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ประเด็นคําถาม – คําตอบเกี่ยวกับหอพัก 
 
1. คําถาม คําวา “หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 มีความหมายอยางไร 
 คําตอบ คําวา  “หอพัก” ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 หมายถึง สถานที่

ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
1. เปนสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผูพักตั้งแต 5 คนขึ้นไป 
2. ผูพักเปนผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
3. ผูพักอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน 
4. มิใชหอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือหอพักที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  ลักษณะเฉพาะของหอพัก คือ เปนสถานที่ที่ “จัดขึ้นเพื่อรับผูพัก” โดยจะตองมี
ลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผูพัก เชน มีหองนอน และเครื่องใชในการหลับนอน  
หองน้ํา และหองสวม เปนตน 

2. เจาของมีเจตนารับผูพักเพื่อเอาคาตอบแทน 
  “ผูพัก” หมายความวา ผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
เขาอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน 
  “การศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร 
 
2. คําถาม คอนโดมิเนียม และอพารทเมนท (นักเรียน นักศึกษา นิยมพักอาศัยเปนจํานวนมาก) 

อยูในขายที่ตองจดทะเบียนขึ้นอยูในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาฯ หรือไม 
 คําตอบ คอนโดมิเนียมและอพารทเมนทที่อยูในขายตองจดทะเบียนและอยูในความดูแลของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะตองดําเนินกิจการเขาขายและครบทั้งสามประเด็น 
ตามทายนี้ 
1. มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผูพัก เชน มีหองนอน และเครื่องใชในการหลับนอน 

หองน้ําและหองสวม เปนตน 
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2. เจาของมีเจตนารับผูพักเพื่อเอาคาตอบแทน 
3. รับผูพัก ตั้งแต 5 คนขึ้นไป และอยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
  หากคอนโดมิเนียม และอพารทเมนทใดแมจะดําเนินกิจการคลายคลึงขางตนแต
เขาขายไมครบทั้งสามประเด็น ขาดประเด็นที่สําคัญ คือ รับผูพักที่มิไดอยูในระหวางการศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็มิตองจดทะเบียนขึ้นอยูในความดูแลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ 
 
3. คําถาม เหตุใดหอพักมักจะไมคอยดําเนินการจดทะเบียนใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ

หอพัก พ.ศ. 2507 
 คําตอบ เหตุที่หอพัก ไมจดทะเบียนสืบเนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 

1. ไมทราบระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
2. ประสงครับผูพักโดยไมจํากัดเพศ 
3. หลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
4. เพิ่มภาระในดานรายจาย กรณีตองดัดแปลงสถานที่พักใหมีสุขลักษณะตามที่

กฎหมายหอพักไดกําหนดไวใหถูกตองเสียกอน จึงจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
ได 

5. จงใจฝาฝน ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
6. ผลประโยชนตอบแทนจากการที่จดทะเบียนหอพักไมมีความชัดเจนเพียงพอตอ

การจูงใจผูประกอบการดานหอพัก 
 
4. คําถาม กรณีหอพักเปนแหลงมั่วสุม ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน กระทรวงการพัฒนา

สังคมฯ มีมาตรการในเรื่องนี้อยางไรบาง 
 คําตอบ หอพักเปนแหลงมั่วสุม ปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ         

มีมาตรการในเรื่องนี้ ดังนี้ 
1. ถาเปนหอพักที่จดทะเบียนถูกตอง ในเบื้องตนเจาหนาที่จะไปตรวจสอบขอเทจ็จรงิ

ที่ปรากฏตามขาววาจริงเท็จเพียงใด ถาเปนความจริงตามขาว กระทรวงฯ จะมี
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หนังสือแจงใหเจาของหอพักทราบเพื่อใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งใหเปนไป
ตามกฎหมายหอพักภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควร หากฝาฝนไม
ปฏิบัติตามจะดําเนินการตามกฎหมาย คือ เพิกถอนใบอนุญาตโดยการอนุมัติของ
รัฐมนตรี 

2. ถาเปนหอพักที่มิไดจดทะเบียน (หอพักเถื่อน) จะมีหนังสือแจงใหเจาของหอพัก
ทราบและใหไปติดตอภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากฝาฝนไมมา
ติดตอจะสงเรื่องใหสถานีตํารวจทองที่ดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยการสงฟองศาล 
ในความผิดฐานประกอบกิจการหอพักโดยมิไดรับอนุญาต ถากรณีการมั่วสุม
ดังกลาวเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายอาญา ก็จะเปนอํานาจหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

 
5. คําถาม ผูเชาพักมีสิทธิไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางไรบาง 
 คําตอบ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ใหการคุมครองผูเชาพักดานสวัสดิภาพโดย

กํากับดูแลในสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 
1. ดานสุขลักษณะของหอพัก เชน ความสะอาดของหองตอนรับผูเยี่ยมเยียน  

หองน้ําและหองสวม ประการสําคัญทุกหองตองมีชองแสงสวางและชองระบาย
อากาศอยางเพียงพอ โดยเฉพาะหองนอนตองมีความจุอากาศไมนอยกวา 9 
ลูกบาศกเมตร 

2. อัตราคาเชาที่เหมาะสม ไมเอาเปรียบผูพัก การขึ้นอัตราคาเชาหองพักตองไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนหอพักกอน จึงจะดําเนินการได 

3. ความปลอดภัย ไดแก ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหอพัก เครื่องมือดับเพลิง 
(ทุกชั้นชั้นละหนึ่งเครื่อง) กรณีอาคารสูงตั้งแต 4 ช้ันขึ้นไป หรืออาคารสูง 3 ช้ัน 
ที่มีช้ันลอยและใชพื้นที่ช้ันลอยเปนหองพัก ตองจัดทําบันไดหนีไฟ หนาตาง
เหล็กดัดตองสามารถเปดออกไปยังบันไดหนีไฟไดทุกชั้น (ยกเวนถาอาคาร
ดังกลาวมีบันไดขึ้นลงสองขางทางก็ไมตองจัดทําบันไดหนีไฟ) สําหรับกรณี
หอพักขนาดใหญ จะเปนการดียิ่งหากไดเพิ่มความปลอดภัยโดยการติดตั้งระบบ
เตือนภัยเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือมีภัยอันตราย  ผูพักสามารถใชไดทันที 
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6.  คําถาม  ประเด็นการรองเรียนเกี่ยวกับหอพัก กระทรวงฯ มีวิธีการดําเนินการในเรื่องนี้อยางไร
บาง 

 คําตอบ การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเจาหนาที่จะออกตรวจขอเท็จจริงและดําเนินการ  
ดังนี้ 
1. กรณีเกี่ยวกับสุขลักษณะและสวัสดิการ จะใหเวลาผูประกอบการดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข 
2. กรณีแกไขระเบียบประจําหอพักหรือข้ึนคาเชา จะระงับเรื่องไวเปนการชั่วคราว

โดยจะสอบขอมูลเพิ่มเติมจากผูพักตลอดจนเหตุผลของผูประกอบการหอพัก
รวมถึงการชี้แจงระเบียบของทางราชการใหทั้งสองฝายไดทราบ เพื่อใหได
ขอสรุปซึ่งเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย 

3. กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก จะตองผานความเห็นชอบจากเจาหนาที่
ชางของกองแบบแผนและสํารวจกอน ในเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะ ทั้งนี้จักตอง
แจงเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในเจ็ดวันกอนเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
หอพัก 

4. กรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจะประสานงานกับเจาหนาที่
ตํารวจทองที่และฝายโยธาของกรุงเทพมหานคร (กรณีเกี่ยวกับอาคาร) 

  อนึ่ง ประเด็นรองเรียนขางตนเจาหนาที่จะเปนกลางและใหความเปนธรรมแก
ผูประกอบการและผูพัก ทั้งนี้ภายใตกฎหมายหอพัก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอกัน 
 
7.  คําถาม ในฐานะที่กระทรวงฯ มีหนาที่ดูแลเรื่องหอพักเอกชนไดดูแลในจุดใดบาง 
 คําตอบ กระทรวงฯ มีหนาที่ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการหอพักของเอกชนใหเปนไปตาม  

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.2507 สาระสําคัญมีดังนี้ 
1. มุงที่จะใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเยาวชน  นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ที่เขาพัก

ในหอพักไดรับความสะดวกปลอดภัย และใหมีการเก็บคาเชาหอพักในอัตราที่
เหมาะสม 
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2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมหอพักของเอกชนใหประสบความสําเร็จ และ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของหอพักใหดีขึ้น โดยทุกปจะจัดใหมีการ
ประกวดหอพักดีเดนประจําปดวย 

3. สอดสองดูแลการดําเนินงานของหอพักในความควบคุมใหปฏิบัติตามกฎหมาย
หอพักอยางเครงครัด  สวนหอพักที่ ผิดกฎหมายหากตรวจพบจะมุง เนน
ประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตอง หากยังมี
เจตนาฝาฝนก็จะดําเนินการตามกฎหมายซึ่งมีบทกําหนดโทษตอไป 

        
8. คําถาม ถาประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งหอพักสิ่งที่ควรเตรียมใหพรอมในการขออนุญาต

จัดตั้งหอพักมีอะไรบาง 
 คําตอบ ในการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก  ส่ิงที่ควรเตรียมใหพรอม คือ 

1. แบบแปลนพื้นทุกชั้น พรอมทั้งแสดงระยะกวาง ยาว และรายละเอียดตางๆ    
ของหอง 

2. รูปดานอาคาร (ดานหนา ดานขาง ดานหลัง)  พรอมรายละเอียดตางๆ  
3. บันไดหนีไฟสําหรับอาคาร  ตั้งแต 4 ช้ันขึ้นไปและอาคาร 3 ช้ัน ที่มีช้ันลอยและ

ใชพื้นที่ช้ันลอยเปนหองพัก  หนาตางเหล็กดัดตองสามารถเปดออกไปยังบันได
หนีไฟไดทุกชั้น ยกเวนถาอาคารดังกลาวมีบันไดขึ้นลงสองทางไมตองจัดทํา
บันไดหนีไฟ 

4. ปายชื่อหอพักชายหรือหญิง 
5. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกชั้นๆ ละ 1 เครื่อง ในกรณีหอพักที่มีขนาดใหญอาจมี

ระบบเตือนภัยเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือมีภัยอันตราย  ผูพักสามารถใชไดทันที 
6. ขนาดหองนอน กวาง X ยาว X สูง ตองไดรับความจุอากาศไมนอยกวา 9 ลบ.ม. / 

1 คน 
7. หองน้ําหองสวม สําหรับผูพัก 1 ตอ 10 คน 
8. หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน ตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร 
9. ทุกหองตองมีชองแสงสวางและชองระบายอากาศถายเทไดสะดวก 
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10. บริการพิเศษ เชน ยาสามัญประจําบาน น้ําดื่มที่สะอาด หองพักผอนมีหนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศนและวีดิทัศน  ใหชมตามโอกาสอันควร เปนตน หรืออาจจะจัดทํา
เปนหองสมุดเล็ก ๆ ก็จะเปนการดียิ่ง 

 
9. คําถาม อยากทราบวา ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507 มีบทกําหนดโทษในเรื่องใดบาง 
 คําตอบ ผูดําเนินกิจการหอพัก หากไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ถือวามี

เจตนาจงใจฝาฝนจะมีบทกําหนดโทษ ดังนี้ 
1. หอพักที่ไมจดทะเบียน (หอเถ่ือน) 
 * ปรับไมเกิน 2,000  บาท  จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ 
2. เจาของหอพักและผูจัดการหอพักฝาฝน 

- ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ไมแจงตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน     
นับแตวันที่ทราบเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต 

- ไมแสดงใบอนุญาตในที่เปดเผย 
- ไมติดปายชื่อหอพัก 
- เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก ไมแจงเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน 

7 วัน กอนการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก 
* ปรับไมเกิน 500 บาท 

 
10. คําถาม ทานคิดวากฎหมายหอพักที่ใชอยูในปจจุบันสมควรที่จะไดมีการปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติม หรือไม 
 คําตอบ สมควรอยางยิ่ง โดยปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 

- เพิ่มบทบัญญัติกําหนดใหตองแสดงระเบียบประจําหอพักไว ณ ที่เปดเผยเห็นได
งายในหอพัก เหตุผลก็เพื่อใหผูพักไดทราบเกี่ยวกับอัตราคาเชา เพื่อปองกัน        
มิใหมีการเก็บคาเชาเกินอัตราที่นายทะเบียนหอพักใหความเห็นชอบ นอกจากนี้
เพื่อใหผูพักไดทราบถึงกฎเกณฑที่ผูพักจะพึงปฏิบัติและการใหบริการของ
หอพัก 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  จ 261 

- เพิ่มบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลิกกิจการหอพักใหเจาของหอพัก
ปดประกาศการเลิกกิจการไว ณ ที่เปดเผย เห็นไดงายในหอพัก เพื่อใหผูพัก
ทราบและแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอนายทะเบียน ทั้งนี้ไมนอยกวา
สามสิบวันกอนเลิกกิจการหอพัก ทั้งนี้ เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลิกกิจการ
หอพัก เพื่อใหผูพักในหอพักสามารถทราบการเลิกกิจการไดลวงหนา ปองกัน
ความเดือดรอนของผูพักในการหาที่พักอาศัยใหม 

- เพิ่มบทบัญญัติหามมิใหผูใดใชคําวา “หอพัก” หรือคําในภาษาตางประเทศที่มี
ความหมายเดียวกันประกอบชื่อกิจการที่มิใชหอพักตามพระราชบัญญัตินี้       
ในดวงตราปายชื่อ ขอบังคับ ระเบียบ จดหมาย หรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับ
กิจการดังกลาว เหตุผลเพื่อใหการตรวจสอบและการควบคุมการดําเนินกิจการ
หอพัก 

- เพิ่มบทบัญญัติหามมิใหมีการเรียกเก็บคาเชา คาอาหาร คาบริการอื่นๆ เกินอัตรา
เนื่องจากประเด็นนี้ไดมีการฝาฝนเปนจํานวนมาก 

- เพิ่มบทบัญญัติกรณีหอพักหญิงตองใชหญิงเทานั้นเปนผูทํางานในหอพักหากจะ
ใชชายเปนผูทํางานในหอพักไดจักตองเปนงานในหนาที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด เหตุผลเนื่องจากในปจจุบันหอพักสวนมากมีการดําเนินกิจการขนาดใหญ 
มีผูพักจํานวนมากจําเปนตองมีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือพนักงาน
ซอมแซมอาคารซึ่งมีการจางพนักงานชาย การใชแรงงานหญิงอยางเดียวอาจไม
เหมาะสมแกลักษณะงานดังกลาว 

- เพิ่มบทบัญญัติในกรณีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
กระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ 
ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเหน็หรือยนิยอม
ดวยเหตุผลเพื่อใหโทษจําคุกสามารถใชบังคับแกนิติบุคคล ซ่ึงกระทําความผิดที่
มีโทษจําคุกได 

- กําหนดโทษปรับ สําหรับบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นใหม ทั้งนี้สืบเนื่องจากไดฝาฝน
ในประเด็นปญหานี้เปนจํานวนมาก  ซ่ึงเดิมไมมีบทลงโทษ 
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- เพิ่มบทลงโทษ โทษจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับใหสูงขึ้นจากเดิมที่กฎหมาย
หอพักไดบัญญัติบทกําหนดโทษไวเพื่อใหอัตราโทษเหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจาก
อัตราโทษที่ไดบัญญัติไวนั้นไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

 
11.  คําถาม เหตุผลและความจําเปนในการแกไขพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 
 คําตอบ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ไดประกาศใชมาเปนเวลา 37 ป ในทางปฏิบัติยัง           

ไมสามารถบรรลุถึงเจตนารมณของกฎหมายที่มุงจะใหการคุมครองสวัสดิภาพ และ
ความเปนอยูของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เขาพักอาศัยใหไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยและใหมีการเก็บคาเชาหอพักในอัตราที่เหมาะสม 

  ขอเท็จจริง  บทบัญญัติที่ไดบัญญัติไวนั้นไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน    
บทกําหนดโทษมีอัตราโทษต่ํา เจาของและผูจัดการหอพักไมเล็งเห็นความสําคัญ  
ประการสําคัญมีขอบกพรอง หลายประการ อาทิเชน 
- ไมมีบทบัญญัติกําหนดใหเจาของหอพักแสดงระเบียบประจําหอพักไวในที่

เปดเผย 
- ไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลิกกิจการ 
- บทบัญญัติที่กําหนดใหหอพักหญิงตองใชหญิงเทานั้นเปนผูทํางานในหอพักไม

สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
- ไมมีบทบัญญัติและบทลงโทษหามใชคําวา “หอพัก” หรือภาษาอื่นที่มีความหมาย

เดียวกันประกอบชื่อของกิจการที่มิใชหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
- ไมมีบทบัญญัติกําหนดโทษ  กรณีเจาของหอพักขึ้นอัตราคาเชาหอพักเกินอัตราที่

กําหนดไวในระเบียบประจําหอพัก 
- ไมมีบทบัญญัติและบทลงโทษ  กรณีนิติบุคคลผูเปนเจาของหอพักกระทํา

ความผิดที่มีโทษจําคุก 
 
12. คําถาม อยากทราบการขออนุญาตจัดตั้งหอพักตามกฎหมายมีผลดีอยางไร 
 คําตอบ การจดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งหอพักตามกฎหมายหอพักกอใหเกิดผลดี  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติถูกตองและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
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2. ไดรับความไววางใจจากผูปกครองและสถานศึกษา 
3. ชวยใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสงผลดีตอการปกครองดูแลผูพัก 
4. มีสวนชวยลดปญหาสังคม โดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนและไดชวยพัฒนาให

เด็กและเยาวชนเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 
5. เปนแบบอยางที่ดีของหอพักที่มีมาตรฐานแสดงถึงการมีจิตสํานึกความ

รับผิดชอบตอสังคม 
 
13.  คําถาม กรณีที่ดําเนินกิจการหอพักอยูแลว แตยังไมไดขออนุญาตจัดตั้งเปนหอพักตาม

กฎหมายและอยากจะรับผูเขาพักทั้งเพศชายและเพศหญิงปนกันเพื่อใหหอพักเต็ม จะ
กระทําไดหรือไม  

 คําตอบ  
1. การรับผูพักทั้งเพศชายและเพศหญิง ใหพักปะปนกันในอาคารโดยไมมีการ            

จัดระเบียบกระทํามิได 
2. หากเจาของหอพักสามารถจัดแยกชั้นหรือพื้นที่ที่พักสําหรับเพศชายหรือ              

เพศหญิงใหเปนสัดสวนชัดเจน มีทางขึ้นลงเฉพาะ ก็สามารถอนุโลม โดยจะตอง
ขออนุญาตจัดตั้งเปนหอพักหญิง 1 หอพัก และหอพักชายอีก 1 หอพัก และ
จะตองมีเจาของหอพักและผูจัดการหอพักตามกฎหมายดวย 

 
14.  คําถาม การขออนุญาตจัดตั้งหอพักโดยบุคคลธรรมดากับโดยนิติบุคคล จะมีความแตกตางกัน

อยางไรบาง  
 คําตอบ  

1. การขอจัดตั้งหอพักโดยบุคคลธรรมดา บุคคลที่จะมาเปนเจาของหอพักและ
ผูจัดการหอพัก จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย 

2. การขอจัดตั้งหอพักในนามนิติบุคคล  นิติบุคคลจะตองแตงตั้งบุคคลที่จะ            
ทําหนาที่เปนเจาของหอพักและผูจัดการหอพักอยางเปนทางการ รวมทั้งจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย   
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15. คําถาม การเสียภาษีระหวางหอพักที่ดําเนินการโดยบุคคลกับนิติบุคคลแตกตางกัน หรือไม  
 คําตอบ มีความคลายคลึงกัน แตก็มีสวนที่แตกตางกันในรายละเอียด ไดแก 

1. กิจการหอพักจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่และภาษีเงินได หากเปนบุคคลธรรมดา
ก็จะตองยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาประจําป โดยสวนที่จะไดรับการหัก
ลดหยอนจะมีจํานวนวงเงินจํากัด แตหากเปนการดําเนินการในนามของนิติบุคคล
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่เชนเดียวกัน และเสียภาษีเงินไดในสวนที่เปนกําไร
สุทธิไมเกินรอยละ 25 ของกําไร นอกจากนั้นยังสามารถนําคาใชจายในระหวาง
การบริหารจัดการมาเปนสวนลดหยอนวงเงินคํานวณภาษีไดดวย แตส่ิงที่ยุงยาก
ประการหนึ่ง คือ การดําเนินการในฐานะนิติบุคคลจะตองมีการจัดทําบัญชี
ทุกเดือนเพื่อยื่นตอสรรพากรและจะตองมีการตรวจสอบบัญชีประจําปทุกป 

2. ความรับผิดชอบตอความเสียหายตอบุคคลอื่น  หากเปนบุคคลก็จะตอง
รับผิดชอบโดยเจาของหอพักรวมกับผูจัดการหอพัก สวนกรณีนิติบุคคลความ
รับผิดชอบจะตกแกนิติบุคคลเปนหลัก 

 
16.  คําถาม การโอนกิจการหอพักสามารถโอน ซ้ือขายแลกเปลี่ยนกันไดหรือไม  
 คําตอบ การโอนที่ดินหรืออาคารที่ใชเปนหอพัก หรือทรัพยสินไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพย    

หรือสังหาริมทรัพยซ่ึงอยูในบริเวณหอพักนั้น ยอมสามารถโอนกันไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือเปนการโอนทรัพยสินซึ่งอาจเปนการซื้อขาย  
แลกเปลี่ยน หรือใหแลวแตผูโอนตกลงกัน แตผูโอนจะโอนสิทธิในการรับบุคคลสิทธิ์  
มิใชทรัพยสิทธิ์  ดังจะพิจารณาไดจาก มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 19 และมาตรา 20 
แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ซึ่งบัญญัติคุณสมบัติของเจาของหอพัก
และผูจัดการหอพักไวโดยเฉพาะ ทั้งตองไดรับอนุญาตใหตั้งหอพักจากอธิบดี
กรมประชาสงเคราะห หรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่หอพักตั้งอยูในฐานะ
นายทะเบียนดวย ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขแกสังคมสวนรวม มิเชนนั้นแลวบุคคลใดก็
สามารถตั้งหอพักไดทั้งที่ไมมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยใหผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนขออนุญาตกอนแลวจึงรับโอนกันในภายหลัง ดังนั้นการอนุญาตใหตั้ง
หอพักตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของเจาของหอพักเฉพาะบุคคลไปเปนสําคัญ เมื่อ
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นายทะเบียนผูมีอํานาจไดพิจารณาแลววามีคุณสมบัติถูกตองสมควรอนุญาตก็จะออก
ใบอนุญาตใหแกบุคคลที่ขออนุญาตนี้จึงเปนการเฉพาะตัวบุคคลนั้น ซ่ึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปไดกําหนดวา “สิทธิและหนาที่ซ่ึงเปนทรัพยสินนั้นยอมสามารถโอนใหแกกันได   
เวนแตเปนการเฉพาะตัวของผูนั้น” โดยพิจารณาจากเจตนารมณในกฎหมายนั้นๆ 
ผูรับโอนทรัพยสินอันเปนหอพักแลวดําเนินกิจการหอพักตอไปโดยมิไดรับอนุญาต
ใหตั้งหอพักจากนายทะเบียนยอมมีความผิดตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507 ซ่ึงจะอางความเบื่อหนายตอข้ันตอนของกฎหมายใหพนความผิด
หาไดไม 


