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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใดประสงคจะประกอบธุรกิจโรงแรมใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ร.ร. ๑
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอโอน/
รับโอนใบอนุญาต คําขอหรือการแจงความประสงคทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตอนายทะเบียนทองที่ที่โรงแรมตั้งอยูพรอมดวยเอกสาร
หลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
(๒) แบบแปลนแผนผังพรอมรายการประกอบแบบแปลน
(๓) แผนที่แสดงบริเวณและสถานที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่ใกลเคียง
(๔) หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใ ชใ นการประกอบธุรกิจโรงแรมไดรับอนุญาตใหใชอาคาร
ตามกฎหมายวา ดว ยการควบคุม อาคาร หรือ ใบรับ รองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผู ซึ่ง ได รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ในกรณีที่อยูนอกเขตควบคุมอาคาร
(๕) หลั ก ฐานแสดงความเป น เจ า ของอาคารหรื อ สถานที่ ที่ ใ ช ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
หรือหนังสือแสดงความยินยอมใหใชอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย ในกรณี
ที่อาคารหรือสถานที่นั้นเปนของผูอื่น
(๖) หนังสื อรับ รองการจัดทํ ารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง แวดลอมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อม (กรณีต องจัดทํ ารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอ ม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ)
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(๗) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งโรงแรม
(๘) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค ชื่อผูเปนหุนสวนผูจัดการ
ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของบุคคล
ดังกลาว
(๙) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคลซึ่งตองเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล
เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนตรวจสอบความถูกตอง
ใหครบถวน หรือความสมบูรณของคําขอ หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ใหนายทะเบียนแจงผลการตรวจสอบใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายในหาวันนับแตวันยื่นคําขอ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวแลว ผูขอรับใบอนุญาตไมดําเนินการแกไขใหถูกตอง ใหน ายทะเบียนคืน คําขอ
แกผูขอรับใบอนุญาต
กรณี ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตยื น ยั น ความถู ก ต อ ง หรื อ ความครบถ ว น หรื อ ความสมบู ร ณ
ของเอกสารแลวใหนายทะเบียนดําเนินการตอไป
การยื่นเอกสารตาม (๔) และ (๖) นั้น ผูขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอาจยื่นคําขอ
ตามแบบที่กฎหมายวาดวยการนั้น กําหนดตอนายทะเบียนพรอมกับการยื่น คําขอก็ได กรณีเชนนี้ใ ห
นายทะเบียนสงแบบคําขอดังกลาวพรอมเอกสารที่เ กี่ยวขอ งไปใหหน วยงานที่ รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ และใหนายทะเบียนรอการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไวกอนจนกวา
จะไดรับผลการพิจารณาจากหนวยงานที่รับผิดชอบและใหถือวาคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม เปนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยให
นําความในวรรคนี้มาใชบังคับกับกรณีดังกลาวดวย
ขอ ๒ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมใหยื่น ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ ที่ทําการปกครองอําเภอ หรือที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอทองที่
ที่โรงแรมตั้งอยู
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ขอ ๓ เมื่อนายทะเบียนไดรับเรื่องการขออนุญาตจากสํานักการสอบสวนและนิติการ หรือ
ที่ทําการปกครองอําเภอ หรือที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ แลวแตกรณี นายทะเบียนอาจแจงคณะกรรมการ
พิจารณากลั่น กรองการดําเนิน การตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปดําเนิน การตรวจ
โรงแรมตามหลัก เกณฑ ที่ กํ าหนดตามกฎหมายว าด ว ยโรงแรม ให เสร็ จ สิ้น ภายในยี่สิ บ วั น นั บ แต
วันไดรับคําขอจากสํานักการสอบสวนและนิติการ หรือที่ทําการปกครองอําเภอ หรือที่ทําการปกครอง
กิ่งอําเภอทองที่ แลวแตกรณี และใหรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของพรอมเสนอความเห็นตอนายทะเบียน
โรงแรมเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๔ ในกรณีดังตอไปนี้ใหนายทะเบียนพิจารณาไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม
(๑) กรณีผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๖
(๒) กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเปน คนตางดาวขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(๓) อาคารหรือสถานที่ตั้งไมเป น ไปตามหลัก เกณฑที่กําหนดไวใ นกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม
(๔) ที่ดินและอาคารที่ใชเปนที่ตั้งโรงแรมผูขออนุญาตไมเปนผูถือกรรมสิทธิ์ หรือไมมีสิทธิ
ครอบครองหรือไมมีสิทธิใ ชประโยชนที่ดิน และอาคารดังกลาว เชน สิทธิใ นการเชา การยิน ยอม
ใหใชประโยชนในที่ดินและอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม เปนตน
(๕) อาคารที่ อยูภ ายใตบัง คับตามกฎหมายว าด วยการควบคุ มอาคาร ก อสร างไมถูก ตอ ง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมาย
วาดวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และกฎหมาย วาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๖) เหตุสําคัญอยางอื่น ๆ ที่ปรากฏชัดทําใหไมสมควรประกอบธุรกิจโรงแรม
ขอ ๕ กรณีที่ น ายทะเบี ยนพิจ ารณาเห็น ว ามี เหตุที่ ไม ส มควรอนุ ญ าต ให น ายทะเบี ย น
แจงเหตุดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบเพื่อใหโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนกอนออกคําสั่ง
และเมื่อออกคําสั่งแลวใหแจงคําสั่งและแจงสิทธิการอุทธรณคําสั่งใหผูขออนุญาตทราบดวย
ขอ ๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมใหใชแบบ ร.ร. ๒ ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอโอน/รับโอนใบอนุญาต คําขอ
หรือการแจงความประสงคทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗
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ขอ ๗ การออกใบแทนใบอนุญ าตประกอบธุรกิจ โรงแรมในกรณีที่ ใบอนุ ญาตสู ญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหยื่นคําขอตามแบบ ร.ร. ๑/๓ ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดแบบ คําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอโอน/รับโอนใบอนุญาต คําขอ
หรือการแจงความประสงคทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ ตอนายทะเบียนทองที่ที่โรงแรมตั้งอยู
ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมใหใชแบบ ร.ร. ๒ ตามที่กําหนดไวทายประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอโอน/รับโอน
ใบอนุ ญ าต คํ า ขอหรื อ การแจ ง ความประสงค ทั่ ว ไป และใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหระบุขอความวา “ใบแทน” กําหนดไวที่ดานหนาเหนือ
ตราครุฑของแบบดังกลาวดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

