
Hotel license 

ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

Knowledge is “WISDOM” 

ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 



“โรงแรม”  หมายความว่า  สถานท่ีพกั 

ที่จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ  เพือ่ใหบ้ริการ 
ที่พกัชัว่คราวส าหรบัคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด 
โดยมีค่าตอบแทน  (มาตรา 4) 
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องค์ประกอบ “โรงแรม” 
1. สถานที่พกั 
2. มีวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ 
3. ใหบ้ริการที่พกัชัว่คราว 
4. ส าหรบัคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด 
5. โดยมีค่าตอบแทน 

E:/spare usb 10-2006/สไลด์/พรบ โรงแรม 2547.pdf


4 

   

ขอ้ยกเวน้ 

1)  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักช่ัวคราวซ่ึงด าเนินการโดย

ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกจิ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หรือเพ่ือการกุศล  หรือการศึกษาทั้งนี้   โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือ

รายได้มาแบ่งปันกนั 

2)  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศยั 

โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 

3)  สถานที่พักอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    



มาตรฐานของโรงแรม 

โรงแรม สามารถจดัแบง่เกรดตามการให้ระดบัดาว ดงันี้ 
 
ระดบั 1 ดาว :โดยทัว่ไปมกัจะเป็นโรงแรมอสิระและเครอืของโรงแรมทีม่ชีือ่เสยีงซึง่มสีิง่อ านวยความสะดวกทีม่คีุณภาพระดบั
เดยีวกนั โรงแรมมกัจะมขีนาดเลก็ถงึขนาดกลาง และตัง้อยูใ่กลบ้รเิวณแหลง่ทอ่งเทีย่วราคาปานกลาง โดยปกตจิะมสีิง่อ านวยความ
สะดวกใหบ้รกิาร เชน่ โทรศพัทแ์ละโทรทศัน์ในหอ้งนอน บางโรงแรมมบีรกิารหอ้งอาหารทีจ่ ากดั แต่ไมค่อ่ยมบีรกิารรมูเซอรว์สิและ
บรกิารยกสมัภาระให ้ 
 
ระดบั 2 ดาว : โดยทัว่ไปมกัจะเป็นโรงแรมขนาดเลก็ซึง่บรหิารจดัการโดยเจา้ของโรงแรม โรงแรมมกัจะมคีวามสงู 2 - 4 ชัน้ และ
มกัจะใหบ้รกิารดว้ยบรรยากาศแบบเป็นกนัเองมากกวา่ โรงแรมประเภทนี้มกัจะตัง้อยูใ่กลก้บัสถานทีท่่องเทีย่วทีร่าคาไมแ่พง ยา่น
ส าคญั และใกลบ้รกิารขนสง่สาธารณะ การตกแต่งและสิง่อ านวยความสะดวกจะมคีวามสะอาดแต่เรยีบงา่ย โรงแรมสว่นมากจะไมม่ี
รา้นอาหารใหบ้รกิารในสถานที ่แต่มกัจะมรีา้นอาหารดีๆ  ราคาถกูตัง้อยูใ่นระยะใกล้ๆ  อาจมกีารจ ากดัการเดนิเขา้โรงแรมของบุคคล
อื่น เมือ่เลยเวลาทีจ่ ากดัไว ้
 
ระดบั 3 ดาว : โดยทัว่ไป โรงแรมเหลา่นี้มกัจะมทีีพ่กัทีก่วา้งขวางกวา่ ซึง่รวมถงึหอ้งพกัและโถงตอ้นรบัทีต่กแต่งประดบัประดา
อยา่งสวยงาม โดยปกต ิจะไมม่บีรกิารยกสมัภาระให ้โรงแรมเหลา่นี้มกัจะตัง้อยูใ่กลก้บัทางด่วนสายส าคญั หรอืเขตธุรกจิซึง่สะดวก
ต่อการจบัจา่ย และสถานทีท่ีท่่องเทีย่วทีม่รีาคาปานกลางถงึสงู โรงแรมต่างๆ มกัจะมหีอ้งอาหารขนาดกลางใหบ้รกิาร ซึง่จะ
ใหบ้รกิารอาหารตัง้แต่มือ้เชา้จนถงึมือ้ค ่า การใหบ้รกิารรมูเซอรว์สิอาจแตกต่างกนัออกไป บรกิารจอดรถ ศนูยอ์อกก าลงักาย และ 
สระวา่ยน ้ากม็กัจะมใีหบ้รกิารดว้ยเชน่กนั 
 



มาตรฐานของโรงแรม 

 
ระดบั 4 ดาว :โดยสว่นมากจะมขีนาดใหญ่ เป็นโรงแรมทีม่รีะเบยีบ พรอ้มตกแต่งพืน้ทีแ่ผนกตอ้นรบัทีส่วยงาม และการบรกิารยก
สมัภาระทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืคุณ โรงแรมต่างๆ มกัจะตัง้อยูใ่นละแวกใกลเ้คยีงกบัโรงแรมอืน่ในระดบัเดยีวกนั และมกัจะพบอยู่
ใกลแ้หลง่ชอปป้ิง รา้นอาหาร และสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั ระดบัของการบรกิารจะอยูส่งูกวา่ระดบัเฉลีย่ทัว่ไป และหอ้งพกักจ็ะ
ไดร้บัการตกแต่งดว้ยไฟและเฟอรน์ิเจอรท์ีส่วยงาม โดยทัว่ไป จะมใีหบ้รกิารรา้นอาหารและอาจมใีหเ้ลอืกมากกวา่หน่ึงรา้น ในบาง
โรงแรมจะใหบ้รกิารอาหารเชา้แบบยโุรป และ/หรอือาหารแบบชว่งเวลาพเิศษ โดยปกต ิจะมบีรกิารรมูเซอรว์สิเกอืบตลอดทัง้วนั 
โดยทัว่ไปจะมบีรกิารจอดรถและ/หรอืทีจ่อดรถใหด้ว้ยเชน่กนั มกัจะมบีรกิารเจา้หน้าทีด่แูลลกูคา้ ศนูยอ์อกก าลงักาย และสระว่าย
น ้าตัง้แต่หน่ึงสระขึน้ไป 
 
ระดบั 5 ดาว : โรงแรมเหล่าน้ีเป็นโรงแรมทีน่ าเสนอเฉพาะทีพ่กัและบรกิารในระดบัสงูสดุเท่านัน้ ซึง่เป็นสถานทีท่ีใ่หบ้รกิารลกูคา้
ในระดบัสงู แมว้า่โรงแรมระดบั 5 ดาวสว่นมากจะมสีถานทีข่นาดใหญ่ แต่ในบางครัง้สถานทีใ่หบ้รกิารแบบอสิระขนาดเลก็ (ไมใ่ช่
โรงแรมเครอื) กส็ามารถใหบ้รกิารดว้ยหรหูราความเป็นกนัเอง ซึง่เป็นบรกิารทีไ่มส่ามารถพบไดใ้นโรงแรมขนาดใหญ่ ต าแหน่งทีต่ ัง้
โรงแรมอาจแตกต่างกนัไปตัง้แต่บรเิวณเงยีบสงบของเขตชานเมอืงจนถงึใจกลางเมอืง โถงตอ้นรบัโรงแรมโอ่โถง หอ้งพกัตกแต่ง
ดว้ยเฟอรน์ิเจอรห์รหูราและผา้ปคูุณภาพด ีสิง่อ านวยความสะดวกมกัประกอบดว้ย เครือ่งเล่นวดิโีอ, สเตอรโิอ CD, อ่างอาบน ้าหรอื
จากุซซีร่มิสวน, หอ้งสมดุวดิโีอภายในหอ้งพกั, สระน ้ารอ้น และอื่นๆ อกีมากมาย ภายในโรงแรมต่างๆ มรีา้นอาหารใหเ้ลอืกถงึ 3 
รา้น พรอ้มกบัรายการอาหารมากมายหลากหลาย โดยปกต ิจะมบีรกิารรมูเซอรว์สิตลอด 24 ชัว่โมง ศนูยอ์อกก าลงักาย บรกิารจอด
รถและ/หรอืทีจ่อดรถกม็กัมใีหบ้รกิารดว้ยเชน่กนั โดยมเีจา้หน้าทีด่แูลลกูคา้ทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืตลอดเวลา 
 



การขออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม 

• พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 ( มาตรา 16 ,17, 18, 19) 
-ค าสัง่ มท.463/2545 
-ตามหนงัสือ ท่ี มท 0307.1/ว 2952 ลง 26 สค.46) 

• พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
• พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
• พรบ.การผงัเมือง พ.ศ.2518 
• พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

บุคคล+อาคารสถานที่ตั้ง 
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ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรบัไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรบั และปรบัอีกวนัละไม่เกิน 10,000 บาท  

(ม.59) 

มาตรา 15  
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   1)  มีอายไุม่ต า่กว่าย่ีสิบปีบริบรูณ์ 

  2)  มีภมิูล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

  3)  ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

  4)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

  5)  ไม่เคยได้รบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุ   
เว้นแต่ ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

คณุสมบติัของผ ูข้อรบัใบอนญุาต 
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  6)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุว่าเป็นผูก้ระท าผิดใน
ความผิดเก่ียวกบั 

             เพศ   /   ยาเสพติด    /    ค้าหญิงและเดก็   /   ค้าประเวณี 

  7)  ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถกูสัง่พกัใช้ใบอนุญาต 

  8)  ไม่เคยถกูเพิกถอนใบอนุญาต  หรือเคยถกูเพิกถอน
ใบอนุญาต  โดยเหตอ่ืุนท่ีมิใช่เหตตุาม (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี             

คณุสมบติัของผ ูข้อรบัใบอนญุาต 



กฎกระทรวงก าหนดประเภทและ
หลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจโรงแรม 

พ.ศ.2551 

• มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่23 พฤษภาคม 2551 



สถานท่ีพกัท่ีได้รบัการยกเว้นไม่เป็นโรงแรม 

 มีห้องพกัไม่เกิน 4 ห้อง 

 ผูพ้กัไม่เกิน 20 คน 

 มีลกัษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม 

 แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบท่ีก าหนด 



ประเภทของโรงแรม 

ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 โรงแรมประเภท 1 
 * หอ้งพกั 

 
 โรงแรมประเภท 2  

 * หอ้งพกั 
 * หอ้งอาหาร /สถานทีบ่รกิารอาหาร /สถานทีป่ระกอบอาหาร 

 
 โรงแรมประเภท 3 

 * หอ้งพกั 
 * หอ้งอาหาร /สถานทีบ่รกิารอาหาร /สถานทีป่ระกอบอาหาร 
 * สถานบรกิาร หรอืหอ้งประชุม สมัมนา 

 
 โรงแรมประเภท 4 

 * หอ้งพกั 
 * หอ้งอาหาร /สถานทีบ่รกิารอาหาร /สถานทีป่ระกอบ อาหาร 
 * สถานบรกิาร  
 * หอ้งประชุม สมัมนา 



คณุลกัษณะของโรงแรม 

ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 โรงแรมประเภท 1  มหีอ้งพกัไดไ้มเ่กนิ 50 หอ้ง 
 
 พืน้ทีห่อ้งพกั 

โรงแรมประเภท 1 และ 2  ไมน้่อยกวา่   8 ตารางเมตร 
โรงแรมประเภท 3 และ 4  ไมน้่อยกวา่ 14 ตารางเมตร 
 

 รปูแบบหอ้งพกัตอ้งไมเ่หมอืน หรอืคลา้ย หรอืมุง่หมายใหเ้หมอืนหรอืคลา้ย ศาสนสถานหรอืสถานที่
อนัเป็นทีเ่คารพในทางศาสนา 
 

 มเีลขทีป่ระจ าหอ้งพกัเป็นเลขอารบกิ มองเหน็ไดช้ดัเจนแสดงไวบ้รเิวณหน้าหอ้งพกั และมใิหซ้ ้ากนั 
 

 มชีอ่งกระจกตาแมวหรอืวธิกีารอื่นใด ทีส่ามารถมองจากภายในมาภายนอกได ้
 

 มกีลอนหรอือุปกรณ์อื่น ทีส่ามารถปิดลอ็คจากภายในได ้
 

 สถานทีจ่อดรถทีอ่ยูต่ดิหอ้งพกัตอ้งไมม่ลีกัษณะมดิชดิ และสามารถมองเหน็ทีจ่อดรถไดต้ลอดเวลา 
 



หลกัเกณฑใ์นการจดัตัง้โรงแรม 

ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 
1. ลกัษณะของอาคารทีพ่กั ตอ้งเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอือาคารอื่นทีม่ลีกัษณะ

มัน่คง แขง็แรง 
 

2. วตัถุประสงคข์องโรงแรม ตอ้งใชเ้ป็นทีพ่กัของผูเ้ดนิทาง หรอืนกัท่องเทีย่วโดยแท ้และไมม่ี
ลกัษณะ หรอืพฤตกิารณ์อนัสอ่ไปในทางเป็นแหล่งมัว่สมุ หรอืขดัต่อความเงยีบสงบ
เรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัด ี
 

3. สถานทีต่ ัง้ ตอ้งไมอ่ยูใ่กลส้ถานทีร่าชการ สถานศกึษา วดั สถานทีส่ าหรบัปฏบิตัพิธิกีรรม
ทางศาสนา สถานรกัษาพยาบาลผูป่้วย หรอืโรงพยาบาล ในรศัม ี100 เมตร และตอ้งตัง้อยู่
ในสถานทีท่ีเ่หมาะสม สะดวกแก่การตรวจตรา เสน้ทางเขา้-ออก ตอ้งไมม่ปัีญหาเกีย่วกบั
การจราจร 
 

4. สถานทีจ่อดรถ ตอ้งมเีพยีงพอสมดุลกบัจ านวนหอ้งพกั โดยสถานทีจ่อดรถตอ้งแยกออก
ต่างหากจากบรเิวณหอ้งพกั ไมใ่หป้ะปนกนั 

 



1. กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 

อาคาร/สถานที่ตั้ง 

2. สถานทีต่ ัง้เหมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ อนามยั 
    และคมนาคมสะดวก 

2. ความมัน่คงแขง็แรง และความปลอดภยั 
    ก. ในเขตควบคมุอาคาร ตอ้งมใีบอนุญาตใหใ้ชอ้าคาร 
        เป็นโรงแรม (อ.๕ / อ.๖) หรอืใบรบัรองการตรวจอาคาร (ร.๑) 
     ข. นอกเขตควบคมุอาคาร ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการตรวจอาคาร 
        จากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามกฎหมาย 



5. ไมต่ัง้อยูใ่กลโ้บราณสถาน ศาสนสถานหรอืสถานทีอ่นัเป็น
ทีเ่คารพในทางศาสนา หรอืสถานทีอ่ื่นใด อนัจะท าใหเ้กดิ    
    ก. ทศันียภาพทีไ่มเ่หมาะสม  
    ข. กระทบต่อความมัน่คง และการด ารงอยูข่องสถานทีน่ัน้ หรอื 
    ค. ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันะธรรมทอ้งถิน่ 

อาคาร/สถานที่ตั้ง ต่อ 

4. ประกอบกจิการรว่มกนักบักจิการอื่นตอ้งแบ่งสถานทีใ่ห้
ชดัเจนและไมเ่กดิผลกระทบต่อกจิการโรงแรม 

3. เสน้ทางเขา้ออกไมก่่อใหเ้กดิปัญหาดา้นการจราจร 



การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 

 สถานท่ีลงทะเบียน 

 โทรศพัทห์รือระบบการติดต่อส่ือสารอ่ืน 

 การปฐมพยาบาลและส่งผูป่้วย 

 ระบบการรกัษาความปลอดภยัอย่างทัว่ถึงตลอด 24 ชัว่โมง 

 ห้องน ้า ห้องส้วม  

 ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  

 



ห้องพกั 

 โรงแรมประเภท 1  มีห้องพกัได้ไม่เกิน 50 ห้อง 

 พืน้ท่ีห้องพกั 
โรงแรมประเภท 1 และ 2  ไม่น้อยกว่า   8 ตร.ม. 
โรงแรมประเภท 3 และ 4  ไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม 

 รปูแบบห้องพกัต้องไม่เหมือน หรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้
เหมือนหรือคล้ายศาสนสถานหรือสถานท่ีอนัเป็นท่ีเคารพ
ในทางศาสนา 



ห้องพกั 

 มีเลขท่ีประจ าห้องพกัเป็นเลขอารบิก มองเหน็ได้ชดัเจน
แสดงไว้บริเวณหน้าห้องพกั และมิให้ซ า้กนั 

 มีช่องกระจกตาแมวหรือวิธีการอ่ืนใด ท่ีสามารถมองจาก
ภายในมาภายนอกได้ 

 มีกลอนหรืออปุกรณ์อ่ืน ท่ีสามารถลอ๊คจากภายในได้ 

 



สถานท่ีจอดรถ 

 สถานท่ีจอดรถท่ีอยู่ติดห้องพกัต้องไม่มีลกัษณะมิดชิด  
และสามารถมองเหน็ท่ีจอดรถได้ตลอดเวลา 

ลักษณะที่จอดรถ.pptx


ระบบความปลอดภยั 

 ติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

 บนัไดหนีไฟ และป้ายสญัญาณต่างๆ 



ข้อก าหนดเก่ียวกบัสถานบริการ 
 โรงแรมท่ีมีห้องพกัไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมิให้มีสถานบริการตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่ 

 โรงแรมอยู่ในเขตพืน้ท่ีเพ่ือการอนุญาตให้ตัง้สถานบริการ 

 สถานบริการตามมาตรา 3 (5) 

 โรงแรมท่ีได้รบัใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวนัท่ี 23 พ.ค. 51 

 โรงแรมท่ีประกอบการโดยไม่ได้รบัใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือ 
ในวนัท่ี 23 พ.ค. 51 แต่ได้ย่ืนขอภายในวนัท่ี 22 พ.ค. 52 



ข้อยกเว้นตามบทเฉพาะกาล 
 โรงแรมประกอบการโดยไม่ได้รบัอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวนัท่ี 
23 พ.ค. 51 หากได้ยื่นขออนุญาตภายในวนัท่ี 22 พ.ค. 52 จะ

ได้รบัการยกเว้นหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 สถานท่ีตัง้ 

 ห้องน ้า ห้องส้วม 

 ขนาดทางเดินภายในอาคาร 

 ขนาดห้องพกั 

 ข้อห้ามเก่ียวกบัการมีสถานบริการ 
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การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม 

ย่ืนค าขอ 
ตามแบบ ร.ร.1 

อ าเภอ 
ศูนยบ์ริการ ปชช. 

คณะกรรมการกลัน่กรอง นายทะเบียน 

ไมอ่นุญาตแจง้ค าสัง่เป็นหนงัสอื 
1. เหตุผล 
2. สทิธอิุทธรณ์ 

อนุญาตแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 
และช าระคา่ธรรมเนียม 

ผู้ขออนุญาต 

อาคาร/สถานที ่
ตรวจสอบ 
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นายทะเบียนโรงแรม ? 



นายทะเบียนโรงแรม 

กทม. 

(อธิบดีกรมการปกครอง) 

 จงัหวดัอ่ืน  

(ผูว่้าราชการจงัหวดั) 



ผูมี้อ านาจอนุญาตให้จดัตัง้โรงแรม (นายทะเบียนโรงแรม) 

ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 จงัหวดัต่างๆ = ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

 กรงุเทพฯ     = ผูบ้ญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง หรอือธบิดกีรมการปกครอง 

สถานท่ีย่ืนค าขออนุญาต 
ใหย้ืน่ค าขอต่อนายทะเบยีนทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรม 
 
 ถา้เป็นในกรุงเทพฯ ใหย้ืน่ขออนุญาตได ้ณ ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักการสอบสวนและ

นิติการ กรมการปกครอง (วงัไชยา ถนนนครสวรรค ์เขตดุสติ กทม.) โทร 02-2823751 
 
 ถา้เป็นในจงัหวดัอื่น ใหย้ืน่ค าขออนุญาตได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืกิง่อ าเภอทอ้งทีท่ีเ่ป็น

ทีต่ ัง้ของโรงแรม 



ท่ี ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอรบัใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิโรงแรม 

1 วนั 
ส านกัการสอบสวนและ
นิตกิาร 

- 

2) การพจิารณา 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบพจิารณา
ตรวจสอบขอ้มลู 

4 วนั 
ส านกัการสอบสวนและ
นิตกิาร 

- 

3) การพจิารณา 
แจง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และ
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ ไปตรวจ
โรงแรม 

30 วนั 
ส านกัการสอบสวนและ
นิตกิาร 

- 

4) การพจิารณา 
ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองฯ 
พจิารณา และอนุมตัลิงนามใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิโรงแรม 

31 วนั 
ส านกัการสอบสวนและ
นิตกิาร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   66 วัน 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ซ่ึงผูข้ออนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตอ้งมาดว้ยตนเอง เพือ่พิมพ์ลายน้ิวมือตรวจสอบประวติั ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16 (5) 
(6) แห่งพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 (ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาใหผู้ยื้น่ค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพิ่จารณา
แลว้เสร็จ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม) 



ผูข้อ ยืน่แบบค าขอ ร.ร. 1 ทีอ่ าเภอ จะไดร้บัใบรบัแจง้ รร.7 ต่อมาอ าเภอกจ็ะสง่เรือ่งไปจงัหวดั และจงัหวดัจะสง่เรือ่งใหท้อ้งถิน่ 
สาธารณสขุจงัหวดั และอ าเภอพจิารณาตรวจสอบ และแจง้ใหจ้งัหวดัทราบ ในขัน้ตอนนี้ทอ้งถิน่จะพจิารณาการขออนุญาตก่อสรา้ง
อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารวา่สามารถอนุญาตไดห้รอืไม ่ สง่ต่อใหค้ณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองของจงัหวดั
พจิารณา และนายทะเบยีนอนุมตักิารตัง้โรงแรม 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

 เอกสารยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั 

ท่ี รายการเอกสารยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บตัรประจ าตวัประชาชน ส านกับรหิารการทะเบยีน 0 1 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบยีนบา้น ส านกับรหิารการทะเบยีน 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 0 1 ฉบบั 

(นายทะเบยีนรบัรองไม่
เกนิ 3 เดอืนนบัแต่วนัยืน่
ค าขอรบัใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิโรงแรม) 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

 เอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม 
(แบบ ร.ร.1) 

ส านกัการสอบสวนและนิตกิาร 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลน แผนผงั พรอ้มรายการ
ประกอบแแบบแปลนแผนผงัอาคาร
โรงแรมทีว่ศิวกร และสถาปนิกผูไ้ดร้บั
อนุญาตตามกฎหมายลงชือ่รบัรอง 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของอาคาร 
หรอืสถานทีท่ีใ่ชป้ระกอบธุรกจิโรงแรม 
หรอืหนงัสอืแสดงความยนิยอมใหใ้ช้
อาคาร หรอืสถานทีท่ีข่ออนุญาตประกอบ
กจิการพาณิชย ์ในกรณีทีอ่าคารหรอื
สถานทีน่ัน้เป็นของผูอ้ื่น 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 
หนงัสอืส าคญัแสดงกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธิ
ครอบครองทีด่นิทีจ่ะใชเ้ป็นทีต่ ัง้โรงแรม 

กรมทีด่นิ 0 1 ฉบบั 

(กรณีสถานทีต่ ัง้ของโรงแรมตัง้อยู่
ในเขตหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูล 
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก
หน่วยงานนัน้เป็นหนงัสอื) 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

5) 

หลกัฐานแสดงวา่อาคารทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ
โรงแรมไดร้บัอนุญาตใหใ้ชอ้าคารตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร หรอืใบรบัรองการ
ตรวจสภาพอาคารโดยผูซ้ึง่ไดร้บัอนุญาต
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม หรอื
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นัน้ ในกรณีทีอ่ยูน่อกเขตควบคุมอาคาร 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 0 1 ฉบบั - 

6) 
แผนทีส่งัเขปแสดงบรเิวณตัง้ของโรงแรมและ
สถานทีใ่กลเ้คยีง 

- 1 0 ฉบบั - 

7) 

หนงัสอืรบัรองการจดัท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม  
(กรณีตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต)ิ 

ส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

0 1 ฉบบั - 

 เอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

8) 

กรณีผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม
เป็นนิติบคุคล จะต้องมีเอกสารดงันี ้1. ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั 2. 
หนงัสือแตง่ตัง้ผู้แทนนิตบิคุคล ในกรณี
กรรมการผู้ มีอ านาจผกูพนันิติบคุคลไม่ได้ระบผุู้
มีอ านาจลงนามให้ชดัเจน 3. ส าเนาบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ อบจ.5) หรือส าเนา
รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท มหาชน จ ากดั (แบบ 
บมจ. 006) หรือส าเนาหนงัสือรับรองห้าง
หุ้นสว่น และส าเนาหนงัสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนตา่งด้าว ในกรณีคนตา่งด้าวขอรับ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

- 

0 1 ฉบบั 

- 

9) 
ใบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการตามกฎหมายวา่
ด้วยสถานบริการ (แบบ สบ.2) กรณีผู้ขอ
อนญุาตมีสถานบริการในโรงแรม 

กรมโยธาธิการและผงั
เมือง 0 1 ฉบบั 

- 

10) ทะเบียนบ้านโรงแรม 
ส านกับริหารการ
ทะเบียน 

0 1 ฉบบั 
(ระบปุระเภท
โรงแรม) 

 เอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
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ใบอนุญาตฉบบัหนึง่ใหใ้ชก้บัโรงแรมท่ีระบุช่ือไวใ้นใบอนุญาต 

เท่านั้น และใหม้ีอายุหา้ปี นบัแต่วนัที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 19) 

 

กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ใหย้ืน่รบัใบแทนใบอนุญาต 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัทราบการสูญหาย หรือถูกท าลาย 

(มาตรา 23) 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
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เปลีย่นแปลงประเภทของโรงแรม 

เพิม่หรือลดจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมอนัมีผลกระทบถงึ

โครงสรา้งของโรงแรม 

เปลีย่นช่ือโรงแรม 

(มาตรา 22) 

 

หา้มผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมด าเนนิการ 

กอ่นไดร้ับอนญุาต 
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ยืน่ค าขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 

ยืน่ค าขอภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ใบอนุญาตหมดอาย ุ 

ตอ้งเสียค่าปรบัเพิม่รอ้ยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุ

ใบอนุญาต 

  หากพน้ก าหนดใหใ้บอนุญาตส้ินอายุ ตอ้งขออนุญาตใหม่ 

(มาตรา 21) 

 

การต่ออายุใบอนุญาต 
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การโอนใบอนุญาต 

 ผูร้บัโอนตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 

มาตรา 16 

การโอนมรดก 

 1.ทายาท/ผูจ้ดัการมรดก ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามมาตรา 16 

 2. ตอ้งยืน่ค าขอภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีผู่ป้ระกอบธุรกิจ

โรงแรมตาย  

(มาตรา 25) 

การโอนใบอนุญาต 



ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในก าหนด (ม.21) 

ทายาท/ผูจ้ดัการมรดกไม่ขอรบัโอนใบอนุญาตภายใน 180 วนั 

นบัแต่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมตาย (ม.25) 

หา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคลส้ินสภาพ (ม.26) 

แจง้เลิกประกอบธุรกิจโรงแรม (ม.27) 

โรงแรมไดร้บัความเสียหายจนไม่อาจแกไ้ขได ้(ม.28) 

กรณีถูกเพกิถอนใบอนุญาต (ม.41) 

เหตุใบอนุญาตส้ินสุด 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธรุกิจโรงแรม มดีงันี้ 
 
ประเภทที ่1 (โรงแรมหอ้งพกัไมเ่กนิ 50 หอ้ง)  ฉบบัละ 10,000 บาท 
  
ประเภทที ่2  (โรงแรมและรา้นอาหาร)    ฉบบัละ 20,000 บาท 
 
ประเภทที ่3 (โรงแรม หอ้งอาหารและหอ้งสมัมนา)  ฉบบัละ 30,000 บาท 
 
ประเภทที ่4 (โรงแรม, รา้นอาหาร, หอ้งสมัมนา, ธุรกจิบนัเทงิ) ฉบบัละ 40,000 บาท 
 
และมคีา่ธรรมเนียมประกอบธุรกจิโรงแรม ปีละ  80 บาทต่อหอ้ง 
 
(โดยใบอนุญาตประกอบการโรงแรมมอีาย ุ5 ปี) 

ค่าธรรมเนียม 



ลกัษณะใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

อดีต ปัจจุบัน 



สบืคน้ขอ้มลูและอพัเดตขา่วสารการขอใบอนุญาตโรงแรมไดท้ี ่

 ความรูคู้ป่ญัญา 

https://multi.dopa.go.th/omd3/official_letter/cate8 

www.dopa.go.th 

“TS” 

Knowledge is “WISDOM” 

www.enlighten.co.th 


