามารถใชบังคับแกนิติบุคคล ซึ่งกระทําความผิดที่
มีโทษจําคุกได
กําหนดโทษปรับ สําหรับบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นใหม ทั้งนี้สืบเนื่องจากไดฝาฝน
ในประเด็นปญหานี้เปนจํานวนมาก ซึ่งเดิมไมมีบทลงโทษ
ภาคผนวก จ

261

มาตรฐานหอพัก

-

เพิ่มบทลงโทษ โทษจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับใหสูงขึ้นจากเดิมที่กฎหมาย
หอพักไดบัญญัติบทกําหนดโทษไวเพื่อใหอัตราโทษเหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจาก
อัตราโทษที่ไดบัญญัติไวนั้นไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

11. คําถาม เหตุผลและความจําเปนในการแกไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507
คําตอบ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ไดประกาศใชมาเปนเวลา 37 ป ในทางปฏิบัติยัง
ไมสามารถบรรลุถึงเจตนารมณของกฎหมายที่มุงจะใหการคุมครองสวัสดิภาพ และ
ความเปนอยูของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เขาพักอาศัยใหไดรับความสะดวก
ปลอดภัยและใหมีการเก็บคาเชาหอพักในอัตราที่เหมาะสม
ขอเท็จจริ ง บทบัญญัติที่ไ ดบัญญั ติไ วนั้นไมเหมาะสมกับสภาวการณ ในปจ จุบัน
บทกําหนดโทษมีอัตราโทษต่ํา เจาของและผูจัดการหอพักไมเล็งเห็นความสําคัญ
ประการสําคัญมีขอบกพรอง หลายประการ อาทิเชน
- ไม มีบทบัญญั ติกําหนดใหเ จาของหอพักแสดงระเบียบประจําหอพัก ไวใ นที่
เปดเผย
- ไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลิกกิจการ
- บทบัญญัติที่กําหนดใหหอพักหญิงตองใชหญิงเทานั้นเปนผูทํางานในหอพักไม
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
- ไมมีบทบัญญัติและบทลงโทษหามใชคําวา “หอพัก” หรือภาษาอื่นที่มีความหมาย
เดียวกันประกอบชื่อของกิจการที่มิใชหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
- ไมมีบทบัญญัติกําหนดโทษ กรณีเจาของหอพักขึ้นอัตราคาเชาหอพักเกินอัตราที่
กําหนดไวในระเบียบประจําหอพัก
- ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ แ ละบทลงโทษ กรณี นิ ติ บุ ค คลผู เ ป น เจ า ของหอพั ก กระทํ า
ความผิดที่มีโทษจําคุก
12. คําถาม อยากทราบการขออนุญาตจัดตั้งหอพักตามกฎหมายมีผลดีอยางไร
คําตอบ การจดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งหอพักตามกฎหมายหอพักกอใหเกิดผลดี ดังนี้
1. ปฏิบัติถูกตองและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
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2. ไดรับความไววางใจจากผูปกครองและสถานศึกษา
3. ชวยใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสงผลดีตอการปกครองดูแลผูพัก
4. มีสวนชวยลดปญหาสังคม โดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนและไดชวยพัฒนาให
เด็กและเยาวชนเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
5. เป น แบบอย า งที่ ดี ข องหอพั ก ที่ มี ม าตรฐานแสดงถึ ง การมี จิ ต สํ า นึ ก ความ
รับผิดชอบตอสังคม
13. คําถาม กรณี ที่ ดํ า เนิ น กิ จ การหอพั ก อยู แ ล ว แต ยั ง ไม ไ ด ข ออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เป น หอพั ก ตาม
กฎหมายและอยากจะรับผูเขาพักทั้งเพศชายและเพศหญิงปนกันเพื่อใหหอพักเต็ม จะ
กระทําไดหรือไม
คําตอบ
1. การรั บผูพั กทั้งเพศชายและเพศหญิง ใหพักปะปนกัน ในอาคารโดยไม มีการ
จัดระเบียบกระทํามิได
2. หากเจ า ของหอพั ก สามารถจั ด แยกชั้ น หรื อ พื้ น ที่ ที่ พั ก สํ า หรั บ เพศชายหรื อ
เพศหญิงใหเปนสัดสวนชัดเจน มีทางขึ้นลงเฉพาะ ก็สามารถอนุโลม โดยจะตอง
ขออนุญาตจัดตั้งเปนหอพักหญิง 1 หอพัก และหอพักชายอีก 1 หอพัก และ
จะตองมีเจาของหอพักและผูจัดการหอพักตามกฎหมายดวย
14. คําถาม การขออนุญาตจัดตั้งหอพักโดยบุคคลธรรมดากับโดยนิติบุคคล จะมีความแตกตางกัน
อยางไรบาง
คําตอบ
1. การขอจัดตั้ งหอพั กโดยบุคคลธรรมดา บุคคลที่ จะมาเปนเจ าของหอพั กและ
ผูจัดการหอพัก จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย
2. การขอจั ด ตั้ ง หอพั ก ในนามนิ ติ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คลจะต อ งแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ จ ะ
ทําหนาที่เปนเจาของหอพักและผูจัดการหอพักอยางเปนทางการ รวมทั้งจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย
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15. คําถาม การเสียภาษีระหวางหอพักที่ดําเนินการโดยบุคคลกับนิติบุคคลแตกตางกัน หรือไม
คําตอบ มีความคลายคลึงกัน แตก็มีสวนที่แตกตางกันในรายละเอียด ไดแก
1. กิจการหอพักจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่และภาษีเงินได หากเปนบุคคลธรรมดา
ก็จะตองยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาประจําป โดยสวนที่จะไดรับการหัก
ลดหยอนจะมีจํานวนวงเงินจํากัด แตหากเปนการดําเนินการในนามของนิติบุคคล
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่เชนเดียวกัน และเสียภาษีเงินไดในสวนที่เปนกําไร
สุทธิไมเกินรอยละ 25 ของกําไร นอกจากนั้นยังสามารถนําคาใชจายในระหวาง
การบริหารจัดการมาเปนสวนลดหยอนวงเงินคํานวณภาษีไดดวย แตสิ่งที่ยุงยาก
ประการหนึ่ง คือ การดํา เนิน การในฐานะนิติบุค คลจะตอ งมีก ารจัด ทํา บัญ ชี
ทุกเดือนเพื่อยื่นตอสรรพากรและจะตองมีการตรวจสอบบัญชีประจําปทุกป
2. ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ความเสี ย หายต อ บุ ค คลอื่ น หากเป น บุ ค คลก็ จ ะต อ ง
รับผิดชอบโดยเจาของหอพักรวมกับผูจัดการหอพัก สวนกรณีนิติบุคคลความ
รับผิดชอบจะตกแกนิติบุคคลเปนหลัก
16. คําถาม การโอนกิจการหอพักสามารถโอน ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไดหรือไม
คําตอบ การโอนที่ดินหรืออาคารที่ใชเปนหอพัก หรือทรัพยสินไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย
หรือสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในบริเวณหอพักนั้น ยอมสามารถโอนกันไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กลา วคือเปนการโอนทรัพ ยสิน ซึ่งอาจเป นการซื้ อขาย
แลกเปลี่ยน หรือใหแลวแตผูโอนตกลงกัน แตผูโอนจะโอนสิทธิในการรับบุคคลสิทธิ์
มิใชทรัพยสิทธิ์ ดังจะพิจารณาไดจาก มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 19 และมาตรา 20
แหง พระราชบัญ ญัติห อพัก พ.ศ. 2507 ซึ่ง บัญ ญัติคุณ สมบัติข องเจา ของหอพัก
และผูจัด การหอพัก ไวโ ดยเฉพาะ ทั้ง ตอ งไดรับ อนุญ าตใหตั้ง หอพัก จากอธิบ ดี
กรมประชาสงเคราะห หรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่หอพักตั้งอยูในฐานะ
นายทะเบียนดวย ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขแกสังคมสวนรวม มิเชนนั้นแลวบุคคลใดก็
สามารถตั้งหอพักไดทั้งที่ไมมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยใหผูมีคุณสมบัติ
ครบถ ว นขออนุญ าตก อ นแล ว จึ ง รับ โอนกัน ในภายหลั ง ดัง นั้น การอนุ ญ าตใหตั้ ง
หอพักตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของเจาของหอพักเฉพาะบุคคลไปเปนสําคัญ เมื่อ
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นายทะเบียนผูมีอํานาจไดพิจารณาแลววามีคุณสมบัติถูกตองสมควรอนุญาตก็จะออก
ใบอนุญาตใหแกบุคคลที่ขออนุญาตนี้จึงเปนการเฉพาะตัวบุคคลนั้น ซึ่งหลักกฎหมาย
ทั่วไปไดกําหนดวา “สิทธิและหนาที่ซึ่งเปนทรัพยสินนั้นยอมสามารถโอนใหแกกันได
เวนแตเปนการเฉพาะตัวของผูนั้น” โดยพิจารณาจากเจตนารมณในกฎหมายนั้นๆ
ผูรับโอนทรัพยสินอันเปนหอพักแลวดําเนินกิจการหอพักตอไปโดยมิไดรับอนุญาต
ให ตั้ งหอพั ก จากนายทะเบี ย นย อ มมี ความผิ ด ตามมาตรา 35 แห งพระราชบั ญญั ติ
หอพัก พ.ศ. 2507 ซึ่งจะอางความเบื่อหนายตอขั้นตอนของกฎหมายใหพนความผิด
หาไดไม
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
-

-

-

คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุ ญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน

-

คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่ อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 2
พิจารณารางมาตรฐานหอพัก
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119 /2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
--------------------------------------------------------รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลคูคต จังหวัดปทุมธานี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกราะ จังหวัดนครราชสีมา
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดสระบุรี
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะทํางาน
สํานักงานพิทกั ษสวัสดิภาพและสงเสริมเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คณะทํางาน
ผูพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะทํางาน

22. ผูแทนสํานักงานสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม
สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
23. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24. ผูแทนศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี สํานักงานตํารวจแหงชาติ
25. ผูจัดการหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
26. ศาตราจารยสําเนาว ขจรศิลป
27. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
28. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
29. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
31. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
32. ผูแทนสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
33. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
34. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน)
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
********************************

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายธนา
ยันตรโกวิท
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
นายวีระชาติ
ทศรัตน
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
พัฒนากิจกรรมเยาวชน
นางอุทุมพร
แววศรี
ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณ
ทางการศึกษาทองถิ่น
นางราตรี
รัตนไชย
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
นางณัฐกมล
เจริญพานิช
บุคลากร 7
นายจีรศักดิ์
ศรีสุมล
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
นายธีรพันธุ
รื่นกลิ่นจันทร
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
วาที่ ร.ต. กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 3

คณะผูจัดทําในสวนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร
2. นางสาววิลาวัลย โพธิ์ทอง

หัวหนาคณะผูจ ัดทํา
ผูชวยนักวิจัย

