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สรุปรายการเอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก 
และการออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ 

 
คํายอ ความหมาย หนา 

แบบ พ.1-1 คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก 198 
แบบ พ.1-2 ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก 200 
แบบ พ.1-3 คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการหอพัก 201 
แบบ พ.1-4 ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก 202 
แบบ พ.1-5 คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก 203 
แบบ พ.1-6 คําขอตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก 204 
แบบ พ.1-7 แบบสมุดทะเบียนผูพัก 205 
แบบ พ.1-8 แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียน 212 
 ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 
แบบ พ.1-9 แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 213 
 ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 
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1. แบบคําขอรับใบอนุญาตใหต้ังหอพัก แบบ พ.1-1 
2. หลักฐานประกอบ มีดังนี้ 
 2.1 กรณีผูขอรับใบอนุญาตใหต้ังหอพักเปนบุคคลธรรมดา 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(ข) สําเนาทะเบียนบาน 
(ค) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช

อาคารตั้งหอพัก 
(ง) คํารับรองของผูรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 
(จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6 เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน 

จํานวน 2 รูป 
(ฉ) ระเบียบประจําหอพัก 
(ช) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร 

 2.2 กรณีผูขอรับใบอนุญาตใหต้ังหอพักเปนนิติบุคคล 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ 

วัตถุประสงค ท่ีตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
(ข) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล 
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
(ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล 
(จ) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูรับใบอนุญาตมีสิทธิใช

อาคารตั้งหอพัก 
(ฉ) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 
(ช) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 5 X 6 เซนติเมตร ของผูแทนนิติบุคคล ซึ่ง

ถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 2 รูป 
(ซ) ระเบียบประจําหอพัก  
(ฌ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร  
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คํารอง 
 

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

เรื่อง............................................................ 
เรียน นายทะเบียนหอพัก 

  ขาพเจา................................................................................อายุ..........……..................ป 
อยูบานเลขที่............หมูท่ี.............ตรอก / ซอย........................ถนน.....................ตําบล..…….................... 
อําเภอ..............................จังหวัด..............................โทรศัพท..........................เปน......................……....... 
หอพัก.....................................ตั้งอยูเลขที่............หมูท่ี................ตรอก / ซอย...........................…….......... 
ถนน..............................ตําบล..............................อําเภอ.............................จังหวัด................…….............. 
โทรศัพท................................................. 

  มีความประสงค................................................................................……....................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 ลงช่ือ................................................... 
 (..................................................) 
ลงช่ือ.......................................................ผูรับเรื่อง 
 (.......................................................) 
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ............... 



มาตรฐานหอพัก 

198 ภาคผนวก  ค 

แบบ พ. ๑-๑ 
คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก 

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

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............ 
 
 ๑. ขาพเจา............................................................................................................……................. 
  ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา เกิดวันที่.............................................พ.ศ. ........……...….............. 
อาย.ุ..................ป สัญชาติ............................ศาสนา....................................อาชีพ.................…..….............. 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.................................................................อยูบานเลขที่............….…............. 
ตรอก / ซอย................................ถนน................................แขวง / ตําบล...............................……............... 
เขต / อําเภอ................................จังหวัด...................................................................................……............. 
  ๑.๒ เปนผูแทนนิติบุคคลประเภท.........................................................................……........ 
ตามกฎหมายของประเทศ.................................................จดทะเบียนเมื่อ...................................…….......... 
เลขทะเบียน..........................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่................................................……............. 
ตรอก / ซอย..........................................ถนน.....................................แขวง / ตําบล.................….…............. 
เขต / อําเภอ...........................................จังหวดั.................................โดยม.ี.............................….…............ 
เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ขาพเจาเกิดวันที่..........................................พ.ศ. ................................อาย.ุ...............................…….........ป 
สัญชาติ..................................ศาสนา..................................................อาชีพ..............................……........... 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.................................................................อยูบานเลขที่...............……........... 
ตรอก / ซอย................................ถนน...............................แขวง / ตําบล....................................……........... 
เขต / อําเภอ.................................จังหวัด..............................................……......ไดรับแตงตั้งโดยผูมอีํานาจ 
ลงนามผูกพันนติิบุคคลใหเปนผูแทนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ๒. ขาพเจาขออนุญาตตั้งหอพักประเภท............................รับผูพักไมเกิน..............……......คน 
ใชช่ือวา...........................................................................................ตั้งอยูท่ีบานเลขที่..................……......... 
ตรอก / ซอย................................ถนน...............................แขวง / ตําบล..................................……............. 
เขต / อําเภอ.............................…….....................จังหวัด.............................................................................. 
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 ๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย คือ 
  ๓.๑ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนบุคคลธรรมดา 
   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
   (๓) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก 
   (๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 
   (๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
   (๖) ระเบียบประจําหอพัก 
   (๗) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร 
  ๓.๒ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนนิติบุคคล 
   (๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับ
ช่ือ วัตถุประสงค ท่ีตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
   (๒) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล 
   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
   (๔) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล 
   (๕) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก 
   (๖ คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 
   (๗) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
   (๘) ระเบียบประจําหอพัก 
   (๙) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร 
 
 
 

ลายมือช่ือ......................................................ผูยื่นคําขอ 
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แบบ พ. ๑-๒ 

 
ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก 

 
ท่ี......................................................... 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ นายทะเบียน 
อนุญาตให 
 
 อยูบานเลขที่...............................ตรอก / ซอย...............................ถนน.......................……........ 
แขวง / ตําบล...........................................เขต / อําเภอ..................................จังหวัด................……….......... 
 ตั้งหอพักประเภท.........................................................................ใชช่ือวา...........……................ 
ตั้งอยูบานเลขที่.........................................ตรอก / ซอย.............................ถนน.......................……............. 
แขวง / ตําบล..........................................เขต / อําเภอ.................................จังหวัด..................……….......... 
ตามแบบรายละเอียดประกอบใบอนุญาตดังแนบ จํานวน..............................แผน 
 
 
           
         
 ออกให ณ วันที่.....................................พ.ศ. ................... 
    
 
 ลายมือช่ือ......................................................... 
 นายทะเบียน   
     

 
 

 
ปดรูปถายขนาด 
๕ × ๖  ซ.ม. 

(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
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แบบ พ. ๑-๓ 
คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการหอพัก 

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

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............ 
 
 ขาพเจา............................................................เกิดวันที่.....................................พ.ศ. ...................  
อาย.ุ................ป สัญชาติ.............................ศาสนา....................................อาชีพ...............….….................. 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน............................................................................……................................... 
อยูบานเลขที่............................ตรอก / ซอย.......................................ถนน..............…….............................. 
แขวง / ตําบล.........................................เขต / อําเภอ..................................จังหวัด......…….......................... 
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้ 

 ขาพเจาขออนุญาตเปนผูจัดการหอพักประเภท.............................................……........................ 
ใชช่ือวา...........................................................................................ตั้งอยูท่ีบานเลขที่................................... 
ตรอก / ซอย.............................................................ถนน..............................................................................
แขวง / ตําบล......................................เขต / อําเภอ.....................................จังหวัด...................…………..... 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย คือ 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
 (๓) หนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการหอพัก 
 (๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ 
 (๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน 
จํานวน ๒ รูป 
 
 
 

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



มาตรฐานหอพัก 

202 ภาคผนวก  ค 

แบบ พ. ๑-๔ 

 
ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก 

 
ท่ี.............................................................. 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
นายทะเบียนอนุญาตให............................................................................................................……............ 
เกิดวันที่........................................พ.ศ. ..................อาย.ุ....................ป สัญชาติ.............…….................... 
ศาสนา................................................อาชีพ.............................................................................……............ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..............................................................................................……................ 
อยูบานเลขที่......................................ตรอก / ซอย........................................ถนน............................…….... 
แขวง / ตําบล..............................................เขต / อําเภอ................................จังหวัด........…….................... 
เปนผูจัดการหอพักประเภท..........................................................................................……........................ 
ใชช่ือวา..........................................ตั้งอยูบานเลขที่.................................ตรอก / ซอย...……...................... 
ถนน.........................แขวง / ตําบล.......................เขต / อําเภอ....................จังหวัด.....……......................... 
 
 
 
 ออกให ณ วันที่.......................................พ.ศ. ............... 
 
 
 ลายมือช่ือ........................................................... 
  นายทะเบียน  
  

 
 
 
 

ปดรูปถายขนาด 
๕ × ๖  ซ.ม. 
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แบบ พ. ๑-๕ 
คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก 

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

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............ 
 
 ขาพเจา........................................................................................................................……......... 
เปนผูรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักประเภท.............................ใชช่ือวา...................................…….................. 
ตั้งอยูบานเลขที่..................................ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................……............... 
แขวง / ตําบล..........................................เขต / อําเภอ....................................จังหวัด.................……............ 
ตามใบอนุญาตเลขที่...........................................ออกให ณ วันที่........................พ.ศ. ...............……........... 
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้ 
 
 ดวยใบอนุญาตใหตั้งหอพักของขาพเจาจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ..……................ 
จึงขอตออายุประจําปตามมาตรา ๑๒ 
 
 
 

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



มาตรฐานหอพัก 

204 ภาคผนวก  ค 

แบบ พ. ๑-๖ 
คําขอตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก 

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

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............ 
 
 ขาพเจา......................................................................................................................……........... 
เปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักประเภท............................ใชช่ือวา.........................……............. 
ตั้งอยูบานเลขที่..................................ตรอก / ซอย...........................................................…….................... 
ถนน....................................................................แขวง / ตําบล......................................................….……. 
เขต / อําเภอ...............................................................จังหวัด..............................................………….…...... 
ตามใบอนุญาตเลขที่...........................................ออกให ณ วันที่...................…...พ.ศ. ..……...................... 
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้ 
 
 ดวยใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักของขาพเจาจะหมดอายใุนวันที่ ๓๑ ธันวาคม  
พ.ศ. .................จึงขอตออายุประจําปตามมาตรา ๒๒ 
 
 
 
 

ลายมือช่ือ............................................ผูยื่นคําขอ 
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ถึงผูดําเนินกิจการหอพัก 
 
 ดวยพนักงานเจาหนาท่ีไดตรวจพบวาทานดําเนินกิจการเปนหอพัก และพนักงานเจาหนาท่ีได
สอบถามแลว ปรากฏวาไมมีผูใดสามารถแสดงวามีใบอนุญาต ดังนั้น หากทานดําเนินกิจการหอพักโดย  
ไมมีใบอนุญาตก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน           
หกเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 โดยที่ทางราชการพิจารณาเห็นวา ผูดําเนินกิจการหอพักบางรายอาจไมทราบวาการดําเนิน 
กิจการหอพักจะตองขออนุญาตจัดตั้งใหถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงเห็นเปนการ
สมควรใหโอกาสแกผูดําเนินกิจการหอพักไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

 ฉะนั้น ถาทานดําเนินกิจการหอพักโดยไมมีใบอนุญาตก็ใหจัดการยื่นคําขออนุญาตตั้งหอพัก
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รับหนังสือนี้ หากทานมิไดยื่นคําขออนุญาตตั้งหอพักภายในกําหนดทางราชการ
จะถือวาทานมีเจตนาจงใจฝาฝน ซึ่งจะไดพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 การยื่นคําขออนุญาตใหติดตอยื่น และขอทราบระเบียบวิธีการไดท่ีฝายหอพกั........................... 
...................................................................................................................................................................... 

(ช่ือหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
   วันที่............เดือน.................พ.ศ. ……. 

โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาดวยเมื่อยื่นคําขอ 
 ขาพเจา....................................................................เกี่ยวของกบัหอพักเปน................................. 
ไดเปนผูนําตรวจหอพักชื่อ......................................ตั้งอยู ณ เลขที่................ซอย........................................ 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด..................................มีผูพักอยูในระหวางการศึกษาเขาพัก.........................................................คน 
ไดรับหนังสือฉบับนี้แลว เมื่อวันที่................................................................................................................ 
 (ลงช่ือ).......................................................ผูนําตรวจ 
 (ลงช่ือ).......................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 (ลงช่ือ).......................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 (ลงช่ือ).......................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
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(ตัวอยาง) 
ระเบียบประจําหอพัก......(ช่ือหอพัก)...... 

(ที่ตั้งหอพัก) 
 
 เพื่อใหการจัดการหอพักเปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
หอพัก..........(ช่ือหอพัก).........จึงกําหนดระเบียบประจําหอพัก ไวดังนี้ 
 1. หลักเกณฑการรับผูพัก 
  1.1 ผูพักจะตองเปนเพศ...(ชายหรือหญิง)...เทานั้น 
  1.2 ผูพักจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงตนเอง 
ไดชัดเจน 
 2. อัตราคาเชาหอพัก เงินประกัน คาอาหาร และบริการอื่น ๆ  
  2.1 ผูพักจะตองจายเงินประกันกอนเขาพัก เปนจํานวน............บาท และเงินจํานวนนี้จะ
คืนใหแกผูพักเมื่อออกจากหอพัก และไมทําสิ่งของในหอพักเสียหาย 
  2.2 ผูพักจะตองจายเงินคาเชาหอพักในอัตราตามเงื่อนไข ดังนี้ 
   2.2.1 กรณีพักคนเดียว   เดือนละ..................บาท 
   2.2.2 กรณีพักหองละสองคน  เดือนละ...................บาท 
   2.2.3 (เงื่อนไขอื่น ๆ ถามี) 
  2.3 ผูพักจะตองจายคาอาหาร ตามอัตราดังนี้ 
   2.3.1 อาหารเชา  มื้อละ.................บาท 
   2.3.2 อาหารกลางวัน  มื้อละ.................บาท 
   2.3.3 อาหารเย็น  มื้อละ.................บาท 
   (หรือกําหนดเปนเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสภาพของหอพัก) 
  2.4 ผูพักจะตองจายคาบริการอื่น ๆ ดังนี้ 
   2.4.1 คาน้ําประปา  ลูกบาศกเมตรละ................บาท 
   2.4.2 คากระแสไฟฟา  ลูกบาศกเมตรละ................บาท 
   2.4.3 คาโทรศัพท กรณีโทรออกภายนอก ครั้งละ...............บาท 
   2.4.4 คาบริการอินเทอรเน็ต เดือนละ.....................บาท 
   2.4.5 บริการอื่น ๆ .......................... 



                                                                                           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ค 209 

 3. เวลาเขา – ออกหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัย 
  3.1 หอพักจะเปดตั้งแตเวลา......................น. 
  3.2 หอพักจะปดในเวลา...........................น. 
  3.3 ในกรณีท่ีผูพักจะเขาออกนอกเหนือชวงเวลาดังกลาวจะตองแจงแกผูจัดการหอพัก
ทราบ และจะตองลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน 
  3.4 ผูพักทุกคนจะตองไมนําบุคคลอื่นที่มิไดพักในหอพักมาคางแรมในหอพัก หาก
จําเปนตองแจงขออนุญาตจากผูจัดการหอพักกอน 
  3.5 หอพักมีระบบรักษาความปลอดภัย ดังนี้ (ตัวอยาง) 
   3.5.1 ผูพักทุกคนจะไดรับ (กุญแจ หรือบัตรแถบแมเหล็ก) คนละหนึ่งใบ เพื่อใชใน
การเปด เขา – ออกหอพัก 
   3.5.2  ............................. 
 4. การเยี่ยมผูพัก 
  4.1 กรณีมีบุคคลอื่นที่มิไดเปนผูพักในหอพักนี้มาเยี่ยมเยียน ผูพักจะตองนัดพบในบริเวณ
หองรับแขกของหอพัก 
  4.2 กรณีท่ีบิดา – มารดา – พี่ – นองของผูพักมาเยี่ยม และจะตองข้ึนหองพัก หอพักจะ
อนุญาตเฉพาะที่เปนเพศเดียวกับผูพักเทานั้นขึ้นหองพักได 
 5. การรักษาพยาบาล 
  5.1 หอพักไดจัดยาสามัญประจําบานไวบริการ หากผูพักตองการสามารถแจงความ
จํานงไดท่ีผูจัดการหอพัก 
  5.2 กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ผูจัดการหอพักจะชวยประสานนําสงโรงพยาบาลที่ใกลท่ีสุด 
  5.3 ผูพักทุกคน ควรแจงผูจัดการหอพักทราบในกรณีท่ีมีโรคประจําตัวท่ีตองมีการดูแล
เปนกรณีพิเศษ 
 6. การคางแรมที่อื่น 
  กรณีท่ีผูพักจะไปคางแรมที่อื่น ผูพักจะตองแจงผูจัดการหอพักทราบ เพื่อประโยชนของ   
ผูพักในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
 7. การหามผูพักมิใหกอความรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 
  7.1 หามผูพักมิใหสงเสียงดัง หรือเปดเครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน รบกวนผูอยูใกลเคียง 
  7.2 หามผูพักมิใหนําเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลมาดื่มในบริเวณหอพัก และหองพัก 
  7.3 หามผูพักมิใหใชหองพักเพื่อใชประโยชนเพื่อการอื่น นอกจากการพักอาศัยเทานั้น 
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  7.4 ผูพักจะตองมีความประพฤติท่ีเหมาะสม มีคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐาน
ของสังคม 
  หากผูพักกระทําการฝาฝนเพียงขอใดขอหนึ่ง หอพักมีสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาของผูพัก หรือผูปกครองในการแกไขปรับพฤติกรรมของผูพัก หรืออาจใหออกจาก
หอพัก 
 8. รายช่ือผูดําเนินกิจการหอพัก 
  กรณีท่ีผูพักไมไดรับความสะดวก สามารถติดตอและเสนอแนะ แสดงความเห็นไดท่ี 
(นาย/นาง/นางสาว)...................................................ท่ีอยู.....................................…………………………
หมายเลขโทรศัพท........................................................... 
  ระเบียบประจําหอพักนี้ นายทะเบียนหอพักไดใหความรวมมือเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 
........................................................................................ 
 
 
 
 ลงช่ือ...................................................ผูจัดการ  
  (...................................................) 
 วันที่....................................................... 
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การออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ 
 

1. บัตรประจําตัวนายทะเบียนหอพัก 
1.1 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูออกบัตรประจําตัว 

นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
1.2 ผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีหอพักตั้งอยูเปนผูออกบัตรประจําตัวนายทะเบียน

ทองท่ีนั้น 
1.3 บัตรประจําตัวนายทะเบียนใหเปนไปตามแบบ พ.1-8 

2. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
2.1 นายทะเบียนแตละจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีในแตละ

จังหวัด 
2.2 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส          

คนพิการ และผูสูงอายุ เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อใหมีอํานาจปฏิบัติการตาม
กฎหมายวาดวยหอพักไดท่ัวราชอาณาจักร 

3. กรณีบัตรหมดอายุ สูญหาย ชํารุด เลื่อนระดับเปลี่ยนตําแหนง 
3.1 กรณีบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีหมดอายุ สูญหาย ชํารุดใน

สาระสําคัญ หรือกรณีพนักงานเจาหนาท่ีไดรับการเลื่อนระดับ เปลี่ยนแปลงตําแหนงและยังปฏิบัติหนาท่ี
นั้นอยู ผูมีบัตรประจําตัวนั้นจะตองแจงเปนหนังสือ ใหผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวทราบ เพื่อออก    
บัตรประจําตัวใหมแทนบัตรประจําตัวฉบับเดิม 

3.2 เมื่อผูมีบัตรประจําตัวหมดสิทธิการใชบัตรจะตองคืนบัตรใหแกผูมีอํานาจออก   
บัตรประจําตัวภายใน 15 วัน นับแตวันที่หมดสิทธิการใชบัตร 

3.3 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหใชไดหาป นับแตวันออกบัตร 
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แบบ พ. ๑-๘ 
แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

ตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยหรือตราจังหวัด แลวแตกรณ ี

 
(ตราครุฑ) 

บัตรประจําตัวนายทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

 
วันออกบัตร............... / ................... / .................. 

๕.๕  ซ.ม. 

๘.๔  ซ.ม. 

(ดานหนา) 

        ชื่อ 
           ตําแหนง 
   รูปถายขนาด          สังกัด       ในฐานะ 
๒.๕ × ๓  ซ.ม.          นายทะเบยีนตามพระราชบัญญัติหอพัก
           พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
         ในทองที่ 
 
ลายมือชื่อผูถือบัตร          ตําแหนง 
         ผูออกบัตร 

(ดานหลัง) 

๕.๕  ซ.ม. 

๘.๔  ซ.ม. 
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แบบ พ. ๑-๙ 
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

ตราสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการ และผูสูงอาย ุหรือตราจังหวัด แลวแตกรณ ี

 
(ตราครุฑ) 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

 
วันออกบัตร............... / ................... / .................. 
บัตรหมดอาย.ุ.............. / ................... / .................. 

 

๕.๕  ซ.ม. 

๘.๔  ซ.ม. 

(ดานหนา) 

 เลขที ่
     ชื่อ 

    รูปถายขนาด ตําแหนง 
  ๒.๕ × ๓  ซ.ม.                 สังกัด       ในฐานะ 
     พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ  
                                        หอพัก  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
 ในทองที่ 
ลายมือชื่อผูถือบัตร ตําแหนง 
        ผูออกบัตร 

(ดานหลัง) 

๕.๕  ซ.ม. 

๘.๔  ซ.ม. 
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สรุปแบบรายการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติงานตาม 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 

 
คํายอ ความหมาย หนา 

 มพ.1 รายการตรวจสอบลักษณะอาคารหอพัก 215 
 มพ.2 รายการตรวจสอบการจัดบริการที่เขาขายตองขออนุญาต 218 
 ประกอบกิจการหอพัก  
 มพ.3 รายการตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก/ผูจดัการหอพัก 221 
 มพ.4 รายการตรวจสอบประเภทหอพัก 223 
 มพ.5 รายการตรวจสอบระเบียบประจําหอพัก 226 
 มพ.6 รายการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการหอพกั 227 
 มพ.7 รายการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมหอพักของนายทะเบียน 229 
 หรือพนักงานเจาหนาท่ี  
 มพ.8 รายการตรวจสอบมาตรฐานการสงเสริมพัฒนาและสรางเครือขายหอพัก 233 
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มพ. 1 
รายการตรวจสอบลักษณะอาคารหอพัก 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. กําหนดประเภทหอพัก (ชายหรือหญิง)     
2. หองนอน ตองมีความจุอากาศไมนอยกวา 9 ลูกบาศกเมตร ตอ        

ผูเขาพักหนึ่งคน ผูพักที่มีอายุตํ่ากวาสิบปสองคนใหนับเปน         
หนึ่งคน 

   

3. หองตอนรับผูเยี่ยมเยียนตองมีพ้ืนที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูพัก    
4. หองน้ําตองมีพ้ืนหองซึ่งไมดูดซึมน้ําจากใตพ้ืนและไมมีน้ําขัง    
5. หองสวมตองมีสวมแบบสวมซึม พ้ืนหองไมดูดซึมน้ําจากใตพ้ืน

และไมมีน้ําขัง 
   

6. การออกแบบโครงสรางอาคารหอพักในสวนที่ใชพักอาศัยจะตองมี
หนวยน้ําหนักบรรทุกจร โดยประมาณเฉลี่ยไมตํ่ากวา 200 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร 

   

7. การออกแบบโครงสรางอาคารหอพักในสวนที่เปนหองโถง บันได 
ชองทางเดินของอาคาร จะตองมีหนวยน้ําหนักบรรทุกจร
โดยประมาณเฉลี่ยไมตํ่ากวา 300 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

   

8. มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกช้ันๆ ละอยางนอย 1 ชุด    
9. มีแบบแปลนอาคารหอพักทุกช้ันที่แสดงระยะความกวาง ความยาว 

และรายละเอียดตาง ๆ ของหองตางๆ อยางชัดเจน 
   

10. มีรูปดานหนา ดานขาง ดานหลังของอาคารหอพัก พรอมระบุ
รายละเอียดตาง ๆ  

   
 

11. มีปายช่ือหอพักระบุประเภทหอพัก    
12. หองพักทุกหองตองมีชองแสงสวางและชองระบายอากาศถายเทได

สะดวก 
   

13. ปริมาณสัดสวนหองน้ํา-หองสวมสําหรับผูพักเทากับ 1 หองตอ        
ผูพัก 7 คน 
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บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

14. ปริมาณสัดสวนที่ถายอุจจาระ หองน้ําและอางลางมือ สําหรับผูพัก
เทากับอยางนอยอยางละ 1 ชุดตอพ้ืนที่อาคาร 50 ตารางเมตร 

   

15. มีระบบการระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานกอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (รายละเอียด
มาตรฐานตามเอกสารแนบภาคผนวก ข) ปริมาณสัดสวนหองน้ํา-
หองสวมสําหรับผูพักเทากับ 1 หองตอผูพัก 7 คน 

   

16. ชองทางเดินในอาคารหอพักจะตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 
เมตร 

   

17. บันไดของอาคารหอพัก สําหรับที่ใชกับช้ันที่มีอาคาร ช้ันเหนือ     
ขึ้นไปรวมกันไมเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอย
กวา 1-20 เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารหอพักที่ใชกับพื้นที่
อาคารหอพัก ช้ันเหนือขึ้นไปรวมกันเกินกวา 300 ตารางเมตร ตองมี
ความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวางสุทธิของ
บันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมีบันไดอยางนอยสองบันได และ
แตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร 

   

18. บันไดหอพัก จะตองมีระยะหางกันไมเกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกล
ที่สุดบนพื้นช้ันนั้น 

   

19. บันไดหอพักที่เปนแนวโคงเกิน 90 องศาจะไมมีชานพักบันไดก็ได 
แตตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 

   

20. อาคารหอพักที่สูงตั้งแตสี่ช้ันขึ้นไป และสูงไมเกิน 23 เมตร หรือ
อาคารหอพักที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือช้ันที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน 
16 ตารางเมตร ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอย
หนึ่งแหงและตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นไดโดยไมมี        
สิ่งกีดขวาง 

   

21. หองนอนมีชองแสงสวางและชองระบายอากาศ    
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บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. กําหนดแนวคิดการออกแบบหอพักใหเอื้อตอการเรียนรู              
อยูอาศัยและเอื้ออาทร 

   

2. หากมีหองอาหารตองมีพ้ืนที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูพัก    
3. มีหองอานหนังสือ หรือภายในหองพักมีพ้ืนที่พรอม                

โตะทํางานที่เอื้อตอการศึกษา 
   

4. หองนอนมีเนื้อที่โดยเฉลี่ยคนละไมนอยกวา 7.5 ตารางเมตร    
5. หองนอน และ/หรือหองอานหนังสือมีจุดเชื่อมตอระบบ

อินเทอรเน็ต 
   

6. มีมุมหองสมุด เพื่อบริการเอกสารเทาที่จําเปนภายในหอพัก เชน 
วารสาร พจนานุกรม สารานุกรม เปนตน 

   

7. หองนอน มีช้ันเก็บเอกสารหรือหนังสือสวนตัวของผูพัก    
8. มีหองหรือพ้ืนที่ซักลาง และตากผาไวเปนสัดสวน เรียบรอยและ

เพียงพอ 
   

9. มีระบบการสื่อสารภายในหอพัก และเชื่อมตอกับระบบโทรศัพท
สายนอกได 

   

10. มีน้ําดื่มสะอาดไวบริการในหอพัก    
11. มียาสามัญประจําบาน เพื่อการปฐมพยาบาล    
12. มีสถานที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนตที่ปลอดภัยและ

เพียงพอ 
   

13. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจและตรวจสอบได            
อยางเปนระบบ 

   

14. มีหองนันทนาการบริการ เชน หองดูโทรทัศน หองอาน
หนังสือพิมพ เปนตน 

   

15. มีระบบเตือนภัย เมื่อมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพลิงไหม    
16. หองนอนมีตูเสื้อผา เตียงนอน โตะทํางาน จุดเชื่อมตอ

กระแสไฟฟา เพื่อใชโคมไฟอานหนังสือ 
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มพ. 2 

รายการตรวจสอบการจัดบริการที่พักที่เขาขายตองขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
 
 มาตรฐานการตรวจสอบสถานที่ท่ีสรางขึ้นเปน “หอพัก” ท่ีตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507 หรือไม 
 

ขอเท็จจริง 
รายการตรวจสอบ 

ใช ไมใช 

1. เปนสถานที่ท่ีจัดข้ึนเพื่อรับผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป 
  

2. ผูพักเปนผูอยูในระหวางการศกึษาตั้งแตการศึกษา               
ข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาและอายุไมเกิน 25 ป 

  

3. ผูพักอยูในสถานที่ท่ีสรางขึ้นหรือจัดข้ึนนั้น ตองจายหรือ
ใหทรัพยสินตอบแทนในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง 

  

4. มิใชสถานที่ท่ีเปน “หอพัก” ของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือหอพักที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนหอพักของ
สถานศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาของ
สถาบันตนเองเขาพัก 

  

 
* มีขอเสนอในการแกไขพระราชบัญญัติหอพัก ฉบับใหมใหหอพักของกระทรวง ทบวง กรม ควรเขามา
อยูภายใตการดูแลดวย เพื่อใหการพิทักษเด็กและเยาวชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
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มพ. 2 
เกณฑการพิจารณา 
 
 หากขอเท็จจริงท่ีไดจากการตรวจสอบแลวพบวา 
 
 ทุกขอ มีขอเท็จจริงเปน “ใช” สถานที่ดังกลาวจัดวาเปนหอพักตามพระราชบัญญัติ

หอพัก พ.ศ. 2507 จําเปนตองขออนุญาตจัดตั้งเปนหอพัก 
 
 ขอใดขอหนึ่ง มีขอเท็จจริงเปน “ไมใช” สถานที่ดังกลาวจัดวาไมเขาขายเปนหอพักตาม

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ไมจําเปนตองขออนุญาตจัดตั้งเปนหอพัก 
 
บันทึกผลการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบเงื่อนไขการเปน “หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ได
ตรวจสอบสถานที่ท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อการพักอาศยั ณ บานเลขที่.........…...............หมู.........…….………........
ช่ืออาคาร..........................................ซอย...........................................ถนน.....……..................................... 
ตําบล.......................อําเภอ.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........…….............. 
โทร..................................โทรสาร.................................พบวาสถานที่ท่ีไดตรวจสอบแลวนั้น 
 
  มีลักษณะสภาพเปนหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  
  ไมมีลักษณะสภาพเปนหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานหอพัก 
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มพ. 2 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 
 ลงช่ือ......................................................ประธาน  
  (.....................................................) 
 
 ลงช่ือ......................................................กรรมการ 
  (.....................................................) 
 
 ลงช่ือ......................................................กรรมการและเลขานุการ 
  (.....................................................) 

เสนอ นายทะเบียนหอพัก 
 เพื่อโปรดพิจารณา  ทราบและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  
   พิจารณาสั่งการใหเจาของหอพักดําเนินการขออนุญาตจัดตั้ง 
   หอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
   พิจารณาลงโทษตามพระราชบัญญัติหอพัก มาตรา………….. 
   อื่น ๆ  
 ลงช่ือ.......................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
   (.....................................................) 
  วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
คําสั่งนายทะเบียน 
 
 
 ลงช่ือ.......................................................นายทะเบียนหอพัก 
  (.....................................................) 
 ตําแหนง........................................................... 
 วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
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มพ. 3 
รายการตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก / ผูจัดการหอพัก 

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
 
เกณฑการพิจารณา 

หากผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พบวา 
คําตอบวา “ใช” ทุกขอ แสดงวา บุคคลนั้นมีคุณสมบัติเปนเจาของหอพักได 
คําตอบมีขอใดขอหนึ่ง มีคําตอบวา “ไมใช” แสดงวา บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนเจาของ
หอพัก 

 
เงื่อนไข หากนิติบุคคลเปนเจาของหอพัก นิติบุคคลจะตองมีหนังสือแตงตั้งผูแทนซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรฐานตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก ใหมาปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติหอพัก
แทน 
 

ขอเท็จจริง รายการตรวจสอบ 
ใช ไมใช 

1. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ   
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรอืบกพรองในศีลธรรมอันด ี   
3. ไมเปนผูวิกลจรติหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ โดยพิจารณาจาก 

ใบรับรองแพทย 
  

4. ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง          
ในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษ            
อยางรุนแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย 

  

5. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดท่ีเปนลหุโทษหรอืความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท โดย
พิจารณาจากผลการตรวจสอบประวัติจากสถานีตํารวจในทองท่ีท่ี 
เจาของหอพักมภีูมิลําเนาอยู 

  

 



มาตรฐานหอพัก 
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มพ. 3 
สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 
 □ บุคคลที่ขอเปนเจาของหอพักมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
 □ บุคคลที่ขอเปนเจาของหอพัก ไมสามารถดําเนินการในฐานะเจาของหอพักได 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................…………………. 
 
 
 
 
 ลงช่ือ.....................................................ผูตรวจสอบ 
  (...................................................) 
 ตําแหนง.............................................................. 
 วันที่............เดือน...............................พ.ศ........... 
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มพ. 4 
รายการตรวจสอบประเภทหอพัก 

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
 
1. ผูพักในหอพักทั้งหมดเปน เพศ 
  ....................1 ชาย ....................2 หญิง 
  ....................3 ท้ังชายและหญิงภายในอาคารเดียวกันโดยมิไดกั้นหรือแยกสวน-แยกทางขึ้นลง 

จากกันโดยเด็ดขาด 
 
2. มีระเบียบหามและควบคุมมิใหหญิงเขาอยูในหอพักชายและมิใหชายเขาอยูในหอพักหญิงอยาง 

ชัดเจน 
  ....................1 มีระเบียบหามและมีการควบคุม  
  ....................2 ไมมีระเบียบหามและไมมีการควบคุม 
 
เกณฑการพิจารณา 
 

ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง รายการตรวจสอบ 
1 2 3 

1. ผูพักในหอพักทั้งหมดเปนเพศ    
2. มีระเบียบหามและควบคุมมิใหหญิงเขาอยูในหอพักชาย

และมิใหชายเขาอยูในหอพักหญิงอยางชัดเจน 
   

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานหอพัก 

224 ภาคผนวก  ค 

มพ. 4 

เงื่อนไขการพิจารณาคําตอบของขอ 1 และ ขอ 2 
 
เงื่อนไข
ขอที ่ คําตอบขอ 1-ขอ 2 ประเภทหอพัก เงื่อนไข 

1. 1 - 1 ชาย ถูกตอง 
2. 1 – 2 ชาย มีเงื่อนไขผูจัดการบกพรองตอหนาท่ี                   

(ตามมาตรา 30) 
3. 2 – 1 หญิง ถูกตอง 
4. 2 – 2 หญิง มีเงื่อนไขผูจัดการบกพรองตอหนาท่ี 
5. 3 – 1 หรือ 

3 - 2 
ไมถูกตองตาม 
พ.ร.บ. หอพัก 
พ.ศ. 2507 

มีเงื่อนไขตองกัน้หรือแยกสวน-แยกทางขึ้นลง
จากกันโดยเด็ดขาดและจะตองแยกขออนุญาต
เปนหอพักหญิง และหอพักชาย (2 หอพัก)            
จากกันโดยเด็ดขาด 

 
 
บันทึกของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการไดตรวจสอบอาคารหอพักชื่อ.............................................เลขที่...........……....... 
หมู................ซอย.........................ถนน............................ตําบล........................อําเภอ.....................…….... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.............................โทร.........................โทรสาร................…….... 
http://www................................................เมื่อวันที่.....….......เดือน...….........................พ.ศ. ..…............... 
ผลการตรวจสอบเปนไปตามเงื่อนไข ขอ.................................... 
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มพ. 4 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................……………........ 

  ลงช่ือ.....................................................ประธานกรรมการ 
  (...................................................) 

 ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 
  (...................................................) 

 ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 
  (...................................................) 
 วันที่............เดือน...............................พ.ศ........... 

เสนอนายทะเบียนหอพัก 
เพ่ือโปรด □ ทราบและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 □ พิจารณาสั่งการใหเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักดําเนินการแกไข  
  ขอบกพรองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา..............................วัน 
 □ พิจารณาดําเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
 □ อื่น ๆ  

 ลงช่ือ.....................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
  (...................................................) 
 วันที่............เดือน...............................พ.ศ. .......... 

คําสั่งนายทะเบียนหอพัก 
............................................................................................................................................................. 

 ลงช่ือ.....................................................นายทะเบียนหอพัก 
  (...................................................) 
 วันที่............เดือน...............................พ.ศ. .......... 



มาตรฐานหอพัก 
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มพ. 5 
รายการตรวจสอบระเบียบประจําหอพัก 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑการรับผูพัก    
2. เกณฑการรับผูเขาพักจะตองระบุอยางชัดเจนวารับผูพักเพศใด

เพศหนึ่งเทานั้น 
   

3. ระบุอัตราคาเชาหอพัก คาอาหารและคาบริการอื่น ๆ  (ถามี)            
ที่ชัดเจนและเปนธรรม 

   

4. มีการระบุเวลาเปดและเวลาปดหอพัก    
5. มีระเบียบปฏิบัติสําหรับผูมาเยี่ยมเยียนผูพัก    
6. มีระบบการปฐมพยาบาลและการสงตอรวมทั้งระบุผูรับผิดชอบ

ชัดเจน 
   

7. มีระเบียบปฏิบัติกรณีผูพักจะไปคางแรมที่อื่น    
8. มีขอหามสําหรับผูพักไมใหสงเสียงดังรบกวนผูอื่นและ                  

ผูอยูใกลเคียง 
   

9. ระเบียบประจําหอพักตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
หอพัก 

   

10. กรณีการแกไข เพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนหอพัก 

   

 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. ระเบียบหอพักติดตั้งไวในที่ที่เปดเผยที่ผูพักสามารถอานได
ชัดเจน และมีพิมพแจกผูพักทุกคน รวมทั้งมีไวประจําหองพัก 

   

2. ระเบียบหอพัก แปลเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่สอดคลอง
กับภาษาของผูพัก 

   

3. มีแฟมขอมูลเกี่ยวกับระเบียบหอพัก บริการของหอพัก แผนผัง
หองพัก ทางหนีไฟกรณีฉุกเฉิน ประจําหองพักทุกหอง 
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มพ. 6 
รายการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการหอพัก 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. ผูที่จะเปนผูจัดการหอพักจะตองยื่นเรื่องราวขออนุญาตจาก           
นายทะเบียน 

   

2. มีคุณสมบัติครบถวนเชนเดียวกับเจาของหอพัก (โดยใชแบบ
มาตรฐานตรวจสอบคุณสมบัติเจาของหอพัก มพ.3) 

   

3. ตองขออนุญาตตออายุใบอนุญาตการเปนผูจัดการหอพัก            
กอนวันที่ 1 ธันวาคมของทุกป 

   

4. กรณีใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักสูญหายหรือถูกทําลาย         
ในสาระสําคัญใหผูจัดการหอพักแจงตอนายทะเบียนและยื่น          
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได          
ทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย 

   

5. ผูจัดการหอพักตองจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวงและอยางนอยใหมีรายการ ดังตอไปนี้ 
 (1) ช่ือ และอายุของผูพัก 
 (2) ช่ือของโรงเรียน หรือสถานศึกษาของผูพัก 
 (3) ช่ือ และที่อยูของบิดาและมารดาและผูปกครองของผูพัก 
 (4) วันที่เขาอยูในหอพักและวันที่ออกจากหอพัก 
 (5) ลายมือช่ือผูพัก 

   

6. ผูจัดการหอพักตองใหความรวมมือแกสถานศึกษาของผูพัก         
ในเรื่องเก่ียวกับการศึกษาและความประพฤติของผูพัก 

   

7. ผูจัดการหอพัก ตองไมรับหรือยอมใหบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
- ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองใน

ศีลธรรมอันดี 
- ไมเปนผูวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ 
- ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให

จําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท 

   



มาตรฐานหอพัก 
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บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

- ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังเขา
ทํางานในหอพัก 

   

8. ผูจัดการหอพัก ตองจัดพนักงานหญิงเทานั้นปฏิบัติงานใน
หอพักหญิง 

   

9. ผูจัดการหอพักตองแสดงใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ หอพักไว 
ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก 

   

10. ผูจัดการหรือเจาของหอพักตองแสดงใบอนุญาตให               
ต้ังหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก 

   

11. ผูจัดการ / หอพักตองจัดใหมีปายคําวา “หอพัก” ช่ือหรือ
เจาของหอพัก และประเภทหอพักชายหรือหอพักหญิงเปน
ภาษาไทยขนาดใหญ พอเห็นในระยะอันสมควรติดไว ณ 
หอพักในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร 

   

12. การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักใหเจาของหอพัก
แจงเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน กอนแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 

   

13. เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพักตกอยู หรือจะ          
ตกอยูในอันตรายเพราะเหตุเจ็บปวยหรือเหตุอื่นใดก็ตาม           
ใหผูจัดการหอพักแจงใหบิดามารดา หรือผูปกครองของผูพัก
ทราบโดยดวน 

   

14. ผูจัดการหอพักตองควบคุมดูแลมิใหหญิงเขาอยูในหอพักชาย 
และมิใหชายเขาอยูในหอพักหญิง 

   

 
บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. กรณีมีผูพักเปนชาวตางชาติ ผูจัดการจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายวาดวยการรับชาวตางชาติเขาพักอาศัยดวย 
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มพ. 7 
รายการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมหอพักของนายทะเบียน 

หรือพนักงานเจาหนาที่ 
บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. นายทะเบียนหอพัก จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด 
และพรอมที่จะแสดงได 

   

2. พนักงานเจาหนาที่จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด และ
พรอมที่จะแสดงได 

   

3. มีการดําเนินการตักเตือนบุคคลที่กระทําการฝาฝนตั้ง หอพัก โดย
ไมมีใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการหอพักโดย
ไมไดรับการแตงตั้งจากเจาของหอพักและไมไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน 

   

4. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่ทําใบอนุญาตให
ต้ังหอพักสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ และเจาของหอพัก
ยังไมดําเนินการแจงตอนายทะเบียน และยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย 

   

5. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่มิไดแสดง
ใบอนุญาตใหต้ังหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในหอพัก 

   

6. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่มิได จัดใหมีปาย
คําวา หอพัก ช่ือของหอพัก และประเภท หอพักชายหรือหอพัก
หญิง เปนภาษาไทยขนาดใหญ พอเห็นไดในระยะอันสมควร           
ติดไว ณ หอพักในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร 

   

7. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับเจาของหอพักที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักโดยไมแจงเปนหนังสือตอ          
นายทะเบียนภายในเจ็ดวันกอนแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
หอพัก 

   

 



มาตรฐานหอพัก 

230 ภาคผนวก  ค 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

8. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูจัดการหอพักที่ทําใบอนุญาต
ใหเปนผูจัดการหอพักสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ และ
ยังมิไดแจงตอนายทะเบียน และยังมิไดยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาต 
สูญหายหรือถูกทําลาย 

   

9. มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูจัดการหอพักที่มิไดแสดง
ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายใน
หอพัก และไมมีการดูแลใหมีการแสดงใบอนุญาตใหต้ังหอพัก 
รวมทั้งไมมีปายช่ือหอพัก ไมระบุประเภทหอพัก ไมติดตั้งในที่
เปดเผย 

   

10. มีการดําเนินการฟองรองกลาวโทษบุคคลที่กระทําการฝาฝน          
ต้ังหอพักโดยไมมีใบอนุญาตจากนายทะเบียน ต้ังหอพักโดยไมมี
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน หรือมีบุคคลจัดการหอพักโดยไมได
รับการแตงตั้งจากเจาของหอพักและยังไมไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน ทั้งนี้ไดเคยตักเตือนมาแลวอยางนอย 3 ครั้ง แตยัง
มิไดมีการดําเนินการใด ๆ ที่แสดงวาจะกระทําการใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหอพัก 

   

11. มีการดําเนินการฟองรองกลาวโทษผูจัดการหอพักที่กระทําการ 
ฝาฝนในประเด็นตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง 
11.1  ไมจัดทําสมุดทะเบียนผูพักตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง หรือไมมีการดําเนินการจัดทํา 
11.2  ไมใหความรวมมือแกสถานศึกษาของผูพักในเรื่องเก่ียวกับ

การศึกษาและความประพฤติของผูพัก 
11.3   ยอมใหบุคคลที่มีคุณสมบัติไมครบถวน ตามเงื่อนไขที่

กําหนดตามพระราชบัญญัติหอพัก (มาตรา 8) ทํางานใน
หอพักหญิง 

11.4   มีการใชผูชายทํางานในหอพักหญิง 
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บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

11.5   ไมมีการแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองของผูพักทราบ
โดยดวน ในกรณีที่ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูพัก
ตกอยูหรือจะตกอยูในอันตราย เพราะเหตุเจ็บปวยหรือ
เหตุใดก็ตาม 

11.6   ไมมีการควบคุมดูแลใหหญิงเขาอยูในหอพักชายและชาย
เขาอยูในหอพักหญิง 

  

 

12. นายทะเบียนจะตองสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมหรือดําเนิน
กิจการหอพัก หรือถาเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหต้ัง
หอพักหรือใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักโดยอนุมัติรัฐมนตรีใน
กรณีที่ปรากฏวา เจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักแลวแตกรณี 
 12.1   เปนผูขาดคุณสมบัติการเปนเจาของหอพักหรือผูจัดการ

หอพัก 
12.2   ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน เมื่อไดมีการตักเตือน

แลว หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
12.3    ดําเนินกิจการหอพักขัดตอความสงบเรียบรอยศีลธรรม 

อันดี หรือเปนภัยตอประเทศชาติ 

   

13. การสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมหรือดําเนินกิจการหอพัก 
นายทะเบียนตองแจงคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหอพัก และ
ผูจัดการหอพักทราบกอน 

   

14. เจาของหอพักและผูจัดการหอพักจะดําเนินกิจการตอไปไมได 
หากนายทะเบียนไดสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุม           
เวนแตจะไดรับมอบหมายจากนายทะเบียน 

   

15. คาใชจายในการที่พนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมหรือดําเนิน
กิจการหอพัก ใหเจาของหอพักเปนผูจาย 

   

 
 
 
 
 



มาตรฐานหอพัก 

232 ภาคผนวก  ค 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีการกําหนดแผนการ
ตรวจสุขลักษณะอาคารหอพัก อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ    
เขาตรวจหอพักใหไดอยางนอยรอยละ 80 ของหอพักที่         
จดทะเบียน 

   

2. นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่มีการกําหนดแผนการ
สืบคนขอมูลการดําเนินงานหอพักที่ยังไมมีการขออนุญาต 

   

3. มีการจัดใหมีปายคําวา หอพัก ช่ือของหอพัก และประเภท
หอพักชายหรือหอพักหญิงเปนภาษาตางประเทศควบคูกับ
ภาษาไทย ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะอันสมควรติดไว          
ณ หอพัก ในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร 
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มพ. 8 
รายการตรวจสอบมาตรฐานการสงเสริมพัฒนาและสรางเครือขายหอพัก 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปน
ผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการใหการคุมครอง         
สวัสดิภาพ เยาวชน และแนวคิดการ จัดการหอพักอยางถูกตอง 

   

2. มีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ถูกตอง และสรางความ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการบริหารจัดการ
หอพักใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหอพัก 

   

3. มีการประชุมช้ีแจงบุคคลที่ดําเนินกิจการหอพัก โดยที่ยังมิได
ดําเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก 

   

4. สงเสริมใหเจาของหอพักหรือผูจัดการหอพักจัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาผูพัก โดยรวมมือกับสถานศึกษา 

   

5. ดําเนินการแปลระเบียบหอพักใหเปนฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อื่น ๆ เพื่อพรอมการบริการนักศึกษาตางชาติ 

   

 

บันทึกขอเท็จจริง รายการตรวจสอบขั้นพัฒนา 
ใช ไมใช 

หมายเหตุ 

1. มีการใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทางการจัดการหอพักใหเปนไป
ตามมาตรฐานและถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก 

   

2. มีการกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางเจาของหอพัก และ
ผูจัดการหอพักรวมกันในลักษณะเครือขาย 

   

3. มีการใหรางวัล หรือใหการชมเชยเมื่อหอพักมีการดําเนินการได
อยางมีคุณภาพจนเปนที่ประจักษชัดเจน 

   

4. ดําเนินการใหมีคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางเจาของ
หอพักหรือผูจัดการหอพักกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนบิดามารดา หรือผูปกครอง ผูพัก ผูแทนสถานศึกษา และ
ผูแทนผูพัก เพื่อเปนการประสานการแกไขปญหาการดําเนินงาน
หอพัก รวมทั้งชวยกันคุมครองสวัสดิภาพเยาวชน 

   



มาตรฐานหอพัก 

234 ภาคผนวก  ค 

สรุปรายการเอกสารที่ใชในการยื่นขออนุญาตปลูกสรางและดัดแปลงอาคาร 
 
คํายอ ความหมาย หนา 
แบบ ข.1 คําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ 236 
 รื้อถอนอาคาร 
แบบ อ.1 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรอื 238 
 รื้อถอนอาคาร 
แบบ ค.1 คําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน 241 
 รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ 
 ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
แบบ น.1 แบบแจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รือ้ถอน/ 243 
 เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 
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เอกสารที่ตองใชในการยื่นขออนุญาตปลูกสรางและดัดแปลงอาคาร 
 

1. ใบขออนุญาตปลูกสรางอาคาร (ข.1) โดยกรอกขอความใหครบถวน 
2. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของผูขออนุญาตพรอมเซ็นรับรองสําเนาทุกหนา 
3. สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตัวจริง จํานวน 2 ชุด โดยใหเจาของที่ดินเซ็นช่ือรับรองสําเนา

ทุกหนา 
4. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนเจาของที่ดินเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
5. ใบยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ดิน (ในกรณีปลูกสรางอาคารในที่ดินบุคคลอื่น) 
6. หนังสือมอบอํานาจพรอมอากร 30 บาท (ถามี) 
7. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารที่มีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
8. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
9. รายการคํานวณหนึ่งชุด 
10. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  
11. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
12. หนังสือยินยอมใหกอสรางชิดแนวเขตที่ดิน (ในกรณีสรางชิดแนวเขตที่ดิน) 
13. แบบแปลนรูปแบบตางๆ และผังบริเวณไมเกิน จํานวน 5 ชุด 
14. วิศวกรผูคํานวณใหลงลายมือช่ือหรือสํานักงานและที่อยูลงในแบบแปลนแผนผังทุกแผน 

 
หมายเหตุ ในกรณีผูยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคารในนามหางหุนสวนหรือบริษัทใหประทับตราหาง

หรือบริษัทดวย และสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน 
 

ไดตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการยื่นขออนุญาตถูกตองแลว 
 
 (ลงช่ือ)........................................ผูตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 
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แบบ ข.1 
คําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

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

วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ................ 
 ขาพเจา..................................................................เจาของอาคาร หรือตวัแทนเจาของอาคาร 
  [  ] เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่............ตรอก/ซอย....................ถนน............……............. 
หมูท่ี.........ตําบล/แขวง.................อําเภอ/เขต....................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย.......……....... 
  [  ] เปนนิติบุคคลประเภท........................จดทะเบียนเมื่อ.....................เลขทะเบียน......……... 
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...........ตรอก/ซอย...................ถนน...................................หมูท่ี....…….................... 
ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย......…..…........ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบานเลขที่.……...........................
ตรอก/ซอย.........................ถนน............................หมูท่ี............ตําบล/แขวง..............……..........................
อําเภอ/เขต......................จังหวดั................................. 
โดย...............................................เปนเจาของอาคารในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 
เลขที่............................................................เปนที่ดินของ.............................................……....................... 
 ขอ 2  เปนอาคาร 
 (1) ชนิด...................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน.....................………........ 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................................คัน 
 (2) ชนิด...................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน......................………....... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมา
พรอมนี ้
 ขอ 3  มี............................เปนผูควบคุมงาน...............................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
 ขอ 4  กําหนดแลวเสรจ็ใน.......................................วัน นับแตวันที่ไดรับอนญุาต 
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 ขอ 5 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ตามแบบรายการ 
หลักฐานตาง ๆ ในการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารที่แนบทายคําขอนี้ 
 
 (ลายมือชื่อ).................................................ผูขออนุญาต 
  (...................................................) 
หมายเหตุของเจาหนาที่ 
 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายใน 
วันที่......................เดือน................................พ.ศ.......................... 
 ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต..............................เปนเงิน............................บาท 
...............สตางค (......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................เลขที่................... 
ลงวันที.่.................เดือน.................................พ.ศ......................... 
 ออกใบอนุญาตแลวเลมท่ี............ฉบับที่.............ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ............. 
 
 

(ลายมือชื่อ)........................................................ 
        (.......................................................) 
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(ตราสวนราชการ) 
แบบ อ.1 

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 
เลขที่.................../....................... 
 
 อนุญาตให..............................................................................................………...เจาของอาคาร 
อยูบานเลขที่...................ตรอก / ซอย...................................ถนน................................หมูท่ี......…….......... 
ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต.....................................จังหวัด……................................. 

 ขอ ๑ ทําการ...............................................................................................…….......................... 
ท่ีบานเลขที่.....................ตรอก / ซอย.......................................ถนน..........................หมูท่ี....…….............. 
ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต.....................................จังหวัด...............………............... 
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่...........................เปนที่ดินของ.......…....…................ 

 ขอ ๒ เปนอาคาร 
 (๑) ชนิด.............................จํานวน....................................เพื่อใชเปน..................…….............. 
พื้นที่/ความยาว..............................ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...……...............คัน 
พื้นที่...........................................ตารางเมตร 
 (๒) ชนิด.............................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.............…….................. 
พื้นที่/ความยาว..............................ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน……..................คัน 
พื้นที่...........................................ตารางเมตร 
 (๓) ชนิด.............................จํานวน....................................เพื่อใชเปน..................…….............. 
พื้นที่/ความยาว..............................ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.........……….....คัน 
พื้นที่...........................................ตารางเมตร 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่ 
............/...........ท่ีแนบทายใบอนุญาตนี้ 

 ขอ ๓ โดยม.ี.........................................................เปนผูควบคุมงาน 
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 ขอ ๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๒) .................................................................. 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่........................เดือน...........................พ.ศ................... 

  ออกให ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ................. 

 (ลายมือช่ือ).......................................................... 
  (........................................................) 
 ตําแหนง............................................................... 
  เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาต 

 การตออายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต 
 ครั้งท่ี.............. ครั้งท่ี.............. ครั้งท่ี.............. 
 ใหตออายุใบอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาต 
 ฉบับนี้จนถึง ฉบับนี้จนถึง ฉบับนี้จนถึง 
 วันที่.....เดือน............พ.ศ.......... วันที่.....เดือน............พ.ศ.......... วันที่.....เดือน............พ.ศ.......... 
 โดยมีเงือ่นไข.............……….. โดยมีเงือ่นไข.............……….. โดยมีเงือ่นไข.............……….. 
 ..........................……......... ........................…..……......... .......................…………......... 
 (ลายมือช่ือ)....................... (ลายมือช่ือ)....................... (ลายมือช่ือ)......................... 
 ตําแหนง............................ ตําแหนง............................ ตําแหนง............................ 
 เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 
 ผูอนุญาต ผูอนุญาต ผูอนุญาต 
 ........./............./............ ........./............./............  ........./............../...........  
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คําเตือน 
 
 ๑. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงาน ท่ีระบุช่ือไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงาน
จะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ท้ังนี้ ไมเปนการกระทบ       
ถึงสิทธิและหนาท่ีทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผูควบคุมงานนี้ 
ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานคนใหม 
และมีหนังสือแจงพรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแก                    
เจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 ๒. ผูไดรับใบอนุญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือสิ่งท่ีกอสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถ 
และทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และ
ทางเขาออกของรถไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาต การดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ 
และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 ๓. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อได
ทําการตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๒ 
กอนจึงจะใชอาคารนั้นได 
 ๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ค 241 

แบบ ค.๑ 
คําสั่งใหแกไขเปล่ียนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน 

รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 
เลขที่............/..............        

วันที่................เดือน........................................พ.ศ...................... 
 แจงความมายัง...................................................................อยูบานเลขที่.......…............……....... 
ตรอก / ซอย.............................................................ถนน......................................หมูท่ี........……................ 
ตําบล / แขวง...................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวัด........……......................... 
 ตามคําขออนุญาตของทาน ลงวันที่...........................เดือน..............................พ.ศ...……............ 
เพื่อทําการ..........................................ท่ีบานเลขที่.................................ตรอก / ซอย...................…….......... 
ถนน................................หมูท่ี................ตําบล / แขวง............................อําเภอ / เขต..................……........ 
จังหวัด.........................ซึ่งเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดรับไวตาม เลขรับที่…........./.........วันที่...........…….......... 
เดือน..............................พ.ศ..................นั้น ปรากฏวา 
  (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณยังไม 
ถูกตอง และไมเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังรายการแนบทายคําสั่งนี้ 
  (๒) คําขออนุญาตของทานที่ไดยื่นไวยังขาดเอกสารหรือเอกสารไมถูกตอง ดังรายละเอียด
แนบทายคําสั่งนี้ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
ใหทานจัดการแกไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คํานวณใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวขางตน และใหทาน              
ไปรับคําขออนุญาตคืนเพื่อจัดการแกไขและจัดสงเอกสารหรือแกไขเอกสารตาม (๑) หรือ (๒) ใหถูกตอง
และสงคืนภายในกําหนด...........วัน นับแตวันที่ทานไดรับคําสั่งนี้ หากพนกําหนดนี้แลวใหถือวาทานได
เพิกถอนคําขออนุญาตที่ไดยื่นนั้น 

 (ลายมือช่ือ)................................................. 
       (.................................................) 

 ตําแหนง..................................................... 
 เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต 
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 ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ................................................อาคาร 
 เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ............. 
 (โปรดดูคําเตือนดานหลัง) 
 
 

คําเตือน 
 
 ๑. ผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยเจาของอาคารไมไดรับ 
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 ๒. ถาเปนการกระทําของผูดําเนินการ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ 
 ๓. ถาเปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการ 
สาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน
ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนสิบเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ๔. ผูรับคําสั่งผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่ง 
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(ตราสวนราชการ) 
แบบ น.1 

เลขที่.................../....................... ................................................ 
      วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............. 

เรื่อง แจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

เรียน ................................................................................. 

อางถึง คําขออนุญาต...........................................................ตามแบบ ข. ..............................……............. 
ลงวันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ...................... 

 
 ตามคําขออนุญาต..............................................................…….......ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แลว จึงใหทานไปขอรับใบขออนุญาตตาม
แบบ อ. .......................................................................ไดท่ี.........................…………................................. 
 กอนรับใบอนุญาต ทานตองชําระคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้ 
 (๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาต..........................อาคาร เปนเงิน.................……..................... บาท 
 (๒) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเปนเงิน...............................บาท....……...............สตางค 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น......................……....บาท...................สตางค (............................................................) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และใหทานไปขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้ 
มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะขอใบอนุญาตตามที่ไดยื่นขออนุญาตไว หากประสงคจะขอรับ 
ใบอนุญาตอีกจะตองดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลายมือช่ือ)........................................................... 
    (........................................................) 
 ตําแหนง................................................................ 
 เจาพนักงานทองถิ่น 

 ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ..................................................อาคาร 
 เมื่อวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 
หมายเหตุ ในการติดตอขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย 
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สําหรับเจาหนาที่ผูสงหนังสือ 
 

 สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ................ 
 ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................ 
 สงใหผูรับคําสั่งโดยตรงรับเมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................ 

 
 
 (ลายมือช่ือ)....................................................... 
 (......................................................) 
 เจาหนาท่ีผูสงหนังสือ 
 
 
 (ลายมือช่ือ)....................................................... 
 (......................................................) 
  ผูรับหนังสือ 
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คําขออนุญาตตอเชื่อมน้ําเสยี 
 

เร่ือง ขอตอทอเชื่อมน้ําเสีย 
เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ตามที่ขาพเจายื่นคํารองแบบ ข.1 เพื่อกอสราง / ดัดแปลง / รื้อถอน อาคาร ตามรายละเอียด 
ขางตนนั้น 

 ขาพเจาขอตอทอเชื่อมน้ําเสียชนิด............................ขนาดทอ ø .........................................เมตร  
ตามแบบแปลนที่แนบมาพรอมคํารองแบบ ข.1 เลขรับที่.......................ลงวันที่........................................... 
และประมาณการการใชน้ําไวประมาณ.........................................ลบ.ม./ เดือน จํานวน 1 ชุด 
 

 (ลงช่ือ)......................................................... 
  (...................................................) 
   ผูขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสยี 
ความเห็นเจาหนาที่ 
 ไดตรวจสอบสถานที่ตอทอเชื่อมน้ําเสียแลว ปรากฏวา............................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 [   ] เห็นควรอนุญาต 
 [   ] ไมควรอนุญาต เนื่องจาก............................................................................................... 
 (ลงช่ือ).......................................................... 
  (...................................................) 
   นายตรวจเขต 

คาธรรมเนียมตอทอเชื่อมน้ําเสยี เปนเงิน................................บาท (.............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขที่................ลงวันที.่................เดือน..............................พ.ศ. .............. 
ออกใบอนุญาตตอเชื่อมทอน้ําเสียเลขที่............................ฉบับที่.....................ลงวันที่................................. 
เดือน..........................................พ.ศ. ............................ 
 (ลงช่ือ).......................................................... 
   (...................................................) 
 ตําแหนง........................................................ 


