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         การวิจยัเร่ืองปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายน้ี มี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อทราบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 และ
ปัญหาของผูป้ระกอบกิจการหอพกัและผูพ้กัอาศยัในการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 
รวมทั้ งปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถึงความพร้อมในการใช้อ านาจและหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 เพื่อหาแนวทางพฒันาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.
2558 โดยมีวิธีท าการศึกษาจากการคน้ควา้ทางเอกสาร การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูพ้กั ผูป้ระกอบกิจการหอพกั และพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ในขอบเขต
พื้นท่ี คือ อ าเภอเชียงราย และอ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย   
  จากการศึกษาพบว่าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 มีความ
แตกต่างจากพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2507 เช่นในเร่ืองการแบ่งประเภทของหอพกั  คุณสมบติัของผู ้
ประกอบกิจการหอพกัและผูจ้ดัการหอพกั  การช าระเงินค่าเช่าล่วงหน้า อตัราค่าธรรมเนียม ตลอดจน
อ านาจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายหอพัก เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้
พระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 ต่อผูป้ระกอบกิจการหอพกั ผูพ้กัอาศยัและพนกังานเจา้หนา้ท่ี ดงันั้น 
งานวิจยัน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 เช่น การให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพกัตอ้งประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการควบคุม (1) อตัรา
ค่าเช่าหอพกั (2) อตัราค่าใชไ้ฟฟ้าต่อหน่วย และ (3) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพกัรวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและเศรษฐกิจในแต่ละพื้นท่ี  การ 
แกไ้ขบทบญัญติัมาตรา 10 เร่ืองการเก็บค่าเช่าล่วงหนา้ การแกไ้ขบทบญัญติัตามมาตรา 52 ให้ขยาย
อายุใบอนุญาตผูจ้ดัการหอพกั และให้ปรับอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพกั
รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ แบบอตัราขั้นบนัไดตามจ านวนหอ้งพกัของหอพกั เป็นตน้ 
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  Research on The Enforcement problem of  Dormitory Act B.E.2558 in Chiangrai  
Province this. The objective of the study is to know the rules and conditions of Dormitory Act 
2 5 5 8  and issues of business operators and residents in Dormitory Enforcement Act of 2 5 5 8 , 
including a dormitory of the local administration to availability. the powers and duties under the 
law, dormitories 2 5 5 8  to find ways to improve law enforcement dormitory 2 5 5 8  by way of 
studies and research papers. Using a questionnaire and in-depth interviews from the dormitory. 
Enterpreneur hostels And the relevant competent scope is in Phan district of Chiang Rai and 
Chiang Rai. 
  The study found that the terms and conditions of Dormitory Act 2558 is different from 
the law of 2507 as a dormitory in an assortment of dorm. Features of the operator and manager of a 
Dormitory. Payment in advance fees As well as the powers of the authorities responsible for law 
enforcement causes problems Dormitory etc. Act 2558 to operate a Dormitory. Residents and 
officials, so this work objective is suggest the develop of  Enforcement Act of 2558, such as 
dormitories. The Committee Encouraging Corporate Dormitory announced guidelines for the 
control of (1) Rental rates Dormitory (2) The power unit, and (3) the license fee as well as 
Dormitory fees. In line with the cost of living and the economy in the area to fix the provisions of 
Section 10 of the fee in advance. Amendments to the provisions of Article 52 to extend the 
license manager dormitory. And to increase the license fee, Dormitory fee and other. A sliding 
scale based on the number of dorm rooms and so on. 
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 การวิจยัเร่ืองปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.2558 ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณส านักวิชานิติศาสตร์ ส านักวิจัยและพัฒนา  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงรายท่ีไดใ้หโ้อกาสและทุนสนบัสนุนงานวิจยัเร่ืองน้ี  รวมทั้งขอขอบคุณผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ ล้ีตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายท่ีไดใ้ห้การสนับสนุน
และค าปรึกษาตลอดการท าวจิยัจนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

คณะผูว้ิจยัหวงัวา่ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการใช้กฎหมาย
ใหเ้กิดประโยชนก์บัสังคมอยา่งสูงสุดและย ัง่ยนืต่อไป   
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