
สภาพป�ญหาจากบทนิยาม “สถานศึกษา” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

                                                                นายวินัย  เพชรบุรี 
                                                                                นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

 
โดยท่ีพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘๑ เป-นกฎหมายท่ีได/มีการปรับปรุง

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ เพ่ือคุ/มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ีอยู:ระหว:าง
การศึกษาประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก:องค?กรปกครอง 
ส:วนท/องถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก:องค?กรปกครอง 
ส:วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได/กําหนดให/โอนอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให/แก:
องค?กรปกครองส:วนท/องถ่ิน๒ พระราชบัญญัติหอพักฯ จึงได/กําหนดบทนิยาม หอพัก หมายความว:า 
สถานท่ีท่ีรับผู/พักตามพระราชบัญญัตินี้เข/าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค:าเช:า๓ และหากบุคคลใดจัด
สถานท่ีเพ่ือรับผู/พักเข/าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค:าเช:าก็ให/ถือว:าบุคคลนั้นประกอบกิจการหอพัก๔  
เพ่ือให/เห็นขอบเขตก:อน แต:การประกอบกิจการหอพักจะต/องได/รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ? วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง๕ โดยแยกออกเป-นหอพักสถานศึกษากับ
หอพักเอกชน  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติหอพักฯ ได/กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับผู/พัก๖ ไว/ว:าจะต/องเป-น 
ผู/ซ่ึงอยู:ระหว:างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม:สูงกว:าปริญญาตรีและมีอายุไม:เกินยี่สิบห/าปH  

                                                 
๑ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๓๒ ก/หน/า ๑/๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒หมายเหตุท/ายพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
 โดยท่ีกฎหมายว:าด/วยหอพักได/ใช/บังคับมาตั้งแต: พ.ศ. ๒๕๐๗ สาระสําคัญและรายละเอียด

เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพักไม:เหมาะสมกับสภาพสังคมป�จจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและวิธีการในการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให/มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือคุ/มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ีอยู:
ระหว:างการศึกษา ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก:องค?กรปกครองส:วนท/องถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก:องค?กรปกครองส:วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได/
กําหนดให/โอนอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให/แก:องค?กรปกครองส:วนท/องถ่ิน  จึงจําเป-นต/อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 

๓มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัิน้ี   
 “หอพัก” หมายความว:า สถานท่ีท่ีรับผู/พักตามพระราชบัญญตัิน้ีเข/าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บ

ค:าเช:า  
  ฯลฯ   ฯลฯ 

๔มาตรา ๖  บุคคลใดจัดสถานท่ีเพ่ือรับผู/พักเข/าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค:าเช:า ให/ถือว:าบุคคลน้ัน
ประกอบกิจการหอพัก 

๕กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐  
๖มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัิน้ี 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ผู/พัก” หมายความว:า ผู/ซึ่งอยู:ระหว:างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม:สูงกว:าปรญิญาตรีและ

มีอายุไม:เกินยี่สบิห/าปH 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
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ซ่ึงการรับผู/พักของหอพักสถานศึกษากับหอพักเอกชนมีความแตกต:างกัน โดยหอพักสถานศึกษานั้น 
ไม:ได/มีการกําหนดเรื่องผู/พักไว/อย:างชัดเจนแต:พอจะอนุมานได/ว:าหอพักสถานศึกษารับผู/พักท่ีกําลัง
ศึกษาในสถานศึกษาท่ีได/ขออนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้นเองและได/เปJดโอกาสให/หอพัก
สถานศึกษาสามารถรับบุคคลท่ัวไปเข/าพักเป-นการชั่วคราวได/ในระหว:างปJดภาคการศึกษาท่ีไม:มีผู/พัก
เพ่ือประโยชน?ในด/านการศึกษา การท:องเท่ียว หรือการกีฬา๗ ส:วนหอพักเอกชนให/รับผู/พักได/เฉพาะ 
ผู/ซ่ึงอยู:ในระหว:างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีไม:สูงกว:าปริญญาตรี เว/นแต:หอพักเอกชนจะได/ข้ึน
ทะเบียนไว/กับสถานศึกษาให/รับผู/พักซ่ึงอยู:ในระหว:างการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได/ด/วย๘ และด/วยเหตุท่ี
พระราชบัญญัติหอพักฯ ตราข้ึนโดยมีเจตนารมณ?ท่ีต/องการคุ/มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ี
อยู:ระหว:างการศึกษา จึงได/กําหนดหลักเกณฑ?ต:างๆ เพ่ือให/ผู/ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและ
หอพักเอกชนต/องปฏิบัติ และได/กําหนดเรื่องการจัดการหอพัก โดยผู/ประกอบกิจการหอพักต/องจัดให/
มีผู/จัดการหอพักเป-นผู/มีหน/าท่ีควบคุม ดูแลหอพัก ผู/จัดการหอพักหญิงต/องเป-นหญิง๙ สําหรับผู/จัดการ
หอพักสถานศึกษาต/องได/รับการแต:งต้ังจากสถานศึกษา โดยผู/ประกอบกิจการหอพักต/องแจ/งให/ 
นายทะเบียนทราบ๑๐ แต:ในส:วนของผู/จัดการหอพักเอกชนจะต/องเป-นผู/ ท่ีได/รับใบอนุญาตจาก 
นายทะเบียนก:อน แต:ผู/ประกอบกิจการหอพักและผู/จัดการหอพักอาจจะเป-นบุคคลเดียวกันก็ได/๑๑ 

                                                 
๗มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน?ในด/านการศึกษา การท:องเท่ียว หรือการกีฬา หอพักสถานศึกษา

อาจรับบุคคลท่ัวไปเข/าพักเป-นการช่ัวคราวได/ในระหว:างปJดภาคการศึกษาท่ีไม:มีผู/พัก  
๘มาตรา ๓๖  หอพักเอกชน ให/รับผู/พักได/เฉพาะผู/ซ่ึงอยู:ในระหว:างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ท่ีไม:สูงกว:าปริญญาตรี เว/นแต:หอพักเอกชนท่ีได/ข้ึนทะเบียนไว/กับสถานศึกษาให/รับผู/พักซ่ึงอยู:ในระหว:างการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานได/ด/วย 

การข้ึนทะเบียนหอพักเอกชนไว/กับสถานศึกษา ให/เป-นไปตามหลักเกณฑ? วิธีการ และเง่ือนไข 
ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๙มาตรา ๔๘  ผู/ประกอบกิจการหอพัก ต/องจัดให/มีผู/จัดการหอพักเป-นผู/มีหน/าท่ีควบคุม ดูแลหอพัก 
ในกรณีท่ีผู/จัดการหอพักไม:อยู:หรือไม:สามารถปฏิบัติหน/าท่ีได/ ให/ผู/ประกอบกิจการหอพักแต:งตั้ง

ผู/อ่ืนปฏิบัติหน/าท่ีแทนตามหลักเกณฑ?ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ให/ผู/ประกอบกิจการหอพักแจ/งให/นายทะเบียนทราบภายในสิบห/าวันนับแต:วันท่ีมีการแต:งตั้ง 

ผู/ปฏิบัติหน/าท่ีแทน 
ผู/จัดการหอพักหรือผู/ปฏิบัติหน/าท่ีแทนของหอพักหญิงต/องเป-นหญิง 
๑๐มาตรา ๔๙  ผู/จัดการหอพักสถานศึกษา ต/องได/รับแต:งตั้งจากสถานศึกษาโดยผู/ประกอบ

กิจการหอพักต/องแจ/งให/นายทะเบียนทราบภายในสิบห/าวันนับแต:วันท่ีได/รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 
ผู/ซึ่งจะได/รับแต:งตั้งเป-นผู/จัดการหอพักตามวรรคหน่ึง ต/องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต/องห/าม

ตามมาตรา ๕๑ 
ในกรณีท่ีผู/ประกอบกิจการหอพักเปลี่ยนผู/จัดการหอพัก ต/องแจ/งให/นายทะเบียนทราบภายใน 

สิบห/าวันนับแต:วันท่ีมีการแต:งตั้งผู/จัดการหอพักใหม: 
๑๑มาตรา ๕๐  ผู/ใดประสงค?จะเป-นผู/จัดการหอพักของหอพักเอกชน ต/องได/รับใบอนุญาต 

จากนายทะเบียน 
ในกรณีท่ีผู/ประกอบกิจการหอพักเป-นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต/องห/าม

ตามมาตรา ๕๑ ผู/ประกอบกิจการหอพักและผู/จัดการหอพักจะเป-นบุคคลคนเดียวกันก็ได/ 
ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให/ใช/ได/สําหรับหอพักท่ีระบุในใบอนุญาตเท:าน้ัน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให/เป-นไปตามหลักเกณฑ? วิธีการ และเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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นอกจากนี้ ได/มีการกําหนดหน/าท่ีของผู/ประกอบกิจการหอพักและผู/จัดการหอพักท่ีจะต/องดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงแตกต:างกันตามความจําเป-น โดยในส:วนของผู/จัดการหอพักได/กําหนดให/มี
หน/าท่ีจัดทําทะเบียนผู/พักแต:ละรายและส:งให/นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต:วันท่ีมีการทํา
สัญญาเช:าหรือสัญญาเช:าสิ้นสุดลง โดยทะเบียนผู/พักจะต/องมีชื่อ อายุ และเพศของผู/พัก เลขประจําตัว
ประชาชน ชื่อสถานศึกษาของผู/พัก เป-นต/น๑๒ สําหรับการจัดทําและจัดส:งทะเบียนผู/พักให/แก: 
นายทะเบียนต/องเป-นไปตามหลักเกณฑ?ท่ีคณะกรรมการส:งเสริมกิจการหอพักกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา๑๓ 

อย:างไรก็ดี โดยท่ีพระราชบัญญัติหอพักฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับหอพักซ่ึงจะต/องมี 
ผู/พักและผู/พักต/องเป-นผู/ซ่ึงอยู:ระหว:างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับท่ีไม:สูงกว:าปริญญาตรีและมี
อายุไม:เกินยี่สิบห/า จึงได/กําหนดบทนิยามท่ีเก่ียวข/องเพ่ือย:อความหมายของถ/อยคําในกฎหมายให/สั้น 
กระชับ และถ/อยคําเดียวกันจะต/องมีความหมายเดียวกันและจะต/องมีความเชื่อมโยงและต/องสัมพันธ?กัน 
พระราชบัญญัติหอพักฯ จึงได/กําหนดบทนิยาม “หอพัก”๑๔ “ผู/พัก”๑๕ และ “สถานศึกษา”๑๖  
และบทนิยามอ่ืนๆ ไว/ และเม่ือได/พิจารณาสาระสําคัญว:าหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก ฯ จะต/อง
ประกอบด/วยรายละเอียดดังนี้  

 

                                                 
๑๒มาตรา ๖๓  ผู/จัดการหอพัก ต/องจัดทําทะเบียนผู/พักแต:ละรายและส:งให/แก:นายทะเบียนทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต:วันท่ีมีการทําสัญญาเช:าหรือสัญญาเช:าสิ้นสุดลง 
ทะเบียนผู/พักตามวรรคหน่ึงอย:างน/อยให/มีรายการ ดังต:อไปน้ี 
(๑) ช่ือ อายุ และเพศของผู/พัก 
(๒) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขประจําตัวคนต:างด/าวของผู/พัก 
(๓) ช่ือสถานศึกษาของผู/พัก 
(๔) ช่ือและท่ีอยู:ของบิดามารดาหรือผู/ปกครองของผู/พัก 
(๕) วันท่ีเข/าอยู:ในหอพัก 
(๖) ลายมือช่ือผู/พัก 
การจัดทําและจัดส:งทะเบียนผู/พักให/แก:นายทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให/เป-นไปตามหลักเกณฑ? 

ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู/ประกอบกิจการหอพัก ต/องเก็บรักษาทะเบียนผู/พักไว/เป-นเวลาอย:างน/อยสองปHนับแต: 

วันท่ีสัญญาเช:าสิ้นสุดลง โดยจะเก็บไว/ในรูปของข/อมูลอิเล็กทรอนิกส?หรือรูปแบบใดก็ได/ และต/องให/อยู:ใน 
สภาพท่ีตรวจสอบได/ 

๑๓ประกาศคณะกรรมการส:งเสริมกิจการหอพัก เรื่อง หลักเกณฑ?การจัดทําและจัดส:งทะเบียน 
ผู/พักให/แก:นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข/างต/น   
๑๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖, ข/างต/น  
๑๖มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
 “สถานศึกษา” หมายความว:า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระบบ

ตามกฎหมายว:าด/วยการศึกษาแห:งชาติ  ท้ังน้ี ไม:หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 ๔

๑. ต/องเป-นสถานท่ีท่ีจัดข้ึนเพ่ือรับผู/พัก  
๒. ผู/พักต/องเป-นผู/ซ่ึงอยู:ระหว:างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม:สูงกว:าปริญญาตรี

และมีอายุไม:เกินยี่สิบห/าปH 
๓. ผู/พักเข/าพักโดยต/องเสียค:าเช:า  

ดังนั้น หอพักจะต/องเป-นสถานท่ีท่ีผู/ประกอบกิจการหอพักจัดข้ึนเพ่ือรับผู/ซ่ึงอยู:ระหว:างการศึกษาใน
สถานศึกษาในระดับไม:สูงกว:าปริญญาตรีและมีอายุไม:เกินยี่สิบห/าปHเข/าพักโดยมีการเรียกเก็บค:าเช:า  
แต:โดยท่ีพระราชบัญญัติหอพักฯ ได/กําหนดบทนิยามว:า ““ผู/พัก หมายความว:า ผู/ซ่ึงอยู:ระหว:าง
การศึกษาในสถานศึกษา...” จึงจําเป-นต/องพิจารณาบทนิยาม “สถานศึกษา” ประกอบด/วยซ่ึงสามารถ
แยกสถานศึกษาได/เป-น ๒ กรณี ได/แก: กรณีท่ีหนึ่ง สถานศึกษาตามกฎหมายว:าด/วยการศึกษาแห:งชาติ 
และกรณีท่ีสอง สถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป-นข/อยกเว/นท่ี
ได/มีการแก/ไขเพ่ิมเติมในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติเพ่ือยกเว/นให/สถาบันหรือมหาวิทยาลัย
ของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนและมีหอพักเป-นของตนเอง 
ไม:เป-นสถานศึกษาเพ่ือได/รับยกเว/นไม:ให/อยู:ภายใต/บังคับแห:งพระราชบัญญัติหอพักฯ และเม่ือ
พระราชบัญญัติหอพักฯ ได/มีผลใช/บังคับแล/วก็ต/องพิจารณาตามถ/อยคําท่ีกฎหมายบัญญัติ  
จึงมีประเด็นว:า “ผู/ซ่ึงอยู:ระหว:างการศึกษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาตามข/อยกเว/นเป-นผู/พักตามพระราชบัญญัติหอพักฯ หรือไม: และจะมีผลกระทบ 
ต:อบทบัญญัติอ่ืนในพระราชบัญญัติหอพักฯ ด/วยหรือไม:  

 เม่ือได/พิจารณาบทนิยาม “ผู/พัก” ประกอบกับบทนิยาม “สถานศึกษา” แล/วเห็นว:า 
ผู/ท่ีจะเป-นผู/พักในหอพักได/จะต/องไม:เป-นผู/ซ่ึงอยู:ระหว:างการศึกษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามข/อยกเว/นในบทนิยาม “สถานศึกษา” จึงส:งผลให/ผู/ ซ่ึงอยู:
ระหว:างการศึกษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามข/อยกเว/น
ไม:เข/าตามบทนิยาม “ผู/พัก” จึงไม:อาจถือว:าเป-นผู/พักตามพระราชบัญญัติหอพักฯ ได/  อย:างไรก็ดี  
โดยท่ีพระราชบัญญัติหอพักฯ ได/มีการใช/ถ/อยคําว:า “ผู/พัก” ในพระราชบัญญัติหอพักฯ หลายมาตรา 
และบางมาตราได/กําหนดให/ผู/ประกอบกิจการหอพักหรือผู/จัดการหอพักต/องปฏิบัติตาม ซ่ึงหากมีการ
ฝTาฝUนหรือไม:ปฏิบัติก็จะมีความผิดทางอาญาด/วย ซ่ึงเม่ือถ/อยคํา “สถานศึกษา” มีความไม:ชัดเจน
เพียงพอจึงส:งผลต:อผู/ปฏิบัติว:าจะดําเนินการให/ถูกต/องตามท่ีกฎหมายบัญญัติได/อย:างไร ประกอบกับ
ในการดําเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายจะต/องมีการตีความโดยเคร:งครัด จึงย:อมมีผลกระทบต:อ
บทบัญญัติมาตราอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง เช:น มาตรา ๓๖๑๗ ท่ีกําหนดให/หอพักเอกชนรับผู/พักได/เฉพาะผู/ซ่ึงอยู:
ในระหว:างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีไม:สูงกว:าปริญญาตรี เว/นแต:หอพักเอกชนท่ีได/ข้ึนทะเบียนไว/
กับสถานศึกษาให/รับผู/พักซ่ึงอยู:ในระหว:างการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได/ด/วย ซ่ึงหากหอพักเอกชนรับผู/ซ่ึงอยู:
ระหว:างการศึกษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็มีความผิด 
ท่ีต/องรับโทษตามมาตรา ๘๓๑๘ ได/ หรือมาตรา ๕๗๑๙ ท่ีกําหนดให/ผู/ประกอบกิจการหอพักต/องจัดให/มี

                                                 
๑๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๘, ข/างต/น  
๑๘มาตรา ๘๓  ผู/ประกอบกิจการหอพักเอกชนผู/ใดฝTาฝUนมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง ต/องระวางโทษ

ปรับไม:เกินหน่ึงแสนบาท 
๑๙มาตรา ๕๗  ผู/ประกอบกิจการหอพัก ต/องจัดให/มีการประกันภัยเพ่ือคุ/มครองชีวิต ร:างกาย 

และทรัพย?สินของผู/พักตามหลักเกณฑ?ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



 ๕

การประกันภัยเพ่ือคุ/มครองชีวิต ร:างกายและทรัพย?สินของผู/พัก ซ่ึงหากไม:จัดทําประกันภัยให/กับผู/พัก
ก็มีความผิดท่ีจะต/องรับโทษตามมาตรา ๙๐๒๐ หรือมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ ง๒๑ ท่ี กําหนดให/ 
ผู/จัดการหอพักต/องจัดทําทะเบียนผู/พักแต:ละรายและส:งให/แก:นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
หากไม:จัดทําก็จะมีความผิดท่ีต/องรับโทษตามมาตรา ๙๒๒๒ เป-นต/น  

นอกจากนี้ จากกรณีท่ีได/มีการกําหนดยกเว/นให/สถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม:ถือว:าเป-นสถานศึกษาแล/ว ซ่ึงจะเป-นป�ญหาต:อเนื่องไปยังผู/พักตาม
พระราชบัญญัติหอพักฯ ว:าจะมีขอบเขตแค:ไหน เพียงไรแล/ว ป�จจุบันยังไม:มีสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
ของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีหอพักเป-นของตนเองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาต 
จากนายทะเบียนแต:อย:างใด ซ่ึงในประเด็นนี้ก็ยังไม:แน:ชัดว:าเป-นการกําหนดยกเว/นให/สถาบัน 
หรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม:ถือว:าเป-นสถานศึกษาแต:เพียงอย:างเดียว 
หรือว:ามีผลให/หอพักของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได/รับ
ยกเว/นไม:ได/อยู:ภายใต/บังคับแห:งพระราชบัญญัติตามมาตรา ๗๒๓ หรือไม: เพียงไร จึงสมควรท่ี 
จะได/มีการพิจารณาแก/ไขในประเด็นป�ญหาเรื่องท่ีเก่ียวข/องเพ่ือให/ได/ข/อยุติ เพ่ือให/การบังคับใช/
พระราชบัญญัติหอพักฯ ในภาพรวมเป-นไปตามเจตนารมณ?ของกฎหมายอย:างแท/จริงต:อไป  

 

    
 
  
 

                                                 
๒๐มาตรา ๙๐  ผู/ประกอบกิจการหอพักผู/ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ ต/องระวางโทษปรับไม:เกิน

สามแสนบาท 
๒๑มาตรา ๖๓  ผู/จัดการหอพัก ต/องจัดทําทะเบียนผู/พักแต:ละรายและส:งให/แก:นายทะเบียนทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแต:วันท่ีมีการทําสัญญาเช:าหรือสัญญาเช:าสิ้นสุดลง 
 ฯลฯ   ฯลฯ 

๒๒มาตรา ๙๒  ผู/จัดการหอพักหรือผู/ซ่ึงได/รับมอบหมายให/ปฏิบัติหน/าท่ีแทนผู/จัดการหอพักผู/ใด
ฝTาฝUนหรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๖๔ ต/องระวางโทษปรับไม:เกินหน่ึงหมื่นบาท 

๒๓ มาตรา ๗  พระราชบัญญัติน้ีไม:ใช/บังคับแก:หอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน:วยงาน
อ่ืนของรัฐท่ีไม:ใช:สถานศึกษา 
 


