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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 ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับ
ธุรกิจโรงแรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
สถานที่พักที่ไมเปนโรงแรมและประเภทของโรงแรม
ขอ ๑ ใหสถานที่พักที่มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกิน
สี่หองและมีจํานวนผูพักรวมกันทั้งหมดไมเกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับ
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
สําหรับ บริ การอาหารหรือ สถานที่สํ าหรับ ประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายวา ดว ย
สถานบริการหรือหองประชุมสัมมนา
(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความวา โรงแรมที่ใหบริการหองพัก หองอาหารหรือสถานที่
สํ า หรั บ บริ ก ารอาหารหรื อ สถานที่ สํ า หรั บ ประกอบอาหาร สถานบริ ก ารตามกฎหมายว า ด ว ย
สถานบริการ และหองประชุมสัมมนา
หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภท
ขอ ๓ สถานที่ตั้งของโรงแรมตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตั้ ง อยู ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสม ไม เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพและอนามั ย ของผู พั ก และมี
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
(๒) เสนทางเขาออกโรงแรมตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร
(๓) ในกรณีที่ใ ชพื้น ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น
ตองแบงสถานที่ใ หชัดเจน และการประกอบกิจการอื่น ตองไมสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
โรงแรม
(๔) ไมตั้งอยูในบริเวณหรือใกลเคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถาน อันเปนที่เคารพ
ในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม กระทบตอความมั่นคงและ
การดํารงอยูของสถานที่ดังกลาว หรือจะทําใหขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ขอ ๔ โรงแรมตองจัดใหมีการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพักอยางนอย
ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ลงทะเบียนผูพัก
(๒) โทรศัพท หรือ ระบบการติ ดตอ สื่อสารทั้ งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัด ให มี
เฉพาะภายนอกหองพักก็ได แตตองมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการแกผูพัก
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(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง
(๔) ระบบรักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ขอ ๕ โรงแรมตองจัดใหมีหองน้ําและหองสวมในสวนที่ใหบริการสาธารณะโดยจัดแยก
สวนสําหรับชายและหญิง และตองรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๖ หองพักตองไมมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคลาย หรือมุงหมาย
ใหเหมือนหรือคลายกับศาสนสถานหรือสถานอันเปนที่เคารพในทางศาสนา
ขอ ๗ หองพักตองมีเลขที่ประจําหองพักกํากับไวทุกหองเปนตัวเลขอารบิกโดยใหแสดงไว
บริเวณดานหนาหองพักที่สามารถมองเห็น ไดอยางชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลายอาคาร
เลขที่ประจําหองพักแตละอาคารตองไมซ้ํากัน
ประตูหองพักใหมีชอง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสูภายนอกหองพักได และมีกลอน
หรืออุปกรณอื่นที่สามารถล็อกจากภายในหองพักทุกหอง
ขอ ๘ สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยูติดหองพักตองไมมีลักษณะมิดชิดและตองสามารถ
มองเห็นรถที่จอดอยูไดตลอดเวลา
ขอ ๙ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ใชบังคับ ตองมีหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหใ ชอาคารเปน โรงแรมหรือมีใ บรับรองการตรวจ
สภาพอาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๐ อาคารสําหรับ ใชเปน โรงแรมที่ตั้งอยูใ นทองที่ที่ไมมีกฎหมายวาดวยการควบคุ ม
อาคารใชบังคับ ตองมีใ บรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวามี ความมั่น คงแข็งแรงและปลอดภั ย
โดยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาป ต ยกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายว า ด วยการนั้ น และผ า นการตรวจพิจ ารณาจากนายทะเบี ย น
วาเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 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 ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
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(๑) อาคารที่มีลักษณะเปนหองแถว ตึกแถว บานแถว บานเดี่ยวหรือบานแฝด ที่มีความสูง
ไมเกินสองชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคาร
และวัสดุภายใน จํานวนคูหาละ ๑ เครื่อง
(๒) อาคารอื่น นอกจากอาคารตาม (๑) ตองติดตั้ง เครื่องดับเพลิงแบบมือถื อ ในแตละชั้ น
จํานวน ๑ เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน ๔๕ เมตร แตไมนอยกวา
ชั้นละ ๑ เครื่อง
(๓) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร
ไมเกิน ๑.๕๐ เมตร และตองติดตั้งไวในที่ที่สามารถมองเห็นและอานคําแนะนําการใชไดโดยสะดวก
(๔) เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ต อ งอยู ใ นสภาพที่ ใ ช ง านได ต ลอดเวลาและสามารถนํ า มาใช ง านได
โดยสะดวก
ขอ ๑๓ อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ ๑๐ ตองติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อาคารที่มีลักษณะเปนหองแถว ตึกแถว บานแถว บานเดี่ยวหรือบานแฝดที่มีความสูง
ไมเกินสองชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูในอาคารอยางนอย ๑ เครื่อง ทุกคูหา
(๒) อาคารตาม (๑) ที่มีความสูงเกินสองชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยู
ภายในอาคารอยางนอย ๑ เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา
(๓) อาคารอื่ น นอกจากอาคารตาม (๑) และ (๒) ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในอาคาร
หลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น
ขอ ๑๔ อาคารสําหรับ ใชเปน โรงแรมตามขอ ๑๐ ตองมีชองทางเดิน ภายในอาคารกวาง
ไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
ขอ ๑๕ อาคารสํ า หรั บ ใช เ ป น โรงแรมตามข อ ๑๐ ต อ งมี ท างหนี ไ ฟหรื อ บั น ไดหนี ไ ฟ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๖ อาคารสํ า หรั บ ใช เ ป น โรงแรมตามข อ ๑๐ ที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในอาคาร
หลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
กรณีฉุ กเฉิน เช น แบตเตอรี่ หรื อเครื่ องกํา เนิ ดไฟฟ า แยกเป น อิ สระจากระบบที่ใ ชอ ยูต ามปกติ
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
กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม
หมวด ๓
หลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับโรงแรมแตละประเภท
ขอ ๑๘ โรงแรมประเภท ๑ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) มีหองพักไมเกิน ๕๐ หอง
(๒) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๘ ตารางเมตร ไมรวมหองน้ํา หองสวม
และระเบียงหองพัก
(๓) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอสําหรับผูพัก
ขอ ๑๙ โรงแรมประเภท ๒ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๘ ตารางเมตร ไมรวมหองน้ํา หองสวม
และระเบียงหองพัก
(๒) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอสําหรับผูพัก
ขอ ๒๐ โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ต อ งปฏิ บั ติต ามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่อ นไข
ดังตอไปนี้
(๑) หองพักทุกหองตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๑๔ ตารางเมตร ไมรวมหองน้ํา หองสวม
และระเบียงหองพัก
(๒) มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะในหองพักทุกหอง
(๓) กรณีมีหองพักไมเกิน ๘๐ หอง หามมีสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
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ความใน (๓) มิใหนํามาใชบังคับแกโรงแรมที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
และโรงแรมที่ตั้งอยูน อกเขตพื้น ที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือโรงแรมที่ตั้งอยูใ นทองที่
งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการซึ่งมีสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ
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 ที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมโดยไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หรือโรงแรมประเภท ๑
และประเภท ๒ ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ แตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๒ ความในขอ ๓ (๔) และขอ ๒๐ (๓) มิใหนํามาใชบังคับแกโรงแรมประเภท ๓
และประเภท ๔ ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือ ในวัน ที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ หรือโรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาต
อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในหนึ่งป
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ
ไดรับความนิยมมากขึ้น ในแตละทองถิ่นมีการประกอบธุรกิจใหบริการสถานที่พักขนาดเล็กเปนรายไดเสริม
อันเปนกิจการที่สงเสริมการทองเที่ยว สรางรายไดใหแกทองถิ่น รวมทั้งเผยแพรและอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ดังนั้น เพื่อประโยชนในการสงเสริมการประกอบกิจการดังกลาว สมควร
กําหนดใหสถานที่พัก ขนาดเล็ก ซึ่ง มีหองพัก ไมเกิน สี่หองและมีจํา นวนผูพัก ไมเกิน ยี่สิบ คนซึ่งใหบริก าร
เพื่อหารายไดเสริม ไมเปนโรงแรมตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยที่
มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญ ญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสงเสริมและ
กํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงแรม หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สถานที่ ตั้ ง ขนาด ลั ก ษณะ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก หรื อ มาตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ ของโรงแรม
เพื่ อ ประโยชน ใ นการกํ าหนดและควบคุม มาตรฐานของโรงแรม สง เสริม การประกอบธุ ร กิจ โรงแรม
และสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะและความปลอดภัยของโรงแรม
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

