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พระราชบัญญัติ 
โรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๒) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๓) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๙๕ 
(๔) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๗๐ก/๑๒/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“โรงแรม” หมายความวา สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ
เพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  ท้ังนี ้ไมรวมถึง 

(๑) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา  
ท้ังน้ี โดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 

(๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิด
คาบริการเปนรายเดือนขึ้นไปเทานั้น 

(๓) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ผูประกอบธุรกิจโรงแรม” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมตามพระราชบัญญัตินี ้
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี ้
“ผูพัก” หมายความวา คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใชบริการที่พักชั่วคราวของ

โรงแรม 
“ใบอนุญาต”หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงนายทะเบียนแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยแตงต้ังจาก 
(๑) ขาราชการตํารวจตั้งแตชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรอื 
(๒) ขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับสามขึ้นไป หรอื 
(๓) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับสามขึ้นไป 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมคณะหนึ่ง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว  
นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวภายในประเทศ นายกสมาคมโรงแรมไทย ผูแทนสมาคมโรงแรมไทย 
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมีความรูและประสบการณดานโรงแรมหรือ
ดานการทองเท่ียว โดยคํานึงถึงการกระจายผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูและประสบการณดานโรงแรม
ไปตามประเภทของโรงแรมที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ เปนกรรมการ 

ใหผูแทนกรมการปกครองเปนเลขานุการ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอน

วาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับ
แตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบวาระ
แลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ 
(๒) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกประกาศกําหนดเขตทองที่หนึ่งทองที่ใด

เปนเขตงดออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) เสนอแผนและมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและการกํากับดูแลธุรกิจ

โรงแรม 
(๕) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงหรือ

ประกาศตามพระราชบัญญัตนิี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด คณะกรรมการตองแตงตั้งผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนอนุกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย เวนแตกรณีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐ (๓) ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีสวนไดเสีย
หรือประโยชนเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว 

ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ให

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร 
หลักฐานหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การประกอบธุรกจิโรงแรม 

   
 

มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม 
สงเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ความม่ันคงแข็งแรง 
สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงแรม และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 
ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม  ท้ังน้ี 
เงื่อนไขดังกลาวใหรวมถึงการหามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรมดวย 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวก และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม 
แตละประเภทใหแตกตางกันก็ได  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงลักษณะของทองที่ที่โรงแรมตั้งอยูหรือความ
จําเปนในการควบคุมดูแลโรงแรมในแตละประเภท หรือความเหมาะสมกับลักษณะของโรงแรม 
แตละประเภท 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่จําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือสภาพแวดลอม รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดเขตทองที่หนึ่งทองที่ใดเปนเขตงดออกใบอนุญาตได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับใบอนุญาต 
อยูกอนวันประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับและจะประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตตอไปเมื่อ
ประกาศดังกลาวใชบังคับแลว 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจโรงแรม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  ผูขอรับใบอนุญาต ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรไทย 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ความผิดตามกฎหมาย 
วาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ี

(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอื่นที่

มิใชเหตุตาม (๖) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป 
ถาผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนผูจัดการ 

ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลน้ันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหน่ึง และ
ตองไมเคยเปนหุนสวนผูจัดการ ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ตาม (๘) 

 
มาตรา ๑๗  ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตอาจ

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตอนายทะเบียน
ในคราวเดียวกัน 

เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียน
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ หากคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๕ ใหนายทะเบียนแจงผล
การตรวจสอบใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในหาวันทําการนับแตวันยื่นคําขอ พรอมท้ังกําหนด
ระยะเวลาใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวผูขอรับใบอนุญาต 
ไมดําเนินการแกไขใหถูกตอง ใหนายทะเบียนคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ถูกตองและสมบูรณ ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือพรอมท้ังสงคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรมไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยไมชักชา 

หากหนวยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาแลวเห็นวา คําขอรับใบอนุญาตไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น ใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบแจงตอผูขอรับใบอนุญาตถึงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณดังกลาว พรอมทั้ง
กําหนดระยะเวลาใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข และใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงใหนายทะเบียน
ทราบโดยไมชักชา 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่หากผูขอรับใบอนุญาตไมดําเนินการแกไข
ใหถูกตอง ใหนายทะเบียนคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาต 

ใหถือวาคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
โรงแรมที่ผูขอรับใบอนุญาตยื่นตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งเปนคําขอรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําความในมาตรานี้ไปใชบังคับกับกรณีที่ตองมีการยื่นเอกสารอื่นที่
มิใชคําขอหรือเพื่อประกอบคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โรงแรมดวยโดยอนุโลม  ท้ังนี ้ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมตอนายทะเบียนนั้น หากมีกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข หรือตองชําระคาธรรมเนียมใดๆ ตามท่ีกฎหมายดังกลาวกาํหนด ก็ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๘  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตได เม่ือเห็น

วาสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม
แตละประเภทเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ 

ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกใบอนุญาต หรือไมออกใบอนุญาตพรอม
ดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับผลการพิจารณาจาก
หนวยงานตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชกับโรงแรมที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต

เทานั้น และใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๐  ชื่อโรงแรมตองเปนอักษรไทยที่มองเห็นไดชัดเจน แตจะมีอักษร

ตางประเทศกํากับไวทายหรือใตชื่ออักษรไทยดวยก็ได และจะตอง 
(๑) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี

หรือองคพระรัชทายาท 
(๒) ไมซ้ําหรือพองกับชื่อโรงแรมอื่นที่ไดรับอนุญาตไวแลว เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น 
(๓) ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
 
มาตรา ๒๑  การขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุด 
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงแรมมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ใหนายทะเบียนตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีท่ีไมถูกตอง 
ใหนายทะเบียนสั่งใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด เม่ือแกไขแลวใหตออายุ
ใบอนุญาตได ถาหากไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใหมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะ
ประกอบธุรกิจโรงแรมตอไป และไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ใบอนุญาตสิ้นอายุใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบธุรกิจ
โรงแรมในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุ
ใบอนุญาต หากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตไดรับ

อนุญาตจากนายทะเบียน 
(๑) เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม 
(๒) เพิ่มหรือลดจํานวนหองพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสรางของ

โรงแรม 
(๓) เปลี่ยนชื่อโรงแรม 
การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 
 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

 
มาตรา ๒๔  การโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๖ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีผูประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแกความตาย และทายาทมีความ

ประสงคจะดําเนินธุรกิจโรงแรมตอไป ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนใหทายาทดวยกันนั้นตกลงตั้ง
ทายาทคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ ย่ืนคําขอตอนายทะเบียน
เพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตาย  
ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนอนุญาตแกผูยื่นคําขอ 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเปนผูย่ืน 
คําขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเขาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมีอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบเสมือนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ท้ังนี ้จนกวานายทะเบียนจะมีคําส่ังไมอนุญาต 

การขอรับโอนและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคล ให

ใบอนุญาตสิ้นอายุนับแตวันที่มีการเลิกหางหุนสวน หรือนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมผูใดประสงคจะเลิกกิจการในระหวางอายุ

ใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ จะตองแจงใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
สิบหาวัน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนพิจารณาและมีคําสั่งวาจะควร
อนุญาตใหเลิกไดเมื่อใด ภายใตเง่ือนไขและวิธีการอยางใด  ท้ังน้ี โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและ
สวนไดเสียของผูพักเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่โรงแรมไดรับความเสียหายเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือ

ภยันตรายรายแรงอื่นๆ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการแจงใหนายทะเบียนทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

หากนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา ความเสียหายของโรงแรมดังกลาวมีสภาพ
ขัดตอหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ใหนายทะเบียนมีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนินการแกไขสภาพเชนวานั้นใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และในกรณีที่เห็นวาจําเปนอาจมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหยุดดําเนิน
กิจการท้ังหมดหรือบางสวนจนกวานายทะเบียนจะเห็นวาผูประกอบธุรกิจโรงแรมไดดําเนินการ
แกไขสภาพเชนวานั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ 
แลว 

ในกรณีท่ีโรงแรมไดรับความเสียหายจนมีสภาพท่ีไมอาจแกไขได ใหถือวา
ใบอนุญาตสําหรับโรงแรมดังกลาวสิ้นอายุนับแตวันที่ไดรับความเสียหาย 

 
มาตรา ๒๙  ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ี

เกี่ยวของมาใชบังคับกับกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคสาม และ
กรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การบริหารจัดการโรงแรม 
   

 
มาตรา ๓๐  ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมจัดใหมีผูจัดการคนหนึ่งเปนผูมีหนาที่

จัดการโรงแรม 
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการในโรงแรมหนึ่งๆ จะเปนบุคคลคนเดียวกัน

ก็ได 
 
มาตรา ๓๑  หามมิใหผูใดเปนผูจัดการ เวนแตจะเปนผูมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ที่ไดรับแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมและไดแจงให 
นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูแจงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ใหนายทะเบียน
ออกใบรับแจงตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ได 
รับแจงและใหผูแจงเริ่มตนเปนผูจัดการไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจพบในภายหลังวา ผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสาร
ไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาว 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกินเจ็ดวัน ใหผู

ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓  
ที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการมอบหมายเปนผูจัดการแทนไดไมเกินเกาสิบวัน ในกรณี
เชนวานี้ใหบุคคลดังกลาวแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบภายในสามวันนับแตวันที่ 
เขาดําเนินการแทน 

ในกรณีที่ผูจัดการพนจากหนาที่ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั้งบุคคลคนหนึ่ง
เปนผูจัดการแทนและใหผูจัดการที่ไดรับแตงตั้งนั้นแจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา ๓๑  
เวนแตในกรณีที่ผูนั้นไดเคยแจงการเปนผูจัดการไวแลว ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแจงการ
เปลี่ยนแปลงผูจัดการใหนายทะเบียนทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
ท้ังน้ี ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งผูจัดการไดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูจัดการเดิมพนจากหนาที่ ใหนํา
ความในวรรคหนึ่ง รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดการแทนตามวรรค
หนึ่งใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูจัดการ 

 
มาตรา ๓๓  ผูจัดการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด

หรือมีหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการรับรอง 

(๓) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไร
ความสามารถหรอืคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ความผิดตามกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ี

(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจง
เปนผูจัดการโดยเหตุอื่นซึ่งมิใชเหตุตาม (๖) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการมีหนาที่และความ

รับผิดชอบรวมกัน ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดใหมีปายชื่อโรงแรมตามมาตรา ๒๐ ติดไวหนาโรงแรม 
(๒) จัดใหมีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 
(๓) จัดใหมีเลขท่ีประจําหองพักติดไวที่หนาหองพักทุกหอง 
(๔) จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาท่ีพักไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 
(๕) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละช้ันของโรงแรมและหองพัก 

ทุกหอง และปายทางออกฉุกเฉินไวในแตละช้ันของโรงแรม 
(๖) จัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามที่มาตรา ๖๗๕ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ไวในโรงแรมและ
หองพักทุกหอง 

(๗) ดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๘) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความม่ันคงแข็งแรง และระบบการปองกัน
อัคคีภัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๙) ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(๑๐) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรอื
เกิดอันตรายใดๆ ขึ้นในโรงแรม 

การดําเนินการใดที่ผูจัดการตองไดรับอนุมัติจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม หาก
ผูจัดการมีหนังสือขออนุมัติแลวผูประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไมดําเนินการ ผูจัดการไมตอง
รับผิด 

 
มาตรา ๓๕  ผูจัดการตองจัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูพักและ

จํานวนผูพักในแตละหองลงในบัตรทะเบียนผูพักในทันทีท่ีมีการเขาพัก โดยใหผูพักคนใดคนหน่ึง
เปนผูลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผูพัก หากผูพักมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบรูณและเขาพักตาม
ลําพงั ใหผูจัดการหรือผูแทนลงลายมือชื่อกํากับไวดวย และนําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพักใหแลว
เสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเขาพัก 

ถารายการซึ่งจะตองบันทึกลงในทะเบียนผูพักตามวรรคหนึ่งซ้ํากับรายการ 
วันกอนใหบันทึกรายการดังกลาววาไมมีการเปล่ียนแปลง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูเขาพักลงในบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียน 
ผูพักตองบันทึกทุกรายการใหครบถวน หามมิใหปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร 

ผูจัดการตองเก็บรักษาบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวเปนเวลาอยางนอย
หนึ่งป และตองใหอยูในสภาพท่ีตรวจสอบได 

บัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพัก ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ผูจัดการตองสงสําเนาทะเบียนผูพักในแตละวันไปใหนายทะเบียน

ทุกสัปดาหแลวใหนายทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือ 
ไมสามารถสงไดตามกําหนดดังกลาว ใหนายทะเบียนพิจารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาว
แลวแจงใหผูจัดการทราบ 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ทะเบียนผูพักที่เก็บรักษาไวในโรงแรมสูญหายหรือ 

ถูกทําลาย ผูจัดการตองดําเนินการขอคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักนั้นจากนายทะเบียนมาเก็บรักษา
ไวแทน 

 
มาตรา ๓๘  ผูจัดการมีหนาที่ 
(๑) ดูแลไมใหบุคคลใดหลบซอนหรือม่ัวสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเช่ือ

วาจะกอความไมสงบขึ้นในบานเมือง หรือจะมีการกระทําความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม 
(๒) แจงใหพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่ทราบโดยทันที  

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีหรือไดมีการหลบซอนหรือมั่วสุมหรือการกระทําความผิด
อาญาขึ้นในโรงแรมตาม (๑) 

 
มาตรา ๓๙  ผูจัดการอาจปฏิเสธไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพักในโรงแรมไดใน

กรณี ดังตอไปนี้ 
(๑) มีเหตุอันควรสงสัยไดวาบุคคลนั้นจะเขาไปหลบซอน ม่ัวสุม หรือกระทําการ

ใด อันเปนความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม หรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักอื่นในโรงแรม 
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นไมสามารถจายคาหองพักได 
(๓) มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นเปนโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตาม

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
(๔) มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในกรณีตาม (๓) ถาผูจัดการรับบุคคลนั้นเขาพักจะตองแจงใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอทราบดวย 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมและการอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๔๐  เม่ือความปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ
ผูจัดการผูใดกระทําการดังตอไปนี้ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหระงับการกระทํานั้นหรือ
ดําเนินการแกไขไดตามที่เห็นสมควร 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการไมระงับการกระทําหรือดําเนินการ
แกไขตามคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาว
ปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีเปนผูประกอบธรุกิจโรงแรม ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังพักใช
ใบอนุญาตไดครั้งละไมเกินสิบหาวัน ซึ่งจะตองไมเกินสี่ครั้ง  ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) ในกรณีเปนผูจัดการ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหปฏิบัติใหถูกตองอีก
คร้ังหน่ึงภายในเวลาท่ีกําหนดซ่ึงตองไมเกินสามสิบวัน 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต จะประกอบธุรกิจโรงแรม 
ในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาตไมได 

ในกรณีที่นายทะเบียนส่ังพักใชใบอนุญาต ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังให 
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกลเคียงกันใหแกผูพักหรือกําหนดวิธีการอื่น
ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังน้ี โดยพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของผูพักเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๔๑  เม่ือความปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ

ผูจัดการผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๓ 

แลวแตกรณี ยกเวนลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๗)  
(๒) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) หรือเคยไดรับ 

คําเตือนตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๒) มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง 
วรรคสามหรือวรรคส่ีอีก 

(๓) ใชหรือยินยอมใหใชโรงแรมเปนสถานที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพนัน ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ
เด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ี

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรบัแจงเปนผูจัดการ 
แลวแตกรณี และผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการตองเลิกประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดการ
โรงแรม  ท้ังน้ี ในกรณีตาม (๒) นายทะเบียนไมตองมีหนังสือเตือนใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติให
ถูกตองตามมาตรา ๔๐ วรรคสองอีก 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกันและมี
พฤติการณตาม (๒) หรอื (๓) ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตและใบรับแจงเปน
ผูจัดการ 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคลและผูเปน
หุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลมีพฤติการณตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมี
หนังสือแจงใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมทราบ และแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หากผูประกอบธุรกิจโรงแรมไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคส่ี รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับ
กับการเพิกถอนใบอนุญาต โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง

เปนผูจัดการใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ
ผูจัดการ แลวแตกรณี ณ โรงแรมที่บุคคลดังกลาวประกอบธุรกิจหรือจัดการ และใหถือวา 
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง 
เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต หรือผูไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการซึ่งนายทะเบียนไมออกใบรับแจงเปน
ผูจัดการ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาต ซึ่งนายทะเบียนไมอนุญาตตาม
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งนายทะเบียนไมอนุญาต
ใหเลิกกิจการหรือใหเลิกกิจการภายใตเงื่อนไขและวิธีการอยางใดตามมาตรา ๒๗ หรือผูประกอบ
ธุรกิจโรงแรมซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการ
ซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการตามมาตรา ๔๑ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของ
นายทะเบียนตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงหรือรับทราบคําส่ังของ 
นายทะเบียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในส่ีสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอทุธรณและ
นายทะเบียน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน ในระหวางที่มีการอุทธรณดังกลาว
ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการ หรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ แลวแตกรณี
ดําเนินกิจการตอไปได เวนแตการอุทธรณตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปน
ผูจัดการเพราะมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๕) หรอื (๖) หรือมาตรา ๓๓ (๕) หรอื (๖) 
หรอืมีพฤติการณตามมาตรา ๔๑ (๓) ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของนายทะเบียน และ
ใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคส่ี หรือมาตรา ๓๒ แลวแตกรณี รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบธุรกิจ ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมเสียคาธรรมเนียม
โดยไมมีเหตุอันสมควรใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคส่ี รวมท้ังบทกําหนด
โทษท่ีเก่ียวของ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปน

หนังสือจากนายทะเบียนมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในโรงแรมในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก 

เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต ทะเบียนผูพัก บัตรทะเบียนผูพัก สภาพและลักษณะของโรงแรม หรอื
ตรวจสอบหองพักที่วางหรือสวนหนึ่งสวนใดของโรงแรมที่เปดใชรวมกันหรือเขาไปในโรงแรม 
ในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบจํานวนและประวัติของพนักงานโรงแรม  ท้ังนี ้เพื่อควบคุมใหการ
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของโรงแรม
มาใหถอยคําหรือชี้แจงหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) แลว ถายังดําเนินการไมเสร็จ 
จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของโรงแรมนั้นก็ได  ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีที่
การตรวจสอบใกลจะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหากเนิ่นชาในการตรวจสอบจะมีการปกปด
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม 

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและ

หนังสือมอบหมายจากนายทะเบียนแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการสงเสริมและ
กํากับธุรกิจโรงแรม นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการกระทําการหรืองดเวนไมกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจโรงแรมของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 
สวนท่ี ๒ 

โทษปรับทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๙  ใหนายทะเบียนมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี ้
ในการลงโทษปรบัทางปกครอง ใหนายทะเบียนคํานึงถึงความรายแรงแหง

พฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควร นายทะเบียนอาจมีคําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใดๆ 
เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

หลักเกณฑในการพิจารณาโทษทางปกครองใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม และในกรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจฟองคดี
ตอศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้น
ชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินขายทอดตลาดชําระคาปรับได 

 
มาตรา ๕๐  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ (๑) หรอื (๒) มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกวันละไมเกินสองหมื่น
บาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบติัใหถูกตอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๑  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ (๓) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก 
วันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๒  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับทางปกครองตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา 
๔๐ วรรคส่ี หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสองแสนบาทและปรับอีกวันละ
ไมเกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๔  ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรอื

ผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตอง
ระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูจัดการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) ตองระวางโทษปรบัทางปกครองต้ังแตหนึ่งหม่ืนบาท
ถึงหาหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูจัดการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๔ (๑๐) มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคส่ี มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตอง
ระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๕๗ ผูจัดการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตาม

มาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๘  ผูจัดการหรือผูซึ่งไดมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา 

๓๒ ผูใดปฏิเสธไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพักในโรงแรมโดยไมมีเหตุตามมาตรา ๓๙ ตองระวาง
โทษปรับทางปกครองตั้งแตหาพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๓ 
โทษอาญา 

   
 
มาตรา ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๑  ผูใดแจงรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผูพักหรือทะเบียนผูพัก หรอื

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๕ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๖๒ ใบอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหถือวาเปนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้และใหใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือ 

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจโรงแรมตอไป ตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ ใชบังคับ 
เมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแลวใหนายทะเบียนรับคําขอดังกลาวเพื่อดําเนินการตอไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหผูนั้นประกอบธุรกิจโรงแรมตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต
จากนายทะเบียน 

ในกรณีที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ กําหนดใหโรงแรมตองมีสถานท่ี
จอดรถเพียงพอสอดคลองกับจํานวนหองพัก หรือกําหนดมิใหโรงแรมต้ังอยูในบริเวณใกลเคียง
กับสถานที่ใดก็ตาม ในกรณีนี้มิใหนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชบังคับกับโรงแรมตามวรรคหนึ่ง 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง 
ตองเลิกประกอบธุรกิจโรงแรมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต  
ในกรณีดังกลาว นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหผูขอรับใบอนุญาตจัดหาโรงแรมท่ีมีมาตรฐานใกลเคียง
ใหแกผูพักหรือกําหนดวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร  ท้ังนี้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนได
เสียของผูพักเปนสําคัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคสาม ตอง
ระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๕๓ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดควบคุมและจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้อยูแลวกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะเปนผูจัดการตอไป ใหแจงตอนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบญัญตัินี้ใชบังคับ เม่ือไดแจงแลวใหเปนผูจัดการตอไปไดจนกวาจะถูก 
เพิกถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ ในกรณีนี้มิใหนํามาตรา ๓๓ (๒) มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๕  คําขออนุญาตเปดดําเนินกิจการโรงแรมที่ไดยื่นไวกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน และการอนุญาตให
เปล่ียนช่ือหรือย่ีหอ ใหยายสถานที่ หรือใหเพิ่มหรือลดจํานวนหองสําหรับพักที่ไดใหไวตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการโรงแรม
ตามวรรคหนึ่งมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนญุาตใหประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามพระราชบัญญัตินี ้ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้และใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๖๖  บรรดากฎกระทรวง คําส่ังหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง คําส่ังหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
๑. ใบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 
๓. การตออายุใบอนุญาตครัง้ละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ แตละฉบับ 
๔. คาธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ปละ ๘๐ บาทตอหอง 
โดยใหคิดคาธรรมเนียมตามจํานวนหองพักของโรงแรม 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให
แตกตางกันโดยคํานึงถึง ขนาด ลักษณะหรือประเภทของโรงแรมก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
โรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานและบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจโรงแรมไดพัฒนาและขยายตัว
มากขึ้น  ดังน้ัน เพื่อสงเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและกําหนดหลักเกณฑใน
การประกอบธุรกจิใหเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแตละประเภท  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
 

วชิระ/พงษพิลัย/ยงยุทธ/ตรวจ 
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ 

 
 
 


