รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๙๑-๙๒/๒๕๕๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดประเภท
และหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. ....
หลักการ
กําหนดสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรม ประเภทของโรงแรม หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
เหตุผล
โดยที่ปจจุบันการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษไดรับความนิยมมากขึ้น ในแตละ
ทองถิ่นมีการประกอบธุรกิจใหบริการสถานที่พักขนาดเล็กเปนรายไดเสริม อันเปนกิจการที่
สงเสริมการทองเที่ยว สรางรายไดใหแกทองถิ่น รวมทั้งเผยแพรและอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ดังนั้น เพื่อประโยชนในการสงเสริมการประกอบกิจการดังกลาว
สมควรกําหนดใหสถานที่พักขนาดเล็กซึ่งมีหองพักไมเกินสี่หองและมีจํานวนผูพักไมเกินยี่สิบคน
ซึ่งใหบริการเพื่อหารายไดเสริม ไมเปนโรงแรมตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยที่มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท
ของโรงแรม หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม เพื่อประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐาน
ของโรงแรม สงเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะและความปลอดภัยของโรงแรม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ราง
กฎกระทรวง
กําหนดประเภทและหลักเกณฑ
การประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. ....
อาศัยอํานาจตามความใน (๓) ของบทนิยามคําวา “โรงแรม” ในมาตรา ๔
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
สถานที่พักที่ไมเปนโรงแรมและประเภทของโรงแรม
ขอ ๑ ใหสถานที่พักที่มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคาร
รวมกันไมเกินสี่หองและมีจํานวนผูพักรวมกันทั้งหมดไมเกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการ
ที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน อันมีลักษณะเปนการประกอบ
กิจการเพื่อหารายไดเสริม และไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด ไมเปน
โรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามคําวา “โรงแรม” ในมาตรา ๔
ขอ ๒ โรงแรมแบงเปน ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความวา โรงแรมที่ใหบริการเฉพาะหองพัก
(๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความวา โรงแรมที่ใหบริการหองพักและ
หองอาหารหรือสถานที่สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร
(๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความวา โรงแรมที่ใหบริการหองพัก หองอาหาร
หรือสถานที่สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการหรือหองประชุมสัมมนา
(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความวา โรงแรมที่ใหบริการหองพัก หองอาหาร
หรือสถานที่สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ และหองประชุมสัมมนา

๒
หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภท
ขอ ๓ สถานที่ตั้งของโรงแรมตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัยของผูพัก
และมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
(๒) เสนทางเขาออกโรงแรมตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร
(๓) ในกรณีที่ใชพื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบ
กิจการอื่นตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นตองไมสงผลกระทบตอ
การประกอบธุรกิจโรงแรม
(๔) ไมตั้งอยูในบริเวณหรือใกลเคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถาน
อันเปนที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม
กระทบตอความมัน่ คงและการดํารงอยูของสถานที่ดังกลาว หรือจะทําใหขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ขอ ๔ โรงแรมตองจัดใหมีการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพัก
อยางนอยดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ลงทะเบียนผูพัก
(๒) โทรศัพทหรือระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรม
โดยจะจัดใหมีเฉพาะภายนอกหองพักก็ได แตตองมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการแกผูพัก
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล
ใกลเคียง
(๔) ระบบรักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ขอ ๕ โรงแรมตองจัดใหมีหองน้ําและหองสวมในสวนที่ใหบริการสาธารณะ
โดยจัดแยกสวนสําหรับชายและหญิง และตองรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๖ หองพักตองไมมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมทีม่ ีลักษณะเหมือนหรือคลาย
หรือมุงหมายใหเหมือนหรือคลายกับศาสนสถานหรือสถานอันเปนทีเ่ คารพในทางศาสนา
ขอ ๗ หองพักตองมีเลขที่ประจําหองพักกํากับไวทุกหองเปนตัวเลขอารบิก
โดยใหแสดงไวบริเวณดานหนาหองพักที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใด
มีหลายอาคาร เลขที่ประจําหองพักแตละอาคารตองไมซ้ํากัน
ประตูหองพักใหมีชอง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสูภายนอก
หองพักได และมีกลอนหรืออุปกรณอื่นที่สามารถล็อกจากภายในหองพักทุกหอง

๓
ขอ ๘ สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยูติดหองพักตองไมมีลักษณะมิดชิดและ
ตองสามารถมองเห็นรถที่จอดอยูไดตลอดเวลา
ขอ ๙ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารใชบังคับ ตองมีหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหใชอาคารเปนโรงแรม
หรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๐ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมที่ตั้งอยูในทองที่ที่ไมมีกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารใชบังคับ ตองมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวามีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย โดยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น และผานการ
ตรวจพิจารณาจากนายทะเบียนวาเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๑ ขอ ๑๒
ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗
ขอ ๑๑ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ ๑๐ ตองมีการรักษาความสะอาด
มีการจัดแสงสวางอยางเพียงพอ และมีระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบายอากาศ
ที่ถูกสุขลักษณะ
ขอ ๑๒ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ ๑๐ ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อาคารที่มีลักษณะเปนหองแถว ตึกแถว บานแถว บานเดี่ยวหรือ
บานแฝด ที่มีความสูงไมเกินสองชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและ
ขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารและวัสดุภายใน จํานวนคูหาละ ๑ เครื่อง
(๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบมือถือในแตละชั้นจํานวน ๑ เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะ
ไมเกิน ๔๕ เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ ๑ เครื่อง
(๓) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจาก
ระดับพื้นอาคารไมเกิน ๑.๕๐ เมตร และตองติดตั้งไวในทีท่ สี่ ามารถมองเห็นและอานคําแนะนํา
การใชไดโดยสะดวก
(๔) เครื่องดับเพลิงตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลาและสามารถนํามา
ใชงานไดโดยสะดวก

๔
ขอ ๑๓ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ ๑๐ ตองติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อาคารที่มลี ักษณะเปนหองแถว ตึกแถว บานแถว บานเดี่ยวหรือบานแฝด
ที่มีความสูงไมเกินสองชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูในอาคาร
อยางนอย ๑ เครื่อง ทุกคูหา
(๒) อาคารตาม (๑) ที่มีความสูงเกินสองชั้น ตองมีระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูภายในอาคารอยางนอย ๑ เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา
(๓) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) และ (๒) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
ในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น
ขอ ๑๔ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ ๑๐ ตองมีชองทางเดินภายใน
อาคารกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
ขอ ๑๕ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ ๑๐ ตองมีทางหนีไฟหรือ
บันไดหนีไฟตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๖ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ ๑๐ ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
อาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟา
สํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา แยกเปนอิสระจากระบบที่ใช
อยูตามปกติ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน
ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาได
เพียงพอสําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และ
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมเปนเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมง
ขอ ๑๗ บอเกรอะและบอซึมของสวมของอาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตาม
ขอ ๑๐ ตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๐ เมตร เวนแต
กรณีทสี่ วมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม
หมวด ๓
หลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับโรงแรมแตละประเภท
ขอ ๑๘ โรงแรมประเภท ๑ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) มีหองพักไมเกิน ๕๐ หอง
(๒) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๘ ตารางเมตร ไมรวมหองน้ํา
หองสวม และระเบียงหองพัก
(๓) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอสําหรับผูพัก

๕
ขอ ๑๙ โรงแรมประเภท ๒ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๘ ตารางเมตร ไมรวมหองน้ํา
หองสวม และระเบียงหองพัก
(๒) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอสําหรับผูพัก
ขอ ๒๐ โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๑๔ ตารางเมตร ไมรวม
หองน้ํา หองสวม และระเบียงหองพัก
(๒) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะในหองพักทุกหอง
(๓) กรณีมีหองพักไมเกิน ๘๐ หอง หามมีสถานบริการตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ
ความใน (๓) มิใหนํามาใชบังคับแกโรงแรมที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการ และโรงแรมที่ตั้งอยูน อกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือ
โรงแรมที่ตั้งอยูใ นทองที่งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการซึ่งมีสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) แหง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๑ ความในขอ ๓ (๔) ขอ ๕ เวนแตการรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๔ ขอ ๑๘ (๒) และขอ ๑๙ (๑) มิใหนํามาใชบังคับแกโรงแรมประเภท ๑ และประเภท ๒
ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หรือ
โรงแรมประเภท ๑ และประเภท ๒ ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๒ ความในขอ ๓ (๔) และขอ ๒๐ (๓) มิใหนํามาใชบังคับแกโรงแรม
ประเภท ๓ และประเภท ๔ ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หรือโรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงแรมโดย
ไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตอนายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โรงแรม-เรื่องเสร็จ/กฎกระทรวงโรงแรม

