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พระราชบัญญัติ 
โรงแรม 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
--------- 

 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘) 

อาทิตยทิพอาภา 
เจาพระยายมราช 

เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 
ตราไว ณ วันที ่๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรใหโรงแรมมีระเบียบอันดี 
 
จึงมีพระบรมราชโองการ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘” 

 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดสามเดือนนับตั้งแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูมีหนาท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
“โรงแรม” หมายความวา  บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสําหรับคน

เดินทางหรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราว 
“นายทะเบียน” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งขึ้นใหมีหนาที่รับจด

ทะเบียนและควบคุมโรงแรม 
“ผูพัก” หมายความวา  คนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเจาสํานักจัดใหพักอาศัยใน

โรงแรมเพื่ออยู หรือพักชั่วคราว โดยจะเสียสินจางหรือไมก็ตาม 
“เจาสํานัก” หมายความวา  บุคคลผูควบคุมและจัดการโรงแรม 
 

                                                           
๑ รก.๒๔๗๘/-/๑๓๖๘/๑๓ ตุลาคม ๒๔๗๘ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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มาตรา ๔  โรงแรมจะเปดดําเนินกิจการไดก็แตเมื่อไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนโดย
ถูกตอง 

โรงแรมที่เปดดําเนินกิจการอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี ้ใหย่ืนคําขออนุญาตจด
ทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 

 
มาตรา ๕  คําขออนุญาตเปดโรงแรมนั้น จะตองระบุขอความตามที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวง และกรณีจะเปนอยางไรก็ตามจะตองมี 
(๑) ชื่อหรือยี่หอโรงแรม 
(๒) ประเภทโรงแรม 
(๓) ชื่อสํานักและอาชีพของเจาของและเจาสํานัก 
(๔) จํานวนหองใหพักอาศัย 
(๕) ตําบลท่ีต้ังโรงแรม 
ใบอนุญาตจะตองมีรายการดังกลาวขางบนนี้ดวย 
ถาโรงแรมยังไมไดจัดสรางใหผูขออนุญาตยื่นแผนผังและรายการของโรงแรมที่ประสงคจะ

สรางตอนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนเห็นเปนที่พอใจวาไมมีส่ิงใดขัดตอความประสงคแหงมาตรา ๖ ก็ให
นายทะเบียนอนุมัติใหจัดสรางขึ้นได 

 
มาตรา ๖  ใหนายทะเบียนอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการโรงแรมตอเมื่อเปนที่พอใจตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขวาความม่ันคง ความสะอาด ชองอากาศ และสถานท่ีไมขัดกับอนามัย 
ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะโรงแรมเดียวและส้ินอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคมทุกป๒ 
 
มาตรา ๗๓  ในการออกใบอนุญาตเปดโรงแรม ใหเก็บคาธรรมเนียมตามประเภทของ

โรงแรมหรือตามลักษณะของหองพัก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมเกินหองละ
หนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๘  การเปลี่ยนชื่อหรือยี่หอ การยายสถานที่ การเพิ่มหรือลดจํานวนหองสําหรับพัก

แหงโรงแรม จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน ซึ่งไดบันทึกการอนุญาตไวโดย
ถูกตองแลว 

การเปลี่ยนตัวเจาสํานักจะยกข้ึนมายืนยันแกเจาพนักงานปกครองทองที่หรือยกขึ้นแกตัว
สําหรับความผิดของเจาสํานักในอันจะถูกลงโทษไมได เวนแตเจาสํานักทั้งคนเกาและคนใหมจะไดแจงการ
เปลี่ยนตัวเจาสํานักเปนหนังสือพรอมดวยชื่อสํานักและอาชีพของเจาสํานักคนใหม แมจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ตาม 

 

                                                           
๒ มาตรา ๖ วรรคสอง แกไขคําวา “๓๑ ธันวาคม” เปน “๓๑ มีนาคม” โดยพระราชบัญญัติโรงแรม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ 
๓ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัโรงแรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๙  การเปลี่ยนตัวเจาของทั้งเจาของคนเกาและคนใหมจะตองแจงเปนหนังสือแก
นายทะเบียนภายในหาวันนับแตวันเปล่ียน พรอมดวยชื่อสํานักและอาชีพของเจาของคนใหม 

เมื่อเจาของตองการจะเลิกดําเนินกิจการโรงแรม ใหแจงแกนายทะเบียนทราบลวงหนา
กอนหาวัน 

เจาของคนใดไมปฏิบัติตามความในสองวรรคกอน มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
ยี่สิบบาท 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่นายทะเบียนปฏิเสธไมยอมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตตามที่

กําหนดไวในมาตรากอน ๆ ใหอุทธรณไปยังรัฐมนตรีภายในกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่ง คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีเปนที่สุด 

 
มาตรา ๑๑  โรงแรมจะตองมี 
(๑) ปายบอกชื่อหรือยี่หอเปนภาษาไทยใหเดนชัดติดไวหนาโรงแรม 
(๒) ใบอนุญาตติดไว ณ ท่ีเปดเผยภายในโรงแรมและใหใกลทางเขาออกขางหนาใหมาก

ท่ีสุด 
(๓) เลขที่ประจําหองพักติดไวที่หนาหอง 
 
มาตรา ๑๒  โรงแรมจะตองมีสมุดซึ่งมีเลขเรียงหนาติดตอกันตามลําดับสําหรับจดนามผู

พัก สมุดจดนามผูพักนี้กอนท่ีจะใหจดนามผูพักเปนครั้งแรก เจาสํานักจะตองยื่นตอนายทะเบียนเพื่อ
ประทับตราและลงลายมือช่ือ และนายทะเบียนตองเซ็นชื่อยอกํากับไวทุก ๆ แผน 

ใหเรียกคาธรรมเนียมสําหรับการนี้ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแตมิใหเกินสามบาท 
เจาสํานักคนใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามความในมาตรานี้ มีความผิดตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาสิบบาท 
 
มาตรา ๑๓  การที่สมุดจดนามผูพักสูญหาย หรือถูกลักนั้นมิใหถือเปนขอแกตัว เวนแตจะ

ไดแจงแกนายทะเบียนโดยไมชักชา 
 
มาตรา ๑๔๔  เจาสํานักมีหนาที่ตองจัดใหจดขอความลงในสมุดจดนามผูพักในโอกาสแรก

ท่ีจะทําได และใหผูพักซึ่งมีอายุเกินสิบแปดปลงลายมือชื่อไวในสมุดจดนามผูพักหรือในบัตรจดนามผูพัก
ดวย ถาผูพักลงลายมือชื่อไมได ก็ใหลงลายพิมพน้ิวมือ หากผูพักคนใดไมยอมลงลายมือช่ือหรือลายพิมพ
นิ้วมือ หามมิใหรับผูนั้นพักในโรงแรม 

สมุดจดนามผูพักและบัตรจดนามผูพัก ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
ใหถือวาบัตรจดนามผูพักเปนสวนหนึ่งของสมุดจดนามผูพัก 

                                                           
๔ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การจดขอความลงในสมุดจดนามผูพักหรือในบัตรจดนามผูพัก ตองจดทุกรายการ หามมิ
ใหปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร ถารายการใดเขียนผิด หามมิใหลบ แตใหขีดฆา แกหรือตกเติม 
แลวใหผูจดลงลายมือช่ือกํากับไว 

 
มาตรา ๑๕๕  ผูพักคนใดจดหรือแจงใหเจาสํานักจดลงในสมุดจดนามผูพักซึ่งขอความ

อยางใด ๆ ที่รูอยูวาเปนความเท็จก็ดี หรือขอความที่จดหรือแจงนั้นอาจจะทําใหผูอื่นหรือสาธารณชน
เสียหายก็ดี มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๑๖๖  เจาสํานักคนใด โดยรูอยูแลว และในลักษณะอันจะกอใหเกิดความเสียหาย

แกสาธารณชน หรือผูพัก จดลงในสมุดจดนามผูพักซ่ึงรายการใด ๆ อันไมถูกตองตรงกันกับขอความซึ่งผู
พักไดใหถอยคํา หรือแจงไวจริง มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๑๗  ใหเจาสํานักจัดทําหนังสือแจงรายการประจําวันขึ้นไวโดยคัดสําเนารายการซึ่ง

ลงไวในวันนั้นในสมุดจดนามผูพักตามมาตรา ๑๔ และจัดสงไปใหนายทะเบียนในวันรุงขึ้น แลวใหนาย
ทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ แตโรงแรมใดอยูหางไกลที่วาการอําเภอ ซ่ึงไมสามารถสงไดตาม
กําหนดดังกลาวแลว ใหเปนหนาที่ของคณะกรมการจังหวัดจะพิจารณากําหนดสงรายการประจาํวัน แลวมี
คําสั่งใหเจาสํานักทราบ 

ถารายการซึ่งจะตองคัดตามความในวรรคกอนซ้ํากับรายการวันกอน เจาสํานักตองแจง
รายการตามมาตรานี้เพียงแตบอกวาไมมีการเปลี่ยนแปลง 

หนังสือแจงรายการประจําวนัซึ่งทําขึ้นตามมาตรานี้ เจาสํานักหรือผูแทนจะตองลงนาม
และรับรอง 

 
มาตรา ๑๘  นายทะเบียน เจาพนักงานตํารวจตั้งแตชั้นนายดาบตํารวจขึ้นไปหรือหัวหนา

สถานีตํารวจ หรือกรมการอําเภอ มีอํานาจตรวจดูสมุดจดนามผูพักและตรวจคนหองพักท่ีวางหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของโรงแรมท่ีเปดไวใหใชรวมกัน เชนหองโถง เฉลียง หองรับประทานอาหารเปนตนไดทุกเม่ือ 

การตรวจคนสถานที่อื่นใดนอกจากที่กลาวแลวใหปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๙๗  ผูใดเปดโรงแรมขึ้นโดยมิไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ มีความผิดตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
ผูใดดําเนินกิจการในฐานะเปนเจาสํานักแหงโรงแรมที่กลาวแลว หรือโรงแรมซ่ึงถูกยึด

หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

                                                           
๕ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๖ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๗ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เจาสํานักคนใด ซึ่งเคยถูกปรับสําหรับความผิดตามที่กลาวไวในวรรคกอนยังคงรับผูพัก
คนใดไวในโรงแรมนั้นตอไป หรือรับผูพักใหมอีก มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๐๘  เจาสํานักคนใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๗ ก็ดี หรือไมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ก็ด ีมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท และถาศาลเห็นสมควรอาจสั่งให
ยึดใบอนุญาตไดไมเกินหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๒๑๙  เจาสํานักคนใดยอมรับผูพักคนใดซึ่งเห็นชัดวาปวยเปนโรคเรื้อน หรอื

โรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ มีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๒๒  ถาเจาสํานัก 
(๑) ละเลยไมรักษาความสะอาดหรือชองอากาศของโรงแรมใหเรียบรอย แมไดรับคํา

ตักเตือนเปนหนังสือจากนายทะเบียนโดยมีความเห็นพองตองกันกับเจาพนักงานสาธารณสุขแลว หรอื 
(๒) โดยรูอยูแลวยินยอมใหบุคคลใด ๆ หลบซอนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมกับบุคคลอื่น

อยางนอยสองคน ในลักษณะอันควรเชื่อไดวาจะกอความไมสงบขึ้นในบานเมือง 
เมื่อขาหลวงประจําจังหวัดเห็นชอบดวยแลว นายทะเบียนมีอํานาจยึดใบอนุญาตไดไมเกิน

สิบหาวัน แตในจังหวัดพระนครและธนบุรีอํานาจเชนวานีใ้หเปนของอธิบดีกรมตํารวจ 
ในกรณีเชนนี้ใหอุทธรณไปยังรัฐมนตรีได คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๓  นายทะเบียนอาจปฏิเสธใบอนุญาตได 
(๑) ถาเจาสํานักหรือบุคคลใด ๆ ในสํานักโรงแรมปวยเปนโรค หรือเปนพาหะของโรคใด 

ๆ ซึ่งอาจติดตอยังผูอื่นไดตามความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(๒) ถาเจาสํานักถูกปรับสําหรับความผิดอันเดียวกันดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๒ หรอื ๑๙ 

ซ้ําเปนสองครั้ง 
(๓) ถาเจาสํานักถูกปรับสําหรับความผิดใด ๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๒, ๑๙ และ ๒๑ 

เปนสามครั้ง 
(๔) ถาเจาสํานักใดดําเนินกิจการโรงแรมในลักษณะท่ีใบอนุญาตถูกยึดสองครั้งแลว ตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ถาเจาสํานักถูกพิพากษาลงโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป

ตามสวนท่ี ๓, ๕ (หมวดท่ี ๒, ๓), ๖, ๗ (หมวดท่ี ๑), แหงกฎหมายลักษณะอาญา 

                                                           
๘ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
๙ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๖) ถาเจาสํานักถูกพิพากษาลงโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสามเดือนขึ้น
ไปตามสวนท่ี ๙ (เวนแตหมวดที่ ๗ และ ๘) แหงกฎหมายลักษณะอาญา 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีอํานาจยึดใบอนุญาตตามความในมาตรากอน ๆ ถา

เห็นเปนการสมควรที่จะตักเตือนเจาสํานัก นายทะเบียนอาจเรียกเจาสํานักมายังสํานักงานเพื่อรับคํา
ตักเตือนโดยไมยึดใบอนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๒๕  เคหะสถานใดใชเปนบานพัก กลาวคือใชเฉพาะเปนที่รับบุคคลที่ประสงคจะ

ไปพักอาศัยอยูชั่วระยะเวลานานอยางนอยหนึ่งเดือน โดยผูมีสิทธิใหใชมิไดขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมใด ๆ 
แกผูพักเปนปกติธุระหรือแกประชาชนไมถือวาเปนโรงแรมตามความหมายแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๖  สถานที่ใดจัดตั้งขึ้นใหบุคคลพักอาศัยชั่วคราวเพื่อประโยชนในราชการ การ

กุศล การศึกษา หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นอันขาหลวงประจําจังหวัดเห็นสมควรขาหลวงประจําจังหวัดมี
อํานาจใหความยกเวนหรือผอนผันหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามควรแกกรณี แตในจังหวัด
พระนครและธนบุรี อํานาจเชนวานี้ใหเปนของอธิบดีกรมตํารวจ 

 
มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการ และกําหนดคาธรรมเนียมตาง ๆ เพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
(ตามมติคณะรัฐมนตร)ี 
นิติศาสตรไพศาลย 
รัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สุรินทร / แกไข 
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔๑๐ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี ้
 

สุรินทร / แกไข 
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๕๑๑ 
 

สุรินทร / แกไข 
๒๒/๐๑/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓๑๒ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามกฎหมายฉบับปจจุบันเจาสํานัก
โรงแรมมีหนาที่จะตองจดขอความลงในสมุดจดนามผูพักก็ตอเมื่อการพักนั้นเปนการพักเกินกวา ๑ นาฬิกา
ของวันรุงข้ึน การบัญญัติดังกลาวทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีได จึงจําเปนตองแกกฎหมายบังคับใหเจา
สํานักโรงแรมตองจดนามผูพักทุกครั้งที่เขาพักไมวาจะพักในเวลาใดและเนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตโรงแรมที่เรียกเก็บอยูในขณะนี้ยังนับวาอยูในอัตราต่ํา  จึงควรปรับปรงุอัตราคาธรรมเนียม
ดังกลาวใหเหมาะสม 

 
สุรินทร / แกไข 
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
ปาจรีย/นิลวรรณ 
จัดทํา 
๑๘ มี.ค. ๒๕๔๖ 

                                                           
๑๐ รก.๒๔๘๔/-/๑๔๙๕/๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ 
๑๑ รก.๒๔๙๕/๖๙/๑๑๗/๑๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๕ 
๑๒ รก.๒๕๐๓/๑๑๒/๑๓พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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