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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติหอพัก  

พ.ศ.  ๒๕๐๗  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ  ๕  หองนอน  หองตอนรับผูเย่ียมเยียน  หองอาหาร  หองน้ํา  และหองสวม  ของหอพัก

ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายวาดวย 

การสาธารณสุข”   

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖  ผูใดประสงคจะต้ังหอพัก  ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ  พ.  ๑ - ๑  ทายกฎกระทรวงนี้  

พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 

 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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 (ข) สําเนาทะเบียนบาน 
 (ค) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต 

มีสิทธิใชอาคารต้ังหอพัก 
 (ง) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  

และ  (๔)  ตามแบบ  พ.  ๑ - ๑๐  ทายกฎกระทรวงนี้ 
 (จ) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงรับรองวาผูขอรับใบอนุญาต   

มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๕) 
 (ฉ) รูปถายคร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๕  x  ๖  เซนติเมตร  ซ่ึงถายมาแลว

ไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
 (ช) ระเบียบประจําหอพัก 
 (ซ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก 
 (ฌ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนหอพักตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  วามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อใชเปนหอพักโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๒) นิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล  ซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ  

วัตถุประสงค  ที่ต้ังสํานักงาน  และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ข) หนังสือแตงต้ังผูแทนนิติบุคคล 
 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
 (ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล 
 (จ) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต 

มีสิทธิใชอาคารต้ังหอพัก 
 (ฉ) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  และ  

(๔)  ตามแบบ  พ.  ๑ - ๑๐  ทายกฎกระทรวงนี้ 
 (ช) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูแทนนิติบุคคลมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๕) 
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 (ซ) รูปถายคร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๕  x  ๖  เซนติเมตร  ของผูแทน 

นิติบุคคลซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป   

 (ฌ) ระเบียบประจําหอพัก 

 (ญ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก 

 (ฎ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช เปนหอพัก 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวามีความมั่นคง

แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใชเปนหอพักโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ   ๘   แหงกฎกระทรวงกํ าหนดหลัก เกณฑ เกี่ ยวกับ   

การประกอบกิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  ผูใดประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก  ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ  พ.  ๑ - ๓  

ทายกฎกระทรวงนี้  พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) หนังสือแตงต้ังเปนผูจัดการหอพัก 

(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  และ  (๔)  

ตามแบบ  พ.  ๑ - ๑๐  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๕) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูขอรับใบอนุญาต  มีคุณสมบัติ

ตามมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๕) 

(๖) รูปถายคร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๕  x  ๖  เซนติเมตร  ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 

หกเดือน  จํานวน  ๒  รูป” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกแบบ  พ.  ๑ - ๑  และแบบ  พ.  ๑ - ๓  ทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชแบบ  พ.  ๑ - ๑  และ  แบบ  พ.  ๑ - ๓  

ทายกฎกระทรวงนี้แทน 

ขอ ๕ ใหเพิ่มแบบ  พ.  ๑ - ๑๐  ทายกฎกระทรวงนี้เปนแบบ  พ.  ๑ - ๑๐  ทายกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
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ขอ ๖ คําขอรับใบอนุญาตใหต้ังหอพักและคําขอรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักที่อยู
ในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน  ใหถือวาเปนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ 
โดยอนุโลม   ในกรณีที่ คําขอรับใบอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขอรับใบอนุญาต 
ตามกฎกระทรวงนี้  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมตามความจําเปน  เพื่อใหการเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ พ. ๑-๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาตใหต้ังหอพัก 

 

เขียนท่ี......................................... 

วันท่ี ............ เดือน ........................ พ.ศ. .... 

 

 ๑. ขาพเจา ............................................................................................... 

  ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา เกิดวันท่ี ............................................ พ.ศ. ........ 

อายุ .............. ป สัญชาติ  ................................. อาชีพ ...............................................

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ........................................... อยูท่ีบานเลขท่ี ........................

ตรอก/ซอย ........................... ถนน ................................ แขวง/ตําบล .........................

เขต/อําเภอ ............................................... จังหวัด .....................................................

 ๑.๒ เปนผูแทนนิติบุคคลประเภท ............................................................

ตามกฎหมายของประเทศ ................................... จดทะเบียนเม่ือ ...................................

เลขทะเบียน ................................. มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ..............................................

ตรอก/ซอย ......................... ถนน ............................... แขวง/ตําบล ............................

เขต/อําเภอ ............................. จังหวัด ............................. โดยมี ................................

เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ขาพเจาเกิดวันท่ี ................................................................ พ.ศ. ........ อายุ .............. ป

สัญชาติ .................................................. อาชีพ .........................................................

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ..................................... อยูท่ีบานเลขท่ี ..............................

ตรอก/ซอย .......................... ถนน ............................ แขวง/ตําบล ..............................

เขต/อําเภอ ............................ จังหวัด .......................... ไดรับแตงตั้งโดยผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคลใหเปนผูแทนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 ๒. ขาพเจาขออนุญาตตั้งหอพักประเภท .................... รับผูพักไมเกิน ......... คน

ใชช่ือวา ....................................................................... ตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี ..................

ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................... แขวง/ตําบล .....................

เขต/อําเภอ ............................................. จังหวัด .....................................................

 ๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตางๆ มาดวย คือ 

 ๓.๑ ในกรณีผูขอรับใบอนญุาตใหตั้งหอพักเปนบุคคลธรรมดา 

  (๑) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

   (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก 

 

 

    



๒ 

 

   (๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 

(๑) (๒) และ (๔) 

   (๕) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงรับรองวาผูขอรับใบอนญุาต

มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕) 

   (๖) รูปถายคร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร 

ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป  

  (๗) ระเบียบประจําหอพัก 

  (๘) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก 

   (๙) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปน

หอพักตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวา       

มีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือใชเปนหอพักโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 ๓.๒ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนนิติบุคคล 

   (๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการ

เก่ียวกับช่ือ วัตถุประสงค ท่ีตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

   (๒) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล 

   (๓) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูแทนนิตบิุคคล 

   (๔) สําเนาทะเบยีนบานของผูแทนนติิบุคคล 

   (๕) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก 

   (๖) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 

(๑) (๒) และ (๔) 

   (๗) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงรับรองวาผูแทนนิติบุคคล

มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕) 

   (๘) รูปถายคร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร 

ของผูแทนนิติบุคคล ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป  

  (๙) ระเบียบประจําหอพัก 

  (๑๐) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก 

   (๑๑) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปน

หอพักตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร         

วามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือใชเปนหอพักโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 

 

ลายมือช่ือ ....................................... ผูยื่นคําขอ 

 

 



 

 

แบบ พ. ๑-๓ 

 

คําขอรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก 

 

เขียนท่ี......................................... 

วันท่ี ............ เดือน ........................ พ.ศ. .... 

 

 ขาพเจา   .................................................................................................

เกิดวันท่ี ......................................................................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ป

สัญชาติ ......................................................... อาชีพ ..................................................

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ........................................................................................ 

อยูท่ีบานเลขท่ี ................. ตรอก/ซอย ............................ ถนน .....................................

แขวง/ตําบล ........................... เขต/อําเภอ ............................ จังหวัด ..........................

ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้ 

 ๑. ขาพเจาขออนุญาตเปนผูจัดการหอพักประเภท............................................. 

ใชช่ือวา .......................................................... ตั้งอยูท่ีบานเลขท่ี ..................................

ตรอก/ซอย ................................................ ถนน .......................................................

แขวง/ตําบล ............................ เขต/อําเภอ ........................... จังหวัด .......................... 

 ๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตางๆ มาดวย คือ 

 (๑) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) หนงัสือแตงตัง้เปนผูจัดการหอพัก 

  (๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๑) 

(๒) และ (๔) 

  (๕) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูขอรับใบอนุญาต   

มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕) 

 (๖) รูปถายคร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถายมาแลว

ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 

 

 

    ลายมือช่ือ ....................................... ผูยื่นคําขอ 

 

 

  

 

 

 



 

แบบ พ. ๑-๑๐ 

 

คํารับรองคุณสมบัติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคล 

 

 ขาพเจา ..................................................................................................

อยูท่ีบานเลขท่ี ................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ...................................

แขวง/ตําบล ............................ เขต/อําเภอ ......................... จังหวัด.............................

ขอรับรองตนเอง ดังตอไปนี้  (กาเคร่ืองหมาย    ลงในชอง       หนาขอท่ีตรงกับคุณสมบัติ  

ของตน) 

 มีอายุ ......... ป  

 ไมเปนผูมีความประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี

 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

เคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในกรณีความผิดลหุโทษ หรือความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาท 

 

 

                                             ลายมือช่ือ ....................................... ผูรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  การรับรองคุณสมบัติของตนเองตองเปนการรับรองตามความเปนจริง หากรับรอง

คุณสมบัติโดยมีขอเท็จจริงอันเปนเท็จจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และนายทะเบยีน

มีอํานาจส่ังใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาควบคุมหรือดําเนินกิจการหอพัก หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ใหตั้งหอพัก หรือใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักโดยอนุมัติของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๓          

แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ
หองนอนของหอพักไดกําหนดไวในกฎกระทรวงหลายฉบับ  ซ่ึงมีความแตกตางกันทําใหเปนภาระแก 
ผูประกอบกิจการหอพัก  และหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะหองตอนรับผูเยี่ยมเยียนและหองอาหารไมเพียงพอ 
ท่ีจะสรางสุขลักษณะที่ เหมาะสม  นอกจากนั้น  อาคารที่จะใชเปนหอพักควรจะไดรับการตรวจสอบ   
ความมั่นคงแข็งแรงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูพักอาศัย  รวมทั้งควรมีการตรวจสุขภาพของผูประสงค 
จะตั้งหอพักหรือจะเปนผูจัดการหอพักโดยแพทย  ดังนั้น  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ 
ของหอพัก  และแบบคําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก  และคําขอรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก   
รวมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ยื่นพรอมคําขอรับใบอนุญาต  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


