ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทาน
“ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทาน”
โดยอาจารย์ณรงค์ โยธนัง วิทยากรจากกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สรุปได้ดังนี้
1. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484
ขอทาน หมายถึง
(กริยา) คือ ขอเงินหรือสิ่งขอเลี้ยงชีวิต, หากินทางขอสิ่งที่ผู้อื่นให้
(นาม) คือ เรียกยุคลคลที่หาเลี้ยงชีพอย่างนั้นว่าขอทาน
ห้ามมิให้บุคคลใดทาการของทาน
คานิยามการขอทาน
* การขอทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมิได้ทาการงานอย่างใด หรือให้ทรัพย์สินสิ่งใดตอบแทน และมิใช่
เป็นการขอกันในฐานญาติมิตรนั้น ให้ถือว่าเป็นการขอทาน
* การขับร้อง การดีดสีตีเป่า การแสดงการเล่นต่างๆ หรือการกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกัน
นั้น เมื่อมิได้มีข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บค่าฟังค่าดู แต่ขอรับทรัพย์สินตามแต่ผู้ฟังผู้ดูจะสมัครใจให้
นั้นถือว่าเป็นการขอทาน
* การปฏิบัติอันเป็นกิจวัตรตามลัทธิศาสนาไม่ถือว่าเป็นการขอทาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจและพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความตลอดถึง
บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
การดาเนินการกับคนขอทาน
1) เมื่อมีการสอบสวนแล้วพบว่า ผู้ทาการขอทานเป็นคนชราภาพหรือเป็นคนวิกลจริต พิการ หรือ
เป็นคนมีโรค ซึ่งไม่สามารถประกอบการอาชีพอย่างใด และไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอื่น ทั้งไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดู ก็
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์
2) และหากสอบสวนแล้ ว พบว่ า ผู้ ที่ ท าการขอทานไม่ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ก็ ใ ห้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่สั่งให้ไปติตดต่อกับสานักงานจัดหางานของรัฐบาล เพื่อได้รับความช่วยเหลือจากสถานที่ดังกล่าวนั้นต่อไป
3) เมื่อพนั กงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ไปติดต่อกับส านักงานจัดหางานของรัฐ บาลถ้าภายในกาหนด
สามสิบวัน หากไม่ไปติดต่อกับสถานที่ตามคาสั่ง ไปติดต่อแล้วแต่ไม่ยอมรับการช่วยเหลือโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
ได้รับการช่วยเหลือแล้วได้ละทิ้งการช่วยเหลือนั้นเสียก็ดี หรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมทาการงาน
4) ปรากฏว่าผู้นั้นได้กระทาการขอทานอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปยังแหล่งประกอบการงาน
ตามนัยแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานให้ผู้ไร้อาชีพ
การดูแลคนขอทาน
1) ผู้ที่ถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์นั้นอยู่ในอานาจการควบคุมของอธิบดี อธิบดีอาจมอบหมายให้
ข้าหลวงประจาจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอานาจควบคุมต่อไปได้
2) หากผู้ที่ถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์นั้นมีอาศัยและทางดารงชีพพอสมควรแก่อัตตภาพ ให้อธิบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาปล่อยตัวไป
3) ถ้าบุคคลผู้เป็นโรคเรื้อน วัณโรค หรือโรคติดต่ออันตรายจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เป็นที่พอใจ
ด้วยว่า ได้พ้นเขตระยะติดต่อแพร่หลายแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาปล่อยตัว
4) ถ้าผู้ที่ถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์หรือที่อื่นใดเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคหรือโรคติดต่ออันตราย
ให้แยกการควบคุมผู้นั้นไว้เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่หลายและติดต่อ
5) ให้อธิบดีตราข้อบังคับกาหนดวินัยในการดูแลคนขอทานให้มีความประพฤติดีขึ้น

-2บทลงโทษ
โทษทางวินัยจะทาได้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ ดังต่อไปนี้ คือ
- ขังหรือขังห้องมืด (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
- ติดหรือลดประโยชน์อันจัดขึ้นเพื่อดาเนินการควบคุม
ผู้ที่ถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์หรือที่อื่นใด ไม่ไปหรือหลบหนีจากสถานที่นั้น มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจา
2. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ...
1) ห้ามมิให้มีการขอทานหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือหรับไม่เกิน 1
เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2) คนขอทานที่ไม่สามารถเหลือตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุคนพิการ คนวิกลจริตหรือคนมีโรค
พึงได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ และได้รับการยกเว้นโทษ แต่หากไม่ไปหรือหลบหนีจากสถานสงเคราะห์ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3) การเล่นดนตรีหรือการแสดงความสามารถไม่ถือว่าเป็นการขอทาน
4) ผู้ประสงค์จะเล่นหรือแสดงที่ใดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
กาหนดหลักเกณฑ์หรือวางระเบียบเกี่ยวกับสถานที่ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ และการเล่นหรือการแสดงความสามารถ
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ ลักษณะหรือประเพณีท้องถิ่นได้ กรณีไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
5) ผู้แสวงหาประโยชน์โดยใช้ จ้าง วาน สนับสนุน ยุยงส่งเสริมหรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่น
ขอทาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ถ้าการกระทาความผิดข้างต้นกระทาต่อผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่าย คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
หญิงมีครรภ์ ฯลฯ หรือมีการนาผู้อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานในราชอาณาจักร ฯลฯ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ยกเว้นการกระทาระหว่างบุพการี และผู้สืบสันดานโดยมิได้มี
ลักษณะเป็นการบังคับหรือขู่เข็ญ
6) กาหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ประกอบด้วยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยตาแหน่งอื่นอีกจานวน 10 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่รั ฐ มนตรี แ ต่งตั้ งจ านวน 7 คน โดยมีอธิ บ ดี กรมพัฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ การ เป็นกรรมการและเลขานุก าร และ
ข้าราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอีกไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
7) กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่เสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานรวมทั้งการดาเนินการกับผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน
8) ก าหนดให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และส่ ง ตั ว ไปยั ง สถาน
สงเคราะห์ ในกรณีที่คนขอทานเป็นคนต่างด้าวให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
*********************

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558”
โดยอาจารย์วัชรวิชย์ สุขวัฒนภิรมย์ ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
1. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีผลบังตับใช้เมื่อพ้นกาหนด 120
วันนับแต่วันประกาศ จึงมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
นิยาม
“หอพัก” หมายความว่า สถานที่ที่รับผู้พักตาม พ.ร.บ.นี้เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า
“ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงการปริญญาตรี และมี
อายุไม่เกิน 25 ปี
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ” หมายถึง กฎหมาย 4 ฉบับ ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ” หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และ อปท.อื่นตามที่
กฎหมายกาหนด ยกเว้น อบจ.
“นายทะเบียน” ของเทศบาลคือ นายกเทศมนตรี
การรักษาการและการกาหนดค่าธรรมเนียม
1) ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียม ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และออกประกาศกาหนดแบบบัตรประจาตัวนายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 5)
3) บุคคลใดจัดสถานที่เพื่อรับผู้พักอาศัยโดยเก็บค่าเช่า ให้ถือว่าบุคคลนั้นประกอบกิจการหอพัก (ม.6)
4) หอพักมี 2 ประเภท ได้แก่ หอพักชาย และหอพักหญิง
5) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อื่นๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
6) การรับผู้พัก ผู้ประกอบกิจการต้องทาสัญญาเช่าเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการประกาศ
(มาตรา 9)
7) เงินค่าเช่าล่วงหน้าเรียกเก็บได้ไม่เกิดอัตราค่าเช่า 3 เดือน โดยนาเงินดังกล่าวชาระเป็นค่าเช่า 3
เดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า
8) เงินประกันอาจเรียกเก็บไม่เกิดอัตราค่าเช่า 1 เดือน
10) ผู้ประกอบกิจการต้องคืนเงินประกันให้แก่ผู้พักในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
หอพักสถานศึกษา
1) สถานศึ ก ษาจะประกอบกิ จ การหอพั ก ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากนายทะเบี ย น และหอพั ก
สถานศึกษา ได้รับบกเว้นค่าธรรมเนียม
2) หอพักสถานศึกษา ต้องประกอบไปด้วย
- ชื่อและประเภทของหอพัก
- สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก

-2- ห้องนอน ห้องน้า และห้องส้วม
- สถานที่สาหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พัก
- ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย
3) ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การหอพักสถานศึ กษาสิ้ นผลเมื่อผู้ ประกอบกิจ การหอพัก ถูกเพิ กถอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือเลิกกิจการ
หอพักเอกชน
1) การประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
2) หอพักเอกชน ประกอบด้วย
- ชื่อและประเภทของหอพัก
- สถานที่สาหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน
- จานวนห้องพัก
- สิ่งอานวยความสะดวกอื่นสาหรับผู้พัก
- สถานที่ตั้ง
- ระบบสาธารณูปโภค
- สิ่งแวดล้อม
- ระบบการรักษาความปลอดภัย
- สุขลักษณะของหอพัก ห้องน้า ห้องนอน ห้องน้า และห้องส้วม
3) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
4) คุณสมบัติ คือ ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในราชอาณาจักร อายุไ ม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นคนไร้
ความสามารถ หรือไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่เคยได้รับโทษคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาผลเกี่ยวกับเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญาฯ (มาตรา 35)
5) ให้ รับ ผู้ พักเฉพาะผู้ อยู่ร ะหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไม่สู งกว่าปริญญาตรี เว้นแต่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
- มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
- การขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ
- เมื่อยื่นขอแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นอยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจะกว่าจะมีคาสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่อ
7) การโอนใบอนุญาต ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
8) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแก่ความตาย และทายาทมีความประสงค์ดาเนินการต่อให้
ยื่นขอต่อนายทะเบียนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้กอบการถึงแก่ความตาย
9) หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาจได้รับสิทธิประโยชน์และการ
สนับสนุน (มาตรา 41)
ผู้จัดการหอพัก ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีผู้จัดการหอพัก (หอพักหญิงต้องเป็นผู้จัดการผู้หญิง ) มี
สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ ฯลฯ (มาตรา 51)
1) ผู้จัดการหอพักสถานศึกษา ต้องได้รับการแต่งตั้ง และต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15
วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
2) ผู้จัดการหอพักเอกชน ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีอายุ 2 ปี
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