
ด่วนมาท
สำนกังานสง่เสรมิการปกครอง 
ทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์
ศาลากลางจงัหวดัอตุรดติถ ์
ถนนประขานมิติร อต ๕๓๐๐๐

J>d พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรือ่ง การสำรวจหอพกัทีไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกัและไมไ่ดรั้บใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกั 
เรยีน ทอ้งถิน่อำเภอทกุอำเภอ และ,นายกเทศมนตรเีมอืงอตุรดติถ์
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑. สำเนาหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ท่ี มท ๐๘๐๔.๖/ว ๗๙๑

ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสำรวจหอพกัจดทะเบยีนและไมจ่ดทะเบยีนตามพระราขบญัญตัหิอพกั พ.ศ. ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ฉบับ
ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่แจง้วา่ ไดร้บัแจง้จากกรมกจิการเดก็และเยาวชน  

ในฐานะฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการหอพกัวา่ ไดป้รบัเปลีย่นแนวทางการสำรวจหอพกัทีไ่ดร้บั 
ใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกัและไมไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกั และรายงานผลการดำเนนิงาน 
ตามพระราขบญัญตัหิอพกั พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเตมิใหส้ง่ขอ้มลูทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสเ์บเ็นการกรอกขอ้มลู 
ผา่นระบบออน'ไลน ์ G oogle Form ปลีะ ๒ คร้ัง คือ รอบ ๖ เดอืน ในเดอืนตลุาคม -  มนีาคม และรอบ 
๑๒ เดือน ในเดอืนเมษายน -  กนัยายน รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑

สำนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดตืสพ์จิารณาแลว้ เหน็วา่ เพือ่ใหก้ารกรอก 
ขอ้มลูในสว่นของการสำรวจหอพกัทีไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกัและไมไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบ 
กจิการหอพกั ผา่นระบบออน'ไลน ์ รอบ ๖ เดอืน ในเดอืนตลุาคม ๒๕๖๓ -  มนีาคม ๒๕๖๔ ประกอบดว้ย 
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบลว้น จงึแจง้สำนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่อำเภอทกุอำเภอเพือ่ใหแ้จง้องคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ที ่ แจง้เทศบาลเมอืงอตุรตติถ ์ใหส้ำรวจหอพกัทีไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการ 
หอพกัและไมไ่ดรั้บใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกั ตามแบบฟอรม์ทีก่ำหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๒) แลว้จดัสง่ให ้
สำนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั ภายในวนัที ่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ ือ่จะไดร้วบรวม 
เปนีภาพรวมของจงัหวดัและดำเนนิการกรอกขอ้มลูผา่นระบบออนไลน ั Google Form ต่อไป

จงึเรยีนมาเพือ่ดำเนนิการตอ่ไป
ขอแสดงความนบัถอื

(บาย่รีชญธัวัข อจํฟย้จคัใท) 
N ท้องถ่ินจังททัดอุครติคส์

กลุม่งานกฎหมายระเบยีบและเรือ่งรอ้งทกุข์
โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๘๕
ผูป้ระสานงาน นายอาณตั ิ จึนะ โทร. ๐๘ ๒๗๙๑ ๘๒๙๖



ท่ี มห ๐๘๐๔.๖/ว ร'ไ/'ะท่ีร
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ถนนนครราซสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

พ  เมษายน ๒๕๖๔
เรือ่ง การสำรวจหอพกัทีไ่ดร้บัอนญุาตประกอบกจิการหอพกัและไมไ่ดร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกั 

และรายงาบผลการดำเนนิงานตามพระราชบญัญติัหอพกั พ.ค. ๒๕๕๘ ใบรูปแบบออนไลน์
เรยีน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๖/ว ๑๕๑๐ ลงวับท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ด่วนมาก ท่ี พน ๐๓๐ร/'๓ท๒๔ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๖๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑โดยขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการสำรวจหอพักท่ีจดทะเบียน 
และไม่จดทะเบียนและการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดและการกำหนด 
ค่าไฟฟา้และค่า'นาประปาในระเบียบประจำหอพกัอย่างรอบคอบ เพือ่แจ้งมติด้งกล่าวให้คณะกรรมการส่งเสรีม 
กจิการหอพกัจังหวัดพจิารณาดำเนนิการต่อไป น้ัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้รับแจ้งจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนใบฐานะฝ่ายเลขานุการว่า 
เพือ่ใหก้ารทำงานสอดคลอ้งกบันโยบายดจิทิลัชองรฐับาลใบการนำเทคโนโลยดีจิทึลัมาใขใ้นการปฏบิตังิาน 
และจัดเก็บข้อมูล จึงได้ปรับเปล่ียนแนวทางการสำรวจหอพักท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับ 
ใบอนญุาตประกอบกจิการหอพกัและการรายงานผลการดำเนนิงานตามพระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จากเดิมใหส้ง่ขอ้มูลทางไปรษณย์ีอิเล็กทรอนกิส ์ เป็นการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ Google Form แทน 
โดยกรอกแบบฟอร์มการสำรวจหอพักท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับในอนุญาตประกอบ 
กจิการหอพกัและรายงานผลการดำเนนิงานตามพระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน 
QR Code ปลีะ๒คร้ัง คือ รอบ ๖ เดือนในเดือนตุลาคม -มีนาคมของปีบีจจุบันส่งภายในสัปดาห์ท่ีลองของเดือนเมษายน 
ของปีปีจจุบัน และรอบ ๑๒ เดือน ในเตือนเมษายน -  กันยายนของปีบีจจุบันส่งภายในสัปดาห์ท่ีสองของเดือนตุลาคม 
ของปีบีจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา
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รองอริบติ ปฏิบัติร";ขก'ร่แท้น๊ 
อธิ'บดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กองกฎหมายและระเบยีบทอ้งถ่ิน 
กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ ๒ 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖ 
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖



แบบสำรวจหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล..............................................

□  (รอบ ๖  เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -  มีนาคม ๒๕๖๔)
□  (รอบ ๑๒ เดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๔ -  กันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนท่ี ๑ หอพักท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
๑.๑ หอพกัเอกซนหญงิทีจ่ดทะเบยีน จานวน.............. หอ
๑.๒ หอพกัเอกซนชายทีจ่ดทะเบยีน จำนวน..............หอ
๑.๓ หอพกัเอกซนรวมทีจ่ดทะเบยีน จำนวน.............. หอ

หมายเหต ุ ะ มกีารจดทะเบยีนถกูตอ้ง แตม่กีารอยูร่วมกนัของผูพ้กัชายและหญงิซึง่อยูห่อพกัเอกซนเดยีวกนั
๑.๔ หอพกัสถานดกีษาหญงิทีจ่ดทะเบยีน จำนวน..............หอ
๑.๕ หอพกัสถานดกีษาชายทีจ่ดทะเบยีน จำนวน.............. หอ

ส่วนท่ี ๒ หอพักท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
๒.๑ หอพกัเอกซนหญงิทีไ่มจ่ดทะเบยีน จำนวน.............. หอ
๒.๒ หอพกัเอกซนชายทีไ่มจ่ดทะเบยีน จำนวน.............. หอ
๒.๓ หอพกัรวมทีไ่มจ่ดทะเบยีน จำนวน..............หอ

หมายเหต ุ ะ หอพกัรวม หมายถงึ มผีูพ้กัหญงิและผูพ้กัซายอยูใ่นหอพกัเอกซนเดยีวกนัโดยไมจ่ดทะเบยีน
๒.๔ หอพกัเอกซนทีไ่มจ่ดทะเบยีน จำนวน..............หอ
๒.๕ หอพกัสถานดกีษาทีไ่มจ่ดทะเบยีน จำนวน..............หอ

ลงซือ่..............................................................
( ........ .......... .....................................................)

ตำแหนง่..........................................................
ผูร้ายงาน

วนัที่.......... / ......................../ ............


