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ค�ำน�ำ
	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ

มากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	 จากข้อมลูจ�านวนสถานประกอบการและจ�านวนการจ้างงานของ	

SME	 ในธุรกิจบริการท่องเที่ยว	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 ของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 เมื่อพิจารณาเฉพาะธุรกิจหลักของธุรกิจบริการ 

ท่องเทีย่ว	คือ	โรงแรม	ร้านอาหาร	และธุรกิจน�าเที่ยว	พบว่า		สถานประกอบการ	SME	

ในอันดับที่	2	คือ	ธุรกิจที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร	จ�านวน	366,562	ราย	

คิดเป็นร้อยละ	 11.81	 ของจ�านวนสถานประกอบการ	 SME	 ทั้งหมด	 ขณะที่การ 

จ้างงานของ	SME	ในธรุกจิทีพ่กัแรมและการบรกิารด้านอาหารมี	จ�านวน	1,304,415	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 10.82	 ของการจ้างงานทั้งหมดของ	 SME	 นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรม	

(โรงแรม	รีสอร์ท	และเกสต์เฮ้าส์)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจภาคการท่องเที่ยว	มีส่วน

ในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	

(Accommodation	 and	 food	 service	 activities)	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 เป็นมูลค่า	

	 สสว.	ได้เหน็ถงึความส�าคญัของธรุกจิโรงแรม	โดยได้ให้การส่งเสริมและพัฒนา

มาอย่างต่อเนือ่ง	และจากการศกึษาพบว่า	ปัญหาส�าคญัประการหนึง่ของผูป้ระกอบการ	

SME	โรงแรม	คือ	ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจ	ส่งผลให้ต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	ในขณะที่บางส่วนกระท�าผิดกฎหมายจากการไม่รู้กฎหมาย	ส่งผลให้ลดโอกาส

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ดังนั้น	 สสว.	 จึงได้จัดท�าคู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	

SME	 ในสาขาธุรกิจโรงแรมฉบับนี้	 เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้เรียนรู้กฎหมาย

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฐานข้อมูล

1.03	ล้านล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6.1	ของ	GDP	ทั้งประเทศ

ที่เป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ	SME	ด้านการท่องเที่ยวของไทย



	 โดยทีพ่ระราชบัญญตัโิรงแรม	 ได้ก�าหนดนยิาม	 โรงแรมว่าหมายถงึ	 สถานทีพ่กั 

ทีม่วีตัถปุระสงค์ในทางธุรกจิเพือ่ให้บรกิารทีพ่กัช่ัวคราว	 กฎหมายกม็ไิด้กล่าวถงึ	 รสีอร์ท	

ห้องชุด	 และโฮมสเตย์	 ดังน้ัน	 ไม่ว่าจะเรียกช่ือสถานพักแรมว่าอย่างไร	 หากเข้า

องค์ประกอบข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม	 ดังนั้นคู่มือกฎหมาย

ส�าหรับผู้ประกอบการ	 SME	 ในสาขาธุรกิจโรงแรม	 รีสอร์ท	 ห้องชุด	 และโฮมสเตย์

	 	 	 	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

	 	 													มิถุนายน	2564

	 สสว.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	 SME

	ในธุรกิจโรงแรมในการด�าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่อไป

ฉบับนี้	จึงมิได้กล่าวแยกเป็นรายประเภทดังกล่าว

	 เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมมีเป็นจ�านวนมากและมีการ 

ปรับปรุงปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบการ	 SME	 จึงควรใช้คู่มือนี้ส�าหรับ

การเรียนรู้เบื้องต้น	 และควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ในรายละเอียด

และเป็นปัจจุบันเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
(https://www.krisdika.go.th)
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	 มาตรา	4	ในพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	(ส�านักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา,	2564)	ก�าหนดให้	“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”	หมายความว่า	อุตสาหกรรมที่

จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมี

1

ค่าตอบแทน	และหมายความรวมถึง

(6)			การด�าเนินงานนิทรรศการ	งานแสดง	งานออกร้าน	การโฆษณาเผยแพร่	 

							หรือการด�าเนินงานอื่นใดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักน�าหรือส่งเสริมให้ม ี

							การเดินทางท่องเที่ยว
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(1)			ธุรกิจน�าเที่ยว

(2)			ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว

(3)			ธรุกจิภตัตาคาร	สถานบริการและสถานทีต่ากอากาศส�าหรบันกัท่องเทีย่ว

(4)			ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าส�าหรับนักท่องเที่ยว

(5)			ธุรกิจการกีฬาส�าหรับนักท่องเที่ยว

1. 
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	 ดังนั้น	 ธุรกิจโรงแรมจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

ซึ่งในปี	2562	ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีรายได้สูงถึง	

3	ล้านล้านบาท	ประกอบด้วยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ	2	ล้านล้านบาท	จากการ

เดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ	40	ล้านคน	และรายได้จากการเดิน

ทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย	 อีกประมาณ	 1	 ล้านล้านบาท	 จากการเดินทางท่องเที่ยว

ของคนไทยกว่า	180	ล้านคน-ครั้ง	ส่งผลให้อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างมาก	โดยธุรกิจ

โรงแรมมีรายได้จากนักท่องเท่ียวในประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี	 2562	 สูงถึง	 

5	แสนล้านบาท	ส่งผลให้มีการขยายการลงทุนของโรงแรมอย่างมากทั้งในจังหวัดที่เป็นเมืองหลัก

ด้านการท่องเที่ยวและเมืองรองด้านการท่องเท่ียว	 ซ่ึงจากข้อมูลการส�ารวจของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ	 ในปี	 2563	ประเทศไทยมีสถานพักแรมประเภทโรงแรม	 รีสอร์ท	 และเกสต์เฮ้าส์	

ประมาณ	 2.5	 หมื่นแห่ง	 มีคนท�างาน	 ประมาณ	 253,771	 คน	 โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

ส่วนใหญ่เป็น	SME
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2

	 จากการที่ธุรกิจโรงแรมเป็นองค์ประกอบส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ดังนั้น	

ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านโรงแรม	 จึงมักจะถูกกล่าวรวมไว้ในแผนพัฒนา 

การท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 โดยเฉพาะเเผนพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2563) 

	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์	“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน�าของ

โลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคม	และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”



การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาการท่องเท่ียว	การสร้างความสมดลุให้กับการท่องเทีย่วไทย	ผ่านการตลาดเฉพาะกลุม่	

การส่งเสรมิวิถไีทยและการสร้างความเชือ่ม่ันของนกัท่องเทีย่ว	 ด้วยการเสรมิสร้างภาพลักษณ์ 

คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับประเทศไทยและการบูรณาการการบริหารจัดการ 

การท่องเทีย่วและการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ	 โดยมกีารส่งเสริมการก�ากบัดแูล

การพัฒนาเเละบรหิารจดัการการท่องเทีย่วอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมถงึการปรับปรงุกฎหมาย

ข้อบังคับเเละมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว	 และการบังคับใช้กฎหมาย 

ที่่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง	เช่น	กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม	กฎหมายด้าน

3

ยทุธศาสตร์การพฒันาในระยะแผนพฒันา

การท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	

2560	 –	 2564)	 ได้รวมถึง	 การพัฒนา

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว	สินค้าและบริการ

ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและ

ยั่งยืน	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 เพื่อรองรับ 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะ	น�้าเสีย	รถน�าเที่ยว	รถแท็กซี่	เป็นต้น	 

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
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	 ดังนั้น	 ธุรกิจโรงแรมจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

ซึ่งในปี	2562	ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีรายได้สูงถึง	

3	ล้านล้านบาท	ประกอบด้วยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ	2	ล้านล้านบาท	จากการ

เดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ	40	ล้านคน	และรายได้จากการเดิน

ทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย	 อีกประมาณ	 1	 ล้านล้านบาท	 จากการเดินทางท่องเที่ยว

ของคนไทยกว่า	180	ล้านคน-ครั้ง	ส่งผลให้อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างมาก	โดยธุรกิจ

โรงแรมมีรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี	 2562	 สูงถึง	 

5	แสนล้านบาท	ส่งผลให้มีการขยายการลงทุนของโรงแรมอย่างมากทั้งในจังหวัดที่เป็นเมืองหลัก

ด้านการท่องเที่ยวและเมืองรองด้านการท่องเท่ียว	 ซึ่งจากข้อมูลการส�ารวจของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ	 ในปี	 2563	ประเทศไทยมีสถานพักแรมประเภทโรงแรม	 รีสอร์ท	 และเกสต์เฮ้าส์	

ประมาณ	 2.5	 หมื่นแห่ง	 มีคนท�างาน	 ประมาณ	 253,771	 คน	 โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 นอกจากนี้	 กรมการท่องเที่ยว	 ยังได้ส่งเสริมให้โรงแรมจัดท�ามาตรฐาน	 มาตรฐานที่พัก

เพือ่การท่องเทีย่ว	ประเภทโรงแรม	ระดบั	5	ดาว	มาตรฐานท่ีพกัเพือ่การท่องเท่ียว	ประเภทโรงแรม	

ระดับ	1	-	4	ดาว	และมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท	(กรมการท่องเที่ยว,	2564)	เพื่อ

ให้ผู้ประกอบการ	SME	ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน	ตลอดจนได้ด�าเนิน

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานในการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวทั่วประเทศ	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ได้จัดมาตรฐานยกระดับที่พักเพื่อ

การท่องเที่ยวในประเทศไทย	 มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโรงแรม	 (Thailand	 Hotel	

Standard	2021-2023)	 โดยพิจารณามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว	ค�านึงถึงปัจจัยหลักดังนี้	

คือ	1)	สภาพทางกายภาพ	อาทิ	สภาพแวดล้อม	ที่ตั้ง	2)	การก่อสร้าง	อาทิ	โครงสร้างทางกายภาพ

ของโรงแรม	 ระบบภายในโรงแรม	 การเลือกใช้วัสดุ	 ระบบความปลอดภัย	 3)	 สิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู้เข้าพักและผู้มาใช้บริการ	 อาทิ	 ปริมาณของใช้ที่ จัดให้	 อุปกรณ์ตกแต่ง	 

4)	คุณภาพการบริการและการรักษาคุณภาพ	อาทิ	บุคลิกภาพพนักงาน	คุณภาพการบริการ	และ	 

5)	 การบ�ารุงรักษาโรงแรมและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย	

เป็นต้น	และมีการมอบรางวัลให้กับโรงแรมรวม	จ�านวน	98	แห่ง	 เมื่อวันที่	 23	กันยายน	2563

เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมโรงแรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายกระจายการท่องเท่ียวจากเมืองหลักสู ่

เมอืงรองหรอืจงัหวดัทีจ่�านวนนกัท่องเทีย่วยงัน้อย	 โดยส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	

(BOI)	 (www.boi.go.th,	 2564)	 ได้มีการปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 

ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้	 และการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง	 โดยเน้นการสร้าง

คณุภาพและมาตรฐานของโรงแรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ�านกันานขึน้	และมกีารใช้จ่าย

ในประเทศมากยิง่ขึน้	 โดยปรับขอบข่ายพื้นที่ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	

เป็นระยะเวลา	 3	 ปี	 จากเดิมซึ่งให้เฉพาะกรณีลงทุนในพ้ืนที่	 20	 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า	

ขยายเป็น	กรณีลงทุนในพื้นที่เมืองรอง	55	จังหวัดตามยุทธศาสตร์	 การท่องเที่ยว	ทั้งนี้	 ส�าหรับ

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่	 22	 จังหวัดที่ไม่ได้ประกาศเป็นเมืองรอง	 จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่

เกี่ยวกับภาษีอากรเท่าน้ัน	 นอกจากน้ี	 ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมกิจการ 

โรงแรมในทุกจังหวัด	 โดยจะต้องมีจ�านวนห้องตั้งแต่	 100	 ห้องขึ้นไป	 และต้องมีเงินลงทุน 

ต่อห้องไม่น้อยกว่า	 2	 ล้านบาท	 (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	 แต่หากเป็นโรงแรมที่มี

จ�านวนห้องไม่ถึง	 100	ห้อง	จะต้องมีเงินลงทุนรวมไม่น้อยกว่า	 500	ล้านบาท	 (ไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน)	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาห้องพักที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี	

ส�าหรับผูป้ระกอบการ	SME	ได้มีการผ่อนปรนเงือ่นไข	 โดยก�าหนดจ�านวนห้องพกัและเงนิลงทุนต่อ

ห้องน้อยกว่าเดิม	 คือ	 ต้องมีจ�านวนห้องพัก	 50	 -	 99	 ห้อง	 และมีเงินลงทุนต่อห้องไม่น้อยกว่า

1	ล้านบาท
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 นอกจากนี้	 กรมการท่องเที่ยว	 ยังได้ส่งเสริมให้โรงแรมจัดท�ามาตรฐาน	 มาตรฐานที่พัก

เพือ่การท่องเทีย่ว	ประเภทโรงแรม	ระดบั	5	ดาว	มาตรฐานทีพ่กัเพือ่การท่องเทีย่ว	ประเภทโรงแรม	

ระดับ	1	-	4	ดาว	และมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท	(กรมการท่องเที่ยว,	2564)	เพื่อ

ให้ผู้ประกอบการ	SME	ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน	ตลอดจนได้ด�าเนิน

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานในการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวทั่วประเทศ	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ได้จัดมาตรฐานยกระดับที่พักเพื่อ

การท่องเที่ยวในประเทศไทย	 มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโรงแรม	 (Thailand	 Hotel	

Standard	2021-2023)	 โดยพิจารณามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว	ค�านึงถึงปัจจัยหลักดังนี้	

คือ	1)	สภาพทางกายภาพ	อาทิ	สภาพแวดล้อม	ที่ตั้ง	2)	การก่อสร้าง	อาทิ	โครงสร้างทางกายภาพ

ของโรงแรม	 ระบบภายในโรงแรม	 การเลือกใช้วัสดุ	 ระบบความปลอดภัย	 3)	 สิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู้เข้าพักและผู้มาใช้บริการ	 อาทิ	 ปริมาณของใช้ที่ จัดให้	 อุปกรณ์ตกแต่ง	 

4)	คุณภาพการบริการและการรักษาคุณภาพ	อาทิ	บุคลิกภาพพนักงาน	คุณภาพการบริการ	และ	 

5)	 การบ�ารุงรักษาโรงแรมและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย	

เป็นต้น	และมีการมอบรางวัลให้กับโรงแรมรวม	จ�านวน	98	แห่ง	 เมื่อวันที่	 23	กันยายน	2563

เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมโรงแรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

	 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีนโยบายกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู ่

เมอืงรองหรือจังหวดัท่ีจ�านวนนกัท่องเทีย่วยงัน้อย	 โดยส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	

(BOI)	 (www.boi.go.th,	 2564)	 ได้มีการปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 

ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได	้ และการท่องเท่ียวไปสู่เมืองรอง	 โดยเน้นการสร้าง

คณุภาพและมาตรฐานของโรงแรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ�านกันานขึน้	และมกีารใช้จ่าย

ในประเทศมากยิง่ขึน้	 โดยปรับขอบข่ายพื้นที่ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	

เป็นระยะเวลา	 3	 ปี	 จากเดิมซ่ึงให้เฉพาะกรณีลงทุนในพื้นท่ี	 20	 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า	

ขยายเป็น	กรณีลงทุนในพื้นที่เมืองรอง	55	จังหวัดตามยุทธศาสตร์	 การท่องเที่ยว	ทั้งนี้	 ส�าหรับ

โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่	 22	 จังหวัดที่ไม่ได้ประกาศเป็นเมืองรอง	 จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่

เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้น	 นอกจากน้ี	 ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมกิจการ 

โรงแรมในทุกจังหวัด	 โดยจะต้องมีจ�านวนห้องตั้งแต่	 100	 ห้องขึ้นไป	 และต้องมีเงินลงทุน 

ต่อห้องไม่น้อยกว่า	 2	 ล้านบาท	 (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	 แต่หากเป็นโรงแรมที่มี

จ�านวนห้องไม่ถึง	 100	ห้อง	จะต้องมีเงินลงทุนรวมไม่น้อยกว่า	 500	ล้านบาท	 (ไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน)	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาห้องพักที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี	

ส�าหรับผูป้ระกอบการ	SME	ได้มีการผ่อนปรนเงือ่นไข	 โดยก�าหนดจ�านวนห้องพกัและเงนิลงทุนต่อ

ห้องน้อยกว่าเดิม	 คือ	 ต้องมีจ�านวนห้องพัก	 50	 -	 99	 ห้อง	 และมีเงินลงทุนต่อห้องไม่น้อยกว่า



	 สถานการณ์ท่องเท่ียวภายในประเทศหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	

COVID-19	 ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยหยุดนิ่งมาต้ังแต่เดือนเมษายน	 2563	 

ส่งผลให้ธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเท่ียว	เช่น	สายการบิน	สถานพักแรม	บริษัททัวร์	บริษัท

เช่ารถ	เรือส�าราญ	มัคคุเทศก์	พิพิธภัณฑ์	แหล่งช้อปปิ้ง	ร้านอาหาร	เป็นต้น	ได้รับผลกระทบ

อย่างมาก	 ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือโรงแรมในหลายส่วน	 (การเงินการธนาคาร,	 2564)	

ได้แก่	มาตรการเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิให้แก่ผูป้ระกอบการ	คือ	มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต�่า	

(soft	 loan)	 ซึ่งได้มีการปรับเงื่อนไขระยะเวลาการขอรับสินเชื่อจนถึงกลางปี	 2564	 

การขยายวงเงินขอสินเชือ่	 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเลก็	

ตลอดจนมาตรการการขยายระยะเวลาการพักช�าระหนี้	 (Debt	 Holidays)	 ซ่ึงขยาย

ระยะเวลามาถึงปี	 2564	 ท่ีครอบคลุมในทุกกลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและเล็ก	

ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหญ่	 นอกจากนี้	 ยังมีในส่วนของมาตรการการแบ่งเบาภาระ

รายจ่ายผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม	คือ	มาตรการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมปี

ละ	40	บาทต่อห้องพักตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2563	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2565	รวมถึง

มาตรการกระตุ้นตลาดท่องเท่ียวในประเทศ	ได้แก่	โครงการเราเที่ยวด้วยกัน	สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก	 ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว	 รวมถึงสนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบิน

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

ส่วนหนึ่ง	เป็นต้น
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท  

ห้องชุดและโฮมสเตย์

	 การประกอบธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์ในประเทศไทย	มีกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องหลัก	ๆ	 คือ	พระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	 2547	ที่มีกฎหมายในล�าดับรองลงมา 

ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวในรูปของกฎกระทรวง	 ประกาศ	 และค�าสั่ง	 นอกจากนี้	 ยังมี

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องอกีหลายฉบบั	 ตัง้แต่	 การจัดตัง้ธรุกิจ	 การขออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม	

การก่อสร้างอาคารและสถานทีส่�าหรบักจิการโรงแรม	 การบริหารจัดการ	 รวมถึงการช�าระภาษี	

2. 

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

ซึ่งจากการรวบรวมพบว่ามีกฎหมายและกฎหมายล�าดับรองที่ส�าคัญ	ๆ	ดังสรุปในตารางที่	1	

ดังนี้

ตำรำงท่ี 1 รำยชื่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด  

             และโฮมสเตย์

กระบวนกำร

ประกอบธุรกิจ

โรงแรม

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนก�ำกับดูแล

กำรจัดตั้งธุรกิจ -	พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	2499	/ 

		ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง	ให้ผู้ประกอบการ 

		พาณิชย์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์	(ฉบับที่	11)	 

		พ.ศ.	2553

-	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535

-	กระทรวงพาณิชย์

-	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กำรขออนุญำต

ประกอบธุรกิจ

โรงแรม

-	พระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	2547 -	กระทรวงมหาดไทย

-	กรมการปกครอง
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กระบวนกำร

ประกอบธุรกิจ

โรงแรม

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนก�ำกับดูแล

กำรก่อสร้ำงอำคำร

และสถำนทีส่�ำหรบั

กิจกำรโรงแรม

-	พระราชบัญญัติผังเมือง	พ.ศ.	2562

-	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522

-	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

-	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

		สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	

-	กระทรวงมหาดไทย

-	กรมโยธาธิการและ 

		ผังเมือง

-	กระทรวงมหาดไทย

-	กรมโยธาธิการและ 

		ผังเมือง

-กระทรวงสาธารณสุข

-กรมอนามัย

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

	และสิ่งแวดล้อม

-ส�านักงานนโยบายและแผน 

	ทรัพยากร	ธรรมชาติและ 

	สิ่งแวดล้อม

-กรมควบคุมมลพิษ

-กรมส่งเสริมคุณภาพ 

	สิ่งแวดล้อม

ตำรำงท่ี 1 รำยชื่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด  

             และโฮมสเตย์ (ต่อ)

กำรบริหำรจัดกำร -	พระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	2547

-	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-	กระทรวงมหาดไทย

-	กรมการปกครอง

-	กระทรวงพาณิชย์
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



กระบวนกำร

ประกอบธุรกิจ

โรงแรม

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนก�ำกับดูแล

กำรบริหำรจัดกำร 

(ต่อ)

-	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541

-	พระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533	

-	พระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537

-		กระทรวงแรงงาน

-		กรมสวัสดิการและ 

			คุ้มครองแรงงาน

-		กระทรวงแรงงาน

-		ส�านักงานประกันสังคม

-		กระทรวงแรงงาน

-		ส�านักงานประกันสังคม

การช�าระภาษี -	ประมวลรัษฎากร

-	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 

		พ.ศ.	2562	

-	พระราชบัญญัติภาษีป้าย	พ.ศ.	2510

-		กระทรวงการคลัง

-		กรมสรรพากร

-		กระทรวงมหาดไทย

-		กระทรวงการคลัง

-		กระทรวงมหาดไทย

ตำรำงท่ี 1 รำยชื่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด  

             และโฮมสเตย์ (ต่อ)
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
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ตำรำงที่ 1 รำยช่ือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด  

             และโฮมสเตย์ (ต่อ)



กำรประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์

	 ในการประกอบธุรกิจโรงแรม	 เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัตัง้ธรุกจิ	 การขออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม	 การก่อสร้างอาคารและ

สถานท่ีส�าหรับกิจการโรงแรม	การจ้างแรงงาน	รวมถึงการช�าระภาษี	 ซ่ึงในแต่ละขั้นตอน

ที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก	 ดังน้ัน	 คู่มือ 

การประกอบธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์	ฉบับนี้	จึงไม่ได้มุ่งเน้นการแสดง

รายละเอียดทั้งหมดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แต่ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในสาระส�าคัญ	ๆ	ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประกอบกบั

กฎหมายและกฎระเบยีบสามารถเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต	 ผู้ประกอบการจึงควรศึกษา

กฎหมายและกฎระเบียบเพิ่มเติมซึ่งมีการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์	 ของส�านกังานคณะกรรมการ

3. 

กฤษฎกีา	(https://www.krisdika.go.th)	หรือปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.1 กำรจัดตั้งธุรกิจ

 ในการท�าธรุกิจไม่ว่าจะเป็นธรุกิจประเภทใด	ผูป้ระกอบการจะต้องตดัสนิใจก่อนว่าจะ

ด�าเนนิธุรกจิในรปูแบบใด	ซึง่จะต้องค�านึงถงึองค์ประกอบต่าง	ๆ 	เช่น	ลกัษณะของธรุกิจ	ความรู้

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	 เงินทุน	 โอกาสทางธุรกิจ	 เป็นต้น	 โดยทั่วไปแล้วสามารถ

แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 ไม่เป็นนิติบุคคล	 และนิติบุคคล	 ธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล	

ได้แก่	 ธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา	 และห้างหุ้นส่วนสามัญ	 ส่วนนิติบุคคล	 แบ่งออกได้

หลายประเภท	ได้แก่	ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บริษัทจ�ากัด	บริษัท

มหาชนจ�ากัด	 องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ	 (รูปที่	 1)	 ซึ่งการ 

จัดตั้งในแต่ละรูปแบบจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก�าหนด	 และเมื่อจัดต้ังแล้ว	 

รูปที่ 1 รูปแบบองค์กรธุรกิจ

ที่มา	:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(www.dbd.go.th)

รูปแบบองค์กรธุรกิจ

เป็นนิติบุคคล	 

(จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย)
ไม่เป็นนิติบุคคล	(อาจต้องจดทะเบียน 

ตาม	พ.ร.บ.	ทะเบียนพาณิชย์)

1.	ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 

2.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
บริษัทมหาชนจ�ากัด

องค์กรธุรกิจจัดตั้ง 

หรือจดทะเบียน 

ภายใต้กฏหมายเฉพาะ

กิจการร้านค้า 

เจ้าของคนเดียว
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

บริษัทจ�ากัด

ก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย	(ดังรูปที่	2)
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
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ตำรำงที่ 2 สรุปสำระส�ำคัญของธุรกิจในรูปแบบต่ำง ๆ

รายละเอียด เจ้าของคน

เดียว

ห้างหุ้นส่วน

สามัญ

ห้างหุ้นส่วน

สามัญ

นิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัท

จ�านวน 

ผู้เริ่มก่อตั้ง

1	คน 2	คนขึ้นไป 2	คนขึ้นไป 2	คนขึ้นไป 

(มีหุ้นส่วน	 

2	ประเภท	จ�ากัด	

และ	ไม่จ�ากัด)

3	คนขึ้นไป

ผู้บริหารงาน เจ้าของ หุ้นส่วน

ทั้งหมด

หุ้นส่วน 

ผู้จัดการ

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผลก�าไร

ขาดทุน

ไม่ต้อง 

แบ่งใคร

แบ่งกัน

ระหว่าง 

หุ้นส่วน

แบ่งกัน

ระหว่าง 

หุ้นส่วน

แบ่งกันระหว่าง

หุ้นส่วน

จ่ายเป็น

เงินปันผลตาม

จ�านวนหุ้นที่ถือ

ความรับผิด

ชอบต่อหนี้สิน

ของกิจการ

เจ้าของรับผิด

ชอบไม่จ�ากัด

จ�านวน

หุ้นส่วนแต่ละ

คนรับผิดชอบ

ไม่จ�ากัด

จ�านวน

หุ้นส่วนแต่ละ

คนรับผิดชอบ

ไม่จ�ากัด

จ�านวน

จ�ากัดเฉพาะ 

หุ้นส่วนที่จ�ากัด

ความรับผิดชอบ

ผู้ถือหุ้นทุกคน

รับผิดชอบ

จ�ากัด

การจด

ทะเบียน

จดทะเบียน

พาณิชย์	 

(ถ้าเข้าข่าย	

พรบ.	

ทะเบียน

พาณิชย์)

จดทะเบียน

พาณิชย์	 

(ถ้าเข้าข่าย	

พรบ.	ทะเบียน

พาณิชย์)

จดทะเบียน 

จัดตั้ง 

ห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนจัดตั้ง

ห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัท

ภาระหน้าที่

เกี่ยวกับบัญชี

บางกิจการ

ต้องท�า

รายงาน

รายรับ	 

รายจ่าย

บางกิจการ

ต้องท�ารายงาน

รายรับ	 

รายจ่าย

ท�าบัญช ี

ส่งงบการเงิน

เกบ็รกัษาบญัชี

ท�าบัญช ี

ส่งงบการเงิน 

เก็บรักษาบัญชี

ท�าบัญชี	ส่งงบ

การเงินท�าสมุด

ทะเบียนหุ้น	

จัดประชุม

สามัญและ

วิสามัญผู้ถือหุ้น
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ที่มา	:	https://smegrowforward.com/

	 ในกรณจีดัตัง้ธุรกจิในรูปนติบิคุคล	 ผูป้ระกอบการจะต้องด�าเนนิการยืน่ขอจดทะเบยีน

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด

ตำรำงที่ 2 สรุปสำระส�ำคัญของธุรกิจในรูปแบบต่ำง ๆ (ต่อ)

รายละเอียด เจ้าของคน

เดียว

ห้างหุ้นส่วน

สามัญ

ห้างหุ้นส่วน

สามัญ

นิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด

บริษัท

ผู้ท�าบัญชี	(ตาม	

พรบ.การบัญชี)

ไม่จ�าเป็น 

ต้องมี

ไม่จ�าเป็น 

ต้องมี

ต้องมี ต้องมี ต้องมี

ผู้ตรวจสอบ

บัญชี

ไม่จ�าเป็น 

ต้องมี

ไม่จ�าเป็น 

ต้องมี

ต้องมี ต้องมี ต้องมี

การเสียภาษี ภาษีเงินได้

บุคคล

ธรรมดา	

(ภงด.90,94)

ภาษีเงินได้

บุคคล

ธรรมดา	

(ภงด.90,94)

ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	

(ภงด.50,51)

ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	(ภงด.

50,51)

ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	

(ภงด.50,51)

ความน่าเชื่อถือ  ต่อบุคคล  ภายนอก

น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก มาก
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 พาณิชยกิจใดที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์	 ให้ยื่นค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน	

30	วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจนั้น	โดยจดทะเบียนพาณิชย์	ณ	ส�านักงานทะเบียน

พาณิชย์ในท้องที่ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

	 กรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือท่ีใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ	 เลิกประกอบพาณิชยกิจ 

บางส่วนหรือเพ่ิมใหม่	 เพิ่มหรือลดเงินทุน	 ย้ายส�านักงานใหญ่	 เปลีย่นผูจ้ดัการ	 เปลีย่นทีอ่ยู ่

ของเจ้าของหรือผู้จัดการ	ย้าย	เลิก	หรือเพิ่มสาขา	แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน	เงินลงหุ้น	และ

จ�านวนเงินลงทุน	 เป็นต้น	 รวมทั้งการเลิกประกอบพาณิชยกิจโดยเหตุใด	 ๆ	 ก็ตาม	 ต้องยื่น

ค�าขอจดทะเบียน	ณ	ส�านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ภายใน	30	วัน 

	 นอกจากนีก้ฎหมายยงัก�าหนดให้บคุคลธรรมดา	ห้างหุน้ส่วนสามญั	และนติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้

ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส�านักงานสาขาในประเทศไทยที่ประกอบพาณิชยกิจการ	 

ท�าโรงแรม	 ทกุท้องทีท่ัว่ราชอาณาจกัรต้องจดทะเบียนพาณิชย์	 ยกเว้นผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

ที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 บริษัทจ�ากัด	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	 หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	 ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ไม่ต้อง	 
จดทะเบียนพาณิชย์		(มาตรา	4	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์	(ฉบับที่	11)	พ.ศ.2563)

14

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 ผูป้ระกอบพาณชิยกจิทีไ่ม่จดทะเบียน	แสดงรายการ

เทจ็	 หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน	 ไม่ยอม

ให้ถ้อยค�า	หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน	2,000	บาท	และกรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด

ต่อเนื่องจะปรับอีกวันละไม่เกิน	 100	 บาท	 ส่วนผู้ประกอบ

พาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว	ยังฝ่าฝืน

ประกอบพาณิชยกิจต่อไป	 มีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน	10,000	บาท	หรอืจ�าคกุไม่เกนิ	1	ปี	หรอืทัง้ปรบัท้ังจ�า

	 เมื่อได้รับใบทะเบียนพาณิชย์แล้วผู้ประกอบการ

มหีน้าทีต้่องแสดงใบทะเบียนพาณชิย์	หรอืใบแทนใบทะเบยีน

พาณชิย์ไว้	ณ	ส�านกังานในทีเ่ปิดเผยทีเ่หน็ได้ง่าย	(มาตรา	14	

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	2499)	จัดให้มีป้าย

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าส�านักงานใหญ่

และส�านักงานสาขาโดยเปิดเผยภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้

จดทะเบียน	 โดยป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย	 อ่านได้ง่าย

และชัดเจน	 และอาจมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้	 (มาตรา	

(มาตรา	21	พระราชบญัญตัทิะเบยีน	พาณชิย์	พ.ศ.	2499)

15	พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	2499)
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 การประกอบธุรกิจโรงแรมน้ัน	 มีกฎหมายที่เก่ียวข้องคือ	 พระราชบัญญัติ

โรงแรม	พ.ศ.	2547	และมีกฎหมายในระดับรองลงมาได้แก่	กฎกระทรวง	จ�านวน	7	ฉบับ	

ประกาศ	จ�านวน	20	ฉบบั	และค�าสัง่	จ�านวน	5	ฉบบั	ผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมจึงจ�าเป็นต้อง

ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	 ซึง่ในคูม่อืฉบบันีจ้ะสรปุเนือ้หาสาระส�าคญั	 ๆ	

ของกฎหมายและกฎหมายล�าดบัรองทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้ได้ทราบถงึกฎหมายและกฎระเบยีบ

ที่เก่ียวข้องท้ังหมด	เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าในในการศกึษารายละเอยีดต่อไป	ซึ่งสามารถ

1. ควำมหมำยของ “โรงแรม”

3.2 กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม

ศึกษาจากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“โรงแรม”	ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	2547	หมายถึง	สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการท่ีพักชั่วคราวส�าหรับคนเดินทาง

1)	 สถานที่พักท่ีจัดตั้งเพื่อให้บริการท่ีพักชั่วคราว	 ซ่ึงด�าเนินการโดยส่วนราชการ	 

	 	 	 	 รัฐวิสาหกิจ	 และองค์การมหาชน	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 หรือเพื่อการกุศล	 

	 	 	 	 หรือการศึกษา	 ทั้งนี้	 โดยมิใช่เป็นการหาผลก�าไรหรือรายได้	 มาแบ่งปันกัน

2)

ตามกฎหมาย)	

หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน	ทั้งนี้	ไม่รวมถึง	
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สถานที่พักที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการท่ีพักอาศัยโดยคิด 

ค่าบริการ	 เป็นรายเดือนข้ึนไปเท่าน้ัน	 (ถ้ากรณีคิดค่าบริการต�่ากว่ารายเดือน	

เช่น	รายสัปดาห์	รายวัน	รายชั่วโมง	หรือคิดค่าบริการปนกันทั้งรายเดือนและ

ต�า่กว่ารายเดอืน	 ก็จะถือว่าเป็นโรงแรมท่ีต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



สถานท่ีพกัอืน่ใดตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงซึง่	กฎกระทรวง	 เรือ่ง	 

ก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกจิโรงแรม	 พ.ศ.	 2553 

ก�าหนดให้สถานท่ีพักท่ีมีจ�านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือ 

หลายอาคารรวมกันไม่เกิน	 4	 ห้อง	 และมีจ�านวนผู ้พักรวมกัน 

ทั้งหมดไม่เกิน	20	คน	ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่ให้บรกิารทีพ่กัชัว่คราวส�าหรบั

คนเดนิทางหรอืบคุคลอืน่ใดโดยมค่ีาตอบแทน	 อนัมลีกัษณะเป็นการ 

ประกอบกจิการเพ่ือหารายได้เสรมิและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

ตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนด	 ไม่เป็นโรงแรมตามนิยามความหมาย
ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในมาตรา	4	ของพระราชบญัญัตโิรงแรม	พ.ศ.	2547
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3)		

หากผู้ประกอบการจัดตั้งสถานที่พักโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ

เพือ่ให้บรกิารทีพ่กัช่ัวคราว	 และไม่เข้าเงือ่นไขข้อยกเว้นดงักล่าวข้างต้น	

จะถูกจัดเป็นโรงแรมทั้งสิ้น	 ดังนั้น	 ไม่ว่าจะเรียกชื่อสถานพักแรมว่า

อย่างไร	 หากเข้าองค์ประกอบข้างต้นจะต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ

โรงแรม	ส่วนห้องชดุเพือ่ให้เช่าระยะสัน้	เช่น	รายวนั	รายสปัดาห์	เป็นการ

ให้บริการสถานที่พักในลักษณะโรงแรมจึงไม่อาจท�าได้ตามกฎหมาย	

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม	 พ.ศ.	 2547	 ก�าหนดให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจต้องได้รับใบอนุญาตจึงจะประกอบธุรกิจโรงแรมได้	 และไม่ได้

เข ้าเงื่อนไขตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ 

การประกอบธรุกจิโรงแรม	พ.ศ.	2551	ข้อ	1	ประกอบกบัในการก่อสร้าง

อาคารชุด	หน่วยงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ก่อสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย	

หากเจ้าของห้องพักน�าไปให้เช่ารายวันท่ีมีลักษณะเหมือนโรงแรม 

เป็นเชงิพาณชิย์	 จงึถือว่าเป็นการใช้อาคารผดิประเภทมคีวามผดิตาม 

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	มาตรา	32	ประกอบมาตรา	

65	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	60,000	บาท	

หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	 และต้องระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกิน	 10,000	บาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนจนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้อง

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



2. กำรแบ่งประเภทโรงแรม

กฎกระทรวง		เรื่อง	ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	2551	

ได้ก�าหนดประเภท		หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�าหรับโรงแรมทุกประเภท	และของแต่ละ

ประเภทไว้	ดังนี้
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

ประเภท 4 หมายถึง	โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก 

และห้องอาหาร	หรือสถานที่ส�าหรบับรกิารอาหาร 

หรอืสถานทีส่�าหรบัประกอบอาหาร	สถานบริการ 

ตามกฎหมายว่าด้วย	สถานบริการ	 

และห้องประชุมสัมมนา

 ประเภทของโรงแรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 ประเภท 1 หมายถึง	โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก

           ประเภท 2 หมายถึง	โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก 

											และห้องอาหาร	หรือสถานที่ส�าหรับบรกิารอาหาร 

												หรอืสถานทีส่�าหรบัประกอบอาหาร

ประเภท 3 หมายถึง	โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก		

ห้องอาหาร		หรือสถานที่ส�าหรับบริการอาหาร

หรอืสถานท่ีส�าหรบัประกอบอาหาร	หรือสถาน

บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรอื 

ห้องประชุมสัมมนา



สถานที่ตั้งของโรงแรม	 ต้องมีลักษณะข้อ	 3	 กฎกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	 ก�าหนด

ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	2553	คือ	ต้ังอยู่ในท�าเล 

ทีเ่หมาะสม	 ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและอนามยัของผูเ้ข้าพัก	 มกีารคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย	เส้นทางเข้าออกโรงแรมที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร	มีการแบ่ง

สถานที่ให้ชัดเจน	 ในกรณีที่มีการใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับ

การประกอบกจิการอืน่	 โดยไม่ให้การประกอบกจิการอืน่ส่งผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจโรงแรม	 และไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน	 ศาสนสถานหรือ

สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา	 จะท�าให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น	

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�ำหรับโรงแรมทุกประเภท

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทั้ง	4	ประเภทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(1)	
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(2)	บรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวก

โรงแรมต้องจัดให้มีบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกตามกฎกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	

ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	 พ.ศ.	 2553	 ส�าหรับผู้พัก 

อย่างน้อย	ได้แก่	สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก	โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน

และภายนอกโรงแรม	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล

ใกล้เคียง	 ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด	 24	 ชั่วโมง	 จัดให้มีห้องน�้าและ

ห้องส้วมในส่วนท่ีเป็นบริการสาธารณะแยกระหว่างชายหญิง	 และต้องรักษาความ

นอกจากนี้	 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของห้องพักต้องไม่ให้มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย	

หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพทาง

ศาสนา	 ต้องมีเลขประจ�าห้องพักก�ากับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกแสดงไว้บริเวณด้าน

หน้าห้องพัก	 ประตูห้องพักต้องมีช่องหรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอก 

ห้องพักได้	และมกีลอนหรอือุปกรณ์อืน่ทีส่ามารถล็อกจากภายในห้องพักทกุห้อง	และสถาน

ท่ีจอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดกับห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็น

สะอาดอย่างสม�่าเสมอ

รถที่จอดได้ตลอดเวลา
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(3)	ลักษณะอาคารส�าหรับใช้เป็นโรงแรม

อาคารโรงแรมท่ีตัง้อยูใ่นท้องทีท่ีก่ฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารใช้บงัคับ	ต้องมีหลกัฐาน 

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	ตามกฎกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	ก�าหนดประเภท

ส�าหรับอาคารโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มี

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ	

ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่า

มคีวามมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย	 โดยผู้ซึ่ง

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมหรือผู ้ที่ ได ้รับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า

ด้วยการนัน้	 และผ่านการตรวจพจิารณาจาก

นายทะเบียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	

ได้แก่	การรกัษาความสะอาด	การจดัแสงสว่าง	

อย่างเพียงพอ		การจัดระบบระบายน�้า		ระบบ

บ� าบั ดน�้ า เสียและระบบระบายอากาศที ่

ถกูสขุลกัษณะ	 อาคารโรงแรมต้องมีการติดตั้ง

เครื่องดับเพลิงที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอด

เวลาและสามารถน�า	 มาใช้งานได้โดยสะดวก
ตามหลักเกณฑ์	ดังนี้	

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	2553

21

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

(2)	บรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวก



อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว	 ตึกแถว	 บ้านแถว	 บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มี

ความสูงไม่เกิน	2	ชั้น	ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะ

อาคารอื่นนอกจากอาคารดังกล่าวต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือในแต่ละชั้น

จ�านวน	1	เครื่อง	ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน	1,000	ตารางเมตร	ทุกระยะไม่เกิน	45	เมตร

การติดตั้งเครื่องดับเพลิง	 ต้องติดตั้งในส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร

ไม่เกิน	1.5	เมตร	และต้องติดตั้งไว้ในท่ีท่ีสามารถมองเห็นและอ่านค�าแนะน�าการใช้

 ส่วนบ่อเกรอะและบ่อซึมของส้วมของอาคารส�าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องอยู่ห่างจาก

แม่น�้า	 	 คู	 คลอง	 หรือแหล่งน�้าสาธารณะไม่น้อยกว่า	 10	 เมตร	 เว้นแต่กรณีที่ส้วมมีระบบ

 นอกจากนี้อาคารส�าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องมีการติดต้ังระบบสัญญาเตือน 

เพลิงไหม้ด้วย	โดยถ้าเป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว	ตึกแถว	บ้านแถว	บ้านเดี่ยวหรือ

บ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกิน	 2	 ช้ัน	 ต้องมีระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้ติดต้ังอยู่ในอาคาร 

อย่างน้อยคูหาละ	1	เครื่อง	แต่ถ้าอาคารดังกล่าวมีความสูงเกิน	2	ชั้น	ต้องมีระบบสัญญาณ

เตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในภายในอาคารอย่างน้อย	1	 เครื่องทุกชั้นและทุกคูหา	ส่วนอาคาร

อื่นที่นอกเหนือดังกล่าวที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน	2,000	ตารางเมตร	

ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น	 ตลอดจนมีการจัดช่องทางเดินภายในอาคาร	

ทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ

(1)

สมกับสภาพของอาคารและวัสดุภายใน	จ�านวนคูหาละ	1	เครื่อง

( 2 )

แต่ไม่น้อยกว่า	ชั้นละ	1	เครื่อง

( 3 )

ได้โดยสะดวก

ควบคุมอาคาร	รวมทั้งต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส�ารองส�าหรับกรณีฉุกเฉินด้วย

ก�าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	และมีขนาดที่เหมาะสม
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โรงแรมที่มีบริการอย่างอื่นนอกจากห้องพักและอาหาร	ในประเภท	3	และ

ประเภท	 4	 ต้องมีพื้นที่ใช้สอยของห้องพักแต่ละห้องต้องมีไม่น้อยกว่า	 14	

ตารางเมตร	 ไม่รวมห้องน�า้	 ห้องส้วมทีถ่กูสขุลกัษณะอย่างเพยีงพอและระเบียง

	 กรณีที่โรงแรมมีห้องพักไม่เกิน	 80	ห้อง	ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย

สถานบริการ	 ยกเว้นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ	 และ

โรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ	 หรือโรงแรมที่ตั้งในท้องที่งด

อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ	 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2546	

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�ำหรับโรงแรมแต่ละประเภท

ในการประกอบธุรกิจโรงแรม	 นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�าหรับ

โรงแรมทุกประเภท	ตามท่ีกล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว	โรงแรมแต่ละประเภทจะต้อง

ด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	 ส�าหรับโรงแรมแต่ละประเภทด้วย	 ดังนี้

	 (1)	 โรงแรมประเภททีใ่ห้บรกิารห้องพัก	หรอืให้บรกิารห้องพกัอาหาร	ในประเภท	

1	 และ	 ประเภท	 2	 ต้องมี	 พื้นที่ใช้สอยของห้องพักแต่ละห้องต้องมี 

ไม่น้อยกว่า	8	ตารางเมตร	ไม่รวมห้องน�้า	ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่าง
เพียงพอและระเบียงห้องพัก

	 (2)	

ห้องพกั	
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3. คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญำต 

    ประกอบธุรกิจโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรมก�าหนดให ้ผู ้ขอใบอนุญาต 

ประกอบธรุกจิโรงแรมต้องมอีายไุม่ต�า่กว่า	20	ปีบรบิรูณ์	

มภีูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย	และไม่มี

ลกัษณะต้องห้าม	ได้แก่	ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย			ไม่เป็น

คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	 

ไม ่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให  ้

จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ	 ไม่เคยต้องค�าพิพากษา

ถึงท่ีสุดว่าเป็นผู ้กระท�าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ	

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด	 ความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกนัและปราบปราม

การค้าหญิงและเด็ก	หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ	ี ไม่เป็นผูอ้ยู่

ในระหว่างถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต	และไม่เคยถกูเพกิถอน

ใบอนญุาต	 หรอืเคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตโดยเหตุอื่นที่

มิใช ่เหตุในกรณีของการต ้องค�าพิพากษาข ้างต ้น

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
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	 นอกจากนี	้ ถ้าผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นห้างหุน้ส่วน

หรอืนติบุิคคล	ผูเ้ป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ	ผูจ้ดัการ	หรอืผูแ้ทน

ของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้าม	 รวมทั้งต ้องไม ่เคยเป็นหุ ้นส ่วนผู ้ จัดการ	

ผู้จัดการหรือผู ้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต

แต่เวลาได้ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี
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4. กระบวนกำรยื่นค�ำขอของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

	 ในการประกอบธุรกิจโรงแรม	 ผู ้ประกอบการ	 SME	 จะต้องยื่นขอ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนายทะเบียนตามสถานท่ีท่ีก�าหนด	โดย

กฎหมายได้ก�าหนด	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาต	 หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอน

ใบอนุญาต	 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม	 เพิ่มหรือลด

จ�านวนห้องพักหรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม	 หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาต	

และ	หลกัเกณฑ์และวธีิการในการพจิารณาการแจ้งเลกิกจิการธรุกจิโรงแรม	 ไว้ดงันี้

1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรพิจำรณำกำรขอใบอนุญำต 

    และกำรออกใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม

อายุใบอนุญาต	5	ปี	ยื่นขอได้ที่	

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	

ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

ส�านกัการสอบสวนและนติกิร	กรมการปกครอง

ทีท่�าการปกครองอ�าเภอหรอืทีท่�าการปกครอง 

กึง่อ�าเภอท้องทีท่ีโ่รงแรมตัง้อยู่



	 นายทะเบยีนจะพจิารณาไม่อนญุาตให้ประกอบธุรกจิโรงแรมในกรณตีามข้อ	 4	 ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย	 เรือ่ง	 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการพจิารณาการขอใบอนญุาตและการออก 

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม	 ได้แก่	 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

ขาดคุณสมบตั	ิหรอืมลีกัษณะต้องห้าม	ผูข้อรบัใบอนญุาตประกอบธุรกจิโรงแรมเป็นคนต่างด้าว 

ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าวอาคารหรือสถานท่ีตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง	ผู้ขอรับ 

ใบอนุญาตไม่เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารที่ใช้เป็นที่ต้ังโรงแรม	 หรือไม ่มี สิทธิ
ครอบครองหรือไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดินและอาคารดังกล่าว

	 อาคารมีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร	 กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง	 กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 และกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	หรืออื่น	ๆ	ที่เป็นเหตุส�าคัญปรากฏ
ชัดเจนว่าไม่สมควรประกอบธุรกิจโรงแรม

26

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



2) หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอโอนและกำรอนุญำตให้รับโอนใบอนุญำต 

    ประกอบธุรกิจโรงแรม

	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ต้องการจะขอโอนใบอนุญาตต้องยื่น

ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรม

ตั้งอยู่	 เมือ่นายทะเบียนรับเรื่องและตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าหลักฐานถูกต้องและ

ครบถ้วนแล้ว	 จงึออกใบอนญุาตฉบบัใหม่ให้แก่ผูรั้บโอน	 แต่ถ้ากรณเีหน็ว่าไม่สมควรได้รบั

การอนุญาตก็จะแจ้งให้ผู้ขอโอนทราบ	 ซึ่งผู้ขอโอนสามารถโต้แย้งได้ก่อนออกค�าสั่ง

ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง	

27

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



3) หลกัเกณฑ์และวธิกีำรขอโอนและกำรอนญุำตในกรณผีูป้ระกอบธรุกจิโรงแรม 

ถงึแก่ควำมตำย

	 กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย	 ผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่ต้องการ

ด�าเนินธุรกิจต่อจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถึงแก่ความตาย	 ยื่นค�าขอ/แจ้งความประสงค์	

ต่อนายทะเบียนท้องท่ีท่ีโรงแรมต้ังอยู่	 ภายใน	 180	 วัน	 พร้อมเอกสารหลักฐาน	 ได้แก่	 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	 หลักฐานแสดงความเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดกของ 

ผู้ตายหรือการรับมรดกแทนที่	เอกสารหลักฐานอื่น	ๆ	เช่น	หนังสือหลักฐานแสดงกรณีมีการ

สละมรดก	หรือได้ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ

4) หลักเกณฑ์และวธิกีำรเปลีย่นแปลงประเภทของโรงแรม เพิม่หรอืลดจ�ำนวนห้องพัก 

    หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม

	 กรณีที่เจ้าของ	ผู้ประกอบการ	หรือผู้จัดการโรงแรม	ต้องการเปลี่ยนแปลงประเภท

ของโรงแรม	 เพิม่หรอืลดจ�านวนห้องพักหรอืเปลีย่นชือ่โรงแรมให้ยืน่ค�าขอต่อนายทะเบยีนท้องที่

ทีโ่รงแรมตัง้อยู	่ พร้อมเอกสารหลกัฐานได้ทีส่�านกัการสอบสวนและนติกิาร	 กรมการปกครอง	

กรุงเทพมหานคร	 และท่ีท�าการปกครองอ�าเภอ	 หรือที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่

ที่โรงแรมตั้งอยู่
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



5) หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม

	 ในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรม	ต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	ต่อนายทะเบียนท้องที่

ที่ โรงแรมตั้งอยู ่ก ่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุพร้อมส�าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

6) หลักเกณฑ์และวิธีกำรสั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม

	 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม	 หรือผู้จัดการไม่ระงับการกระท�าหรือด�าเนินการ

แก้ไขตามค�าสั่งของนายทะเบียน	 ตามมาตรา	 40	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม	

พ.ศ.	 2547	 เมื่อนายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติให้ถกูต้องภายในเวลาทีก่�าหนดไม่เกนิ	

30	 วนั	 แต่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าเตือน	 นายทะเบียนมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต	 ครั้งที่	 1

มีก�าหนด	10	วัน	และครั้งต่อๆ	ไปครั้งละ	15	วัน

7) หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรพิจำรณำกำรแจ้งเลิกกิจกำรธุรกิจโรงแรม

	 ในกรณีเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม	 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องยื่นค�าขอและแจ้ง

ความประสงค์	 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 15	 วัน	 ก่อน

โรงแรม

เลิกกิจการ	พร้อมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
29

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

3) หลกัเกณฑ์และวธิกีำรขอโอนและกำรอนญุำตในกรณผีูป้ระกอบธรุกจิโรงแรม 

ถงึแก่ควำมตำย



30

3.3 กำรก่อสร้ำงอำคำรและสถำนที่ส�ำหรับกิจกำรโรงแรม

	 การก่อสร้างอาคารและสถานท่ีส�าหรับกิจการโรงแรม	 ต้องด�าเนินการตาม

กฎกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	

พ.ศ.	 2551	 ที่ก�าหนดสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม	 หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขส�าหรับโรงแรมทุกประเภท	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�าหรับโรงแรมแต่ละ

ประเภท	ทีร่ะบุถงึอาคารและสถานท่ีตัง้ส�าหรับกจิการโรงแรม	และกฎกระทรวงมหาดไทย	

เรื่อง	ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	2553	ที่ให้อ�านาจ	

รัฐมนตรีก�าหนดยกเว้นสถานที่พักประเภทใดบ้างไม่ให้เป็นโรงแรมตามกฎหมาย

นอกจากกฎหมายดังกล่าว	ยังมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการก�าหนดลักษณะอาคารที่

ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม	ได้แก่

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



1. พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562

	 กฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้บังคับผังเมืองรวมในแต่ละพื้นที่	 ซ่ึงออกตาม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.	 2562	 ได้แบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น	 10	 ประเภท	

ซึ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการก่อสร้างโรงแรมไม่สามารถกระท�าได้ใน	5	ประเภท

ของท่ีดิน	ได้แก่	ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม	(สีเขียว)		ที่ดินประเภทสถาบัน

การศึกษา	 (สีเขียวมะกอก)	 ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา	 (สีเทาอ่อน)	 ที่ดินประเภท

สถาบันราชการ	 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	 (สีน�้าเงิน)	 และที่ดินประเภท

โครงการคมนาคมและขนส่ง	 (สีชมพู)	 ส่วนที่ดินที่สามารถน�ามาใช้ก่อสร้างโรงแรมได้	

ได้แก่	 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น	 (สีเหลือง)	 	 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ปานกลาง	 (สีส้ม)	 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก	 (สีแดง)	

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า	 (สีม่วง)	 และท่ีดินประเภทท่ีโล ่งเ พ่ือ

31

นันทนาการ	และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	(สีเชียวอ่อน)	

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

3.3 กำรก่อสร้ำงอำคำรและสถำนที่ส�ำหรับกิจกำรโรงแรม

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



2. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้	 ก�าหนดให้การก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 เคลื่อนย้าย	

และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารต้องได้รับใบอนุญาต	จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	โดยแจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารก�าหนดพร้อมด้วยเอกสาร

และหลักฐาน	 ได้แก่	 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร	 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและ

ค�านวณอาคาร	 ผู้ควบคุมงาน	 แผนผังบริเวณ	 แบบแปลน	 รายการประกอบแบบแปลน	

และรายการค�านวณของอาคารที่จะก่อสร้าง	ดัดแปลง	หรือรื้อถอน	รวมทั้งหนังสือรับรอง

ของบุคคลซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร	 หนังสือแสดงการให้ 

ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และหนังสือรับรองจากผู้แจ้ง	

พร้อมเอกสารการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลท่ีอยู ่บริเวณ

ข้างเคียงเกี่ยวกับการก่อสร้าง	ดัดแปลงหรือการด�าเนินโครงการหรือกิจการ	
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	 ในกรณีอาคารท่ีจะก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 หรือรื้อถอนเป็นอาคารสูง	 อาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ	 หรืออาคารตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ

อาคารต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม	

ระดับวุฒิสถาปนิก	 ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก	 และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและ

ค�านวณอาคารต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น	 ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดบัวฒุวิศิวกร	ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

	 การรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน	 15	 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่

สาธารณะน้อยกว่าความสงูของอาคาร	 หรอือาคารทีอ่ยูห่่างจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะ

น้อยกว่า	2	เมตร	ต้องได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่	หรอืแจ้งต่อเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่น	 เมื่อได้รับใบอนุญาตผู้รับผิดชอบต้องด�าเนินการก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	

หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดไว้ในใบอนุญาต	

หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้	 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท�าการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้	

	 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เป็น 

การฝ่าฝืน	 ให้ถือว่าเป็นการกระท�าของผู้ควบคุมงาน	 เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้

ว่าเป็นการกระท�าของผู ้อื่นซ่ึงผู ้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระท�า

ดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร	และผู้ด�าเนินการทราบแล้วแต่บคุคล

ดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรา	 31	 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522	

เจ้าของอาคาร	ผู้ครอบครองอาคาร	หรือผู้ด�าเนินการ	ส�าหรับอาคารชนิดหรือประเภท

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	8	(16)	มาตรา	32	ตรี	พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 

ต่อชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข

และจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่รัฐมนตรีก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือ

ใช้เป็นที่จอดรถ	 ที่กลับรถ	 และทางเข้าออกของรถ	 ดัดแปลงหรือใช้	 หรือยินยอมให้

บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ	 ที่กลับรถ	 และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น	

ทั้งนี้	 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 

ข้อห้ามดังกล่าวให้ถือเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้น

ยังมีอยู่	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ	 ที่กลับรถ	 และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไป

ยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม	มาตรา	34	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522

	 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	มาตรา	57	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	

ก�าหนดว่า	 ภายใน	 45	 วันนับแต่วันท่ีเกิดเพลิงไหม้	 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง	 ดัดแปลง	

รื้อถอน	 หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้	 ในกรณีที่มีการประกาศปรบัปรงุ 

เขตเพลงิไหม้	และมกีารประกาศใช้บงัคับแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้ในราชกจิจานเุบกษา	

ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผัง

ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไปจากที่ก�าหนดในแผนผังนั้น	 และให้พนักงานท้องถิ่น

เริ่มต้นด�าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุง

เขตเพลิงไหม้ภายใน	2	ปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว
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ลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม

	 กฎกระทรวงก�าหนดลกัษณะอาคารประเภทอ่ืนทีใ่ช้ประกอบธรุกิจโรงแรม	พ.ศ.	2559	

และกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.	2561	ได้ก�าหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วสามารถปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะหรือมาตรฐาน

ความปลอดภัยของอาคารตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 และสามารถขออนุญาตเปลี่ยนการใช้

อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้	โดยอาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะเปลี่ยนการใช้

มาประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า	10	ใน	100	ส่วนของพื้นที่ชั้นใด

ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

	 ส�าหรับอาคารไม่เกิน	2	ชั้นที่มีจ�านวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันไม่เกิน	10	ห้อง	

ต้องมีช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า	 1	 เมตร	 มีบันไดกว้างไม่น้อยกว่า	 0.90	 เมตร	

และต้องมีระยะห่างตามแนวทางเดินไม่เกิน	40	เมตร	จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น	สามารถ

รับน�้าหนักบรรทุกโดยเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	 150	 กิโลกรัมต่อตารางเมตร	 และมีการติดต้ัง

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามประเภท	 ขนาด	 และสมรรถนะ

ตามมาตรฐานเครื่องดับเพลิง	ไม่น้อยกว่าชั้นละ	1	เครื่อง	
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	 ส�าหรับอาคาร	3	ชั้นที่มีเสา	คาน	พื้น	บันได	โครงหลังคา	หรือผนังของอาคารที่ท�า

ด้วยวัสดุไม่ทนไฟต้องติดตั้งระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเพิ่มเติมทุกชั้น	 รวมทั้งติดต้ัง

ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม้	 ระบบไฟส่องสว่างส�ารอง	 ป้ายบอกชัน้และป้ายบอกทางหนไีฟ

ที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหนึ่งเครื่องต่อพื้นที่

อาคารไม่เกิน	 200	 ตารางเมตร	 ทุกระยะไม่เกิน	 30	 เมตร	 แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ	 2	 เครื่อง

	 นอกจากนี้	ส�าหรับอาคารตั้งแต่	4	ชั้นขึ้นไปต้องมีเสา	คาน	พื้น	บันได	โครงหลังคา	

และผนังของอาคารที่ท�าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ	 และต้องมีบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันได

ในแนวด่ิงซึ่งสามารถล�าเลียงบุคคลท้ังหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน	1	ชั่วโมง	

มีบันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ท�าด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า	

30	นาที	ต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง	และความลาดชันของบันได
น้อยกว่า	60	องศา

	 ส่วนอาคารท่ีไม่ใช่อาคารดังกล่าวข้างต้น	 ที่มีจ�านวนห้องพักในชั้นเดียวกันไม่เกิน	

20	ห้อง	ต้องมีช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า	 1.20	 เมตร	และรับน�้าหนักได้

ต้องไม่ต�่ากว่า	 200	 กิโลกรัมต่อตารางเมตร	 ส่วนอาคารที่มีจ�านวนห้องพักในชั้นเดียวกัน

เกนิกว่า	20	ห้อง	ต้องมีช่องทางเดนิในอาคารมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า	1.50	เมตร	และพืน้ต้อง
รับน�้าหนักได้ไม่ต�่ากว่า	200	กิโลกรัมต่อตารางเมตรเช่นกัน
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3. ค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 6/2562 เรื่อง  

    มำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำน

	 ค�าสั่งนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันท่ี	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	ให้การประกอบธุรกิจ

โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก	 และโรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร	 หรือ

สถานที่ส�าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส�าหรับประกอบอาหาร	ได้รับยกเว้นการใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง	 และข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 เคลื่อนย้าย	 และใช้หรือเปลี่ยน 

การใช้อาคาร	แต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบถงึ

การฝ่าฝ ืนและด�าเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดในกฎกระทรวง	ฉบับที่	47	และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	1	 เครื่อง	ต่อพื้นที่

อาคารไม่เกิน	 200	 ตารางเมตร	 ทุกระยะไม่เกิน	 30	 เมตร	 แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ	 2	 เครื่อง

ภายใน	90	วันนับแต่วันที่ค�าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
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	 กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดการควบคุมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้อง

ตามสุขอนามัยที่ดี	 สุขลักษณะของอาคารท่ีผู้เป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง 

ต้องปฏิบัติ	 กรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียง	 และควบคุมการเลี้ยงสัตว์	 รวมท้ังวางหลักเกณฑ์ส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(รวมกรณีของธุรกิจโรงแรม)	ปฏิบัติ	รวมถึงหลักเกณฑ์ใน

4. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535

การปฏิบัติส�าหรับสถานที่การจ�าหน่ายอาหาร	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้การเก็บ	ขน	หรือก�าจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นโดย

มอี�านาจออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่ในการด�าเนนิการ	 และห้ามมใิห้ผู้ใดด�าเนนิกจิการรับท�าการ

เก็บ	ขน	หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคดิค่าบรกิาร	 เว้นแต่จะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ราชการส่วนท้องถิน่

มีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	ห้ามการถ่าย	เท	ทิ้ง	หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ

ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	 นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้	 ก�าหนดให้มีที่รองรบั	

สิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน	 ก�าหนดวิธีการเก็บ	 ขน	

และก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย	 และก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมในการให้บรกิารของราชการ

ส่วนท้องถิน่	 หรือบุคคลอื่นท่ีราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการแทน	 ในการเกบ็	 ขน

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

หรอืก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

4. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

ก�าหนดให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองจัดการแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	รื้อถอนอาคาร	ส�าหรับ

อาคารทีม่สีภาพช�ารดุทรดุโทรม	หรอืมสีภาพรกรงุรงัจนอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูอ้ยูอ่าศยั	

หรืออาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใด	ๆ 	หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นที่อยู่อาศัยเสียใหม่ภายในเวลาที่

ก�าหนดให้	 ถ้าเจ้าของหรือผูค้รอบครองไม่ปฏิบตัติามทีก่�าหนดไว้	 เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจ

ด�าเนินการแทนได้	 โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย	 รวมทั้ง 

มีอ�านาจก�าหนดจ�านวนคนต่อจ�านวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป	ซึ่งประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	 ที่	 6/2538	 เรื่อง	 ก�าหนดให้อาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยู ่เกินกว่า

สุขลักษณะของอำคำร

1	คนต่อพื้นที่	3	ตารางเมตรถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



-	การปล่อยให้แหล่งน�้า	ทางระบายน�้า	ที่อาบน�้า	ส้วม	หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า	หรือสถานที ่

		อืน่ใดซึง่อยูใ่น	 ท�าเลไม่เหมาะสม	 สกปรก	 มกีารสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้ง 

		สิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น	หรือละอองสารเป็นพิษ	หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์ 

		พาหะน�าโรค	

-	 การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด	 หรือมีจ�านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรือ	 

		อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

-	อาคารอนัเป็นทีอ่ยูข่องคนหรอืสตัว์	โรงงานหรอืสถานทีป่ระกอบการใดไม่มกีารระบายอากาศ		 

		การระบายน�้า	การก�าจัดสิ่งปฏิกูล	หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการ 

		ควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง

-	 การกระท�าใด	 ๆ	 อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	 แสง	 รังสี	 เสียง	 ความร้อน	 ส่ิงมีพิษ	 

	 	ความสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให ้เสื่อมหรือ

การก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่ง

ให ้บุคคลซึ่ ง เป ็นต ้นเหตุหรือ

เกี่ยวข ้องกับการก่อหรืออาจ 

ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต้องระงับ

หรือป้องกันเหตุร�าคาญภายใน

เวลาอันสมควร	 ซึ่งถ้าไม่ด�าเนิน

การดังกล่าวเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จะเป็นผู้ด�าเนินการแทน	 โดยคิด

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลซี่ง

เป ็นต ้นเหตุหรือ ท่ี เกี่ ยวข ้อง
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กรณีที่ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ	ได้แก่

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	 2560	

ก�าหนดให้สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง	

มลพิษทางอากาศ	 มลพิษทางน�้า	 มลพิษทางแสง	 มลพิษทางความร้อน	 และมลพษิทาง

ความสั่นสะเทือนตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการและ
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กระทรวงสาธารณสุข	ได้ออกประกาศก�าหนด	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	2558	

ได้แก่	 การประกอบกจิการโรงแรม	 สถานท่ีพกัทีมิ่ใช่โรงแรมท่ีจดัไว้เพือ่ให้บรกิารพกัชัว่คราว

ส�าหรบัคนเดนิทางหรอืบคุคลอืน่ใดโดยมีค่าตอบแทน	 การประกอบกจิการสปา	 (เว้นแต่เป็น 

การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	 หรือในสถานประกอบ

การเพือ่สขุภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ)	การประกอบกจิการอาบ	

อบ	นวด	การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ	การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้า	อบไอน�้า	

หรืออบสมุนไพร	 การประกอบกิจการโรงมหรสพ	 การประกอบกิจการสระว่ายน�้า	 

การประกอบกจิการการเล่นสเกต็	 หรอืโรลเลอร์เบลด	 หรอืการเล่นอืน่	 ๆ	 ในท�านองเดยีวกัน	

การประกอบกิจการเสริมสวย	 หรือแต่งผม	 (เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบวชิาชพีเวชกรรม	 หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)	

การประกอบกจิการสถานท่ีออกก�าลังกาย				การประกอบกจิการสวนสนุก	โบว์ลิง่	หรือตู้เกม 

การประกอบกจิการให้บรกิารคอมพวิเตอร์	 และการประกอบกจิการสนามกอล์ฟหรือสนาม 

	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 2535	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจในการ

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์	 รวมทั้งการจัดการ

สัตว์ที่พบในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่มีเจ้าของมารับคืน	 และที่มีเจ้าของมารับคืนที่ต้องเสีย

กำรควบคมุกำรเล้ียงหรอืปล่อยสตัว์

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

ค่าใช้จ่ายในการดูแลตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิของทางราชการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

ฝ ึกซ ้อมกอล์ฟ

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม	

ได้แก่	
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การจัดตั้งสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน	 200	 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด	 ต้องได้รับ

ใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่	แต่ถ้าสถานทีด่งักล่าวมพีืน้ทีไ่ม่เกนิ	200	ตารางเมตร	

ต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่	 เพือ่ขอรบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งก่อนการด�าเนินการ

การจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาต	 หรือ

หนังสือรับรองการแจ้ง	และผู้จ�าหน่าย	ท�า	ประกอบ	ปรุง	เก็บหรือสะสมอาหารใน

สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร	หรอืสถานทีส่ะสมอาหาร	ต้องปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น	 หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ใน	 ใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง

(1)	

(2)	

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	

ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



45

	 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร	พ.ศ.	2561	ได้

ก�าหนดสุขลักษณะทั้งของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร	สุขลักษณะของอาหาร	กรรมวิธี

การท�า	ประกอบ	หรือปรุง	การเก็บรักษา	และการจ�าหน่ายอาหาร	สขุลกัษณะของ

ภาชนะ	 อปุกรณ์	 และเครือ่งใช้อืน่	 ๆ	 และสขุลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ประกอบ

กจิการและผูส้มัผสัอาหาร	 โดยอาหารทีอ่ยูใ่นกฎกระทรวงหมายความครอบคลมุถงึ	

อาหารสด	 อาหารแห้ง	 อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ	 เครื่องปรุงรส	 และวัตถุเจือปน

สถานที่จ�าหน่ายอาหาร	พ.ศ.	2561)	ดังนี้

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	

ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์
คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	

ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ท�า

ประกอบหรือปรุงอาหาร	 จ�าหน่ายอาหาร	 และบริโภคอาหาร	 ได้แก่	 พื้นที่

ประกอบหรือปรุงอาหารต้องสะอาด	 แข็งแรง	 มีการระบายอากาศและแสง

สว่างเพียงพอ	มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ	มีการ

จัดการเกี่ยวกับส้วมที่มีสภาพดี	 สะอาด	 และมีจ�านวนเพียงพอ	 	 มีการจัดการ

เกีย่วกบัมลูฝอย	และน�า้เสยีทีด่	ี และมมีาตรการในการป้องกนัสตัว์	 แมลงน�าโรค	

และสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ	 รวมทั้งมีเครื่องมือส�าหรับป้องกันอัคคีภยั

(1) 

สุขลักษณะของอาหาร	กรรมวิธีการท�า	ประกอบ	หรือปรุง	การเก็บรักษา	และ

การจ�าหน่ายอาหาร	ต้องมีการจดัการเกีย่วกบัอาหารสด	อาหารแห้ง	อาหารปรงุ

ส�าเรจ็ทีด่	ีเป็นไปตามมาตรฐาน	ทั้งการเก็บรักษา	และการป้องกันการปนเปื้อน	

มีการจัดการเกี่ยวกับน�้าดื่มหรือเครื่องดื่ม	 โดยเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ที่มีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร	 มีการจัดการสารเคมี	 สารท�าความ

สะอาด	 วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อาจเป็นอนัตรายต่ออาหารโดยติดฉลากและป้าย

ให้เหน็ชดัเจน	พร้อมทัง้มคี�าเตอืนและค�าแนะน�าเมือ่เกดิอบัุตภิยัจากสารดงักล่าว	

และมีการจัดการก๊าซหุงต้ม	 โดยไม่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบ	หรือปรุง

จากการใช้เชือ้เพลงิในการท�า	ประกอบ	หรอืปรงุอาหาร

อาหารบนโต๊ะที่รับประทานอาหารในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

(2) 
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	

ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

สถานที่จ�าหน่ายอาหารที่เกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ท�าประกอบ 

หรือปรุงอาหาร	จ�าหน่าย	และบริโภคอาหาร	

สุขลักษณะของอาหาร	กรรมวิธีการท�า	ประกอบ	หรือปรุง	 

การเก็บรักษา	และการจ�าหน่ายอาหาร

สุขลักษณะของภาชนะ	อุปกรณ์	และเครื่องใช้อื่น	ๆ	

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

สขุลกัษณะของภาชนะ	อปุกรณ์	และเครือ่งใช้อืน่	ๆ	โดยใช้ภาชนะ	อปุกรณ์	และเครือ่งใช้

ต่าง	ๆ	ที่ท�าจากวัสดุที่ปลอดภัย	เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท	มีการปกปิดหรือ

ป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่หมาะสมจดัให้มช้ีอนกลาง	 และต้องเกบ็ในท่ีท่ีสามารถป้องกนั

สัตว์และแมลงน�าโรคได้	ตู้เย็น	ตู้แช่	หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความ

เย็นอื่น	 ๆ	 รวมถึงตู้อบ	 เตาอบ	 เตาไมโครเวฟ	 อุปกรณ์ประกอบหรือปรงุอาหารด้วย

ความร้อนอืน่	ๆ 	หรอือุปกรณ์เตรยีมอาหารท่ีต้องสะอาด	มปีระสทิธิภาพ	ปลอดภยั	สภาพดี	

และไม่ช�ารุด

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	 ผู้ประกอบกิจการ

และผูสั้มผสัอาหาร	 ต้องมีสขุภาพร่างกายแขง็แรง	 ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืพาหะน�าโรค

ติดต่อ	 โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ	 หรือโรคอื่น	 ๆ	 ตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น	

และต้องผ่านการอบรม	 ท้ังต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย	 สวมใส่เสื้อผ้า

และอุปกรณ์ป้องกันท่ีสะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้	 และ

ไม่กระท�าการใด	ๆ	ทีจ่ะท�าให้เกดิการปนเป้ือนต่ออาหารหรอืก่อให้เกดิโรค

(3) 

(4) 

สุขลักษณะของสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร



4. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535

	 เป็นกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการควบคมุ	 และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม	 ก�าหนดมาตรการ

ควบคมุมลพษิด้วยการจดัให้มรีะบบบ�าบดัอากาศเสยี	ระบบบ�าบดัน�า้เสยี	ระบบก�าจดัของเสยี	และ

เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษโดยมีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม	ดังนี้
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กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
	 ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีจะท�าการก่อสร้างหรือด�าเนินการในพื้นที่เขตอนุรักษ์และ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนทั้งทางตรง

และทางอ้อม	 โดยผู้ที่ต้องจัดท�ารายงาน	 คือ	 เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการ	

รวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุด	ทั้งนี้	การออกใบอนุญาต				การอนุมัติ	การจดทะเบียน	

การขึ้นทะเบียน	การรับแจ้ง	การให้ประทานบัตร	การให้อาชญาบัตร	และอื่น	ๆ	ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐก่อนกระท�าการใด	ๆ

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



ในกรณีที่ทางราชการจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม	 หรือระบบก�าจัดของเสีย

รวมไว้แล้ว	 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษทุกประเภท	 มีหน้าที่

ต้องจัดส่งน�้าเสีย	หรือของเสียที่เกิดจากแหล่งก�าเนิดมลพิษของตนไปท�าการบ�าบัด	

และมหีน้าทีต้่องเสยีค่าบริการตามอัตราทีก่�าหนดโดยพระราชบญัญติันี	้ และห้ามมใิห้

ผูใ้ดรับจ้างเป็นผูค้วบคุม	หรอืรบัจ้างให้บรกิารบ�าบดัน�า้เสียหรอืก�าจดัของเสีย	 เว้นแต่

จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	

หน้ำที่ของผู้ประกอบกำรที่เป็นเจ้ำของแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
	 ผู ้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ต ้องด�าเนินการให้ได้ตาม

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิด	 ส�าหรับควบคุมการระบายน�้าทิ้ง	 การปล่อยทิ้ง

อากาศเสีย	 การปล่อยทิ้งของเสีย	 หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งก�าเนิดออกสู ่สิ่งแวดล้อม	

เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โดยการติดตั้งหรือจัดให้มี

ระบบ	 ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ�าบัดอากาศเสีย	 ส�าหรับการควบคุม	 ก�าจัด	 ลด	 หรือขจัด

มลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่เจ ้าพนักงานควบคุมมลพิษก�าหนด	 

จัดให้มีการก่อสร้าง	 ติดตั้ง	 หรือจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 หรือระบบก�าจัดของเสียตามที่
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก�าหนด
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ในเขตควบคุมมลพิษใด	 หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบ

บ�าบัดน�้าเสียรวม	 หรือระบบก�าจัดของเสียรวม	 และไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาต

รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย	 หรือก�าจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ	 

หรอืเขตท้องท่ีน้ัน	 เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจก�าหนดวิธีการชั่วคราวส�าหรับ 

การบ�าบดัน�า้เสยี	 หรอืก�าจดัของเสียซึ่งเกิดจากแหล่งก�าเนิดมลพิษได้ตามที่

จ�าเป็น	โดยวธิกีารชัว่คราวส�าหรบัการบ�าบดัน�า้เสียหรือก�าจดัของเสยีหมายความ

รวมถงึการเก็บรวบรวม	 การขนส่ง	 หรือการจดัส่งน�้าเสียหรือของเสียด้วยวิธี

การใด	 ๆ	 ทีเ่หมาะสม	 ไปท�าการบ�าบดั	 หรอืก�าจัดโดยระบบบ�าบดัน�า้เสยีรวม	

หรอืระบบก�าจัดของเสียรวมของทางราชการที่อยู่ในเขตอื่น	 หรืออนุญาต

ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตรบัจ้างให้บริการบ�าบัดน�า้เสยี	หรอืก�าจดัของเสยีซึง่รับจ้าง

ให้บริการอยู่ในเขตอื่นเข้ามาเปิดด�าเนินการรับจ้างให้บริการในเขตควบคุม

มลพิษหรือ	เขตท้องที่นั้นเป็นการชั่วคราว	

49

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
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ผู้ที่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีระบบบ�าบัดอากาศเสีย	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 หรือ

ระบบก�าจัดของเสียอย่างอื่น	 รวมทั้งอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และวัสด ุ

ทีจ่�าเป็นส�าหรับแหล่งก�าเนดิมลพิษนัน้	 หรอืผูร้บัจ้างให้บรกิารซึง่ได้รับอนญุาต

ตามพระราชบัญญัตินี้	 สามารถขออนุญาตน�าผู้ช�านาญการ	 หรือผู้เชี่ยวชาญ

ชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ติดต้ัง	 ควบคุม	 หรือด�าเนินงาน

ระบบบ�าบัดอากาศเสีย	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	หรือระบบก�าจัดของเสีย	รวมทั้ง

ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย

กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิด	 หรือเป็น

แหล่งก�าเนิดของการรั่วไหล	 หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ได้รับอันตรายแก่ชีวิต	ร่างกาย	หรือสุขภาพอนามัย	หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน

ของผู้อื่น	หรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด	ๆ	นั้น	มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน	 หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น	 ไม่ว่าการร่ัวไหล	 หรือ 

แพร่กระจายของมลพษินัน้จะเกิดจากการกระท�าโดยจงใจ	 หรอืประมาทเลนิเล่อ

ของเจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิมลพษิหรอืไม่กต็าม	 ทัง้น้ีค่าสนิไหม

ทดแทนหรือค่าเสียหาย	 รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระ

จ่ายจริงในการขจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนน้ันด้วย	 นอกจากนั้น	 อาจต้องได้รับ

การลงโทษ	ทีม่โีทษตัง้แต่จ�าคกุไม่เกนิ	1	เดอืน	ไปจนถึงไม่เกิน	5	ปี	ปรับไม่เกิน

5,000	บาท	จนถึงปรับไม่เกิน	1	ล้านบาท
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ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	2547	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหาร

จัดการโรงแรมไว้	ดังนี้

1. จัดให้มีผู้จัดกำรท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโรงแรม	โดย

	 1.1	ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดให้มีผู ้จัดการคนหนึ่งเป็นผู ้มีหน้าที่จัดการ 

															โรงแรม	โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการในโรงแรมหนึ่ง	ๆ	จะเป็น 

																บุคคลคนเดียวกันก็ได้	ทั้งนี้	การแต่งต้ังผู้จัดการโรงแรมจะต้องแจ้งให ้

																นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนด

	 1.2	ผู้จัดการโรงแรมจะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

																มาตรา	33	ดังนี้

	 									(1)	มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

	 									(2)	เป็นผูไ้ด้รบัวฒุบิัตร	หรือมีประสบการณ์ตามทีค่ณะกรรมการประกาศ 

																								ก�าหนด	หรือมีหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหาร 

																								จัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง	

4. กำรบริหำรจัดกำรโรงแรม
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	ทั้งนี้	

ประกาศก�าหนดวฒุบิตัรหรอืประสบการณ์ของผู้จดัการโรงแรม	 และคณุสมบตัผิูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม	ก�าหนดให้	ผู้จัดการโรงแรมต้อง

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป	 และเคยมีประสบการณ์ท�างานในโรงแรม

ตั้งแต่	 10	 ปีขึ้นไป	 รวมท้ังได้รับใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม	 และผู้เข้ารับ

การอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม	 ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	 20	 ปีบริบูรณ์	 

จบมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 หรือเทียบเท่าข้ึนไป	 ไม่ติดสุรา	 ติดยาเสพติดให้โทษ	 หรือ

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็น

คนไร้ความสามารถหรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ	 ไม่เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุก	และไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ

ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการ

โรงแรม	ประกอบด้วย	5	หมวด	ได้แก่	หมวดการบริหารงานโรงแรม	หมวดกฎหมาย	

ข้อก�าหนด	 และระเบียบต่าง	 ๆ	 หมวดการบัญชีและการเงิน	 หมวดการตลาด	 และ

การขาย	 และหมวดการบริหารงานบุคคล	 12	 หัวข้อ	 ได้แก่	 ความรู้เบื้องต้นในการ

บริหารโรงแรม	 มาตรฐานโรงแรมไทย	 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการ

บริหารความเสี่ยง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม	 การบริหารความปลอดภัย	

และการจัดการสิ่งแวดล้อม	 การบริหารบัญชีและการเงิน	 การจัดการและควบคุม

ต้นทุน	 การบริหารการตลาดและการขาย	 การอ่านรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

การบริหารโรงแรม	 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 การบริหาร

วัฒนธรรมข้ามชาติ	 และวิสัยทัศน์ภาวะผู้น�าและจริยธรรมของผู้บริหาร	 รวมระยะ

เวลาอบรม	60	ช่ัวโมง	โดยสถาบันการศึกษาท่ีได้มีการประกาศรับรองหลักสูตรใน

ปี	 พ.ศ.	 2555	 ได้แก่	 มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย	 และในปี	 พ.ศ.	 2558	 ได้แก่

-	

-	

มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์
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(5)		ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 

					ที่ได้กระท�าโดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

(6)		ไม่เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล 

						กฎหมายอาญา	ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด	ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย	 

						มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญงิและเด็ก	หรอืความผดิตามกฎหมาย	 

						ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี

(7)		ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ	หรือเคยถูกเพิกถอน	ใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ 

					โดยเหตุอื่นซึ่งมิใช่เหตุตามข้อ	2.6	แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี

(3)		ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง	ติดยาเสพติดให้โทษ	

หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก�าหนด

(4)		ไม่เป็นผูว้กิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ	

หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน

ไร้ความสามารถ
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ถ้าผู้แจ ้งมีคุณสมบัติและไม ่มีลักษณะต ้องห้ามดังกล่าว	 นายทะเบียนจะ 

ออกใบรับแจ ้งตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่	

ผู้น้ันภายในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู ้แจ้งเริ่มต้นเป็นผู้จัดการได้ตั้งแต่วันที่ได้

รับใบรับแจ้ง	แต่ถ้ากรณีที่นายทะเบียนตรวจพบในภายหลังว่า	ผู้แจ้งได้แจ้ง					

ข้อมลูหรอืยืน่เอกสารไว้ไม่ถกูต้อง	 หรอืไม่ครบถ้วนตามแบบท่ีรฐัมนตรกี�าหนดไว้	

นายทะเบียนมีอ�านาจ		สั่งให้ผู้แจ้งมาด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	หรอืครบถ้วน

1.3	

ทั้งนี้		ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งผู ้จัดการได้ภายใน	7	วันนับแต่วันท่ีผู ้จัดการเดิมพ้น

จากหน้าที่	 ให้ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	33	เป็นผู ้จัดการแทนได้ไม่เกิน	90	วัน	และบุคคลดังกล ่าว

ต ้องแจ ้งเป ็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายใน	 3	 วันนับแต่วันที่เข้าด�าเนิน

การแทน	รวมท้ังบทก�าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม		ทั้งนี้		ผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป ็นผู ้จัดการแทนดังกล่าวมีหน ้ า ท่ีและ

ภายใน	7	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้จัดการ
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1.4	 ในกรณีที่ผู ้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน	7	วัน	ให้ผู้ประกอบธุรกิจ

โรงแรมหรือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	33		

เป็นผู้จัดการแทนได้ไม่เกิน	90	วัน	และบุคคลดังกล่าวต้องแจ้งเป็นหนังสือ

ให้นายทะเบยีนทราบ	ภายใน	3	วนันบัแต่วนัทีเ่ข้าด�าเนนิการแทน	

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด	 

ในกรณีที่ผู้จัดการพ้นจากหน้าท่ี	 ให้ผู้ประกอบธุรกิจ	 	 โรงแรมแต่งต้ังบุคคล

คนหนึง่เป็นผูจ้ดัการแทน	 และให้ผูจ้ดัการทีไ่ด้รับแต่งต้ังนัน้แจ้งให้นายทะเบยีน

ทราบ	เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้น้ันได้เคยแจ้งการเป็นผู้จัดการไว้แล้ว	ให้ผู้ประกอบ

ธรุกจิโรงแรมแจ้งการเปลีย่นแปลงผู้จดัการให้นายทะเบยีนทราบตามหลักเกณฑ์	

1.5	



1.6	ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการมีหน้าท่ีและ 

					ความรับผิดชอบร่วมกัน	ดังนี้

					(1)		จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรมตามมาตรา		20		ติดไว ้

											หน้าโรงแรม

					(2)		จัดให้มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็น 

										ได้ง่ายในโรงแรม

					(3)		จัดให้มีเลขที่ประจ�าห้องพักติดไว้ที่หน้าห้องพัก 

											ทุกห้อง

					(4)		จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิด 

											เผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม

					(5)		จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟไว้ในแต่ละชั้น 

											ของโรงแรมและห ้องพักทุกห ้อง	และป ้าย 

											ทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม

					(6)		จัดให้มีเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิดตามที ่

										มาตรา	675		แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ 

										พาณิชย ์บัญญัติตามแบบที่ คณะกรรมการ 

										ประกาศก�าหนดไว้ในโรงแรมและห้องพักทุกห้อง

					(7)		ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและ 

										อนามัยของโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่า 

										ด้วยการสาธารณสุขและค�าส่ังของเจ้าพนักงาน 

										ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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					(8)		ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมให้มีความมั่นคง 

										แข็งแรง	และระบบการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไป 

										ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ 

										ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

				(9)		ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให ้ เป ็นไปตาม 

										กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

										สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

			(10)	ดูแลและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณ ี

									เกิดอัคคีภัย	อุทกภัย		หรือเกิดอันตรายใด	ๆ	ขึ้น 

									ในโรงแรม

ท้ังน้ี		การด�าเนินการใดท่ีผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจาก

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม	หากผู้จัดการมีหนังสือขออนุมัติ

แล้วผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไม่ด�าเนินการ	 

ผู้จัดการไม่ต้องรับผิด
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1.7	นอกจากหน้าที่ร่วมกันกับผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรม	ผู้จัดการยังมีหน้าท่ีอื่น	ๆ	

ได้แก่

ต้องส่งส�าเนาทะเบียนผู ้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห ์

แล ้วให้นายทะเบียนท�าใบรบัมอบให้ไว้เป็นส�าคัญ	 หากโรงแรมใดอยู่

ห่างไกล	 หรือไม่สามารถส่งได้ตามก�าหนดดังกล่าว	 ให้นายทะเบียน

พิจารณาก�าหนดระยะเวลาส่งส�าเนาดังกล่าวแล้วแจ้งให้ผู ้จัดการทราบ	

และ		ในกรณทีีท่ะเบยีนผูพ้กัทีเ่กบ็รกัษาไว้ในโรงแรมสูญหาย	หรือ	ถูกท�าลาย	

ผู้จัดการต้องด�าเนินการขอคัดลอกส�าเนาทะเบยีนผูพั้กนัน้จากนายทะเบยีน

มาเก็บรักษาไว้แทน	 ท้ังนี	้ ผูจ้ดัการโรงแรมสามารถส่งส�าเนาทะเบียนผู้พัก 

ในแต่ละวันด้วยตนเอง	 หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู ้อื่นเป็นผู้น�าส่ง	

ส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั	 หรอืส่งทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ในกรณทีี่

ผู้จัดการโรงแรมเป็นผู้ข้ึนทะเบียนไว้กับนายทะเบียน	 และได้รับมอบรหัส 

ต้องเกบ็รกัษาบตัรทะเบยีนผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อย	1	 ปี	

และต้องให้อยูใ่นสภาพทีต่รวจสอบได้	 ทัง้นี	้ บตัรทะเบยีนผู้พักและทะเบยีน

ต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับผู ้พักและจ�านวนผู ้พัก

ในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก	 โดยให้ผู้พัก

คนใดคนหนึง่เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในบตัรทะเบยีนผู้พัก	 หากผู้พักมอีายตุ�า่กว่า	

18	 ปีบริบูรณ์และเข้าพักตามล�าพัง	 ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อ

ก�ากับไว้ด้วย	 และน�าไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายใน	 

24	ช่ัวโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก	ถ้ารายการซ่ึงจะต้องบันทึก

ลงในทะเบียนผู้พักตามวรรคหนึ่งซ�้ากับรายการวันก่อนให้บันทึกรายการ 

ดังกล ่าวว ่าไม ่มีการ	เปลี่ยนแปลง	 ทั้ งนี้ 	 การบันทึกรายการต ่าง	 ๆ		

เกี่ยวกับผู้เข้าพักลงในบัตรทะเบียนผู ้พัก	 และทะเบียนผู้พักต้องบันทึก 

ทุกรายการให้ครบถ้วน	 ห้ามมิให้ปล่อยช่องว่างไว้โดยไม่มีเหตุผลสมควร

(1)	

(2)	

ผู้พักให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

(3)	

ผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนายทะเบียนเท่านั้น
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อาจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข ้าพักในโรงแรมได้ในกรณี

										-	มเีหตอุันควรสงสัยได้ว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อน	มัว่สมุ		หรอืกระท�าการใด	 

												อันเป็นความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม	หรือก่อให้เกิดความร�าคาญแก่ผู้พักอื่น 

												ในโรงแรม

										-	มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได ้

										-	มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลน้ันเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตาม 

												กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	ซึ่งกรณีท่ีผู้จัดการรับบุคคลนั้นเข้าพักจะต้องแจ้ง 

												ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย 

												โรคติดต่อทราบด้วย

									-	มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

ต้องดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อน	หรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว ่า

จะก่อความไม่สงบข้ึนในบ้านเมือง	 หรือจะมีการกระท�าความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม		

ท้ังน้ี	 ต้องแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครอง	 หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องที่ทราบโดยทันท	ี 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีหรือได้มีการหลบซ่อนหรือมั่วสุมหรือการกระท�า 

		(4)	

ความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม

		(5)	

58
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2. กำรคุ้มครองควำมเสียหำยของผู้พัก ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได ้

			ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับความเสียหายของผู้พัก	 

				ดังนี้

            2.1			 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโฮเต็ล	หรือสถานท่ีอื่นท�านองเช่นว่านั้น	จะ

ต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด	ๆ	อันเกิดแก่ทรัพย์สิน

ซึ่งคนเดินทาง	หรือแขกอาศัยหากได้พามา	(มาตรา	674)	

            2.2			 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องรับผิดในการที่ทรัพย์สินของคนเดินทางหรือ

แขกอาศัยสูญหาย	 หรือบุบสลายไปอย่างใด	 ๆ	 แม้ถึงว่าความสูญหายหรือ

บุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะผู้คนไปมาเข้าออก	 ณ	 โรงแรม	 โฮเต็ล	 หรือ

สถานที่เช่นนั้น	 ก็คงต้องรับผิด	 ซึ่งถ้าความรับผิดนี้เกี่ยวกับเงินทอง	 ธนบัตร																				

ตัว๋เงิน	พันธบัตร	ใบหุ้น	ใบหุ้นกู้	ประทวนสินค้าอัญมณี	หรือของมีค่าอื่น	ๆ	 

ให้จ�ากัดไว้เพียง	5,000	บาท	เว้นแต่จะได้ฝากของมีค่าเช่นนี้ไว้แก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรม	 และได้บอกราคาแห่งของนั้นชัดแจ้ง	 ท่ีไม่ต้องรับผิดเพ่ือ

ความสญูหายหรอืบบุสลาย	อนัเกดิแต่เหตสุดุวสิยัหรอืแต่สภาพแห่งทรัพย์สนินัน้	

หรือแต่ความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผู้นั้นเอง	 หรอืบรวิารของเขา	 
หรือบุคคลซึ่งเขาได้ต้อนรับ	(มาตรา	675)

            2.3			 ทรัพย์สินซึ่งมิได้น�าฝากบอกราคาชัดแจ้งนั้น	เมื่อพบเห็นว่าสูญหายหรือ

บุบสลายข้ึน	คนเดินทาง	หรือแขกอาศัยต้องแจ้งความนั้นต่อผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรม		โฮเต็ล	หรือสถานท่ีเช่นนั้นทันที	มิฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจ

โรงแรมจะพ้นจากความรับผิดดั่งบัญญัติไว ้ในมาตรา		674	และ	675	 

(มาตรา	676)	
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อาจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข ้าพักในโรงแรมได้ในกรณี

										-	มเีหตอุันควรสงสัยได้ว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อน	มัว่สมุ		หรอืกระท�าการใด	 

												อันเป็นความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม	หรือก่อให้เกิดความร�าคาญแก่ผู้พักอื่น 

												ในโรงแรม

										-	มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได ้

										-	มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลน้ันเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตาม 

												กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	ซึ่งกรณีท่ีผู้จัดการรับบุคคลน้ันเข้าพักจะต้องแจ้ง 

												ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 

												โรคติดต่อทราบด้วย

									-	มีเหตุอันสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
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ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถยึดหน่วงเคร่ืองเดินทางหรือทรัพย์สิน 

อย่างอื่นของคนเดินทางหรือแขกอาศัยไว้ในโรงแรม	 โฮเต็ล	 หรือสถานที่

เช่นน้ันได้จนกว่าจะได้รับใช้เงินบรรดาที่ค้างช�าระ	 เพื่อการพักอาศัยและ

การอืน่	ๆ	รวมทัง้การชดใช้เงนิทัง้หลายท่ีได้ออกแทนไปด้วย	ท้ังนี	้เจ้าส�านกั

จะเอาทรัพย์สินที่ได้ยึดหน่วงไว้เช่นว่าน้ันออกขายทอดตลาดแล้วหักเอา

เงินใช้จ�านวนที่ค ้างช�าระรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ

ขายทอดตลาดน้ันจากเงินท่ีขายทรัพย์สินนั้น	 แต่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้

เมื่อทรัพย ์สินนั้นตกอยู ่แก ่ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นเวลานานถึง	 

6	 สัปดาห์ยังมิได้รับช�าระหนี้สิน	 และอย่างน้อย	 1	 เดือนก่อนวันขาย

ทอดตลาด	 ได้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประจ�าท้องถ่ินฉบับใด

ฉบับหนึ่งแจ้งความจ�านงที่จะขายทรัพย์สินบอกลักษณะแห่งทรัพย์สิน

ที่จะขายโดยย่อกับชื่อเจ้าของ	 (ถ้ารู้)	 เมื่อขายทอดตลาดหักใช้หน้ี 

ดังกลา่วแล้ว	 	 มีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องคืนให้แก่เจ้าของ	 หรือฝากไว้	

ณ		ส�านกังานฝากทรพัย์ตามบทบญัญตัใินมาตรา	331	และ	333	(มาตรา	679)
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            2.4			 ถ้ามีค�าแจ้งความปิดไว้ในโรงแรม	 โฮเต็ล	 หรือสถานที่อื่นท�านองเช่นว่านี้	

เป็นข้อความยกเว้นหรือ	 จ�ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม	

ให้ความน้ันเป็นโมฆะ		เว้นแต่คนเดินทางหรือแขกอาศัยจะได้ตกลงด้วย

ชัดแจ้งในการยกเว้น	หรือจ�ากัดความรับผิดดังกล่าว	(มาตรา	677)

            2.5			 ในข้อความรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์สินของคนเดินทางหรือ

ของแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายนั้น	ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลา		6	เดือน	

นับแต่วันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้น	(มาตรา	678)

            2.6			
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3. สิทธิในกำรอุทธรณ ์

	 การประกอบธุรกิจโรงแรมมีสิทธิขออุทธรณ์ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	2547	ในกรณีที่ผู ้ขอรับใบอนุญาตซ่ึงนายทะเบียน

ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 หรือผู้จัดการซ่ึงนายทะเบียน

ไม่ออกใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ	 รวมถึงกรณีนายทะเบียนไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต	

ไม่อนุญาตให้เลิกกิจการหรือให้เลิกกิจการ	 หรือผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมถูกสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาต	 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียน

ต่อคณะกรรมการภายใน	15	วนั	นบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งหรือรบัทราบค�าสัง่ของนายทะเบยีน	

ในระหว่างที่มีการอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม	 ผู้จัดการ	 หรือผู้ขอรับโอน

ใบอนุญาตตามมาตรา	25	แล้วแต่กรณี	ด�าเนินกิจการต่อไปได้	เว้นแต่การอุทธรณ์ตาม

ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการเพราะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	

16(5)	 หรือ	 (6)	 หรือมาตรา	 33(5)	 หรือ	 (6)	 หรือมี	 พฤติการณ์ตามมาตรา	 41(3)

ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งของนายทะเบียน	
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กำรส่งเสริมสถำนที่พักอื่นที่ไม่เป็นโรงแรม (โฮมสเตย์)

ควำมหมำยของโฮมสเตย์ไทย “โฮมสเตย์ไทย” หมายถึง	การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง	

ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน	 โดยมีห้องพักหรือพื้นที่

ใช้สอยภายในบ้านเหลือ	 สามารถน�ามาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชั่วคราว	 ซึ่งมี

จ�านวนไม่เกิน	4	ห้อง	มีผู้พักรวมกันไม่เกิน	20	คน	โดยมีค่าตอบแทน	และจัดบริการ

สิ่งอ�านวยความสะดวกตามสมควร	อันมีลักษณะเป็นการ		ประกอบกิจการเพื่อหา

5. 

	 ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์	ซึง่เป็น 

การต่อยอด		 	การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	โดยจะเน้นการสร้างประสบการณ์	การเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วมกับศิลปวัฒนธรรม	เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวสมัผสั	สือ่สารกบัชมุชนและ

สถำนที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม	 กฎกระทรวง	 ก�าหนดประเภท	 และหลักเกณฑ์ 

การประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	2551	ก�าหนดว่า	โฮมสเตย์ถือว่าเป็นสถานที่พักที่

ไม่เป็นโรงแรม	จึงไม่ต้องปฏิบัตติามพระราชบญัญติัโรงแรม		แต่เป็นสถานที่พักอื่นใด

รายได้เสริม	

วิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.

2.

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง		
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3. มำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย 

กรมการท่องเที่ยวโดยได้ก�าหนด	“มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”	หมายถึง	โฮมสเตย์

ที่จัดบริการอยู่ในระดับมาตรฐาน		10	ด้าน	ดังนี้

มำตรฐำนที่ 1 ด้านที่พัก	ลักษณะบ้านพักท่ีเป็นสัดส่วน	ท่ีพักท่ีนอน

สะอาด	และสบาย	มีห้องอาบน�า้	และห้องส้วมทีส่ะอาดมดิชดิ	มมุีมพักผ่อน

ภายในบ้านหรอืในชมุชน

มำตรฐำนที่  2 ด ้านอาหาร		ชนิดของอาหาร	และวัตถุ ดิบที่ ใช้

ประกอบอาหาร	มีน�้ าดื่มที่สะอาด	ภาชนะท่ีบรรจุอาหารที่สะอาด	

ห้องครัว	และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวที่ถูกสุขลักษณะ

มำตรฐำนที่ 3 ด้านความปลอดภัย	มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย

มำตรฐำนที่ 4 ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก	การต้อนรับ
และการสร้างความคุ้นเคย	การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถีของ

ชุมชน

มำตรฐำนที่ 5 ด้านรายการน�าเทีย่ว	มีรายการน�าเที่ยวที่ชัดเจนซึ่งต้องผ่าน
การยอมรับจากชุมชน		ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว	เจ้าของบ้านเป็น

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือประสานงานให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน�าเที่ยว

ภายในชุมชน	หรือบริเวณใกล้เคียง	มีการดูแลแหล่งท่องเที่ยว	มีแผนงาน

หรือมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		เพื่อลดผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยว	และลดสภาวะโลกร้อน	มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจาก

การท่องเที่ยว	เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ

ลดสภาวะโลกร้อน

มำตรฐำนที่ 6 ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม		มีแหล่งท่องเทีย่ว
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	 วิธีการและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	ให้เป็นไปตามหลักการ

และวิธีการประเมินตามที่ก�าหนดในประกาศกรมการท่องเที่ยว	 ว่าด้วยการประเมิน

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	 โฮมสเตย์ไทยที่ได้รับมาตรฐานจะถูกประเมิน	 เมื่อครบอายุ

การรับรองมาตรฐาน		3	ปี	และยืน่ขอรบัรองมาตรฐานใหม่	หากมรีะดบัคะแนนต�า่กว่า

เกณฑ์มาตรฐานจะถกูถอดถอนการรับรองมาตรฐาน	 พร้อมทั้งต้องส่งคืนเคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	และหนังสือรับรองต่อกรมการท่องเที่ยว	โฮมสเตย์ไทย

ทีผ่่านการประเมนิและได้มาตรฐาน	 จะได้รบัเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	

พร้อมหนังสือรับรองซึ่งแสดงความเป็นมาตรฐาน

การท่องเท่ียวของชุมชน	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มำตรฐำนที่ 7 ด้านวัฒนธรรม	การด�ารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น	การรักษาวิถีชุมชน		คงไว้เป็นกิจวัตรปกติ

มำตรฐำนที่ 9 ด้านการบริหารของกลุ ่มโฮมสเตย์	มีการรวมกลุ่ม
ของชาวบ้าน	มคีณะกรรมการบริหารกลุ่มโฮมสเตย์	กฎ	กตกิา	การท�างาน

ของคณะกรรมการ	มีการกระจายและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	

ระบบการจองล่วงหน้า	ลงทะเบียน	และช�าระเงินล่วงหน้า	รายละเอียด 

ค่าธรรมเนียมและบริการต่าง	ๆ		ที่ชัดเจน	และเป็นปัจจุบัน

มำตรฐำนที ่10 ด้านการประชาสัมพนัธ์	มีเอกสาร	สิง่พมิพ์	ประชาสมัพันธ์
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มำตรฐำนที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึก	ของฝาก	หรือจ�าหน่ายแก่
นักท่องเท่ียว	มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน
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กำรคุ้มครองแรงงำน

ประเด็นส�าคัญที่เก่ียวข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานในธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	และ

โฮมสเตย์	มีดังนี้

(1)	เวลาท�างานปกติ

	 -				เวลาท�างานวันหน่ึงต้องไม่เกิน	8	ชั่วโมง	และเมื่อรวมเวลาท�างานแล้ว	 

														สัปดาห ์หนึ่ งต ้องไม่เกิน	48	ชั่วโมง

6. 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม	 และโฮมสเตย์	 ที่มีการจ้างแรงงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการ

คุ้มครองแรงงานซึ่งถูกบัญญัติไว้ใน	พ.ร.บ.	คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ทั้งนี้	หลักการส�าคัญ

ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 ได้แก่	 การก�าหนดเวลาท�างาน	 เวลาพัก	 วันหยุด	

วันลา	การท�างานล่วงเวลา/วันหยุด	ค่าตอบแทนการท�างาน	ค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง	การจดัท�า

ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะค่าจ้างต้องไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าตาม

กฎหมายด้วย	 ซึ่งค่าจ้างข้ันต�่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ได้แก่	 สมทุรปราการ

สมทุรสาคร	นครปฐม	นนทบรุ	ีและปทมุธาน	ีก�าหนดไว้วนัละ	331	บาท	(ปี	2563)
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วันหยุดประจ�าสัปดาห์	ไม่น้อยกว่า	1	วัน/สัปดาห์	โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน	

6	วัน	ส�าหรับงานโรงแรม	งานขนส่ง	งานในป่า	งานในที่ทุรกันดารหรืองานอื่น

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	อาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจ�าสัปดาห์	

ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลา	4	สัปดาห์	ติดต่อกัน

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท�างาน	วันหนึ่งไม่น้อยกว่า	1	ชั่วโมง	

หลังจากที่ลูกจ้างท�างานมาแล้วไม่เกิน	 5	 ชั่วโมงติดต่อกัน	 ในกรณีที่มีการท�างาน

ล่วงเวลาต่อจากเวลาท�างาน	 	 ปกติไม่น้อยกว่า	 2	 ชั่วโมง	 นายจ้างต้องจัดให้

ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า	20	นาที	ก่อนที่ลูกจ้าง		เริ่มท�างานล่วงเวลา	นายจ้าง

อาจไม่จัดเวลาพักให้ลูกจ้างได้	หากงานที่ลูกจ้างท�ามีลักษณะหรือ		สภาพของงาน

ที่ต้องท�าติดต่อกันไป	 โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง	 	 หรือเป็นงานฉุกเฉิน

(มาตรา	27	พรบ.คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.2541)

(2)	เวลาพัก

(3)	วันหยุด

-

-

วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	ไม่น้อยกว่า		6	วันท�างานต่อปี	ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างาน

ตดิต่อกนัมาครบ		1	ปี	อาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	 

ไปรวมหยุดในปีต่อ	ๆ	ไปได้

วนัหยุดตามประเพณ	ีไม่น้อยกว่า	13	วนั/ปี		โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ	โดยพจิารณา

จากวันหยดุราชการประจ�าปี	 วันหยุดทางศาสนา	 หรือ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี

แห่งท้องถิ่น	 	 ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ�าสัปดาห์ให้หยุด

ชดเชยวนัหยดุตามประเพณีในวนัท�างานถดัไป	 ส�าหรับงานในกิจการโรงแรม	 สถาน

มหรสพ	ร้านขายอาหาร	ร้านขายครื่องดื่ม	ฯลฯ		อาจตกลงกันหยุดวันอื่นชดเชย

-

ตามประเพณี		หรือจ่ายค่าท�างานในวันหยุดให้ก็ได้

-
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(4)	การท�างานล่วงเวลา	การท�างานในวันหยุด

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�าได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็น

คราว	 ๆ	 ไป	 นายจ้างอาจให้ลกูจ้างท�างานล่วงเวลา	 และท�างานในวนัหยดุได้ 

เท่าทีจ่�าเป็น	 ถ้าลกัษณะหรอืสภาพของงานต้องท�าติดต่อกนัไป	 ถ้าหยดุจะ 

เสยีหายแก่งาน	หรอืเป็นงานฉกุเฉนิ	 	 ส�าหรบักิจการโรงแรม	สถานมหรสพ	

งานขนส่ง	 ร้านขายอาหาร	 ร้านขายเครือ่งดืม่	 สโมสร	 สมาคม	 และสถาน

พยาบาล	นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�างานในวันหยุดได้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องได้

รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน	 ทั้งน้ีชั่วโมงการท�างานล่วงเวลา	 

การท�างานในวันหยุด	และการท�างานล่วงเวลาในวันหยุด	รวมแล้วต้อง

-

ไม่เกิน	36	ชม./สัปดาห์
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	-	วันลากิจ	ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า	3	วันท�างาน
	-	วันลาท�าหมัน	ลูกจ้างลาเพื่อท�าหมันและเนื่องจากการท�าหมันได้ตามระยะเวลา 
			ที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก�าหนดและออกใบรับรอง
	-	วนัลารบัราชการทหาร	ลกูจ้างลาเพือ่รบัราชการทหารในการเรียกพล	เพ่ือตรวจสอบ 
				ฝึกวิชาทหาร	หรือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ 
			ทหารได้
	-	วนัลาคลอดบตุร	ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึง่ไม่เกนิ	98	วัน	 
	 	 	 ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย
	-	วนัลาฝึกอบรม	ลกูจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ

(5)	วันลา

- วันลาป่วย	ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง		การลาป่วยต้ังแต่	3	วันท�างานขึ้นไป
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหน่ึงหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได้		หากลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ให้ลูกจ้างชี้แจง
ให้นายจ้างทราบวันที่ลูกจ้างไม่อาจท�างานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการท�างาน	หรือวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วย

เพือ่ประโยชน์ต่อการแรงงานและสวสัดกิารสังคมหรือการเพ่ิมทักษะความช�านาญ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของลูกจ้างตามโครงการหรือหลักสูตร	 ซึ่งมี 
ก�าหนดช่วงเวลาทีแ่น่นอนและชดัเจน	และเพ่ือการสอบวดัผลทางการศกึษาทีท่าง 
ราชการจดัหรืออนญุาตให้จดัขึน้	ลกูจ้างต้องแจ้งเหตใุนการลาโดยชัดแจ้ง	พร้อมทัง้ 
แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	(ถ้าม)ี	ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนัก่อน				 
วันลา	นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลา	หากในปีที่ลา	ลูกจ้างเคยได้รับอนุญาตให้ลา 
มาแล้วไม่น้อยกว่า	30	วัน	หรือ	3	ครั้ง	หรือแสดงได้ว่าการลาของลูกจ้าง 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้าง
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(6)	ค่าตอบแทนในการท�างาน

				-	ค่าจ้าง	จ่ายเป็นเงินเท่านั้น	จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง	 

						ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	ถ ้าก�าหนดเวลา 

						ท�างานปกติเกิน	8	ชม./วัน	ให้จ่ายค่าตอบแทน 

						แก่ลูกจ้าง	ซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนส�าหรับ 

						การท�างานที่เกิน	8	ชม.ขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า	1.5	เท่า 

						ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วยในวัน 

						ท�างาน	และในอัตราไม่น้อยกว่า	3	เท่าของอัตรา 

						ค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วยในวันหยุด

			-	ค่าจ้างในวันหยุด	จ่ายค่าจ้างส�าหรับวันหยุดประจ�า 

					สัปดาห์	วันหยุดตามประเพณี	และวันหยุดพักผ่อน 

					ประจ�าปี	ยกเว้นลูกจ้างรายวัน	รายชั่วโมงหรือตาม 

						ผลงาน		ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ�า 

						สัปดาห์

			-	ค่าจ้างในวันลา		จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกิน	 

					30	วันท�างาน/ปี		จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อท�าหมัน	 

					จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารไม่เกิน	 

					60	วัน/ปี		จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่เกิน	 

					45	วัน/ครรภ์	จ่ายค่าจ้างในวันลากิจไม่เกิน	3	วัน/ปี
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ถ้าท�างานเกินเวลาท�างานปกติของวันท�างาน	 นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา

ไม่น้อยกว่าหนึง่เท่าครึง่ของอตัราค่าจ้างต่อชัว่โมงในวนัท�างาน	ถ้าท�างานในวนัหยดุ

เกินเวลาท�างานปกติของวันท�างาน	 นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่

ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท�างาน	 ส่วนการท�างาน

ในวันหยุดในเวลาท�างานปกติ	 นายจ้างต้องจ่ายค่าท�างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง

ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก	 1	 เท่าของค่าจ้าง	 ในวันท�างานตาม

ชั่วโมงที่ท�างานในวันหยุดและส�าหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด

(7)					ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย	หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด	ดังนี้

				-	ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	120	วัน	แต่ไม่ครบ	1	ปี	มีสิทธิได้รับ 

						ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย	30	วัน

  		-	ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	1	ปี	แต่ไม่ครบ	3	ปี	มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

						เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย	90	วัน

				-	ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	3	ปีแต่ไม่ครบ	6	ปี		มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

						เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย	180	วัน

				-	ลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัครบ	6	ปี	แต่ไม่ครบ	10	ปี	มสิีทธิ์ได้รับค่าชดเชย 

						เท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย	240	วัน

    -	ลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัครบ	10	ปี	แต่ไม่ครบ	20	ปี	มีสิทธ์ิได้รับค่าชดเชย 

						เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย	300	วัน

   	-	ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกัน	20	ปีขึ้นไป	มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 

						อัตราสุดท้าย		400	วัน

(8)				ค่าชดเชย

ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า	2	เท่า	ของค่าจ้างในวันท�างานตามชั่วโมงที่ท�างาน

-
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									ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังนี้

	 1)	ลูกจ้างลาออกเอง

	 2)	ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

	 3)	จงใจท�าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

	 4)	ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(9)				นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

	 6)	ละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลา	3	วันท�างานติดต่อกัน	ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือ 

													ไม่ก็ตาม	โดยไม่มีเหตุอันสมควร

	 7)	ได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

	 8)	กรณีการจ้างที่มีก�าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน	และนายจ้างเลิกจ้าง 

														ตามก�าหนดระยะเวลานั้น	ได้แก่งาน	ดังนี้

	 						-	การจ้างงานในโครงการ	เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือ	การค้า 

																		ของนายจ้างซึง่ต้องมรีะยะเวลาเริม่ต้นและส้ินสุดของงานท่ีแน่นอน

      	-	งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว	ที่มีก�าหนดงานสิ้นสุดหรือความส�าเร็จ 
																			ของงาน

      	-	งานทีเ่ป็นไปตามฤดกูาล	และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนัน้ซ่ึงจะต้อง 

																				แล้วเสรจ็ภายในเวลาไม่เกนิ	2	ปี	โดยนายจ้างได้ท�าสญัญาเป็นหนงัสอืไว้ 

																					ตั้งแต่เมื่อเริม่จ้าง

	 5)	ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน	หรือระเบียบ	หรือค�าสั่งของนายจ้าง 

													อนัชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม	และนายจ้างได้ตกัเตอืนเป็นหนงัสอืแล้ว 

														เว้นแต่กรณทีีร้่ายแรง	นายจ้างไม่จ�าเป็นต้องตักเตือน	ซ่ึงหนงัสือเตือนนัน้ให ้

													มีผลบังคับได้ไม่เกิน	1	ปี	นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท�าผิด
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	 		-	ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท�างานท่ีอาจเป็นอันตรายตามท่ี 

													กฎหมายก�าหนด

  	-	ในกรณีทีน่ายจ้างให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิท�างานในระหว่างเวลา	24.00	น.	ถงึเวลา	 

																	06.00	น.	และพนกังานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

															และความปลอดภัยของหญิงนั้น	ให้พนักงานตรวจแรงงานมีค�าสั่งให้นายจ้าง 

															เปลี่ยนเวลาท�างาน	หรือลดชั่วโมงท�างาน	ได้ตามทีเ่หน็สมควร	และให้นายจ้าง 

															ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว

  	-	ห้ามมใิห้นายจ้างให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิมคีรรภ์ท�างานในระหว่างเวลา	22.00	น.		 

															ถึงเวลา	06.00	น.	ท�างานล่วงเวลา	ท�างานในวันหยุด	หรือท�างานที่อาจเป็น 

														อันตรายตามที่กฎหมายก�าหนด		
	 		-	ลูกจ้างซึง่เป็นหญงิมคีรรภ์มสีทิธลิาเพือ่การคลอดบุตร	ครรภ์หนึ่งไม่เกิน		98	วัน	 

															โดยนับรวมวนัหยดุทีม่รีะหว่างวนัลาด้วย	โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่เกนิ	45	วนั

	 		-	ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

	 		-	ห้ามมิให้นายจ้างหรือผู ้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน	ผู้ควบคุมงาน	หรือผู้ตรวจงาน 

													กระท�าการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้าง	ซึ่งเป็นหญิงหรือเด็ก

(10)			การใช้แรงงานหญิง

72

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานภายใน	15	วันนับแต่วันที่

นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่	10	คนขึ้นไป	และให้นายจ้างจัดเก็บส�าเนา

ข้อบงัคับนัน้ไว้	ณ	สถานประกอบกจิการ	หรือส�านักงานของนายจ้างตลอดเวลา	

และให้ส่งส�าเนาข้อบังคับให้แก่อธิบดี	หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน	7	วัน	 

นับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว	(มาตรา	108	พรบ.	คุ้มครองแรงงาน	

พ.ศ.	2541)

(11)			การใช้แรงงานเด็ก

ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปีเป็นลูกจ้าง	ห้ามให้ลูกจ้างซ่ึงเป็น

เด็กอายุต�่ากว่า	18	ปี	ท�างานในระหว่างเวลา	22.00	น.	ถึงเวลา	06.00	น.	

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเป็นผู ้แสดงภาพยนต์	ละครหรือ

การแสดงอย่างอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน	แต่นายจ้างต้องจัดให้เด็กนั้นได้พักผ่อน 

ตามสมควร	และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า	18	ปี	

ท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวันหยุด	(มาตรา	44-51	พรบ.คุ้มครองแรงงาน	

พ.ศ.	2541)

(12)			การควบคุม
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-

- นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่	10	คนขึ้นไป	ต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับ

การท�างานเป็นภาษาไทย	และข้อบงัคับนัน้อย่างน้อยต้องมีรายละเอยีดเกีย่วกบั	

วันท�างาน	เวลาท�างานปกติ	และเวลาพัก	วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด	

หลักเกณฑ์การท�างานล่วงเวลา	และการท�างานในวนัหยดุ	วันและสถานที่จ่าย

ค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าล่วงเวลาในวันหยุด	วันลา

และหลักเกณฑ์การลา	วนิยั	และโทษทางวินัย	การร้องทุกข์	และการเลิกจ้าง	 

ค่าชดเชย	และค่าชดเชยพิเศษ

-

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 นอกจากนี้	 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม	 และโฮมสเตย์	 ที่มีพนักงานตั้งแต่	 

1	คนขึ้นไป	จะต้องปฏิบัติตาม	พระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533	ซึ่งก�าหนด

ให้ผู้ที่ท�างานให้กับนายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง	 และมีอายุไม่ต�่ากว่า	 15	 ปีบริบูรณ์

แต่ไม่เกิน	 60	 ปีบริบูรณ์	 เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 33	 โดยจะต้องน�าส่งเงิน 

เข้ากองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ	 5	 ของค่าจ้าง/เงนิเดอืน	 โดยผู้ประกันตนจะได้

รับสิทธิประโยชน์ใน	 7	 กรณี	 ได้แก่	 กรณีเจ็บป่วย	 กรณคีลอดบตุร	 กรณทีพุพลภาพ	 

กรณีตาย	 กรณีสงเคราะห์บุตร	 กรณชีราภาพ	 และกรณีว่างงาน	 ทั้งนี้เจ้าของกิจการ

มีหน้าที่ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง	 และแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกัน

ตนต่อส�านักงานประกันสังคม	 และร่วมจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันกับลูกจ้าง	 คอื	 

ร้อยละ	5	และรฐับาลจะร่วมจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	2.75	
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 นอกจากนี้	 ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน	 นายจ้าง 

ที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรม	 รีสอร์ท	 และโฮมสเตย์	 ยังต้องรับผิดชอบในการจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าขาดรายได้	 และเงินทดแทนในกรณีสูญเสียอวัยวะ	 ทุพพลภาพ	

หรือเสียชีวิตแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือครอบครัวลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน	พ.ศ.	2537	ด้วย

	 ส�าหรับผู้ประกอบการโรงแรม	 และโฮมสเตย์	 รายใดที่มีการว่าจ้างแรงงาน

ต่างด้าว	 ต้องว่าจ้างเฉพาะแรงงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตท�างานเท่านั้น	 นอกจากนี้	

ผูว่้าจ้างมหีน้าทีร่ายงานช่ือ	สญัชาต	ิและลกัษณะงานทีใ่ห้คนต่างด้าวท�าแก่นายทะเบียน

หรอืพนกังานเจ้าหน้าทีก่รมการจดัหางาน	 และการท�างานของแรงงานต่างด้าวจะต้อง
ตรงกบัที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

	 แรงงานต่างด้าวทีน่ายจ้างจะรบัเข้าท�างานได้จะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือ 

มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	 ท้ังต้องไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง	 ได้แก่	 โรคเร้ือน	

วัณโรคในระยะอันตราย	 โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม	

โรคติดยาเสพติดให้โทษ	โรคพิษสุราเรื้อรัง	และโรคซิฟิลิสในระยะที่	3	รวมทั้งต้อง

ไม่เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง
หรือกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว	ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะได้

รับในอนุญาตให้ท�างานด้วย
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

ร้อยละ	5	และรฐับาลจะร่วมจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	2.75	

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



 กำรช�ำระภำษี

ผู้ประกอบการโรงแรม	 และโฮมสเตย์	 ทุกรายจะต้องเข้าสู่ระบบการช�าระภาษีเงินได้	

และหากผู้ประกอบการรายใดมีรายได้ต่อปีเกิน	1.8	ล้านบาท	จะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อ

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	นอกจากนี้	ผู้ประกอบการอาจจะต้องช�าระภาษีอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 หากผู้ประกอบการจัดตั้งสถานประกอบการในที่ดินหรืออาคารก็จะต้องเสียภาษี

ที่ดินและโรงเรือน	 และหากมีการติดตั้งป้ายโฆษณาก็จะต้องช�าระภาษีป้ายอีกด้วย

7. 
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

ซึ่งรายละเอียดการค�านวณภาษี	แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้



	 ผู้ประกอบการโรงแรม	 รีสอร์ท	 และโฮมสเตย์	 หากรายได้สุทธิหลังการหักลดหย่อน

แล้วไม่เกิน	150,000	บาทต่อปี	จะไม่ต้องเสียภาษี	แต่หากรายได้สุทธิสูงกว่า	150,000	บาท	

จะต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา

จะต้องยื่นเสียภาษีปีละ	 2	 ครั้ง	 ครั้งแรกเป็นการยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.94	 ในเดือนกันยายน	 เพื่อ

รายงานเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน	 และครั้งที่สองเป็นการยื่นแบบ	 ภ.ง.ด.90	 

ในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเพื่อรายงานเงินได้ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม	 ผู้ประกอบการ

สามารถน�าค่าใช้จ่ายโดยผูป้ระกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ทีร้่อยละ	 60	 และ

สามารถลดหย่อนผู้มีเงินได้สูงสุด	 60,000	 บาท	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังมีมาตรการลดหย่อน

ส�าหรับผู ้ประกอบการที่น�าระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้	 โดยสามารถน�า 

ค่าธรรมเนียมจากการรับช�าระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง	EDC	มาหักรายจ่ายได้ถึง	2	เท่า

ตำรำงที่ 3 อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

เงินได้สุทธิ (บำท) ช่วงเงินได้สุทธิของแต่ละขั้น อัตรำภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำ (ร้อยละ)

1	-	150,000 150,000 ได้รับยกเว้น

150,001	-	300,000 150,000 5

300,001	-	500,000 200,000 10

500,001	-	750,000 250,000 15

750,001	-	1,000,000 250,000 20

1,000,001	-	2,000,000 1,000,000 25

2,000,001	-	5,000,000 3,000,000 30

5,000,001	บาทขึ้นไป - 35

ที่มา	:	กรมสรรพากร	บัญชีอัตราภาษี	สืบค้นได้ที่	https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_

upload/borkor/tax121260.pdf	

หมายเหต	ุ:	เงนิได้สทุธิเฉพาะส่วนทีไ่ม่เกิน	150,000	บาท	ยงัคงได้รบัยกเว้นตามพระราชกฤษฎกีา	ว่าด้วยการ 

															ยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	470)	พ.ศ.2551

1) ภำษีเงินได้

 กรณีบุคคลธรรมดำ
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คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



	 ผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา	 66	 ของประมวล

รษัฎากรทัง้นีผู้ป้ระกอบการจะต้องยื่นภาษี	 2	 ครั้ง	 ได้แก่	 ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี	

ยื่นตามแบบ	 ภ.ง.ด.51	 และภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบญัช	ี ยืน่ตามแบบ	 ภ.ง.ด.50	 ภาษ ี

ของนิติบุคคลจะต่างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยจะค�านวณจากก�าไรสุทธิ	 อย่างไรก็ดี	 

หากธุรกิจ	SME	หากด�าเนินธุรกิจแล้วขาดทุนหรือมีก�าไรไม่เกิน	300,000	บาท	ของรอบระยะ

เวลาบัญชี	1	ปี	ไม่ต้องเสียภาษี	แต่หากมีก�าไรเกิน	300,000	บาท	แต่ไม่เกิน	3,000,000	บาท

ตำรำงที่ 4 อัตรำภำษีกิจกำร SMEs

ก�ำไรสุทธิ (บำท) อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)

1-300,000 ได้รับยกเว้น

300,001	–	3,000,000 15

3,000,001	บาทขึ้นไป 20

ที่มา	:	กรมสรรพากร	การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	สืบค้นได้ที่	https://www.rd.go.th/

publish/fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/Tax_Incenteves_1.pdf

กรณีนิติบุคคล

จะต้องเสียภาษีร้อยละ	 15	 และ	 หากก�าไรเกิน	 3,000,000	 บาทขึ้นไป	 จะต้องเสียภาษี

ร้อยละ	20	สรุปได้ดังตารางที่	4	

78

คู่มือกฎหมายส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	
ในสาขาธุรกิจโรงแรม	รีสอร์ท	ห้องชุด	และโฮมสเตย์



2) ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

	 เนื่องจากโรงแรม	 รีสอร์ท	 และโฮมสเตย์	 อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามมาตรา	77/2	ของประมวลรัษฎากร	หากโรงแรม	รีสอร์ท	และโฮมสเตย์	น้ันมีรายได้

เกินกว่า	 1,800,000	 บาทต่อปี	 ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	 จัดท�า

รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายทุกเดือน	 เพื่อยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ	 ภ.พ.30

3) ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

	 การเสยีภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างจะต้องปฏบิตัติามหลกัการทีก่�าหนดไว้ใน	พระราชบญัญตัิ

ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	พ.ศ.	2562	โดยเจ้าของกจิการโรงแรม	รสีอร์ท	และโฮมสเตย์	รายใดทีต่ัง้

อยู่ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	อาท	ิโรงเรอืน	ตกึ	หรอือาคาร	ผูป้ระกอบการรายนัน้จะต้องช�าระภาษี

ที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้าง

	 อย่างไรกด็	ี หากผูป้ระกอบการโรงแรม	 รีสอร์ท	 และโฮมสเตย์	 ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่หรือ 

สิง่ปลกูสร้าง	 แต่เป็นการเช่าจากเจ้าของทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสร้าง	 ผูท้ีจ่ะต้องเสียภาษนีัน้จะขึน้อยูก่บั

การตกลงในสัญญาเช่าว่าผู้ใดจะเป็นคนช�าระภาษี	 ทั้งนี้	 การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป็นการเสียภาษีรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา	 49	 เช่น	 เทศบาล

	 การเก็บภาษีจะค�านวณจากฐานภาษีหรือมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา	 35	

ซ่ึงก�าหนดหลักเกณฑ์การค�านวณมูลค่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

และสิง่ปลกูสร้าง	ซึง่ราคาประเมนิจะแตกต่างกนัไปในแต่ละจงัหวดั	ขึน้กับราคาประเมนิทนุทรัพย์

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัดก�าหนด	 ส่วนอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จะขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติของแต่ละท้องถ่ิน	แต่ต้องไม่เกินเพดานภาษีที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	37

องค์การบริหารส่วนต�าบล	กรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	เป็นต้น

ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรในเขตพื้นที่ภายในวันที่	15	ของเดือนถัดไป
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	 ส�าหรับร้านอาหารหรือภัตตาคารท่ีมีป้าย	ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติภาษีป้าย	พ.ศ.	2510	โดยป้ายท่ีต้องเสียภาษี	ได้แก่	ป้ายที่แสดงชื่อ

ยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า	เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า

ตามมาตรา	6	ท้ังนี	้ผูป้ระกอบการจะต้องเสียภาษีป้ายทุกปีตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา	7

	 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย	 (ภ.ป.1)	 จะต้องยื่นภายในเดือนมีนาคม

ของทกุปีตามมาตรา	12	และยืน่แบบ	ภ.ป.1	ต่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ทีป้่ายนัน้

ตดิตัง้อยู	่ โดยอตัราภาษป้ีายจะถกูก�าหนดไว้ในบญัชอีตัราภาษป้ีายท้ายพระราชบญัญตัิ	

ซึ่งอัตราภาษีจะข้ึนอยู ่กับภาษาที่ใช้ในป้ายและขึ้นกับขนาดของพื้นที่ป ้าย	 เช่น	 

ตัวอักษรภาษาไทยล้วน	อัตราภาษี	10	บาท	/	500	ตร.ซม.	ตัวอักษรภาษาไทยปนกับ

4) ภำษีป้ำย

อักษรต่างประเทศหรือการใช้รูปภาพในป้ายอัตราภาษี	100	บาท	/	500	ตร.ซม.	
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	 ในการจัดตั้งธุรกิจโรงแรม	 ผู้ประกอบการจะต้องยื่นจดจดทะเบียนพาณิชย์	

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์	 พ.ศ.	 2499	 และถ้าก่อตัง้เป็นนติบิคุคลต้องปฏบิตัติาม	

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	 และพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	

ในเรื่องการจัดตั้ง	และการด�าเนินการของนิติบุคคล	การขออนุญาตจัดตั้งโรงแรมต้อง

มีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม	 พ.ศ.	 2547	 โดยมีการก�าหนดพื้นที่

ห้องพัก	พื้นที่ใช้สอย	และพื้นที่บริการ	รวมทั้งพื้นที่อ�านวยความสะดวกและที่จอดรถ

ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	 ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

ก�าหนดด้วย	 ในการก่อสร้างโรงแรมต้องเลือกที่ต้ังโรงแรมในเขตที่สามารถจดัต้ัง

โรงแรมได้ตาม	 พระราชบญัญตัผัิงเมอืง	 พ.ศ.	 2562	 มกีารขออนญุาตการก่อสร้างตาม	

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร	พ.ศ.	2522		ไม่ก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญ	ตามพระราชบญัญัติ

การสาธารณสุข	พ.ศ.	 2535	 และดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 ในการบริหารจัดการ

โรงแรมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	 2547	 รับผิดต่อความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้าพักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 เมื่อมีการจ้างแรงงาน

ก็ต้องปฏิบัติตาม	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	จัดให้ลูกจ้างได้เป็น

ผูป้ระกันตนตาม	พระราชบัญญตัปิระกนัสงัคม	พ.ศ.	2533	และเมือ่ลกูจ้างประสบอนัตราย

เนือ่งจากการท�างาน	กต้็องจ่ายเงนิทดแทนตามพระราชบญัญัตเิงนิทดแทน	พ.ศ.	2537	

การช�าระภาษีเม่ือมีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร	 เมือ่มกีารขายบรกิารกต้็องเสยีภาษี

มูลค่าเพ่ิม	 เม่ือมีการขายสินค้าบางประเภทก็ต้องภาษีธุรกิจเฉพาะ	 เสียภาษีบ�ารุง

ท้องท่ีตามพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	 พ.ศ.	 2562	 เสียภาษีป้าย

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการโรงแรม

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย	พ.ศ.	2510
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