
 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๓  ของกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ คําขอรับใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขออนุญาต  ดัดแปลง  เปลี่ยนชื่อ
หรือประเภทหอพัก  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้  ดังนี้ 

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑ 
(๒) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๒ 
(๓) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๓ 
(๔) แบบคําขอดัดแปลงหอพัก  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๔ 
(๕) แบบคําขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๕ 
(๖) แบบคําขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๖ 
(๗) แบบคําขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๗ 
(๘) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๘ 
(๙) แบบคําขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๙ 

(๑๐) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑๐ 
(๑๑) แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑๑ 
ข้อ ๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้ตามแบบ

ที่กําหนดไว้  ดังนี้ 
(๑) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๑-๑ 
(๒) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๒-๑ 
(๓) แบบใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน  ให้ใช้แบบ  หพ.  ๙-๑ 
ข้อ ๓ ใบอนุญาตโอนและรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  ให้ใช้ตามแบบใบอนุญาต

ตามข้อ  ๒  (๑)  หรือ  (๒)  และระบุคําว่า  “โอน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
ข้อ ๔ ใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตตามข้อ  ๒  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  

ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



แบบ หพ. ๑  

 ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ     
 

 
เขียนที่ .................................................... 

 วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ............... 

เรียน   นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบอนุญำต 
 

          ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย    สถานศึกษาของรัฐ      สถานศึกษาเอกชน  
 

                ใบอนุญาตเลขที่......................................... ณ วันที่ ............. เดือน ..................................... พ.ศ. ........... 
 

          ๑.๒ ชื่อสถานศึกษา .............................................................................................................. ............................. 
                ทีต่ั้งของสถานศึกษา เลขที่ ............................. ซอย/ตรอก ...................... ถนน ....................................... 
                หมู่ที่ .......... ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................... จังหวัด ......................... 
                รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ............................. โทรสาร .......................... โทรศัพท์มือถือ .............. 
 

          ๑.๓ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท     ชาย      หญิง 
                ที่ตั้งของหอพักสถานศึกษา เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................ ถนน ............................... 
                หมู่ที่ ..... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .......................... จังหวัด .......................... 
                รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ......................... โทรศัพท์มือถือ ................... 
   

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   

 

          ๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ   
    หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

    ระเบียบประจ าหอพัก 
 

    แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก                 

    ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
     หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือใช้เป็นหอพัก 
    โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
    ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณ ี
    

    แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
 

    เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………..… 

 

          ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน  
    ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา   
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
    พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคลธรรมดา 
    หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ท่ีตั้งส านักงาน 
    และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 

ส าเนา ... 
 



-๒- 
 

    ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
           

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
    นิติบุคคล 
    ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

    หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
    มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพัก  
 

    ระเบียบประจ าหอพัก     

    แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
  

    ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
    หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เพ่ือใช้เป็นหอพัก 
    โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
    ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
  

    แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน   

    เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                               (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .......... 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 

       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ......................................................... .................. 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

.................................................................................... 

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



แบบ หพ. ๑ - ๑  

(ข้อ ๓ วรรคท้าย) 

ครุฑ 

 ที ่...................................... 

เลขทะเบียน...................... 

ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา 

 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้ 

.................................................... (ชื่อสถานศึกษา) ................................................ 
 
ประกอบกิจการหอพักประเภท .................................... ใชช้ื่อว่า หอพัก..........................................................................
ตั้งอยู่ เลขที ่................................ ซอย/ตรอก ................................................. ถนน .....................................................
หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ........................................... 
  
       ออกให้ ณ วันที่ ......... เดอืน ............................... พ.ศ. ............... 
 
 
 

               ลายมือชื่อ........................................................... 
                                      นายทะเบียน 

                                                      (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ หพ. ๒  

 ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน     
 

   

 เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรียน   นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

          ๑.๑ สถานะของบุคคล     บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล   
 

          ๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต ............................................................................................................................. ..... 
          ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

             
          

  ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                เลขที่ ....................... ซอย/ตรอก ................................. ถนน ....................................... หมู่ที่................... 
                ต าบล/แขวง ................................. อ าเภอ/เขต ................................. จังหวดั .......................................... 
                รหสัไปรษณีย์ ............... โทรศพัท์ ......................... โทรสาร ........................ โทรศัพท์มือถือ ................... 
          ๑.๕ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท     ชาย      หญิง 
                ใช้สถานทีต้ั่งอยู่ เลขที่ ......................... ซอย/ตรอก ................................. ถนน ....................................... 
                หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง ............................. อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................................. 
                รหสัไปรษณีย์ ............... โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ........................ โทรศัพท์มือถือ ............ ....... 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   
          ๒.๑ บุคคลธรรมดา   
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสอืเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
 

              หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
              มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
              ระเบียบประจ าหอพัก 

 

              แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
 

              ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
              เพ่ือใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
              ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ ..................... 
 

๒.๒ นิติบุคคล ... 



- ๒ - 
 

          ๒.๒ นิติบุคคล 
               

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน 
              และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  

 

              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล   
 

              หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
              มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี 
              ระเบียบประจ าหอพัก 
 

              แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก  
 

              ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 
              เพ่ือใช้เป็นหอพัก โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
              ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
   

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................. ............................... 
 

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                        ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต    
                                                                             (..................................................)  
                                                                 วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ................................................................. .......... 
  
 

 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

.................................................................................... 

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



แบบ หพ. ๒ – ๑ 

(ข้อ ๕) 

  
ครุฑ 

ที่ ....................................... 

เลขทะเบียน ...................... 

ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้  
                 

..............................(ชื่อ – สกลุ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)...................................... 
 
ประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อว่า หอพัก...........................................................................ประเภท ........(ชาย/หญิง)........ 
ใช้สถานทีต้ั่งอยู่เลขที ่................... ซอย/ตรอก ......................................... ถนน ……………………………..... หมู่ที่ ............ 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด  ............................................................. 
วันออกใบอนุญาต วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ....................... 
วันทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
  
       ออกให้ ณ วันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 
 
 

               ลายมือชื่อ........................................................... 
                                     นายทะเบียน 

                              (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ หพ. ๓  

 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน       
   

 เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรียน    นายทะเบียน 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

          ๑.๑ สถานะของบุคคล    บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
          ๑.๒ ชื่อผู้รับใบอนุญาต ............................................................................... .................................. 
          ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

              
 

          ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
                อยู่เลขที่ ..................... ซอย/ตรอก ..................................... ถนน .............................. หมู่ที ่....................  
                ต าบล/แขวง ......................... อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด ..........................................................  
                รหสัไปรษณีย์ ....... โทรศัพท์ ............................ โทรสาร .......................... โทรศัพท์มือถือ ...................... 
          ๑.๕ ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ใช้ชื่อว่า หอพัก.................................................................. 
                ประเภท ........(ชาย/หญิง)........  
                ใช้สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ ..................... ซอย/ตรอก ............................... ถนน ................. หมู่ที่ ................... 
                ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ................................ จังหวดั ......................................... 
                วันออกใบอนุญาต วันที่ ......... .เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
                วันใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ......... .เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

 ๒.๑ บุคคลธรรมดา   

                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
 

                 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
 

                 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ท่ีจะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้รับใบอนุญาต 
                 มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  

 

                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................................ 
 
 
 

๒.๒ นิติบุคคล ... 
 
 



 

- ๒ - 
 

 ๒.๒ นิติบุคคล 
 

                 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
                 ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
 

                 ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
                 นิติบุคคล 
 

                 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

                 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ท่ีจะตั้งหอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี  
 

                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ....................................................................... ..................................................... 
 
 

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                                                        ลงชื่อ ................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต
                                                           (..................................................) 
                                                                     วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 
 
 
  

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

.................................................................................... 

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



 

ค ำขอดัดแปลงหอพัก 

 
เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้ออนุญำตดัดแปลงหอพัก  

 

     ๑.๑  สถานภาพทางกฎหมาย      บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล 
 

                                              หอพักสถานศึกษาของรัฐ      หอพักสถานศึกษาเอกชน 
                                     

     ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................ 
 

     ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
          
 

     ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
           เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ...................................... ถนน ........................................ หมู่ที่ ......................... 
           ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ................................ ..... จงัหวัด ..................................... 
           รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ............................. โทรสาร .................. ..... โทรศพัท์มือถือ ........................ 
     ๑.๕ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวันที่ ......... เดือน ................... .......... พ.ศ. ............................... 
   

           ชื่อหอพัก ....................................................................................................ประเภท    ชาย      หญิง 
           เลขที่ ........................ ซอย/ตรอก ...................................... ถนน .................................... หมู่ที่ ...................... 
           ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ..................................... ... จังหวัด ................................ 
           รหสัไปรษณีย์ .......................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอดัดแปลงหอพัก  

 

      ๒.๑ บุคคลธรรมดา     

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว   
 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
 

              ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ......................................................................... ...................................................... 
 

      ๒.๒ นิติบุคคล 
 

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
              ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล  
 

ส าเนาบัตร ... 

แบบ หพ. ๔  



 

- ๒ - 
   

              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  

 

              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
   

              ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย 
              การควบคุมอาคาร 

 

              แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน (ตรวจสอบ) 
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ......................................................................... ..................................................... 
 

      ๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
 

              ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ดัดแปลงหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา    
  

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                      ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นขออนุญาต 
                                                                   (..................................................) 
                             วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

.................................................................................... 

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



 

 

ค ำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 

 
เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับใบอนุญำต 
 

      ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย     หอพักสถานศึกษาของรัฐ       หอพักสถานศึกษาเอกชน 
 

                                             บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล 
      ๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................  
 

      ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
                 

      ๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต 
 

            เลขที่ .................... ซอย/ตรอก .................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ........................ 
            ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ........... ......................... จงัหวัด ..................................... 
            รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ...................... โทรสาร ...................... โทรศัพท์มือถือ ...............................              

      ๑.๕ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ..... ........................  
   

            ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท    ชาย      หญิง 
            เลขที่ ........................ ซอย/ตรอก ....................................... ถนน...................................หมู่ที่ ....................... 
            ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............................... 
            รหัสไปรษณีย์ .......................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
 

      ๒.๑ บคุคลธรรมดา  
              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว 
              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................... ............................... 
  

      ๒.๒ นิติบุคคล            

              ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
              ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
              ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
              ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
              นิติบุคคล  
              ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

            

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) .............................................................................................................. ................. 
๒.๓ หอพัก ... 

แบบ หพ. ๕  



- ๒ - 

 
      ๒.๓ หอพักสถานศึกษาของรัฐ 
              ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

              ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

              เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................ ................................... 
 

ส่วนที่ ๓ รำยกำรที่ขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก 
              เปลี่ยนชื่อหอพัก จากเดิมชื่อ..............................................เป็นชื่อ........................... ............................... 
 

              เปลี่ยนประเภทหอพัก  จากเดิมประเภทหอพัก.........................เป็นประเภทหอพัก....................... ........  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 

 
                                                                     ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค าขอ  
            ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่                               (..................................................)      
                                                                วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ...................................................................... .. 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



แบบ หพ. ๖  

 ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ     
 

 

เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำต 
     ๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
         ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย      หอพักสถานศึกษาของรัฐ         หอพักสถานศึกษาเอกชน    
  

         ๑.๒ ชื่อสถานศึกษา .............................................................................................. ............................................... 
               ที่ตั้งของสถานศึกษา เลขท่ี ................. ซอย/ตรอก .......................... ถนน ............................... หมู่ที่ ....... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด ................................... .... 
               รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ........................... โทรสาร ........................... โทรศัพท์มือถือ ................. 
 

          ๑.๓ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท     ชาย      หญิง 
                ที่ตั้งของหอพักสถานศึกษา เลขที่ ................. ซอย/ตรอก..................... ถนน .......................... หมู่ที่ ....... 
                ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด ...... ................................ 
                รหสัไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ................... โทรศัพท์มือถือ ......................... 
 

         ๑.๔ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนนิติบุคคล................................................ ................................................. 
               เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
          

     ๒. สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต 
         ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย     สถานศึกษาของรัฐ     สถานศึกษาเอกชน                                          

         ๒.๒ ชื่อสถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต................................................................................................................                

         ๒.๓ ที่อยู่สถานศึกษาผู้รับโอนใบอนุญาต 
 

               สถานทีต่ั้งอยู่ เลขที่ ......................... ซอย/ตรอก .......................... ถนน .................................. หมู่ที่ ....... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............ ............... 
               รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร .......................................  
               โทรศัพทม์ือถือ ...................................... 
 

     ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก เลขที่ .................................. ณ วันที่ .............................................................. 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอโอนและรับโอนใบอนุญำต   
 

๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ    

 

    หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด     
    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

    เอกสารอื่น (ถ้ามี) .......................................................................................................... ......................... 

๒.๒ สถานศึกษา ... 



- ๒ - 
 

      ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
 

    ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา  
 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
         พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวส าหรับบุคคลธรรมดา  
         หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุประสงค์ 
         ที่ตั้งส านักงาน และภูมิล าเนาลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 
    ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
    ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

    เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ ......................... 
 
          

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 

                                                                    ลงชื่อ ................................................ ผู้ขอโอนใบอนุญาต  
                                                                               (..................................................) 
                                                                      วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
                             

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                       ลงชื่อ ................................................ ผู้รับโอนใบอนุญาต
           ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่                            (..................................................) 
                                                                     วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 

 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมือ่วันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 

 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

.................................................................................... 

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



แบบ หพ. ๗  

 ค ำขอโอนและขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน     
 

เขียนที่.............................................................. 

วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญำต 
     ๑. ผู้โอนใบอนุญาต 
 

         ๑.๑ สถานะของบุคคล      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล    
  

         ๑.๒ ชื่อผู้ขอโอนใบอนุญาต .................................................................................................. ............................... 
         ๑.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
          

         ๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอโอนใบอนุญาต 
               เลขที่ .................... ซอย/ตรอก .................................. ถนน ................. ....................... หมู่ที่ .................... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด .................. ............... 
               รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศพัท์ ............................. โทรสาร ........................ โทรศัพท์มือถือ .................. 
 

     ๒. ผู้รับโอนใบอนุญาต 
         ๒.๑ สถานภาพทางกฎหมาย      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล   

         ๒.๒ ชื่อผู้รับโอนใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) ....................................ชื่อสกุล................................................ 
         ๒.๓ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
          

         ๒.๔ ที่อยู่ของผู้รับโอนใบอนุญาต 
               ตั้งอยู่ เลขที่ ...................... ซอย/ตรอก ................................ ถนน ................................... หมู่ที่ ............... 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........ ................... 
               รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ...................... ................. 
               โทรศัพทม์ือถือ ...................................... 
 

     ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก เลขที่ .................................. ณ วันที่ ..............................................................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอโอนและรับโอนใบอนุญำต   
 

         ๒.๑ บุคคลธรรมดา 
 
  

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
 

   เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................ ...................... 
 
 
 

๒.๒ นิติบุคคล ... 



- ๒ - 

 
         ๒.๒ นิติบุคคล 
 

            ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน  
                 และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
            ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
 

            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัว 
                 คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

            ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 

            เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ .......................... 
  

           

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                   ลงชื่อ ................................................ ผู้ขอโอนใบอนุญาต 
                                                     (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
                                   
                             

                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                               (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



 
 

แบบ หพ. ๘  
  

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก 
  

   

 เขียนที่..................................................... 

 วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
เรียน    นายทะเบียนหอพัก 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบแทนใบอนุญำต 
 
                      

         ๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ................................................................................................................. ...... 
         ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
                

             
          

๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               ตั้งอยู่ เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ .............. 
               ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด .............................................. 
               รหัสไปรษณีย์ ........... โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ........................ โทรศัพท์มือถือ .......................... 
        ๑.๔ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวนัที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ..... ...................... 
   

              ชื่อหอพัก ...................................................................... ...........................ประเภท    ชาย      หญิง 
              เลขที่ ........................ ซอย/ตรอก ................................. ถนน............................................... หมู่ที่ ............. 
              ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................  
              รหัสไปรษณีย์ .......................  
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 

       ๒.๑ สถานศึกษาของรัฐ 
                หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด 
                ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................. ................................  
       ๒.๒ สถานศึกษาเอกชน 
                ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา 

                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
                พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว ส าหรับบุคคลธรรมดา 
                หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
                ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ส าหรับนิติบุคคล 

                ส าเนาหนังสอืแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 

                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
                เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ .....................  

 
๒.๓ บุคคลธรรมดา ... 



 
- ๒ - 

 
      ๒.๓ บุคคลธรรมดา 
                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
                ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าว  
                เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ......................................................................................................................  
      ๒.๔ นิติบุคคล   
                ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ วัตถุประสงค์  
                ที่ตั้งส านักงาน และผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
                ส าเนาหนังสอืแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 
                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
                ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล าเนาของคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
                เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................................ ..................... 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
                                                                      ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                    (..................................................) 
                                                                     วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ...................... 
 
 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ทีต่รงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



 

แบบ หพ. ๙  

 ค ำขอรับใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน     
 

 

เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

           ๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ชือ่สกุล..................................... 
           ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน  
                

             
          

           ๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................. ถนน ....................................... หมู่ที่ ....................... 
                 ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต .......... ...................... จงัหวัด ................................... 
                 รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ ............................ โทรสาร .................. .. 
                 โทรศัพทม์ือถือ ...................................... 
           ๑.๔ ชื่อหอพัก ............................................................................... ประเภท    ชาย      หญิง 
                 ตั้งที่ เลขที่ ..................... ซอย/ตรอก.................................... ถนน .................................... หมู่ที่ ............ 
                 ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ................................. ...... จังหวัด ........................... 
                 รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ ......................... โทรสาร ...........................  
                 โทรศัพทม์ือถือ ............................... 
 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอรับใบอนุญำต   

 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

   รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
  หกเดือน จ านวน ๒ รูป 

            หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพัก    
                 พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น 
            เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................ ................................................. 
 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
หอพัก ๒๕๕๘ และเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค าขอ  
            ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่                               (..................................................)      
                                                                วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 

ความเห็น ... 



 

- ๒ - 
 
 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 
 

 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



 
รูปถ่าย 

ผู้ได้รับอนุญาต 

ตราประทับ 
อปท.แต่ละท้องถิ่น 

แบบ หพ. ๙ – ๑  

(ข้อ ๒๙) 

  
ครุฑ 

ที่ ..................................... 

เลขทะเบียน................................................... 

ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียนอนุญาตให้  
 

 (นาย/นาง/นางสาว)....................(ชื่อ-สกุล)......................... 
 
อยู่ที่บ้านเลขที ่................... ซอย/ตรอก ................................... ถนน .............................................. หมู่ที ่.................... 
ต าบล/แขวง.............................................. อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวดั .......................................... 
เป็นผู้จัดการหอพักใช้ชื่อว่า หอพัก ............................................................................... ประเภท ........(ชาย/หญิง)........ 
อนุญาตระหว่างวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ............. .ถึงวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .......... 
  
 ออกให้ ณ วันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ...................... 
 
 
 

                ลายมือชื่อ........................................................... 
                                   นายทะเบียน 

               (ตราประทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ หพ. ๑๐  

 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน       
    

เขียนที่........................................................ 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

            ๑.๑ ชื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ....................................................................... .............................................. 
            ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน 
                

             
          

            ๑.๓ ที่อยู่ของผู้ต่ออายุใบอนุญาต 
 

                  ตั้งอยู่ เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................ ถนน ........................................ หมู่ที่ ........... 
                  ต าบล/แขวง ............................... อ าเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................................ 
                  รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ ............................. โทรสาร .................. ......... 
                  โทรศัพทม์ือถือ ...................................... 
                  ๑.๔ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
 

        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
        ส าเนาทะเบียนบ้าน  
        รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
            หกเดือน จ านวน ๒ รูป 

                 หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อม 
                      พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น   
                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ....................................................................... .................................................   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                      ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นขออนุญาต 
                                                                   (..................................................) 
                             วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 

ความเห็น ... 



 

- ๒ - 

 

 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 
 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

....................................................................................  

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 



 
 

แบบ หพ. ๑๑  
  

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักเอกชน 
  

   

 เขียนที่ ....................................................... 

  วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
เรียน    นายทะเบียน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผูข้อรับใบแทนใบอนุญำต 
 
                      

         ๑.๑ ชื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต .................................................................................................................  
         ๑.๒ เลขประจ าตัวประชาชน 
                

             
          

๑.๓ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               ตั้งอยู่ เลขที่ ................. ซอย/ตรอก ................................. ถนน ........................................ หมู่ที่ .............. 
               ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................ 
               รหัสไปรษณีย์ ........... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ............................. 
               โทรศัพทม์ือถือ ...................................... 
        ๑.๔ ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. หมดอายุวนัที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. .... ...............  
 

        ๑.๕ ชื่อหอพัก ................................................................. .............. ประเภท     ชาย      หญิง 
                   

ส่วนที่ ๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 
 

        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
        ส าเนาทะเบียนบ้าน  
        รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
            หกเดือน จ านวน ๒ รูป 

                 หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อม 
                      พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น   
                 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ...................................................................................................................... .. 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                               (..................................................) 
                                                                  วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 

ความเห็นของ ... 



 
- ๒ - 

 

 
                   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง  
       …………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………… 
 

  เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้  
       เมื่อวันที่………………………………………………………………. 
 
       ลงชื่อ........................................................................ 
                     (ผู้ตรวจเอกสารและหลักฐาน) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
 
 
 
 
 

              ค ำสั่งนำยทะเบียน 
 

  อนุญาต  
 

  ไม่อนุญาต เหตุผลประกอบ................................ 

.................................................................................... 

....................................................................................  

      ลงชื่อ ..........................................................  

                (..........................................) 
                       นายทะเบียน  
ลงวันที ่........ เดือน ............................  พ.ศ. .............  

หมายเหตุ ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

1) ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
๒) เติมข้อควำมอธิบำยเพิ่มเติมลงในตำรำง/ลงบนเส้นประ 
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