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เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายโรงแรม  
นายรณภพ  เวียงสิมมา

๑

ความเปนมา 
   พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดประกาศบังคับใชมาเปนเวลานาน และมี

บทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจบุัน ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจโรงแรม

ไดพัฒนาและขยายตัวมากยิ่งขึน้  ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม

และกําหนดหลกัเกณฑในการประกอบธุรกิจโรงแรมใหเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแตละ

ประเภท จึงจาํเปนตองยกเลิกพระราชบัญญัติโรงแรม พทุธศกัราช ๒๔๗๘ 
๒
 และประกาศบังคับใชพระราชบญัญัติ

โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
๓
 เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจโรงแรมในยุคปจจุบัน 

ความหมายของโรงแรม 
   ปจจุบันมีการประกอบธุรกิจการใหบริการทีพ่ักในรูปแบบและลักษณะตางๆ มากมายและมี

แนวโนมที่จะมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเตบิโตทางภาคธุรกิจการทองเทีย่ว  ซ่ึงรูปแบบการ

ใหบริการดานที่พักแรมในปจจุบันมีชื่อเรียกที่หลากหลายและรูปแบบที่พกัที่แตกตางกัน เชน  Resorts , 

Service Apartment, Mansion , Inn , Motel ,Guesthouse , Home stay , แพพัก เรือสาํราญ กระโจมหรอืเตนท 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่พักของทางราชการที่มีการใหประชาชนทั่วไปเชาพักได เชน ที่พัก

ของมหาวิทยาลัยตางๆ  ทําใหเกิดความสับสนวากิจการทีพ่ักแรมประเภทใดบางที่เปนโรงแรมหรือไมเปนโรงแรม

ตามกฎหมาย  

   พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔ ไดใหความหมายของคําวา “โรงแรม” ไวให

หมายถึง ”สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการธรุกิจเพื่อใหบรกิารที่พักชั่วคราว  สําหรับคนเดินทาง

หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  และไดยกเวนสถานที่พกัไมเปนโรงแรมไว ๓ ลักษณะ คือ  

   (๑) สถานที่พกัของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจองคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อ

การกุศล หรือการศึกษา ที่มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  สถานที่พักประเภทนี้หากพบวามี

การนํารายไดหรือกําไรมาแบงปนกันเมื่อไหรก็ถือวาเปนโรงแรม   

   (๒) สถานทีพ่กัที่ที่คิดคาบริการเปนรายเดือนขึ้นไป การยกเวนตาม (๒) นี้ เนนการคิด

คาบริการใหเชาที่พัก หากคิดเปนรายเดือน รายป ก็ไมเปนโรงแรม แตหากคิดคาบริการต่ํากวารายเดือนลงมา เชน ราย

สัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรอืคิดคาบริการปนกันทั้งรายเดือนและต่ํากวารายเดือน ก็จะถือวาเปนโรงแรมตองขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย  

   (๓) สถานที่พกัอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง กฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีที่จะกําหนดยกเวน

สถานที่พักประเภทใดบางไมใหเปนโรงแรมตามกฎหมาย โดยจะตองออกเปนกฎกระทรวงเทานั้น  

                                                  
๑

 นิติกร ๗ว สํานกัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

๒
 ยกเลิกพระราชบญัญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ , พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ , พระราชบัญญัตโิรงแรม (ฉบับท่ี ๓)  

  พุทธศักราช ๒๔๙๕ ,  พระราชบัญญตัิโรงแรม (ฉบบัท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๕๐๓ 
๓

 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลบังคบัใชตั้งแตวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป [รก.๒๕๔๘ /๗๐ก/๑๒๑/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ] 
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   สรุป องคประกอบของโรงแรมได ดังนี้  

   (๑) เปนสถานที่พัก    

   (๒) มีวัตถุประสงคในทางธรุกิจ   

   (๓) สาํหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด 

   (๔) เรยีกเก็บคาที่พักต่ํากวาเดือน 

   หากครบองคประกอบทั้งสี่ประการ จึงถือเปนโรงแรมและตองยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗  

การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
  การประกอบธุรกิจใหบริการที่พักหากเขาขายเปนโรงแรมตามนิยามของกฎหมายแลว ตองขอ

อนุญาตและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกอนจึงจะประกอบกิจการได 
๔
  มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 

ซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรอืปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีโทษปรับรายวันอีกวันละไม

เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
๕  เวนแตโรงแรมเปดดําเนินกิจการมากอนหรือในวันที่ ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใหประกอบธุรกิจตอไปได โดยตองมายื่นคําขออนุญาตตอนายทะเบียนภายใน ๑ ป นับแต

วันที่กฎกระทรวงกําหนดประเภทโรงแรม หลกัเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม

มาตรา ๑๓ มีผลใชบังคับ 
๖ โดยไมมีความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ แตอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ได เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย

วาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

เปนตน 

คุณสมบัติผูขออนุญาต 
  ผูขอรับใบอนุญาต ตองมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๖ ดังตอไปนี้  
  (๑) มีอายุไมต่าํกวายี่สิบปบริบรูณ 

  (๒) มีภูมิลาํเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย 

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๕) ไมเคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                  
๔

 มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดประกอบธรุกจิโรงแรม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบยีน การขอใบอนุญาตและการออกใบอนญุาต  

ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการที่รฐัมนตรีประกาศกาํหนด 
๕

 มาตรา ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรบัไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม

เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
๖

 มาตรา ๖๓  ผูใดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรบัใบอนุญาตอยูกอนหรอืในวนัท่ีพระราชบญัญตัน้ีิใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจโรงแรม

ตอไป ตองยื่นคาํขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบยีนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ ใชบังคบั เม่ือไดยื่นคําขอรบัใบอนุญาต

แลวใหนายทะเบียนรับคําขอดังกลาวเพือ่ดําเนินการตอไปตามพระราชบญัญัตน้ีิ และใหผูน้ันประกอบธรุกิจโรงแรมตอไปไดจนกวาจะไดรบัแจงการไม

อนุญาตจากนายทะเบียน 
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  (๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมาย 

วาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย วาดวยการปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี 
  (๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 

  (๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอ่ืนที่มิใชเหตตุาม (๖) 

แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
  ถาผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนผูจัดการ ผูจัดการหรือผูแทน

ของนิติบุคคล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังกลาวขางตน และตองไมเคยเปนหุนสวนผูจัดการ 

ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๘) 

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต 

  การยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนทองที่อันเปนที่ตั้งของ

โรงแรม ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขออนุญาตได ณ ศูนยบริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนน

นครสวรรค นางเลิ้ง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๘๒-๓๗๕๑ ในจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอ

อนุญาต ได ณ ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอทองที่ที่อันเปนที่ตั้งของโรงแรม ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต 
  กรณีเปนบุคคลธรรมดา 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (๒) สาํเนาทะเบียนบาน 
  (๓) หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน) 

  (๔) แบบแปลน แผนผัง พรอมรายการประกอบแบบแปลนแผนผังอาคารโรงแรมที่วิศวกร และ

สถาปนิก ผูไดรับอนุญาตตามกฎหมายลงชื่อรับรอง 
  (๓) สาํเนาเอกสารสิทธใินที่ดนิหรือหนังสือแสดงสิทธิการใชที่ดิน 
  (๔) กรณีโรงแรมตั้งอยูในเขตการบังคับใช พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใหยื่น

สําเนาใบอนุญาตใบอนุญาตกอสรางอาคาร (อ.๑) (กรณีขอดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร) 
  (๕) แผนที่ตั้งโรงแรมโดยสังเขป  
  (๖) ภาพถายอาคาร (กรณีขอดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร) 
  (๗) รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการแลว  
กรณีโรงแรมที่มีหองพัก ๘๐ หองขึ้นไป

๗ หรอื โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่

คุมครองสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ตองจัดทําและ

เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ที่ผานความเห็นชอบตามกฎหมายดังกลาวแลว 
๘
   

                                                  
๗ ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ     

    หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี  ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๓๙ 
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  กรณีเปนนิติบุคคล 
  (๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นายทะเบียนรับรองไมเกิน ๖ เดือน นับถึง

วันยื่นขออนุญาต) 
  (๒) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล) 
  (๓) เอกสารเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาตาม (๓) – (๗) 

ขั้นตอนการพิจารณา 
 เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขออนุญาตพรอมดวยเอกสารหลักฐานครบถวนใหดําเนินการขั้นตอนที่

กระทรวงมหาดไทยวางแนวทางปฏิบัติไวตามหนังสือที่ หนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๙๕๒ ลง

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดังนี้ 
 ๑.  ตรวจสอบคุณสมบัติผูขออนุญาต 
  (๑) ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖  
  (๒) ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีผูขออนุญาตเปน

คนตางดาว)  
 ๒.  ตรวจสอบอาคารและสถานที่ตั้ง  
  (๑) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ

มาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแตละประเภทที่กําหนดในกฎกระกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓
๙
  

  (๒) ที่ดินและอาคารที่ใชเปนโรงแรมตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

หรือมีสทิธิครอบครองหรือใชประโยชนที่ดินและอาคารดังกลาว เชน สทิธิในการเชา การยนิยอมใหใชประโยชนใน

ที่ดินและอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม เปนตน 
  (๒) ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

และขอบัญญัติทองถ่ิน (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูตรวจสอบตามแนวหนังสือ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๙๕๒ ลง

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖) 

  กรณีอาคารโรงแรมตั้งอยูนอกเขตควบคุมอาคาร และอาคารโรงแรมไมมีลักษณะเปนอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ  ซ่ึงไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  นายทะเบยีนไมอาจ

สงแบบแปลนแผนผังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคารได และไมอาจเรยีก

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.๑) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร  

(แบบ อ.๕) หรือใบรับอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ  อ.๖)ได เชนเดียวกัน  

  ดังนั้น เพื่อใหไดรับความเชื่อถือวาอาคารโรงแรมดังกลาวมีความมั่นคง แข็งแรงหรือไม   

นายทะเบียนอาจใชดุลพินิจเรยีกหนังสือใบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  โดยผูที่ไดรบัใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

                                                                                                                                                            
๘

 ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

    แหงชาติ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
๙

 กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๓ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สถาปตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ มาประกอบการพิจารณาได ๑๐   
  (๓) ตรวจสอบตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๖๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕  

ขอ ๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดังนี้ 

       ๑)  อาคารที่ใชเปนหองพกั ตองเปนอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็ก หรืออาคารอ่ืนที่มีลักษณะ

มั่นคง แข็งแรง สวนจํานวนชั้นและหองพักตองเหมาะสมกบัสภาพแหงทองถ่ิน ทั้งนี้ ตองมีวัตถุประสงคเพื่อใช

สําหรับเปนที่พกัผูเดินทางหรอืนักทองเที่ยวโดยแท และไมมีลักษณะหรือพฤติการณอันสอไปในทางเปนแหลง 

มั่วสุมหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
       ๒)  สถานที่ตั้งตองไมอยูใกลสถานที่ราชการ โรงเรยีน สถานศึกษา วัด สถานที่ สาํหรับ 

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  สถานรักษาพยาบาลผูปวยหรอืโรงพยาบาล  ในรัศมี  ๑๐๐ เมตร และตองตั้งอยู 
ในสถานที่มีความเหมาะสม สะดวกแกการตรวจตราควบคุมของทางราชการ  
             การวัดระยะ ๑๐๐ เมตร ใหวัดระยะหางระหวางแนวเขตที่ดินของโรงแรมกับแนวเขต

ที่ดินของสถานที่ราชการ โรงเรียน ฯลฯ 
๑๑

   และหากมีการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในรัศมี ๑๐๐ เมตร 

จากสถานที่ดังกลาวขางตน กระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการพจิารณา 

ผอนผันหลักเกณฑดังกลาวได โดยใหพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน และไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

หรือไมสงผลกระทบตอสถานที่ดังกลาว 
๑๒

       ๓) เสนทางเขา ออก จะตองไมมีปญหาเกี่ยวกับการจราจร 

       ๔) สถานที่จอดรถ โรงแรมตองมีสถานทีจ่อดรถ กลับรถ เพียงพอสมดุลกับจํานวน 

หองพักโดยสถานที่จอดรถตองอยูแยกสวนออกตางหากจากบริเวณหองพักไมใหปะปนกัน  และไมมีทาง 
สําหรับใหรถแลนผานบริเวณหองพักแตละชั้น 
           เมื่อไดรบัผลการตรวจสอบครบถวนใหอําเภอ/ก่ิงอําเภอ รวบรวมเอกสารหลักฐานพรอม

ความเห็นเสนอตอนายทะเบียน และใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกใบอนุญาต หรือไมออกใบอนุญาต

พรอมดวยเหตผุลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับผลการพิจารณาจากหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ (มาตรา ๑๘ )   

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ อยูระหวางการ

พิจารณากําหนดแบบ ดังนั้น ใหใชแบบใบอนญุาตเปดโรงแรม (ร.ร.๕) 
๑๓

  เดิม  โดยกําหนดใหใบอนุญาตฉบับหนึ่ง

ใหใชกับโรงแรมที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาตเทานั้น และใหมอีายุ ๕ ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
๑๔

 การนับอายุ

ใบอนุญาตใหเริม่นับตั้งแตวันทีน่ายทะเบยีนอนุญาต หรือหากเปนการตออายุใบอนุญาตใหนับตอจากใบอนุญาตเดมิ 

การตออายุใบอนุญาต 

                                                  
๑๐

 ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๐๗.๑/๑๔๒๗๘ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๔๖ 

๑๑
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๗/๖๙๔๔ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๓๓ 

๑๒
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท ๐๓๐๗.๑/ว ๕๐๑๒ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

๑๓
 กฎกระทรวง(ฉบบัท่ี ๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงแรม พุทธศกัราช ๒๔๗๘ 

๑๔ มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชกับโรงแรมที่ระบุช่ือไวในใบอนุญาตเทานั้น และใหมีอายุหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
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  การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยืน่คําขอแลวใหถือวา 

ผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
๑๕  

  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงแรมมลีักษณะถูกตองตามทีกํ่าหนด ใหนายทะเบียนตออายุ

ใบอนุญาตให หากมีกรณีทีไ่มถูกตอง ใหนายทะเบียนสั่งใหแกไขใหถูกตองโดยกําหนดระยะเวลาใหชัดเจน      

เมื่อแกไขแลวใหตออายุใบอนุญาตใหได  หากไมแกไขภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดใหมีคําสั่งไมตออายุ

ใบอนุญาต 

  กรณียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลากอนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากไดมายื่น 

ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนด และการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมในระหวางนั้น ใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต โดยเมื่อนายทะเบียน 

อนุญาตจะตองเสียคาปรับเพิม่อีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต หากพนกําหนด ๖๐ วันตอง

ดําเนินการเสมอืนขออนุญาตใหม (มาตรา ๒๑) การเสียคาปรับเพิ่มในกรณีนี้มิใชโทษปรบัตามกฎหมายอาญา 
นายทะเบียนสามารถปรับชําระคาปรับเพิ่มไดเอง โดยไมตองสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบแตอยางใด 

การโอนใบอนุญาต 
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูรับใบอนุญาตเพราะการอนุญาตตอง

พิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาตเปนการเฉพาะ แตเนื่องจากมกีฎหมายบัญญัติในเรื่อง

การโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไวใหสามารถโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๖ ได เมื่อไดรับอนุญาตจากนายทะเบยีน ดังนั้น หากผูประกอบธุรกิจโรงแรมตองการโอน

ใบอนุญาตใหแกผูใด ก็สามารถยื่นคําขอตอนายทะเบียนได การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรับ

โอนใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขออนุญาตใหม  

  ถานายทะเบียนอนุญาตใหนายทะเบียนสลักหลังขอความที่อนุญาตไวในใบอนุญาต และหมาย
เหตุไวในทะเบยีนดวย

๑๖

การรับโอนใบอนุญาตกรณีผูประกอบธุรกิจโรงแรมตาย 
  นอกจากการโอนใบอนุญาตในกรณีปกติทางธรุกิจแลว กฎหมายยังไดกําหนดใหการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมสามารถประกอบธุรกิจไดตอเนื่องแมกรณีผูประกอบธุรกิจถึงแกความตาย หากทายาทมีความ

ประสงคจะดําเนินธุรกิจโรงแรมตอไป ก็ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีทีม่ีทายาทหลายคนใหทายาทตกลงกัน ตั้งทายาทคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ ยื่นคําขอตอนายทะเบียนเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตาย หากทายาทไมประสงคจะประกอบธุรกิจโรงแรมตอไปโดยไมยื่นคําขอภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหใบอนุญาตสิ้นอายุลงนับแตวันที่ผูประกอบธุกิจโรงแรมถึงแกความตาย 
ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖  

ใหนายทะเบียนอนุญาตแกผูยื่นคําขอ การอนุญาตใหนายทะเบียนบันทึกการอนุญาตไวดานหลังใบอนุญาต 

                                                  
๑๕

 มาตรา ๒๑  การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอแลวใหถือวาผูยื่นคาํขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาต

จนกวาจะมีคําสั่งถึงท่ีสุดไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

๑๖
 กฎกระทรวงออกตาม พระราชบญัญัตโิรงแรม พุทธศกัราช ๒๔๗๘ ขอ ๗ 
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ในระหวางระยะเวลาขอรับโอนใบอนุญาต ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ซ่ึงเปนผูยื่นคําขอรับ

โอนใบอนุญาต เขาประกอบธรุกิจโรงแรมโดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเสมือนผูประกอบธุรกิจโรงแรม  

ทั้งนี้ จนกวานายทะเบียนจะมคํีาสั่งไมอนุญาต 
(การรับโอนใบอนุญาตกรณีนี้ นอกจากตรวจสอบคุณสมบัตแิละลักษณะตองหามของผูรับโอน ทายาทหรอื

ผูจัดการมรดกแลว ควรตรวจสอบหลักฐานการเปนทายาท บันทึกตกลงใหทายาทผูใดผูหนึ่งเปนผูรับโอน

ใบอนุญาต  คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาลดวย) 
  ถานายทะเบียนอนุญาตใหนายทะเบียนสลักหลังขอความที่อนุญาตไวในใบอนุญาต และหมาย
เหตุไวในทะเบยีนดวย  

การเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม 
ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ประสงคจะเลิกกิจการในระหวางอายุใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาต

หมดอายุ จะตองแจงใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน  เมื่อไดรับแจงใหนายทะเบยีนพิจารณาและ

มีคําสั่งวาจะควรอนุญาตใหเลกิไดเมื่อใด ภายใตเงื่อนไขและวิธีการอยางใด  ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงประโยชนและ

สวนไดเสียของผูพักเปนหลัก (มาตรา ๒๗) ดังนั้น การที่นายทะเบียนจะอนุญาตใหเลิกกิจการก็ตองพิจารณาไป

ในทางคุมครองสิทธิของผูเขาพักเปนหลัก เชน อนุญาตใหเลิกไดโดยตองวางเงื่อนไขใหตองจัดหาที่พักทีม่ี

มาตรฐานใกลเคียงกันใหแกผูเขาพัก ผูที่สํารองหองพักไว หรือการคืนเงินคาที่พัก เปนตน  

   การอนุญาตใหเลิกกิจการใหนายทะเบียนเรียกคืนใบอนุญาตและจาํหนายออกจากทะเบยีนดวย ๑๗

การดําเนินการที่ตองขออนุญาตตอนายทะเบียน 
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ ไดกําหนดใหผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบ

ธุรกิจโรงแรม ที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจโรงแรม ดังตอไปนี้ จะตองไดรับอนุญาตจาก 

นายทะเบียนกอน 
  (๑) เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม (ประเภทของโรงแรมเปนไปตาม กฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในมาตรา ๑๓) 

  (๒) เพิ่มหรือลดจํานวนหองพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสรางของโรงแรม  

(หากการเพิ่มหรือลดหองพักที่ไมมีผลกระทบถึงโครงสรางของโรงแรมก็ไมตองขออนุญาตตอนายทะเบียน แต

ตองแจงใหนายทะเบียนทราบเพื่อคิดคํานวณคาธรรมเนียมรายป หรือคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม  

ซ่ึงเรียกเก็บโดยคํานวณจากจาํนวนหองพัก)  
  (๓) เปลี่ยนชื่อโรงแรม (ดูหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา ๒๐)  

ใบแทนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสาํคัญ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมยื่นคําขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรอืถูกทําลายดังกลาว  

ซ่ึงตองเสียคาธรรมเนียมไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ( ๒๐๐ บาท) 

การบริหารจัดการโรงแรม 

                                                  
๑๗

 ดูเชิงอรรถที่ ๑๕ 

G:\RONNAPOB\คําอธบิายกฎหมายโรงแรม.doc 



                

    สํานักการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง                   กฎหมายโรงแรม  หนา  ๘  
 

  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนในการบริหาร

จัดการโรงแรม และอํานาจหนาที่ของผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการโรงแรมไว เพื่อใหการบรหิารจดัการ

โรงแรมเปนไปดวยความเรียบรอยตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ผูจัดการโรงแรม 
   ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรม แตงตั้งผูจัดการโรงแรมคนหนึ่ง หรืออาจแตงตัง้ตนเองเปนผูจัดการ

ก็ได ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ และแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่

รัฐมนตรีกําหนด 
๑๘

  โดยผูแจง(ผูจัดการ) ตองมาดวยตนเอง เพื่อพิมพลายนิว้มือตรวจสอบประวัติลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๓๓ (๕) และ (๖)  พรอมเอกสารหลกัฐานประกอบการแจง ดังนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๒) สาํเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๓) รูปถาย ขนาด ๖x๘ ซ.ม. จํานวน ๒ รูป  

 (๔) หนังสือแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมใหเปนผูจัดการโรงแรม  จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๕) ใบรับรองแพทยที่รับรองวาไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ตดิยาเสพติดใหโทษ  

ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ตามมาตรา ๓๓(๓) และ (๔)  จํานวน ๑ ฉบับ 

 กรณีผูจัดการเปนบุคคลตางดาว ใหใชสาํเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคน

ตางดาวแลวแตกรณี แทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใหแนบสาํเนาใบอนุญาตทํางาน (Work permit) เพื่อ

เปนหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย 

   เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบหลกัฐานการแจงถูกตองแลว ใหนายทะเบียนออกใบรับแจงตาม

แบบที่รัฐมนตรีกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น ภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มเปนผูจัดการ

ไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจงเปนตนไป ในกรณีที่นายทะเบยีนตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่น

เอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดไว ใหนายทะเบียนสั่งใหผูแจงดําเนินการแกไขให

ถูกตองหรือครบถวนภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงดังกลาว 

การแตงตั้งผูจัดการแทน 
   กรณีผูจัดการทีไ่ดรับการแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมและไดรับใบรับแจงเปนผูจัดการ 

จากนายทะเบียนแลวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือพนจากตําแหนง จะตองมีการตั้งผูจัดการแทนตามเงือ่นไข 
ดังนี้ (มาตรา ๓๒) 

(๑) ในกรณีที่ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกิน ๗ วัน ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการมอบหมาย

เปนผูจัดการแทนไดไมเกิน ๙๐ วัน ใน และใหบุคคลดังกลาวแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบภายใน ๓  วัน

นับแตวันที่เขาดําเนินการแทน ผูจัดการแทนดังกลาว มีหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกันกับผูจัดการ 
(๒) ในกรณีที่ผูจัดการพนจากหนาที่ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั้งบุคคลคนหนึ่งเปน

ผูจัดการแทนและใหผูจัดการที่ไดรับแตงตั้งนั้นแจงใหนายทะเบียนทราบ ยกเวนในกรณีที่ผูนั้นไดเคยแจงการเปน

ผูจัดการไวแลว ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแจงการเปลี่ยนแปลงผูจัดการใหนายทะเบยีนทราบตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งผูจัดการไดภายใน ๗ วันนับแตวันที่ผูจัดการเดิม 

                                                  
๑๘

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๓๐๗.๑/ว ๙๓๙ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
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พนจากหนาที่ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผูจัดการมอบหมายเปนผูจัดการแทนไดไมเกิน ๙๐ วัน และแจงให 

นายทะเบียนทราบตาม (๑)  

หนาที่ของผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการ 
   เพื่อใหการประกอบธุรกิจโรงแรมมีมาตรฐาน และเปนการสงเสรมิและกํากับธุรกิจโรงแรม  

จึงกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการไว  ดังนี้ (มาตรา ๓๔)  
   (๑) จัดใหมีปายชื่อโรงแรมตามมาตรา ๒๐ ติดไวหนาโรงแรม ปายชื่อโรงแรมตองระบุคําวา 
“โรงแรม” ไวหนาชื่อโรงแรมดวย 

๑๙

   (๒) จัดใหมีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 
   (๓) จัดใหมีเลขที่ประจําหองพักติดไวที่หนาหองพักทุกหอง หมายเลขหองพักนั้น ตองเปน

ตัวเลขอารบิค และหามกาํหนดใหซํ้ากัน 
๒๐

  (๔) จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาที่พักไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 
  (๕) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของโรงแรมและหองพักทุกหอง และปาย

ทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม 
  (๖) จัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามที่มาตรา ๖๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยบัญญัติตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
๒๑

 ไวในโรงแรมและหองพักทุกหอง 
  (๗) ดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๘) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการปองกันอัคคีภัยให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (๙) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  (๑๐) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใดๆ 

ขึ้นในโรงแรม 

การจํากัดความรับผิดชอบผูจัดการ 
  เนื่องจากหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการ มีหนาที่รวมกันนั้น 

การปฏิบัติสวนใหญจําเปนตองไดรับอนุมัติหรืองบประมาณจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม ดังน้ัน เพื่อมิใหผูจัดการ

ตองรับผิดชอบรวมกันในทุกกรณี จึงไดกําหนดขอจํากัดความรับผิดขอบผูจัดการไวในกรณีที่การดําเนินการใดที่

ผูจัดการตองไดรับอนุมัติจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม หากผูจัดการมีหนังสือขออนุมัติแลวผูประกอบธุรกิจโรงแรม

เพิกเฉยหรือไมดําเนินการ ผูจดัการไมตองรบัผิด (มาตรา ๓๔ วรรคสอง) 

                                                  
๑๙

 กฎกระทรวง ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ขอ ๘ ปายบอกชื่อหรอืยี่หอของโรงแรม ใหมีคําวา “โรงแรม” อยูหนาช่ือหรือ

ยี่หอของโรงแรมนั้นๆ ดวย ถาโรงแรมใดประสงคจะเขียนช่ือหรือยี่หอเปนอกัษรภาษาอื่นกาํกบัภาษาไทยไวดวยก็ได แตหามมิใหเขียนไวเหนือ

ภาษาไทย 
๒๐

 กฎกระทรวง ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ขอ ๙ เลขหมายประจําหองพักตองเขียนเปนตวัเลขอารบิค และมิใหซํ้ากัน

สําหรับโรงแรมหนึ่ง 
๒๑ ประกาศคณะกรรมการสงเสริมและกาํกับธุรกิจโรงแรม เรือ่ง กําหนดแบบเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามมาตรา ๖๗๕ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙  [รก. ๒๕๔๙ / ๕๒ ง /๑๒๓ / ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ] 
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หนาที่เฉพาะของผูจัดการ 
  นอกจากหนาทีท่ี่กฎหมายกําหนดใหผูจัดการมีหนาทีร่วมกับผูประกอบธุรกิจโรงแรมแลว ยังมี

หนาที่ในการบริหารจัดการโรงแรมบางประการที่กฎหมายกาํหนดใหเปนหนาที่เฉพาะของผูจัดการ ดังนี้ 
 

 

การจัดทําทะเบียนผูพัก 
ผูจัดการตองจัดใหมีการบันทกึรายการตางๆ เก่ียวกับผูพักและจํานวนผูพักในแตละหองลงใน

บัตรทะเบียนผูพัก (ร.ร.๓) ในทันทีที่มีการเขาพัก โดยใหผูพักคนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผูพัก 

หากผูพักมีอายตุ่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณและเขาพักตามลําพัง ใหผูจัดการหรือผูแทนลงลายมอืชื่อกํากับไวดวย และ

นําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพัก (ร.ร.๔) ใหแลวเสรจ็ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเขาพัก หากใน

วันถัดไปรายการซึ่งจะตองบันทึกลงในทะเบยีนผูพักซํ้ากับรายการวันกอนใหบันทึกรายการดังกลาววา ไมมีการ

เปลี่ยนแปลง (มาตรา ๓๕) 
การบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับผูเขาพักลงในบัตรทะเบียนผูพัก (ร.ร.๓) และทะเบียนผูพัก  

(ร.ร.๔) ตองบันทึกทุกรายการใหครบถวน หามมใิหปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร 
บัตรทะเบียนผูพักใหใชกระดาษแข็งสีขาว ขนาดกวาง ๑๑ ซม. ยาว ๑๖ ซม. มีรายการเปน

ภาษาไทยตามแบบ ร.ร.๓  ซ่ึงโรงแรมจะพิมพขอความเปนภาษาตางประเทศกํากับไวใตอักษรภาษาไทยดวยก็ได  
ทะเบียนผูพัก ใหจัดทําตามแบบ (ร.ร.๔) ในการบันทึกรายการตางๆ ในทะเบียนผูพัก หากมีการบันทกึเปน

ภาษาตางประเทศใหผูจัดการจัดใหมีการบันทึกรายการเปนภาษาไทยกํากับไวดวย
๒๒

  

การเก็บรักษาบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพัก 
ผูจัดการตองเก็บรักษาบัตรทะเบียนผูพัก (ร.ร.๓) และทะเบียนผูพัก (ร.ร.๔) ไวเปนเวลาอยาง

นอย  ๑ ป และตองใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบได  
  ในกรณีที่ทะเบยีนผูพัก (ร.ร.๔) ที่เก็บรักษาไวในโรงแรมสญูหายหรือถูกทําลาย ผูจัดการตอง

ดําเนินการขอคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักนั้นจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไวแทน 

การสงสําเนาทะเบียนผูพัก 
  ผูจัดการตองสงสําเนาทะเบียนผูพัก (ร.ร.๔) ในแตละวันไปใหนายทะเบยีนทุกสัปดาหแลว 

ซ่ึงนายทะเบียนจะออกใบรับมอบใหไวเปนหลักฐาน หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือ ไมสามารถสงไดตามกําหนด

ดังกลาว ใหนายทะเบียนพิจารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาวแลวแจงใหผูจัดการทราบ (มาตรา ๓๖) 

หนาที่อ่ืนๆ ของผูจัดการ   
  นอกจากหนาทีเ่ก่ียวกับบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักแลว กฎหมายยังไดกําหนดให

ผูจัดการมีหนาที่ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรมไวดวย ดังนี้ (มาตรา ๓๘) 

(๑) ดูแลไมใหบุคคลใดหลบซอนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อวาจะกอความ

ไมสงบขึ้นในบานเมือง หรือจะมีการกระทําความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม 

                                                  
๒๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งเรื่อง กําหนดบัตรทะเบยีนผูพักและทะเบยีนผูพักตามพระราชบญัญัตโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  [รก.๒๕๔๘ /๘๕ง / 

๑๒๒ /๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ] 
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(๒) แจงใหพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่ทราบโดยทันที ในกรณีที่มเีหตุอัน

ควรสงสัยวาอาจมีหรือไดมีการหลบซอนหรือมั่วสุมหรือการกระทําความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตาม (๑) 

เหตุปฏิเสธไมใหบุคคลเขาพักในโรงแรม 
   พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดนิยาม “โรงแรม” ไว โดยองคประกอบหนึ่ง คือ

เปนสถานที่พักของคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด ซ่ึงโดยนัยแลวตองรับบุคคลทั่วไปเขาพักโดยไมอาจเลือกปฏิบัติได 

แตอยางไรก็ตามเพื่อเปนการคุมครองสิทธิและประโยชนของผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูเขาพักอ่ืน จึงไดกําหนด

ขอยกเวนใหผูจัดการสามารถปฏิเสธผูเขาพักไดดวยเหตุ ดังนี้ (มาตรา ๓๙) 

 (๑) มีเหตุอันควรสงสัยไดวาบคุคลนั้นจะเขาไปหลบซอน มั่วสุม หรือกระทําการใด อันเปน

ความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม หรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักอ่ืนในโรงแรม 
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นไมสามารถจายคาหองพักได 

(๓) มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นเปนโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตามกฎหมายวาดวย

โรคติดตอ 
(๔) มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นเปนโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตามกฎหมายวา

ดวยโรคติดตอ ถาผูจัดการรับบุคคลนั้นเขาพักจะตองแจงใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ตาม

กฎหมายวาดวยโรคติดตอทราบดวย 

การควบคุมการประกอบธุรกิจโรงแรม 
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ นอกจากมีเจตนารมณที่ตองการสงเสริมและกํากับธรุกิจ

โรงแรมแลว ก็ยังตองมีการควบคุมการประกอบกิจการเพื่อมิใหขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน และไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (มาตรา ๔๐) 

การสั่งระงับการกระทําหรือดําเนินการแกไข 
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหระงับการกระทําหรือดําเนินการแกไขไดตามที่เห็นสมควร เมื่อ 

นายทะเบียนพบวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎกระทรวงหรอืประกาศ 

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรอืพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

การกําหนดระยะเวลาใหดําเนินการ 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการไมระงับการกระทําหรือดําเนินการแกไขตามคําสั่ง

ของนายทะเบียนดังกลาว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหบคุคลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด  

ซ่ึงตองไมเกิน ๓๐ วัน  

การสั่งพักใชใบอนุญาต 
ถาไมมีการปฏบิัติตามคําเตือนของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีเปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ใหนายทะเบียนมอํีานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดครั้งละ 

ไมเกิน ๑๕ วัน ซ่ึงจะตองไมเกิน ๔ ครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๒) ในกรณีเปนผูจัดการ ใหนายทะเบียนมหีนังสือแจงใหปฏิบัติใหถูกตองอีกครั้งหน่ึงภายใน

เวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วัน 
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต จะประกอบธุรกิจโรงแรม ในระหวางที่ถูกพักใช

ใบอนุญาตไมได 

การเพิกถอนใบอนุญาต 
นายทะเบียนมอํีานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการ แลวแตกรณี เมือ่ปรากฏ

วา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผูจัดการผูใดมีพฤติการณอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ (มาตรา ๔๑) 

(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๓ แลวแตกรณี 

ยกเวนอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๖ (๗)  

(๒) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) (กรณีผูประกอบธุรกิจโรงแรม)

หรือเคยไดรับคําเตือนตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๒)(กรณีผูจัดการ) มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามมาตรา 

๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสามหรือวรรคสี่อีก 
(๓) ใชหรือยินยอมใหใชโรงแรมเปนสถานทีก่ระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ เก่ียวกับยาเสพติด 

การพนัน การคาหญิงและเด็ก หรือการคาประเวณี 
ในกรณีตาม (๒) นายทะเบียนไมตองมีหนังสือเตือนใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตองตาม

มาตรา ๔๐ วรรคสองอีก 
ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกันและมีพฤติการณตาม (๒)  

หรือ (๓) ใหนายทะเบียนสั่งเพกิถอนทั้งใบอนุญาตและใบรับแจงเปนผูจัดการ 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคลและผูเปนหุนสวนผูจัดการ 

ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลมีพฤติการณดังกลาว ใหนายทะเบียนมหีนังสือแจงใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมทราบ 

และแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขาดํารงตําแหนงแทนภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง หากผูประกอบธุรกิจโรงแรมไม

ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดดังกลาว ใหนายทะเบยีนสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

การแจงคําส่ัง 
คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการใหทําเปน

หนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการ แลวแตกรณี ณ โรงแรมที่บุคคล

ดังกลาวประกอบธุรกิจหรือจัดการ และใหถือวาผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผูจัดการไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อ

ครบกําหนด ๗ วันนับแตวันสง เวนแตจะมีการพิสจูนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น 

(มาตรา ๔๒)  
  คําสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือใบรับแจงเปนผูจัดการดังกลาว  

เปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น ในหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว นายทะเบียนจะตองแจงสิทธิการอุทธรณ วิธีการยื่นคํา

อุทธรณยื่นตอใคร อยางไร และระยะเวลาสาํหรับการอุทธรณดังกลาวไปดวย หากไมแจงสิทธิการอุทธรณดังกลาว
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หรือแจงไมถูกตองจะมีผลทําใหระยะเวลาการยื่นอุทธรณขยายเปน ๑ ป นับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง เวน

แตจะไดมีการแจงใหมใหถูกตอง 
๒๓

   

 

การอุทธรณคําส่ังนายทะเบียน 
บุคคลดังตอไปน้ี มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการสงเสรมิและกํากับธุรกิจ

โรงแรม ภายใน๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือรับทราบคําสั่งของนายทะเบียน (มาตรา ๔๓)  
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  
(๒) ผูไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการซึ่งนายทะเบียนไมออกใบรับแจงเปนผูจัดการ  
(๓) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาต ซ่ึงนายทะเบียนไมอนุญาตตามมาตรา 

๒๒ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕  
(๔) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งนายทะเบียนไมอนุญาตใหเลิกกิจการหรือใหเลิกกิจการภายใต

เงื่อนไขและวิธีการอยางใดตามมาตรา ๒๗  
(๕) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐  
(๖) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปน

ผูจัดการตามมาตรา ๔๑  
สวนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองของนายทะเบียนในกรณีอ่ืน อาจอุทธรณไดตามกฎหมาย 

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การวินิจฉัยอุทธรณ 

ใหคณะกรรมการสงเสรมิและกํากับธุรกิจโรงแรมพิจารณาและมีคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 

ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตผุลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและ 

นายทะเบียน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด ไมอาจอุทธรณภายในองคกรฝายปกครองไดอีก แตอยางไร

ก็ตามหากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยก็อาจฟองรองตอศาลปกครองได ซ่ึงในการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณตอง

แจงสิทธิการฟองคดีตอศาลปกครองโดยระบุวิธีการยื่นคําฟอง และระยะเวลาสาํหรับการยืน่คําฟองไวในคําวินิจฉัย

ดังกลาวดวย 
๒๔

   

                                                  
๒๓
พระราชบัญญัติวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙   

     มาตรา ๔๐  คําสั่งทางปกครองทีอ่าจอุทธรณหรอืโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรอืโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรอืคําโตแยง และ    

     ระยะเวลาสําหรบัการอุทธรณหรอืการโตแยงดังกลาวไวดวย 

                   ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญตัิตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรอืการโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงหลักเกณฑ 

     ตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสัน้กวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวนัท่ีไดรับคําสั่งทางปกครอง 

๒๔  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดปีกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  

    มาตรา ๕๐  คําสัง่ใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวธิีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสาํหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย 

                      ในกรณีท่ีปรากฏตอผูออกคําสั่งใดในภายหลงัวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูน้ันดําเนินการแจงขอความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่ง 

    ใหผูรับคาํสั่งทราบโดยไมชักชา ในกรณีน้ีใหระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองเริ่มนับใหมนับแตวันท่ีผูรบัคําสั่งไดรบัแจงขอความดังกลาว 

      ถาไมมีการแจงใหมตามวรรคสองและระยะเวลาสาํหรบัยื่นคําฟองมีกําหนดนอยกวาหนึ่งป ใหขยายเวลาสาํหรับยื่นคําฟองเปนหนึ่งป      

    นับแตวันท่ีไดรบัคําสั่ง 
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ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการ หรือผูขอรับ

โอนใบอนุญาตแลวแตกรณีดําเนินกิจการตอไปได เวนแตการอุทธรณตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง

เปนผูจัดการเพราะเหตุดังตอไปนี้ ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของนายทะเบียน 

(๑) ตองโทษจําคุกเวนแตประมาทหรือลหุโทษตามมาตรา ๑๖ (๕) หรือตามมาตรา ๓๓(๕) 

แลวแตกรณี 
  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดเกี่ยวกับเพศ ยาเสพติด คาหญิงและเด็ก หรือ

คาประเวณี ตามมาตรา ๑๖ (๖) หรือมาตรา ๓๓ (๖) แลวแตกรณี 

(๓) มีพฤติการณใชหรือยินยอมใหใชโรงแรมเปนสถานที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ 

ยาเสพติด การพนัน การคาหญิงและเด็ก หรอืการคาประเวณี ตามมาตรา ๔๑ (๓)  

และใหใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐาน

ใกลเคียงกันใหแกผูพักหรือกําหนดวิธีการอ่ืนตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสีย

ของผูพักเปนสําคัญ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสี่ หรือจัดหาผูจัดการแทนตามมาตรา ๓๒ แลวแตกรณี  

รวมทั้งนําบทกาํหนดโทษที่เก่ียวของ มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๔๓) 

มาตรการคุมครองผูเขาพัก 

ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งใหหยุดดําเนินกิจการ 

ไวกอนจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจาํนวนตามมาตรา ๔๔ ใหนายทะเบยีนมีอํานาจสั่งให 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกลเคียงกันใหแกผูพักหรือกําหนดวิธกีารอ่ืนตามที่เห็นสมควร  

ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสยีของผูพักเปนสําคัญ (มาตรา ๔๐ วรรคทาย)   

อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมตามพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ม ี๔ ประเภท ดังนี้ 
 (๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ชาํระครั้งแรกเมื่อไดรับอนุญาต) ฉบับละ 

ไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท  

 (๒) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตครั้งละก่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภท 

นั้น ๆ แตละฉบับ 
 (๓) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
 (๔) คาธรรมเนียมรายปหรือคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม ปละ ๘๐ บาทตอหอง  

โดยใหคิดคาธรรมเนียมตามจํานวนหองพักของโรงแรม 
อัตราคาธรรมเนียมตาม (๑) – (๔) นั้น รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึง ขนาด ลักษณะหรอืประเภทของโรงแรมก็ได 

การชําระคาธรรมเนียม 
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตองชําระคาธรรมเนยีมรายปหรือคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ

โรงแรมตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบธุรกิจ ถามไิดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงนิเพิ่มอีกรอยละ ๕ ตอเดือน และถายังไมยินยอมเสยีคาธรรมเนียม

โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
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เงินเพิ่มครบจาํนวน และใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐาน

ใกลเคียงกันใหแกผูพักหรือกําหนดวิธีการอ่ืนตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสีย

ของผูพักเปนสําคัญ(มาตรา ๔๔)   

การตรวจโรงแรมในฐานะพนักงานเจาหนาที่ 
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔ ไดกําหนดใหนายทะเบยีนมีอํานาจแตงตัง้

พนักงานเจาหนาที่ เพื่อตรวจตราบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ และออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีต่าม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ โดยแตงตั้งจากบุคคล ดังตอไปนี้ 
  (๑) ขาราชการตํารวจตั้งแตชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ 

  (๒) ขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับสามขึ้นไป หรือ 

  (๓) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสามขึ้นไป 

การปฏิบัติหนาที่ 
กําหนดใหพนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่และหนังสือมอบหมาย

จากนายทะเบียนใหแกผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ หรือบุคคลผูเก่ียวของ(มาตรา ๔๖) ในสวนของหนังสือมอบหมาย

นั้น ในบางพื้นที่ที่หางไกลอาจไมสะดวกที่จะใหนายทะเบยีนมอบหมายเปนรายครั้ง นายทะเบียนอาจทาํเปน

หนังสือมอบหมายหรือแผนการตรวจโรงแรม โดยระบุชื่อพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขตพื้นที่ หรอืโรงแรมที่

จะออกตรวจในรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ไวก็ได โดยมีเจตนารมณเพื่อใหผูรบัการตรวจไดทราบตัวพนักงาน

เจาหนาทีท่ี่จะมาตรวจไดชัดเจน   
ในขณะปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลอาญา(มาตรา ๔๗)  

กําหนดเวลาการตรวจโรงแรม 

 กําหนดระยะเวลาการเขาตรวจโรงแรมของพนักงานเจาหนาที่นั้น กฎหมายกําหนดใหตรวจได 

ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก แตเมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบแลว ถายัง

ดําเนินการไมเสร็จ จะกระทาํตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของโรงแรมตอไปก็ได  ทั้งนี้ เฉพาะใน

กรณีที่การตรวจสอบใกลจะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหากเน่ินชาในการตรวจสอบจะมีการปกปดหรือแกไข

เปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม 
สวนในการตรวจสอบจํานวนและประวัติพนักงานนั้น กําหนดใหตรวจไดเฉพาะในเวลาทําการ

ปกติของโรงแรมนั้น ๆ  ซ่ึงอาจเปนเวลาใด ๆ ก็ไดแลวแตทางโรงแรมกําหนดเวลาทาํงานปกติของพนักงานที่มี

หนาที่เก่ียวของกับทะเบียนประวัติดังกลาว   

อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 

  ในการปฏิบัติหนาที่ตรวจโรงแรมนั้น พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้ (มาตรา ๔๕) 

  (๑) ตรวจสอบใบอนุญาต  วาถูกตองหรือไม เชน ไมมีใบอนญุาต หรือมีใบอนุญาตแตหมดอายุ 

(มาตรา ๑๕) และตรงกับโรงแรมที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาตหรือไม  ซ่ึงอายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น 

กําหนดใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา ๑๙) รวมทั้งจัดใหมีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย

เห็นไดงายในโรงแรม (มาตรา ๓๔ (๑)) 
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(๒) บัตรทะเบยีนผูพัก (ร.ร.๓)  รูปแบบ การลงรายการ การจัดทาํทะเบียนถูกตองครบถวน

ตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม 

  (๓) ทะเบยีนผูพัก (ร.ร.๔) รปูแบบ การจัดทําทะเบียน การลงนามของผูจัดการ การสงสําเนา

ทะเบียนผูพัก ถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม 

  (๔) สภาพและลักษณะของโรงแรม หรือตรวจสอบหองพักที่วางหรือสวนหน่ึงสวนใดของ

โรงแรมที่เปดใชรวมกันหรือ (ดูหนาที่ของผูประกอบธุรกิจธุรกิจโรงแรมและผูจัดการ) 

  (๕) ตรวจสอบจํานวนและประวัติของพนักงานโรงแรม ในเวลาทําการ  
  (๖) มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของโรงแรมมาใหถอยคํา

หรือชี้แจงหรือสงเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ก่ียวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
หากพบวาผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัติ

โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ พนักงานเจาหนาที่อาจใหคําแนะนําใหดําเนินการแกไขใหถูกตองได แตหากยังมกีารฝาฝน

ใหรายงานไปยงันายทะเบียนเพื่อดําเนินการบังคับใชกฎหมายในอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนตอไป เชน เรียกมา

ตักเตือน พิจารณาโทษปรับทางปกครอง พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดตอไป 

บทกําหนดโทษ 
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ ไว  ๒  ประเภท คือ โทษปรับทางปกครอง และโทษทางอาญา 
  (๑) โทษปรับทางปกครอง อัตราต่ําสุด ๕,๐๐๐ บาท สูงสุด ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให 

นายทะเบียนมอํีานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  ในการลงโทษปรับทาง

ปกครอง ใหนายทะเบียนคํานงึถึงความรายแรงแหงพฤตกิรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควร  

นายทะเบียนอาจมีคําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมแทนการลงโทษปรับ 

ทางปกครองได 

หลักเกณฑในการพิจารณาโทษทางปกครอง ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
๒๕

  

และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับ 

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีไมมีเจาหนาที่

ดําเนินการบังคับตามคําส่ัง ใหนายทะเบียนมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคบัชําระคาปรับ ในการนี้ 

ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพพิากษาและ

บังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดชําระคาปรับได 

ตารางแสดงโทษปรับทางปกครองตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  

 

 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ 

มาตรา  
 

การกระทาํอันเปนความผิดเม่ือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.

๒๕๔๗ 

โทษปรับทางปกครอง 

๕๐ มาตรา ๒๒ (๑) เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม 
มาตรา ๒๒ (๒) เพ่ิมหรือลดจํานวนหองพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึง

- ปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
- และปรับอีกวันละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ 

บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติให

                                                  
๒๕

 อยูระหวางการพิจารณารางประกาศฯ  
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ 

มาตรา  การกระทาํอันเปนความผิดเม่ือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. โทษปรับทางปกครอง 
 ๒๕๔๗ 

โครงสรางของโรงแรม 
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง การโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ 

ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖  
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมจัดใหมีผูจัดการคนหนึ่ง

เปนผูมีหนาที่จัดการโรงแรม 

ถูกตอง 

๕๑ มาตรา ๒๒ (๓) เปลี่ยนชื่อโรงแรม 
 

- ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- และปรับอีกวันละไมเกิน ๕,๐๐๐ 

บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติให

ถูกตอง 
 

๕๒ 
 
มาตรา ๒๓ การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจากนายทะเบียนในกรณีที่

ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง การเลิกกิจการในระหวางอายุใบอนุญาต หรือ 

เมื่อใบอนุญาตหมดอายุ จะตองแจงใหนายทะเบียนทราบลวงหนา 
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง การแจงใหนายทะเบียนทราบในกรณีที่โรงแรมไดรับ

ความเสียหายเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือภยันตรายรายแรงอื่นๆ  

 

- ปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ 

บาท 

๕๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน
พิจารณาและมีคําสั่งวาจะควรอนุญาตใหเลิกไดเม่ือใดภายใตเงื่อนไขและ

วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสีย

ของผูพักเปนสําคัญ 

มาตรา ๒๘ วรรคสอง หากนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา ความเสียหาย
ของโรงแรมดังกลาวมีสภาพขัดตอหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา ๑๓ ใหนายทะเบียนมอํีานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูประกอบ

ธุรกิจโรงแรมดําเนินการแกไขสภาพเชนวานั้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา   

ที่กําหนด และในกรณีที่เห็นวาจําเปนอาจมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจโรงแรม

หยุดดําเนินกิจการทั้งหมดหรือบางสวน จนกวานายทะเบียนจะเห็นวา          

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมไดดําเนินการแกไขสภาพเชนวานั้นใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ แลว 
มาตรา ๔๐ วรรคสี่ การจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกลเคียงกันใหแกผูพัก
หรือกําหนดวิธีการอื่นในกรณีที่นายทะเบียนสั่งพักใชใบอนุญาต  

มาตรา ๔๔ การชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑ  

- ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- ปรับอีกวันละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ตลอดระยะเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 

 

 
 

๕๔ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง การมอบหมายผูจัดการแทนในกรณีที่ผูจัดการไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกิน ๗ วัน  
มาตรา ๓๒ วรรคสอง การแตงตั้งผูจัดการแทนในกรณีที่ผูจัดการพนจาก

หนาท่ี  

- ปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 

๕๕ มาตรา ๓๔ (๑) จัดใหมีปายชื่อโรงแรมตามมาตรา ๒๐ ติดไวหนาโรงแรม 

มาตรา ๓๔ (๒) จัดใหมีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงายใน

- ปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ 
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ 

มาตรา  การกระทาํอันเปนความผิดเม่ือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. โทษปรับทางปกครอง 
 ๒๕๔๗ 

โรงแรม 
มาตรา ๓๔ (๓) จัดใหมีเลขที่ประจําหองพักติดไวที่หนาหองพักทุกหอง 
มาตรา ๓๔ (๔) จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาท่ีพักไวในที่เปดเผยเห็นได

งายในโรงแรม 

มาตรา ๓๔ (๕) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของโรงแรม
และหองพักทุกหอง และปายทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม 

มาตรา ๓๔ (๖) จัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามที่มาตรา 

๖๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติตามแบบที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด ไวในโรงแรมและหองพักทุกหอง 

บาท 
- ปรับอีกวันละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

ตลอดระยะเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

๕๖ มาตรา ๓๔ (๑๐) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกิด

อัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใด ๆ ขึ้นในโรงแรม 

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง การบันทึกรายการตางๆ  เก่ียวกับผูพักและจํานวนผู

พักในแตละหองลงในบัตรมะเบียนผูพัก 

มาตรา ๓๕ วรรคสี่ การเก็บรักษาบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวเปน

เวลาอยางนอย ๑ ป และตองใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบได 

มาตรา ๓๖ การสงสําเนาทะเบียนผูพักในแตละวันไปใหนายทะเบียนทุกสัปดาห  
มาตรา ๓๗ การขอคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักกรณีที่ทะเบียนผูพักท่ีเก็บ
รักษาไวในโรงแรมสูญหายหรือถูกทําลาย  

มาตรา ๓๘ ผูจัดการมีหนาท่ี 
   (๑) ดูแลไมใดบุคคลใดหลบซอนหรือม่ัวสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอัน

ควรเชื่อวาจะกอความไมสงบขึ้นในบานเมือง หรือจะมีการกระทําความผิด

อาญาขึ้นในโรงแรม 
    (๒) แจงพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาท่ีตํารวจทองท่ีทราบโดยทันที 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีหรือไดมีการหลบซอนหรือม่ัวสุมหรือ

การกระทําความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตาม (๑)  

- ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๗ มาตรา ๓๕ วรรคสาม การบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับผูเขาพักลงในบัตร

ทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักตองบันทึกทุกรายการใหครบถวน หามมิให

ปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

- ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕๘ ปฏิเสธไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพักในโรงแรมโดยไมมีเหตุตามมาตรา ๓๙ 
 

- ปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

(๒) โทษอาญา พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนดการกระทําทีเ่ปนความผิดและ

กําหนดโทษทางอาญาไว ดังนี้ 

• เปดดําเนินกิจการโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีโทษปรับอีกวันละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝาฝน 

G:\RONNAPOB\คําอธบิายกฎหมายโรงแรม.doc 



                

    สํานักการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง                   กฎหมายโรงแรม  หนา  ๑๙  
 

• เปนผูจัดการโดยไมมีคุณสมบตัิหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มีโทษ

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• การแจงเท็จลงในบัตรทะเบียนผูพักหรือทะเบียนผูพัก หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความ

สะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัตหินาที่ มีโทษจาํคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑ พันบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

 
กลุมกจิการโรงแรมและสถานบริการ 

 โทรศัพท ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๔ 

 สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 www.wangchaiya.com 
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