
 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต  คําขอตออายุใบอนุญาต  คําขอโอน/รับโอนใบอนุญาต 

คําขอหรือการแจงความประสงคทั่วไป  และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 

โดยที่สมควรกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต  คําขอตออายุใบอนุญาต  คําขอโอน/รับโอน
ใบอนุญาต  คําขอหรือการแจงความประสงคอื่น  และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  เพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  
มาตรา   ๒๕  และมาตรา   ๒๗  แหงพระราชบัญญัติโรงแรม   พ .ศ.   ๒๕๔๗   รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  และคําขอหรือการแจงความประสงคทั่วไป  
ใหใชคําขอตามแบบที่กําหนดไว  ดังนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ใหใชแบบ  ร.ร.๑ 
(๒) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ใหใชแบบ  ร.ร.๑/๑ 
(๓) คําขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ใหใชแบบ  ร.ร.๑/๒ 
(๔) คําขอหรือการแจงความประสงคทั่วไป  ใหใชแบบ  ร.ร.๑/๓ 
ขอ ๒ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ใหใชแบบ  ร.ร.๒  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๓ ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ใหใชแบบ  ร.ร.๒   

โดยมีคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวที่ดานหนา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
อารีย  วงศอารยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



แบบ ร.ร.๑ 

 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
 

        เขียนที่……………………………. 
      วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ..... 
 

  ๑. ขาพเจา.................................................................................................................................... 
   (๑) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................... อายุ...............ป หมายเลขประจําตัวประชาชน 
เลขที่   -  -  -  -   อยูบานเลขที่.....................หมูที่..............ตรอก/ซอย 
................................ถนน..........................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท...............................โทรสาร.................................. 
   (๒) เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เลขที่............................เมื่อวันที่...................................ณ .......................................................สํานักงานแหงใหญ
ตั้งอยูที่........................................เลขที่...............หมูที่..........ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.................. 
โทรศัพท.................................โทรสาร........................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............................................. 
โดย (๑) ................................................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
โดย (๒) ................................................................................................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต  
  ๒. ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗   เพื่อขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ชื่อวา ................................................................................................................................................... 
ภาษาตางประเทศ (ถาม)ี............................................................................................................................................ 
เปนโรงแรมประเภท........................... จํานวนหองพัก................หอง อัตราคาเชาหองพักต่ําสุด...............................บาท  
สูงสุด......................................บาท  สถานที่ตั้ง........................................................................................................ 
เลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน...................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย............................................... 
โทรศัพท.......................................โทรสาร.............................ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส................................................. 
  ๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ตั้ง  

(๑) สถานที่ตั้ง   ในเขตบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   นอกเขตบังคับใช
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๒) ประเภทเอกสารสิทธิ์  โฉนดที่ดิน   น.ส.๓ก /น.ส.๓  ส.ค.๑   อื่นๆ (ระบุ).......... 
จํานวนเนื้อที่..........ไร...........งาน............ตารางวา 

เลขรับที่.................................. 
ลงวันที่.................................... 
ลงช่ือ..............................ผูรับ 



 -2-

(๓) ลักษณะอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร   อาคารสูง   อาคารขนาดใหญ   
 อาคารขนาดใหญพิเศษ       อาคารอื่นๆ (ระบุ).........................    มีพื้นที่ใชสอยรวม......................ตารางเมตร 

  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตางๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

จํานวน...........ชุด 
(๒) แบบแปลนแผนผังพรอมรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ...........ชุด 
(๓) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่ใกลเคียง จํานวน................ชุด 
(๔) หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชในการประกอบธุรกิจโรงแรมไดรับอนุญาตใหใชอาคารตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร จํานวน .........ชุด 

(๕) หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคารหรือสถานที่ที่ใชประกอบธุรกิจโรงแรม หรือหนังสือ
แสดงความยินยอมใหใชอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเปนของผูอื่น 

(๖) หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กรณีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ) 

(๗) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งโรงแรม 
(๘) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

ผูขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ไมเกินสามเดือน จํานวน........ฉบับ (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม) 
(๙) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคลซึ่งตองเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
(๑๐) อืน่ ๆ (ระบ)ุ.............................................................................................................................. 

  ๕. ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖  
แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗  
 

   (ลงชื่อ)....................................................ผูยื่นคําขอ 
        (....................................................) 

 
 ผลการพิจารณาของนายทะเบียน 
   อนุญาต 
   ไมอนุญาต เหตุผล............................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ.....................................................นายทะเบียน 
             (....................................................) 
            วันที่.............................................. 
 
หมายเหตุ  ๑. ใหทําเครื่องหมาย  หนา  ที่ตองการ 
     ๒. กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป พรอมสําเนาทะเบียน
         บานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 



แบบ ร.ร.๑/๑ 

 
 
 

 
แบบคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบธุรกจิโรงแรม 

 

        เขียนที่……………………………. 
      วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ......... 
 
  ๑. ขาพเจา.................................................................................................................................... 
   (๑) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................... อายุ...............ป หมายเลขประจําตัวประชาชน 
เลขที่   -  -  -  -   อยูบานเลขที่.....................หมูที่..............ตรอก/ซอย 
................................ถนน..........................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท...............................โทรสาร.................................. 
   (๒) เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เลขที่............................เมื่อวันที่...................................ณ ....................................................................................... 
ตั้งอยูที่........................................เลขที่...............หมูที่..........ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.................. 
โทรศัพท.................................โทรสาร........................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............................................. 
โดย (๑) ................................................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
โดย (๒) ................................................................................................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต  
  ๒. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ 
ตามใบอนญุาตเลขที่.............../ .................โดยใชชื่อภาษาไทยวา.............................................................................. 
ภาษาตางประเทศ(ถามี)........................................................................................................................................... 
เปนโรงแรมประเภท...............................จํานวนหองพัก.................หอง  สถานที่ตั้ง.....................................................
เลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................... 
โทรศัพท.......................................โทรสาร....................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................... 
  ๓. ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗   เพื่อขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามขอ ๒ 
 
 
 

เลขรับที่.................................. 
ลงวันที่.................................... 
ลงช่ือ..............................ผูรับ 
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  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตางๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่............................. 
(๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไวในการขออนุญาตมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลง ผูขอตองยื่น

หลักฐานและเอกสารที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงดวย 
(๓) อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 
 

   (ลงชื่อ)....................................................ผูยื่นคําขอ 
        (....................................................) 

 
 
 
 ผลการพิจารณาของนายทะเบียน 
   อนุญาต 
   ไมอนุญาต เหตุผล............................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ.......................................................นายทะเบียน 
             (....................................................) 
            วันที่............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ใหทําเครื่องหมาย  หนา  ที่ตองการ 
     ๒. กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป พรอมสําเนาทะเบียนบาน
         และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
 



แบบ ร.ร.๑/๒ 

 
 
 

คําขอโอน/รบัโอนใบอนญุาตประกอบธุรกจิโรงแรม 
 

        เขียนที่……………………………. 
      วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ........................ 
 

  ๑. ขาพเจา(ผูโอน) ........................................................................................................................ 
   (๑) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................... อายุ...............ป หมายเลขประจําตัวประชาชน
เลขที่   -  -  -  -   อยูบานเลขที่.....................หมูที่..............ตรอก/ซอย 
................................ถนน..........................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท...............................โทรสาร.................................. 
   (๒) เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เลขที่............................เมื่อวันที่...................................ณ ......................................................................................... 
โดย (๑) ................................................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
โดย (๒) ................................................................................................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต  
  ๒. ขาพเจา(ผูรับโอน)..................................................................................................................... 
   (๑) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................... อายุ...............ป หมายเลขประจําตัวประชาชน
เลขที่   -  -  -  -   อยูบานเลขที่.....................หมูที่..............ตรอก/ซอย 
................................ถนน..........................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท...............................โทรสาร.................................. 
   (๒) เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เลขที่............................เมื่อวันที่...................................ณ ......................................................................................... 
โดย (๑) ................................................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
โดย (๒) ................................................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต  
  ๓. ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗   เพื่อขอ               

 โอนและรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม   รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ เลขที่....................โดยใชชื่อภาษาไทยวา.............................................................. 
ภาษาตางประเทศ (ถามี)............................................................................................................................................ 

เลขรับที่.................................. 
ลงวันที่.................................... 
ลงช่ือ..............................ผูรับ 
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เปนโรงแรมประเภท...............................จํานวนหองพัก.................หอง  สถานที่ตั้ง.....................................................
เลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................... 
โทรศัพท.......................................โทรสาร....................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส.........................................  
  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตางๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่.................................... 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

จํานวน...........ชุด 
(๓) หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคารหรือสถานที่ที่ใชประกอบธุรกิจโรงแรม หรือหนังสือ

แสดงความยินยอมใหใชอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเปนของผูอื่น 
(๔) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งโรงแรม 
(๕) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ วัตถุประสงค 

ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน 
(๖) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคลซึ่งตองเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
(๗) อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 

  ๕. ขาพเจาผูรับโอนขอรับรองวา เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖  
แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗  
 

   (ลงชื่อ)....................................................ผูโอน 
               (....................................................) 

 
   (ลงชื่อ)....................................................ผูรับโอน 

               (....................................................) 
 
 ผลการพิจารณาของนายทะเบียน 
   อนุญาต 
   ไมอนุญาต เหตุผล............................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ.....................................................นายทะเบียน 
             (....................................................) 
            วันที่.............................................. 
หมายเหตุ  ๑. ใหทําเครื่องหมาย  หนา  ที่ตองการ 
     ๒. กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป พรอมสําเนาทะเบียนบาน
         และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 



แบบ ร.ร.๑/๓ 

 
 
 

 
แบบคําขอ/แจงความประสงคทั่วไป 

 
        เขียนที่……………………………. 
      วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
  ๑. ขาพเจา.................................................................................................................................... 
   (๑) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................... อายุ...............ป หมายเลขประจําตัวประชาชน
เลขที่   -  -  -  -   อยูบานเลขที่.....................หมูที่..............ตรอก/ซอย 
................................ถนน..........................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท...............................โทรสาร.................................. 
   (๒) เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เลขที่............................เมื่อวันที่...................................ณ ....................................................................................... 
โดย (๑) ................................................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
โดย (๒) ................................................................................................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต  
  ๒. ขาพเจาไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ตามใบอนุญาตเลขที่.............../ .................โดยใชชื่อภาษาไทยวา............................................................................ 
ภาษาตางประเทศ(ถามี)........................................................................................................................................... 
เปนโรงแรมประเภท...............................จํานวนหองพัก.................หอง  สถานที่ตั้ง....................................................
เลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................... 
โทรศัพท.......................................โทรสาร...........................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส................................... 
  ๓. ขาพเจาขอยื่นคําขอ/แจงความประสงคตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗   
ดังนี้…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขรับที่.................................. 
ลงวันที่.................................... 
ลงช่ือ..............................ผูรับ 
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  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตางๆ มา เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่...................... 
(๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไวในการขออนุญาตมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลง ผูขอตองยื่น

หลักฐานและเอกสารที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงดวย 
(๓) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................... 

 
 

   (ลงชื่อ)....................................................ผูยื่นคําขอ 
        (....................................................) 

 
 
 
 ผลการพิจารณาของนายทะเบียน 
   อนุญาต 
   ไมอนุญาต เหตุผล............................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ.......................................................นายทะเบียน 
             (....................................................) 
            วันที่............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ใหทําเครื่องหมาย  หนา  ที่ตองการ 
     ๒. กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป พรอมสําเนาทะเบียนบาน
         และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
 






