
สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย 
 -  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 เมษายน 2558 มีผลใช้บังคับ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 (มาตรา 2) 

 - พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับทุกหอพักที่มีผู้พักเป็นนักเรียน/นักศึกษา ( ตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป ) ซึ่งอยู่ระหว่าง

การศึกษาในสถานศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี โดยเรียกเก็บค่าเช่า 
ลักษณะหอพักมี 2 แบบ (มาตรา 4) 
 - หอพักสถานศึกษา คือ หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา) 
 -  หอพักเอกชน คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
ประเภทหอพัก มี 2 ประเภท ได้แก่ (มาตรา 8) 
 -  หอพักชาย  
 -  หอพักหญิง 
คุณสมบัติและหน้าที่ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา และหอพักเอกชน 
 หอพักสถานศึกษา 
  -  สถานศึกษาใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกระทรวง (มาตรา 27) 
  -  หอพักสถานศึกษาท่ีจะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
   (1) ชื่อและประเภทของหอพัก 
   (2) สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษะของหอพัก 
   (3) ห้องนอน ห้องน้ า และห้องส้วม 
   (4) สถานที่ส าหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนส าหรับผู้พัก 
   (5) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
 หอพักเอกชน 
 ผู้ประกอบการหอพักเอกชนที่ประสงค์จะย่ืนขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (มาตรา ๓๕) 
  - มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
  -  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  -  ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ    
  -  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี   
  -  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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  -  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
พนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
  - ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
          *- ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวตามข้างต้นเช่นกัน  

 ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา และหอพักเอกชน มีหน้าที่ ดังนี้ 
  - แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ หอพักนั้น (มาตรา ๔๒) 
  -  จัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ พักตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจาบุเบกษา (มาตรา ๕๗)  
  - ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาที่รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องจัดให้มี
อาหารที่ถูกอนามัยและเพียงพอส าหรับผู้พักอย่างน้อยวันละสองม้ือ (มาตรา ๕๘) 
  - จัดให้มีระเบียบประจ าหอพักปิดประกาศ ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก (มาตรา๕๙) 
  -  จัดให้มีป้ายชื่อเป็นอักษรไทย ซึ่งมีค าว่า “หอพัก” น าหน้า และตามด้วยประเภทของหอพัก โดย
ป้ายดังกล่าวต้องมีขนาดที่เหมาะสมและติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอกหอพัก (มาตรา ๖๐) 
  -  จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าท างาน ในหอพักว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็น
โรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการก าหนด และคนดูแลห้องพักของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง (มาตรา ๖๑) 
  -  ผู้ประกอบกิจการหอพัก ต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่ สัญญา
เช่าสิ้นสุดลง โดยจะเก็บไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบใดก็ได้ และต้องให้อยู่ ในสภาพที่ตรวจสอบได้ 

 ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก(ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา , ผู้จัดการหอพักเอกชน)มีหน้าที่
และความรับผิดชอบร่วมกันดังต่อไปนี้ (มาตรา 62) 
  -  ดูแลรักษาสภาพของหอพักให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไป ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
  -  ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของหอพักให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การ
สาธารณสุข 
  - จดัให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นไว้ในหอพักเพ่ือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พักท่ีเจ็บป่วย  
  -  จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉิน 
ไว้ในแต่ละชั้นของหอพัก 
  -  ดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใด ๆ ขึ้นและ
อาจมีผลกระทบต่อผู้พัก 

คุณสมบัติและหน้าที่ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา และหอพักเอกชน 
 -  ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา และผู้จัดการหอพักเอกชน จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการ
หอพัก (มาตรา 50 , 51) แต่ผู้จัดการหอพักท่ีจะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
 - ผู้จัดการหอพักมีหน้าที่ควบคุม ดูแลหอพัก ในกรณีที่ผู้จัดการหอพักไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
ผู้ประกอบการหอพักแต่งตั้งผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน (มาตรา 48) 
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 -  ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา ต้องได้รับแต่งตั้งจากสถานศึกษาโดยผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาต้อง
แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก (มาตรา ๔๙) 
 -  ผู้จัดการหอพักเอกชน ต้องแสดงใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ หอพักนั้น 
(มาตรา ๕๓) 
 - ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา และหอพักเอกชน ต้องจัดท าทะเบียนผู้พักแต่ละรายและส่งให้แก่นายทะเบียน
ทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการท าสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง (มาตรา ๖๓) 

 ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา และหอพักเอกชน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๔) 
  -  ดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม ่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก  
  -  ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดในหอพัก 
  -  ดูแลไม่ให้มีการกระท าการอันควรเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันหรือร่วมกันกระท าการอันมิชอบ ด้วย
กฎหมาย  
  -  ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความร าคาญแก่ผู้พักอ่ืนหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก  
  -  ให้ความช่วยเหลือและแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบโดยทันที ในกรณี ที่ปรากฏ
ว่าผู้พักได้รับอันตรายเพราะเจ็บป่วยหรือเหตุอื่นใด 
  - แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบในกรณีท่ีผู้พักไปพักที่อ่ืนโดยไม่แจ้งให้ทราบ                           

การจัดท าสัญญาเช่า การเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้า และการเรียกเก็บเงินประกัน 
 - ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องท าสัญญาเช่าเป็นหนังสือระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พักตามแบบที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 9) 
  (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก  
  (๒) วันที่ท าสัญญา 
  (๓) ระยะเวลาการเข้าพักซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ 
ประกาศก าหนด  
  (๔) ความยินยอมของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้พักเป็นผู้เยาว์  
 -  ผู้ประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าสามเดือน โดยให้น าเงินค่าเช่า
ล่วงหน้าดังกล่าวช าระเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า และในกรณีที่ผู้ พักขอเลิกสัญญาก่อนครบ
ก าหนดเวลาตามสัญญาเช่า ผู้พักจะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนจากผู้ประกอบกิจการหอพักไมไ่ด ้(มาตรา ๑๐) 

 - ผู้ประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินประกันได้ไม  ่เกินอัตราค่าเช่าหนึ่งเดือน และผู้ประกอบกิจการ
หอพักต้องคืนเงินประกันหลักจากได้หักค่าเสียหายแล้วคืนให้แก ่ผู้พักในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง (มาตรา ๑๑) 

อายุของใบอนุญาตและการเลิกกิจการ 
 -  ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 37) 
 -  ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ให้มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 52) 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นค า
ขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต 
 -  ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสิ้นผลเมื่อผู้ประกอบกิจการหอพักถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานศึกษาหรือเลิกกิจการ 
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 -  ผู้ประกอบการหอพักเอกชนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ให้ใบอนุญาตสิ้นอายุนับแต่วันที่มีการเลิกห้าง
หุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ และให้ผู้ช าระบัญชีของผู้ประกอบกับคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินประกันแล้วแต่
กรณีให้แก่ผู้พักตามจ านวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่าหารือค่าเสียหาย (มาตรา 40) 
 - ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องแจ้งให้ผู้พักทราบถึงเหตุที่จะเลิกกิจการหอพัก ประกอบกับคืนเงินค่าเช่า
ล่วงหน้า หรือเงินประกันแล้วแต่กรณีให้แก่ผู้พักให้แล้วเสร็จ และยื่นค าขอเลิกกิจการต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ (มาตรา 46) 

การโอนใบอนุญาต  
 -  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และต้องโอน
ให้แก่สถานศึกษาด้วยกันเท่านั้น และผู้รับโอนใบอนุญาตต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเดิมมี
ต่อผู้พัก (มาตรา ๓๑) 
 -  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและการโอนใบอนุญาต
ต้องโอนให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ หรือสถานศึกษา ในกรณีที่โอนใบอนุญาต
ให้แก่สถานศึกษา ให้นายทะเบียนเปลี่ยนใบอนุญาตของหอพักดังกล่าวเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษา (มาตรา ๓๘) 

กรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแก่ความตาย (มาตรา 39) 
 -  กรณีทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป ถ้าทายาทมีหลายคน ให้ทายาทตกลงตั้งทายาท
คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 35 ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนเพ่ือขอรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการหอพักถึงแก่ความตาย ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้น
อายุ และถือว่าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักต่อไป ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผู้ประกอบกิจการหอพักนั้น
คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามจ านวนที่เหลืออยู่หลังจากหักเป็นค่าเช่า หรือค่าเสียหาย  

สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน 
 - หอพักสถานศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
และอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามมาตรา ๔๑ ด้วย (มาตรา 29) 
 -  หอพักสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว หรือการกีฬา อาจรับบุคคลทั่วไปเข้าพัก
เป็นการชั่วคราวได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ไม่มีผู้พัก (มาตรา 30) 
 - หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุน 
(มาตรา 41) ดังต่อไปนี้ 
  (1) สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจากการประกอบกิจการหอพักโดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
  (๒) ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกันทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด 
  (๓) การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ 
  (๔) การสนับสนุนด้านอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การประกาศเกียรติคุณและการได้รับการสนับสนุนตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  
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อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 - นายทะเบียน หมายความว่า (มาตรา 4) 
  (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
  (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
  (๔) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมาย จัดตั้งส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
 -  พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 อ านาจหน้าที่ (มาตรา 65 , มาตรา 70) 
 - นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักได้เมื่อปรากฏเหตุ ดังนี้  
   (๑) หอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔ ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการหอพัก 
  (๒) ผู้ประกอบการหอพักขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๕ 
 - เข้าไปในหอพักเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 - เข้าไปในหอพัก หรือเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบ 
กิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องเข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
เท่านั้น และต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น  
และต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
 - เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก หรือบุคคลที่ท างานในหอพักมาให้ถ้อยค า หรือชี้แจงหรือส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหอพัก 

บทก าหนดโทษ 
 (๑) หอพักท่ีไม่ได้ขออนุญาต หรือไม่จดทะเบียน 
  -  ใช้ค าว่า “หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ หอพัก ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเ่กินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๗๖) 
  -  สถานศึกษาใดฝ่าฝืนประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา ๘๑) 
  -  ผู้ใดประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม  ่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  
(มาตรา ๘๒) 
 (๒) ผู้ประกอบกิจการหอพัก และผู้จัดการหอพักฝ่าฝืน กรณีดังต่อไปนี้ 
  -  รับผู้พักท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษาชายหญิงปะปนกันในหอพัก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา ๗๗) 
  -  ไม่จัดท าสัญญาเช่าเป็นหนังสือซึ่งมีรายการตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา ๗๘) 
  -  เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันเกินอัตรา หรือไม่น าเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็นค่าเช่า 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา ๗๙) 
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  - ไม่คืนค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก  ่ผู้พักตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา ที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
อยู่ (มาตรา๘๐) 
  -  รับผู้พักที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา ปะปนกับผู้พักที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาในหอพักเดียวกัน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ ปรับไม ่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ( มาตรา ๘๓ ) 
  -  ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ หอพักนั้น หรือในกรณีใบอนุญาตสูญหาย 
หรือถูกท าลาย และไม่แจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน ต้องระวางโทษปรับไม ่เกินหนึ่งหมื่นบาท ( มาตรา ๘๔ ) 
  -  ดัดแปลงหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา ๘๕) 
  -  เปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม ่เกินสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ( มาตรา ๘๖ ) 
  -  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา ๘๘) 
  -  ไม่จัดให้มีการประกันภัยเพ่ือคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสามแสนบาท (มาตรา ๙๐) 
  -  ไม่มีระเบียบหอพัก หรือไม่มีป้ายชื่อหอพัก ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา ๙๑) 
  -  ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่อ านวยความ
สะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา ๙๓) 

คณะกรรมการเปรียบเทียบค่าปรับ 
 (๑) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจ เปรียบเทียบได้  และเมื่อ
ผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มี การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๙๕) 
 (๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๙๖) 
  -  ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
  -  ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
เป็นกรรมการ และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ขึ้นทั้งหมด  
ดังนี้         
  (1) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก (มาตรา ๑๔ และมาตรา 15) มีอ านาจหน้าที่ตาม ดังนี้  
   -  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานมาตรการ 
และการจัดระเบียบหอพัก 
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   -  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้     
   -  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งการออก
กฎกระทรวงอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   - ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
   -  ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ 
   -  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (2) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๒๒) และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด (มาตรา ๒๓) มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   -  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงานมาตรการ และการจัดระเบียบหอพัก 
   -  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเรื่ องการให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีแก่หอพักท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้ 
   -  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเรื่องเก่ียวกับการประกาศเกียรติ
คุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ  
   -  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ในการออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
   -  ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
   - ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก มอบหมาย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ประกอบด้วย  
 -  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
 - ปลัดจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ  
 - พัฒนาการจังหวัด  เป็นกรรมการ 
 - พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  เป็นกรรมการ 
 -  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  เป็นกรรมการ 
 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน  เป็น
กรรมการ 
 -  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ 
 -  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจิตวิทยา  
กฎหมาย และกิจการเด็กและเยาวชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 -  ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ และเลขานุการ และให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ ในส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
* หมายเหตุ ไม่เกิน ๑๓ คน 
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อ านาจในการรักษาการ และก ากับดูแล ตามพระราชบัญญัติฯ (มาตรา ๕) 
 - ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 - ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง ก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมกับออกประกาศก าหนดแบบบัตร
ประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อัตราค่าธรรมเนียม 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก      ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
- ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก      ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  ฉบับละ  ๒,๕๐๐  บาท 
- การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก     ฉบับละ        ๕๐๐  บาท 
- การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก     ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
- ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก    ฉบับละ        ๒๐๐  บาท 
- ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก     ฉบับละ        ๑๐๐  บาท 

บทเฉพาะกาล 
 -  ให้ผู้ซึ่งประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ด าเนินการยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เมื่อได้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการหอพักต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 
๑๐๐) 
 -  ผู้ใดใช้ค าว่า “หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เลิกใช้ค าว่า “หอพัก” ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  -  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 
 -  บรรดาค าขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้และให้ด าเนินการเกี่ยวกับค าขออนุญาตดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 - มาตรา ๑๐๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 
๒๕๐๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
 


