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กฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๓๗ วรรคสาม
มาตรา ๓๘ วรรคห้ า มาตรา ๔๓ วรรคสอง มาตรา ๔๔ วรรคสอง มาตรา ๔๕ วรรคสอง
มาตรา ๕๐ วรรคสี่ มาตรา ๕๒ วรรคสาม และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมวด ๑
การประกอบกิจการหอพัก
ส่วนที่ ๑
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
ข้อ ๒ สถานศึกษาใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สถานศึกษาของรัฐ
(ก) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
(ค) ระเบียบประจําหอพัก
(ง) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
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(จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่ อใช้ เป็ นหอพั กโดยผู้ ประกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ มหรื อผู้ ประกอบวิ ชาชี พสถาปั ตยกรรมควบคุ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(๒) สถานศึกษาเอกชน
(ก) สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ
คนต่างด้าว พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว สําหรับบุคคลธรรมดา
หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล สําหรับนิติบุคคล
(ค) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ
คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
(จ) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ านหรื อ เอกสารที่ แ สดงถึ งภู มิ ลํ า เนาของคนต่ างด้ าวของผู้ แ ทน
นิติบุคคล
(ฉ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพัก
(ช) ระเบียบประจําหอพัก
(ซ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
(ฌ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร หรื อ ใบรั บ รองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ า มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรงและ
ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(ญ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ข้อ ๓ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๒ พร้ อ มด้ ว ยเอกสารและ
หลักฐานแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน และให้ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว รวมทั้ งลักษณะและมาตรฐาน
ของหอพักตามหมวด ๒ โดยเร็ว
ในกรณี ที่เห็นว่าคําขอ เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอและให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
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ในกรณีที่เห็นว่าคําขอ เอกสาร และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและมาตรฐาน
ของหอพักเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเพื่อมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้นายทะเบียน
ออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต แต่ ห ากผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มภายใน
กําหนดเวลาดั งกล่ าว ให้ ถื อ ว่าผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ระสงค์ จ ะรับ ใบอนุ ญ าต และให้ น ายทะเบี ย น
จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่อนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งไม่อนุญาต
ส่วนที่ ๒
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชน ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ
คนต่างด้าว
(ข) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว
(ค) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
(ง) ระเบียบประจําหอพัก
(จ) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
(ฉ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่ นคงแข็งแรงและปลอดภั ย
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(ช) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(๒) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์
ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
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(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ
คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ านหรื อ เอกสารที่ แ สดงถึ งภู มิ ลํ า เนาของคนต่ างด้ าวของผู้ แ ทน
นิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
(ฉ) ระเบียบประจําหอพัก
(ช) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
(ซ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(ฌ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ข้อ ๕ ให้นําความในข้อ ๓ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๖ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง ประสงค์ จ ะต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก เอกชน
ให้ ย่ืน คําขอต่อ นายทะเบี ยน ณ ท้ องที่ ที่ ห อพั ก ตั้งอยู่ ภายในหกสิ บ วัน ก่อ นวัน ที่ ใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ
พร้อมด้วยสําเนาใบอนุญาต และเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔ (๑) (ก) (ข) และ (ค) หรือข้อ ๔
(๒) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) แล้วแต่กรณี
ให้ นํ า ความในข้ อ ๓ มาใช้ บั งคั บ แก่ ก ารต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก เอกชน
ด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การดัดแปลง การเปลี่ยนชื่อ และการเปลี่ยนประเภทหอพัก
ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งประสงค์จะดัดแปลงหอพักในลักษณะที่เป็นการดัดแปลง
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ
คนต่างด้าว
(ข) สําเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิลําเนาของคนต่างด้าว
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(ค) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(ง) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(๒) นิติบุคคล
(ก) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
(ข) สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวของ
คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
(ง) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ านหรื อ เอกสารที่ แ สดงถึ งภู มิ ลํ า เนาของคนต่ างด้ าวของผู้ แ ทน
นิติบุคคล
(จ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ในกรณี ที่ผู้ป ระกอบกิจการหอพั กเป็ นสถานศึกษาของรัฐ ให้แ นบสําเนาหนั งสือ อนุญ าตให้
ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษามาด้วย
ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการหอพักซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักให้ยื่นคําขอต่อ
นายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ โดยระบุลักษณะและรายละเอียดของการเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
พร้อมด้วยใบอนุญาต และเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๗ (๑) (ก) และ (ข) หรือข้อ ๗ (๒) (ก)
(ข) (ค) และ (ง) แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก เป็ น สถานศึ ก ษาของรั ฐ ให้ แ นบสํ า เนาหนั ง สื อ อนุ ญ าต
ให้ เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพั กจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมสําเนาบั ตรประจําตัวข้าราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาด้วย
ข้อ ๙ ให้ นํ าความในข้ อ ๓ มาใช้ บั งคั บ แก่ การพิ จ ารณาอนุ ญ าตดั ด แปลง เปลี่ ย นชื่ อ
หรือประเภทหอพักด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การโอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ การโอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก สถานศึ ก ษาหรื อ หอพั ก เอกชนให้ แ ก่
สถานศึกษาอื่น ให้ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นคําขอโอนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่
พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักของผู้โอน และเอกสารและหลักฐานของสถานศึกษาผู้รับโอน
ตามข้อ ๒ (๑) (ก) และ (ข) หรือข้อ ๒ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๑๑ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนให้แก่เอกชนรายอื่น ให้ผู้โอนและ
ผู้รับโอนยื่นคําขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ของผู้โอน และเอกสารและหลักฐานของผู้รับโอนตามข้อ ๔ (๑) (ก) และ (ข) หรือข้อ ๔ (๒) (ก)
(ข) (ค) และ (ง) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ให้ นํ า ความในข้ อ ๓ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารพิ จ ารณาอนุ ญ าตการโอนใบอนุ ญ าต
ประกอบกิ จ การหอพั ก ด้ ว ยโดยอนุ โลม และให้ น ายทะเบี ย นออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก
โดยระบุคําว่า “โอน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญ าตดังกล่าว และระบุชื่อผู้รับโอน วัน
เดือน ปีที่อนุญาตให้โอน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว้ด้วย
ส่วนที่ ๕
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการหอพั กสูญ หายหรือ ถูกทํ าลายในสาระสําคั ญ
ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การหอพั ก แจ้ งต่ อ นายทะเบี ย นและยื่ น คํ าขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ นายทะเบี ย น
ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๒ (๑) (ก) และ (ข) หรือข้อ ๒ (๒) (ก)
(ข) (ค) และ (ง) ข้อ ๔ (๑) (ก) และ (ข) หรือข้อ ๔ (๒) (ก) (ข) (ค) และ (ง) แล้วแต่กรณี
รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลายในสาระสําคัญหรือยื่นหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย
ภายในสิบ ห้าวัน นับ แต่วัน ที่ได้รับทราบถึงการสูญ หายหรือถูกทํ าลายในสาระสําคัญ ดังกล่าว และให้
นําความในข้อ ๓ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า คําขอ เอกสาร และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า
“ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
หมวด ๒
ลักษณะและมาตรฐานของหอพัก
ข้อ ๑๔ ชื่อของหอพักต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธย
ของพระราชินีหรือพระรัชทายาท และไม่มีคําหรือความหมายหยาบคาย
ข้อ ๑๕ หอพักต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน
ข้อ ๑๖ สถานที่ตั้งหอพักต้องไม่อยู่ติดกับโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ข้อ ๑๗ ห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบริเวณหอพัก
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ข้อ ๑๘ ทางเข้าออกหอพักต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
ข้อ ๑๙ หอพักต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อยแปดตารางเมตรต่อคน และในห้องนอนต้องมีที่นอน
ตู้เสื้อผ้า สถานที่เก็บเอกสารและสิ่งของใช้ส่วนตัว ที่เป็นสัดส่วน
ข้อ ๒๐ หอพักต้องจัดสถานที่สําหรับรับประทานอาหารแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย
ในกรณี ที่ ห อพั ก รับ ผู้ พั ก ซึ่ งอยู่ ในระหว่างการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ต้ อ งจัด ให้ มี ส ถานที่ สํ าหรับ
ปรุงประกอบอาหารด้วย
ข้อ ๒๑ หอพักต้องจัดสถานที่สําหรับต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากบริเวณพักอาศัย
และต้องจัดให้มีสถานที่บริการเพื่อการติดต่อประสานงานและให้บริการแก่ผู้พัก และผู้มาติดต่อ
ข้อ ๒๒ หอพักต้องจัดให้มีอุปกรณ์กรองน้ําหรือเครื่องทําน้ําดื่มเพื่อให้ผู้พักมีน้ําสะอาดสําหรับ
อุปโภคและบริโภค และจะจัดให้มีสาธารณูปโภคอื่นเพื่อให้บริการแก่ผู้พักด้วยก็ได้
ข้อ ๒๓ หอพักต้องจัดให้มีสถานที่รองรับมูลฝอยที่เป็นสัดส่วน และมีระบบการจัดการมูลฝอย
น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล แมลง และสัตว์พาหะนําโรค เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้พัก และผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงกับหอพัก
ข้อ ๒๔ หอพักต้องจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟอย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด
และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร
ข้อ ๒๕ หอพักต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิง
แบบมือถืออย่างน้อยชั้นละหนึ่งชุด และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกินสี่สิบห้าเมตร
ข้อ ๒๖ หอพักต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นสําหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเกิด
เพลิงไหม้ และต้องจัดให้มีแผนและการซักซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๗ หอพักต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัก
ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๘ หอพักต้องติดประกาศระเบียบประจําหอพักไว้ ณ สถานที่ที่ผู้พัก และผู้มาติดต่อ
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณหอพัก
หมวด ๓
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพักเอกชน
ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้จัดการหอพักเอกชน ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
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(๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนสองรูป
(๔) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อ
หอพักพร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น
ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนให้ยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
โดยระบุชื่อหอพักพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๒๙
ข้อ ๓๑ ให้นําความในข้อ ๓ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอนุญ าตและต่ออายุใบอนุญ าต
ผู้จัดการหอพักเอกชนด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตผู้ จัด การหอพั ก เอกชนสู ญ หายหรือ ถู ก ทํ าลายในสาระสํ าคั ญ
ให้ผู้จัดการหอพักแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญ าตต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่
ที่หอพักตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๒๙ รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลาย
ในสาระสํ าคั ญ หรือ ยื่น หลักฐานการแจ้งความกรณี สูญ หายภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ ทราบว่า
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย และให้นําความในข้อ ๓ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่า คําขอ เอกสาร และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและระบุคําว่า
“ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
ข้อ ๓๓ คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขออนุญาตดัดแปลง
เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก คําขอโอนใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๐ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘
วรรคห้า มาตรา ๔๓ วรรคสอง มาตรา ๔๔ วรรคสอง มาตรา ๔๕ วรรคสอง มาตรา ๕๐ วรรคสี่
มาตรา ๕๒ วรรคสาม และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอโอนใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหอพั ก การขออนุ ญ าตดั ด แปลง เปลี่ ย นชื่ อ หรือ ประเภทของหอพั ก รวมทั้ ง
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

