
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
โรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
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  หรือข อบั งคับอื่ น ใดในส วนที่ บัญญัติ ไ ว แล ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หนา ๑๒/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“โรงแรม”  หมายความวา สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ
เพ่ือใหบริการที่พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ ไมรวมถึง 

(๑)  สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนเพื่อใหบริการที่พักช่ัวคราวซึ่งดําเนินการโดยสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา 
ทั้งนี้ โดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 

(๒)  สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการที่พักอาศัยโดยคิด
คาบริการเปนรายเดือนข้ึนไปเทานั้น 

(๓)  สถานที่พักอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ผูประกอบธุรกิจโรงแรม”  หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูพัก”  หมายความวา คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใชบริการที่พักช่ัวคราวของ

โรงแรม 
“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
“นายทะเบียน”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งนายทะเบียนแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยแตงตั้งจาก 
(๑)  ขาราชการตํารวจตั้งแตช้ันสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ 
(๒)  ขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับสามขึ้นไป หรือ 
(๓)  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสามขึ้นไป 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมคณะหนึ่ง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว นายก
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ นายกสมาคมโรงแรมไทย ผูแทนสมาคมโรงแรมไทย 
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมีความรูและประสบการณดานโรงแรมหรือ
ดานการทองเท่ียว โดยคํานึงถึงการกระจายผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณดานโรงแรม
ไปตามประเภทของโรงแรมที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ เปนกรรมการ 

ใหผูแทนกรมการปกครองเปนเลขานุการ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอน

วาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับ
แตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบวาระ
แลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือม

เสีย 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

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

เปนเขตงดออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
(๓)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  เสนอแผนและมาตรการตางๆ เก่ียวกับการสงเสริมและการกํากับดูแลธุรกิจ

โรงแรม 
(๕)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงหรือ

ประกาศตามพระราชบัญญัตินี ้
(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรอื

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ในกรณีที่คณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใน

เร่ืองที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด คณะกรรมการตองแตงตั้งผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนอนุกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย เวนแตกรณีการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐ (๓) ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีสวนไดเสีย
หรือประโยชนเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 
มาตรา  ๑๒   ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑  ให

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร 
หลักฐานหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๒ 

การประกอบธรุกิจโรงแรม 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม 

สงเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ความมั่นคงแข็งแรง 
สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงแรม และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 
ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ทั้งนี้ เง่ือนไข
ดังกลาวใหรวมถึงการหามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรมดวย 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับ
สถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแต
ละประเภทใหแตกตางกันก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะของทองที่ที่โรงแรมตั้งอยูหรือความ
จําเปนในการควบคุมดูแลโรงแรมในแตละประเภท หรือความเหมาะสมกับลักษณะของโรงแรมแต
ละประเภท 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่จําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือสภาพแวดลอม รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดเขตทองที่หนึ่งทองที่ใดเปนเขตงดออกใบอนุญาตได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับใบอนุญาตอยู
กอนวันประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับและจะประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตตอไปเมื่อ
ประกาศดังกลาวใชบังคับแลว 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจโรงแรม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  ผูขอรับใบอนุญาต ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒)  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไทย 
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ี

(๗)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 
(๘)  ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอ่ืนที่

มิใชเหตุตาม (๖) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป 
ถาผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนผูจัดการ 

ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง และ
ตองไมเคยเปนหุนสวนผูจัดการ ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ตาม (๘) 

 
มาตรา ๑๗  ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตอาจ

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตอนายทะเบียน
ในคราวเดียวกัน 

เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียน
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ หากคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๕ ใหนายทะเบียนแจงผล
การตรวจสอบใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในหาวันทําการนับแตวันยื่นคําขอ พรอมทั้งกําหนด
ระยะเวลาใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวผูขอรับใบอนุญาตไม
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง ใหนายทะเบียนคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ถูกตองและสมบูรณ ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรมไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยไมชักชา 

หากหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแลวเห็นวา คําขอรับใบอนุญาตไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบแจงตอผูขอรับใบอนุญาตถึงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณดังกลาว พรอมทั้ง
กําหนดระยะเวลาใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข และใหหนวยงานที่รับผิดชอบแจงใหนายทะเบียน
ทราบโดยไมชักชา 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ หากผูขอรับใบอนุญาตไมดําเนินการแกไข
ใหถูกตอง ใหนายทะเบียนคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาต 

ใหถือวาคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
โรงแรมที่ผูขอรับใบอนุญาตยื่นตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งเปนคําขอรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําความในมาตรานี้ไปใชบังคับกับกรณีที่ตองมีการยื่นเอกสารอื่นที่
มิใชคําขอหรือเพ่ือประกอบคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
โรงแรมดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมตอนายทะเบียนนั้น หากมีกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข หรือตองชําระคาธรรมเนียมใดๆ ตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด ก็ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๘  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตได เมื่อเห็น

วาสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม
แตละประเภทเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ 

ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกใบอนุญาต หรือไมออกใบอนุญาตพรอม
ดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับผลการพิจารณาจาก
หนวยงานตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชกับโรงแรมที่ระบุช่ือไวในใบอนุญาต

เทานั้น และใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๐  ช่ือโรงแรมตองเปนอักษรไทยที่มองเห็นไดชัดเจน แตจะมีอักษร

ตางประเทศกํากับไวทายหรือใตช่ืออักษรไทยดวยก็ได และจะตอง 
(๑)  ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระ

ราชินีหรือองคพระรัชทายาท 
(๒)  ไมซ้ําหรือพองกับชื่อโรงแรมอื่นที่ไดรับอนุญาตไวแลว เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น 
(๓)  ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
 
มาตรา ๒๑  การขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ 

เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําส่ังถึงที่สุดไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงแรมมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ใหนายทะเบียนตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีที่ไมถูกตอง 
ใหนายทะเบียนสั่งใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ กําหนด เมื่อแกไขแลวใหตออายุ
ใบอนุญาตได ถาหากไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใหมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูที่ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะ
ประกอบธุรกิจโรงแรมตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุใหถือวาไดย่ืนคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบธุรกิจ
โรงแรมในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุ
ใบอนุญาต หากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  หามมิใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 

(๑)  เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม 
(๒)  เพ่ิมหรือลดจํานวนหองพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสรางของ

โรงแรม 
(๓)  เปลี่ยนชื่อโรงแรม 
การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 
 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผู

ประกอบธุรกิจโรงแรมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

 
มาตรา ๒๔  การโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๖ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีผูประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแกความตาย และทายาทมีความ

ประสงคจะดําเนินธุรกิจโรงแรมตอไป ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนใหทายาทดวยกันนั้นตกลงตั้ง
ทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ ย่ืนคําขอตอนายทะเบียน
เพ่ือขอรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตาย ถา
มิไดย่ืนคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนอนุญาตแกผูย่ืนคําขอ 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเปนผูย่ืนคํา
ขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเขาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบเสมือนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ จนกวานายทะเบียนจะมีคําส่ังไมอนุญาต 

การขอรับโอนและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคล ให

ใบอนุญาตสิ้นอายุนับแตวันที่มีการเลิกหางหุนสวน หรือนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมผูใดประสงคจะเลิกกิจการในระหวางอายุ
ใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ จะตองแจงใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบ
หาวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนพิจารณาและมีคําส่ังวาจะควร
อนุญาตใหเลิกไดเมื่อใด ภายใตเง่ือนไขและวิธีการอยางใด ทั้งนี้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและ
สวนไดเสียของผูพักเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่โรงแรมไดรับความเสียหายเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือ

ภยันตรายรายแรงอื่นๆ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการแจงใหนายทะเบียนทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

หากนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา ความเสียหายของโรงแรมดังกลาวมีสภาพ
ขัดตอหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ใหนายทะเบียนมีอํานาจออก
คําส่ังเปนหนังสือใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนินการแกไขสภาพเชนวานั้นใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และในกรณีที่เห็นวาจําเปนอาจมีคําส่ังใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหยุดดําเนิน
กิจการทั้งหมดหรือบางสวนจนกวานายทะเบียนจะเห็นวาผูประกอบธุรกิจโรงแรมไดดําเนินการ
แกไขสภาพเชนวานั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ 
แลว 

ในกรณีที่โรงแรมไดรับความเสียหายจนมีสภาพที่ไมอาจแกไขได ใหถือวา
ใบอนุญาตสําหรับโรงแรมดังกลาวสิ้นอายุนับแตวันที่ไดรับความเสียหาย 

 
มาตรา ๒๙  ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง รวมทั้งบทกําหนดโทษที่

เก่ียวของมาใชบังคับกับกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา 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 ที่ไดรับแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมและไดแจงใหนาย
ทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูแจงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ใหนายทะเบียน
ออกใบรับแจงตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับ
แจงและใหผูแจงเร่ิมตนเปนผูจัดการไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง 

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบในภายหลังวา ผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสาร
ไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
ส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง
ดังกลาว 
 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกินเจ็ดวัน ใหผู
ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ที่ผู
ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการมอบหมายเปนผูจัดการแทนไดไมเกินเกาสิบวัน ในกรณีเชนวา
นี้ใหบุคคลดังกลาวแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบภายในสามวันนับแตวันที่เขาดําเนินการ
แทน 

ในกรณีที่ผูจัดการพนจากหนาที่ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั้งบุคคลคนหนึ่ง
เปนผูจัดการแทนและใหผูจัดการที่ไดรับแตงตั้งนั้นแจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา ๓๑ เวน
แตในกรณีที่ผูนั้นไดเคยแจงการเปนผูจัดการไวแลว ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแจงการ
เปลี่ยนแปลงผูจัดการใหนายทะเบียนทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งผูจัดการไดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูจัดการเดิมพนจากหนาที่ ใหนํา
ความในวรรคหนึ่ง รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดการแทนตามวรรค
หนึ่งใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูจัดการ 

 
มาตรา ๓๓  ผูจัดการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒)  เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนดหรือมีหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการรับรอง 

(๓)  ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๔)  ไม เปนผู วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไร
ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ี

(๗)  ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจง
เปนผูจัดการโดยเหตุอ่ืนซึ่งมิใชเหตุตาม (๖) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการมีหนาที่และความ

รับผิดชอบรวมกัน ดังตอไปนี ้
(๑)  จัดใหมีปายชื่อโรงแรมตามมาตรา ๒๐ ติดไวหนาโรงแรม 
(๒)  จัดใหมีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 
(๓)  จัดใหมีเลขที่ประจําหองพักติดไวที่หนาหองพักทุกหอง 
(๔)  จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาที่พักไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 
(๕)  จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละช้ันของโรงแรมและหองพักทุก

หอง และปายทางออกฉุกเฉินไวในแตละช้ันของโรงแรม 
(๖)  จัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามที่มาตรา ๖๗๕ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ไวในโรงแรมและ
หองพักทุกหอง 

(๗)  ดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๘)  ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการปองกัน
อัคคีภัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 

(๙)  ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ

(๑๐)  ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือ
เกิดอันตรายใดๆ ข้ึนในโรงแรม 

การดําเนินการใดที่ผูจัดการตองไดรับอนุมัติจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม หาก
ผูจัดการมีหนังสือขออนุมัติแลวผูประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไมดําเนินการ ผูจัดการไมตอง
รับผิด 

 
มาตรา ๓๕  ผูจัดการตองจัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับผูพักและ

จํานวนผูพักในแตละหองลงในบัตรทะเบียนผูพักในทันทีที่มีการเขาพัก โดยใหผูพักคนใดคนหนึ่ง
เปนผูลงลายมือช่ือในบัตรทะเบียนผูพัก หากผูพักมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและเขาพักตาม
ลําพัง ใหผูจัดการหรือผูแทนลงลายมือช่ือกํากับไวดวย และนําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพักใหแลว
เสร็จภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเขาพัก 

ถารายการซึ่งจะตองบันทึกลงในทะเบียนผูพักตามวรรคหนึ่งซ้ํากับรายการวัน
กอนใหบันทึกรายการดังกลาววาไมมีการเปลี่ยนแปลง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับผูเขาพักลงในบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผู
พักตองบันทึกทุกรายการใหครบถวน หามมิใหปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร 

ผูจัดการตองเก็บรักษาบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวเปนเวลาอยางนอย
หนึ่งป และตองใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบได 

บัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพัก ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ผูจัดการตองสงสําเนาทะเบียนผูพักในแตละวันไปใหนายทะเบียน

ทุกสัปดาหแลวใหนายทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือไม
สามารถสงไดตามกําหนดดังกลาว ใหนายทะเบียนพิจารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาว
แลวแจงใหผูจัดการทราบ 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ทะเบียนผูพักที่เก็บรักษาไวในโรงแรมสูญหายหรือถูก

ทําลาย ผูจัดการตองดําเนินการขอคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักนั้นจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไว
แทน 

 
มาตรา ๓๘  ผูจัดการมีหนาที่ 
(๑)  ดูแลไมใหบุคคลใดหลบซอนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควร

เช่ือวาจะกอความไมสงบข้ึนในบานเมือง หรือจะมีการกระทําความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม 
(๒)  แจงใหพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่ทราบโดยทันที ใน

กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีหรือไดมีการหลบซอนหรือมั่วสุมหรือการกระทําความผิดอาญา
ข้ึนในโรงแรมตาม (๑) 

 
มาตรา ๓๙  ผูจัดการอาจปฏิเสธไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพักในโรงแรมไดใน

กรณี ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีเหตุอันควรสงสัยไดวาบุคคลนั้นจะเขาไปหลบซอน มั่วสุม หรือกระทําการ

ใด อันเปนความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม หรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักอ่ืนในโรงแรม 
(๒)  มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นไมสามารถจายคาหองพักได 
(๓)  มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นเปนโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตาม

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
(๔)  มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในกรณีตาม (๓) ถาผูจัดการรับบุคคลนั้นเขาพักจะตองแจงใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอทราบดวย 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมและการอุทธรณ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ

ผูจัดการผูใดกระทําการดังตอไปนี้ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหระงับการกระทํานั้นหรือ
ดําเนินการแกไขไดตามที่เห็นสมควร 

(๑)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  ไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการไมระงับการกระทําหรือดําเนินการ
แกไขตามคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาว
ปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือนให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีเปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดครั้งละไมเกินสิบหาวัน ซึ่งจะตองไมเกินสี่ครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒)  ในกรณีเปนผูจัดการ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหปฏิบัติใหถูกตองอีก
ครั้งหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต จะประกอบธุรกิจโรงแรมใน
ระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาตไมได 

ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งพักใชใบอนุญาต ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผู
ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกลเคียงกันใหแกผูพักหรือกําหนดวิธีการอื่น
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของผูพักเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ

ผูจัดการผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๓ 

แลวแตกรณี ยกเวนลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๗) 
(๒)  เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) หรือเคยไดรับคํา

เตือนตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๒) มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง 
วรรคสามหรือวรรคสี่อีก 

(๓)  ใชหรือยินยอมใหใชโรงแรมเปนสถานที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวย
การพนัน ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ
เด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการ 
แลวแตกรณี และผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการตองเลิกประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โรงแรม ทั้งนี้ ในกรณีตาม (๒) นายทะเบียนไมตองมีหนังสือเตือนใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติให
ถูกตองตามมาตรา ๔๐ วรรคสองอีก 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกันและมี
พฤติการณตาม (๒) หรือ (๓) ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตและใบรับแจงเปน
ผูจัดการ 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคลและผูเปน
หุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลมีพฤติการณตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมี
หนังสือแจงใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมทราบ และแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หากผูประกอบธุรกิจโรงแรมไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคสี่ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เก่ียวของมาใชบังคับ
กับการเพิกถอนใบอนุญาต โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง

เปนผูจัดการใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ
ผูจัดการ แลวแตกรณี ณ โรงแรมที่บุคคลดังกลาวประกอบธุรกิจหรือจัดการ และใหถือวาผู
ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการไดทราบคําส่ังนั้นแลวเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง เวน
แตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต หรือผูไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการซึ่งนายทะเบียนไมออกใบรับแจงเปน
ผูจัดการ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาต ซึ่งนายทะเบียนไมอนุญาตตาม
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งนายทะเบียนไมอนุญาต
ใหเลิกกิจการหรือใหเลิกกิจการภายใตเง่ือนไขและวิธีการอยางใดตามมาตรา ๒๗ หรือผูประกอบ
ธุรกิจโรงแรมซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการ
ซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการตามมาตรา ๔๑ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของ
นายทะเบียนตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือรับทราบคําส่ังของนาย
ทะเบียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในสี่สิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและ
นายทะเบียน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่มีการอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียน ในระหวางที่มีการอุทธรณดังกลาว
ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการ หรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ แลวแตกรณี
ดําเนินกิจการตอไปได เวนแตการอุทธรณตามคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปน
ผูจัดการเพราะมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๕) หรือ (๖) หรือมาตรา ๓๓ (๕) หรือ (๖) 
หรือมีพฤติการณตามมาตรา ๔๑ (๓) ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของนายทะเบียน และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๒ แลวแตกรณี รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เก่ียวของ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบธุรกิจ ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมเสียคาธรรมเนียม
โดยไมมีเหตุอันสมควรใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคสี่ รวมทั้งบทกําหนด
โทษที่เก่ียวของ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปน

หนังสือจากนายทะเบียนมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑)  เขาไปในโรงแรมในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกเพื่อ

ตรวจสอบใบอนุญาต ทะเบียนผูพัก บัตรทะเบียนผูพัก สภาพและลักษณะของโรงแรม หรือ
ตรวจสอบหองพักที่วางหรือสวนหนึ่งสวนใดของโรงแรมที่เปดใชรวมกันหรือเขาไปในโรงแรมใน
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบจํานวนและประวัติของพนักงานโรงแรม ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมใหการเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของโรงแรม
มาใหถอยคําหรือช้ีแจงหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) แลว ถายังดําเนินการไมเสร็จ
จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของโรงแรมนั้นก็ได ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่การ
ตรวจสอบใกลจะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหากเนิ่นชาในการตรวจสอบจะมีการปกปด
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม 

 
มาตรา ๔๖  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและ

หนังสือมอบหมายจากนายทะเบียนแกบุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการสงเสริมและ

กํากับธุรกิจโรงแรม นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
หมวด ๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทกําหนดโทษ 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการกระทําการหรืองดเวนไมกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจโรงแรมของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 
สวนที่ ๒ 

โทษปรับทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๔๙  ใหนายทะเบียนมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 
ในการลงโทษปรับทางปกครอง ใหนายทะเบียนคํานึงถึงความรายแรงแหง

พฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควร นายทะเบียนอาจมีคําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใดๆ 
เพ่ือแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

หลักเกณฑในการพิจารณาโทษทางปกครองใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติ
เก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดย
อนุโลม และในกรณีไมมีเจาหนาที่ดําเนินการบังคับตามคําส่ัง ใหนายทะเบียนมีอํานาจฟองคดีตอ
ศาลปกครองเพื่อบังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําส่ังใหชําระคาปรับนั้นชอบ
ดวยกฎหมายก็ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินขายทอดตลาดชําระคาปรับได 

 
มาตรา ๕๐  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกวันละไมเกินสองหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๑  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ (๓) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวัน
ละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๒  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 
ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับทางปกครองตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา 
๔๐ วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสองแสนบาทและปรับอีกวัน
ละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๔  ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือ

ผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตอง
ระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูจัดการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงหาหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ผูจัดการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๔ (๑๐) มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 
ตองระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๕๗ ผูจัดการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตาม

มาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๘  ผูจัดการหรือผูซึ่งไดมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา 

๓๒ ผูใดปฏิเสธไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพักในโรงแรมโดยไมมีเหตุตามมาตรา ๓๙ ตองระวาง
โทษปรับทางปกครองตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
สวนที่ ๓ 
โทษอาญา 

   
 

มาตรา ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๑  ผูใดแจงรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผูพักหรือทะเบียนผูพัก หรือ

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๕ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๒  ใบอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหถือวาเปนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจโรงแรมตอไป ตองย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ ใชบังคับ 
เมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแลวใหนายทะเบียนรับคําขอดังกลาวเพื่อดําเนินการตอไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหผูนั้นประกอบธุรกิจโรงแรมตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต
จากนายทะเบียน 

ในกรณีที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ กําหนดใหโรงแรมตองมีสถานที่
จอดรถเพียงพอสอดคลองกับจํานวนหองพัก หรือกําหนดมิใหโรงแรมตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง
กับสถานที่ใดก็ตาม ในกรณีนี้มิใหนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชบังคับกับโรงแรมตามวรรคหนึ่ง 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง 
ตองเลิกประกอบธุรกิจโรงแรมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต ใน
กรณีดังกลาว นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกลเคียง
ใหแกผูพักหรือกําหนดวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนได
เสียของผูพักเปนสําคัญ 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคสาม ตอง
ระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๓ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดควบคุมและจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้อยูแลวกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะเปนผูจัดการตอไป ใหแจงตอนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดแจงแลวใหเปนผูจัดการตอไปไดจนกวาจะถูกเพิก
ถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ ในกรณีนี้มิใหนํามาตรา ๓๓ (๒) มาใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๕  คําขออนุญาตเปดดําเนินกิจการโรงแรมที่ได ย่ืนไวกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน และการอนุญาตให
เปลี่ยนชื่อหรือย่ีหอ ใหยายสถานที่ หรือใหเพ่ิมหรือลดจํานวนหองสําหรับพักที่ไดใหไวตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการโรงแรม
ตามวรรคหนึ่งมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๖๖  บรรดากฎกระทรวง คําส่ังหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ให ยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ ไม ขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง คําส่ังหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่ง
ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
๑. ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
๓. การตออายุใบอนญุาตครั้งละก่ึงหนึ่งของคาธรรมเนยีมใบอนญุาตประเภทนั้นๆ แตละฉบับ 
๔. คาธรรมเนยีมประกอบธรุกิจโรงแรม ปละ ๘๐ บาทตอหอง 
    โดยใหคิดคาธรรมเนียมตามจํานวนหองพักของโรงแรม 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให
แตกตางกันโดยคํานึงถึง ขนาด ลักษณะหรือประเภทของโรงแรมก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
โรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจโรงแรมไดพัฒนาและขยายตัว
มากขึ้น ดังนั้น เพ่ือสงเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและกําหนดหลักเกณฑใน
การประกอบธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแตละประเภท จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
วชิระ/พงษพิลัย/ยงยุทธ/ตรวจ 

๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
 
 


