
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแนะน ากฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับหอพัก 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็น

กฎหมายว่าด้วยหอพัก เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา และเพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด การพนัน และอบายมุขอื่น ๆ 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ กฎหมายว่าด้วยหอพักฉบับเดิมได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2507 สาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
สมควรก าหนดแนวทางและวิธีการก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบ
กับแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้
ก าหนดให้โอนอ านาจในการก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อจัดระเบียบเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 25 ปี ท่ีต้องเช่าหอพักในระหว่างศึกษา โดยหอพักนั้นจะต้อง
ด าเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 

1.หอพักหมายถึงสถานท่ีท่ีรับผู้พักซึ่งผู้พักอยู่ ระหว่างศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่า
ปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า (มาตรา 4) และต้องได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน(มาตรา 27,33)   ผู้ใดใช้ค าว่า“หอพัก” ในสถานท่ีของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
หอพักต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
(มาตรา 76) 

2.หอพักมี 2 ประเภท ได้แก1่.หอพักชาย 2.หอพักหญิง(มาตรา 8) การแยกประเภท
ดังกล่าวต้องมีแนวเขตท่ีชัดเจน ไม่ใช้อาคารหรือทางเดินร่วมกัน ผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดรับผู้พักไม่
เป็นไปตามประเภทของหอพักต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ(มาตรา 77) 

3.ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก ต้องย่ืนขออนุญาตจากนายทะเบียน(มาตรา 27,33)
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกวันละ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู(่มาตรา 82) 

4.ต้องจัดให้มีผู้จัดการหอพักเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักผู้จัดการหอพักหญิงต้องเป็น
หญิงเท่านั้น(มาตรา 48)ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและปรับอีกวันละไม่เกินสองพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่(มาตรา 86) 

 5.ต้องท าสัญญาเช่าเป็นหนังสือระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก(มาตรา 9)ผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท(มาตรา 78) 



 6. ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พัก (มาตรา 57)ผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท(มาตรา 90) 

 7. ต้องจัดให้มีระเบียบประจ าหอพักปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในหอพัก 
(มาตรา 59)ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท(มาตรา 91) 

 8. ต้องจัดให้มีป้ายเป็นอักษรไทยซึ่งมีค าว่า “หอพัก”น าหน้าและตามด้วยประเภทหอพักติดไว้ท่ี
หอพักในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอก(มาตรา 60)ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท(มาตรา 91) 

ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก(มาตรา 62) 

1.ดูแลรักษาสภาพของหอพักให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 2.ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของหอพักให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข 
3.จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นไว้ในหอพักเพ่ือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พักท่ีเจ็บป่วย  
4.จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉิน 
ไว้ในแต่ละชั้นของหอพัก 
5.ดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัยอุทกภัยหรือเกิดอันตรายใดๆขึ้น 
และอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท(มาตรา 91,92) 

หน้าที่ของผู้จัดการหอพัก(มาตรา 64) 

1.ต้องจัดท าทะเบียนผู้พักแต่ละรายและส่งให้แก่นายทะเบียน ทราบตั้งแต่วันที่ท าสัญญาหรือสัญญาเช่าส้ินสุด 
2.ดูแลไม่ให้บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้พักเข้าไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหอพัก 
3.ดูแลไม่ให้มีการเล่นพนัน เสพสุรา หรือยาเสพติดภายในหอพัก 
4.ดูแลไม่ให้มีการกระท าอันควรเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันหรือร่วมกันกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
5.ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อความร าคาญแก่ผู้พักอื่น หรือผู้ท่ีพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก 
6.ให้ความช่วยเหลือและแจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบโดนทันทีในกรณีผู้พักได้รับอันตราย 
หรือเจ็บป่วย 
7.แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบ ในกรณีผู้พักไปพักที่อื่นโดยไม่แจ้งให้ทราบ 
8.แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ ในกรณีท่ีผู้พักมีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท(มาตรา 92) 

 



นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

1. เข้าไปในหอพักเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
2. เข้าไปในสถานท่ีใดๆเพื่อตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบกิจการ

หอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
3. เรียกผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก หรือบุคคลท่ีท างานในหอพักมาให้ถ้อยค าหรือ

ชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการ
จัดการหอพัก 

- ต้องเข้าไปในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
- ต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ใน

สถานท่ีนั้น 
- นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจขอให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีท่ีสถานท่ีนั้นตั้งอยู่

ไปร่วมตรวจสอบได้ 
- ในการปฏิบัติหน้าท่ีของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
- นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
คณะกรรมการส่งเสริมส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด                            ประกอบดว้ย ผู้วา่
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ พัฒนาการจังหวัด 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผู้บังคับการจังหวัดภูธรจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจิตวิทยา กฎหมาย และกิจการเด็กและเยาวชน ด้านละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
            ให้ท้องถิ่นจงัหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ท้องถิ่นจงัหวัดแตง่ตั้งขา้ราชการใน
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
2. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพักตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
3. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้และเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 
4. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
กรรมการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวนสี่คนเป็นกรรมการ 

          ให้อธิบดกีรมกิจการเดก็และเยาวชนเปน็กรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดกีรม
กิจการเด็กและเยาวชนแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
และการจัดระเบียบหอพัก 

2. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่หอพักที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้ 

3. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 

4. ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 
5. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่  

กองสวัสดิการสังคม  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

0-4351-1222ต่อ 202, 205 


