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กฎกระทรวง 
กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความใน  (๓)  ของบทนิยามคําวา  “โรงแรม”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และ

มาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับ

ธุรกิจโรงแรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

หมวด  ๑ 

สถานที่พักที่ไมเปนโรงแรมและประเภทของโรงแรม 
 

 

ขอ ๑ ใหสถานที่พักที่มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกิน 

ส่ีหองและมีจํานวนผูพักรวมกันทั้งหมดไมเกินย่ีสิบคน  ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับ

คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม  

และไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด  ไมเปนโรงแรมตาม  (๓)  ของบทนิยาม 

คําวา  “โรงแรม”  ในมาตรา  ๔   

ขอ ๒ โรงแรมแบงเปน  ๔  ประเภท  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงแรมประเภท  ๑  หมายความวา  โรงแรมที่ใหบริการเฉพาะหองพัก 
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(๒) โรงแรมประเภท  ๒  หมายความวา  โรงแรมที่ใหบริการหองพักและหองอาหาร  หรือ
สถานที่สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร 

(๓) โรงแรมประเภท  ๓  หมายความวา  โรงแรมที่ใหบริการหองพัก  หองอาหารหรือสถานที่
สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร  และสถานบริการตามกฎหมายวาดวย 
สถานบริการหรือหองประชุมสัมมนา   

(๔) โรงแรมประเภท  ๔  หมายความวา  โรงแรมที่ใหบริการหองพัก  หองอาหารหรือสถานที่
สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่ สําหรับประกอบอาหาร   สถานบริการตามกฎหมายวาดวย 
สถานบริการ  และหองประชุมสัมมนา 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑและเง่ือนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภท 

 

 

ขอ ๓ สถานที่ต้ังของโรงแรมตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ต้ังอยูในทําเลที่ เหมาะสม   ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัยของผูพักและมี 

การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย 

(๒) เสนทางเขาออกโรงแรมตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร 

(๓) ในกรณีที่ใชพื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น 

ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน  และการประกอบกิจการอื่นตองไมสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ

โรงแรม 

(๔) ไมต้ังอยูในบริเวณหรือใกลเคียงกับโบราณสถาน  ศาสนสถานหรือสถาน  อันเปนที่เคารพ

ในทางศาสนา  หรือสถานที่อื่นใดอันจะทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม  กระทบตอความมั่นคงและ

การดํารงอยูของสถานที่ดังกลาว  หรือจะทําใหขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น   

ขอ ๔ โรงแรมตองจัดใหมีการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพักอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่ลงทะเบียนผูพัก 

(๒) โทรศัพทหรือระบบการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัดใหมี 

เฉพาะภายนอกหองพักก็ได  แตตองมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการแกผูพัก 
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(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 

(๔) ระบบรักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึงตลอดย่ีสิบส่ีชั่วโมง 

ขอ ๕ โรงแรมตองจัดใหมีหองน้ําและหองสวมในสวนที่ใหบริการสาธารณะโดยจัดแยก

สวนสําหรับชายและหญิง  และตองรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๖ หองพักตองไมมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคลาย  หรือมุงหมาย

ใหเหมือนหรือคลายกับศาสนสถานหรือสถานอันเปนที่เคารพในทางศาสนา 

ขอ ๗ หองพักตองมีเลขที่ประจําหองพักกํากับไวทุกหองเปนตัวเลขอารบิกโดยใหแสดงไว

บริเวณดานหนาหองพักที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลายอาคาร   

เลขที่ประจําหองพักแตละอาคารตองไมซํ้ากัน 

ประตูหองพักใหมีชอง  หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสูภายนอกหองพักได  และมีกลอน

หรืออุปกรณอื่นที่สามารถล็อกจากภายในหองพักทุกหอง 

ขอ ๘ สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยูติดหองพักตองไมมีลักษณะมิดชิดและตองสามารถ

มองเห็นรถที่จอดอยูไดตลอดเวลา 

ขอ ๙ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมที่ต้ังอยูในทองที่ที่มีกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

ใชบังคับ  ตองมีหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหใชอาคารเปนโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจ 

สภาพอาคาร  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๐ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมที่ต้ังอยูในทองที่ที่ไมมีกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารใชบังคับ  ตองมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   

โดยผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น  และผานการตรวจพิจารณาจากนายทะเบียน 

วาเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  

และขอ  ๑๗ 

ขอ ๑๑ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ  ๑๐  ตองมีการรักษาความสะอาด  มีการจัดแสงสวาง

อยางเพียงพอ  และมีระบบระบายน้ํา  ระบบบําบัดน้ําเสีย  และระบบระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะ   

ขอ ๑๒ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ  ๑๐  ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 
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(๑) อาคารที่มีลักษณะเปนหองแถว  ตึกแถว  บานแถว  บานเด่ียวหรือบานแฝด  ที่มีความสูง

ไมเกินสองชั้น  ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคาร

และวัสดุภายใน  จํานวนคูหาละ  ๑  เคร่ือง 

(๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม  (๑)  ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือในแตละชั้น

จํานวน  ๑  เคร่ือง  ตอพื้นที่อาคารไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ทุกระยะไมเกิน  ๔๕  เมตร  แตไมนอยกวา 

ชั้นละ  ๑  เคร่ือง 

(๓) การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง  ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นอาคาร 

ไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  และตองติดต้ังไวในที่ที่สามารถมองเห็นและอานคําแนะนําการใชไดโดยสะดวก 

(๔) เคร่ืองดับเพลิงตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลาและสามารถนํามาใชงานได

โดยสะดวก 

ขอ ๑๓ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ  ๑๐  ตองติดต้ังระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(๑) อาคารที่มีลักษณะเปนหองแถว  ตึกแถว  บานแถว  บานเด่ียวหรือบานแฝดที่มีความสูง 

ไมเกินสองชั้น  ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดต้ังอยูในอาคารอยางนอย  ๑  เคร่ือง  ทุกคูหา   

(๒) อาคารตาม  (๑)  ที่มีความสูงเกินสองชั้น  ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดต้ังอยู

ภายในอาคารอยางนอย  ๑  เคร่ือง  ทุกชั้นและทุกคูหา 

(๓) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม   (๑)   และ  (๒)   ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร 

หลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น 

ขอ ๑๔ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ  ๑๐  ตองมีชองทางเดินภายในอาคารกวาง 

ไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 

ขอ ๑๕ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ  ๑๐  ตองมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๖ อาคารสําหรับใช เปนโรงแรมตามขอ   ๑๐   ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร 

หลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ภายในอาคารตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ

กรณีฉุกเฉิน  เชน  แบตเตอรี่  หรือเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติ   

และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน 
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ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองตามวรรคหนึ่ง  ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอ
สําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน  ทางเดิน  หองโถง  บันได  บันไดหนีไฟ  และระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหมเปนเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมง 

ขอ ๑๗ บอเกรอะและบอซึมของสวมของอาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ  ๑๐  ตองอยู
หางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  เวนแตกรณีที่สวมมีระบบ 
กําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและเง่ือนไขสําหรับโรงแรมแตละประเภท 

 

 

ขอ ๑๘ โรงแรมประเภท  ๑  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหองพักไมเกิน  ๕๐  หอง 

(๒) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  ๘  ตารางเมตร  ไมรวมหองน้ํา  หองสวม  

และระเบียงหองพัก 

(๓) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอสําหรับผูพัก 

ขอ ๑๙ โรงแรมประเภท  ๒  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  ๘  ตารางเมตร  ไมรวมหองน้ํา  หองสวม  

และระเบียงหองพัก 

(๒) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอสําหรับผูพัก 

ขอ ๒๐ โรงแรมประเภท  ๓  และประเภท  ๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  

ดังตอไปนี้ 

(๑) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  ๑๔  ตารางเมตร  ไมรวมหองน้ํา  หองสวม  

และระเบียงหองพัก 

(๒) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะในหองพักทุกหอง 

(๓) กรณีมีหองพักไมเกิน  ๘๐  หอง  หามมีสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ความใน  (๓)  มิใหนํามาใชบังคับแกโรงแรมที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ  
และโรงแรมที่ต้ังอยูนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหต้ังสถานบริการหรือโรงแรมที่ต้ังอยูในทองที่ 
งดอนุญาตใหต้ังสถานบริการซึ่งมีสถานบริการตามมาตรา  ๓  (๕)  แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ  
พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  (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  ที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมโดยไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หรือโรงแรมประเภท  ๑  
และประเภท  ๒  ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใชบังคับ  แตไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๒๒ ความในขอ  ๓  (๔)  และขอ  ๒๐  (๓)  มิใหนํามาใชบังคับแกโรงแรมประเภท  ๓  
และประเภท  ๔  ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใชบังคับ  หรือโรงแรมประเภท  ๓  และประเภท  ๔  ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาต
อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แตไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในหนึ่งป
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ
ไดรับความนิยมมากขึ้น  ในแตละทองถ่ินมีการประกอบธุรกิจใหบริการสถานที่พักขนาดเล็กเปนรายไดเสริม  
อันเปนกิจการที่สงเสริมการทองเที่ยว  สรางรายไดใหแกทองถ่ิน  รวมท้ังเผยแพรและอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดังนั้น  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการประกอบกิจการดังกลาว  สมควร
กําหนดใหสถานที่พักขนาดเล็กซ่ึงมีหองพักไมเกินส่ีหองและมีจํานวนผูพักไมเกินยี่สิบคนซ่ึงใหบริการ 
เพ่ือหารายไดเสริม  ไมเปนโรงแรมตามมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และโดยท่ี
มาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสงเสริมและ
กํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงแรม  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สถานที่ตั้ง  ขนาด   ลักษณะ   ส่ิงอํานวยความสะดวก   หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม   
เพ่ือประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม  สงเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม   
และสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ความมั่นคงแข็งแรง  สุขลักษณะและความปลอดภัยของโรงแรม  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


