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         วันท่ี 22 มิถุนายน 25630

1 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหการประกอบการกิจการหอพักมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน เพ่ือกําหนดแนวทาง
กํากับดูแลหอพักใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน คุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีอยูระหวางการศึกษา และ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองทองถ่ิน 

ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย   

 -ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 (กําหนดพน 120 วันนับแตประกาศ) 
จึงมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558  (มาตรา 2) 

 -บังคับใชกับทุกหอพักท่ีมีผูเขาพักต้ังแต 1 คนข้ึนไป ซ่ึงผูพักอยูระหวางการศึกษาในสถานศึกษาใน
ระดับไมสูงกวาปริญญาตรี และมีอายุ ไมเกิน 25 ป และ สถานท่ีพักอาศัยตองมีการเรียกเก็บคาเชา (มาตรา 4 
และ มาตรา 5 และมาตรา 6) 

ลักษณะหอพัก  

 - หอพักสถานศึกษา คือ หอพักท่ีผูประกอบกิจการหอพักเปนสถานศึกษา โดยสถานศึกษาใน
ความหมายตาม พ.ร.บ.นี้ หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัดในระบบตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ แตไมรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (มาตรา 4)  

 -หอพักเอกชน คือ หอพักท่ีผูประกอบกิจการหอพักเปนบุคคลท่ัวไปซ่ึงไมใชสถานศึกษา  (มาตรา 4 ) 

ประเภทหอพัก แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้  (มาตรา 8) 

 -หอพักหญิง  

 -หอพักชาย  

โดยตองแบงแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเปนสัดสวน ตามกฎกระทรวง  

คุณสมบัติและหนาท่ีของผูประกอบการหอพักสถานศึกษา  

  -สถานท่ีศึกษาประสงคจะประกอบกิจการหอพัก ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามกฎกระทรวง (มาตรา 27 )  

 หอพักสถานศึกษาท่ีจะไดรับอนุญาตตองเปนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ไวในกฎกระทรวง ซ่ึงอยางนอย
ตองประกอบดวย   

                                                           
1 นางสาวดาริกา ลายคํา นิติกรปฏบัิติการ สํานักงานอธิการบด ี

 

 



 (1) ชื่อและประเภทของหอพัก  

 (2) สถานท่ีตั้ง สิ่งแวดลอม และสุขลักษณะของหอพัก  

 (3) หองนอน หองน้ํา และหองสวม  

 (4) สถานท่ีสําหรับรับประทานอาหารหรือตอนรับผูเยี่ยมเยียน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนสําหรับ
ผูพัก  

 (5) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย  

 มาตรฐานหอพัก ตามกฎกระทรวง  

 -หอพักตองไมอยูติดกับโรงงานตามกฎหมายโรงงาน และสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการ 

  -หามจําหนายแอลกฮอล ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในบริเวณหอพัก  

 -ทางเขาออกตองไมมีสิ่งกีดขวาง  

 -ตองหอพักตองมีพ้ืนท่ีใชสอย อยางนอย 8 ตารางเมตร ตอคน และตองมีท่ีนอน ตูเสื้อผา สถานท่ีเก็บ
เอกสารและสิ่งใชสวนตัว เปนสัดสวน  

 -จัดสถานท่ีสําหรับรับประทานอาหารแยกเปนอีกสวนแยกจากสถานท่ีพัก  

 -จัดเสถานท่ีเยี่ยมเยือนแยกเปนสวนจากบริเวณท่ีพักอาศัย และตองมีสถานท่ีเพ่ือติดตอประสานงาน
ใหแกผูพักหรือผูมาติดตอ  

 -จัดสถานท่ีรับรองขยะมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล แมลง สัตวพาหนะ  

 -จัดปายบอกชั้น ปายบอกทางหนีไฟ ชั้นละ 1 ชุด ระยะหางไมเกิน 45 เมตร  

 -จัดระบบดับเพลิงพรอมใชงานตลอดเวลา  แบบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ อยางนอยชั้นละ 1ชุด 
ติดต้ังระยะหางไมเกิน 45 เมตร พรอมระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น กรณีฉุกเฉิน หรือเกิดเพลิงไหม 
และตองมีแผนการชักซอมหนีไฟอยางนอย ปละ 1 ครั้ง  

 -จัดระบบรักษาความปลอดภัย  

 -ติดปายระเบียบประจําหอพักไว ณ สถานท่ีท่ีผูพักและผูมาติดตอสามารถเห็นได  

ผูประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา มีหนาท่ีดังนี้  

 -แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไวในท่ีเปดเผย และเห็นไดงาย ณ หอพักนั้น (มาตรา 42 
ประกอบกฎกระทรวง)  

 -ตองจัดใหมีอาหารท่ีถูกอนามัยและเพียงพอสําหรับผูพักอาศัยซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยางนอย 2 ม้ือ (มาตรา 58) 

 -จัดใหมีระเบียบหอพัก  ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย (มาตรา 59) 



 - จัดใหมีปายชื่อเปนอักษร ซ่ึงมีคําวา “หอพัก” นําหนา ตามดวยประเภทหอพัก โดยปายตองมีขนาด
ท่ีเหมาะสม ติดไว ณ ท่ีเห็นไดงาย (มาตรา 60 และตามกฎกระทรวง) 

 - ตรวจประวัติคนท่ีรับเขาทํางาน วาตองไมมีประวัติอาชญากรรมและไมเปนโรคติดตอนารังเกียจ และ
ผูดูแลหอพักหญิงตองเปนผูหญิง (มาตรา 61) 

 - ตองเก็บรักษาทะเบียนผูพักไวเปนเวลาอยางนอย 2 ป นับแตวันท่ีสัญญาเชาสิ้นสุดลง โดยจะเก็บไว
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบใดก็ได และอยูในสภาพท่ีตรวจสอบได (มาตรา) 

 ผูประกอบกิจการหอพักและผูจัดการหอพักสถานศึกษา (มาตรา 62 สอดคลองกับกฎกระทรวง) 

 - ดูแลรักษาสภาพของหอพักใหมีความม่ันคงแข็งแรงและมีระบบการปองกันอัคคีภัยใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 - ดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามัยของหอพักเปนไปตามกฎหมายวาดวย การ
สาธารณสุข  

 -จัดใหมียาเวชภัณฑท่ีจําเปนไวในหอพักเพ่ือใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูพักท่ีเจ็บปวย  

 -จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแตละชั้นของหอพักและหองพักทุกหองและปายทางออกฉุกเฉินไว
แตละชั้นของหอพัก  

 -ดูแลและอํานวยความสะดวก ใหกับผูพักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใดๆ ข้ึนและ
อาจมีผลกระทบตอผูพัก  

 คุณสมบัติและหนาท่ีผูจัดการหอพักสถานศึกษา   

 - ผูจัดการหอพักสถานศึกษา ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูประกอบกิจการหอพัก แตผูจัดการหอพักท่ี
ขอรับใบอนุญาตจะตองมีอายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณ (มาตรา 50,51) 

 - ผูจัดการหอพัก มีหนาท่ีควบคุม ดูแลหอพัก กรณีท่ีผูจัดการหอพักไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ได  ใหผูประกอบการหอพักแตงต้ังผูอ่ืนเปนผูจัดการหอพักแทน และแจงใหนายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันท่ีมีการแตงตั้งผูปฎิบัติหนาท่ีแทน (มาตรา 48)  

 - ผูจัดการหอพักสถานศึกษา ตองไดรับการแตงตั้งจากสถานศึกษาโดยผูประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษาตองแจงใหนายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแตไดรับใบอนุญาตประกิจการหอพัก (มาตรา 
49)  

 - ผูจัดการหอพักสถานศึกษา ตองจัดทําทะเบียนผูพักแตละรายและสงใหแกนายทะเบียนทราบ 
ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมีการทําสัญญาเชาหรือสัญญาเชาสิ้นสุด (มาตรา 63 และมีแบบทะเบียนระบุไวใน
กฎกระทรวง) 

 ผูจัดการหอพักสาสถานศึกษามีหนาท่ีดังตอไปนี้ (มาตรา 64) 

 - ดูแลไมใหบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูเขาไปพักในหองพัก เวนแตไดรับอนุญาตจากผูจัดการหอ  

 - ดูแลไมใหมีการเลนการพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดในหอพัก  



 -ดูแลไมใหมีการกระทําการอันสมควรเชื่อไดวาการสมคบกันหรือรวมกันกระทําการอันมิชอบ ดวย
กฎหมาย  

 - ดูแลไมใหผูพักกอความรําคาญแกผูพักอ่ืนหรือผูท่ีอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหอพัก  

 -ใหความชวยเหลือและแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองของผูพักทราบโดยทันที ในกรณีท่ี ปรากฏวา
ผูพักไดรับอันตรายเพราะเจ็บปวยหรือเหตุอ่ืนใด  

การจัดทําสัญญาเชา การเรียกเก็บเงินลวงหนา และการเรียกเก็บเงินประกัน  

 -ผูประกอบกิจการหอพักจะตองทําสัญญาเชาเปนหนังสือระหวางผูประกอบกิจการหอพักและผูพัก
ตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ (มาตรา 9 และ มีแบบ
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการแลว) 

 (1) ชื่อและท่ีอยูของผูประกอบกิจการหอพักและผูพัก  

 (2) วันท่ีทําสัญญา  

 (3) ระยะเวลาเขาพักซ่ึงตองไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาหรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการฯ 
ประกาศกําหนด  

 (4) ความยินยอมของผูปกครองในกรณีท่ีผูพักเปนผูเยาว  

 - ผูประกอบกิจการหอพัก อาจเรียกเก็บเงินคาเชาลวงหนาไดไมเกินอัตราเชา 3 เดือน โดยใหนําเงินคา
เชาลวงหนาดังกลาวชําระเปนเงินคาเชา 3 เดือน สุดทายของสัญญาเชา และในกรณีท่ีผูพักขอเลิกสัญญากอน
ครบกําหนดตามสัญญาเชา ผูพักจะขอเงินคาเชาลวงหนาคืนจากผูประกอบกิจการหอพักไมได  ( มาตรา 10 ) 

 - ผูประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินประกันไดไมเกินอัตราคาเชา 1 เดือน  และผูประกอบ
กิจการหอพักตองคืนเงินประกันหลังจากไดหักคาเสียหายแลวคืนใหแกผูพักในวันท่ีสัญญาเชาสิ้นสุด ( มาตรา 
11) 

 -ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเม่ือผูประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอนใน
อนุญาตใหตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการ  

 -ผูประกอบกิจการหอพักตองแจงใหผูพักทราบถึงเหตุท่ีจะเลิกกิจการหอพัก ประกอบกับคืนเงินคาเชา
ลวงหนา หรือเงินประกันแลวแตกรณีใหแกผูพักใหแลวเสร็จ และยื่นคําขอเลิกกิจการตอนายทะเบียนลวงหนา
ไมนอยกวา 90 วัน กอนวันเลิกประกอบกิจการ (มาตรา 46 ) 

 การโอนใบอนุญาต 

 - การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน และตอง
โอนใหแกสถานศึกษาดวยกันเทานั้น และผูรับโอนใบอนุญาตตองรับโอนท้ังสิทธิและหนาท่ีท่ีผูประกอบกิจการ
หอพักเดิมมีตอผูพัก (มาตรา 31) 

 - การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ในกรณีโอนใหสถานศึกษา ใหนายทะเบียน
เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตของหอพักดังกลาวเปนอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ( มาตรา 38 ) 

 สิทธิประโยชนและการสนับสนุน  



 - หอพักสถานศึกษา ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และอาจไดรับสิทธิประโยชนและการสนับสนุนตามมาตรา 41 (มาตรา 29) 

 -หอพักสถานศึกษา เพ่ือประโยชนในดานการศึกษา การทองเท่ียว หรือการกีฬา อาจรับบุคคลท่ัวไป
เขาพักเปนการชั่วคราวไดในระหวางปดภาคการศึกษาท่ีไมมีผูพัก (มาตรา 30) 

 อํานาจหนาท่ีนายทะเบียน  (มาตรา 65 และ มาตรา 70 ) 

  -นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไดเม่ือปรากฏเหตุ ดังนี้  

 (1) หอพักไมเปนเกณฑในมาตรา 28 และ มาตรา 34 ภายหลังจากการไดรับในอนุญาตใหประกอบ
กิจการหอพัก  

 (2) ผูประกอบการหอพักขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 35  

 -เขาไปในหอพักเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

 -เขาไปในหอพัก หรือเขาไปในสถานท่ีใดๆ เพ่ือตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการประกอบ
กิจการหอพักโดยไมไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองเขาไปในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตกเทานั้น และตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักหรือผูซ่ึงอยู
อาศัยในสถานท่ีนั้นและตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเก่ียวของทุกครั้ง  

 -เรียกผูประกอบกิจการหอพัก ผูจัดการหอพัก หรือบุคคลท่ีทํางานในหอพักมาใหถอยคํา หรือชี้แจง
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการหอพัก  

 การจัดทําประกันภัยผูเขาพัก (มาตรา 59 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพัก) 

ผูประกอบกิจการหอพัก จะตองจัดทํา ประกันภัยคุมครองผูพักในหอพัก เพ่ือคุมครองชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของผูพัก โดยมีความคุมครอง และจํานวนเงินคุมครองดังนี้  

 1.การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เกิดจากหอพักเกิดไฟไหม ระเบิด หรือผูพักถูกฆาตกรรม 
ถูกทํารายรางกาย อุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนขณะพักในหอพัก จํานวนคุมครองตองไมนอยกวา 100,000 บาท ตอผู
พักแตละราย  

 2.คารักษาพยาบาลของผูพักอันเปนผลมาจากหอพักไฟไหม ระเบิด ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึน
ขณะพักในหอพัก จํานวนคุมครองตองไมนอยกวา 10,000 บาท ตอผูพักแตละราย 

 3.ทรัพยสินของผูพัก อันเปนผลมาจากหอพักไฟไหม ระเบิด ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนขณะพัก
ในหอพัก จํานวนคุมครองตองไมนอยกวา 10,000 บาท ตอผูพักแตละราย (ขอ 1, 2 และ 3 รวมกันแลว 
จะตองไมนอยกวา 5,000,000 บาท) 

แนวทางปฏิบัติและบทกําหนดโทษกรณีฝาฝน 

มาตราท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี ฝาฝน/บทกําหนดโทษ 
ผูท่ีใช คําวาหอพัก ตองไดรับอนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก  

หากใชโดยไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 50,000 บาท (มาตรา 
76) 



หอพัก มี 2 ประเภท คือ หอพักหญิง และหอพัก
ชาย (มาตรา 8)  

หากไมจัดตามประเภทดังกลาว ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 77) 

ผูประกอบกิจการรองทําสัญญาเชาเปนหนังสือ ระบุ
รายการท่ีกฎหมายกําหนด  (มาตรา 9) 

ไมปฏิบัติตามมาตรา 9 ระวางโทษ ปรับไมเกิน 
50,000 บาท (มาตรา 78) 

ผูประกอบการ เรียกเงินคาเชาลวงหนา ไดไมเกิน 3 
เดือน  และนําเงินคาเชาลวงหนาชําระคาเชา 3 
เดือนสุดทายของสัญญาเชา (มาตรา 10 ) 

หากเก็บเงินลวงหนาเกินท่ีกําหนดมาตรา 9 หรือไม
นําเงินคาเชาลวงหนาหักเปนคาเชาตามท่ีกําหนด 
ระวางโทษ ปรับไมเกิน 100,000 บาท (มาตรา 
79)  

-ผูประกอบกิจการหอพักเรียกเก็บเงินประกันไดไม
เกินอัตราคาเชา 1 เดือน และคืนเงินประกันใหแกผู
พักในวันท่ีสัญญาเชาสิ้นสุด หลังจากเหลือจากการ
หักคาเสียหาย (มาตรา 11 ) 
-กรณีผูประกอบกิจการหอพักไมประกอบกิจการตอ/
ไดรับคําสั่งไมออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตอง
คืนเงินลวงหนา/เงินประกันคืนแกผูพัก 

หากเก็บเงินประกันเกินกฎหมายกําหนด หรือไมคืน
เงินประกัน ฝาฝนตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 
100,000 บาท (มาตรา 79) 

สถานศึกษาประสงคท่ีประกอบสถานศึกษา ตอง
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 27 
วรรค 1) 

หากไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 
100,000 บาท และปรับอีกวันละไมเกินวันละ 
10,000 บาทตลอดเวลาฝาฝน (มาตรา 81) 

ผูประกอบกิจการหอพัก ตองแสดงใบอนุญาตหอพัก
ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ ท่ีพัก  (มาตรา 42) 

หากไมแสดงใบอนุญาต ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 
10,000 บาท (มาตรา 84) 

ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ผู
ประกอบกิจการหอพักแจงตอนายทะเบียน ตองยื่น
คําขอภายใน 15 วัน นับตาทราบวาสูญหาย/ถูก
ทําลาย (มาตรา 43) 

หากไมแจงนายทะเบียน ภายใน 15 วัน ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 10,000 บาท (มาตรา 84) 

ผูประกอบการประสงคดัดแปลงหอพัก ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
(มาตรา 44) 

หากไมขออนุญาตนายทะเบียน ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 85) 

ผูประกอบการหอพักประสงคจะเปลี่ยนชื่อหอพัก 
ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 45 
วรรค 1) 

หากเปลี่ยนชื่อหอพัก โดยไมไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
และปรับไมเกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาฝา
ฝน (มาตรา 86) 

 

มาตราท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี ฝาฝน/บทกําหนดโทษ 
ผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีการจัดการ
หอพัก และกรณีแตงตั้งผูปฏิบัติการแทนผูจัดการ
หอพักตองแจงนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต
แตงตั้งผูปฏิบัตหินาท่ีแทน 

ผูประกอบกิจการหอพัก ไมจัดใหมีผูจัดการหอพัก 
ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 20,000 บาท และปรับ
ไมเกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาฝาฝน 
(มาตรา 86) 



และท้ังนี้ หอพักหญิงผูจัดการหอพักตองเปนผูหญิง 
(มาตรา 48) 
ผูจัดการหอพักสถานศึกษา ตองไดรับแตงตั้งจาก
ผูประกอบการและตองแจงใหนายทะเบยีน ภายใน 
15 วัน นับแตรับอนุญาตประกิจการหอพัก (มาตรา 
49 วรรค 1 และวรรค 3) 

หากไมแตงตั้ง และแจงนายทะเบียน ภายใน 15 วัน 
ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 5,000 บาท และปรับ
ไมเกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาฝาฝน (มาตรา 
87) 

ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให
ผูจัดการหอพักแจงตอนายทะเบียน และยื่นขอใบ
แทนในอนุญาตภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดทราบ
วาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย (มาตรา 54) 

หากไมยื่นขอใบแทน ภายใน 15 วัน ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกิน 5,000 บาท และปรับไมเกินวันละ 
500 บาท ตลอดเวลาฝาฝน (มาตรา 89) 

ผูจัดการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือพนหนาท่ี 
ใหผูประกอบการตั้งคนใหมแทน และแจงใหนาย
ทะเบียนทราบภายใน 30 วัน นับแตผูจัดการถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตหรือพนจากหนาท่ี (มาตรา 56) 

หากไมยื่นขอใบแทน ภายใน 30 วัน ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกิน 5,000 บาท และปรับไมเกินวันละ 
500 บาท ตลอดเวลาฝาฝน (มาตรา 87) 

ผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีการประกันภัย
เพ่ือคุมครองชีวิต รางกาย และทรัพยสินของผูพัก 
(มาตรา 57) 

หากไมจัดใหมีประกันภัย ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 
300,000 บาท (มาตรา 90) 

ผูประกอบกิจการหอพัก จัดใหมีระเบียบประจํา
หอพักปดประกาศไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 
(มาตรา 59) 

หากไมไดจัดมีการปดประกาศระเบียบหอพัก ปรับไม
เกิน 50,000 บาท (มาตรา 91) 

ผูประกอบกิจการหอพักและผูจัดการหอพัก มีหนาท่ี
และความรับผิดชอบรวมกันดังตอไปนี้  
1.ดูแลรักษาสภาพหอพัก มีระบบการปองกัน
อัคคีภัย  
2.ดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยหอพัก  
3.จัดใหมียาและเวชภัณฑ 
4.จัดใหมีแผนผังหนีไฟ ปายทางออกฉุกเฉิน 
5.ดูแลอํานวยความสะดวก กรณีเกิดอัคคีภัย 
อุทกภัย หรือเกิดอันตรายท่ีกระทบตอผูพัก  (มาตรา 
62) 

-ผูประกอบการหอพัก ไมปฏิบัติตาม มาตรา 62 
ระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (มาตรา 91)  
-ผูจัดการหอพัก ไมปฏิบัติตามมาตรา 62 ระวาง
โทษปรับไมเกิน 10,000 บาท (มาตรา 92) 

 

 

 

 

มาตราท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี ฝาฝน/บทกําหนดโทษ 
-ผูประกอบกิจการหอพัก ตองเก็บรักษาทะเบียนไว
เปนเวลา 2 ป นับแตสัญญาเชาสิ้นสุด 

-ผูประกอบการหอพัก ไมปฏิบัติตาม มาตรา 63 
ระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (มาตรา 91)  



-ผูจัดการหอตองจัดทําทะเบียนผูพักแตละรายและ
สงแกนายทะเบียนทราบภายใน 7 วัน นับแตทํา
สัญญาเชาหรือสัญญาเชาสิ้นสุด (มาตรา 63) 

-ผูจัดการหอพัก ไมปฏิบัติตามมาตรา 63 ระวาง
โทษปรับไมเกิน 10,000 บาท (มาตรา 92) 

ผูจัดการหอพักมีหนาท่ีดังนี้  
1.ไมใหบุคคลท่ีไมใชผูพักเขาพัก เวนแตไดรับ
อนุญาต 
2.ดูแลไมใหเลนการพนัน เสพสุรา ยาเสพติดใน
หอพัก  
3.ดูแลไมใหมีการสมคบหรือรวมกันกระทําผิด
กฎหมาย 
4.ดูแลไมใหหอพักกอใหเกิดความรําคาญแตผูพักอ่ืน 
5.แจงบิดามารดา/ผูปกครองทราบทันที หากผูพัก
ไดรับอันตรายเจ็บปวย 
6.แจงใหบิดามาดา/ผูปกครองทราบ กรณีผูท่ีผูพักไป
พักท่ีอ่ืน 
7.แจงพนักงานเจาหนาท่ีทราบ กรณี (2) หรือ (3) 
(มาตรา 64) 

ผูจัดการหอพัก ไมปฏิบัติตามมาตรา 64 ระวางโทษ
ปรับไมเกิน 10,000 บาท (มาตรา 92) 

นายทะเบียน มีอํานาจดังนี้  
1.เขาตรวจสอบหอพัก  
2.เขาไปสถานท่ีใด เพ่ือตรวจสอบในกรณีสงสัยวามี
การประกอบหอพักโดยไมไดรับอนุญาต  
3.เรียกผูประกอบการมาใหถอยคํา ชี้แจงเอกสาร สง
หลักฐานเก่ียวการประกอบพิจารณาการจัดการ
หอพัก  
( มาตรา 70 ) 
-บุคคลท่ีเก่ียวของจะตองอํานวยความสะดวกใหแก
เจาหนาท่ี   

หากผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมอํานวยความ
สะดวกใหแกเจาหนาท่ีตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 
3 เดือน ปรับไมเกิน 2 หม่ืน หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(มาตรา 93) 

 


