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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗ อั นเปนกฎหมายที่มีบทบั ญญั ติบางประการเกี่ ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ หองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา และหองสวม ของหอพัก
ตองเปน ไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใ นกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ผูใดประสงคจะตั้งหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑ - ๑ ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) หลักฐานแสดงความเปน เจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(ง) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๑) (๒)
และ (๔) ตามแบบ พ. ๑ - ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้
(จ) ใบรั บ รองของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมซึ่ ง รั บ รองว า ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕)
(ฉ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ช) ระเบียบประจําหอพัก
(ซ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก
(ฌ) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนหอพักตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร วามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อ ใชเปน หอพักโดยผูประกอบวิช าชีพวิ ศ วกรรมควบคุ ม หรือผูประกอบวิช าชีพ สถาปตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๒) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ข) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงความเปน เจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(ฉ) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ
(๔) ตามแบบ พ. ๑ - ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้
(ช) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูแทนนิติบุคคลมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕)
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(ซ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ของผูแ ทน
นิติบุคคลซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ฌ) ระเบียบประจําหอพัก
(ญ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก
(ฎ) ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ แจ ง ก อ สร า งหรื อ ดั ด แปลงอาคารเพื่ อ ใช เ ป น หอพั ก
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวามีความมั่น คง
แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใชเปนหอพักโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น”
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๘ แห ง กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ผูใดประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑ - ๓
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการหอพัก
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๔)
ตามแบบ พ. ๑ - ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้
(๕) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูขอรับใบอนุญาต มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕)
(๖) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกิน
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 คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักและคําขอรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักที่อยู
ในระหว า งการพิ จ ารณาของนายทะเบี ย น ให ถื อ ว า เป น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามกฎกระทรวงนี้
โดยอนุ โ ลม ในกรณี ที่ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตดั ง กล า วมี ข อ แตกต า งไปจากคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อใหการเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
อิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แบบ พ. ๑-๑
คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
เขียนที่.........................................
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา ...............................................................................................
๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา เกิดวันที่ ............................................ พ.ศ. ........
อายุ .............. ป สัญชาติ ................................. อาชีพ ...............................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ........................................... อยูที่บานเลขที่ ........................
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ................................ แขวง/ตําบล .........................
เขต/อําเภอ ............................................... จังหวัด .....................................................
๑.๒ เปนผูแทนนิติบุคคลประเภท ............................................................
ตามกฎหมายของประเทศ ................................... จดทะเบียนเมื่อ ...................................
เลขทะเบียน ................................. มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ..............................................
ตรอก/ซอย ......................... ถนน ............................... แขวง/ตําบล ............................
เขต/อําเภอ ............................. จังหวัด ............................. โดยมี ................................
เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ขาพเจาเกิดวันที่ ................................................................ พ.ศ. ........ อายุ .............. ป
สัญชาติ .................................................. อาชีพ .........................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ..................................... อยูที่บานเลขที่ ..............................
ตรอก/ซอย .......................... ถนน ............................ แขวง/ตําบล ..............................
เขต/อําเภอ ............................ จังหวัด .......................... ไดรับแตงตั้งโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลใหเปนผูแทนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
๒. ขาพเจาขออนุญาตตั้งหอพักประเภท .................... รับผูพักไมเกิน ......... คน
ใชชื่อวา ....................................................................... ตั้งอยูที่บานเลขที่ ..................
ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................... แขวง/ตําบล .....................
เขต/อําเภอ ............................................. จังหวัด .....................................................
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตางๆ มาดวย คือ
๓.๑ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก

๒
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(๑) (๒) และ (๔)
(๕) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูข อรับใบอนุญาต
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕)
(๖) รูปถา ยครึ่ง ตัว หนา ตรง ไมส วมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเ มตร
ซึ่ง ถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(๗) ระเบียบประจําหอพัก
(๘) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก
(๙) ใบอนุญ าตหรือใบรับแจง กอสรา งหรือดัด แปลงอาคารเพื่อใชเ ปน
หอพักตามกฎหมายวา ดว ยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวา
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใชเปนหอพักโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น
๓.๒ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนนิติบุคคล
(๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๒) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิตบิ ุคคล
(๔) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล
(๕) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(๖) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(๑) (๒) และ (๔)
(๗) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองวาผูแทนนิติบุคคล
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕)
(๘) รูปถา ยครึ่ง ตัว หนา ตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเ มตร
ของผูแทนนิติบุคคล ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(๙) ระเบียบประจําหอพัก
(๑๐) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใชเปนหอพัก
(๑๑) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรา งหรือดัด แปลงอาคารเพื่อใชเ ปน
หอพักตามกฎหมายวา ดว ยการควบคุม อาคาร หรือ ใบรับ รองการตรวจสอบสภาพอาคาร
วามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใชเปนหอพักโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น

ลายมือชื่อ ....................................... ผูยื่นคําขอ

แบบ พ. ๑-๓
คําขอรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
เขียนที่.........................................
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ....
ขาพเจา .................................................................................................
เกิดวันที่ ......................................................................... พ.ศ. ......... อายุ .............. ป
สัญชาติ ......................................................... อาชีพ ..................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ........................................................................................
อยูที่บานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย ............................ ถนน .....................................
แขวง/ตําบล ........................... เขต/อําเภอ ............................ จังหวัด ..........................
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้
๑. ขาพเจาขออนุญาตเปนผูจ ัดการหอพักประเภท.............................................
ใชชื่อวา .......................................................... ตั้งอยูที่บานเลขที่ ..................................
ตรอก/ซอย ................................................ ถนน .......................................................
แขวง/ตําบล ............................ เขต/อําเภอ ........................... จังหวัด ..........................
๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตางๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแตงตัง้ เปนผูจ ัดการหอพัก
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๑)
(๒) และ (๔)
(๕) ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่ง รับรองวา ผูข อรับใบอนุญ าต
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๓) และ (๕)
(๖) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป

ลายมือชื่อ ....................................... ผูยื่นคําขอ

แบบ พ. ๑-๑๐
คํารับรองคุณสมบัติบุคคลหรือผูแทนนิติบุคคล
ขาพเจา ..................................................................................................
อยูที่บานเลขที่ ................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ...................................
แขวง/ตําบล ............................ เขต/อําเภอ ......................... จังหวัด.............................
หนาขอที่ตรงกับคุณสมบัติ
ขอรับรองตนเอง ดังตอไปนี้ (กาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง
ของตน)
มีอายุ ......... ป
ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในกรณีความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท

ลายมือชื่อ ....................................... ผูรับรอง

หมายเหตุ : การรับรองคุณสมบัติของตนเองตองเปนการรับรองตามความเปนจริง หากรับรอง
คุณสมบัติโดยมีขอเท็จจริงอันเปนเท็จจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และนายทะเบียน
มีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมหรือดําเนินกิจการหอพัก หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ให ตั้ ง หอพั ก หรื อ ใบอนุ ญาตให เป นผู จั ดการหอพั กโดยอนุ มั ติ ของรั ฐมนตรี ตามมาตรา ๓๓
แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลัก เกณฑเกี่ย วกับสุข ลัก ษณะ
หองนอนของหอพัก ไดกําหนดไวใ นกฎกระทรวงหลายฉบับ ซึ่งมีค วามแตกตางกัน ทําใหเปน ภาระแก
ผูประกอบกิจการหอพัก และหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะหองตอนรับผูเยี่ยมเยียนและหองอาหารไมเพียงพอ
ที่จ ะสร างสุข ลัก ษณะที่ เหมาะสม นอกจากนั้น อาคารที่ จ ะใช เป น หอพัก ควรจะไดรั บการตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูพัก อาศัย รวมทั้งควรมีการตรวจสุข ภาพของผูประสงค
จะตั้งหอพักหรือจะเปนผูจัดการหอพักโดยแพทย ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ของหอพัก และแบบคํ าขอรับใบอนุญ าตใหตั้ งหอพัก และคํ าขอรั บใบอนุญ าตใหเ ปน ผูจั ด การหอพั ก
รวมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ยื่นพรอมคําขอรับใบอนุญาต จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

