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    พระราชบัญญัติ 

โรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที ่๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสบิวันนับแตวันถัด
จากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

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

ซ่ึงขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หนา ๑๒/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงแรม” หมายความวา สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อให

บริการที่พักชัว่คราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี ้ไมรวมถึง 
(๑) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพือ่ใหบริการทีพ่ักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการ 

รัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี ้โดย
มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 

(๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปน
รายเดือนขึ้นไปเทานั้น 

(๓) สถานที่พักอื่นใดตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
“ผูประกอบธุรกิจโรงแรม” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบญัญัตินี้ 
“ผูพัก” หมายความวา คนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใชบริการที่พักชัว่คราวของโรงแรม 
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบยีนตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงนายทะเบยีนแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยแตงตัง้จาก 
(๑) ขาราชการตํารวจตั้งแตช้ันสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ 
(๒) ขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับสามขึ้นไป หรือ 
(๓) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับสามขึ้นไป 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจแตงตั้งนายทะเบียน ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ
นี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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  หมวด ๑ 
คณะกรรมการสงเสริมและกาํกับธุรกิจโรงแรม 

 
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและกํากบัธุรกิจโรงแรมคณะหนึ่งประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนประธานกรรมการ   เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง อธิบดีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูวาการการทองเทีย่วแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมไทยธุรกจิการทองเที่ยว นายกสมาคม
ธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ นายกสมาคมโรงแรมไทย ผูแทนสมาคมโรงแรมไทย ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมคีวามรูและประสบการณดานโรงแรมหรือดานการทองเที่ยว โดย
คํานึงถึงการกระจายผูทรงคณุวุฒิซ่ึงมีความรูและประสบการณดานโรงแรมไปตามประเภทของ
โรงแรมที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓  เปนกรรมการ 

ใหผูแทนกรมการปกครอง เปนเลขานุการ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติและผูแทนการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนผูชวยเลขานุการ 
 

มาตรา ๗ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรฐัมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒใินประเภทเดยีวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยู
ในตําแหนงเทากับวาระทีเ่หลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรฐัมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยัง
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไม
เกินสองคราวติดตอกัน 
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มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรฐัมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่หรือมคีวามประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๙ การประชมุคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง    
ช้ีขาด 
 
 มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้  

(๑)    ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๓ 
(๒) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกประกาศกําหนดเขตทองทีห่นึ่งทองที่ใดเปนเขต

งดออกใบอนญุาตตามมาตรา ๑๔ 
(๓)   พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  เสนอแผนและมาตรการตางๆ เกี่ยวกบัการสงเสริมและการกํากับดแูลธุรกิจโรงแรม 
(๕) เสนอความเหน็ตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
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มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ในกรณีที่คณะกรรมการแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องที่
เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด คณะกรรมการตองแตงตั้งผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นเปนอนุกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย เวนแตกรณีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่
พิจารณาตามมาตรา ๑๐ (๓) ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีสวนไดเสียหรือประโยชนเกีย่วของ
กับเรื่องดังกลาว 

ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัตหินาที่ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการหรือ
คณะอนกุรรมการมีอํานาจเรยีกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือวัตถุใดๆ มา
เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด ๒ 
การประกอบธรุกิจโรงแรม 
 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม สงเสริมการ
ประกอบธุรกจิโรงแรม และสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ความมั่นคงแขง็แรงสุขลักษณะ
หรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกาํหนดประเภทของโรงแรม และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตัง้ 
ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ทั้งนี้ เงื่อนไข
ดังกลาวใหรวมถึงการหามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรมดวย 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 
ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแตละประเภท
ใหแตกตางกนัก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะของทองที่ที่โรงแรมตั้งอยูหรือความจําเปนในการ
ควบคุมดูแลโรงแรมในแตละประเภท หรือความเหมาะสมกับลักษณะของโรงแรมแตละประเภท 
 

มาตรา ๑๔ ในกรณีทีจ่ําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือสภาพแวดลอม รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขต
ทองที่หนึ่งทองที่ใดเปนเขตงดออกใบอนุญาตได 
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ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงัคับแกผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับใบอนุญาตอยูกอนวัน
ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับและจะประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตตอไปเมื่อประกาศ
ดังกลาวใชบังคับแลว 
 

มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจโรงแรม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน 

การขอใบอนญุาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๑๖  ผูขอรับใบอนุญาต ตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามดังตอไปนี ้
(๑) มีอายุไมต่าํกวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจกัรไทย 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกีย่วกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณ ี

(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนญุาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอ่ืนที่มใิชเหตุตาม 

(๖)  แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป 
ถาผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนผูจดัการ ผูจัดการหรือ

ผูแทนของนิตบิุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง และตองไมเคย
เปนหุนสวนผูจัดการ ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๘) 
 

มาตรา ๑๗  ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕   ผูขอรับใบอนุญาตอาจยืน่คํา
ขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วของกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตอนายทะเบียนในคราว
เดียวกัน 
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เมื่อนายทะเบยีนไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบยีนตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ หากคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดไวในประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๕ ใหนายทะเบียนแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในหาวันทําการนับแตวนัยืน่คําขอ พรอมทั้งกําหนด
ระยะเวลาใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวผูขอรับใบอนุญาตไม
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง ใหนายทะเบียนคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งถูกตองและ
สมบูรณ ใหนายทะเบยีนแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ
กับการประกอบธุรกิจโรงแรมไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยไมชักชา 

หากหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแลวเหน็วา คําขอรับใบอนุญาตไมถูกตองหรือไม
สมบูรณตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบแจงตอผูขอรับใบอนุญาตถึงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณดังกลาว พรอมทั้ง
กําหนดระยะเวลาใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข และใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบแจงใหนายทะเบยีน
ทราบโดยไมชักชา 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ หากผูขอรับใบอนุญาตไมดําเนนิการแกไขใหถูกตอง 
ใหนายทะเบียนคืนคําขอแกผูขอรับใบอนุญาต 

ใหถือวาคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วของกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู
ขอรับใบอนุญาตยื่นตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งเปนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น และใหนําความในมาตรานี้ไปใชบังคับกับกรณีที่ตองมีการยื่นเอกสารอื่นที่มิใชคําขอหรือเพื่อ
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรมดวยโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วของกับการประกอบธุรกจิ
โรงแรมตอนายทะเบยีนนั้น หากมีกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เงื่อนไข หรือตองชําระคาธรรมเนียมใดๆ ตามที่กฎหมายดังกลาวกําหนด ก็ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น 

 

มาตรา ๑๘ นายทะเบยีนจะออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตได เมื่อเห็นวาสถานที่ตั้ง 
ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแตละประเภท
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ 
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ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกใบอนุญาต หรือไมออกใบอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับผลการพิจารณาจากหนวยงานตาม
มาตรา ๑๗ 
 

มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชกบัโรงแรมที่ระบุช่ือไวในใบอนุญาตเทานัน้ และให
มีอายุหาปนับแตวนัที่ออกใบอนุญาต 
 

มาตรา ๒๐ ช่ือโรงแรมตองเปนอักษรไทยที่มองเหน็ไดชัดเจน แตจะมีอักษรตางประเทศ
กํากับไวทายหรือใตช่ืออักษรไทยดวยก็ได และจะตอง 

(๑) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินีหรือองค
พระรัชทายาท 

(๒) ไมซํ้าหรือพองกับชื่อโรงแรมอื่นที่ไดรับอนุญาตไวแลว เวนแตจะไดรับความยินยอม
จากผูประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น 

(๓) ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
 

มาตรา ๒๑  การขอตออายใุบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนวันทีใ่บอนญุาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่น  
คําขอแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสัง่ถึงที่สุดไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงแรมมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๑๓ ใหนายทะเบียนตออายุใบอนุญาตให หากมกีรณทีี่ไมถูกตองใหนายทะเบยีนสั่ง
ใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาทีก่ําหนด เมื่อแกไขแลวใหตออายุใบอนุญาตได ถาหากไม
แกไขภายในระยะเวลาทีก่ําหนดใหมีคําสัง่ไมตออายุใบอนุญาต 

ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบ
ธุรกิจโรงแรมตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในหกสบิวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้น
อายุใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบธุรกิจโรงแรมในระหวาง
นั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอกีรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายใุบอนุญาต หากพนกําหนด    
หกสิบวนัตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม 

การขอตออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๒ หามมิใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนนิการดังตอไปนี ้ เวนแตไดรับอนุญาต
จากนายทะเบยีน 

(๑)  เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม 
(๒)  เพิ่มหรือลดจํานวนหองพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสรางของโรงแรม 
(๓)  เปลี่ยนชือ่โรงแรม 
 การขอและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูประกอบธุรกิจ

โรงแรมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจากนายทะเบยีนภายในสามสิบวนันับแตวันที่ไดรับทราบ
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 

มาตรา ๒๔ การโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๖ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากนายทะเบยีน 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๒๕ ในกรณีผูประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแกความตาย และทายาทมีความประสงคจะ
ดําเนินธุรกจิโรงแรมตอไป ใหผูจดัการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนใหทายาทดวยกันนัน้ตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ ยื่นคําขอตอนายทะเบียนเพื่อขอรับโอน
ใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตาย ถามิไดยื่นคําขอ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนญุาตสิ้นอายุ 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูยื่นคําขอมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๖ ใหนายทะเบียนอนุญาตแกผูยื่นคําขอ 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเปนผูยื่นคําขอรับโอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเขาประกอบธุรกจิโรงแรมโดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเสมือน
ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ จนกวานายทะเบียนจะมีคาํสั่งไมอนุญาต 

การขอรับโอนและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหางหุนสวนหรือนิติบคุคล ใหใบอนญุาต
ส้ินอายุนับแตวันที่มีการเลิกหางหุนสวน หรือนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ 
 

มาตรา ๒๗ ผูประกอบธุรกิจโรงแรมผูใดประสงคจะเลิกกิจการในระหวางอายใุบอนุญาต
หรือเมื่อใบอนญุาตหมดอาย ุ จะตองแจงใหนายทะเบยีนทราบลวงหนาไมนอยกวาสบิหาวัน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนพิจารณาและมีคําสั่งวาจะควรอนุญาตใหเลิก
ไดเมื่อใด ภายใตเงื่อนไขและวิธีการอยางใด ทั้งนี ้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสยีของ
ผูพักเปนสําคญั 
 

มาตรา ๒๘ ในกรณทีี่โรงแรมไดรับความเสียหายเนื่องจากเหตอัุคคีภัยหรือภยันตราย
รายแรงอื่นๆ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนบั
แตวนัที่เหตนุัน้สิ้นสุดลง 

หากนายทะเบยีนพิจารณาแลวเห็นวา ความเสียหายของโรงแรมดังกลาวมสีภาพขัดตอ
หลักเกณฑที่กาํหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนินการแกไขสภาพเชนวานั้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด และในกรณีที่เห็นวาจําเปนอาจมคีําสั่งใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหยดุดําเนนิกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสวนจนกวานายทะเบียนจะเหน็วาผูประกอบธุรกิจโรงแรมไดดําเนินการแกไข
สภาพเชนวานัน้ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๑๓ แลว 

ในกรณีที่โรงแรมไดรับความเสียหายจนมสีภาพที่ไมอาจแกไขได ใหถือวาใบอนุญาต
สําหรับโรงแรมดังกลาวสิ้นอายุนับแตวันที่ไดรับความเสียหาย 
 

มาตรา ๒๙ ใหนําความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใช
บังคับกับกรณใีบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคสาม และกรณีมีคําสั่งใหหยุด
ดําเนินกิจการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง โดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การบริหารจัดการโรงแรม 
 

มาตรา ๓๐  ใหผูประกอบธรุกิจโรงแรมจดัใหมีผูจดัการคนหนึ่งเปนผูมีหนาที่จดัการ
โรงแรม 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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 ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการในโรงแรมหนึ่งๆ จะเปนบุคคลคนเดียวกนัก็ได 
 

มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดเปนผูจัดการ เวนแตจะเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๓ ที่ไดรับแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมและไดแจงใหนายทะเบียนทราบตาม
แบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ถาผูแจงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ใหนายทะเบยีนออกใบรับ
แจงตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนัน้ภายในวันที่ไดรับแจงและใหผู
แจงเริ่มตนเปนผูจัดการไดตัง้แตวนัที่ไดรับใบรับแจง 

ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบในภายหลังวา ผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบยีนมีอํานาจสั่งใหผู
แจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวนันับแตวนัที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 
 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกนิเจด็วัน ใหผูประกอบธุรกิจ
โรงแรมหรือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ที่ผูประกอบธุรกจิ
โรงแรมหรือผูจัดการมอบหมายเปนผูจดัการแทนไดไมเกินเกาสิบวัน ในกรณีเชนวานีใ้หบุคคล
ดังกลาวแจงเปนหนังสือใหนายทะเบยีนทราบภายในสามวันนับแตวันทีเ่ขาดําเนินการแทน 

ในกรณีที่ผูจัดการพนจากหนาที่ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั้งบุคคลคนหนึ่งเปน
ผูจัดการแทนและใหผูจดัการที่ไดรับแตงตั้งนั้นแจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา ๓๑ เวนแตใน
กรณีที่ผูนั้นไดเคยแจงการเปนผูจัดการไวแลว ใหผูประกอบธุรกจิโรงแรมแจงการเปลี่ยนแปลง
ผูจัดการใหนายทะเบยีนทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี ้ ในกรณีที่
ไมอาจแตงตั้งผูจัดการไดภายในเจ็ดวันนับแตวนัที่ผูจัดการเดิมพนจากหนาที ่ ใหนําความในวรรค
หนึ่ง รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดการแทนตามวรรคหนึ่งใหมี
หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูจัดการ 
 

มาตรา ๓๓   ผูจัดการตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมต่าํกวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหรอืมี

หนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
รับรอง 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 



 12

 

(๓) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพตดิใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่ 
คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกีย่วกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณ ี

(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจดัการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจดัการ
โดยเหตุอ่ืนซึ่งมิใชเหตุตาม (๖) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป 
 

มาตรา ๓๔ ใหผูประกอบธรุกิจโรงแรมและผูจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน 
ดังตอไปนี ้

(๑) จัดใหมีปายชื่อโรงแรมตามมาตรา ๒๐  ติดไวหนาโรงแรม 
(๒) จัดใหมีการแสดงใบอนญุาตไวในที่เปดเผยเหน็ไดงายในโรงแรม 
(๓) จัดใหมเีลขที่ประจําหองพักติดไวที่หนาหองพักทกุหอง 
(๔) จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาที่พักไวในที่เปดเผยเหน็ไดงายในโรงแรม 
(๕) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของโรงแรมและหองพักทุกหอง และ

ปายทางออกฉกุเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม 
(๖) จัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามที่มาตรา ๖๗๕ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณชิยบัญญัติตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ไวในโรงแรมและหองพักทุก
หอง 

(๗) ดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามยัของโรงแรมใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๘) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการปองกันอัคคีภัยให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําสั่งของเจาพนกังานทองถ่ิน 

(๙) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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(๑๐) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกดิอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอนัตราย
ใดๆ ขึ้นในโรงแรม 

การดําเนนิการใดที่ผูจัดการตองไดรับอนุมตัิจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม หากผูจัดการมี
หนังสือขออนมุัติแลวผูประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไมดําเนินการ ผูจัดการไมตองรับผิด 
 

มาตรา ๓๕ ผูจัดการตองจดัใหมกีารบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูพักและจํานวนผูพักใน
แตละหองลงในบัตรทะเบยีนผูพักในทนัททีี่มีการเขาพัก โดยใหผูพกัคนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือ
ช่ือในบัตรทะเบียนผูพัก หากผูพักมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและเขาพักตามลําพัง ใหผูจัดการ
หรือผูแทนลงลายมือช่ือกํากบัไวดวย และนําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพักใหแลวเสรจ็ภายในยี่สิบสี่
ช่ัวโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเขาพกั 

ถารายการซึ่งจะตองบันทึกลงในทะเบียนผูพักตามวรรคหนึ่งซ้ํากับรายการวันกอนให
บันทึกรายการดังกลาววาไมมีการเปลี่ยนแปลง 

การบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูเขาพักลงในบัตรทะเบียนผูพักและทะเบยีนผูพักตอง
บันทึกทุกรายการใหครบถวน หามมิใหปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร 

ผูจัดการตองเก็บรักษาบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวเปนเวลาอยางนอยหนึ่งป และ
ตองใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบได 

บัตรทะเบียนผูพักและทะเบยีนผูพัก ใหเปนไปตามแบบทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๓๖ ผูจัดการตองสงสําเนาทะเบยีนผูพักในแตละวนัไปใหนายทะเบียนทุกสปัดาห
แลวใหนายทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือไมสามารถสงได
ตามกําหนดดังกลาว ใหนายทะเบียนพิจารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาวแลวแจงให
ผูจัดการทราบ 
 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ทะเบยีนผูพักที่เก็บรักษาไวในโรงแรมสูญหายหรือถูกทําลาย 
ผูจัดการตองดาํเนินการขอคดัลอกสําเนาทะเบียนผูพักนัน้จากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไวแทน 

 

มาตรา ๓๘   ผูจัดการมีหนาที่ 
(๑) ดูแลไมใหบุคคลใดหลบซอนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อวาจะกอ

ความไมสงบขึ้นในบานเมือง หรือจะมกีารกระทําความผดิอาญาขึ้นในโรงแรม 
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(๒) แจงใหพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่ทราบโดยทันท ี ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยวาอาจมหีรือไดมีการหลบซอนหรือมั่วสุมหรือการกระทําความผิดอาญาขึ้นใน
โรงแรมตาม (๑) 
 

มาตรา ๓๙ ผูจัดการอาจปฏิเสธไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพกัในโรงแรมไดในกรณี 
ดังตอไปนี ้

(๑) มีเหตุอันควรสงสัยไดวาบุคคลนั้นจะเขาไปหลบซอน มั่วสุม หรือกระทําการใด อันเปน
ความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม หรือกอใหเกดิความรําคาญแกผูพักอืน่ในโรงแรม 

(๒)  มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นไมสามารถจายคาหองพักได 
(๓) มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นเปนโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตามกฎหมายวา

ดวยโรคติดตอ 
(๔)  มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ในกรณีตาม (๓) ถาผูจัดการรับบุคคลนั้นเขาพักจะตองแจงใหเจาพนกังานสาธารณสุขหรือ

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอทราบดวย 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมและการอุทธรณ 
 

มาตรา ๔๐ เมื่อความปรากฏตอนายทะเบียนวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการผูใด
กระทําการดังตอไปนี้ใหนายทะเบยีนมีอํานาจสั่งใหระงบัการกระทํานัน้หรือดําเนนิการแกไขได
ตามที่เห็นสมควร 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการไมระงับการกระทําหรือดําเนินการแกไข
ตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงตองไมเกินสามสิบวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือนใหดําเนินการ
ดังตอไปนี ้
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 



 15

 
 

(๑) ในกรณีเปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
คร้ังละไมเกินสิบหาวัน ซ่ึงจะตองไมเกินสี่คร้ัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

(๒) ในกรณเีปนผูจัดการ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหปฏิบัตใิหถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
ภายในเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสามสบิวัน 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต จะประกอบธุรกิจโรงแรมในระหวางที่ถูก
พักใชใบอนุญาตไมได 

ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งพกัใชใบอนุญาต ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจ
โรงแรมจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกลเคยีงกันใหแกผูพักหรือกําหนดวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ โดยพจิารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของผูพักเปนสําคัญ 
 

มาตรา ๔๑  เมื่อความปรากฏตอนายทะเบยีนวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการผูใด 
มีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๓ แลวแตกรณี 
ยกเวนลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๗) 

(๒) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) หรือเคยไดรับคําเตอืนตาม
มาตรา ๔๐ วรรคสอง (๒) มาแลว และฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่งวรรคสามหรือ
วรรคสี่อีก 

(๓) ใชหรือยินยอมใหใชโรงแรมเปนสถานที่กระทาํความผิดเกีย่วกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับยาเสพตดิ ความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนนั 
ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ี

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนญุาตหรือใบรับแจงเปนผูจดัการแลวแตกรณ ีและ
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผูจัดการตองเลิกประกอบธรุกิจโรงแรมหรือจัดการโรงแรม ทั้งนี้ ใน
กรณตีาม (๒) นายทะเบยีนไมตองมีหนังสือเตือนใหบคุคลดังกลาวปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสองอีก 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกนัและมีพฤติการณตาม 
(๒) หรือ (๓) ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตและใบรับแจงเปนผูจัดการ 
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   ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคลและผูเปนหุนสวน
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลมีพฤติการณตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบยีนมีหนังสือแจงให
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมทราบ และแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจง หากผูประกอบธุรกิจโรงแรมไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ให
นายทะเบียนดาํเนินการสั่งเพกิถอนใบอนุญาต 

  ใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคสี่ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกีย่วของมาใชบังคับกับการ
เพิกถอนใบอนุญาต โดยอนโุลม 
 

มาตรา ๔๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการ
ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับใหผูประกอบธุรกจิโรงแรมหรือผูจัดการ 
แลวแตกรณ ี ณ โรงแรมที่บุคคลดังกลาวประกอบธุรกจิหรือจัดการ และใหถือวาผูประกอบธุรกจิ
โรงแรมหรือผูจัดการไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อครบกําหนดเจด็วนันับแตวนัสง เวนแตจะมีการ
พิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น 

 
มาตรา ๔๓ ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไมออกใบอนุญาตหรอืไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต หรือผูไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการซึ่งนายทะเบียนไมออกใบรับแจงเปนผูจัดการ หรือผู
ประกอบธุรกจิโรงแรมหรอืผูขอรับโอนใบอนุญาต ซ่ึงนายทะเบยีนไมอนุญาตตามมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งนายทะเบียนไมอนุญาตใหเลิกกิจการ
หรือใหเลิกกิจการภายใตเงื่อนไขและวิธีการอยางใดตามมาตรา ๒๗ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรม
ซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ หรือผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการซึ่งถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการตามมาตรา ๔๑ มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอ
คณะกรรมการภายในสิบหาวนันับแตวันทีไ่ดรับแจงหรือรับทราบคําสั่งของนายทะเบียน 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและมีคําวินิจฉยัอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในสี่สิบหาวันนบัแต
วันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉยัพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและนายทะเบียน 
คําวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
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 ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน ในระหวางทีม่ีการอุทธรณดังกลาวใหผู
ประกอบธุรกจิโรงแรม ผูจัดการ หรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ แลวแตกรณีดําเนิน
กิจการตอไปได เวนแตการอุทธรณตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนผูจัดการเพราะมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๕) หรือ (๖) หรือมาตรา ๓๓ (๕) หรือ (๖) หรือมีพฤติการณตาม
มาตรา ๔๑ (๓) ไมเปนการทเุลาการบังคับตามคําสั่งของนายทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๔๐ 
วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๒ แลวแตกรณ ีรวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๔ ผูประกอบธุรกิจโรงแรมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบธุรกิจ ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมเสียคาธรรมเนียมโดยไมมี
เหตุอันสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกจิการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคสี่ รวมทัง้บทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวของ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
       พนักงานเจาหนาที ่
 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัตหินาที ่ ใหพนกังานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
นายทะเบียนมอํีานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในโรงแรมในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทติยตกเพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญาต ทะเบียนผูพัก บัตรทะเบียนผูพกั สภาพและลักษณะของโรงแรม หรือตรวจสอบหองพัก
ที่วางหรือสวนหนึ่งสวนใดของโรงแรมที่เปดใชรวมกันหรือเขาไปในโรงแรมในเวลาทําการเพื่อ
ตรวจสอบจํานวนและประวตัิของพนักงานโรงแรม ทั้งนี ้ เพื่อควบคุมใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสอืเรียกผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของโรงแรมมาให
ถอยคําหรือช้ีแจงหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วของมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) แลว ถายังดําเนนิการไมเสร็จจะกระทํา
ตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของโรงแรมนั้นก็ได ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีทีก่าร
ตรวจสอบใกลจะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหากเนิ่นชาในการตรวจสอบจะมกีารปกปด
หรือแกไขเปลีย่นแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม 
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มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัตหินาที ่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและหนังสือ
มอบหมายจากนายทะเบียนแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการสงเสริมและกํากบัธุรกิจ
โรงแรม นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
        บทกําหนดโทษ 

 
สวนที ่๑ 

            บททั่วไป 
 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิตบิุคคล
นั้นเกดิจากการกระทําการหรืองดเวนไมกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการหรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจโรงแรมของนิติบคุคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

สวนที ่๒ 
    โทษปรับทางปกครอง 
 

มาตรา ๔๙ ใหนายทะเบยีนมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการลงโทษปรับทางปกครอง ใหนายทะเบยีนคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤตกิรรมที่
กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควร นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหผูนั้นดําเนินการใดๆเพื่อแกไขให
ถูกตองหรือเหมาะสมได 
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หลักเกณฑในพิจารณาโทษทางปกครองใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และถาผู
ถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองมาใชบงัคับโดยอนุโลม และในกรณี
ไมมีเจาหนาทีด่ําเนินการบังคับตามคําสั่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อบังคับ
ชําระคาปรับ ในการนี ้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายกใ็หศาล
ปกครองมีอํานาจพิจารณาพพิากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรพัยสินขายทอดตลาดชําระ
คาปรับได 
 

มาตรา ๕๐ ผูประกอบธุรกจิโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกวันละไมเกินสองหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังมิไดปฏิบตัิใหถูกตอง 

 

มาตรา ๕๑ ผูประกอบธุรกจิโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูใดฝาฝน
มาตรา ๒๒ (๓) ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละไมเกนิ  
หาพันบาทตลอดเวลาที่ยังมไิดปฏิบัติใหถูกตอง 
 

มาตรา ๕๒ ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูใดไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับทาง
ปกครองตั้งแตหนึ่งหมืน่บาทถึงหาหมื่นบาท 
 

มาตรา ๕๓ ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูใดไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๔๐ 
วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสองแสนบาท และปรับอีกวนัละ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๔ ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายเปนผูจดัการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวาง
โทษปรับทางปกครองตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
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มาตรา ๕๕ ผูประกอบธุรกจิโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูจดัการหรือผู
ซ่ึงไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทและ
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งพนับาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา ๕๖ ผูประกอบธุรกจิโรงแรม ผูขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูจัดการหรือผู
ซ่ึงไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ (๑๐) 
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับทาง
ปกครองตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 

มาตรา ๕๗ ผูจัดการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายหรือแตงตัง้เปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใด
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งหมืน่บาท 
 

มาตรา ๕๘ ผูจัดการหรือผูซ่ึงไดมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการตามมาตรา ๓๒ ผูใด
ปฏิเสธไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพกัในโรงแรมโดยไมมีเหตุตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับ
ทางปกครองตั้งแตหาพนับาทถึงสองหมื่นบาท 
 

  สวนที ่๓ 
โทษอาญา 
 

มาตรา ๕๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งปหรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
อยู 
 

มาตรา ๖๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๖๑ ผูใดแจงรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผูพกัหรือทะเบยีนผูพัก หรือขัดขวาง
หรือไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาทีใ่นการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๕ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกนิหนึ่งพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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           บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา  ๖๒    ใบอนุญาตใหเปดดําเนนิกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหถือวาเปนใบอนญุาตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

 

มาตรา ๖๓ ผูใดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกจิโรงแรมตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตอนายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคาํ
ขอรับใบอนุญาตแลวใหนายทะเบียนรับคําขอดังกลาวเพือ่ดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหผูนั้นประกอบธุรกิจโรงแรมตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบยีน 

ในกรณีที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ กําหนดใหโรงแรมตองมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอสอดคลองกับจํานวนหองพัก หรือกําหนดมิใหโรงแรมตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่
ใดก็ตาม ในกรณีนี้มิใหนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชบังคบักับโรงแรมตามวรรคหนึ่ง 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไดรับแจงการไมอนญุาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตองเลิก
ประกอบธุรกจิโรงแรมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต ในกรณี
ดังกลาว นายทะเบยีนมีอํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตจัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกลเคียงใหแก   
ผูพักหรือกําหนดวิธีการอืน่ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสยีของ
ผูพักเปนสําคญั 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคสาม ตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๓ 
 

มาตรา ๖๔ ผูใดควบคุมและจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช 
๒๔๗๘ หรือจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้อยูแลวกอนหรือในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ถาประสงคจะเปนผูจัดการตอไป ใหแจงตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดแจงแลวใหเปนผูจัดการตอไปไดจนกวาจะถูกเพกิถอนใบรับแจง
เปนผูจัดการ ในกรณนีี้มใิหนํามาตรา ๓๓ (๒) มาใชบังคบั 
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มาตรา ๖๕ คําขออนุญาตเปดดําเนนิกิจการโรงแรมที่ไดยื่นไวกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้
ใชบังคับและยงัอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบยีน และการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือยีห่อ 
ใหยายสถานที ่ หรือใหเพิ่มหรือลดจํานวนหองสําหรับพักที่ไดใหไวตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรอืการพิจารณาอนุญาตใหเปดดําเนนิกิจการโรงแรมตามวรรค
หนึ่งมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนญุาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่
ไดรับคําสั่ง ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกาํหนดเวลาดังกลาว
ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป 
 

มาตรา ๖๖ บรรดากฎกระทรวง คําสั่งหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตินี้ 
จนกวาจะมีกฎกระทรวง คําสั่งหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับ
แตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี
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         อัตราคาธรรมเนียม 
 

 
๑. ใบอนุญาต     ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐      บาท 
๒. ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๒๐๐        บาท 
๓. การตออายใุบอนุญาตครั้งละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ แตละ
ฉบับ 
๔. คาธรรมเนียมประกอบธรุกิจโรงแรม   ปละ ๘๐ บาทตอหอง 
  โดยใหคิดคาธรรมเนียมตามจํานวนหองพักของโรงแรม 
  ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให 
แตกตางกันโดยคํานึงถึง ขนาด ลักษณะหรอืประเภทของโรงแรมก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 



 24

 
 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงแรม 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกบัสภาวการณใน
ปจจุบัน ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจโรงแรมไดพัฒนาและขยายตวัมากขึ้น  ดังนั้น 
เพื่อสงเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและกําหนดหลักเกณฑในการประกอบ
ธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแตละประเภท จงึจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวมโดย :  สวนวจิัยเชิงนโยบาย SMEs 2 
  ฝายยุทธศาสตร SMEs มหภาค 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
กันยายน   2551 
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