
คู่มือการปฏิบัติงาน

กฎหมายโรงแรม

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 

สำานักการสอบสวนและนิติการ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย





คำ�นำ�

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ให้ โอนภารกิจ                  

ตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พทุธศักราช ๒๔๗๘ ซ่ึงเคยอยูใ่นความรับผดิชอบของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ

มาให้เป็นภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมการปกครองมีนโยบายที่จะพัฒนา

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านโรงแรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายโรงแรมอย่างครบถ้วน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการรักษา             

ความสงบเรียบร้อย ๓ ส�านกัการสอบสวนและนติกิาร กรมการปกครองจงึได้จดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิาน

กฎหมายโรงแรม เล่มนี้ข้ึน โดยจัดท�าสรุปข้ันตอนการขออนุญาตและรวมกฎหมาย กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง หนงัสือส่ังการ ข้อหารือเก่ียวกับกฎหมายโรงแรม และระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ข้าราชการกรมการปกครองทัง้ในส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

อย่างถูกต้อง

 กรมการปกครอง หวังว่าหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายโรงแรมจะเป็นประโยชน์                  

ต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค รวมทัง้ผูท้ีส่นใจศกึษาค้นคว้าโดยทัว่กัน

                         ร้อยต�ารวจโท  

                          (อาทิตย์  บุญญะโสภัต)

                         อธิบดีกรมการปกครอง                 

                                          





หน้า

คำานำา

ส่วนที่  ๑  กฎหมายโรงแรม

   - พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗   ๑

ส่วนที่  ๒  กฎกระทรวง

   - กฎกระทรวง ก�าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีการ

    ช�าระค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒๓

   - กฎกระทรวง ก�าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีการ

    ช�าระค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๖

   - กฎกระทรวง ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์

    การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒๘

ส่วนที่  ๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทย/ประกาศคณะกรรมการ

   ส่งเสริมและกำากับธุรกิจโรงแรม 

   - เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

    พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๔๘  ๓๕

   - เรื่อง แบบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

    พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๔๘  ๓๖

   - เรื่อง ก�าหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก

    ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘  ๓๘

   - เรื่อง ก�าหนดแบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิด

    ตามมาตรา ๖๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

    ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๙  ๔๑

   - เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต

    ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป

    และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

    พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๐  ๔๔

   - เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอช�าระค่าธรรมเนียม

    ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๑  ๕๗

   - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต

    และการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๒  ๕๙

   - เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาต 

    ประกอบธุรกิจโรงแรม ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๓   ๖๓

   - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม

    เพิ่มหรือลดจ�านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๓   ๖๕

ส�รบัญ



ส�รบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่  ๓  ประกาศกระทรวงมหาดไทย/ประกาศคณะกรรมการ

   ส่งเสริมและกำากับธุรกิจโรงแรม [ต่อ]

   - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอน 

    ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๓  ๖๗

   - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาต

    ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาม ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๓  ๖๙  

   - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการ

    ธุรกิจโรงแรม ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๓  ๗๒

   - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

    ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๓  ๗๓  

   - เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง 

    ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๓  ๗๗

   - แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม  ๙๒

   - แบบหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม  ๙๔

ส่วนที่ ๔ การรับรองหลักสูตรผู้จัดการโรงแรม

   - ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม  

    เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการ

    บริหารจัดการโรงแรม ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๒  ๙๖ 

  - ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม 

    เรื่อง ก�าหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม

    และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม  ๑๐๑

ส่วนที่ ๕ คำาสั่ง

   - ค�าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม ที่ ๓๖/๒๕๕๘  

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตร

    การฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘  ๑๐๔ 

   - ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๐/๒๕๕๑ 

    เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๑  ๑๐๖



หน้า

ส่วนที่ ๖ หนังสือสั่งการ/หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายโรงแรม

   - หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว. ๙๓๙

    ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘  เรื่อง ก�าหนดแบบการแจ้งและรับแจ้ง

    การเป็นผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗   ๑๑๐ 

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๗๐๑๑ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๔๕  

    เร่ือง การจดัท�าบตัรทะเบยีนผูพั้ก (แบบ ร.ร. ๓) และทะเบยีนผูพั้ก (แบบ ร.ร. ๔)  ๑๑๔ 

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ ว ๑๓๖๔ 

    ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕  เรื่อง การกวดขันระบบการป้องกันอัคคีภัย 

    สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม  ๑๑๖ 

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ ว ๖๒๖ ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๘ 

    เรื่อง การด�าเนินการตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

    เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศราฐกิจ (กรอ.)  ๑๑๗ 

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๒๘๕ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๕๕ 

     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาค�าขออนุญาต

    เปิดด�าเนินกิจการโรงแรม  ๑๑๙ 

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๔๕๖ ล.ว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕  

    เรื่อง หารือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

    และขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  ๑๒๔

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๒๐๔  ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๕  

    เรื่อง หารือการยื่นค�าร้องขอรับโอน

    ใบอนุญาตกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย  ๑๒๙

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๗๕๙ ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕  

    เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทบ้านกลางเขา  ๑๓๓

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๗๖๐ ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕    

    เรื่อง สอบถามกรณีการพิจารณาตามกฎหมายควบคุมอาคาร  ๑๓๖

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๔๓๒๘  ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕  

    เร่ือง หารือการพิจารณาค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจ

    โรงแรมทพิย์ช้างล�าปาง  ๑๓๙

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๔๖๗๒ ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๕๕ 

     เร่ือง การขอยกเว้นการยืน่แบบแปลนแผนผงัประกอบการขออนญุาตประกอบ

    ธรุกิจโรงแรม “แม่ยมพาเลส” และขอหารือการขออนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ๑๔๕

   - บันทึกข้อความ ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๙๒ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๔ 

    เรื่อง หารือการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม  ๑๔๙ 

ส�รบัญ (ต่อ)



หน้า

ส่วนที่ ๖ หนังสือสั่งการ/หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายโรงแรม [ต่อ]

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๓๒๓๐ 

    ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๒ เรื่อง ข้อหารือข้อปฏิบัติตามกฎหมาย

    ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ๑๕๕

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๗๐๖ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๕๓

    เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ ใบรับรองการตรวจสอบอาคารเป็นหลักฐาน

    ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม   ๑๖๐ 

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๘๕๘๙ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

    เรื่อง หารือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า

    “เฮือนนานาตะวันแดง” และการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

    โดยใช้ชื่อว่า “ตะวันแดงสาดแสงเดือน ณ แพร่”   ๑๖๓

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๕๔๖๔ ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘

    เรื่อง หารือการน�าห้องชุดในอาคารชุดออกให้เช่ารายวันในลักษณะโรงแรม   ๑๖๙ 

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๒๓๕๙ ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙ 

     เร่ือง  หารือกรณร้ีานอาหารตัง้อยูใ่นบริเวณหรือใกล้พ้ืนทีต่ัง้ของโรงแรม

    ต้องเป็นส่วนหนึง่ของโรงแรม หรือไม่  ๑๗๒ 

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๘๒๖๐ ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ 

     เร่ือง  หารือการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  ๑๗๕ 

   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๓๕๒๕ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

     เร่ือง  หารือการขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม

    กรณโีรงแรม “ฮสีตนิ ตนั โฮเทล เชียงใหม่”  ๑๘๓ 

   - บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้ ใบรับรองการตรวจสอบ

    อาคารเป็นหลักฐานขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

    เรื่องเสร็จที่ ๒๕/๒๕๕๓  ๑๙๐ 

   - บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้อ�านาจของนายทะเบียน

    ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เรื่องเสร็จที่ ๕๖/๒๕๕๓  ๑๙๖ 

   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

    คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๕๓ 

    เร่ือง ข้อหารือแนวทางการปฏบิตักิารออกใบรับแจ้งสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรม  ๒๐๒ 

    - รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

    คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘  

    เรื่อง การใช้หนังสือเดินทาง (passport) เป็นหลักฐานแสดงภูมิล�าเนา

    ของผูแ้ทนนติบิคุคลซ่ึงเป็นคนต่างด้าวในการขออนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ๒๑๐

ส�รบัญ (ต่อ)



หน้า

ส่วนที่ ๗ การขอประกอบธุรกิจโรงแรม  ๒๑๘ 

   ๗.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  ๒๑๙

     - การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ๒๑๙

     - การตรวจสอบสถานที่  ๒๒๑

     - คณะกรรมการกลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

       พ.ศ. ๒๕๔๗  ๒๒๓

     - การออกค�าสั่งทางปกครอง  ๒๒๓ 

     - การขอต่ออายุใบอนุญาต  ๒๒๔ 

     - การโอนใบอนุญาต  ๒๒๕ 

     - การเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม  ๒๒๗

     - การเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม  ๒๒๗

     - การเพิ่มหรือลดจ�านวนห้องพักในโรงแรมอันมีผลกระทบ 

      ถึงโครงสร้างของโรงแรม  ๒๒๘ 

     - การเปลี่ยนชื่อโรงแรม  ๒๒๙

     - การแจ้งผู้จัดการโรงแรม  ๒๒๙ 

     - การช�าระค่าธรรมเนียม  ๒๓๒ 

     - การแจ้งสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรม  ๒๓๓ 

   ๗.๒ แบบบันทึกการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม  ๒๓๔ 

   ๗.๓ สรุป สาระสำาคัญของกฎหมายโรงแรม  ๒๔๐

ส่วนที่ ๘ ภาคผนวก

     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ๒๖๔

     - กฎกระทรวง ฉบับที่  ๗  (พ.ศ. ๒๕๑๗)  ๓๐๕

     - กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ๓๑๐ 

     - กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙  (พ.ศ. ๒๕๓๗)  ๓๒๕ 

     - กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔  (พ.ศ. ๒๕๓๘)  ๓๓๑

     - กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ๓๓๘

     - กฎกระทรวง ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ. ๒๕๔๓)  ๓๔๓

     - กฎกระทรวง ฉบับที่  ๖๔  (พ.ศ. ๒๕๕๕)  ๓๕๖

คณะผู้จัดทำา  - กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะอาคารประเภทคืนที่ใช้ประกอบ

      โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙  ๓๕๙ 

          

ส�รบัญ (ต่อ)





ส่วนที่ ๑

กฎหมายโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ส่วนที่ ๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย/

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

และก�ากับธุรกิจโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗              

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้เป็นนายทะเบียน

 ๑. อธิบดีกรมการปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

 ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตจังหวัดอื่น

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
๑

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

 พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 ๑
รก. ๒๕๔๘ /พ ๘๕ ง ๖ / ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง แบบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม                

พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ท�าด้วยกระดาษแข็งสีขาว โดยมีขนาด                

และลักษณะเป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๒ ให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ข้อ ๓ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน

ก่อนวันยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร 

ยาว ๓ เซนติเมตร หน้าตรงและแต่งเคร่ืองแบบปกติ หรือเคร่ืองแบบที่ตนสังกัด ไม่สวมหมวก            

และไม่สวมแว่นตาด�า

 ข้อ ๔ บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอายุตามที่ก�าหนดไว้ ในบัตรแต่ต้องไม่เกิน         

ห้าปีนับแต่วันออกบัตร

 ในกรณีบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากต�าแหน่งหรือสังกัดที่ระบุในค�าส่ัง

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้บุคคลนั้นส่งคืนบัตร

ประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นจากการเป็นพนักงาน          

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

 พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง แบบบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ด้านหน้า)

๕.๔

ซ.ม.

เลขประจ�าตัวประชาชน

ชื่อ..........................................................................................

ต�าแหน่ง..............................................................................

สังกัด....................................................................................

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

........................................................

ต�าแหน่ง........................................................

    ผู้ออกบัตร

รูปถ่ายขนาด

๒.๕ x ๓ ซ.ม.

........................................         

     ลายมือชื่อ

๘.๔ ซ.ม.

ตรากรมการปกครองส�าหรับราชการบริหารส่วนกลาง

หรือตราของจังหวัดส�าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค

(ตราครุฑ)

(ด้านหลัง)

บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ ๒๕๔๗

เลขท่ี................/........................

จังหวัด...........................................................................

วันออกบัตร..................../..................../......................

วันหมดอายุ.................../..................../.......................

๕.๔

ซ.ม.

๘.๔ ซ.ม.
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ก�าหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม

พ.ศ. ๒๕๔๗

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงแบบบัตรทะเบียนผูพั้กและทะเบียนผูพั้กตามพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก�าหนดบัตรทะเบียนผู้พักและ 

ทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

 ข้อ ๒ บัตรทะเบียนผู้พัก ให้ ใช้กระดาษแข็งสีขาว ขนาดกว้างไม่เกิน ๒๑๐ มิลลิิเมตร                

ความยาวไม่เกิน ๒๙๗ มลิลิเิมตร และมรีายการตามแบบ ร.ร. ๓ ท้ายประกาศนี ้ข้อความในรายการนัน้                     

จะพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศก�ากับไว้ ใต้ตัวอักษรภาษาไทยด้วยก็ได้

 ข้อ ๓ ทะเบียนผู้พักให้ ใช้ตามแบบ ร.ร. ๔ ท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๔ การบันทึกรายการลงในทะเบียนผู้พัก ให้บันทึกรายการเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ร.ร. ๓

บัตรทะเบียนผู้พักโรงแรม............................................

ชื่อตัว.................................................................................................ชื่อสกุล..............................................................................................

วัน เดือน ปี เกิด........................................................................................

อาชีพ.................................................................................................สัญชาติ............................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท.์...........................................................

(บ้านเลขที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ประเทศ)

มาจาก..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

จะไปที่..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

(บ้านเลขที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ประเทศ)

เลขประจ�าตัวประชาชน

บัตรประจ�าตัวประชาชนออกให้โดย..........................วันออกบัตร...........................บัตรหมดอายุ.............................

ใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าวเลขที.่.....................................................ออกให้โดย............................................................

หนังสือเดินทางเลขที่.......................................................................................ออกให้โดย............................................................

วัน เดือน ปี

ที่เข้ามาพัก

......................................................

เวลา.........................................

วัน เดือน ปี

ที่ออกไป

......................................................

เวลา.........................................

    ห้องพักเลขที.่..........................

  ลายมือชื่อผู้พัก

.......................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม

เรื่อง ก�าหนดแบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิดตามมาตรา ๖๗๕ 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม            

เรื่อง ก�าหนดแบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิด ตามมาตรา ๖๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์”

 ข้อ  ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ แบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิด ตามมาตรา ๖๗๕ แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ให้ ใช้วัสดุหรือกระดาษแข็งสีขาว โดยมีข้อความตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

 ข้อความในแบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิดแนบท้ายประกาศตามวรรคหนึ่ง           

ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด�าหรือสีเข้ม ขนาดตัวอักษร ค�าว่า “ประกาศ” ให้มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 

๐.๖ เซนติเมตร ส่วนข้อความอื่นให้มีขนาดตัวอักษรความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๓ เซนติเมตร

 ให้โรงแรมระบจุ�านวนเงนิทีป่ระสงค์จะแสดงความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของผูเ้ข้าพกัตาม

ข้อ ๑.๒ ในแบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวต้องไม่

ต�่ากว่าห้าพันบาท

 ข้อ  ๔ ข้อความในแบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิดแนบท้ายประกาศนี้ โรงแรม          

จะจัดให้มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศก�ากับไว้ด้วยก็ได้

 หากจัดให้มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศต้องจัดพิมพ์ไว้ ใต้หรือท้ายข้อความภาษาไทย             

โดยมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและมองเห็นได้อย่างชัดเจน

 ข้อ ๕ การแสดงแบบเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้             

ให้จัดแสดงไว้ ในที่เปิดเผยและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณสถานที่ส�าหรับลงทะเบียน 

ผู้เข้าพักทุกแห่งและในห้องพักทุกห้อง 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 การจัดเอกสารแสดงข้อจ�ากัดความรับผิดตามวรรคหนึ่ง ในสถานที่อื่นเพิ่มเติมจากสถานที่           

ที่ก�าหนดให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโรงแรม โดยค�านึงถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้ผูเ้ข้าพักได้รับทราบอย่างทัว่ถึงในสทิธอินัพึงได้รับตามกฎหมาย หากทรัพย์สินทีน่�าพามาได้รับความ

เสียหายหรือสูญหายอันเกิดขึ้นในโรงแรม

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 สุจริต ปัจฉิมนันท์ 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ประธานกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต

ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป

และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

  โดยที่สมควรก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/รับโอน        

ใบอนญุาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์อืน่ และใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมเพ่ือให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔           

มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑  ค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  และค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ 

ทั่วไปให้ ใช้ค�าขอตามแบบที่ก�าหนดไว้ ดังนี้        

     (๑) ค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ ใช้แบบ ร.ร. ๑    

     (๒) ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ ใช้แบบ ร.ร. ๑/๑  

     (๓) ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ ใช้แบบ ร.ร. ๑/๒

     (๔) ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป ให้ ใช้แบบ ร.ร. ๑/๓

  ข้อ ๒ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ ใช้แบบ ร.ร. ๒ ท้ายประกาศนี้

  ข้อ ๓ ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ ใช้แบบ ร.ร. ๒ โดยมีค�าว่า “ใบแทน” 

ก�ากับไว้ที่ด้านหน้า

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

 อารีย์ วงศ์อารยะ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เขียนที.่..............................................................................

   วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ....................

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................................

  (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ......................อายุ..................ปี หมายเลขประจ�าตัวประชาชน

เลขที่                                 อยู่บ้านเลขที.่.............................หมู่ที่...........................

ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต...................................

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์..................................โทรศัพท.์................................โทรสาร..................................

  (๒) เป็นนิติบุคคลประเภท................................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เลขที.่...............................เมื่อวันที่.........................ณ...........................................................................................ส�านักงานแห่งใหญ่

ตั้งอยู่ที่..................เลขที.่....................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................

ต�าบล/แขวง...................................อ�าเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์......................

โทรศัพท.์.................................................โทรสาร...............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์.......................................

โดย (๑)...................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

โดย (๒)..................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

เป็นผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

 ๒. ข้าพเจ้าขอยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อขอ    

อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ชื่อว่า...............................................................................................................................................

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)............................................................................................................................................................................

เป็นโรงแรมประเภท.......................จ�านวนห้องพัก......................ห้อง อัตราค่าเช่าห้องพักต่�าสุด......................บาท

สูงสุด................................บาท สถานที่ตั้ง....................................................................................................................................................

เลขที.่..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................

อ�าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์......................................

โทรศัพท.์.................................................โทรสาร...............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์.......................................

แบบ ร.ร. ๑

เลขรับที.่.......................................

ลงวันที.่.........................................

ลงชื่อ...................................ผู้รับ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ตั้ง

  (๑) สถานที่ตั้ง    ในเขตบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  นอกเขต      

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

  (๒) ประเภทเอกสารสิทธิ ์  โฉนดทีด่นิ  น.ส. ๓ ก. / น.ส. ๓  ส.ค. ๑  อืน่ ๆ 

(ระบุ)......................จ�านวนเนื้อที่.....................ไร.่....................งาน.....................ตารางวา

  (๓) ลักษณะอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร    อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่   

 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารอื่น ๆ (ระบุ).....................มีพื้นที่ใช้สอยรวม......................ตารางเมตร

 ๔. พร้อมค�าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

ดังนี้

  (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือช่ือ            

รับรองส�าเนา จ�านวน..............................ชุด

  (๒) แบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบแบบแปลน  จ�านวน.......................ชุด

  (๓) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่ใกล้เคียง จ�านวน................ชุด

  (๔) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญาตให้ ใช้อาคาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผู้ซ่ึงได้รับอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร จ�านวน..........................ชุด

  (๕) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม         

หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์                   

ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น

  (๖) หนังสือรับรองการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรณีต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)

  (๗) ส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินที่จะใช้เป็น                

ที่ตั้งโรงแรม

  (๘) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ และผู้มีอ�านาจลงช่ือ

แทนนิติบุคคล   ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  ไม่เกินสามเดือน  จ�านวน.............................ฉบับ

(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม)

  (๙) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ�านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล

    (๑๐) อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖         

แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

    (ลงชื่อ).....................................................................ผู้ยื่นค�าขอ

     (.....................................................................)

ผลการพิจารณาของนายทะเบียน

  อนุญาต 

    ไม่อนุญาต เหตุผล.........................................................................................................................................................

    (ลงชื่อ).....................................................................นายทะเบียน   

     (.....................................................................)

        วันที.่.................................................................

หมายเหต ุ ๑. ให้ท�าเครื่องหมาย  3 หน้า    ที่ต้องการ

  ๒. กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นด�าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ�านาจติดอากรแสตมป์       

   พร้อมส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ และผู้รับ 

   มอบอ�านาจ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบ ร.ร. ๑/๑

เลขรับที.่.......................................

ลงวันที.่.........................................

ลงชื่อ...................................ผู้รับ

แบบค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เขียนที.่..............................................................................

   วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ....................

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................................

  (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ......................อายุ..................ปี หมายเลขประจ�าตัวประชาชน

เลขที่                                 อยู่บ้านเลขที.่.............................หมู่ที่...........................

ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต..................................

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์..................................โทรศัพท.์................................โทรสาร..................................

  (๒) เป็นนิติบุคคลประเภท................................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เลขที.่.................................เมื่อวันที่......................................................................ณ........................................................................................

ตั้งอยู่ที่..................เลขที.่....................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................

ต�าบล/แขวง...................................อ�าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์.....................

โทรศัพท.์.................................................โทรสาร...............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์.......................................

โดย (๑)...................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

โดย (๒)..................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

เป็นผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

 ๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

ตามใบอนุญาตเลขที่......................./........................โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า...................................................................................

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)............................................................................................................................................................................

เป็นโรงแรมประเภท...............................จ�านวนห้องพัก................................ห้อง สถานที่ตั้ง..................................................

เลขที.่..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................

อ�าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.์...................................

โทรศัพท.์.................................................โทรสาร...............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์.......................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๓. ข้าพเจ้าขอยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                 

เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ ๒

 ๔. พร้อมค�าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

  (๑) ส�าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที.่.........................................................

  (๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ย่ืนไว้ ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ผู้ขอต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

 ๓. อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

    (ลงชื่อ).....................................................................ผู้ยื่นค�าขอ

     (.....................................................................)

ผลการพิจารณาของนายทะเบียน

  อนุญาต 

    ไม่อนุญาต เหตุผล.........................................................................................................................................................

    (ลงชื่อ).....................................................................นายทะเบียน   

     (.....................................................................)

        วันที.่..................................................................

หมายเหต ุ ๑. ให้ท�าเครื่องหมาย  3  หน้า    ที่ต้องการ

  ๒. กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นด�าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ�านาจติดอากรแสตมป์       

   พร้อมส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ และผู้รับ 

   มอบอ�านาจ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบ ร.ร. ๑/๒

ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เขียนที.่..............................................................................

   วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ....................

 ๑. ข้าพเจ้า (ผู้ โอน).................................................................................................................................................................

  (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ......................อายุ..................ปี หมายเลขประจ�าตัวประชาชน

เลขที่                                 อยู่บ้านเลขที.่.............................หมู่ที่...........................

ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต..................................

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์..................................โทรศัพท.์................................โทรสาร..................................

  (๒) เป็นนิติบุคคลประเภท................................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เลขที.่............................................เมื่อวันที.่.........................................ณ..........................................................................................................

โดย (๑)...................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

โดย (๒)..................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

เป็นผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

 ๒. ข้าพเจ้า (ผู้รับโอน)...........................................................................................................................................................

  (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ......................อายุ..................ปี หมายเลขประจ�าตัวประชาชน

เลขที่                                            อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที่...........................

ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต...................................

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์..................................โทรศัพท.์................................โทรสาร..................................

  (๒) เป็นนิติบุคคลประเภท................................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เลขที.่............................................เมื่อวันที.่.........................................ณ..........................................................................................................

โดย (๑)...................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

โดย (๒)..................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

เป็นผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

เลขรับที.่.......................................

ลงวันที.่.........................................

ลงชื่อ...................................ผู้รับ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๓. ข้าพเจ้าขอยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                  

เพื่อขอ    โอนและรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม    รับโอนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เลขที.่..................................... 

โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า............................................................................................................................................................................    

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).............................................................................................................................................................................

เป็นโรงแรมประเภท...............................จ�านวนห้องพัก.........................ห้อง สถานที่ตั้ง.........................................................

เลขที.่..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................

อ�าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.์...................................

โทรศัพท.์.................................................โทรสาร...............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์.......................................

 ๔. พร้อมค�าขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ดังนี้

  (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที.่............................................

  (๒) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือช่ือ               

รับรองส�าเนา จ�านวน.......................................ชุด

  (๓) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม          

หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์                 

ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น

  (๔) ส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้ง

โรงแรม

  (๕) ส�าเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ

วัตุประสงค์ ที่ตั้งส�านักงาน และผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน

  (๖) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ�านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล

  (๗) อื่น (ระบุ).....................................................................................................................................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๕. ข้าพเจ้าผู้รับโอนขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖         

แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

    (ลงชื่อ).....................................................................ผู้ โอน

     (.....................................................................)

    (ลงชื่อ).....................................................................ผู้รับโอน

     (.....................................................................)

ผลการพิจารณาของนายทะเบียน

  อนุญาต 

    ไม่อนุญาต เหตุผล...........................................................................................................................................................

    (ลงชื่อ).....................................................................นายทะเบียน   

     (.....................................................................)

        วันที.่.................................................................

หมายเหต ุ ๑. ให้ท�าเครื่องหมาย  3 หน้า    ที่ต้องการ

  ๒. กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นด�าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ�านาจติดอากรแสตมป์       

   พร้อมส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ และผู้รับ 

   มอบอ�านาจ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบ ร.ร. ๑/๓

เลขรับที.่.......................................

ลงวันที.่.........................................

ลงชื่อ...................................ผู้รับ

แบบค�าขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป

เขียนที.่..............................................................................

   วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ....................

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................................

  (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ......................อายุ..................ปี หมายเลขประจ�าตัวประชาชน

เลขที่                                 อยู่บ้านเลขที.่.............................หมู่ที่...........................

ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต...................................

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์..................................โทรศัพท.์................................โทรสาร..................................

  (๒) เป็นนิติบุคคลประเภท................................................................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เลขที.่................................เมื่อวันที.่...............................ณ................................................................................................................................

โดย (๑)...................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

โดย (๒)..................................................................................................................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน

เป็นผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

 ๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

ตามใบอนุญาตเลขที่......................./........................โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า...................................................................................

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)............................................................................................................................................................................

เป็นโรงแรมประเภท...............................จ�านวนห้องพัก................................ห้อง สถานที่ตั้ง..................................................

เลขที.่..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................

อ�าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.์...................................

โทรศัพท.์.................................................โทรสาร...............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์.......................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๓. ข้าพเจ้าขอยื่นค�าขอ/แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม       

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี.้...........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 ๔. พร้อมค�าขอนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  มาเพ่ือประกอบการพจิารณา ดงันี้

  (๑) ส�าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที.่...............................................

  (๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ย่ืนไว้ ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ผู้ขอต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

  (๓) อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................................

    (ลงชื่อ).....................................................................ผู้ยื่นค�าขอ   

     (.....................................................................)

ผลการพิจารณาของนายทะเบียน

  อนุญาต 

    ไม่อนุญาต เหตุผล...........................................................................................................................................................

    (ลงชื่อ).....................................................................นายทะเบียน   

     (.....................................................................)

        วันที.่.................................................................

หมายเหต ุ ๑. ให้ท�าเครื่องหมาย  3 หน้า    ที่ต้องการ

  ๒. กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นด�าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ�านาจติดอากรแสตมป์       

   พร้อมส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ และผู้รับ 

   มอบอ�านาจ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบ ร.ร. ๒

ทะเบียนเลขที.่.........................................

ใบอนุญาตเลขที่.....................................

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า.............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม                

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....................................................................................................................................................................

โรงแรมประเภท....................................................................................................................จ�านวนห้องพัก................................ห้อง

สถานที่ตั้ง..............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

ตั้งแต่วันที.่..................เดือน.....................................พ.ศ...............ถึง วันที.่................เดือน.....................................พ.ศ................

            ออกให้ ณ วันที.่................เดือน.....................................พ.ศ................

            นายทะเบียน

              ประทับตราประจ�าต�าแหน่งเป็นส�าคัญ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ค�าเตือน

(๑) ใบอนญุาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมทีร่ะบช่ืุอไว้ในใบอนญุาตเท่านัน้ โดยให้แสดงใบอนญุาตไว้ในทีเ่ปิดเผย   

 และเห็นได้โดยง่าย

(๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระท�าการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้อง 

 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ 

 กระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ด�าเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม 

 อันดีของประชาชน

(๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระท�าการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกด�าเนินคดีอาญา 

 หรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอ�านาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาต  

 หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

(๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  หากยื่นค�าขอไม่ทันตามก�าหนดดังกล่าว 

 ให้ยื่นได้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องช�าระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐  

 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นก�าหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอช�าระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

 โดยที่สมควรก�าหนดแบบค�าขอช�าระค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม           

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม          

หลกัเกณฑ์และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงออกตาม 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์               

และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการปกครอง            

 จึงประกาศก�าหนดแบบค�าขอช�าระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                  

ท้ายประกาศนี้

             ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

            วิชัย ศรีขวัญ

            อธิบดีกรมการปกครอง
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบค�าขอช�าระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

เขียนที.่..........................................................

วันที.่...............เดือน....................................พ.ศ......................

เรียน  นายทะเบียนโรงแรม..............................................................

 ๑. ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................................

หมายเลขประจ�าตัวประชาชนเลขที.่.......................................อยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่..............................

ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต...................................

จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์...................ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใบอนุญาตเลขที.่.............../.................ลงวันที.่..........เดือน.........................................พ.ศ...............

โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า...................................................................................................................................................................................

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)............................................................................................................................................................................

เป็นโรงแรมประเภท........................จ�านวนห้องพัก........................ห้อง สถานที่ตั้ง.................................................................

เลขที.่...............หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................

อ�าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์........................................

 ๒. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอช�าระค่าธรรมเนยีมตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ดังนี้

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรม ประเภทที.่............   เป็นเงิน.....................บาท

  ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตโรงแรม ประเภทที.่............ เป็นเงิน.....................บาท

  ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ประจ�าป.ี..............      จ�านวนห้องพัก...................ห้อง 

เป็นเงิน.....................บาท

  ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต    เป็นเงิน.....................บาท

 ๓. พร้อมค�าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

  (๑) ส�าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที.่............../...........................

  (๒) อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................

 ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

  

                              (ลงช่ือ)................................................................ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

   (................................................................)

หมายเหต ุ ๑. ให้ท�าเครื่องหมาย  3 หน้า    ที่ต้องการ



กฎหมายโรงแรม 59

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม
๑

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                      

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓                     

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ผู้ ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ร.ร. ๑ 

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนญุาต ค�าขอต่ออายุใบอนญุาต ค�าขอ

โอน/รับโอนใบอนุญาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐานดังต่อไปนี้

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน

 (๒) แบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบแบบแปลน

 (๓) แผนที่แสดงบริเวณและสถานที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่ใกล้เคียง

 (๔) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญาตให้ ใช้อาคาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผู้ซ่ึงได้รับ      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในกรณทีีอ่ยูน่อกเขตควบคมุ

อาคาร

 (๕) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม           

หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์                    

ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น

 

 ๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง /หน้า ๔๗/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 (๖) หนังสือรับรองการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (กรณต้ีองจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)

 (๗) ส�าเนาหนงัสือส�าคญัแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธคิรอบครองในทีด่นิทีจ่ะใช้เป็นทีต่ัง้โรงแรม

 (๘) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ ช่ือผู ้เป็นหุ ้นส่วน                  

ผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน

ของบุคคลดังกล่าว

 (๙) หนังสือแต่งตั้งผู ้แทนนิติบุคคลซ่ึงต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ�านาจลงนาม    

ผูกพันนิติบุคคล

 เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบ

ความถูกต้องให้ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของค�าขอ  หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นต้องใช้

ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอรับ          

ใบอนุญาตทราบภายในห้าวันนับแต่วันย่ืนค�าขอ พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข 

หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียน

คืนค�าขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต

 กรณผีูข้อรับใบอนญุาตยนืยนัความถูกต้อง หรือความครบถ้วน หรือความสมบรูณ์ของเอกสาร

แล้วให้นายทะเบียนด�าเนินการต่อไป

 การยื่นเอกสารตาม (๔) และ (๖) นั้น ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอาจยื่นค�าขอ         

ตามแบบที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นก�าหนดต่อนายทะเบียนพร้อมกับการย่ืนค�าขอก็ได้ กรณีเช่นนี้                          

ให้นายทะเบียนส่งแบบค�าขอดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา

ด�าเนินการ และให้นายทะเบียนรอการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไว้ก่อนจนกว่า 

จะได้รับผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้ถือว่าค�าขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นค�าขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น           

โดยให้น�าความในวรรคนี้มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวด้วย

 ข้อ ๒ การยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

 (๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่การปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่       

ที่โรงแรมตั้งอยู่
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้อ  ๓ เมื่อนายทะเบียนได้รับเร่ืองการขออนุญาตจากส�านักการสอบสวนและนิติการ          

หรือที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่ท�าการปกครองก่ิงอ�าเภอ แล้วแต่กรณี นายทะเบียนอาจแจ้ง         

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                    

ไปด�าเนินการตรวจโรงแรมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้เสร็จส้ินภายใน

ย่ีสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอจากส�านักการสอบสวนและนิติการ หรือที่ท�าการปกครองอ�าเภอหรือ

ที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี และให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอความเห็น

ต่อนายทะเบียนโรงแรมเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ข้อ ๔ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม

 (๑) กรณผีูข้อรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมขาดคณุสมบัต ิหรือมลีกัษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๖

 (๒) กรณทีีผู่ข้อรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมเป็นคนต่างด้าวขาดคณุสมบตั ิหรือมลีกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 (๓) อาคารหรือสถานทีต่ัง้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม

 (๔) ที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงแรมผู้ขออนุญาตไม่เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ หรือไม่มีสิทธิ

ครอบครองหรือไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารดังกล่าว เช่น สิทธิในการเช่า การยินยอม         

ให้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

 (๕) อาคารทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร ก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 (๖) เหตุส�าคัญอย่างอื่น ๆ ที่ปรากฏชัดท�าให้ไม่สมควรประกอบธุรกิจโรงแรม 

 ข้อ ๕ กรณีที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุที่ไม่สมควรอนุญาต ให้นายทะเบียน               

แจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกค�าส่ัง 

และเมื่อออกค�าสั่งแล้วให้แจ้งค�าสั่งและแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ค�าสั่งให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย

 ข้อ ๖ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ ใช้แบบ ร.ร. ๒ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาตค�าขอ         

หรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้อ ๗ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย          

ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระส�าคัญให้ยื่นค�าขอตามแบบ ร.ร. ๑/๓ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาตค�าขอ       

หรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีร่ะบไุว้ ในแบบค�าขอต่อนายทะเบยีนท้องทีท่ีโ่รงแรมตัง้อยู่

 ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ ใช้แบบ ร.ร. ๒ ตามที่ก�าหนดไว้ท้ายประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/รับโอน 

ใบอนุญาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม            

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ระบุข้อความว่า “ใบแทน” ก�าหนดไว้ที่ด้านหน้า          

เหนือตราครุฑของแบบดังกล่าวด้วย

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

           ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
๑

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม               

พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓                       

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ                    

แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมผู้ ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต             

ให้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมตามแบบ ร.ร. ๑/๑ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาตค�าขอ          

หรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่เสียก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุพร้อมส�าเนา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ยื่นไว้เดิม นายทะเบียนอาจขอเอกสาร       

หลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาได้

 เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง    

ให้ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของค�าขอ หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบการ

พิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอทราบภายในห้าวัน

ท�าการนับแต่วันยื่นค�าขอ พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอแก้ไข หากพ้นก�าหนดระยะเวลา                  

ดังกล่าวแล้วผู้ขอไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนคืนค�าขอแก่ผู้ขอ

 ข้อ ๒ การยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

 (๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอหรือที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่ 

ที่โรงแรมตั้งอยู่

 
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๔ ง /หน้า ๓๙/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓



กฎหมายโรงแรม64

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้อ ๓ เมื่อนายทะเบียนได้รับเร่ืองการขอต่ออายุใบอนุญาตจากส�านักการสอบสวน        

และนิติการ กรมการปกครองหรือท่ีท�าการปกครองอ�าเภอหรือที่ท�าการปกครองก่ิงอ�าเภอ                    

นายทะเบียนอาจแจ้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปด�าเนินการตรวจโรงแรมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม           

ให้เสร็จส้ินภายในยี่สิบวันนับแต่วันได้รับเร่ืองการขอต่ออายุใบอนุญาตจากส�านักการสอบสวนและ

นิติการ กรมการปกครอง หรือที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่ที่โรงแรม

ตั้งอยู่แล้วแต่กรณี และให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาต่อไป

 ข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโรงแรมตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พิจารณากล่ันกรองตรวจหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมแล้ว หากเห็นว่าจะต้องมี

การปรับปรุงแก้ไข ให้น�าเสนอนายทะเบียนเพ่ือให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการธุรกิจ

โรงแรมปรับปรุงแก้ไข โดยมกี�าหนดเวลาให้ตามสมควร หากผูป้ระกอบกิจการธุรกิจโรงแรมไม่ปรับปรุง

แก้ไขตามก�าหนดเวลา ให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งไม่อนุญาต

 ข้อ ๕ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นายทะเบียนพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรม

 (๑) ผูข้อรับใบอนญุาตขาดคณุสมบตัหิรือมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

 (๒) ผู ้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นผู ้ต้องห้ามประกอบธุรกิจโรงแรม            

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 (๓) อาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

 (๔) เหตุส�าคัญอย่างอื่น ๆ ที่ปรากฏชัดท�าให้ไม่สมควรประกอบธุรกิจโรงแรม

 ข้อ ๖ เมือ่นายทะเบยีนได้รับค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมพร้อมความเหน็

ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗          

แล้วให้นายทะเบยีนพิจารณาอนญุาต หรือไม่อนญุาตตามค�าขอ ในกรณอีนญุาตให้แจ้งผลให้ผูป้ระกอบ

ธุรกิจโรงแรมทราบเพื่อมารับใบอนุญาตและช�าระค่าธรรมเนียมโดยเร็ว กรณีที่นายทะเบียนพิจารณา

เห็นว่ามีเหตุสมควรไม่อนุญาตให้นายทะเบียนแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ             

เพ่ือให้ผูข้อโต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานของตนภายในสบิห้าวัน นบัแต่วันที่ได้รับหนงัสือแจ้งก่อนออกค�าส่ัง 

เมื่อออกค�าสั่งแล้วให้แจ้งค�าสั่งและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค�าสั่งให้ผู้ขอทราบด้วย

                ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

              ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



กฎหมายโรงแรม 65

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม

เพิ่มหรือลดจ�านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม
๑

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม                     

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมประสงค์ขออนุญาต

เปลี่ยนแปลงประเภท เพิ่มหรือลดจ�านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนช่ือของโรงแรมให้ยื่นค�าขอ/                    

แจ้งความประสงค์ทัว่ไป ตามแบบ ร.ร. ๑/๓ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองก�าหนดแบบค�าขอรับ

ใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป 

และใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบยีน ณ ท้องที่

ที่โรงแรมตั้งอยู่

 เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง            

ให้ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของค�าขอ หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบการ

พิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอทราบภายในห้าวัน

ท�าการนบัแต่วันย่ืนค�าขอ พร้อมทัง้ก�าหนดระยะเวลาให้ผูข้อแก้ไข หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว

ผู้ขอไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนคืนค�าขอแก่ผู้ขอ

 กรณีผู้ขอยืนยันความถูกต้อง หรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว           

ให้นายทะเบียนด�าเนินการต่อไป

 
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๔ ง /หน้า ๓๗/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓



กฎหมายโรงแรม66

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้อ ๒ การยื่นค�าขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

 (๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่ 

ที่โรงแรมตั้งอยู่

 ข้อ ๓ การยื่นขออนุญาตเก่ียวกับการด�าเนินกิจการโรงแรมดังกล่าวในข้อ ๑ ให้เจ้าของ     

ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการโรงแรมหรือผู้ได้รับมอบอ�านาจกฎหมายเป็นผู้ยื่นค�าขอได้

 ข้อ ๔ กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภท เพ่ิมหรือลดจ�านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนช่ือ

โรงแรม ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลในค�าขออนุญาต             

และกรณีอนุญาตให้สลักหลังไว้ ในใบอนุญาตด้วย

 ข้อ ๕ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาต

 (๑) อาคารหรือสถานทีต่ัง้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

 (๒) ที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงแรมผู ้ขอไม่เป็นผู ้ถือกรรมสิทธิ์ หรือไม่มีสิทธิ           

ครอบครองหรือไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารดังกล่าว เช่น สิทธิในการเช่า การยินยอม        

ให้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

 (๓) อาคารทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมาย             

ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วย        

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 (๔) เหตุส�าคัญอย่างอื่น ๆ ที่ปรากฏชัดท�าให้ไม่สมควรประกอบธุรกิจโรงแรม

 ข้อ ๖ กรณีที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุที่ไม่สมควรอนุญาต ให้นายทะเบียน        

แจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ขอทราบ เพื่อให้ผู้ขอโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ได้รับหนงัสือแจ้งก่อนออกค�าสัง่ และเมือ่ออกค�าส่ังแล้วให้แจ้งค�าส่ังและแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์

ค�าสั่งให้ผู้ขอทราบด้วย

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

    ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



กฎหมายโรงแรม 67

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอน

และการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
๑

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง          

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี                    

ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ  ๑ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมผู้ ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตให้ยื่น 

ค�าขอโอน/รับโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามแบบ ร.ร. ๑/๒ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/รับโอนใบอนุญาต               

ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

 (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ โอน

 (๒) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ โอนและผู้รับโอน

 (๓) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม              

หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์                         

ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่นของผู้รับโอน

 (๔) ส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงแรม

 (๕) ส�าเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ

วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส�านักงานและผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบันของผู้ โอนและ         

ผู้รับโอน

 (๖)  หนงัสือแต่งตัง้ผูแ้ทนนติบิคุคลซ่ึงต้องเป็นกรรมการหรือบคุคลผูม้อี�านาจลงนามผกูพัน

นิติบุคคล

 
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๔ ง /หน้า ๓๒/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง          

ให้ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของค�าขอ หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบการ

พิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอทราบภายใน               

ห้าวันท�าการนับแต่วันยื่นค�าขอ พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอแก้ไข หากพ้นก�าหนดระยะเวลา           

ดังกล่าวแล้วผู้ขอไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนคืนค�าขอแก่ผู้ขอ

 กรณีผู้ขอยืนยันความถูกต้อง หรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว           

ให้นายทะเบียนด�าเนินการต่อไป

 ข้อ ๒ การยืน่ค�าขอโอน/รับโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยืน่ ณ สถานที่ดิงัต่อไปนี้

 (๑) ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

 (๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่                  

ที่โรงแรมตั้งอยู่

 ข้อ ๓ เมื่อนายทะเบียนได้รับเร่ืองการขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม        

จากส�านักการสอบสวนและนิติการ หรือที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่ท�าการปกครองก่ิงอ�าเภอ          

แล้วแต่กรณ ีนายทะเบยีนอาจแจ้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการด�าเนนิการตามพระราชบัญญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปด�าเนนิการตรวจโรงแรมตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

ให้เสร็จส้ินภายในย่ีสิบวันนบัแต่วันได้รับค�าขอจากส�านกัการสอบสวนและนติกิารหรือทีท่�าการปกครองอ�าเภอ 

หรือที่ท�าการปกครองก่ิงอ�าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี และให้รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมเสนอ

ความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ข้อ ๔ ในกรณดีงัต่อไปนี้ให้นายทะเบยีนพิจารณาไม่อนญุาตให้โอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจ

โรงแรม

 (๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

 (๒) ผู ้ขอรับโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลต้องห้ามประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย                  

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 (๓) เหตุส�าคัญอย่างอื่น ๆ ที่ปรากฏชัดท�าให้ไม่สมควรประกอบธุรกิจโรงแรม

 ข้อ ๕ กรณีที่นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอน          

กรณทีีน่ายทะเบยีนพิจารณาเหน็ว่ามเีหตสุมควรไม่อนญุาตให้นายทะเบยีนแจ้งเหตดุงักล่าว ให้ผูข้อทราบ 

เพื่อให้ผู้ขอโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งก่อนออก

ค�าสั่งและเมื่อออกค�าสั่งแล้ว ให้แจ้งค�าสั่งและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค�าสั่งให้ผู้ขอทราบด้วย

            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

        ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาต

ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย
๑

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ                  

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้ ใดประสงค์จะด�าเนินธุรกิจโรงแรมต่อจากผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมที่ถึงแก่ความตายให้ยื่นค�าขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไป ตามแบบ ร.ร. ๑/๓ ท้ายประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน/                

รับโอนใบอนุญาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม     

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐานดังต่อไปนี้

 (๑) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 (๒) หลักฐานแสดงความเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

 (๓) การรับมรดกแทนที่กันเฉพาะเหตุสาบสูญ จะต้องมีค�าสั่งศาลมาแสดงด้วย

 (๔)  เอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้ ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)

 เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง       

ให้ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของค�าขอ หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบการ

พิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอทราบภายในห้าวัน

ท�าการนบัแต่วันย่ืนค�าขอ พร้อมทัง้ก�าหนดระยะเวลาให้ผูข้อแก้ไข หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว 

ผู้ขอไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนคืนค�าขอแก่ผู้ขอ

 กรณีผู้ขอยืนยันความถูกต้อง หรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว           

ให้นายทะเบียนด�าเนินการต่อไป

 ๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๔ ง /หน้า ๓๔/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้อ ๒ การยื่นค�าขอรับโอนใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื่น           

ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

 (๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องที่

ที่โรงแรมตั้งอยู่

 ข้อ  ๓ การขอรับโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้เยาว์ บคุคลวิกลจริตหรือบคุคล

ผู้ไม่สามารถจะจัดการงานของตนเองได้ ต้องยื่นหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยความสามารถของบุคคลก่อนแล้ว

 ข้อ ๔ การสละมรดกจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือได้ท�าสัญญาประนีประนอม           

ยอมความ มายื่นต่อนายทะเบียน

 ข้อ ๕ ให้ส�านักการสอบสวนและนิติการ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือที่ท�าการปกครอง

กิ่งอ�าเภอตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นค�าขอ ดังนี้

 (๑) หลักฐานแสดงความเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

 (๒) การรับมรดกแทนที่กันเฉพาะเหตุสาบสูญ จะต้องมีค�าสั่งศาลมาแสดงด้วย

 ข้อ ๖ ในกรณดีงัต่อไปนี้ให้นายทะเบยีนพิจารณาไม่อนญุาตให้รับโอนใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรม

 (๑) ผู้จัดการมรดก หรือทายาทขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่ง

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

 (๒) ผูข้อรับโอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมเป็นคนต่างด้าวขาดคณุสมบตัหิรือมลีกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 (๓) กรณย่ืีนค�าขอต่อนายทะเบยีนเกินหนึง่ร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันทีผู่ป้ระกอบธรุกิจโรงแรม

ถึงแก่ความตาย

 (๔) เหตุส�าคัญอย่างอื่น ๆ ที่ปรากฏชัดท�าให้ไม่สมควรประกอบธุรกิจโรงแรม

 ข้อ ๗ เมื่อส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หรือที่ท�าการปกครองอ�าเภอ 

หรือที่ท�าการปกครองก่ิงอ�าเภอได้รับเร่ืองการขอรับมรดกจะประกอบธุรกิจโรงแรมให้ตรวจสอบ        

ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมแล้วให้น�าเสนอนายทะเบียน          

เพื่อพิจารณาต่อไป
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 เมื่อนายทะเบียนได้รับเร่ืองการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจาก                 

ส�านกัการสอบสวนและนติกิาร หรือท่ีท�าการปกครองอ�าเภอ หรือทีท่�าการปกครองก่ิงอ�าเภอ แล้วแต่กรณ ี

นายทะเบียนอาจแจ้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปด�าเนินการตรวจโรงแรมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมให้เสร็จสิ้น

ภายในยี่สิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอจากส�านักการสอบสวนและนิติการ หรือที่ท�าการปกครองอ�าเภอ 

หรือที่ท�าการปกครองก่ิงอ�าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี และให้รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมเสนอ

ความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 กรณีที่นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ผู ้ขออนุญาต                           

กรณทีีน่ายทะเบยีนพิจารณาเหน็ว่ามเีหตสุมควรไม่อนญุาตให้นายทะเบยีนแจ้งเหตดุงักล่าวให้ผูข้อทราบ       

เพ่ือให้ผู้ขอโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งก่อน         

วันออกค�าสั่งและเมื่อออกค�าสั่งแล้วให้แจ้งค�าสั่งและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค�าสั่งให้ผู้ขอทราบด้วย

                ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

              ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



กฎหมายโรงแรม72

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลกิกิจการธุรกิจโรงแรม
๑

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ                     

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย                   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมใดประสงค์จะขอเลกิกิจการประกอบธรุกิจโรงแรมระหว่าง

อายุใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาตหมดอายุให้ยื่นค�าขอ/แจ้งความประสงค์ทั่วไปตามแบบ ร.ร. ๑/๓ 

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาตค�าขอต่ออายุใบอนุญาต         

ค�าขอโอน/รับโอนใบอนญุาต ค�าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทัว่ไป และใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ทราบล่วงหน้า              

ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเลิกกิจการ พร้อมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 ข้อ ๒ การยื่นค�าขอเลิกการประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

 (๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ หรือ ที่ท�าการปกครองกิ่งอ�าเภอท้องท่ี

ที่โรงแรมตั้งอยู่

 ข้อ ๓ การอนุญาตให้เลิกการประกอบธุรกิจโรงแรมให้นายทะเบียนประทับตรายกเลิก     

ไว้ด้านหน้าใบอนุญาต พร้อมลงลายมือชื่อก�ากับและประทับตราประจ�าต�าแหน่ง

               ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

              ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 ๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๔ ง /หน้า ๔๒/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓



กฎหมายโรงแรม 73

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
๑

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ               

แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอความคิดเห็นในการส่ังพักใช้ ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 (๑) รองอธิบดีกรมการปกครอง  เป็นประธานกรรมการ

  ที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย

 (๒) ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ

 (๓) ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ

 (๔) ผู้อ�านวยการส�านัการสอบสวนและนิติการ  เป็นกรรมการ

  กรมการปกครอง

 (๕)  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ

 (๖) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ

 (๗) ผู้อ�านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓  เป็นกรรมการและเลขานุการ

  ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

 (๘) หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 

  ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

 ให้คณะกรรมการท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและแจ้งเสนอความเห็นในการส่ังพักใช้            

ใบอนุญาตต่อนายทะเบียน

 
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๔ ง /หน้า ๔๓/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นในการส่ังพักใช้ ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดอื่นประกอบด้วย

 (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ

  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  

 (๒) ปลัดจังหวัด  เป็นกรรมการ

 (๓) อัยการจังหวัด  เป็นกรรมการ

 (๔) ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด  เป็นกรรมการ

 (๕) นายอ�าเภอท้องที่ที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่  เป็นกรรมการ

 (๖) นายกเทศมนตรี หรือ  เป็นกรรมการ

  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

  หรือนายกเมืองพัทยาที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่แล้วแต่กรณี

 (๗) ผู้แทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นกรรมการ

  ที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

 (๘) จ่าจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ

 (๙) ผู้ช่วยจ่าจังหวัด  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ให้คณะกรรมการท�าหน้าทีพิ่จารณากลัน่กรอง และเสนอความเหน็ในการส่ังพักใช้ใบอนญุาต

ต่อนายทะเบียน

 ข้อ ๓ การส่ังพักใช้ใบอนญุาตให้ประกอบธรุกิจโรงแรมให้พิจารณาจากความผดิที่ได้กระท�า

ภายในก�าหนดอายุใบอนุญาต และจะสั่งพักใช้ ใบอนุญาตได้โดยมีก�าหนดระยะเวลาในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณทีีผู่ป้ระกอบธรุกิจโรงแรม หรือผูจ้ดัการไม่ระงับการกระท�าหรือด�าเนนิการแก้ไข

ตามค�าส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                   

ซ่ึงนายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด ซ่ึงต้องไม่เกิน

สามสิบวัน แต่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าเตือน กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑)           

ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

 ครั้งที่  ๑   มีก�าหนด  ๑๐ วัน

 ครั้งที่  ๒   มีก�าหนด  ๑๕ วัน

 ครั้งที่  ๓   มีก�าหนด  ๑๕  วัน

 ครั้งที่ ๔   มีก�าหนด  ๑๕  วัน
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 (๒) ในกรณทีีผู่ป้ระกอบธุรกิจโรงแรม หรือผูจ้ดัการไม่ระงบัการกระท�าหรือด�าเนนิการแก้ไข

ตามค�าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗         

ซึ่งนายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด ซึ่งต้องไม่เกิน

สามสิบวัน แต่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าเตือน กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือหลักเกณฑ์

ดังนี้

 ครั้งที่  ๑  มีก�าหนด  ๕ วัน

 ครั้งที่  ๒  มีก�าหนด  ๑๐  วัน

 ครั้งที่  ๓  มีก�าหนด  ๑๕  วัน

 ครั้งที่  ๔  มีก�าหนด  ๑๕  วัน

 ข้อ ๔ การเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาส่ังพักใช้ ใบอนุญาตโรงแรมจะต้องมีบันทึกการสอบสวน

และพยานหลักฐานแน่ชัดเสนอเป็นหลักฐาน ซึ่งต้องประกอบด้วย

 (๑) ส�าเนาค�าให้การของผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และพยานส�าคัญ

 (๒) รายงานพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นอย่างไร

 (๓) ผู้ถูกกล่าวหามีประวัติต้องโทษหรือไม่ ข้อหาใด

 (๔) ส�าเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี)

 (๕) กรณีเป็นคดีที่เจ ้าพนักงานผู ้มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้ และผู ้ถูกกล่าวหา                

ให้การรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ส�าเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับ               

ไว้เป็นหลักฐาน

 (๖) กรณีคดีอยู่ในอ�านาจศาลแขวง และผู้ต้องหาให้การรับสารภาพให้ส�าเนาค�าพิพากษา

ไว้เป็นหลักฐานแทน

 (๗) หลักฐานเกี่ยวกับโทษปรับทางปกครอง (ถ้ามี)

 ข้อ ๕ การออกค�าสั่งพักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้นายทะเบียนแจ้งข้อเท็จจริง

อย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมทราบเพ่ือให้ โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน              

ก่อนออกค�าสัง่ และเมือ่ออกค�าส่ังแล้ว ให้แจ้งค�าส่ังและแจ้งสทิธใินการอทุธรณ์ค�าส่ังให้ผูข้ออนญุาต

ทราบด้วย
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 ข้อ ๖ การแจ้งค�าสั่งและการบังคับตามค�าส่ังพักใช้ ใบอนุญาต เมื่อนายทะเบียนมีค�าสั่ง          

ให้พักใช้ ใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้อ�านวยการส�านักการสอบสวนและนิติการ และนายอ�าเภอท้องที่                   

หรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี ด�าเนินการดังนี้

 (๑) ส่งค�าส่ังให้แก่โรงแรมที่ถูกพักใช้ ใบอนุญาต โดยท�าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์         

ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ณ โรงแรมที่บุคคลดังกล่าวประกอบธุรกิจและให้ถือว่า

ผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมได้ทราบค�าส่ังนัน้แล้วเมือ่ครบก�าหนดเจด็วันนบัแต่วันส่ง เว้นแต่จะมกีารพิสูจน์

ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

 (๒) ให้โรงแรมหยุดด�าเนินกิจการภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง

 (๓) ให้ส�าเนาค�าสั่งพักใช้ ใบอนุญาตปิดไว้หน้าโรงแรมโดยเปิดเผย

            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

             ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                     

อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธแิละเสรีภาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระท�าได้ 

โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ          

ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครองไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ในประกาศนี้

 “การพิจารณาโทษทางปกครอง” หมายความว่า การด�าเนินการที่เก่ียวกับการพิจารณา         

โทษปรับทางปกครอง

 “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงแรม

 “ค่าปรับ” หมายความว่า เงินค่าปรับทางปกครองที่นายทะเบียนสั่งให้ผู้กระท�าการฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมช�าระให้แก่นายทะเบียน

หมวด ๑ 

บททั่วไป

 ข้อ ๒ ในการพิจารณาและมีค�าส่ังลงโทษปรับทางปกครอง การอุทธรณ์ การพิจารณา        

อุทธรณ์ค�าส่ังดังกล่าว หากประกาศนี้หรือกฎหมายว่าด้วยโรงแรมมิได้ก�าหนดไว้ ให้น�ากฎหมาย           

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ ๓ การแจ้งข้อกล่าวหา ก�าหนดวันนัด ค�าส่ังลงโทษทางปกครอง ผลการพิจารณา 

อุทธรณ์ หรือการแจ้งอย่างอื่นตามประกาศนี้ให้ท�าเป็นหนังสือ

 ข้อ ๔ การเสนอเร่ืองในการก�าหนดโทษทางปกครองต่อนายทะเบียนโรงแรม ส�าหรับ

กรุงเทพมหานคร ให้ส�านกัการสอบสวนและนติกิาร กรมการปกครองเป็นผูเ้สนอเร่ือง ส�าหรับจงัหวัดอืน่          

ให้อ�าเภอหรือก่ิงอ�าเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่เป็นผู้เสนอเร่ือง โดยให้ด�าเนินการรวบรวมตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานสรุปเร่ืองแล้วท�าความเห็นเสนอนายทะเบียนโรงแรม เพื่อพิจารณาส่ังการ
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หมวด ๒

การพิจารณาโทษทางปกครอง

 ข้อ ๕ เมือ่ปรากฏเหตอุนัควรเช่ือได้ว่าบคุคลใดกระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงแรมที่บัญญัติให้มีโทษปรับทางปกครอง ให้นายทะเบียนด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง      

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 ข้อ ๖ ให้นายทะเบยีนพิจารณาพยานหลกัฐานทีเ่หน็ว่าเป็นประโยชน์แก่การพิสูจน์ข้อเทจ็จริง

โดยมีอ�านาจด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

 (๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค�าช้ีแจง หรือความเห็นของผู้เช่ียวชาญ เว้นแต่นายทะเบียน  

เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ�าเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา

 (๓) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) ออกไปตรวจสถานที่หรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดออกไปตรวจสถานที่ 

 ข้อ ๗ การพจิารณาโทษทางปกครองจะต้องมบีนัทกึการสอบสวนและพยานหลกัฐานเสนอ

เป็นหลักฐาน ประกอบด้วย 

 (๑) บนัทกึค�าให้การของผูก้ล่าวหา ผูถู้กกล่าวหา และพยานส�าคญั 

 (๒) รายงานพฤตกิารณ์ของผูถู้กกล่าวหา 

 (๓) ส�าเนาบันทึกการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) 

 (๔) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด (ถ้ามี) 

 แบบบันทึกการสอบสวนให้เป็นไปตาม แบบ คป. ๑ - ๓ ท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๘ ก่อนมีค�าส่ังลงโทษปรับให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งผู้ที่จะถูกลงโทษมีโอกาส              

ทีจ่ะทราบข้อเทจ็จริงอย่างเพียงพอและมโีอกาสโต้แย้งแสดงหลกัฐานของตนถึงเหตทุีจ่ะใช้เป็นเหตผุล 

ในการออกค�าสั่งทางปกครอง

 ความในวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่นายทะเบียนจะเห็นสมควร 

ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

 (๑)  เมือ่มคีวามจ�าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิน่ช้าไปจะก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง 

แก่ผู้หนึ่งผู้ ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

 (๒) เมื่อจะมีผลท�าให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก�าหนดไว้ ในการท�าค�าสั่งทางปกครอง 

ต้องล่าช้าออกไป

 (๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ ให้ไว้ ในค�าขอ ค�าให้การหรือค�าแถลง 

 (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท�าได้ 

 (๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 

 (๖) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

 ห้ามมิให้นายทะเบียนให้ โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง       

ต่อประโยชน์สาธารณะ
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หมวด ๓ 

การก�าหนดโทษทางปกครอง

 ข้อ ๙ ในการก�าหนดโทษทางปกครอง นายทะเบียนต้องค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 (๑) พฤติการณ์แห่งความผิดโดยทั่วไปให้พิจารณาจาก

  ก. ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

  ข. พฤติการณ์แห่งความผิดเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ กฎกระทรวง 

ประกาศค�าสั่งอันเป็นสาระส�าคัญ

  ค. ประโยชน์ที่ผู้กระท�าผิดหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระท�าผิดหรือบุคคลอื่นได้รับ 

หรือจะได้รับจากการกระท�านั้น

 (๒) ความเสียหายทีเ่กิดจากการกระท�านัน้ให้พิจารณาจาก 

  ก. ระดบัความเสียหายทีเ่กิดข้ึนนัน้เป็นความเสยีหายทีก่ระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

  ข. ระดบัของความเสยีหายทีเ่กิดข้ึนต่อผูม้าใช้บริการหรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 

  ค. การเยยีวยาหรือบรรเทาความเสียหาย หรือการด�าเนนิการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ 

กระท�าความผิดนั้นอีก 

 (๓) ประวัติการกระท�าความผิด

  ก. ความถี่ของการกระท�าความผิด

  ข.  ประวัตกิารถูกลงโทษทางปกครองของผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมหรือผูแ้ทน นติบิคุคล 

หรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้น

 (๔) ประเภท ขนาด ราคาห้องพักของโรงแรมนั้น

 ข้อ ๑๐ ผู้ ใดต้องถูกลงโทษปรับ ให้นายทะเบียนพิจารณาก�าหนดโทษตามแนวทางดังน้ี  

เว้นแต่มีเหตุอันควรก�าหนดโทษเป็นอย่างอื่นที่ต่างจากแนวทางนี้

 (๑) กรณีเป็นการกระท�าผิดครั้งแรก ส�าหรับฐานความผิดที่ไม่ได้ก�าหนดอัตราโทษขั้นต�่าไว้ 

ให้นายทะเบียนก�าหนดค่าปรับได้ไม่เกินสองในห้าของอัตราโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

 (๒) กรณีเป็นการกระท�าผิดคร้ังแรก ส�าหรับฐานความผิดที่ก�าหนดอัตราโทษข้ันต�่าไว้            

ให้นายทะเบยีนก�าหนดค่าปรับได้ไม่เกินกว่าสองในห้าของอตัราโทษสูงสุดทีก่�าหนดไว้ส�าหรับฐานความผดินัน้ 

เว้นแต่อัตราโทษข้ันต�่าของฐานความผิดจะสูงกว่าสองในห้าของอัตราโทษสูงสุดในกรณีเช่นนี้                 

ให้ก�าหนดเงินค่าปรับเท่ากับอัตราขั้นต�่าส�าหรับความผิดนั้น

 (๓) การกระท�าความผดิคร้ังทีส่องและคร้ังต่อ ๆ ไป ในฐานความผดิเดยีวกัน ให้นายทะเบยีน 

ลงโทษปรับเพ่ิมข้ึนจากโทษทีเ่คยได้รับมาแล้วคร้ังละไม่เกินหนึง่ในห้าของอตัราโทษ ทีก่�าหนดในฐานความผดิ 

แต่ท้ังนี ้การก�าหนดเงินค่าปรับต้องไม่เกินอตัราโทษสูงสุดของโทษปรับทีก่�าหนดส�าหรับฐานความผดินัน้ 

ถ้าการก�าหนดเงนิค่าปรับค�านวณได้เกินกว่าอตัราโทษสูงสุดของฐานความผดิ ให้นายทะเบียนลงโทษ

ปรับในอัตราสูงสุดของฐานความผิด
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 ข้อ ๑๑ กรณเีป็นการกระท�าผดิกรรมเดยีวเป็นความผดิต่อกฎหมายหลายบทให้นายทะเบยีน 

ก�าหนดค่าปรับในฐานความผิดที่มีอัตราโทษปรับสูงสุด

หมวด ๔ 

ค�าสั่งลงโทษทางปกครอง

 ข้อ ๑๒ ค�าสั่งลงโทษทางปกครองให้ท�าเป็นหนังสือระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกค�าสั่งลงโทษ           

ทางปกครอง ลงลายมือชื่อและต�าแหน่งของผู้มีอ�านาจออกค�าสั่ง

 ข้อ  ๑๓ ค�าส่ังลงโทษทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อย  

ต้องประกอบด้วย

 (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

 (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 

 (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 

  ก. เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ�าเป็นต้องระบุอีก 

  ข. เป็นกรณีต้องรักษาไว้เป็นความลับ 

  ค.  เป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหาก                    

ผู้ถูกลงโทษร้องขอ

 ข้อ ๑๔ เมือ่ออกค�าส่ังแล้วให้นายทะเบยีนแจ้งค�าสัง่และสิทธใินการอทุธรณ์แก่ผูถู้กลงโทษด้วย

 ข้อ ๑๕ ค�าส่ังลงโทษทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อผู้ถูกลงโทษตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกลงโทษ        

ได้รับแจ้งเป็นต้นไป

 ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองได้รับแจ้งค�าส่ังปรับแล้วให้ผู้ถูกลงโทษปรับช�าระ         

ค่าปรับให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับช�าระเงิน       

ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถูกลงโทษปรับไว้เป็นหลักฐาน

 ข้อ ๑๗ ให้ผู้ถูกลงโทษปรับช�าระค่าปรับให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว

หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษทางปกครอง

 ข้อ ๑๘ ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองมีสิทธิอุทธรณ์ค�าส่ังปรับโดยให้ท�าเป็นหนังสือ        

ระบขุ้อเทจ็จริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายอ้างองิยืน่ต่อนายทะเบยีนภายในสิบห้าวันนบัแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค�าสั่งปรับและให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้อ ๑๙ สิทธิในการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง

หมวด ๖ 

การขอให้พิจารณาค�าสั่งลงโทษทางปกครองใหม่

 ข้อ ๒๐ เมื่อผู้ถูกลงโทษปรับมีค�าขอให้พิจารณาใหม่ นายทะเบียนอาจเพิกถอนหรือ              

แก้ไขเพิ่มเติมค�าสั่งปรับที่พ้นก�าหนดอุทธรณ์ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท�าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป                

ในสาระส�าคัญ

 (๒) ผูถู้กลงโทษปรับทางปกครองที่แท้จรงิมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

หรือได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วม  

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

 (๓) ค�าสั่งปรับทางปกครองในเรื่องนั้น กระท�าโดยเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีอ�านาจ

 (๔) ถ้าค�าส่ังปรับทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา 

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกสั่งปรับ

 การย่ืนค�าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อผู้ถูกลงโทษปรับ       

ไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น

 ให้ผู ้ถูกลงโทษปรับยื่นค�าขอให้พิจารณาใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รู ้ถึงเหตุ                 

ซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่

 ข้อ ๒๑ เมือ่ได้รับค�าขอให้พิจารณาใหม่แล้ว ให้เจ้าหน้าทีอ่อกใบรับค�าขอให้พิจารณาใหม่  

แก่ผู้ท�าค�าขอ และให้นายทะเบียนพิจารณาค�าขอพร้อมมีค�าส่ัง โดยให้น�าหลักเกณฑ์ตามหมวด ๒         

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๗ 

การใช้มาตรการบังคับโทษปรับทางปกครอง

 ข้อ ๒๒ เมื่อถึงก�าหนดระยะเวลาช�าระค่าปรับตามค�าส่ังปรับแล้ว ถ้าผู้ถูกลงโทษปรับ                 

ทางปกครอง ไม่น�าค่าปรับมาช�าระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาก�าหนดให้นายทะเบียนด�าเนินการ 

บังคับทางปกครองโดยน�าบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๒๓ การพิจารณาโทษทางปกครองที่ได้ด�าเนินการไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ           

ให้ถือว่าเป็นการด�าเนินการตามประกาศนี้ ส่วนการด�าเนินการต่อไปให้ปฏิบัติตามประกาศนี้

               ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

              ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

คป. ๑

บันทึกถ้อยค�าผู้กล่าวหาหรือพยาน

ที่ท�าการ...............................................................อ�าเภอ.......................................................จังหวัด.............................................................

      วันที.่...............เดือน........................................พ.ศ................

  .................................................................................................................................................................   ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

  .................................................................................................................................................................   ผู้ถูกกล่าวหา

ต่อหน้า...............................................................................................ต�าแหน่ง.................................................................................................

สังกัด...............................................................................................สอบสวนที.่................................................................................................

ผ้ใูห้ถ้อยค�าชื่อ...............................................................................................อายุ................................ปี เชื้อชาต.ิ..................................

สัญชาติ.....................................................ศาสนา.....................................................................อาชีพ...........................................................

อยู่บ้านเลขที่............................................หมู่ที่..........................................ตรอก/ซอย.............................................................................

ถนน........................................................ต�าบล/แขวง.......................................................อ�าเภอ/เขต....................................................

จังหวัด.............................................................เกิดที่จังหวัด...........................................................ประเทศ............................................. 

ชื่อบิดา.................................................................................................ชื่อมารดา............................................................................................. 

ช่ือผู้ ใหญ่บ้าน.................................................................................ช่ือก�านัน............................................................................................. 

เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรในเรื่องนี.้............................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

}
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ใบต่อบันทึกถ้อยค�าของ....................................................................................................แผ่นที่.............................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ข้าฯ ขอรับรองว่าการให้ถ้อยค�าของข้าฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ              

ข้าฯ ไม่มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

    ลงชื่อ..................................................................ผู้ ให้ถ้อยค�า 

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้สอบสวน 

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้สอบสวน 

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้บันทึก   

     (.................................................................)
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

คป. ๒

บันทึกถ้อยค�าผู้ถูกกล่าวหา

ที่ท�าการ...............................................................อ�าเภอ.......................................................จังหวัด.............................................................

      วันที.่...............เดือน........................................พ.ศ................

  .............................................................................................................................................................    ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

  .............................................................................................................................................................    ผู้ถูกกล่าวหา

ต่อหน้า...............................................................................................ต�าแหน่ง.................................................................................................

สังกัด........................................................................................................................................................................................................................

สอบสวนที่.............................................................................................................................................................................................................

ผู้ถูกกล่าวหาชื่อ...........................................................................................อายุ................................ปี เชื้อชาต.ิ..................................

สัญชาติ.....................................................ศาสนา.....................................................................อาชีพ...........................................................

อยู่บ้านเลขที่............................................หมู่ที่..........................................ตรอก/ซอย............................................................................. 

ถนน........................................................ต�าบล/แขวง.......................................................อ�าเภอ/เขต....................................................

จังหวัด.............................................................เกิดที่จังหวัด...........................................................ประเทศ............................................. 

ชื่อบิดา.................................................................................................ชื่อมารดา............................................................................................. 

ช่ือผู้ ใหญ่บ้าน.................................................................................ช่ือก�านัน............................................................................................... 

ผู้สอบสวนแจ้งให้ข้า ฯ ทราบว่า ข้า ฯ ผู้ถูกกล่าวหา............................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

ข้า ฯ ทราบแล้ว ขอให้ถ้อยค�าด้วยความเต็มใจ ดังต่อไปนี้

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

}
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

......................................................................................................................................................................................................................................

ใบต่อบันทึกถ้อยค�าของ....................................................................................................แผ่นที่.............................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 ข้าฯ ขอรับรองว่า การใหถ้อยค�าของข้าฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ             

ข้าฯ ไม่มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

    ลงชื่อ..................................................................ผู้ถูกกล่าวหา   

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้สอบสวน 

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้สอบสวน 

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้บันทึก   

     (.................................................................)
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

คป. ๓

รายงานการสอบสวน

ที่ท�าการ.......................................................................

กรม / จังหวัด.........................................................

      วันที.่...............เดือน........................................พ.ศ................

  ..............................................................................................................................................................     ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

  .............................................................................................................................................................     ผู้ถูกกล่าวหา

กระท�าผิดโทษทางปกครองฐาน.............................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................

สถานที่ตั้งโรงแรมเลขที.่............................หมู่ที่..............................ตรอก/ซอย...............................................................................

ถนน......................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต.......................................................

จังหวัด..........................................................................

เมื่อวันที่......................................เดือน.........................................................พ.ศ...............................เวลา.............................................น. 

เริ่มสอบสวนเมื่อวันที่............................................เดือน......................................................................พ.ศ............................................

สอบสวนเสร็จสิ้นสรุปข้อเท็จจริงได้ความว่า.................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

ครั้งที.่............................/.................................

เสนอ.................................................................

}
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

  ๑. พยานเอกสาร 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

  ๒. พยานบุคคล 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

  ๓. พยานวัตถุ

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

  ๔. ข้อกฎหมาย

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

  ๕. ความเห็น 

    ๕.๑ ...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

    เหตุผล..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

......................................................................................................................................................................................................................................  

  ๕.๒  ควรก�าหนดเงินค่าปรับทางปกครอง...........................................บาท (....................................................)

 เหตุผล............................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 จึงเสนอส�านวนมาเพื่อโปรดพิจารณา

    ลงชื่อ..................................................................ผู้สอบสวน 

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้สอบสวน 

     (.................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................ผู้บันทึก   

     (.................................................................)
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

ตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

สถานที.่.........................................................

วันที.่...............เดือน....................................พ.ศ......................

เรียน  นายทะเบียนโรงแรม.................................................................

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................นามสกุล..............................................................อายุ......................ปี

อาชีพ................................................เลขประจ�าตัวประชาชน

มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................................ถนน..................................................

ต�าบล/แขวง....................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.....................................................       

 รหัสไปรษณีย.์.......................................โทรศัพท์.........................................

 ๒. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอแจ้งสถานทีพั่กที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นโรงแรมตามข้อ ๑ แห่ง

กฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ สถานที่พัก                

ชื่อว่า.....................................................

สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับภูมิล�าเนาของข้าพเจ้าตามข้อ ๑

   ตั้งอยู่ที่อื่น (ระบุ) เลขที.่......................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................................................       

ถนน.................................................ต�าบล/แขวง....................................................อ�าเภอ/เขต..............................................................       

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์..............................จ�านวนห้องพัก..................ห้อง 

และจ�านวนผู้พักรวมกันทุกห้องไม่เกินยี่สิบคน ราคาห้องพัก.............................บาท

ลักษณะที่พัก    บ้านเดี่ยว      บ้านแฝด    ห้องแถว    อื่น ๆ ระบ.ุ........................................

สิทธิในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของที่พัก  มีเอกสารสิทธิ  (ระบุประเภทเอกสารสิทธิ)...........................................

       ไม่มีเอกสารสิทธิ    อื่น ๆ (ระบุ).......................................................... 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๓. พร้อมหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มา เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

  ส�าเนาทะเบียนบ้าน    ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน    แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่พัก

 อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................................................................................

 ๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานทีพั่กดงักล่าวเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริมของข้าพเจ้า

และถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่�าหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกประการ

        (ลงชื่อ)..................................................................ผู้แจ้ง

         (.................................................................)

แบบหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่................../.................... 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า.....................................................................................................................................

ประกอบกิจการสถานที่พักชื่อว่า.............................................................................................................................................................

สถานที่ตั้งเลขที.่...........หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................ถนน............................ต�าบล/แขวง.................................

อ�าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์..............................

จ�านวนห้องพัก............................ห้อง และจ�านวนผู้เข้าพักรวมกันทุกห้องไม่เกินยี่สิบคน ได้แจ้งสถานที่พัก       

ได้รับการยกเว้นไม่เป็นโรงแรมตามข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ    

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อนายทะเบียนแล้ว

         ออกให้ ณ วันที.่................เดือน.....................................พ.ศ................

    (ลงชื่อ)......................................................................    

     

              (.....................................................................)

                   นายทะเบียน

  ประทับตราประจ�าต�าแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดีกรมการปกครอง (ตราสิงห์)
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ส่วนที่ ๔

การรับรองหลักสูตรผู้จัดการโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม

เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตร

การฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗            

คณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม          

เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม”

 ข้อ ๒ ประกาศฉบบันี้ให้ ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ประกอบด้วย ๕ หมวด ๑๒   

หัวข้อ ระยะเวลาอบรม ๖๐ ชั่วโมง ตามหัวข้อและขอบข่ายวิชา ดังนี้

หมวด ๑ 

การบริหารงานโรงแรม

 ข้อ ๔ ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรม ๖ ชั่วโมง

 (๑) รูปแบบการบริหารงานโรงแรม

 (๒) การแบ่งประเภทของโรงแรม

 (๓) โครงสร้างองค์กรและหน้าที่หลักของแผนกต่าง ๆ 

 ข้อ ๕ มาตรฐานโรงแรมไทย  ๓ ชั่วโมง

 (๑) ความเป็นมาและสภาพปัญหา

 (๒) วัตถุประสงค์ของการจัดท�ามาตรฐานโรงแรม

 (๓)  ประโยชน์ในการจัดท�ามาตรฐานโรงแรม

 (๔) ขั้นตอนการจัดท�าร่างมาตรฐานโรงแรม

 (๕) องค์กรรับรองมาตรฐานโรงแรม

 (๖) หลักเกณฑ์การก�าหนดมาตรฐานโรงแรมไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 (๗) มาตรฐานในการส่งเสริมความส�าเร็จของการจัดมาตรฐานโรงแรม

 ข้อ ๖  การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง  ๓ ชั่วโมง

 (๑) การจัดการกับวิกฤต

 (๒) การเตรียมเผชิญภาวะวิกฤต

 (๓) การบริหารความเสี่ยง

 (๔) กรณีตัวอย่าง

หมวด ๒

กฎหมาย ข้อก�าหนด และระเบียบต่าง ๆ

 ข้อ ๗  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม  ๙ ชั่วโมง

 (๑) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม

 (๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 (๓) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 (๔) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

 (๕) กฎหมายว่าด้วยแรงงาน

 (๖) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 (๗) กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๘) กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๘ การบริหารความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ๓ ชั่วโมง

 (๑) การบริหารความปลอดภัยในโรงแรม

 (๒) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม

หมวด ๓

การบัญชีและการเงิน

 ข้อ ๓ การบริหารบัญชีและการเงิน

 (๑) ระบบบัญชีของโรงแรม

 (๒) การตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย

 (๓) การจัดการบัญชีและการเงินในโรงแรม

 (๔) ระบบมาตรฐานของการบัญชีส�าหรับโรงแรม

 (๕) การวางระบบตรวจสอบภายในโรงแรม

 (๖) เทคนิคการบริหารและควบคุมงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

 (๗) การน�าเสนอแผนธุรกิจของโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 (๘) การก�าหนดงบประมาณ

 ข้อ ๑๐ การจัดการและควบคุมต้นทุน   ๖ ชั่วโมง

 (๑) การวิเคราะห์ต้นทุนก�าไรมูลค่าของบริษัท

 (๒) งบประมาณค่าใช้จ่ายด�าเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่ายการลงทุน

 (๓) การพัฒนาการประมาณการต้นทุน  ต้นทุนมาตรฐาน  วิธีการโอนค่าทางการเงินและ    

  การแบ่งศูนย์ตามความรับผิดชอบ

หมวด ๔

การตลาดและการขาย

 ข้อ ๑๑ การบริหารการตลาดและการขาย   ๖ ชั่วโมง

 (๑) การจัดท�าแผนการตลาดส�าหรับโรงแรม/รีสอร์ท

 (๒) การก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาด/สัดส่วนการตลาด

 (๓) กลยุทธ์ทางการตลาด

 (๔) การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

 ข้อ ๑๒ การอ่านรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโรงแรม ๖ ชั่วโมง

 (๑) การอ่านรายงาน

 (๒) การพิจารณาความสัมพันธ์ของรายงาน

 (๓) การพิจารณาน�ารายงานเพื่อใช้ ในการวางแผนการติดตามหรือตรวจสอบผลจากการ 

  ปฏิบัติงาน

 (๔) กรณีตัวอย่าง

หมวด ๕

การบริหารงานบุคคล

 ข้อ ๑๓ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ๖ ชั่วโมง

 (๑) บทบาทส�าคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

  หน้าที่หลักและการวางแผนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 (๒) การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพผ่านงานบริหารงานบุคคล

 (๓) กระบวนการของการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

 (๔) งบประมาณบุคลากร

 (๕) การจัดการอัตราก�าลังในภาวะวิกฤต

 ข้อ ๑๔ การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ   ๓ ชั่วโมง

 (๑) ความหมายของวัฒนธรรมข้ามชาติ

 (๒) รูปแบบของวัฒนธรรมข้ามชาติ

 (๓) ผลกระทบต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 (๔) การเจรจาต่อรอง

 ข้อ ๑๕ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�า และจริยธรรมของผู้บริหาร  ๓ ชั่วโมง

 (๑) ความหมายของภาวะผู้น�า

 (๒) แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

 (๓) ความมีประสิทธิผลของภาวะผู้น�า

 (๔) กระบวนการของภาวะผู้น�า

 (๕) ภาวะผู้น�าคือสิ่งที่เรียนรู้ได้

 (๖) ความหมายและความส�าคัญของจริยธรรม

 (๗) เงื่อนไขเชิงรูปธรรมที่ตัดสินว่ามีหรือไม่มีจริยธรรม

 (๘) แนวคิดของผู้บริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเมื่อมีเรื่องจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง

 (๙) ผลกระทบทางจริยธรรมทางธุรกิจต่อองค์กรชุมชนและสังคม

 รายละเอียดของรายวิชาที่ก�าหนดดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์ข้ันต�่า หน่วยงานผู้ฝึกอบรม    

สามารถเพ่ิมเตมิได้มากกว่าทีร่ะบไุว้ กรณทีีร่ายละเอยีดวิชาไม่ตรงกับทีร่ะบไุว้ในประกาศนี ้ ให้เทยีบเนือ้หา

โดยดลุพินจิของคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธรุกิจโรงแรม

 ข้อ ๑๖ การประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรที่หน่วยงานผู ้ฝึกอบรมขอรับการประเมิน            

คณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธรุกิจโรงแรมอาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเข้าท�าการตรวจสอบแล้ว

พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมได้

 ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานผู้ฝึกอบรมยื่นค�าขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหาร 

จดัการโรงแรมต่อคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธรุกิจโรงแรม โดยให้ส�านกัการสอบสวนและนติกิาร               

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับเรื่อง

 ค�าขอรับรองหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ให้ ใช้ตามแบบที่ก�าหนดท้ายประกาศนี้

                ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

             มานิต วัฒนเสน

               ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

                 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม

แบบค�าขอรับรองหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม

เขียนที.่..........................................................

วันที.่...............เดือน....................................พ.ศ......................

เรียน  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม

 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................

หมายเลขประจ�าตัวประชาชนเลขที.่........................................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..........................

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน....................................................ต�าบล/แขวง...........................................................

อ�าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์............................................

เป็นผู้บริหารหน่วยงานผู้ฝึกอบรม ชื่อ................................................................................................................................................

ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน....................................................

ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์......................

สังกัด........................................................................................................................................................................................................................

 ๒. ข้าพเจ้าขอยื่นค�าขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม          

โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค�าขอ  จ�านวน  ๑  ชุด

  ส�าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งหน่วยงานผู้ฝึกอบรม  จ�านวน  ๑  ชุด

  หลักฐานการเป็นผู้บริหารหน่วยงานผู้ฝึกอบรม  จ�านวน  ๑  ชุด

  ให้ตั้งหรือด�าเนินการหน่วยงานผู้ฝึกอบรม

    ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  จ�านวน  ๑  ชุด 

  หลักสูตรการฝึกอบรม      จ�านวน  ๒๕  ชุด

  วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม  จ�านวน  ๒๕  ชุด

  แผนการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละปี ล่วงหน้า ๕ ปี  จ�านวน  ๒๕  ชุด

  ก�าหนดเปิดการฝึกอบรมครั้งแรก  จ�านวน  ๒๕ ชุด

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการฝึกอบรม  จ�านวน  ๒๕ ชุด

  หนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ฝึกอบรม  จ�านวน  ๑  ชุด

  เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบ.ุ.......................................... จ�านวน  ๑  ชุด

    ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

       (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ยื่นค�าขอ

         (................................................................)
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

หมายเหต ุ ให้ท�าเครื่องหมาย  3  หน้า    ที่ต้องการ

   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม

เรื่อง ก�าหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม 

และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗         

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ

ให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธรุกิจโรงแรม

จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม             

เร่ือง ก�าหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรมและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม”

 ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา         

เป็นต้นไป

หมวด ๑

คุณวุฒิหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม

 ข้อ ๓ ผู้จัดการโรงแรมต้องมีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 (๑) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 (๒) เป็นผู้ได้รับใบรับแจ้งการเป็นผูจ้ดัการโรงแรมตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

 (๓) เป็นผู้เคยมีประสบการณ์ท�างานในโรงแรมตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

หมวด ๒

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม

 ข้อ ๔ คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม

 (๑) มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

 (๒) ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

 (๓) ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง ติดยาเสพติดให้ โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ก�าหนด

 (๔) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือ            

คนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคกุโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผดิ 

ที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 (๖)  ไม่เคยต้องค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดว่าเป็นผูก้ระท�าผดิในความผดิเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ          

ในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน        

และปราบปรามการค้าประเวณี

 (๗) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ

โดยเหตุอื่นซึ่งมิใช่เหตุตาม (๖) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

              ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

            มานิต วัฒนเสน

            ปลัดกระทรวงมหาดไทย

             ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ส่วนที่ ๕

คำ�สั่ง
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรส่งเสริมและก�ำกับธุรกิจโรงแรม 

ท่ี ๓๖/๒๕๕๘                                                  

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำรับรองหลักสูตร

กำรฝึกอบรมวิชำกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม

	 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมได้มีมติในการประชุม	ครั้งที่	๒/๒๕๕๗	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	เห็นชอบให้แก้ไขค�าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับ

ธุรกิจโรงแรม	ที่	๒๙๑/๒๕๕๓	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรม

วิชาการบริหารจัดการโรงแรม	 ส่ัง	 ณ	 วันท่ี	 ๒๙	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และเห็นชอบให้ประธาน											

คณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมลงนามในค�าสั่งที่แก้ไขดังกล่าว

	 ดังนั้น	 เพ่ือให้การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมก�าหนด	และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

จึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา	๑๑	แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	และข้อ	๑๖	แห่งประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธรุกิจโรงแรม	 เร่ือง	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์การรับรองหลกัสูตรการฝึกอบรม

วิชาการบริหารจดัการโรงแรม	แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณารับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาการ													

บริหารจัดการโรงแรม	ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	ประกอบด้วย

	 ๑.	ผู้อ�านวยการส�านักการสอบสวนและนิติการ		 เป็นประธานอนุกรรมการ	 	

	 	 	 กรมการปกครอง

	 ๒.	ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย		 เป็นรองประธานอนุกรรมการ	

	 ๓.	ผู้แทนส�านักพัฒนาการท่องเที่ยว		 เป็นอนุกรรมการ

	 	 	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

	 ๔.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		 เป็นอนุกรรมการ

	 	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	

	 ๕.	ผู้แทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว	 เป็นอนุกรรมการ

	 ๖.	ผู้แทนกระทรวงแรงงาน		 เป็นอนุกรรมการ

	 ๗.	ผู้แทนวิทยาลัยดุสิตธานี		 เป็นอนุกรรมการ

	 ๘.	ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล		 เป็นอนุกรรมการ

	 ๙.	ผู้อ�านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย	๓			 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	

	 	 	 ส�านักการสอบสวนและนิติการ	กรมการปกครอง		 	
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๑๐.	 หัวหน้ากลุ่มและมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย		 เป็นอนุกรรมการ

	 	 	 	 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย	๓			 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 ส�านักการสอบสวนและนิติการ		กรมการปกครอง	

	 ๑๑.	 นิติกร	กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย	 เป็นอนุกรรมการ

	 	 	 	 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย	๓			 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 ส�านักการสอบสวนและนิติการ		กรมการปกครอง	

	 	๑๒.	 เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง	กลุ่มงานโรงแรม		 เป็นอนุกรรมการ

	 	 	 	 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย	๓		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 ส�านักการสอบสวนและนิติการ		กรมการปกครอง	

	 ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว	มีอ�านาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	ด�าเนินการพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม															

ทีห่น่วยงานหรือสถาบนัเสนอให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธรุกิจโรงแรม

ก�าหนด

	 ๒.	เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมเพ่ือพิจารณารับรอง

หลักสูตร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

										สั่ง	ณ	วันที่	๒๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

                                               

               (นำยวิบูลย์ สงวนพงศ์)

															ปลัดกระทรวงมหาดไทย

																ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ค�ำสั่งกระทรวงมหำดไทย 

ที่ ๑๙๐/๒๕๕๑ 

เรื่อง กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ด้วยกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑							

ซ่ึงออกตามความในมาตรา	๑๓	แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๑	 เป็นต้นไป	 ส่งผลให้บรรดากฎกระทรวง																

ค�าส่ังหรือประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตัโิรงแรม	พุทธศักราช	๒๔๗๘	ทีขั่ดหรือแย้งกับกฎกระทรวง

ดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลการบังคับใช้ตามมาตรา	๖๖	แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗

 ดังนั้น	เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงให้ยกเลิกค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่	๔๖๓/๒๕๔๕	ลงวันที่	 ๑๘	ธันวาคม	๒๕๔๕	ค�าสั่งกระทรวง

มหาดไทยที่	๖๘/๒๕๔๘	ลงวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๔๙๑/๒๕๕๐	ลงวันที่	

๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๐	และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	๐๓๐๗.๑/ว	๒๙๕๒	ลงวันที	่๒๘	สิงหาคม	๒๕๔๖	

และแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการด�าเนนิการตามพระราชบัญญตัโิรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	

ดังนี้

 ข้อ ๑. ในกรุงเทพมหำนคร	ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	ท�าหน้าทีพิ่จารณาตรวจสอบ	กลัน่กรองการพิจารณาอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม	

การต่ออายุใบอนุญาต	เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน	ประกอบด้วย

	 	 	 	(๑)	 รองอธิบดีกรมการปกครอง	 			เป็นประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครอง						 	 	

	 	 	 (๒)	ผู้อ�านวยการส�านักการสอบสวนและนิติการ	 	 เป็นกรรมการ	

	 	 	 	 	 กรมการปกครอง

	 	 	 (๓)		 ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม		 	 เป็นกรรมการ

	 	 	 (๔)		 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	 เป็นกรรมการ

	 	 	 (๕)		 ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		 	 เป็นกรรมการ

	 	 	 (๖)		 ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง		 	 เป็นกรรมการ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

   (๗)	 ผู้แทนกองบัญชาการต�ารวจนครบาล		 เป็นกรรมการ

	 		 (๘)	 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร		 เป็นกรรมการ

	 		 (๙)	 ผู้อ�านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 		 	 ส�านักการสอบสวนและนิติการ	

	 		 	 กรมการปกครอง		 	 	 	

	 		 (๑๐)	 หัวหน้ากลุ่มโรงแรม		 เป็นกรรมการและ

	 		 	 ส�านักการสอบสวนและนิติการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 		 	 กรมการปกครอง		

   ข้อ ๒. ในจังหวัดอ่ืน	 ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	ท�าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ	กลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

การต่ออายุใบอนุญาต	เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 (๑)	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 เป็นประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด	

	 	 	 	 	 (๒)	 อัยการจังหวัด		 เป็นกรรมการ	

	 	 	 	 	 (๓)	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด		 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	 (๔)	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด		 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	 (๕)	 วัฒนธรรมจังหวัด		 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	 (๖)	 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด		 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	 (๗)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	 	 ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งโรงแรม

	 	 	 	 	 (๘)	 นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหาร	 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	 	 ส่วนต�าบลท้องที่ที่เป็นที่ตั้งโรงแรมหรือ

	 	 	 	 	 	 ปลัดเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี

	 	 	 	 	 (๙)	 นายอ�าเภอท้องที่ที่เป็นที่ตั้งโรงแรม		 เป็นกรรมการ

	 	 	 	 	(๑๐)	 ปลัดจังหวัด	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 	 	 	(๑๑)	 จ่าจังหวัด		 เป็นกรรมการและ

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

    	(๑๒)	 ป้องกันจังหวัด		 เป็นกรรมการและ

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 	(๑๓)	 เจ้าพนักงานปกครอง	 เป็นกรรมการและ	 	

	 	 	 	 	 	 ที่ท�าการปกครองจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ข้อ  ๓. บรรดาค�าสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใด	ที่ขัดหรือแย้งกับค�าสั่งนี้ให้ ใช้ค�าสั่งนี้แทน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

								สั่ง	ณ	วันที่	๒๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 																									ร้อยต�ารวจเอก

                       (เฉลิม อยู่บ�ำรุง)

																							รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ส่วนที่ ๖

หนังสือสั่งการ/หนังสือตอบข้อหารือ

เกี่ยวกับกฎหมายโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๙๓๙                    กรมการปกครอง

                        ถนนอัษฎางค์  กทม. ๑๐๒๐๐

      ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ก�าหนดแบบการแจ้งและรับแจ้งการเป็นผูจ้ดัการโรงแรมตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ๑. แบบการแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

     จ�านวน ๑ แผ่น

    ๒. แบบใบรับแจ้งการเป็นผูจ้ดัการโรงแรมตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  

     จ�านวน ๑ แผ่น

  ด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ ได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ ใดเป็น                     

ผู้จัดการ เว้นแต่จะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ ที่ได้รับแต่งตั้งจาก            

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนด และในวรรคสอง

ได้ก�าหนดให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้งตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่     

ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นเป็นผู้จัดการได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ซึ่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดแบบการแจ้งการเป็นผู้จัดการ แบบใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการ

โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง ดังนี้

  ๑. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน ๑ ฉบับ

  ๒. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน ๑ ฉบับ

  ๓. รูปถ่าย ขนาด ๖ x ๘ ซ.ม. จ�านวน ๒ รูป

  ๔. หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นผู้จัดการโรงแรม จ�านวน ๑ ฉบับ

  ๕. ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง ติดยาเสพติดให้ โทษไม่เป็น                

ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ตามมาตรา ๓๓ (๓) และ (๔) จ�านวน ๑ ฉบับ

  กรมการปกครองพจิารณาแล้วเหน็ว่า เพือ่ให้การแจ้งและการรับแจ้งเป็นผูจ้ดัการโรงแรม   

ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๑. การรับแจ้งการเป็นผู้จัดการกรณีนี้เป็นการแจ้งตามมาตรา ๓๑ ไม่ใช่การแจ้งตาม

บทเฉพาะกาลตามมาตรา ๖๔ ซึ่งมีแบบก�าหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว

  ๒. ผู้แจ้ง (ผู้จัดการ) ต้องมาด้วยตนเอง เพ่ือพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติลักษณะ          

ต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ (๕) และ (๖)

  ๓. โรงแรมหนึ่งให้มีผู้จัดการโรงแรมได้เพียงหนึ่งคน แต่ผู้จัดการคนเดียวจะเป็นผู้จัดการ

โรงแรมหลายโรงแรมก็ได้ 

  ๔. กรณผีูจ้ดัการเป็นบคุคลต่างด้าว ให้ใช้ส�าเนาหนงัสือเดนิทาง หรือส�าเนาใบส�าคญัประจ�าตวั

คนต่างด้าวแล้วแต่กรณี แทนส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และให้แนบส�าเนาใบอนุญาตท�างาน         

(Work permit) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

         ขอแสดงความนับถือ

            

								(นายธีระบูลย์		โพบุคดี)

        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

(กลุ่มกิจการโรงแรมและสถานบริการ)

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๔
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

แบบแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗

เขียนที.่......................................................................

วันที.่...............เดือน.......................................พ.ศ.......................

เรียน	 นายทะเบียนโรงแรม....................................................................................................................................................................

  ข้าพเจ้า.................................................อายุ........................ป.ี.....................เกิดเมื่อวัน...................................................

เดือน...........................................พ.ศ......................สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่............................

ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต....................................

จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศัพท.์......................เลขประจ�าตัวประชาชน............................

หรือใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าวเลขที.่..........................................หรือหนังสือเดินทางเลขที.่...................................

ออกให้โดย.................................................วุฒิการศึกษา..................................................จากสถาบัน...............................................

เป็นผู้จัดการโรงแรม........................................ตั้งอยู่เลขที.่.................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................

ถนน..................................ต�าบล/แขวง....................................อ�าเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................

รหัสไปรษณีย.์............................โทรศัพท.์...............................ตั้งแต่วันที.่.................เดือน...................................พ.ศ.................

ชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม.................................................ใบอนุญาตเลขที่.....................................................

   ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอแจ้งการเป็นผูจ้ดัการโรงแรมตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน ๑ ฉบับ   ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน ๑ ฉบับ

 รูปถ่าย ขนาด  ๖ x ๘ ซ.ม. จ�านวน ๒ รูป  หนงัสือแต่งตัง้ให้เป็นผูจ้ดัการโรงแรมจ�านวน ๑ ฉบบั

 ใบรับรองแพทย์ จ�านวน ๑ ฉบับ

 เอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก�าหนดหรือมีหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่         

คณะกรรมการรับรอง (ระบุ).....................................................................................................................................................................

 อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................................................................................

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ แต่อย่างใด             

หากข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด ข้าพเจ้ายินยอมให้     

นายทะเบียนเพิกถอนใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรมโดยไม่ขอโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

      (ลงชื่อ)...........................................................ผู้แจ้ง

       (...........................................................)
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗

เลขที่         /

  ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า..............................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................

ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................

เป็นผู้จัดการโรงแรม..............................................ตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.........................................

ถนน....................................ต�าบล/แขวง.....................................อ�าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.....................................

ตัง้แต่วันที.่..............เดอืน.................................พ.ศ.................ได้แจ้งการเป็นผูจ้ดัการโรงแรมตามพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบียนแล้ว

  จึงออกใบรับแจ้งฉบับนี้ไว้ ให้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที.่.............เดือน.................................พ.ศ................

(ลงชื่อ)............................................................................

       นายทะเบียน

                         ประทับตราประจ�าต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (ตราสิงห์)

รูปถ่ายผู้จัดการ

ขนาด

๖ x ๘ ซ.ม.
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว. ๗๐๑๑              กระทรวงมหาดไทย

                                                       ถนนอัษฎางค์  กทม. ๑๐๒๐๐

      ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดท�าบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. ๓) และทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.  ๔)

เรียน  นายทะเบียนโรงแรมจังหวัด ทุกจังหวัด

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย	 แบบค�าสั่ง เร่ือง การมอบอ�านาจให้นายอ�าเภอรับส�าเนาทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๔)    

    และการออกใบรับทะเบียนผู้พัก

  ด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๕, ๓๖ และ ๓๗ ประกอบกับประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก�าหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนดให้ผูจ้ดัการโรงแรม ต้องจดัให้มกีารบนัทกึรายการต่าง ๆ เก่ียวกับผูพั้กและจ�านวน

ผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก และน�าไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก 

ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก รวมทั้งต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียน 

ผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้อย่างน้อยหนึ่งปี และต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของ           

ผู้จัดการโรงแรม ต้องส่งส�าเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ หากผู้จัดการ

โรงแรมไม่ด�าเนนิการดงักล่าวข้างต้นจะมคีวามผิดตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง           

มีระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

  ดงันัน้ เพ่ือให้การจดัท�าบตัรทะเบยีนผูพั้ก (แบบ ร.ร. ๓) และทะเบยีนผูพั้ก (แบบ ร.ร. ๔) 

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และป้องกันไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุม       

ในเขตโรงแรมในลักษณะที่จะก่อความไม่สงบข้ึนในบ้านเมือง หรือจะมีการกระท�าความผิดอาญาข้ึน

ในโรงแรมจึงให้นายทะเบียนโรงแรมจังหวัด ทุกจังหวัด ด�าเนินการดังนี้

  ๑. มอบอ�านาจให้นายอ�าเภอทุกท้องที่ ที่มีโรงแรมตั้งอยู่เป็นผู้รับส�าเนาทะเบียนผู้พัก         

(แบบ ร.ร. ๔) แทนนายทะเบียนโรงแรมจังหวัด และให้นายอ�าเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับทะเบียนผู้พัก  

(แบบ ร.ร. ๔) เพื่อมีหน้าที่ออกใบรับมอบให้กับโรงแรมต่อไป

  ๒. ซักซ้อมให้ผู้จัดการโรงแรม บันทึกรายการต่าง ๆ เก่ียวกับผู้พักให้ครบถ้วนในบัตร 

ทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. ๓) ทันทีที่มีการเข้าพัก และน�าไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. ๔) 

ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๓. ให้ผู้จัดการโรงแรมเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. ๓) และทะเบียนผู้พัก                  

(แบบ ร.ร. ๔) ที่ได้บันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พักแล้วให้อยู่ในสภาพตรวจสอบได้อย่างน้อย ๑ ปี

  ๔. ให้จัดส่งส�าเนาทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. ๔) ในแต่ละวันไปให้นายอ�าเภอ ทุกสัปดาห์

  ๕. ในกรณทีีท่ะเบยีนผูพ้กัทีเ่ก็บรักษาไว้ในโรงแรมสูญหายหรือถูกท�าลาย ผูจ้ดัการโรงแรม

ต้องด�าเนินการขอคัดลอกส�าเนาทะเบียนผู้พักนั้นจากนายทะเบียนเก็บรักษาไว้แทน

  ๖. หากผูจ้ดัการโรงแรมไม่ปฏบิตัติามข้อ ๒, ๓, ๔ และ ๕ จะมคีวามผดิตามมาตรา ๕๖          

แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก�าหนดหลกัเกณฑ์

ในการพิจารณาโทษทางปกครอง มีระวางโทษปรับทางปกครอง ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

แล้วแต่กรณี

  ๗. หากผู้ ใดแจ้งรายการเท็จ ลงในบัตรทะเบียนผู้พัก หรือทะเบียนผู้พักจะมีความผิด           

ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มรีะวางโทษจ�าคกุไม่เกินหนึง่เดอืนหรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ๘. ให้ทกุจงัหวัดให้ความส�าคญัในการจดัท�าบตัรทะเบยีนผูพั้ก (แบบ ร.ร. ๓) และทะเบยีนผู้พัก 

(แบบ ร.ร. ๔) โดยก�าชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือปฏิบัติ

และกวดขันตรวจตราให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยถูกต้องครบถ้วน

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

          ขอแสดงความนับถือ

          

											(นายสุรพล		พงษ์ทัดศิริกุล)

           รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

           ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

โทร./โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๓๖๔                             กระทรวงมหาดไทย

                                                                    ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง	 การกวดขันระบบการป้องกันอัคคีภัยสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

  ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณเีหตเุพลงิไหม้อาคารโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว ปาร์ค อเวนวิ 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕                  

ท�าให้มผีูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากเหตเุพลงิไหม้ดงักล่าว อนัเป็นการบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของนกัท่องเทีย่ว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

โดยรวมเป็นอย่างมาก นั้น

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึนอีก              

ใน อนาคต จงึขอให้ผูว่้าราชการจงัหวัด ในฐานะนายทะเบยีนโรงแรม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่        

ตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เข้มงวดกวดขันสถานทีป่ระกอบธรุกิจโรงแรมให้ปฏบิตัติาม

กฎหมายโรงแรมอย่างเคร่งครัด ตรวจตรามาตรการและระบบการป้องกันอคัคภียัให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารโรงแรมที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษอย่างสม�า่เสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือมปัีจจยัเส่ียงต่อการเกิดอคัคภียัให้นายทะเบยีนโรงแรม

ส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการโรงแรมด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีผู้ประกอบธุรกิจ

โรงแรมหรือผู้จัดการโรงแรมไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของนายทะเบียนโรงแรม ให้นายทะเบยีนโรงแรม

พิจารณาด�าเนนิการตามมาตรา ๔๐ ประกอบมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

  จึงเรียนมาเพื่อด�าเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

             ขอแสดงความนับถือ

           

											(นายพระนาย		สุวรรณรัฐ)

            ปลัดกระทรวงมหาดไทย

           ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕

กรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

โทร. ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๖๖๓ 

โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๖๒๖    กระทรวงมหาดไทย

       ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง	 การด�าเนนิการตามมตคิณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๖๔๐๓ ลงวันที่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๖๔๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 

    จ�านวน ๑ ชุด

  ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุม 

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พัก

ที่ประกอบธุรกิจขัดต่อพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมือ่วันพุธที่ ี๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรณีให้เข้มงวดกวดขัน

ด�าเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่ีประกอบธุรกิจขัดต่อพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงขอให้จังหวัดพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

  ๑.  จัดประชุมช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสถานที่พักประเภทต่าง ๆ                                 

ในพื้นที่ทราบและเข้าใจถึงการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หลักเกณท์เงื่อนไข

การอนญุาต และบทก�าหนดโทษของการประกอบธรุกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนญุาต รวมตลอดถึงผลกระทบ

ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมและภาพรวมของการท่องเทีย่วของประเทศ เช่น มาตรฐานด้านความปลอดภยั

ของอาคาร ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ด้านสุขอนามัยของผู้เข้าพัก ด้านสิ่งแวดล้อม              

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 

โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผูป้ระกอบธรุกิจสถานทีพั่กทีเ่ข้าข่ายเป็นโรงแรมด�าเนนิการยืน่ค�าขออนญุาต

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการกระบวนการพิจารณาอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพ่ือพิจารณาด�าเนินการแก้ไขปัญหา         

ต่อไป
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๒. ก�าชับให ้เจ ้าหน้าที่ีผู ้ รับผิดชอบด�าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                            

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๖๔๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เร่ือง การด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยเคร่งครัดและรายงานผลการด�าเนินการให้กรมการปกครองทราบตามก�าหนด

  ๓.  แจ้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เข้มงวดกวดขัน           

ด�าเนนิการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารกับผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนญุาต 

เช่น การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารเป็นโรงแรมโดยไม่ได้รับอนญุาต การใช้อาคารผดิประเภท เป็นต้น

  ๔.  ปรับปรุงค�าส่ังแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่              

รวมถึงหนงัสือมอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นปัจจบุนั เพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมาย

ว่าด้วยโรงแรมเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพโดยก�าชับให้พนกังานเจ้าหน้าทีอ่อกตรวจตรา ควบคมุการบงัคบัใช้

กฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามความเหมาะสม และกวดขันการจัดท�าบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๓)           

และการจัดส่งส�าเนาทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๔) ให้นายทะเบียน ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖                 

แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

       ขอแสดงความนับถือ

        

							(นายอภินันท์	ซื่อธานุวงค์)

     รองปลัดทระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ส�านักการสอนสวนและนิติการ

โทร./โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๒๘๕                           กรมการปกครอง

                                                              ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร

                                                              กทม. ๑๐๒๐๐

      ๗ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง	 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาค�าขออนุญาตเปิดด�าเนินกิจการโรงแรม

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๑๗/๑๖๔๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

  ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์หารือ กรณีนายอุดมสิน วงศ์ณะรัตน์ ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรม “บ้านสวนแสนสุข” จ�านวน ๑๒ ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลมะเฟือง                

อ�าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ ปรากฏว่าพบการกระท�าความผดิอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพตดิ 

ในสถานทีข่ออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม โดยเมือ่วันที ่ ๕ มถุินายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าทีต่�ารวจได้จบักุม   

ผู้ต้องหาเสพยาบ้าจ�านวน ๓ คน โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและซัดทอดว่า “บ้านสวนแสนสุข” 

เป็นสถานที่จ�าหน่ายยาเสพติด (ยาบ้า) และต่อมาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ                     

ได้จบักุม นายอคัรชัย วงศ์ณะรัตน์ บตุรชายของ นายอดุมสนิ วงศ์ณะรัตน์ ผูย่ื้นค�าขอรับใบอนญุาตประกอบ

ธรุกิจโรงแรม “บ้านสวนแสนสขุ” ในข้อหาเสพและจ�าหน่ายยาเสพตดิ (ยาบ้า) โดยนายอคัรชัย วงศ์ณะรัตน์ 

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ ใช้สถานที่ขออนุญาตเปิดด�าเนินกิจการโรงแรม “บ้านสวนแสนสุข” 

เป็นสถานทีเ่สพ เก็บ และจ�าหน่ายยาเสพตดิ (ยาบ้า) จงัหวัดบรีุรัมย์หารือว่า นายทะเบยีนจะออก             

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องควร              

เป็นอย่างไร ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบด้วย

  กรมการปกครองพิจารณาแล้วเหน็ว่า ตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ 

บัญญัติก�าหนดให้นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ เมื่อเห็นว่าสถานที่ตั้ง 

ขนาด ลักษณะ สิ่งอ�านวยวามสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภท         

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๖)                 

แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติก�าหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตประกอบ            

ธุรกิจโรงแรมว่า ต้องไม่เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�าผิดในความผิดเก่ียวกับเพศ        

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมาย                 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย               

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย                   

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

โรงแรม ข้อ ๔ บัญญัติห้ามนายทะเบียนพิจารณาการขออนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม “(๑)           

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖” 

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายอัครชัย วงศ์ณะรัตน์ บุตรชายของ นายอุดมสิน วงศ์ณะรัตน์                      

(ผู้ขอรับใบอนุญาต) เป็นผู้ต้องหากระท�าผิดเก่ียวกับยาเสพติดไม่ใช่ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตต้องค�า

พิพากษาถึงที่สุด ว่าเป็นผู้กระท�าผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด อันจะท�าให้ขาดคุณสมบัติ           

ตามมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่อย่างไรก็ตามนายทะเบยีนต้องใช้ดลุพินจิ          

ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้พักเป็นส�าคัญ          

และเมื่อออกใบอนุญาตแล้วต้องมีการตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการกระท�าอันมีลักษณะไม่เหมาะสม 

และไม่มีลักษณะหรือพฤติการณ์อันส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย          

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถือ

										

												(นายมงคล		สุระสัจจะ)

             อธิบดีกรมการปกครอง
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

คู่ฉบับ

ที่ บร ๐๐๑๗ /๑๖๔๖๖                                            ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

                                                                          ถนนจิระ บร ๓๑๐๐๐

      ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง	 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาค�าขออนุญาตเปิดด�าเนินกิจการโรงแรม

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�าเนาหนงัสืออ�าเภอพุทไธสง ที ่บร ๐๔๑๗/๑๘๗๑ 

     ลงวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๕๓   จ�านวน ๑ ฉบับ

    ๒. ส�าเนาบันทึกการจับกุม       จ�านวน ๒ ฉบับ

  ด้วยจงัหวัดบรีุรัมย์ ได้รับแจ้งจากอ�าเภอพุทไธสง ว่า นายอดุมสิน วงศ์ณะรัตน์ ทีอ่ยู่เลขที่ 

๕/๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลพุทไธสง อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมช่ือ “บ้านสวนแสนสุข” จ�านวน ๑๒ ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลมะเฟือง            

อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ�าเภอได้ส่งเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ดงักล่าวมาให้นายทะเบยีนโรงแรมจงัหวัดบรีุรัมย์พจิารณา ซ่ึงในการน�าเร่ืองเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ

กลัน่กรองการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ พจิารณา ปรากฏข้อเทจ็จริงแก่คณะกรรมการ

พิจารณากลัน่กรองฯ ตามรายงานเพ่ิมเตมิว่าพบการกระท�าความผดิอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพตดิ 

ในสถานทีข่ออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมดงักล่าว โดยเมือ่วันที ่๕ มถุินายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ได้จับกุมผู้ต้องหาเสพยาบ้า จ�านวน ๓ คน โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและซัดทอดว่า “บ้านสวน

แสนสุข” เป็นสถานทีจ่�าหน่ายยาเสพตดิ (ยาบ้า) และต่อมา วันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ได้จบักุม นายอคัรชัย วงศ์ณะรัตน์ บตุรชายของนายอดุมสิน วงศ์ณะรัตน์ ผูย้ืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบ

ธรุกิจโรงแรม “บ้านสวนแสนสุข” ในข้อหาเสพและจ�าหน่ายยาเสพตดิ(ยาบ้า) โดย นายอคัรชัย วงศ์ณะรัตน์ 

ผูต้้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ ใช้สถานที่ขออนุญาตเปิดด�าเนินกิจการโรงแรม “บ้านสวนแสนสุข” 

เป็นสถานทีเ่สพ เก็บและจ�าหน่ายยาเสพตดิ(ยาบ้า) ซ่ึงทีป่ระชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการปฏบัิตติาม 

พระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มคีวามเห็นว่ายงัไม่ควรอนญุาตให้เปิดด�าเนนิกิจการโรงแรม         

“บ้านสวนแสนสุข” และมมีตใิห้หารือแนวทางปฏบิตักิรณดีงักล่าว รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม       

ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เมื่อเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม         

และสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม

ประเภทนัน้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ทีก่�าหนดไว้ในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�าหรับสถานประกอบการ “บ้านสวนแสนสุข” ปรากฏข้อเทจ็จริงว่ามกีารกระท�าความผดิอาญา

ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจ โรงแรมดังกล่าว จ�านวน ๒ ครั้ง 

โดยผูต้้องหาได้ใช้ สถานประกอบการ “บ้านสวนแสนสุข” เป็นสถานทีพั่ก เสพและจ�าหน่ายยาเสพตดิ

(ยาบ้า) และในการกระท�าผิด มีนายอัครชัย วงศ์ณะรัตน์ บุตรชายของนายอุดมสิน วงศ์ณะรัตน์           

ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ต้องหาในคดีด้วยนั้น เห็นว่า ขณะเกิดเหตุสถานประกอบการดังกล่าว

ยังไม่มีสถานะเป็นสถานประกอบการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้กระท�าผิด

ก็ไม่ใช่ผู้ย่ืนค�าขอรับใบอนญุาตอนัจะท�าให้ขาดคณุสมบตัหิรือมลีกัษณะต้องห้าม กรณเีคยต้องค�าพิพากษา

ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�าผิดในความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ตามนัยมาตรา ๑๖ (๖)               

แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ไม่มบีทบญัญตัิ

เก่ียวกับสถานทีป่ระกอบการทีเ่คยมปีระวัตกิารกระท�าผดิ เก่ียวกับยาเสพตดิมาก่อนว่าต้องห้ามใช้เป็นสถาน

ประกอบการธุรกิจโรงแรม ประกอบกับเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๑ วรรคแรก (๓) และวรรคส่ี            

ซึ่งเป็นกรณีที่สถานประกอบการมีสถานะเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว 

และผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมได้ ใช้หรือยินยอม  ให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่กระท�าความผิดเกี่ยวกบั

ยาเสพติด ให้นายทะเบียนมีอ�านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการได้ และในกรณี

ที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลและผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทน

นิติบุคคลมีพฤติการณ์เช่นว่านั้น ก็ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทราบ และแต่งตั้ง

บุคคลอื่นเข้าด�ารงต�าแหน่งแทน หากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนมีอ�านาจ           

ส่ังเพิกถอนใบอนญุาตได้ ซ่ึงกรณนีีจ้ะเหน็ได้ว่ากฎหมายบญัญตัใิห้ความส�าคญัทีต่วัผูป้ระกอบการเป็น

ส�าคญัมใิช่สถานที ่และจะเพิกถอนใบอนญุาตได้ก็ต่อเมือ่ฟังได้ว่าผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมมเีจตนาปล่อย

ปละละเลยและรู้เห็นยินยอมให้กระท�าการเช่นว่านั้น

  ดงันัน้ กรณขีองสถานประกอบการ “บ้านสวนแสนสุข” เมือ่ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องปรากฏว่า นายอดุมสิน วงศ์ณะรัตน์ ผูย้ืน่ค�าขอรับใบอนญุาต เป็นผูม้คีณุสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจากผลการ

ตรวจสอบสถานทีต่ัง้ขนาด ลกัษณะ ส่ิงอ�านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธรุกิจของโรงแรม 

ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗        
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

และกฎกระทรวง ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ และหาก

นายอุดมสิน วงศ์ณะรัตน์ ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตได้พิสูจน์หรือให้ค�ารับรองยืนยันว่าในขณะยื่นขอ

เปิดด�าเนินธุรกิจโรงแรม มิได้มีหรือปล่อยปละละเลยโดยใช้หรือยินยอมให้ ใช้สถานประกอบการ            

เป็นสถานที่กระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด นายทะเบียนก็สามารถออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตรายนี้ได้ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗              

จงัหวัดบรีุรัมย์ จงึขอหารือกรณดีงักล่าวว่า ความเห็นของจงัหวัดถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องสอดคล้อง

หรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร             

ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

              ขอแสดงความนับถือ

                      

											(นายเสริม		ไชยณรงค์)

            รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

           ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มปกครอง

โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๖๗
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๔๕๖                   กรมการปกครอง

                                                             ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร

                                                             กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง  หารือการขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม และขอต่ออายใุบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการ

เรียน	  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๑๗.๑/๙๑๗๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

  ตามทีจ่งัหวัดตรังได้หารือแนวทางปฏบิตั ิในการขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม

และการขอต่ออายใุบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการ กรณบีริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ได้ยืน่ค�าขอ

ต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมตรัง และค�าขอต่ออายใุบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการห้องอาหาร

ศรีตรัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  กรมการปกครองพิจารณาตามข้อหารือของจังหวัดตรังแล้ว จึงเห็นว่า

  ประเด็นท่ีหน่ึง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยผู้ ให้เช่าไม่ยินยอม       

ให้ ใช้อาคาร และได้บอกเลิกสัญญาเช่าโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ได้หรือ ไม่เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ก�าหนดให้นายทะเบียนออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ เมื่อเห็นว่าสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ�านวยความสะดวก           

หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ใน           

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ        

ในการพิจารณาการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ออกตามความ        

ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ ก�าหนดว่าผู้ ใดประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจโรงแรมให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ร.ร. ๑ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง      

ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ค�าขอโอน / รับโอน ใบอนุญาต ค�าขอหรือ

การแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม            

พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อนายทะเบยีนท้องทีท่ีโ่รงแรมตัง้อยูพ่ร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของ

อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ ใช้อาคารหรือสถานที่

ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น ประกอบกับข้อ ๔ (๔) 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบบัเดยีวกัน ให้นายทะเบยีนพิจารณาไม่อนญุาตให้ประกอบธรุกิจโรงแรม 

ในกรณทีีด่นิและอาคารที่ใช้เป็นทีต่ัง้โรงแรม ผูข้ออนญุาตไม่เป็นผูถื้อกรรมสทิธิ ์หรือไม่มสิีทธคิรอบครอง 

หรือไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารดังกล่าว เช่น สิทธิในการเช่า การยินยอมให้ ใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินและอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์

และวิธีการขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม ออกตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ วรรคสอง ก�าหนดว่าในกรณทีีม่กีารแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงเอกสารทีย่ืน่ไว้เดมิ 

นายทะเบยีนอาจขอเอกสารหลกัฐานหรือข้อมลูเพ่ิมเตมิจากผูท้ีย่ืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตเพือ่ประกอบ

การพิจารณาได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นเพียงผู้เช่า

อาคารหรือสถานที่ในการประกอบธุรกิจโรงแรม ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม             

ผูข้อต่ออายุใบอนุญาตต้องย่ืนหลักฐานเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ยื่นไว้เดิมให้นายทะเบียน

พิจารณา จึงต้องยื่นค�าขอตามแบบ ร.ร. ๑/๑ ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยหนังสือแสดงความยินยอม

ให้ ใช้อาคารจากเจ้าของอาคารมาแสดงด้วย เมือ่ปรากฏว่าผู้ ให้เช่าไม่ยนิยอมจะให้เช่าอาคารต่อไปและ

ได้บอกเลกิสัญญาเช่าแล้ว แม้ว่าคดฟ้ีองขับไล่จะอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล ยงัไม่มคี�าพิพากษา

ถึงทีส่ดุก็ตาม ก็ถือได้ว่าผู้ ให้เช่าไม่ยินยอมให้เช่าอาคารอกีต่อไป ท�าให้ผูข้อต่ออายใุบอนญุาตไม่มสิีทธิ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารดังกล่าวและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่มีหลักฐานการยินยอมให้ใช้          

อาคาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และเป็นเหตุตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์            

และ วิธกีารขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อ ๕ (๔) คอือาคารทีข่ออนญุาตผูข้ออนญุาต

ไม่มีสิทธิครอบครอง และศาลไม่คุ้มครองสิทธิ์และมีเหตุท่ีนายทะเบียนไม่อนุญาตให้ได้ ดังนั้น              

นายทะเบียนจึงไม่อาจอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต โดยหลักฐาน        

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูข้อต่ออายใุบอนญุาต ไม่มสิีทธคิรอบครองในทีด่นิและอาคารของผูอ้ืน่ หรือไม่มสีทิธิ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้ หากนายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาต 

นายทะเบยีนต้องแจ้งเหตทุี่ไม่สมควรอนญุาตให้ผูข้อต่อใบอนญุาตทราบ เพือ่โต้แย้งแสดงพยานหลกัฐาน

ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกค�าสั่งด้วย

 	 ประเด็นท่ีสอง การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโดยผู้ ให้เช่าไม่ยินยอม              

ให้ใช้อาคารและได้บอกเลกิสัญญาเช่าอาคารแล้วได้หรือไม่ เหน็ว่า พระราชบญัญตัสิถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ มาตรา ๘ ก�าหนดว่า ถ้าอาคารหรือสถานทีท่ีข่ออนญุาตตัง้สถานบริการตามมาตรา ๔ 

เป็นของผูอ้ืน่ ในชัน้ขออนญุาตตัง้สถานบรกิาร ผูข้ออนญุาตตอ้งมหีนงัสอืแสดงว่าไดร้บัความยนิยอม

จากเจ้าของอาคารหรือสถานที่นั้น และกฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและ

การด�าเนินกิจการ ข้อ ๑ (ซ) ข้อ ๔ (๑) และ (๓) และข้อ ๗ ก�าหนดให้น�าหลกัเกณฑ์การขออนญุาต

ตัง้สถานบริการ มาใช้บงัคบักับการขออนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการด้วย โดยก�าหนด

ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ เมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้ง         

สถานบริการได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตและมีหลักฐานหนังสือแสดงความยินยอมให้ ใช้อาคาร         

จากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ ในกรณีที่อาคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
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ผู้ ให้เช่าไม่ยินยอมจะให้เช่าอาคารต่อไป และได้บอกเลิกสัญญาเช่าแล้วและได้ฟ้องขับไล่ซ่ึงคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล และศาลไม่อนญุาตให้คุม้ครองช่ัวคราว จงึเป็นกรณทีีป่รากฏชัดแจ้งว่า

เจ้าของอาคารไม่ยนิยอมให้ใช้อาคาร แม้ยงัไม่มคี�าพิพากษาถึงทีสุ่ดก็ตาม ก็ถือได้ว่าผู้ ให้เช่าไม่ยนิยอม

ให้เช่าอาคารอกีตอ่ไป ท�าให้ผูข้อตอ่อายใุบอนญุาตให้ตั้งสถานบรกิาร ไมม่ีหนงัสือแสดงความยนิยอม

จากเจ้าของอาคาร มาย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมาย มาตรา ๗          

และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๔             

และข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขออนญุาตและการด�าเนนิกิจการสถานบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ                

และจังหวัดตรังได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่

จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว ้ดงันัน้ หากไม่สามารถอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ จะอนุญาตให้ย้าย

สถานทีข่ออนญุาตได้  แต่ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเขตพ้ืนทีเ่พ่ือการอนญุาต ตามค�าส่ังกระทรวงมหาดไทย 

ที่ ๗/๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ หรือพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว หากพนกังานเจ้าหน้าที่

พิจารณาไม่อนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ            

และมโีอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญตัวิิธปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกค�าสั่งต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถือ            

         

									(นายสุกิจ		เจริญรัตนกุล)

         อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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ที่ ตง ๐๐๑๗.๑/๙๑๗๕   ศาลากลางจังหวัดตรัง

                                                                 ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐

      ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตรัง และห้องอาหารศรีตรัง

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�าเนาค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม   จ�านวน ๑ ชุด

    ๒. ส�าเนาค�าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ   จ�านวน ๑ ชุด

    ๓.  ส�าเนาค�าฟ้อง คดีหมายเลขด�าที่ ๙๗๗/๒๕๕๒    จ�านวน ๑ ชุด

    ๔. ส�าเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคาร          จ�านวน  ๓ ชุด

    ๕. ส�าเนาหนังสือของบริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด    จ�านวน ๑  ฉบับ

  ด้วยจงัหวัดตรังได้รับค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมตรัง และค�าขอต่ออายุ         

ใบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการห้องอาหารศรีตรัง ของบริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ซ่ึงอ�าเภอเมอืงตรัง

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาของจังหวัดแล้ว          

ปรากฏว่าอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมตรังและห้องอาหารศรีตรังเป็นของ           

เทศบาลนครตรัง และเทศบาลนครตรังมีหนังสือยืนยันว่าเทศบาลนครตรังไม่ประสงค์ให้บริษัท

แหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด เช่าอาคารของเทศบาล และได้แจ้งบอกเลิกสัญญาเช่ากับบริษัท ฯ แล้ว 

และได้ด�าเนนิการฟ้องขับไล่บริษัทต่อศาลจงัหวัดตรัง เมือ่วันที ่๑ กันยายน ๒๕๕๒ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาล

  จังหวัดได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่าข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้

  ๑. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ เทศบาลนครตรังได้ตกลงท�าสัญญากับบริษัทแหลมทอง       

ร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ให้เช่าอาคารโรงแรมตรัง เป็นเวลา ๑๘ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓          

ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๑ 

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เทศบาลนครตรังได้ตกลงท�าสัญญากับบริษัทแหลมทอง           

ร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ให้เช่าอาคารโรงแรมตรัง เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑         

ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒

  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ เทศบาลนครตรังได้ตกลงท�าสัญญากับบริษัทแหลมทอง             

ร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ให้เช่าอาคารโรงแรมตรัง เป็นเวลา ๒ เดอืน นบัตัง้แต่วันที ่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๒
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๒. หลงัจากสัญญาเช่าส้ินสดุลงเมือ่วันที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๒ เทศบาลนครตรังไม่ประสงค์

ให้บริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอีกต่อไป จึงได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท

แหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ส่งมอบอาคารโรงแรมตรังและให้ย้ายออกพร้อมขนย้ายทรัพย์สิน        

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒ แต่บริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด เพิกเฉย          

เทศบาลนครตรังจงึยืน่ค�าฟ้องต่อศาลจงัหวัดตรัง เมือ่วันที ่๑ กันยายน ๒๕๕๒ เพ่ือขอให้ศาลพิพากษา           

บังคับให้บริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ออกไปจากสถานที่เช่า ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของศาลชั้นต้น คดีหมายเลขด�าที่ ๙๗๗/๒๕๕๒

  ๓. บริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด มหีนงัสือแจ้งยนืยนัว่าบริษัทไม่ได้มกีารขอคุม้ครอง

ช่ัวคราวการใช้อาคารโรงแรมตรัง เพราะบริษัทในฐานะผู้เช่ายังคงมีสิทธิใช้อาคารที่เช่าจนกว่าศาล       

จะมีค�าพิพากษาหรือมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

  จังหวัดตรังพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีบริษัทแหลมทองร่วมเสริมกิจ จ�ากัด ได้ยื่นค�าขอ             

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตรังและห้องอาหารศรีตรัง ยังมีประเด็นข้อพิพาทโต้แย้ง         

สิทธิการใช้อาคารที่เช่าเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมตรังและห้องอาหารศรีตรังระหว่างบริษัท ฯ                 

กับเทศบาลนครตรัง จงัหวัดจงึไม่อาจออกค�าส่ังทางการปกครองในการอนญุาตจนกว่าจะมคี�าพิพากษา

ถึงที่สุด แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและยังไม่มีแนวทางปฏิบัติมาก่อน        

จึงขอหารือว่าความเห็นจังหวัดถูกต้องหรือไม่ และหากไม่ถูกต้องจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลประการใด กรุณาแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย เพ่ือจะได้

ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

         ขอแสดงความนับถือ

                    

								(นายไมตรี		อินทุสุต)

        ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ - ๗๕๒๑ - ๘๐๔๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๒๐๔                       กรมการปกครอง

                                                            ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

      ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง		 หารือการยื่นค�าร้องขอรับโอนใบอนุญาตกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง	 หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๑๗.๑/๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

  ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีนางสาววาสนา วัชรสินธุ์                    

น้องสาวนายอภินันท์ วัชรสินธุ์ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมผู้ตาย ขอรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมอลงกตรีสอร์ท ตามใบอนญุาตเลขที ่๕/๒๕๔๙ โดยได้ยืน่ค�าร้องขอรับโอน ณ ทีว่่าการอ�าเภอขนอม 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

  กรมการปกครองพิจารณาตามข้อหารือของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว เห็นว่า

  ประเด็นท่ีหน่ึง ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยังไม่ได้จัดการแบ่งมรดกให้กับทายาทคนใด        

ผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่จะมีสิทธิได้รับมรดก จะยินยอมหรือมอบอ�านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับโอน               

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๓๗ มาตรา ๒๕ 

ก�าหนดว่าในกรณผีูป้ระกอบธุรกิจถึงแก่ความตาย และทายาทมคีวามประสงค์ด�าเนินธุรกิจโรงแรมต่อไป 

ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือกรณีที่มี

ทายาทหลายคน ให้ทายาทด้วยกันนัน้ตกลงตัง้ทายาทคนหนึง่ ซ่ึงมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม

มาตรา ๑๖ ยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับโอนใบอนุญาต ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนบัแต่วนัที่

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาย ถ้ามิได้ยื่นค�าขอภายในระยะเวลาที่ก�าหนดให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุ            

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านางสาววาสนา ฯ เป็นเพียงน้องสาวของนายอภินันท์ ฯ เจ้าของมรดก           

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ก็เป็นเพียงทายาทโดยธรรมล�าดับที่ ๓ เนื่องจากนายอภินันท์ ฯ เจ้ามรดก                      

มีนายอลงกต วัชรสินธุ์ ผู้เป็นบุตร ทายาทล�าดับที่ ๑ และมีนายสนอง วัชรสินธุ์ บิดา และนางจิ้วล้าน 

วชัรสินธุ์ มารดา เป็นทายาทล�าดับที่ ๒ และมีนางจันทิมา วัชรสินธุ์ เป็นภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้ได้รับส่วนแบ่งเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตร ถือได้ว่าเป็นทายาทล�าดับที่ ๑ เช่นกัน 

ฉะนั้น เมื่อยังมีทายาทล�าดับที่ ๑ และล�าดับที่ ๒ ท�าให้นางสาววาสนาฯ ผู้ขอรับโอน ซึ่งเป็นทายาท

ล�าดับที่ ๓ ถูกตัดไม่ให้ได้รับมรดกโดยผลของกฎหมาย จึงเป็นทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของ         

นายอภนินัท์ฯ เจ้ามรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๖๒๙, ๑๖๓๐ และมาตรา ๑๖๓๕ 

ประกอบกับศาลก็ยังไม่ได้มีค�าสั่งตั้งนางสาววาสนาฯ เป็นผู้จัดการมรดกของนายอภินันท์ฯ ผู้ตายด้วย 

ดังนั้น นางสาววาสนาฯ จึงมีสิทธิขอรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 	 ประเด็นที่สอง ผู้จัดการมรดกตามค�าสั่งศาล จ�านวน ๓ ใน ๔ จะยินยอมให้นางสาววาสนา 

วิชรสินธุ์ เป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้หรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่ง          

และพาณิชย์มาตรา ๑๗๒๖ ก�าหนดว่าถ้ามีผู้จัดการมรดกหลายคน การท�าการตามหน้าที่ของผู้จัดการ

มรดกนัน้ต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมข้ีอก�าหนดพินยักรรมเป็นอย่างอืน่ กรณนีีแ้ม้จะมทีายาท           

ซ่ึงเป็นผู้จัดการมรดกตามค�าส่ังศาล จ�านวน ๓ ใน ๔ คน ซ่ึงถือเป็นเสียงข้างมาก ตกลงยินยอมให้

นางสาววาสนาฯ เป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมก็ตาม แต่เมื่อนางสาววาสนาฯ                

ไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกหรือเป็นทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของนายอภินันท์ฯ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

ตามมาตรา ๒๕ จึงไม่สามารถเป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวได้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

       ขอแสดงความนับถือ       

							 		

						(นายสุกิจ		เจริญรัตนกุล)

      อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ นศ ๐๐๑๗.๑/๒๓๒๖                         ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                                 ถนนราชด�าเนิน  นศ ๘๐๐๐๐

       ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง หารือกรณีการยื่นค�าร้องขอรับโอนใบอนุญาตในกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย

เรียน	 อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย		เอกสารประกอบ จ�านวน  ๑  ชุด

  ด้วยจังหวัดได้รับหนังสือหารือจากอ�าเภอขนอม กรณีส่งเร่ืองขอโอน/รับโอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย (นายอภินันท์ วัชรสินธุ์)                 

ของนางสาววาสนา วัชรสินธุ์ (น้องสาวผู้เสียชีวิต) ซึ่ง นายอภินันท์ วัชรสินธุ์ เป็นผู้ได้รับอนุญาต    

ให้ประกอบธุรกิจโรงแรม อลงกตรีสอร์ท ตามใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๔๙ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่               

๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ และ นางสาววาสนา วัชรสินธุ์ ได้ยื่นค�าร้องขอรับโอน ณ ที่ว่าการอ�าเภอขนอม          

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยผู้ขอรับโอนได้หมายเหตุในค�าร้องว่า อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ต่อมาผู้ยื่นค�าร้องได้ส่งเอกสารการเป็นผู้จัดการมรดก         

และหลักฐานประกอบเพิ่มเติมให้ อ�าเภอขนอมจึงได้หารือจังหวัดใน ๒ ประเด็น คือ

  ประเด็นท่ีหน่ึง	กรณผีูจ้ดัการมรดกยงัไม่ได้จดัการแบ่งปันมรดกให้กับทายาทผู้ ใด ผูจ้ดัการมรดก

หรือทายาททีจ่ะมสิีทธิได้รับมรดกดงักล่าว จะตกลงยนิยอมหรือมอบอ�านาจให้คนอืน่ท�าการแทนในกิจการ

บางอย่างในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

  ประเด็นท่ีสอง การกระท�าทีผู่จ้ดัการมรดกตามค�าส่ังศาลและเป็นทายาทโดยชอบธรรมได้ 

จ�านวน ๓ คน ในทั้งหมด ๔ คน ยินยอมให้ นางสาววาสนา วัชรสินธุ์ เป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรม อลงกตรีสอร์ท ขัดต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไร

  จังหวัดได้พิจารณาประเด็นข้อหารือดังกล่าวประกอบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว     

มีความเห็น ดังนี้

  ประเด็นท่ีหน่ึง เห็นว่า ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                

ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจถึงแก่ความตาย และทายาทมีความประสงค์ด�าเนินธุรกิจโรงแรมต่อไป          

ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ หรือกรณี                

ทีม่ทีายาทหลายคน ให้ทายาทด้วยกันนัน้ตกลงตัง้ทายาทคนหนึง่ซ่ึงมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามมาตรา ๑๖ ยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนเพ่ือขอรับโอนใบอนุญาต ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน              

นบัแต่วันทีผู่ป้ระกอบธุรกิจโรงแรมตายถ้ามไิด้ย่ืนค�าขอภายในระยะเวลาทีก่�าหนดให้ถือว่าใบอนญุาตส้ินอายุ               
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ดังนั้น เมื่อทายาทและผู้จัดการมรดกจ�านวน ๓ คน จากทั้งหมด ๔ คน ได้ท�าหนังสือยินยอมตกลง

มอบหมายให้ นางสาววาสนา วัชรสินธุ์ ซ่ึงเป็นทายาทโดยธรรมคนหนึ่งของนายอภินันท์ วัชรสินธุ์          

(ผู้เสียชีวิต) แม้มิใช่ทายาทโดยธรรมในล�าดับที่จะมีสิทธิรับมรดกก็ตาม และมีคุณสมบัติครบถ้วน             

ทีก่ฎหมายก�าหนดเป็นผูด้�าเนนิการรับโอน/และต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม จงึเป็นการกระท�า

ที่สามารถกระท�าได้ เพราะกฎหมายมิได้ก�าหนดว่าจะต้องเป็นทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกแต่อย่างใด

  ประเด็นท่ีสอง	 เหน็ว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๗๒๖ ก�าหนดว่า     

ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคน การท�าการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเสียงข้างมาก                  

เว้นแต่จะมข้ีอก�าหนดพินยักรรมเป็นอย่างอืน่ ถ้าเสียงเท่ากันเมือ่มผีูม้ส่ีวนได้เสียร้องขอ ก็ให้ศาลเป็น

ผู้ช้ีขาด ดังนั้นการที่ผู้จัดการมรดกตามค�าส่ังศาล และเป็นทายาทโดยชอบธรรม จ�านวน ๓ คน         

จากทั้งหมด ๔ คน ยินยอมให้ นางสาววาสนา วัชรสินธุ์ เป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

อลงกตรีสอร์ท ถือเป็นเสียงข้างมากจึงสามารถด�าเนินการได้และไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด

  จึงใคร่ขอหารือว่าความเห็นของจังหวัดถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้ถือปฏิบัติได้           

อย่างถูกต้องต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

             ขอแสดงความนับถือ

                                   ว่าที่ ร.ต.

											(ฐิตวัฒน		เชาวลิต)

              รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

(กลุ่มงานปกครอง)

โทร. ๐ - ๗๕๓๕ - ๖๑๓๓ , ๐ - ๗๕๓๑ - ๐๐๙๖
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๗๕๙                              กรมการปกครอง

                                                                       ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง	 หารือคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทบ้านกลางเขา

เรียน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๑๗.๑/๑๕๕๐๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

  ด้วยจงัหวัดอทุยัธาน ี ได้รับค�าร้องขอโอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมรีสอร์ทบ้านกลางเขา 

ของนายสมยศ ผูกใจเพ่ือน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๗ ต�าบลดอนขวาง อ�าเภอเมืองอุทัยธานี            

จังหวัดอุทัยธานี ให้กับนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๒/๙ ถนนวงศาโรจน์ 

ต�าบลอุทัยใหม่ อ�าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ฯ            

ได้ออกตรวจสถานที ่เมือ่วันที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ และตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูรั้บโอนใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม ของนายชัยศิริ ผูกใจเพ่ือน พบว่าบุคคลดังกล่าว เป็นข้าราชการพลเรือน 

ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการแขวงการทางอุทัยธานี แขวงการทางอุทัยธานี กระทรวงคมนาคม โดยมติ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ให้ท�าการหารือคณุสมบตัขิองบคุคล ดงักล่าวว่ามลีกัษณะต้องห้าม

หรือขัดต่อการรับโอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม หรือข้อห้ามหนงัสือส่ังการ ระเบยีบภายในของ

ทางราชการที่มีลักษณะต้องห้ามต่อการด�ารงต�าแหน่งของราชการหรือไม่

  กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าคณุสมบตัขิองผูรั้บโอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม 

ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗  กรณี นายชัยศิร ิ

ผูกใจเพ่ือน เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการแขวงการทางอุทัยธานี         

แขวงการทางอทุยัธาน ีกระทรวงคมนาคม กฎหมายมไิด้บญัญตัไิว้ว่าผูรั้บโอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจ

โรงแรมซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะท�าการรับโอนไม่ได้แต่อย่างใด ดงันัน้ นายชยัศริ ิผกูใจเพือ่น 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

จึงสามารถเป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม          

ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

         ขอแสดงความนับถือ

                       

								(นายสถาพร		ศิริภักดี)

        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

        อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ อน ๐๐๑๗.๑/๑๕๕๐๒                         ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

                                                                ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

      ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง	 หารือคุณสมบัติผู้ประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทบ้านกลางเขา

เรียน	 อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 ค�าร้องขอโอนกิจการโรงแรมฯ            จ�านวน ๑ ชุด

  ด้วยจงัหวัดอทุยัธานไีด้รับค�าร้องขอโอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมรีสอร์ทบ้านกลางเขา 

ของนายสมยศ ผกูใจเพือ่น ตัง้อยูเ่ลขที ่๑๖๑ หมูท่ี ่๗ ต�าบลดอนขวาง อ�าเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวัดอทุยัธานี 

โดยได้ยืน่ค�าร้องขอโอนใบอนญุาตโรงแรมให้กับนายชัยศิริ ผกูใจเพ่ือน อาย ุ๔๒ ปี อยูบ้่านเลขที ่๑๓๒/๙ 

ถนนวงศาโรจน์ ต�าบลอุทัยใหม่ อ�าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยคณะกรรมการพิจารณา           

กลั่นกรองฯได้ออกตรวจสถานที่เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนใบอนุญาตราย            

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายชัยศิริฯ ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการแขวงการทาง

อุทัยธานี แขวงการทางอุทัยธานี กระทรวงคมนาคม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ประชุมมีความเห็น

ให้หารือคุณสมบัตินายชัยศิริ ฯ ว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อการรับโอนใบอนุญาต ฯ โรงแรม          

หรือมีข้อห้ามหนังสือส่ังการ ระเบียบในของทางราชการที่มีลักษณะต้องห้ามต่อการด�ารงต�าแหน่ง         

ของข้าราชการหรือไม่

  จงัหวัดอทุยัธานมีคีวามเหน็ในกรณดีงักล่าว การทีจ่ะพิจารณาคณุสมบตัผิูป้ระกอบกิจการโรงแรม

ตามกฎหมายโรงแรมนัน้ ควรทีจ่ะต้องพิจารณาจากเกณฑ์คณุสมบตัใินมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เท่านั้น ในกรณีดังกล่าวจึงมีความเห็นว่า นายชัยศิริ ฯ ผู้รับโอนใบอนุญาต         

มคีณุสมบตัติามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ สามารถเป็นผูรั้บโอนใบอนญุาต

โรงแรมรีสอร์ทบ้านกลางเขาได้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

          ขอแสดงความนับถือ

            

									(นายวันชัย		โอสุคนธ์ทิพย์)

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐ - ๕๖๕๑ - ๑๔๔๔
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๗๖๐                           กรมการปกครอง

                                                               ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง		 สอบถามกรณีการพิจารณาตามกฎหมายควบคุมอาคาร

เรียน  ผู้อ�านวยการส�านักการโยธา

อ้างถึง  หนังสือส�านักการโยธา ที่ กท ๐๙๐๗/อ. ๔๐๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

  ตามที่ส�านักการโยธา สอบถามกรณี บริษัท วี อาร์ วัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด                    

ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์จะดัดแปลงอาคารตึก ๑๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น เชื่อมตึก ๑๐ ชั้น             

เพื่อใช้เป็นส�านักงานโรงแรม (๗๘ ห้อง) – จอดรถยนต์ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามแบบ กทม. ๑          

และกรุงเทพมหานครได้ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะดัดแปลงอาคารตามแบบ โดยส�านัก

การโยธาได้ตรวจสอบแล้ว อาคารบางส่วนเป็นโรงแรม แต่อาคารทีข่ออนญุาตนัน้ อยู่ใกล้วัดไตรมติร

วิทยารามวรวิหาร จึงได้สอบถามกรมการปกครองว่ากรุงเทพมหานคร จะต้องรอความเห็นชอบ         

ในหลักการจากกรมการปกครองในเร่ืองต�าแหน่งที่ตั้งของโรงแรมก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาต

ตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ นั้น

  กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธกีารในการพิจารณาการขอใบอนญุาต และการออกใบอนญุาตให้ประกอบธรุกิจโรงแรม ประกาศ 

ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๔) ก�าหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องยื่นหลักฐาน

แสดงว่าอาคารที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ใบอนุญาตให้ ใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร ดังนั้น ผู้ ใดประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรม จึงต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์       

จะดัดแปลงอาคาร เพื่อให้ได้ ใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารเสียก่อน จึงสามารถยื่นค�าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ส�าหรับกรณีผู้ ใดจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม       

กรมการปกครองในฐานะนายทะเบยีนโรงแรมกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข



กฎหมายโรงแรม 137

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กรุงเทพมหานครจึงไม่ต้องรอความเห็นชอบในหลักการจากกรมการปกครอง ก่อนที่จะพิจารณา          

ออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารแต่อย่างใด

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

     

	(นายสถาพร		ศิริภักดี)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ กท ๐๙๐๗/อ. ๔๐๐                      ส�านักการโยธา

                                   ๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

      ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง	 สอบถามกรณีการพิจารณาตามกฎหมายควบคุมอาคาร

เรียน	 อธิบดีกรมการปกครอง

  ตามที่ บริษัท วี อาร์ วัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด โดย นายวิชิต ลีนุตพงษ์                         

และนางสาววิชิตา ลีนุตพงษ์ ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์จะดัดแปลงอาคาร ตึก ๑๕ ช้ัน                

ช้ันใต้ดนิ ๑ ช้ัน เช่ือมตกึ ๑๐ ช้ัน เพ่ือใช้เป็นส�านกังานโรงแรม (๗๘ ห้อง) – จอดรถยนต์ ทีถ่นนตรีมติร 

แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามแบบ กทม. ๑ เลขที่รับ ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๕๔ และกรุงเทพมหานคร ได้ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะดัดแปลงอาคาร        

ตามแบบ กทม. ๖ เลขที่ ๑๖๐ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น

  ส�านักการโยธา ได้ตรวจสอบแล้ว การยื่นแจ้งความประสงค์จะดัดแปลงอาคารดังกล่าว        

มีการใช้สอยอาคารบางส่วนเป็นอาคารประเภทโรงแรม ซ่ึงอาคารที่ขออนุญาตอยู่ใกล้วัดไตรมิตร         

วิทยารามวรวิหาร โดยมีรายละเอียดตามผังปูโฉนดที่แนบ ดังนั้น จึงขอสอบถามกรมการปกครองว่า 

กรุงเทพมหานคร จะต้องรอความเห็นชอบในหลักการจากกรมการปกครองในเร่ืองต�าแหน่งที่ตั้ง         

ของโรงแรมก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร หรือไม่

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          ขอแสดงความนับถือ

										(นายพินิต	เลิศอุดมธนา)

           ผู้อ�านวยการกองควบคุมอาคาร

           ปฏิบัติราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการโยธา

กองควบคุมอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๐๑๐๔
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๔๓๒๘                     กรมการปกครอง

                                                            ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

      ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง  หารือการพิจารณาค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง

อ้างถึง	  หนังสือจังหวัดล�าปาง ที่ ลป ๐๐๑๗.๑/๑๘๙๒๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

  ตามที่จังหวัดล�าปางได้หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีบริษัททิพย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด  โดยนางอรนรี 

อังควัฒนากระวี ได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง ซึ่งใบอนุญาตฯ 

ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยแนบค�าส่ังศาลจังหวัดล�าปางที่ได้มีค�าส่ังแต่งตั้ง               

นางอรนรี ฯ เป็นผู้จัดการมรดก เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ความละเอียด

แจ้งแล้ว นั้น

  กรมการปกครองพจิารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจ�ากัดย่อมเลกิกันด้วยเหตตุ่าง ๆ ตามมาตรา๑๒๓๖ 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ปรากฏว่านายทรงชัย เจนตวณิชย์ ผู้เป็นกรรมการ           

บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด จะได้ถึงแก่ความตาย ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด เลิกกันและมีผล

ให้ ใบอนุญาตฯ ส้ินอายุแต่อย่างใด ซ่ึงกรรมการของบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ที่เหลืออยู่ก็สามารถ        

ประกอบธรุกิจโรงแรมทพิย์ช้างล�าปางต่อไปได้ ตามความในมาตรา ๑๑๔๔ มาตรา ๑๑๕๙ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม เมื่อต่อมาศาลได้มีค�าส่ัง 

แต่งตั้งนางอรนรี อังควัฒนากระวี เป็นผู้จัดการมรดกของนายทรงชัยฯ นางอรนรี ฯ จึงมีสิทธิและหน้าที่

จะกระท�าการที่จ�าเป็นแทนนายทรงชัยฯ เจ้ามรดกได้ ตามมาตรา ๑๗๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง           

และพาณิชย์ และแม้ว่าวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ นางอรนรีฯ ได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมในนามบริษัททิพย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด ก็ตาม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔         

ก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องด้านเอกสาร โดยได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ในนามบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัดแล้ว        

ถือได้ว่านางอรนรีฯ ผูจ้ดัการมรดกของนายทรงชัยฯ เป็นตวัแทนกระท�าการแทนบริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด 

ในฐานะตัวการแล้ว เมื่อบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ได้ทราบ และยอมรับการกระท�าของนางอรนรี ฯ           

จึงถือได้ว่าบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ในฐานะตัวการได้ ให้สัตยาบันแก่การกระท�านั้นแล้ว จึงมีผลผูกพัน

บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ในฐานะตัวการ ตามความในมาตรา ๘๒๓ และมาตรา ๑๑๖๗ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ดงันัน้ จงึถือว่าบริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด ได้ย่ืนค�าขอต่ออายุใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะส้ินอายุแล้ว          

ตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ส่วนกรณีกรรมสิทธ์ิในที่ดินและส่ิงปลูกสร้างโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง ตกเป็นของบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทยแล้วนั้น เห็นว่า การประกอบธุรกิจโรงแรมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องยื่นค�าขอฯ 

พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม               

หรือหนงัสือแสดงความยนิยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที ่ ในกรณทีีอ่าคารหรือสถานทีน่ัน้เป็นของผูอ้ืน่ 

และส�าเนาหนงัสือส�าคญัแสดงกรรมสทิธิห์รือสิทธคิรอบครองในทีด่นิทีจ่ะใช้เป็นทีต่ัง้โรงแรมตามความ

ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม ประกอบกับข้อ ๑ (๕) และ (๗) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ประกอบ            

ธรุกิจโรงแรม เมือ่ปรากฏว่าบริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด ผูย้ืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ทพิย์ช้างล�าปาง ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นทีด่นิและส่ิงปลกูสร้างและไม่มสิีทธคิรอบครองในทีด่นิ

แล้ว เนื่องจากที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแปลงดังกล่าวได้ โอนไปเป็นของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

ตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยแล้ว ซ่ึงแม้ว่าคดีจะอยู่ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีค�าวินิจฉัยก็ต้องถือว่าบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย          

ยงัคงเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและส่ิงปลกูสร้างของโรงแรมทพิย์ช้างล�าปางอยู ่ดงันัน้ นายทะเบยีน

โรงแรมจงัหวัดล�าปางจงึไม่อาจอนญุาตให้ประกอบธรุกิจโรงแรมให้กับบริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด ผูข้อต่ออายุ

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม โดยไม่มหีลกัฐานแสดงกรรมสิทธิใ์นทีด่นิและอาคาร หรือไม่มสิีทธิครอบ

ครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารของผูอ้ืน่ เพ่ือประกอบธรุกิจโรงแรมได้ ตามความในข้อ ๔ (๔) 

และ (๖) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวข้างต้นและข้อ ๕ (๔) แห่งประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แต่อย่างไรก็ตาม

หากบริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด สามารถเจรจาตกลงท�าสญัญาปรับโครงสร้างหนีกั้บบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยได้ 

และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยยินยอมให้เช่าหรือยินยอมให้ ใช้ประโยชน์ ในที่ดินและอาคาร              

เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ก็สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อประกอบ

ธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ หากนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดล�าปางพิจารณาไม่อนุญาตก็ต้องแจ้งเหตุ                     

ที่ไม่สมควรอนุญาตให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ เพื่อโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐        

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกค�าสั่งต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถือ

										(นายสถาพร		ศิริภักดี)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

            อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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ที่ ลป ๐๐๑๗.๑/๑๘๙๒๗                  ศาลากลางจังหวัดล�าปาง

                                                            ถนนวชิราวุธด�าเนิน ลป ๕๒๐๐๐ 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง  การพิจารณาค�าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

  ด้วยเมือ่วันที ่๕ ตลุาคม ๒๕๕๓ บริษัททพิย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี องัควัฒนากระวี 

ได้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง ซ่ึงได้ครบอายุ ๕ ปี เมื่อวันที่                  

๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ และได้แนบค�าสัง่ศาลจงัหวัดล�าปาง ลงวันที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ได้มคี�าสัง่

แต่งตั้งนางอรนรี อังควัฒนากระวี เป็นผู้จัดการมรดกของนายทรงชัย เจนตวนิชย์ อดีตสามี                

เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

  จงัหวัดล�าปางได้ตรวจสอบค�าขอต่ออายใุบอนญุาตฯ และเอกสารประกอบพิจารณาค�าขอฯ 

พบว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (เดิม) เมื่อปี ๒๕๔๙ นายทะเบียนโรงแรมจังหวัดล�าปาง           

ได้อนญุาตให้บริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด โดยนายทรงชัย เจนตวนชิย์ เป็นผูรั้บอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

และต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายทรงชัย เจนตวนิชย์ ได้ถึงแก่ความตาย นางอรนรี                

องัควัฒนากระวี ผูร้้อง ซ่ึงเป็นอดตีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทรงชัย ฯ  จงึได้ร้องขอต่อศาล

จังหวัดล�าปาง ขอให้ศาลมีค�าสั่งตั้งนางอรนรี ฯ เป็นผู้จัดการมรดกและเมือ่วนัที ่ ๕ ตลุาคม ๒๕๕๓        

ได้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมในนามบริษัททพิย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี 

อังควัฒนากระวี แทนบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ผู้รับใบอนุญาตเดิม และต่อมาจังหวัดได้ตรวจพบว่า

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมทิพย์ช้างล�าปางตกเป็นของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

(บสท.) ซ่ึงได้จดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของ บสท. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐             

ซ่ึงจงัหวัดพิจารณาเห็นว่า กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและส่ิงปลกูสร้างโรงแรมทพิย์ช้างล�าปางเป็นของบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) นางอรนรีฯ หรือผู้ ใดย่อมไม่มอี�านาจ ในการจดัการกบัทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

ของโรงแรมทพิย์ช้างล�าปาง เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการยนิยอมให้ใช้อาคารโรงแรมทพิย์ช้างล�าปางในการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมจาก บสท. ก่อน ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จังหวัดได้เคยอนุญาตให้               

บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทพิย์ช้างล�าปาง ไม่ใช่บริษัททพิย์ช้าง              

ล�าปาง จ�ากัด ดงันัน้ กรณทีีบ่ริษัททพิย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี อังควัฒนากระวี ซึ่งเป็นอีก

นิติบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ยื่นค�าขอต่ออายุในอนุญาตฯ ทั้งที่ไม่เคยได้รับ         

ใบอนญุาตให้ประกอบธรุกิจโรงแรมมาก่อน จงึไม่สามารถทีจ่ะพิจารณาต่ออายปุระกอบธรุกิจโรงแรมให้กับ             
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บริษัททิพย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี องัควัฒนากระวี ได้ และก่อนทีน่ายทะเบยีนโรงแรม                  

จงัหวัดล�าปางจะมคี�าสัง่ไม่อนญุาตให้บริษัททพิย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี อังควัฒนากระวี            

ต่ออายุใบอนุญาตจึงได้มีหนังสือแจ้งบริษัททิพย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี อังควัฒนากระวี             

ได้ทราบข้อเทจ็จริงอย่างเพยีงพอและมโีอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตนตามมาตรา ๓๐             

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

  ต่อมานางอรนรี องัควัฒนากระวี ได้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงให้นายทะเบยีนโรงแรมจงัหวัดล�าปาง 

ดังนี้

  ๑. บสท. ได้บังคับโอนที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง ตามพระราชก�าหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ ซ่ึงเป็นการบงัคบัโอนทีขั่ดต่อกฎหมายรัฐธรรมนญู 

มาตรา ๒๑๑ ซึ่งศาลจังหวัดล�าปางได้ส่งค�าร้องของบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ในคดีแพ่งหมายเลขด�าที่ 

๖๙๗/๒๕๕๐ ระหว่าง บสท. โจทก์ บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ที่ ๑ นายทรงชัย เจนตวนิชย์ ที่ ๒ จ�าเลย 

ไปยงัศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือขอให้พิจารณาวินจิฉยัว่าพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มาตรา ๗๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒, ๓, ๔ 

๔๐ และ ๘๑ หรือไม่ และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มหีนงัสอืแจ้งว่า เมือ่วนัที ่๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 

ตลุาการประจ�าคดไีด้ประชุมปรึกษามคี�าส่ังใหรั้บค�าร้องดงักล่าวไว้พิจารณาวินจิฉยั ตามรัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่งแล้ว ค�าขอโอนของ บสท. ดังกล่าว

เป็นค�าขอโอนฝ่ายเดียว ซึ่งขณะนี้มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ว่าการบังคับโอนตามพระราชก�าหนด บสท. 

มาตรา ๗๖ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมายการโอนก็เป็นโมฆะ ซ่ึงการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนญู  

มาตรา ๒๑๑ แม้ศาลจังหวัดล�าปางยังต้องรอค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอให้พิจารณา               

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรค ๒ ที่บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม นิติธรรม หรือหลักแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม จึงขอพิจารณาว่า

กรรมสิทธ์ิในทรัพย์ยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�าวินิจฉัยว่าการโอนให้กับ

เจ้าของใหม่ ตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตามมาตรา ๗๖ ขัดต่อรัฐธรรมนญูหรือไม่         

หรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซ่ึงหากมคี�าวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูแล้ว ก็พร้อมจะปฏบิตัติามระเบยีบ

ทีจ่ะต้องไปขอหนงัสือยนิยอมจาก บสท. ต่อไป และขอให้ ถือว่าค�าขออนญุาตที่ได้ยืน่ต่ออ�าเภอเมอืงล�าปาง 

แล้วในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อขอต่อใบอนุญาตเดิมยังไม่ถึงที่สุด จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ               

จะมีค�าวินิจฉัยว่าการโอนให้เจ้าของใหม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จากเหตุผลดังกล่าวนางอรนรี ฯ         

ในฐานะผู้จัดการมรดกขอใช้สิทธิในการขอต่ออายุใบอนุญาตโรงแรมทิพย์ช้าง โดยใช้เอกสารเดิม            

ในการขออนุญาต
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  ๒. โรงแรมทพิย์ช้างล�าปางมคีวามประสงค์จะขอต่ออายใุบอนญุาตเดมิของบริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด 

ซึ่งทายาทมีความประสงค์ที่จะด�าเนินกิจการต่อ แต่เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในด้านเอกสาร จึงได้ยื่น

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปางในนามของบริษัททิพย์ช้างล�าปาง จ�ากัด         

และเมื่อได้รับแจ้งจากจังหวัดว่ายื่นต่ออายุใบอนุญาตในนามของ บริษัททิพย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด               

ไม่ถูกต้องและต่อเมือ่วันที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จงึยืน่ขอต่ออายใุบอนญุาตในนามของบริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด 

ผู้บริหารโรงแรมทิพย์ช้างล�าปางก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หรอืเพกิเฉยทีจ่ะไม่ปฏบิตัติามกฎหมายแต่ประการใด 

และได้มกีารตดิต่อกับ บสท. เพ่ือท�าการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้บสท. จงึให้เสนอแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร

  จงัหวัดได้พจิารณาค�าช้ีแจงข้อเทจ็จริงของนางอรนรี องัควัฒนากระวี ดงักล่าวข้างต้นแล้ว

เห็นว่าบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง 

ได้ประสบภาวะขาดทุนสะสมเร่ือยมาจนไม่อาจจะช่วยช�าระหนี้ให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ในขณะนัน้ได้ และต่อมาหนีด้งักล่าวก็ถูกโอนมายัง บสท. แต่ผูบ้ริหารโรงแรมทพิย์ช้างล�าปาง 

ก็ไม่ได้นิง่นอนใจพยายามทีจ่ะเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนีกั้บ บสท. ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนในการจัดท�า

แผนการด�าเนินงานแลเตรียมหลักทรัพย์เพื่อค�้าประกันหนี้ให้กับ บสท. ในการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ดังกล่าว ส�าหรับกรณีที่บริษัททิพย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี อังควัฒนากระวี ได้ยื่นค�าขอ        

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปางแทนที่จะยื่นต่ออายุใบอนุญาต ฯ ในนามของ

บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ก็เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเมื่อศาลจังหวัดล�าปางมีค�าสั่งแต่งตั้งให้นางอรนรี             

อังควัฒนากระวี เป็นผู้จัดการมรดกของนายทรงชัย เจนตวนิชย์แล้ว จะสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต

ในนามบริษัททพิย์ช้าง ล�าปาง จ�ากัด โดยนางอรนรี องัควัฒนากระวี ได้ จงึได้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ฯ 

ในนามของบริษัททิพย์ช้างล�าปาง จ�ากัด ย่อมถือได้ว่าผู้บริหารโรงแรมทิพย์ช้างล�าปางได้แสดงความ

ประสงค์ที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง ก่อนที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรม (เดิม) จะสิ้นอายุใบอนุญาตแล้ว หากพิจารณาตามข้อกฎหมายในกรณีนี้จังหวัดต้องพิจารณา

ไม่ต่ออายุใบอนุญาตและคืนค�าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม            

พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดล�าปางมีค�าสั่งให้คืนค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ

โรงแรมทพิย์ช้างล�าปางต้องหยดุประกอบธุรกิจโรงแรมทนัทตีามกฎหมาย และเมือ่หยดุประกอบธรุกิจ

โรงแรม บริษัททพิย์ช้าง จ�ากัด ก็ไม่มรีายได้ทีจ่ะน�าไปช�าระหนี้ให้กับ บสท. และการเจรจาปรับปรุงโครงสร้าง

หนีกั้บ บสท. ทีจ่ะมข้ึีนในอนาคตก็จะเป็นไปโดยยากยิง่ข้ึน จะเป็นการซ�า้เตมิผูท้ีม่คีวามตัง้ใจทีป่ระกอบธรุกิจ

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงขอหารือกรมการปกครองว่า หากบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ได้เจรจาปรับปรุง

โครงสร้างหนี้กับ บสท. และ บสท. ได้ยินยอมให้บริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ต่อไป

จังหวัดจะสามารถพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้กับบริษัททิพย์ช้าง จ�ากัด โดยใช้ค�าขอเมื่อวันที่          

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเป็นค�าขอทีเ่ลยระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดได้หรือไม่ เนือ่งจากจงัหวัดพิจารณา



กฎหมายโรงแรม144

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

เห็นว่าผู้บริหารโรงแรมทิพย์ช้างล�าปาง ได้แสดงความประสงค์ในการต่ออายุใบอนุญาตเมื่อวันที่           

๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ แล้ว ผลเป็นประการใดขอให้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วยเพื่อจักได้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด�าเนินการต่อไป

         ขอแสดงความนับถือ

                   

          (นายอธิคม		สุพรรณพงศ์)

          ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐ - ๕๔๒๖ - ๕๐๑๑



กฎหมายโรงแรม 145

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๔๖๗๒                        กรมการปกครอง

                                                  ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

      ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เร่ือง	 การขอยกเว้นการยื่นแบบแปลนแผนผังประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 “แม่ยมพาเลส” และขอหารือการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๑/๑๓๑๒๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

  ด้วย นายสมัคร วุฒิศิริศาสตร์ ได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อ                

นายทะเบยีนโรงแรมจงัหวัดแพร่ โดยขอยกเว้นการยืน่แบบแปลนแผนผงัในการขออนญุาตจงัหวัดแพร่     

มีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเป็นการขอโดย              

ผู้ขออนุญาตรายใหม่ มิใช่ผู้ขออนุญาตรายเดิม และมิใช่การขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาต

จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑        

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

พิจารณาการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะในส่วน           

ของแบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบแบบแปลน ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะใช้ ในการประกอบ

การพิจารณาอนุญาต ในด้านความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักในโรงแรม ดังนั้น ผู้ขออนุญาตควรที่จะต้อง

ยื่นแบบแปลนแผนผังประกอบค�าขอรับใบอนุญาต

  กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า

  ๑. ในการขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ นัน้ 

ผูข้ออนญุาตจะตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกจิโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา       

การขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อ ๑ (๒) ก�าหนดให้ยืน่เอกสารหลกัฐาน

แบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบแบบแปลน ในการขอใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรมด้วย 

อนัเป็นเอกสารหลกัฐานส�าคญัทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องมมีาประกอบการขออนญุาต และประกาศดงักล่าว

ไม่ได้มีข้อยกเว้นไว้ ความเห็นของจังหวัดแพร่ถูกต้องแล้ว
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๒. กรณ ีทีจ่กัต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่นั้น ให้จังหวัดแนะน�า บริษัท วงศ์วุฒิ จ�ากัด ด�าเนินการติดต่อ            

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

         ขอแสดงความนับถือ

												

								(นายสถาพร		ศิริภักดี)

        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

       อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 

โทร. ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๖๖๓

โทรสาร ๐ - ๒๓๕๖ - ๙๖๖๒
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ พร ๐๐๑๗.๑/๑๓๑๒๖                           ศาลากลางจังหวัดแพร่

                                                                  ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

      ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

เร่ือง	 ขอยกเว้นการยื่นแบบแปลนแผนผังประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 “แม่ยมพาเลส” และขอหารือการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง  ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๔๑๑๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔

 ๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.ง ๑/๑๑๔๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย		ส�าเนาหนังสือขอยกเว้นการยื่นแบบแปลนแผนผังประกอบการขออนุญาตประกอบ 

    ธุรกิจโรงแรม “แม่ยมพาเลส”           จ�านวน ๑ ฉบับ

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ         

ส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม กรณี การยื่นค�าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม         

“แม่ยมพาเลส” และอทุธรณ์การต่ออายใุบอนญุาตโรงแรม “แม่ยมพาเลส” ให้นายทะเบยีนจงัหวัดแพร่ 

แจ้งให้ผูข้ออนญุาตฯ ทราบ ซ่ึงผูอ้ทุธรณ์ไม่ตดิใจในการวินจิฉยัอทุธรณ์แต่อย่างใด พร้อมทัง้ขอถอนอทุธรณ์

การต่ออายุใบอนญุาตโรงแรม “แม่ยมพาเลส” และมมีตยิืน่ค�าขอใหม่ในนามนติบิคุคล บริษัท วงศ์วุฒ ิจ�ากัด 

โดยจังหวัดแพร่ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  บัดนี้ นายสมัคร วุฒิศิริศาสตร์ ได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร. ๑) 

ใหม่ ในนามนิติบุคคล บริษัท วงศ์วุฒิ จ�ากัด ต่อนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดแพร่และคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ท�าการตรวจสอบ           

สถานทีข่ออนญุาต และประชุมพิจารณาแล้ว มมีตใิห้จงัหวัดแพร่หารือกระทรวงมหาดไทย กรณีการขอรับ

การยกเว้นการยื่นแบบแปลนแผนผังเพ่ือประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และกรณี        

ยื่นเร่ืองราวขออนุญาตใหม่ จังหวัดแพร่พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การพิจารณาออกใบอนุญาต              

ประกอบธุรกิจโรงแรม “แม่ยมพาเลส” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย         

ที่เกี่ยวข้อง จึงขอหารือความเห็นของจังหวัดแพร่ว่า ถูกต้องหรือไม่หรือควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร                          

ในกรณีการขอยกเว้นของผู้ขออนุญาตฯ ดังนี้.-
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๑. กรณีผู้ขออนุญาตฯ ขอรับการยกเว้นแบบแปลนแผนผังประกอบการขออนุญาตฯ            

โดยให้เหตุผลว่า ได้ด�าเนินธุรกิจโรงแรมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ก่อนที่พระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบังคับใช้ จนถึงปัจจุบัน แบบแปลนแผนผังได้ช�ารุดเสียหายไปตามกาลเวลา            

และทางโรงแรมได้ปฏบัิตติามระเบยีบของทางราชการมาโดยตลอด มกีารตรวจสอบอาคารโดยผูไ้ด้รับอนญุาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรมทุกปี จังหวัดแพร่มีความเห็นว่า          

กรณีดังกล่าวเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นการขอโดยผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

มใิช่ผูข้ออนญุาตรายเดมิ และมใิช่การขอต่ออายใุบอนญุาต ทัง้นี ้ผูข้ออนญุาตจะต้องด�าเนนิการให้เป็นไป

ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ลงวันที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๒ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนญุาต และการออก

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะในส่วนของแบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบ

แบบแปลน ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะใช้ ในการประกอบการพิจารณาอนุญาต ในด้านความปลอดภัย         

แก่ผู้เข้าพักในโรงแรม ดังนั้น ผู้ขออนุญาต ควรที่จะต้องยื่นแบบแปลนแผนผังฯ ประกอบค�าขอรับ 

ใบอนุญาต 

  ๒. กรณีการยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตใหม่ ของ บริษัท วงศ์วุฒิ จ�ากัด โดยนายสมัคร 

วุฒิศิริศาสตร์ จังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการเริ่มต้นขออนุญาตเหมือนกับการขออนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการสร้างอาคารใหม่ โดยผู้ขออนุญาตฯ จักต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม        

กฎกระทรวงฉบบัที ่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎกระทรวง ฉบบัที ่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และกฎกระทรวง            

ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด�าเนนิการต่อไป ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้จงัหวัดแพร่ 

ราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

           ขอแสดงความนับถือ

           

										(นายเสรี	ค�าภีรธัมโม)

          รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๓๗
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สน.สก. (สรร. ๓)                  โทร. ๐ – ๒๓๕๖ – ๙๖๖๓

ที่	 มท ๐๓๐๗.๖/๑๙๒                            วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง  หารือการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม

เรียน	 ผอ.ศบปช.

  ๑.	 ต้นเรื่อง

   ๑.๑ ศบปช. แจ้งว่าได้รับแจ้งจาก สรร. ๓ ว่านายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร 

อนญุาตให้โรงแรมแม้นศรี เลกิกิจการตัง้แต่วันที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อนญุาตให้โรงแรมเพนทเฮาส์ 

เลิกกิจการตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และอนุญาตให้ โรงแรมฮอลลีวู๊ด เลิกกิจการตั้งแต่              

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และให้ ศบปช. ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

   ๑.๒ ศบปช. ขอหารือว่าโรงแรมทั้ง ๓ แห่ง ที่ได้ประกอบธุรกิจโรงแรมในระหว่างการ

ขอต่ออายใุบอนญุาต ตัง้แต่วันที ่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันทีน่ายทะเบยีนอนญุาตให้เลกิกิจการ          

แต่ละแห่งนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดหรือไม่                    

อย่างไร (เอกสาร ๑)

  ๒.	ข้อกฎหมาย

   ๒.๑	พระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	(เอกสาร	๒)	

   มาตรา	 ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้        

และให้มอี�านาจแต่งตัง้นายทะเบยีน ออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมไม่เกินอตัราท้ายพระราชบญัญตัิ

นี ้ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�าหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้

   มาตรา		 ๑๙ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ ใช้กับโรงแรมที่ระบุช่ือไว้ ในใบอนุญาตเท่านั้น           

และให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

   มาตรา		 ๒๑ การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค�าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ                  

เมือ่ได้ยืน่ค�าขอแล้ว ให้ถือว่าผูย้ืน่ค�าขออยูใ่นฐานะผูรั้บใบอนญุาตจนกว่าจะมคี�าส่ังถึงทีส่ดุไม่อนญุาตให้

ต่ออายใุบอนุญาต

   ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงแรมีลักษณะถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวง        

ที่ออกตามมาตรา ๑๓ ให้นายทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตให้ หากมีกรณีที่ไม่ถูกต้องให้นายทะเบียน          

ส่ังให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด เมือ่แก้ไขแล้วให้ต่ออายใุบอนญุาตได้ ถ้าหากไม่แก้ไข

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดให้มีค�าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
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  ผูท้ีย่ืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตไม่ทนัก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ถ้าประสงค์จะประกอบธรุกิจ

โรงแรมต่อไป และได้มายื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ        

ให้ถือว่าได้ยื่นค�าขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และการประกอบธุรกิจโรงแรมในระหว่างนั้น 

ให้ถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต       

ผูน้ัน้จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอกีร้อยละยีสิ่บของค่าธรรมเนยีมต่ออายใุบอนญุาต หากพ้นก�าหนดหกสิบวัน

ต้องด�าเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่

  มาตรา	 ๔๔ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาทีย่งัประกอบธรุกิจ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนียมภายในเวลา

ที่ก�าหนดให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุ         

อันสมควรให้นายทะเบียนมีอ�านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม          

และเงินเพ่ิมครบจ�านวน และให้น�าความในมาตรา ๔๐ วรรคส่ี รวมทั้งบทก�าหนดโทษที่เก่ียวข้อง                

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 	 ๒.๒	อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	(เอกสาร	๓)

  ๑. ใบอนุญาต   ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐  บาท

  ๒. ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ  ๒๐๐ บาท

  ๓. การต่ออายุใบอนุญาตคร้ังละก่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 

   แต่ละฉบับ

  ๔. ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม  ปีละ  ๘๐   บาทต่อห้อง

   โดยให้คิดค่าธรรมเนียมตามจ�านวนห้องพักของโรงแรม

   ในการออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมจะก�าหนดอตัราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน

โดยค�านึงถึง ขนาด ลักษณะหรือประเภทของโรงแรมก็ได้

 	 ๒.๓	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียม

ส�าหรับประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๕๑	(เอกสาร	๔)

 	 ข้อ		๑		ให้ก�าหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

  (๑)  ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ ๑  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท

  (๒) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ ๒  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐  บาท

  (๓)  ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ ๓  ฉบับละ  ๓๐,๐๐๐  บาท

  (๔)  ใบอนุญาตโรงแรมประเภทที่ ๔  ฉบับละ  ๔๐,๐๐๐  บาท

  (๕)  ใบแทนใบอนุญาต           ฉบับละ  ๒๐๐  บาท

  (๖)  การต่ออายใุบอนญุาตคร้ังละก่ึงหนึง่ของค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตโรงแรมแต่ละประเภท

  (๗) ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม  ปีละ  ๘๐ บาทต่อห้องพัก
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  ข้อ		๒  ค่าธรรมเนยีมประกอบธรุกิจโรงแรม ให้คดิค�านวณตามจ�านวนห้องพกัของโรงแรม

  ข้อ		๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมช�าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในปีแรก       

พร้อมกับการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และต้องช�าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป

ทุกปีภายในวันที่ครบก�าหนดรอบปีการช�าระค่าธรรมเนียมในปีแรก

  ข้อ		๔ ให้ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมยื่นค�าขอช�าระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนี้            

ต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

 	 ๒.๔	 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๕๓	

(เอกสาร	๕)

 ๓.	ข้อพิจารณา

  สรร. ๓ พิจารณาแล้ว มีประเด็นต้องพิจารณา ดังนี้

  ๓.๑ การช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต ประจ�าปี ๒๕๕๔ เหน็ว่า มาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติั

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงก�าหนด                   

ค่าธรรมเนยีมตามอตัราท้ายพระราชบญัญตันิี ้และยกเว้นค่าธรรมเนยีม ประกอบกับกฎกระทรวงก�าหนด

ค่าธรรมเนยีม หลักเกณฑ์ และวิธีการช�าระค่าธรรมเนยีมส�าหรับการประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑ (๑) (๒) (๖) ข้อ ๓ และข้อ ๔ ก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตโรงแรมประเภทที ่๑ ฉบบัละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตโรงแรมประเภทที ่๒ ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่การต่ออายใุบอนญุาต

แต่ละประเภทให้ช�าระคร้ังละก่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยให้ยืน่ค�าขอช�าระค่าธรรมเนยีม      

ต่อนายทะเบยีนในท้องทีท่ีโ่รงแรมตัง้อยู ่เมือ่ผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมแต่ละแห่งข้างต้น ได้ยืน่ค�าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประจ�าปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘  แต่นายทะเบียนยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ 

และผูข้ออนญุาตยงัประกอบธรุกิจโรงแรมตลอดมา ซ่ึงมผีลตามมาตรา ๒๑ วรรคแรก ถือว่าอยูใ่นฐานะ

ผู้ได้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค�าสั่งถึงที่สุด ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ดังนั้น โรงแรมแต่ละแห่ง

จึงต้องช�าระค่าธรรมเนียม ดังนี้

     ๓.๑.๑  โรงแรมแม้นศรี เป็นโรงแรมประเภทที ่๑ การขอต่ออายใุบอนญุาต จงึต้องช�าระ 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต เป็นจ�านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

    ๓.๑.๒  โรงแรมเพนท์เฮ้าส์ เป็นโรงแรมประเภทที่ ๒ การขอต่ออายุใบอนุญาต             

จึงต้องช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต เป็นจ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

    ๓.๑.๓  โรงแรมฮอลลีวู๊ด เป็นโรงแรมประเภทที่ ๑ การขอต่ออายุใบอนุญาต                  

จึงต้องช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต เป็นจ�านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
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  ๓.๒  การช�าระค่าธรรมเนยีมประกอบธรุกิจโรงแรม ประจ�าปี ๒๕๕๔ เหน็ว่า อตัราค่าธรรมเนยีม

ท้ายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมหลกัเกณฑ์

และวิธกีารช�าระค่าธรรมเนยีมส�าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑ (๗)  ข้อ ๒ และ

ข้อ ๓ ก�าหนดให้คดิค่าธรรมเนยีมประกอบธรุกิจโรงแรม ปีละ ๘๐ บาท ต่อห้อง โดยให้คดิค่าธรรมเนยีม

ตามจ�านวนห้องพักของโรงแรม โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมช�าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจ

โรงแรมในปีแรกพร้อมกับการช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต และต้องช�าระค่าธรรมเนยีมประกอบธรุกิจ

โรงแรมต่อไปทุกปีภายในวันที่ครบก�าหนดรอบปีการช�าระค่าธรรมเนียมในปีแรก แต่ในปี ๒๕๕๓            

ได้มกีฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีม โดยยกเว้นโรงแรมที่ได้รับอนญุาตก่อนวันที ่๑ มกราคม ๒๕๕๓ 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในปี ๒๕๕๔ ตามกฎกระทรวงยกเว้น

ค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ เมือ่ข้อเทจ็จริงปรากฏว่าผูป้ระกอบธรุกิจ

โรงแรมแต่ละแห่งข้างต้น ได้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม ไว้ก่อนวันที่ใบอนญุาต

เดิมจะสิ้นอายุ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) จึงถือว่าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่งอยู่ในฐานะ        

ผู้ได้รับใบอนญุาตจนกว่าจะมคี�าส่ังถึงทีสุ่ดไม่อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาต ตามมาตรา ๒๑ และอยูใ่นฐานะ

ผู้ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจ

โรงแรมในปี ๒๕๕๔ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่งข้างต้น         

จึงไม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในปี ๒๕๕๔

  ๓.๓ แจ้งให้ ศบปช. แจ้งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่งข้างต้น ช�าระค่าธรรมเนียม

ตามจ�านวนดังกล่าว

 ๔.	ข้อเสนอ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด�าเนินการต่อไป

          

											(นายอมรฤทธิ์		เอมะปาณ)

            นอภ.สตึก รกน.

            ผอ.สรร.๓
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ     ฝ่ายโรงแรม               โทร. ๐ – ๒๓๕๖ – ๙๖๖๓

ที่	 มท ๐๓๐๗.๘/๓๑๓                            วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง  ขอหารือการการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียน	 ผอ.สรร ๓.

  ตามที่ ศบปช. ได้รับแจ้งจาก สรร.๓ ว่านายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครได้อนุญาต

ให้ โรงแรมท่ีอยู่ระหว่างการย่ืนค�าขอต่ออายุใบอนุญาตเลิกกิจการได้และให้ ศบปช. ด�าเนินการ         

ต่อไป ดังนี้ 

  ๑. โรงแรมแม้นศรี ได้รับอนญุาตให้เลกิกิจการได้ตัง้แต่วันที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ตามหนังสือ สรร.๓ ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

  ๒. โรงแรมเพนท์เฮ้าส์ ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

เป็นต้นไป ตามหนังสือ สรร.๓ ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๕๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

  ๓. โรงแรมฮอลลวู๊ีด ได้รับอนญุาตให้เลกิกิจการได้ตัง้แต่วันที ่๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ตามหนังสือ สรร.๓ ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๗๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

  กรณนีีม้ข้ีอกฎหมายที ่ศบปช. ต้องพิจารณาและบงัคบัใช้คอื พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๒๑ วรรคแรก ทีบ่ญัญตัใิจความว่าเมือ่ได้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตไว้แล้วให้ถือว่าผูย้ืน่ค�าขอ

อยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค�าส่ังถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และข้อ ๑ (๖)        

ของกระทรวง ก�าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียมส�าหรับการประกอบ

ธรุกิจโรงแรมต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการต่ออายใุบอนญุาตคร้ังละก่ึงหนึง่ของค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต

โรงแรมแต่ละประเภท ข้อเท็จจริงดังกล่าวพบว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทั้ง ๓ แห่งข้างต้น

ส้ินอายใุนวันที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ และผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมได้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตไว้ก่อน             

วนัที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุแล้วและพบว่าโรงแรมทั้ง ๓ แห่งยังคงประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ในระหว่าง

วันที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันทีน่ายทะเบยีนโรงแรมกรุงเทพมหานครอนญุาตให้เลกิกิจการโรงแรม

แม้จะยงัไม่มคี�าส่ังอนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมก็ตาม และ ณ วันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

โรงแรมทั้ง ๓ แห่ง ข้างต้นไม่มีค่าธรรมเนียมค้างช�าระกับนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร          

แต่อย่างใด
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  กรณีมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าการที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ประกอบธุรกิจ

โรงแรมในระหว่างการต่ออายุใบอนุญาต คือ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่นายทะเบียนโรงแรม

กรุงเทพมหานครอนุญาตให้เลิกกิจการ จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตหรือ                  

ค่าธรรมเนียมอื่นใดในระหว่างที่ประกอบธุรกิจโรงแรมห้วงเวลาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ศบปช.          

ขอหารือ สรร.๓ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม            

เพ่ือโปรดพจิารณาว่า ผูป้ระกอบธรุกิจโรงแรมแม้นศรี ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมเพนท์เฮ้าส์และผูป้ระกอบ

ธุรกิจโรงแรมฮอลลีวู๊ด ซ่ึงนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครอนุญาตให้เลิกกิจการแล้วนั้น               

จะต้องเสียค่าธรรมการต่ออายุใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดอีกหรือไม่อย่างไร ผลประการใด       

ขอได้โปรดแจ้งให้ ศบปช. ทราบด้วย เพื่อจะได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

              

														(นายวรกิตติ		ศรีทิพากร)

              ผอ.ศบปช.
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ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๓๒๓๐   กระทรวงมหาดไทย 

      ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร 

      กทม. ๑๐๒๐๐

     ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง หารือข้อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท ๐๗๑๐/๗๕๑๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒

 ด้วยกรมการปกครองได้หารือกรมโยธาธิการและผังเมืองกรณี ตามมาตรา ๓๒(๑)              

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนดให้ โรงแรมเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ซ่ึงเมื่อก่อสร้าง               

หรือดดัแปลงเสร็จแล้ว ต้องแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินท�าการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลง

อาคารเพ่ือออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลงอาคารตามแบบ อ. ๖ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดว่า            

ในกรณีที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ 

ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้หรือเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง

ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารไปใช้เป็นอาคาร

ส�าหรับอีกกิจการหนึ่ง ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นค�าขอเปลี่ยนการใช้อาคาร               

ตามแบบ ข. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ ในแบบ ข. ๓ เมื่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเห็นว่าถูกต้องให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อ. ๕ แต่ตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดว่า อาคารส�าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่

ในท้องทีท่ีม่กีฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารใช้บงัคบั ต้องมหีลกัฐานแสดงว่า ได้รับอนญุาตให้ใช้อาคาร

เป็นโรงแรม หรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนี้             

หากมกีารน�าอาคารที่ไม่ใช่อาคารประเภทควบคมุการใช้ เช่น อาคารทีอ่ยูอ่าศยัหรืออาคารพาณชิย์ทีม่พ้ืีนที่

ประกอบกิจการไม่ถึง ๘๐ ตารางเมตร เป็นต้น มายืน่ขออนญุาตใช้อาคารดงักล่าวประกอบธรุกิจโรงแรม               

ซึ่งเป็นอาคารควบคุมการใช้ โดยมิได้มีการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารและน�าหลักฐานใบรับรอง

การตรวจสภาพอาคาร  (แบบ ร. ๑) มายื่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของนายทะเบียนโรงแรมด้วย 

ถ้านายทะเบยีนโรงแรมอนญุาตตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ จะขัดกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมาตรา ๓๒ 

และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่
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  กรมการปกครองได้รับหนังสือแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองได้พิจารณาโดยได้น�าเร่ืองดังกล่าวหารือคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้วมีความเห็นว่า          

ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็น

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

แล้วและตามข้อ ๔ แห่งกฎกกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภท

ควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ถ้าประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ ให้

เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารย่ืนค�าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบ ข. ๓ เมื่อเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน ได้รับค�าขอและด�าเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องก็จะออกใบอนุญาตเปล่ียน

การใช้อาคารตามแบบ อ. ๕ ให้ ดงันัน้ การจะเปลีย่นการใช้อาคารจากอาคารอยูอ่าศยั หรืออาคารพาณชิย์

ที่มิได้เป็นอาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒        

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ

ควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโรงแรม ซ่ึงเป็นอาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒          

จะต้องอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้ว จึงจะด�าเนินการ

ขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ ส�าหรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

(แบบ ร.๑) นั้นมีเจตนารมณ์เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารสามารถ

ใช้งานได้ เพ่ือความปลอดภยัในการใช้อาคาร ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ทีแ่ตกต่างจากการ ออกใบอนญุาตเปลีย่น

การใช้อาคาร (แบบ อ.๕) ที่ต้องการตรวจตราการใช้อาคารให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมายที่ก�าหนด

กฎเกณฑ์ไว้เพ่ือความเหมาะสมส�าหรับการใช้อาคารแต่ละประเภท ด้วยเหตนุี ้ ใบรับรองการตรวจสอบ

อาคาร (แบบ ร.๑) จึงไม่สามารถใช้แทนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ. ๕) ได้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

            ขอแสดงความนับถือ

           

          (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

          รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน 

           ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

โทร./โทรสาร  ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๔
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๗๑๐/๗๕๑๙   กรมโยธาธิการและผังเมือง  

      ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 

      กรุงเทพ ฯ  ๑๐๔๐๐

     ๓ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง หารือข้อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง  หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๐๓๗๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถึง กรมการปกครองขอหารือกรมโยธาธิการและผังเมอืงว่าตามมาตรา ๓๒ (๑) 

แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร       

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนดให้โรงแรมเป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ ซ่ึงเมือ่ก่อสร้างหรือดดัแปลง

เสร็จแล้ว ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินท�าการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร          

เพ่ือออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลงอาคารตามแบบ อ. ๖ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดว่า 

ในกรณีที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ 

ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ หรือเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง

อาคารซ่ึงเป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ตามมาตรา ๓๒ ประสงค์จะเปลีย่นการใช้อาคารไปใช้เป็นอาคาร

ส�าหรับอีกกิจการหนึ่ง ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นค�าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ตามแบบ ข. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วย เอกสารตามที่ระบุไว้ ในแบบ ข. ๓ เมื่อเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินเห็นว่าถูกต้องให้ออกใบอนญุาตตามแบบ อ. ๕ แต่ตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดว่า อาคารส�าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้ง

อยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับต้องมีหลักฐานแสดงว่า ได้รับอนุญาตให้

ใช้อาคารเป็นโรงแรม หรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ดังนี้ หากมีการน�าอาคารที่ไม่ใช่อาคารควบคุมการใช้ เช่น อาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์             

ที่มีพ้ืนที่ส�าหรับประกอบกิจการไม่ถึง ๘๐ ตารางเมตร เป็นต้น มายื่นขออนุญาตใช้อาคารดังกล่าว
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ประกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นอาคารควบคุมการใช้ โดยมิได้มีการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร        

และน�าหลกัฐานใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) มายืน่ประกอบการพิจารณาของนายทะเบยีน

โรงแรมด้วย ถ้านายทะเบียนโรงแรมอนญุาตตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ จะขัดกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร         

มาตรา ๓๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงขอเรียนว่า ได้น�าเร่ืองดงักล่าวหารือคณะกรรมการควบคมุอาคารแล้ว

มคีวามเหน็ว่า ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ ใช้หรือยินยอมให้บคุคลใดใช้อาคารดงักล่าวเพ่ือกิจการ

ตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วและตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร ซ่ึงไม่เป็นอาคาร

ประเภทควบคมุการใช้ตามมาตรา ๓๒ ถ้าประสงค์จะใช้อาคารดงักล่าวเพ่ือกิจการประเภทควบคมุการใช้ 

ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นค�าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบ ข. ๓                 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ ในแบบ ข. ๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค�าขอ

และด�าเนนิการตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องก็จะออกใบอนญุาตเปลีย่นการใช้อาคารตามแบบ อ. ๕ ให้           

ดังนั้น การจะเปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ที่มิได้เป็นอาคารควบคุม         

การใช้ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓        

เป็นโรงแรม ซ่ึงเป็นอาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร          

ก่อนเมื่อได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้ว จึงจะด�าเนินการขออนุญาตประกอบกิจโรงแรม        

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ ส�าหรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) นั้น มีเจตนารมณ์       

เพ่ือตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้อาคาร               

มีความมั่นคงแข็งแรง และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารสามารถใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัย 

ในการใช้อาคาร ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ที่แตกต่างจากการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร                     

(แบบ อ. ๕) ที่ต้องการตรวจการใช้อาคารให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่ก�าหนดกฎเกณฑ์ไว้                       
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

เพ่ือความเหมาะสมส�าหรับการใช้อาคารแต่ละประเภท ด้วยเหตุนี้ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

(แบบ ร. ๑) จึงไม่สามารถใช้แทนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ. ๕) ได้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     ขอแสดงความนับถือ

      

                     

     (นายสุรชัย พรภัทรกุล)

       ผู้อ�านวยการส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

       รักษาการในต�าแหน่งวิศวกรใหญ่

         ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๐

โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Co_bldgctrl@dpt.go.th



กฎหมายโรงแรม160

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๗๐๖   กระทรวงมหาดไทย 

       ถนนอัษฎางค์  เขตพระนคร

        กทม. ๑๐๒๐๐ 

      ๒ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ ใบรับรองการตรวจสอบอาคารเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาต

 ประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน  นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร และนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๓๒๓๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๐๔๙ 

     ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติกรณีกรมการปกครอง                   

ได้รับแจ้งการตอบข้อหารือจากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงว่า คณะกรรมการควบคมุอาคารได้พิจารณา

มีความเหน็ตามข้อหารอืกรมการปกครอง ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดห้ามมิให้เจ้าของหรือ

ผูค้รอบครอง ซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ตามมาตรา ๓๒ ถ้าประสงค์จะใช้อาคารดงักล่าว

เพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นค�าขออนุญาตเปล่ียน

การใช้อาคารตามแบบ ข. ๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค�าขอและด�าเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่า            

ถูกต้องก็จะออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบ อ. ๕ ให้ ดังนั้น การเปลี่ยนการใช้อาคาร            

จากอาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ที่มิได้เป็นอาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโรงแรม ซึ่งเป็นอาคาร

ควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ จะต้องอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตเปลี่ยน

การใช้อาคารแล้ว จึงจะด�าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ 

ส�าหรับใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร (แบบ ร. ๑) นัน้ มเีจตนารมณ์เพ่ือตรวจสอบสภาพอาคารและอปุกรณ์

ประกอบต่าง ๆ  ของอาคารสามารถใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร ซึ่งเป็นเจตนารมณ์

ที่แตกต่างจากการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ. ๕) ที่ต้องการตรวจตราการใช้อาคาร

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้เพื่อความเหมาะสมส�าหรับการใช้อาคาร

แต่ละประเภท ด้วยเหตุนี้ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จงึไม่สามารถใช้แทนใบอนญุาต

เปลีย่นการใช้อาคาร (แบบ อ. ๕) ได้นัน้

 ในการนีก้ระทรวงมหาดไทยได้หารือกรณดีงักล่าวใน ๒ ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้ตอบข้อหารือว่า
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ประเด็นที่ ๑ เห็นว่า มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนดให้โรงแรมเป็นอาคาร

ประเภทควบคุมการใช้ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒     

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก�าหนดห้ามมิให้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด        

ใช้อาคารเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ และห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคาร

ประเภทควบคุมการใช้ส�าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส�าหรับอีกกิจการหน่ึง                    

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และข้อ ๔ 

แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ก�าหนดให้เจ้าของอาคารหรือครอบครองอาคาร ซ่ึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์                

จะเปลี่ยนการใช้อาคารไปใช้เป็นอาคารส�าหรับอีกกิจการหน่ึง ต้องยื่นค�าขอเปลี่ยนการใช้อาคาร          

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 เมื่อข้อเท็จจริงในเร่ืองนี้ปรากฏว่า อาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่พักอาศัย-พาณิชยกรรม-         

จอดรถยนต์ ซ่ึงมิได้เป็นอาคารควบคุมการใช้ หากประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม                

ซ่ึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๐ ) ฯ 

และเมื่อได้รับอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้ว จึงจะด�าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ        

โรงแรมได้

 ส�าหรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและ     

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เห็นว่า เป็นการรับรองสภาพอาคารในเรื่อง

โครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อาคาร               

เป็นหลักอันเป็นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเปลี่ยนประเภทการใช้อาคาร นายทะเบียน                     

จึงไม่สามารถใช้ ใบรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแทน     

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารได้

 ประเด็นท่ี ๒ เห็นว่า อาคารควบคุมการใช้ที่เป็นอาคารประเภทอื่นที่ไม่ใช่โรงแรม                 

หากต่อมาประสงค์จะขออนุญาตใช้อาคารนั้นประกอบธุรกิจโรงแรม เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร   

ก็ต้องขออนญุาตเปลีย่นการใช้อาคารต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประกอบกับข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๐) ฯ เช่นกัน
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ดังนั้น จึงขอให้นายทะเบียนโรงแรมได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาโดยเคร่งครัด

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

								ขอแสดงความนับถือ

          

         (นายมานิต วัฒนเสน)

										ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

โทร./โทรสาร	๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๘๕๘๙  กระทรวงมหาดไทย

     ถนนอษัฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

    ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง  หารือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใช้ชื่อว่า “เฮือนนานาตะวันแดง” และ

 การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ โดยใช้ชื่อว่า “ตะวันแดงสาดแสงเดือน ณ แพร่”

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๘.๑/๑๐๕๐๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  ตามทีจ่งัหวัดแพร่ได้รับค�าขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม ของ บริษัท ศศบิตุร จ�ากัด 

(มหาชน) โดยใช้ช่ือว่า “เฮอืนนานาตะวันแดง” เป็นโรงแรมประเภท ๓ จ�านวน ๑๐๓ ห้อง ประกอบด้วย 

อาคารเฮือนนานาตะวันแดง จ�านวนห้องพัก ๕ ห้อง อาคารเฮือนนานาจอมสวรรค์ จ�านวนห้องพัก 

๖๒ ห้อง และ อาคารเฮือนเชตวัน จ�านวนห้องพัก ๓๖ ห้อง และได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้ตั้ง          

สถานบริการ โดยใช้ช่ือว่า “ตะวันแดงสาดแสงเดือน ณ แพร่” จังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า          

เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏบิตัถูิกต้องตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง จงึขอหารือความเห็นของจงัหวัด

ว่าถูกต้องหรือไม่ และมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ดังนี้

  ๑. การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของ บริษัท ศศิบุตร จ�ากัด (มหาชน)             

เป็นการยื่นขออนุญาตตั้งโรงแรม โดยใช้อาคารที่ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน ๓ แปลง ตั้งอยู่ห่างกันเกินกว่า 

๑ กิโลเมตร รวมเป็นโรงแรมเดยีวกัน มช่ืีอว่า “เฮอืนนานาตะวันแดง” ซ่ึงจงัหวัดพิจารณาว่าการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมต้องตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

  ๒. อาคารโรงแรมทั้ง ๓ แห่งนั้น มีอาคารเฮือนนานาตะวันแดง ตั้งอยู่ในเขตให้ ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จ�านวน ๕ ห้อง ซ่ึงเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พ้ืนที่สีเขียว)        

จะขออนุญาตใช้ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวประกอบธุรกิจโรงแรมได้หรือไม่

  ๓. อาคารทีข่อใช้เป็นโรงแรมทัง้ ๓ แห่ง ตัง้อยูห่่างกันเป็นระยะทางเกินกว่าหนึง่กิโลเมตร

และแต่ละแห่งมีห้องพักไม่ถึง ๘๐ ห้อง แต่เมื่อรวมกันแล้วมีจ�านวน ๑๐๓ ห้อง ไม่ต้องท�ารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาข้อหารือแล้วมีความเห็น ดังนี้

  ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ก�าหนดให้นายทะเบียน

ออกใบอนญุาตให้แก่ผูข้อรับใบอนญุาตได้ เมือ่เห็นว่าสถานทีต่ัง้ ขนาด ลกัษณะ ส่ิงอ�านวยความสะดวก 

หรือมาตรฐานการประกอบธรุกิจเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๑๓ 

และนายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ถ้าเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ตั้ง          

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ         

ธรุกิจโรงแรม ข้อ ๔ (๓) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการพจิารณา

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ในกรณีสถานที่ตั้งของโรงแรม          

จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนหรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม               

จากข้อเท็จจริง บริษัท ศศิบุตร จ�ากัด (มหาชน) ย่ืนค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม                

เฮือนนานาตะวันแดง โดยแต่ละอาคาร ได้ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน ๓ แปลง อยู่ห่างกันเกินกว่า                 

หนึง่กิโลเมตร จงึมอิาจน�าพืน้ทีต่ัง้อาคารแต่ละโฉนดซ่ึงอยูห่่างกัน มารวมกันเพ่ือพิจารณาขอรับใบอนญุาต

ประกอบธรุกิจโรงแรมได้อนัเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโรงแรม และตามกฎกระทรวงก�าหนด

ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๐ วรรคสอง การมีสถานบริการ

เกี่ยวกับการยกเว้นจ�านวนห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้อง มิให้น�ามาใช้บังคับแก่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

เพ่ือการอนญุาตให้ตัง้สถานบริการ และโรงแรมทีต่ัง้อยูน่อกเขตพ้ืนทีเ่พ่ือการอนญุาตให้ตัง้สถานบริการ

หรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องท่ี งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการซ่ึงมีสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕)              

แห่งพระราชบญัญตัสิถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยแห่งพระราชบญัญตัสิถานบริการ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจ�านวนห้องพักโรงแรม ๘๐ ห้องของโรงแรมจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโรงแรมด้วย จึงจะน�ามาประกอบการพิจารณาอนุญาตตั้งสถานบริการ 

ทีจ่ะได้รับการยกเว้นดงักล่าวได้ ดงันัน้ นายทะเบียนโรงแรมจงัหวัดแพร่พิจารณาทีจ่ะมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ให้ประกอบธุรกิจโรงแรมในลักษณะดังกล่าวได้ ซ่ึงจังหวัดพิจารณาว่าการประกอบธุรกิจโรงแรม          

ต้องตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ความเห็นของจังหวัดถูกต้องแล้ว

  ประเด็นท่ีสอง การพิจารณาอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมจะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธกีารในการพิจารณาการขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ประกอบธรุกิจโรงแรม 

ตามข้อ ๔ (๕) จะต้องดูกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย ซ่ึงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๒๗ ประกอบกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก�าหนดว่าในเขต

ที่ได้มีกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก�าหนด
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ไว้ ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับข้อก�าหนดของผังเมืองรวมนั้น จากข้อเท็จจริง             

อาคารเฮือนนานาตะวันแดง ตั้งอยู่ในเขตให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ จ�านวน ๕ ห้อง                  

ซ่ึงเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พ้ืนที่สีเขียว) จะขออนุญาตใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าว

ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ได้ ดังนั้น บริษัท ศศิบุตร จ�ากัด (มหาชน) ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมโดยน�าอาคารเฮือนนานาตะวันแดง ตั้งอยู่ในเขตให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่          

(พื้นที่สีเขียว) เพื่อจะประกอบธุรกิจโรงแรมมิได้

  ประเด็นท่ีสาม การพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องเป็นไปตาม                        

พระราชบัญญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบ            

ธรุกิจโรงแรมตามข้อ ๔ (๕) จะต้องดูกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย ซ่ึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ         

รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เร่ือง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์          

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ       

หรือกิจการ ล�าดบัที ่๓๐ โรงแรมหรือสถานทีพั่กตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีม่จี�านวนห้องพัก

ตัง้แต่ ๘๐ ห้องข้ึนไป หรือมพ้ืีนที่ใช้สอยตัง้แต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้างหรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน        

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในข้ันการแจ้ง          

ต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ิน และข้อ ๕ ตามประกาศดงักล่าว ได้ก�าหนดให้ใช้บงัคบัส�าหรับการขยายขนาด

ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยอนุโลม ดังนั้น 

บริษัท ศศบุิตร จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าอาคารทีข่อใช้เป็นโรงแรมทัง้ ๓ แห่ง คอื อาคารเฮอืนนานาตะวันแดง 

อาคารเฮือนนานาจอมสวรรค์ และอาคารเฮือนเชตวัน ตั้งอยู่ห่างกันเกินกว่าระยะทาง ๑ กิโลเมตร 

ในกรณดีงักล่าวกรมการปกครองหารือไปยงัส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

และส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า โรงแรมทั้ง ๓ แห่งดังกล่าว

ไม่ได้เป็นโครงการหรือกิจการเดยีวกัน การพิจารณาขนาดของโครงการหรือกิจการว่าต้องจดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ จึงพิจารณาแยกแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ก�าหนดขนาดของโครงการ

หรือกิจการซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมประเภทโรงแรม โดยพิจารณา 

จากจ�านวนห้องพัก และพื้นที่ใช้สอย ซึ่งถ้าอาคารที่ขอใช้เป็นโรงแรมแต่ละแห่ง มีขนาดจ�านวนห้องพัก

และพ้ืนที่ใช้สอยตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และได้ยืน่ขออนญุาตก่อสร้าง
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ในช่วงเวลาทีป่ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ฉบบัลงวันที ่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕           

มผีลใช้บังคบั และมจี�านวนห้องพักตัง้แต่ ๘๐ ห้องข้ึนไป หรือมพีืน้ที่ใช้สอยตัง้แต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

ย่อมเข้าข่ายต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          ขอแสดงความนับถือ

    

             

           (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์)

         รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

           ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

โทร. / โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙
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ที่ มท ๐๐๑๘.๑/๑๐๕๐๘  ศาลากลางจังหวัด

     ถนนไชยบูรณ์  พร ๕๔๐๐๐

    ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง  หารือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใช้ชื่อว่า “เฮือนนานาตะวันแดง” และ

 การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ โดยใช้ชื่อว่า “ตะวันแดงสาดแสงเดือน ณ แพร่”

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง  ๑.  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ๒.  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

  ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๑) ของ             

บริษัท ศศิบุตร จ�ากัด (มหาชน) โดย น.ส.กนกพร แต้กุล อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๒ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลป่าแมต 

อ�าเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ เพ่ือขออนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใช้ช่ือว่า “เฮอืนนานาตะวันแดง” 

เป็นโรงแรมประเภท ๓ จ�านวน ๑๐๓ ห้อง ประกอบด้วย

  ๑. อาคารเฮือนนานาตะวันแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๗ ต�าบลนาจักร อ�าเภอเมืองแพร่ 

จ�านวนห้องพัก ๕ ห้อง

  ๒. อาคารเฮือนนานาจอมสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕/๔ ซอย ๒ ถนนยันตรกิจโกศล          

ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองแพร่ จ�านวนห้องพัก ๖๒ ห้อง

  ๓. อาคารเฮือนเชตวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๒ ซอยตันอนุสรณ์ ถนนเชตวัน อ�าเภอในเวียง 

อ�าเภอเมืองแพร่ จ�านวนห้องพัก ๓๖ ห้อง และได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ                 

โดยใช้ช่ือว่า “ตะวันแดงสาดแสงเดอืน ณ แพร่” ตัง้อยูเ่ลขที ่๖๕ หมูท่ี ่๗ ต�าบลนาจกัร อ�าเภอเมอืงแพร่ 

พร้อมกับได้ส่งแบบแปลนแผนผังและรายการค�านวณประกอบแบบแปลนให้จังหวัดพิจารณา

  จงัหวัดแพร่พิจารณาแล้วเหน็ว่า เพ่ือให้การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม 

และการออกใบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏบัิตถูิกต้องตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง จึงขอหารือความเห็นของจังหวัดว่าถูกต้องหรือไม่ และมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ดังนี้

  ๑. การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ของ บริษัท ศศิบุตร จ�ากัด มหาชน                 

โดย น.ส.กนกพร แต้กุล เป็นการยืน่ขออนญุาตตัง้โรงแรม โดยมอีาคารทีต่ัง้อยูบ่นโฉนดทีด่นิ ๓ แปลง 

ตั้งอยู่ห่างกันเกินกว่า ๑ กิโลเมตร รวมเป็นโรงแรมเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “เฮือนนานาตะวันแดง”  

ซึ่งจังหวัดพิจารณาว่า การประกอบธุรกิจโรงแรมต้องตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  ๒. อาคารโรงแรมทั้ง ๓ แห่งนั้น มีอาคารเฮือนนานาตะวันแดงตั้งอยู่ในเขตให้ ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จ�านวน ๕ ห้อง ซ่ึงเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พ้ืนที่สีเขียว)        

จะขออนุญาตใช้ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวประกอบธุรกิจโรงแรม ได้หรือไม่

  ๓. อาคารทีข่อใช้เป็นโรงแรม ทัง้ ๓ แห่ง ตัง้อยูห่่างกันเป็นระยะทางเกินกว่าหนึง่กิโลเมตร 

และแต่ละแห่งมีห้องพักไม่ถึง ๘๐ ห้อง แต่เมื่อรวมกันแล้วมีจ�านวน ๑๐๓ ห้อง ไม่ต้องท�ารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม            

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้จังหวัดแพร่ทราบด้วย           

จักขอบคุณยิ่ง

              ขอแสดงความนับถือ

               

             (นายศักดิ์ สมบุญโต)

             ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. / โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๓๗
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๕๔๖๔  กรมการปกครอง

     ถนนอษัฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง  หารือการน�าห้องชุดในอาคารชุดออกให้เช่ารายวันในลักษณะโรงแรม

เรียน  ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์เฮ้าส์

อ้างถึง  หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส�าเนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๗.๓/ว ๔๑๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗

  ตามทีน่ติบิคุคลอาคารชดุเดอะไลทเ์ฮา้ส์ ตัง้อยูเ่ลขที ่๘ ถนนเจรญินคร แขวงคลองตน้ไทร 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ได้หารือเก่ียวกับการทีเ่จ้าของห้องชุดบางส่วนได้น�าห้องชุดในอาคารชุดออก

ให้เช่ารายวันในลักษณะโรงแรมจ�านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวต่างชาติและชาวไทย น�าห้องชุดของตัวเอง

ออกให้เช่ารายวันในลักษณะโรงแรม สร้างความเดือดร้อนร�าคาญใจให้กับเจ้าของร่วมคนอื่น ๆ           

ที่พักอาศัยในอาคารชุดตามปกติอย่างมาก ว่าจะสามารถท�าได้หรือไม่ นั้น

  กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า

  ประเด็นท่ีหน่ึง ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ ได้ ให้ค�านิยาม 

“โรงแรม” ว่าสถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพ่ือให้บริการที่พักช่ัวคราว            

ส�าหรับ คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน จากข้อเท็จจริงถ้าเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด

เดอะไลท์เฮ้าส์ น�าห้องให้เช่าต�่ากว่ารายเดือนจะเข้าองค์ประกอบค�านิยามเป็นโรงแรม ซ่ึงจะต้อง              

ไดร้บัอนญุาตจากนายทะเบยีนซึ่งเจา้ของห้องชดุจะตอ้งยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจิโรงแรม       

ต่อนายทะเบยีน มฉิะนัน้จะต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหนึง่ปีหรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ 

และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ในฐานประกอบธุรกิจโรงแรม            

โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๕๙ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

  ประเด็นท่ีสอง การพิจารณาอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธรุกิจโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องดูกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย         

ซ่ึงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน            

ซ่ึงต้องอาศัยในอาคารชุดเดียวกันมีกรรมสิทธ์ิในห้องชุดในอาคารนั้นแยกจากกันเป็นสัดส่วน                 

และสามารถจัดระบบค่าใช้จ่ายการบ�ารุงรักษาอาคารร่วมกันได้ โดยก�าหนดมาตรการควบคุมการ           
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

จัดตั้งอาคารชุดให้เหมาะสม เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ที่จะมาซื้อห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย ดังจะเห็นได้

จากกฎหมายอาคารชุดบัญญัติให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดนี้มาดูแลและจัดการรักษาทรัพย์         

ส่วนกลางมีผู้จัดการเป็นนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ การด�าเนินงานของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด         

จะต้องเป็นไปตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับกฎหมายอาคารชุด และไม่ขัดต่อข้อบังคับตาม

มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เจ้าของห้องชุด         

ในอาคารชุดเดอะไลท์เฮ้าส์ จะน�าอาคารชุดดงักล่าวมาท�าเป็นโรงแรม ซ่ึงตัง้อยูใ่นอาคารและโฉนดทีด่นิ

เดียวกันจึงเป็นการน�าอาคารชุดไปใช้เพ่ือกิจการอื่น ซ่ึงขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายอาคารชุด                      

ซ่ึงมีผลต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมในทรัพย์ส่วนกลางตามที่ก�าหนดไว้ ในข้อบังคับ

ประกอบกับการด�าเนินการดังกล่าวอยู่นอกกรอบวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด 

และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามนัยมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมิอาจน�าอาคารชุดดังกล่าวน�ามาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้แต่อย่างใด

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  

          ขอแสดงความนับถือ

           

        (นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ)

          ผู้อ�านวยการส�านักการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 

โทร. / โทรสาร ๐ – ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์เฮ้าส์ ๘ ถนนเจริญนคร 

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 

โทร ๐๒ ๘๖๑ ๒๖๐๐ แฟกซ์ ๐๒ ๘๖๑ ๒๖๐๑

ที่ LH – co71/2558

    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง  หารือการน�าห้องชุดในอาคารชุดออกให้เช่ารายวันในลักษณะโรงแรม

เรียน  นายทะเบียนโรงแรม กรุงเทพมหานคร

 เนือ่งจากมเีจ้าของห้องชุดในอาคารชุดเดอะไลท์เฮ้าส์ จ�านวนหนึง่ ประกอยด้วยชาวต่างชาติ 

๕ ราย ได้แก่ ห้องชุดเลขที่ ๘/๑ ชั้น ๓๐-๓๑,  ๘/๓ ชั้น ๓๐-๓๑, ๘/๔ ชั้น ๓๐-๓๑, ๘/๕๘ ชั้น ๒๒ 

และ ๘/๑๘๗ ชั้น ๑๒A และชาวไทย ๑๐ ราย ได้แก่ห้องชุดเลขที่ ๘/๖๑ ชั้น ๒๒, ๘/๖๔  ชั้น ๒๒, 

๘/๖๖ ชั้น ๒๑,  ๘/๑๐๔ ชั้น ๑๘, ๘/๑๕๖ ชั้น ๑๕, ๘/๑๗๙ ชั้น ๑๔, ๘/๒๑๐ ชั้น ๑๒, ๘/๒๓๔             

ชั้น ๑๐, ๘/๒๔๖ ชั้น ๙,  และ ๘/๒๕๓ ชั้น ๙ น�าห้องชุดของตัวเองออกให้เช่ารายวันในลักษณะโรงแรม 

สร้างความเดือดร้อนร�าคาญใจให้กับเจ้าของร่วมคนอื่น ๆ  ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดตามปกติอยา่งมาก

 นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงใคร่ขอหารือเพ่ือความชัดเจนว่าการกระท�าดังกล่าวมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ เพื่อที่จะได้แจ้งให้บรรดาเจ้าของร่วมเหล่านี้ทราบต่อป

 จึงเรียนมาเพื่อตอบข้อหารือของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

      ขอแสดงความนับถือ

     

       (นายธนกฤต กล้าแข็ง)

       ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลท์เฮ้าส์
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๒๓๕๙  กรมการปกครอง  

     ถนนอษัฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

    ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง  หารือกรณร้ีานอาหารตัง้อยูใ่นบริเวณหรือใกล้พ้ืนท่ีตัง้ของโรงแรมต้องเป็นส่วนหนึง่ของโรงแรมหรือไม่

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๘.๑/๓๐๐๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 ตามทีจ่งัหวัดนครสวรรค์ขอหารือกรณนีายธงชัย มงคลชัยอรัญญา ยืน่ค�าขออนญุาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมประเภท ๑ โดยจังหวัดได้ตรวจสอบลักษณะอาคาร สภาพที่ตั้งและสภาพส่ิงแวดล้อม

แล้วเห็นว่า ควรอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท ๒ ซ่ึงไม่ตรงกับค�าขอของผู้ประกอบการ 

จึงหารือกรณีร้านอาหารตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้พ้ืนที่ตั้งของโรงแรมต้องเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม

หรือไม่ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  กรมการปกครองพิจารณาแล้วเหน็ว่า การทีน่ายทะเบยีนโรงแรมพิจารณาอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมประเภทใด จักต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ให้ได้ข้อยุติว่า ผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�าหรับโรงแรมแต่ละประเภทตามกฎกระทรวง

ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒ และข้อ ๑๘ หรือข้อ 

๑๙ หรือไม่อย่างไร อาทิ สภาพอาคารโรงแรม กับสภาพพื้นที่ร้านอาหารมีการแบ่งแยกชัดเจนหรือไม่ 

มเีอกสารความเป็นเจ้าของกิจการแต่ละประเภทหรือไม่  มกีารให้บริการอาหารแก่ผูเ้ข้าพักหรือไม่ หรือ

มีพฤติการณ์การกระท�าที่มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามค�าสั่ง

กระทรวงมหาดไทย ที ่๑๙๐/๒๕๕๑ เร่ือง การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนด

ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อท�าหน้าที่

พิจารณาตรวจสอบกลัน่กรองการพิจารณาอนญุาตเสนอความเหน็ต่อนายทะเบยีนโรงแรมพิจารณาใช้

ดุลพินิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

หลีกเล่ียงไม่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ให้นายทะเบยีนโรงแรมเข้มงวดตรวจสอบให้ผูย้ืน่ค�าขอ

ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่หารือโดยเคร่งครัด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 

โทร. / โทรสาร ๐ – ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙

ส�าเนาคู่ฉบับ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ นว ๐๐๑๘.๑/๓๐๐๑๑  ศาลากลางจงัหวัดนครสวรรค์

     ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง  ขอหารือกรณร้ีานอาหารตัง้อยูใ่นบริเวณหรือใกล้พ้ืนทีต่ัง้ของโรงแรมต้องเป็นส่วนหนึง่ของโรงแรม  

 หรือไม่

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�าเนาหนงัสืออ�าเภอเมอืงนครสวรรค์ ที ่นว ๐๑๑๘.๒/๒๐๗๑ ลงวันที ่๕ มนีาคม ๒๕๕๘

        พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จ�านวน ๑ ชุด

           ๒. สัญญาเช่าที่ดิน  จ�านวน  ๑ ชุด

   ด้วยอ�าเภอเมืองนครสวรรค์ได้ส่งค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมช่ือ                    

“ตะวันนา รีสอร์ท” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑/๒ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลหนองกรด อ�าเภอเมืองนครสวรรค์              

จังหวดันครสวรรค์ ให้จังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท ๑ แต่จากการ

ตรวจสอบปรากฏว่า ภายในบริเวณโรงแรมมีอาคารเป็นร้านอาหารชื่อ  “ครัวตะวันนา รีสอร์ท” และ

ขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท ๑ (รายละเอยีดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑) จงัหวัดนครสวรรค์

จึงมีความเห็นว่า แม้ว่าร้านอาหาร “ครัวตะวันนา รีสอร์ท” จะมีช่ือนายอานนท์ เหมวิจิตร อ้างว่า         

เป็นเจ้าของแยกต่างหากจากการประกอบธุรกิจโรงแรมช่ือ ตะวันนา รีสอร์ท (รายละเอียดตาม                     

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมตะวันนา รีสอร์ท ที่นายธงชัย มงคลชัยอรัญญา 

ยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (เปิดใหม่) แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของอาคาร สภาพที่ตั้ง

และสภาพแวดล้อมแล้ว เห็นว่า ทั้งโรงแรมและร้านอาหารตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ดินแปลงเดียวกัน 

และใกล้กัน อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน แม้จะตั้งอยู่ข้างทางถนนพหลโยธิน แต่สภาพโดยรอบเป็นทุ่งนา 

ประกอบกับลกัษณะของตวัอาคารที่ใช้ของโรงแรมเป็นอาคารเดีย่ว อาคารละ ๑ ห้องพัก หรืออาคารเดีย่ว 

๒ ห้องพัก ซ่ึงโดยสภาพไม่สามารถมห้ีองอาหารในอาคารโรงแรมได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หลกั

ของการจัดตั้งร้านอาหาร ก็เพ่ือไว้บริการส�าหรับแขกผู้มาพักที่โรงแรม แม้จะเปิดบริการขายอาหาร 

ให้แก่บุคคลทั่วไปด้วยก็ตาม จึงสมควรอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท ๒ แต่เนื่องจาก           
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท ๑ โดยอ้างว่า ร้านอาหาร

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า               

ร้านอาหารเป็นส่วนหนึง่ของการประกอบธุรกิจโรงแรมตะวันนา รีสอร์ท หรือไม่ แต่เนือ่งจากไม่มแีนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด แจ้งให้จังหวัดนครสวรรค์ทราบด้วย

    ขอแสดงความนับถือ

 

  

 (นายประทีป ศิลปเทศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. / โทรสาร ๐ – ๕๖๘๐ – ๓๖๑๔ - ๕
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๘๒๖๐  กรมการปกครอง

     ถนนอษัฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

    ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง  หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๑๘.๑/๑๕๙๗๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

  ตามทีจ่งัหวัดนนทบุรีได้รับเร่ืองการขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม “แกรนด์ ราชพฤกษ์” 

ของบริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยนางสาวพิชนิดา ศศิธนานท์ เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต 

ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น จ�านวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด จ�านวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร 

โดยใช้เพ่ือเป็นโรงแรม จ�านวน ๓,๘๔๐ ตารางเมตร และใช้เป็นพ้ืนที่ให้เช่าประกอบการค้า               

จ�านวน ๓,๖๖๐ ตารางเมตร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  กรมการปกครองได้ขอหารือและรับแจ้งจากส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด เพื่อประกอบ

การพิจารณาและมีความเห็นดังนี้

  ๑. กรณีโรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ ของบริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด               

มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ในอาคาร ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑) เป็นกิจการโรงแรม คือช้ันที่ ๑ บางส่วน           

เป็นล๊อบบี้โรงแรม ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ เป็นส่วนของห้องพักโรงแรม จ�านวน ๕๔ ห้อง             

มีพื้นที่ใช้สอย ๓,๘๔๐ ตารางเมตร และส่วนที่ ๒) เป็นพ้ืนที่ให้เช่าประกอบการค้า มีพ้ืนที่ใช้สอย 

๓,๖๖๐ ตารางเมตร รวมมพ้ืีนที่ใช้สอย ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่าขนาดของอาคาร

ในส่วนของการประกอบธุรกิจโรงแรม มีจ�านวน ๕๔ ห้อง มีพ้ืนที่ใช้สอย ๓,๘๔๐ ตารางเมตร                 

จงึไม่เกินจ�านวน ๘๐ ห้อง ทัง้มพีืน้ที่ใช้สอยไม่เกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จงึไม่เข้าข่ายต้องจดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                

เร่ือง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์          

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ล�าดับที่ ๓๐ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
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  ๒. จังหวัดนนทบุรีหารือกรณีต้องพิจารณาพ้ืนที่ ใช้สอยรวมของอาคารทั้งหมด                        

จ�านวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หรือต้องพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม คือ ๓,๘๔๐ 

ตารางเมตร ประเด็นพื้นที่รวมของอาคารดังกล่าว มีจ�านวนพื้นที่ทั้งหมด ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ซึ่งตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 

แต่ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า อาคารหลังเดิมดังกล่าวได้ท�าการดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น ตาม

เอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ 

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ออกโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลับ ได้ระบุเปน็พืน้ทีท่ี่ใช้ส�าหรับ

โรงแรม คือชั้นที่ ๑ บางส่วนเป็นล๊อบบี้โรงแรม ชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ เป็นส่วนของห้องพัก

โรงแรม จ�านวน ๕๔ ห้อง มีพื้นที่จ�านวน ๓,๘๔๐ ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้า 

จ�านวน ๓,๖๖๐ ตารางเมตร โดยมิได้มีการแบ่งแยกประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้อง

จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมแต่ละประเภทออกจากกันไว้อย่างเด็ดขาดชัดเจน

แต่ประการใด  กรมการปกครองพิจารณาเหน็ว่า เมือ่ไม่มกีารแบ่งแยกประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมแต่ละประเภทไว้อย่างเด็ดขาด

ชัดเจนแล้ว จึงต้องน�าพื้นที่ใช้สอยทั้ง ๒ ส่วน มาคิดควบรวมพื้นที่ใช้สอยของอาคารแห่งนี้ ตามใบ

อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) จ�านวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร 

ประกอบกับพื้นที่ที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้า คือชั้นที่ ๑ บางส่วน ชั้นลอยเป็นพื้นที่ส�านักงานให้เช่า 

ชั้นที่ ๒ และชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่เพื่อประกอบการค้า ส�าหรับทางขึ้นลงและลิฟท์ใช้ร่วมกัน ซึ่งไม่เป็นไป            

ตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๓) 

การใช้พ้ืนทีป่ระกอบธรุกิจโรงแรมในอาคารเดยีวกันกับการประกอบกิจการอืน่ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน 

และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม

  ๓. กรณผีูข้ออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมได้ให้ นางสาวนชุนภา จ�าเริญพฤกษ์ ท�าสญัญา

เช่าพ้ืนที่ช้ัน ๑ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ห้องครัว ห้องอาหาร และห้องประชุม ตามสัญญาเช่าพ้ืนที่           

เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รวมทั้งให้บริษัท เอ็ม.บี.ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ�ากัด 

เช่าพื้นที่ชั้นลอยทั้งหมด ตามสัญญาเช่าพื้นที่ เลขที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเหตุ

ให้บริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้เฉพาะกรณี

โรงแรมประเภท ๑ ตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม                        

พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ตามใบอนุญาต เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า          

จะขออนญุาตก่อสร้างอาคารเพือ่ใช้ประกอบธรุกิจโรงแรมจ�านวน ๕๔ ห้อง มพ้ืีนทีใ่ช้สอย ๓,๘๔๐ ตารางเมตร 

จึงขัดต่อกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘ (๑) ก�าหนดให้ โรงแรมประเภท ๑ มีห้องพักได้ไม่เกิน ๕๐ ห้อง            

ทั้งนี้ กรมการปกครองมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้น�าพ้ืนที่             

ให้นางสาวนุชนภา จ�าเริญพฤกษ์ เช่าพ้ืนที่ดังกล่าว จักต้องน�าพ้ืนที่ที่ให้เช่ามาคิดควบรวมกับพ้ืนที่        

ใช้เป็นโรงแรมทัง้หมด ซ่ึงจะท�าให้มพ้ืีนที่ใช้สอยเกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จงึเข้าข่ายการจดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

เร่ือง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ          

ส่ิงแวดล้อม ลงวันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ล�าดบัที ่๓๐ โรงแรมหรือสถานทีพั่กตากอากาศตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงแรม

  ดงันัน้ เพ่ือให้การพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมตามทีจ่งัหวัดนนทบรีุหารือ

มายังกรมการปกครองเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่นัน้ ยังมข้ีอเทจ็จริงไม่เพียงพอทีจ่ะวินจิฉยัได้ จงึขอให้จงัหวัดนนทบรีุได้พิจารณาถึงเจตนาของ

ผู้ยื่นค�าขอประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยน�าเอาประเด็นการตอบข้อหารือระหว่าง

กรมการปกครองกับส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมต่อกรณดีงักล่าว

ประกอบการพิจารณา โดยน�าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการด�าเนินการตาม          

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ของนายทะเบียนโรงแรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ยื่นค�าขอประกอบธุรกิจโรงแรม และป้องกันการ            

หลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

      ขอแสดงความนับถือ

      

                                        

       (นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์)

       รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

      อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 

โทร. / โทรสาร ๐ – ๒๓๕๖ - ๙๕๕๙
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ที่ ทส ๑๐๐๙.๘/๑๙๖๑  ส�านักงานนโยบายและแผน

     ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

     ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน

     เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เร่ือง  ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมประเภท

 กิจการโรงแรม กรณีโรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ ของบริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง  หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท. ๐๓๐๗.๖/๑๙๘๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

  ตามหนงัสอืทีอ้่างถึง กรมการปกครอง ได้ขอหารือส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม เก่ียวกับแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภท              

กิจการโรงแรม โดยกรมการปกครอง ได้แจ้งข้อมูลว่า ได้รับเรื่องจากจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับค�าขอรับ                

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ของบริษัท พี แอสเสท           

ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยใช้ช่ือว่า โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ ซ่ึงจากการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต ปรากฏว่า ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอน

อาคาร (แบบ อ. ๑) เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ออกโดยองค์การ                      

บริหารส่วนต�าบลบางพลับ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๕ ช้ัน จ�านวน ๑ หลัง มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งหมด         

จ�านวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร โดยใช้เพ่ือเป็นโรงแรม จ�านวน ๓,๘๔๐ ตารางเมตร พ้ืนที่ที่ใช้                 

ส�าหรับโรงแรม คือ ชั้น ๑ บางส่วนเป็นล็อบบี้โรงแรม ชั้น ๓ ชั้น ๔ และชั้น ๕ เป็นห้องพักโรงแรม              

จ�านวน ๕๔ ห้อง  และใช้เป็นพื้นที่ให้เช่าประกอบการค้า จ�านวน ๓,๖๖๐ ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่า

ประกอบการค้า คือ ชั้น ๑ บางส่วน ชั้นลอยเป็นพื้นที่ส�านักงานให้เช่า ชั้นที่ ๒ และชั้นดาดฟ้า เป็น

พ้ืนที่เพื่อประกอบการค้า ทางข้ึนลงและลิฟท์ใช้ร่วมกัน กรมการปกครองจึงขอหารือข้อกฎหมาย           

ต่อส�านกังานนโยบายฯ ว่า การพิจารณาพ้ืนที่ใช้สอยทีเ่ข้าข่ายต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ต้องพิจารณาพ้ืนท่ีใช้สอยรวมของอาคารทั้งหมด ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หรือพิจารณา

เฉพาะพื้นที่ใช้สอยเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม คือ ๓,๘๔๐ ตารางเมตร ในการน้ี ส�านักนโยบายฯ          

ได้ประสานขอข้อมลูเพ่ิมเตมิจาก บริษัท พ ีแอสเสท ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด เพือ่ประกอบการพจิารณา

ให้ความเห็น 
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  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว                  

ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

  ๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก�าหนดประเภทและ        

ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ ์

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 

๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๓ 

ล�าดับที่ ๓๐ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักตั้งแต่ 

๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงาน ในข้ันการแจ้งต่อ        

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน และข้อ ๕ ตามประกาศกระทรวงฯ ดงักล่าว ได้ก�าหนดให้ใช้บงัคบัส�าหรับการขยาย

ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยอนุโลม

  ๒. โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ ของบริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด จะมีการใช้

ประโยชน์อาคาร ๒ ส่วน คือ ๑) กิจการโรงแรม และ ๒) พื้นที่ให้เช่าประกอบการค้า โดยการประกอบ

กิจการโรงแรมในอาคารดังกล่าวในชั้นที่ ๑ บางส่วน (ใช้ส�าหรับเป็นล๊อบบี้) และอาคารห้องพักแขก

ในชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ ตามที่บริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ชี้แจงจะมีพื้นที่ใช้สอย 

๓,๘๔๐ ตารางเมตร เมื่อพิจารณาขนาดของอาคารในส่วนที่เป็นกิจการโรงแรม มีจ�านวน ๕๔ ห้อง 

และพื้นที่ใช้สอย ๓,๘๔๐ ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน ๘๐ ห้อง และพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 

จงึไม่เข้าข่ายต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วิธกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ล�าดับที่ ๓๐ โรงแรมหรือสถานที่พัก

ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

  ๓. อย่างไรก็ตาม ส�านักนโยบายและแผนฯ มีข้อสังเกตว่า การประกอบกิจการโรงแรม

ตามข้อ ๑ ของกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑   

ก�าหนดประเภทของโรงแรมไว้ ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) โรงแรมประเภท ๑ ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก (๒) 

โรงแรมประเภท ๒ ที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส�าหรับบริการอาหารหรือสถานที่

ส�าหรับประกอบอาหาร (๓) โรงแรมประเภท ๓ ที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร หรือสถานที่ส�าหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่ส�าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ

ห้องประชุมและ (๔) โรงแรมประเภท ๔ ที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส�าหรับบริการอาหาร
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

หรือสถานที่ส�าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและห้องประชุม  

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมดงักล่าวได้มกีารวางแผนทางธรุกิจ โดยให้บคุคลภายนอก (นางสาวนชุนภา 

จ�าเริญพฤกษ์) ท�าสัญญาเช่าพ้ืนที่ช้ัน ๑ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องประชุม           

ตามสัญญาเช่าพื้นที่ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และให้ หจก. ธนานนท์ กรุ๊ป         

เช่าพื้นที่ช้ัน ๒ เพ่ือใช้การพาณชิย์ ตามสญัญาเช่าพ้ืนที ่เลขที ่๒/๒๕๕๘ ลงวันที ่๓๐ มถุินายน ๒๕๕๘ 

รวมทั้งให้ บริษัท เอ็ม.บี.ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จ�ากัด เช่าพื้นที่ชั้นลอยทั้งหมด ตามสัญญาเช่า

พ้ืนที่ เลขที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ การวางแผนธุรกิจดังกล่าวเป็นเหตุท�าให้               

บริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด จะขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้เฉพาะโรงแรม           

ประเภทที่ ๑ เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการโรงแรมจ�านวน ๕๔ ห้อง 

มีพื้นที่ใช้สอย ๓,๘๔๐ ตารางเมตร จึงขัดต่อ ข้อ ๑๘ (๑) ของกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและ            

หลักเกณฑ์การประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้โรงแรมประเภทที ่๑ มห้ีองพักได้ไม่เกิน ๕๐ ห้อง 

นอกจากนี ้มข้ีอสงัเกตว่า หากน�าพ้ืนทีซ่ึ่งเจ้าของโครงการให้นางสาวนชุนภา  จ�าเริญพฤกษ์ เช่าพ้ืนทีช้ั่น ๑ 

ส่วนที่เหลือทั้งหมด เพ่ือท�าเป็นห้องครัว ห้องอาหาร และห้องประชุมมาคดิรวมกับพ้ืนทีเ่พ่ือใช้เป็น

โรงแรมทัง้หมดแล้ว อาจท�าให้โครงการนีม้พืีน้ที่ใช้สอยเกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ซ่ึงกรณดีงักล่าวจะเข้าข่าย

ตามประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว ข้างต้น

  จึงเรียนมาเพื่อโทรดทราบ

          ขอแสดงความนับถือ

           

         (นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์)

         รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

          เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ นบ ๐๐๑๘.๑/๑๕๙๗๑  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

     ถนนรัตนาธเิบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

    ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบค�าขอรับอนุญาตให้เปิดด�าเนินกิจการโรงแรม จ�านวน ๑ ชุด

  ด้วยจังหวัดนนทบุรี ได้รับค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ของบริษัท พี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยนางสาวพิชนิดา ศศิธนานนท์ 

ใช้ชื่อว่าโรงแรม แกรนด์ ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๘ หมู่ที่ ๒ ถนนราชพฤกษ์ ต�าบลบางพลับ  

อ�าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบรีุ ซ่ึงจงัหวัดนนทบรีุ ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค�าขอรับ

ใบอนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. ๑) 

เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ออกโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลับ                      

เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น จ�านวน ๑ หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด จ�านวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร               

โดยใช้เพ่ือเป็นโรงแรม จ�านวน ๓,๘๔๐ ตารางเมตร และใช้เพื่อเป็นพ้ืนที่ให้เช่าประกอบการค้า               

จ�านวน ๓,๖๖๐ ตารางเมตร ดังนี้

  ๑. พื้นที่ที่ใช้ส�าหรับโรงแรม คือ ชั้นที่ ๑ บางส่วนเป็นล็อบบี้โรงแรม, ชั้น ๓, ๔ และชั้น ๕ 

เป็นส่วนของห้องพักโรงแรม จ�านวน ๕๔ ห้อง  

  ๒. พื้นที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้า คือ ชั้น ๑ บางส่วน, ชั้นลอยเป็นพื้นที่ส�านักงานให้เช่า, 

ชั้นที่ ๒ และชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่เพื่อประกอบการค้า ส�าหรับทางขึ้นลงและลิฟท์ ใช้ร่วมกัน

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๖) ที่ระบุว่า         

ผูป้ระสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมต้องยืน่หลักฐาน หนงัสือรับรองการจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผล 

กระทบส่ิงแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (กรณต้ีองจดัท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ)            

ซ่ึงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วิธกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕              

เอกสารท้ายประกาศล�าดับที่ ๓๐ ได้ก�าหนดไว้ว่า โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย        

ว่าด้วยโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

ข้ึนไป ให้เสนอรายงานในข้ันขออนุญาตก่อสร้างหรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน                

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยยื่นขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานในข้ันการแจ้งต่อ        

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

  จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 

หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ออกโดยองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางพลับ ของโรงแรม แกรนด์ ราชพฤกษ์ ได้ระบุพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือเป็นโรงแรม                  

จ�านวน ๓,๘๔๐ ตารางเมตร และใช้เป็นพื้นที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้า จ�านวน ๓,๖๖๐ ตารางเมตร 

แต่พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นของอาคารตามใบอนุญาตฯ (แบบ อ.๑) จ�านวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร

  ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗              

และกฎหมายเก่ียวข้อง จังหวัดนนทบุรีจึงหารือว่า ในกรณีนี้จังหวัดต้องพิจารณาพ้ืนที่ใช้สอยรวม                

ของอาคารทัง้หมด จ�านวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร และผูป้ระกอบการรายดงักล่าวต้องยืน่หนงัสอืรับรอง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เร่ือง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์              

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ หรือจงัหวัดต้องพิจารณาเฉพาะพ้ืนทีท่ี่ใช้เพ่ือประกอบ

ธุรกิจโรงแรม คือ ๓,๘๔๐ ตารางเมตร เท่านั้น ผลเป็นประการใดแจ้งให้จังหวัดนนทบุรีทราบด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                              

     (นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ)

      รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๒๕๘๐-๑๖๕๙
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๓๕๒๕  กรมการปกครอง

     ถนนอษัฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

    ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง  หารือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมกรณีโรงแรม “อีสติน ตัน โฮเทล เชียงใหม่”

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๘.๑/๓๐๐๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส�าเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/๓๘๓๐ 

           ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙     จ�านวน ๑ ชุด

  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ขอหารือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมกรณีโรงแรม        

“อีสติน ตัน โฮเทล เชียงใหม่” ในประเด็นเกี่ยวกับการค�านวณพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารซึ่งใช้ ใน

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

  กรมการปกครอง ได้ส่งประเดน็ข้อหารือของจงัหวัดเชียงใหม่ ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้แจ้งผลการพิจารณาว่า อาคารตามข้อหารือ

เข้าข่ายเป็นอาคารสูง ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ได้ก�าหนดนิยามของค�าว่า “พื้นที่อาคาร” หมายความว่า พื้นที่ของพื้นอาคาร

แต่ละช้ันที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้านนอกของคานหรือภายในพ้ืนที่นั้น            

หรือภายในขอบเขตด้านนอกของผนงัอาคารและหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบยีงด้วย แต่ไม่รวม

พ้ืนทีด่าดฟ้าและบนัไดนอกหลงัคา กรณกีารขออนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมในช้ันที ่๔ ของอาคาร ค.ส.ล. 

๙ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ – พักอาศัย ซึ่งในชั้นดังกล่าวประกอบด้วยจ�านวนห้อง ๒๓ ห้อง 

พ้ืนที่ใช้สอยรวม ๙๕๖.๑๗ ตารางเมตร พ้ืนที่บันไดหลัก ๓๒.๕๕ ตารางเมตร พ้ืนที่บันไดหนีไฟ                  

๑๒.๘ ตารางเมตร และพ้ืนทีต้่อนรับ ๖ ตารางเมตร โดยพ้ืนทีข่องบนัไดหลกั บนัไดหนไีฟ และพ้ืนทีต้่อนรับ 

เป็นพื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้นั้น ดังนั้น ในการค�านวณพ้ืนที่ในช้ันดังกล่าว      

ต้องน�าพื้นที่ห้องจ�านวน ๒๓ ห้อง พื้นที่ของบันไดหลัก พื้นที่บันไดหนีไฟ และพื้นที่ต้อนรับมาค�านวณ

รวมกันเป็น ๑,๐๐๗.๕๒ ตารางเมตร และโดยที่อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณเลข ๔.๑๙ ก�าหนดไว้

เป็นสีแดงให้เป็นทีด่นิประเภทพาณชิยกรรมและทีอ่ยูอ่าศัยหนาแน่นมากตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบั

ผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว ข้อ ๑๐ วรรคห้า ก�าหนดว่าทีด่นิ

ประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ (๗) 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

โรงแรมที่มีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และวรรคหกก�าหนดว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ใน

บริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้ (๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ด�าเนินการ

หรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง             

ไม่เกิน ๑๒ เมตร ... และ (๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ

ของแปลงทีด่นิทีย่ืน่ขออนญุาต ดงันัน้ กรณข้ีอหารือจะประกอบธุรกิจโรงแรมได้หรือไม่นัน้ จะต้องพจิารณา

ตามกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคห้า และวรรคหก 

ประกอบกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารดังกล่าวมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร และมีพ้ืนที่เกิน            

๑,๐๐๐ ตารางเมตร ก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่าอาคารดังกล่าวมิอาจใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้แล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็น

ต้องพิจารณาข้อหารือของจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นอื่น ๆ อีก

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�าเนินการต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

           

         (นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์)

         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมการปกครอง

ส�านักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 

โทร. / โทรสาร ๐ – ๒๓๕๖ - ๙๖๖๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ มท ๐๗๑๐/๓๘๓๐    กรมโยธาธิการและผังเมือง 

       ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 

       กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐

    ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง  หารือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อีสติน ตัน โฮเทล เชียงใหม่

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง  หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๑๗๔๓๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการปกครองแจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับค�าขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร. ๑) ของบริษัท ตันบุญ เจริญ จ�ากัด โดยใช้ชื่อว่า “อีสติน ตัน โฮเทล 

เชียงใหม่” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๕ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่          

ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารที่กรมการปกครองได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

  ๑. อาคารชุดพาณิชย์ - พักอาศัย ค.ส.ล. ๙ ชั้น ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมชั้นที่ ๔ 

จ�านวน ๒๓ ห้อง มพ้ืีนที่ใช้สอยรวม ๙๕๖.๑๗ ตารางเมตร ยงัไม่รวมบนัไดหลกั พ้ืนที ่๓๒.๕๕ ตารางเมตร 

บนัไดหนไีฟ พ้ืนที ่๑๒.๘ ตารางเมตร และพ้ืนทีต้่อนรับ (LOBBY) พ้ืนที ่๖ ตารางเมตร กรมการปกครองเห็นว่า 

ตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก�าหนด       

องค์ประกอบของโรงแรมจะต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พัก อาทิเช่น               

สถานทีล่งทะเบยีนผูพั้ก ห้องน�า้และห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะ โดยจดัแยกส่วนส�าหรับชายและหญงิ                 

สถานทีจ่อดรถของโรงแรม และถ้าพ้ืนทีป่ระกอบธรุกิจโรงแรมในอาคารเดยีวกันกับประกอบกิจการอืน่ ต้องแบ่ง

สถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอืน่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธรุกิจโรงแรมตามข้อ ๓ (๓) 

ข้อ ๔ (๑) ข้อ ๕ ตามกฎกระทรวงดงักล่าว และผูข้ออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมจะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคมุอาคาร ดงันัน้ ในกรณขีออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมในช้ันที ่๔ จ�านวน ๒๓ ห้อง มีพ้ืนที่

ใช้สอยรวม ๙๕๖.๑๗ ตารางเมตร จะต้องรวมพื้นที่บันไดหลัก พื้นที่บันไดหนีไฟ และพื้นที่ต้อนรับด้วย

  ๒. อาคารชุดพาณิชย์ - พักอาศัย ค.ส.ล. ๙ ชั้น ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในชั้นที่ ๔ 

จ�านวน ๒๓ ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอยรวม ๙๕๖.๑๗ ตารางเมตร บันไดหลักพื้นที่ ๓๒.๕๕ ตารางเมตร  บันได

หนไีฟพ้ืนที ่๑๒.๘ ตารางเมตร และพ้ืนทีต้่อนรับ (LOBBY) พ้ืนที ่๖ ตารางเมตร รวมพ้ืนทีท้ั่งหมด ๑,๐๐๗.๕๒ 

ตารางเมตร ตามกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนผังก�าหนด              

การใช้ประโยชน์ทีด่นิในบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ห้ามใช้ประโยชน์ทีด่นิเพ่ือกิจการตามทีก่�าหนด ดงัต่อไปนี.้..          

ข้อ ๗ อาคารที่มีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร... ในกรณีดังกล่าวจะขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ได้

  ๓. การขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมในช้ันที ่๔ การเข้าสู่ห้องพัก ต้องผ่านบนัได ลฟิท์และ

บันไดหนไีฟ ซ่ีึงใช้ร่วมกับอาคารทีพั่กอาศยัเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎกระทรวงให้ใช้

บังคบัผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผงผงัก�าหนดการใช้ประโยชน์ในทีด่นิบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ 

ห้ามใช้ประโยชน์ทีด่นิเพ่ือกิจการตามทีก่�าหนด ดงัต่อไปนี ้... ข้อ ๗ อาคารทีม่พีืน้ทีเ่กิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ... 

ในกรณดีงักล่าวจะขออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมไม่ได้ เพราะไม่เป็นไปตามเงือ่นไขของกฎกระทรวง

ดังกล่าว กรมการปกครองจึงขอหารือว่า ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารตามข้อหารือเข้าข่ายเป็นอาคารสูง

ซ่ึงกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 

ได้ก�าหนดนยิามของค�าว่า “พ้ืนทีอ่าคาร” หมายความว่า พ้ืนทีข่องพืน้ของอาคารแต่ละช้ันที่บุคคลเข้าอยู่

หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้านนอกของคานหรือภายในพ้ืนที่นั้น หรือภายในขอบเขตด้านนอก         

ของผนงัอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงด้วย แต่ไม่รวมพื้นที่ดาดฟ้าและบันได              

นอกหลังคา กรณีการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในชั้นที่ ๔ ของอาคาร ค.ส.ล. ๙ ชั้น เพื่อใช้เป็น

อาคารพาณิชย์ – พักอาศัย ซ่ึงในช้ันดังกล่าวประกอบด้วยจ�านวนห้อง ๒๓ ห้อง พื้นที่ใช้สอย              

รวม ๙๕๖.๑๗ ตารางเมตร พื้นที่บันไดหลัก ๓๒.๕๕ ตารางเมตร พื้นที่บันไดหนีไฟ ๑๒.๘ ตารางเมตร  

และพื้นที่ต้อนรับ ๖ ตารางเมตร โดยพื้นที่ของบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และพื้นที่ต้อนรับ เป็นพื้นที่

ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ดังนั้น ในการค�านวณพ้ืนท่ีในช้ันดังกล่าว ต้องน�าพ้ืนที่

ห้องจ�านวน ๒๓ ห้อง พื้นที่ของบันไดหลัก พื้นที่บันไดหนีไฟ และพื้นที่ต้อนรับ มาค�านวณรวมกัน               

เป็น ๑,๐๐๗.๕๒ ตารางเมตร และโดยที่อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ก�าหนดไว้

เป็นสีแดง ให้เป็นทีด่นิประเภทพาณชิยกรรมและทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมากตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบั

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ข้อ ๑๐ วรรคห้า ก�าหนดว่าที่ดิน

ประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ (๗) 

โรงแรมที่มีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และวรรคหกก�าหนดว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้         

ในบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้ (๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ  ให้ด�าเนินการ

หรอืประกอบกจิการได้ ในอาคารทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทัง้หมดไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมคีวามสงูไมเ่กนิ 

๑๒ เมตร ... และ (๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ

แปลงทีด่นิทีย่ืน่ขออนญุาต ดงันัน้ กรณข้ีอหารือจะประกอบธรุกิจโรงแรมได้หรือไม่นัน้ จะต้องพิจารณา

ตามกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคห้า และวรรคหก 

ประกอบกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารดังกล่าวมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร และมีพ้ืนที่เกิน          

๑,๐๐๐ ตารางเมตร ก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)

วิศวกรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗
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ที่ ชม ๐๐๑๘.๑/๓๐๐๕๘  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

     ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง  หารือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมกรณีโรงแรม “อีสติน ตัน โฮเทล เชียงใหม่”

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการหารือ               จ�านวน ๑ ชุด

  จงัหวัดได้รับเร่ืองการขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมช่ือ “อสีตนิ ตนั โฮเทล เชียงใหม่” 

และได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม        

พ.ศ. ๒๕๔๗ ของจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  จังหวัด จึงขอหารือกรมการปกครองกรณีของโรงแรม “อีสติน ตัน โฮเทล เชียงใหม่”          

ในประเด็น ดังนี้

  ๑. อาคารชุดพาณิชย์ / พักอาศัย ค.ส.ล. ๙ ช้ัน ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม               

ในช้ันที่ ๔ จ�านวน ๒๓ ห้อง มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ๙๕๖.๑๗ ตารางเมตร ยังไม่รวมบันไดหลัก                  

พ้ืนที่ ๓๒.๕๕ ตารางเมตร บันไดหนีไฟ พ้ืนที่ ๑๒.๘ ตารางเมตร และพ้ืนที่ต้อนรับ (LOBBY)               

พ้ืนที่ ๖ ตารางเมตร จังหวัดเห็นว่าจ�านวนพ้ืนที่ที่ขอประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องรวมพ้ืนที่ทั้งหมด 

ความเห็นประเด็นนี้ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร

  ๒. อาคารชุดพาณชิย์ / พักอาศยั ค.ส.ล. ๙ ช้ัน ขออนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมในช้ันที ่๔ 

จ�านวน ๒๓ ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอยรวม ๙๕๖.๑๗ ตารางเมตร, บันไดหลัก พื้นที่ ๓๒.๕๕ ตารางเมตร          

บันไดหนีไฟ พื้นที่ ๑๒.๘ ตารางเมตร และพื้นที่ต้อนรับ (LOBBY) พื้นที่ ๖ ตารางเมตร รวมพื้นที่

ทัง้หมด ๑,๐๐๗.๕๒ ตารางเมตร จงัหวัดเห็นว่า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ หมายเลข ๔.๑๙ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อกิจการตามที่ก�าหนดดังต่อไปนี้... ข้อ ๗ อาคารที่มีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร... นายทะเบียน

โรงแรมไม่อาจพิจารณาอนญุาตให้ประกอบธรุกิจโรงแรมได้ ความเหน็ประเดน็นีถู้กต้อง หรือไม่ อย่างไร

  ๓. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในช้ันที่ ๔ ซ่ึงใช้ห้องอาหาร สระว่ายน�้า       

ห้องออกก�าลังกาย (ฟิตเน็ต) ที่มิได้อยู่ในชั้นเดียวกับโรงแรม (ชั้น ๒) แต่อยู่ร่วมกับห้องพักอาศัย          

ทีอ่ยู่ในอาคารดงักล่าว โดยผูข้อรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจจะมอบบตัรให้ผู้เข้าพักโรงแรมน�าไปแสดง

หากมีความประสงค์จะใช้บริการ จังหวัดเห็นว่า เมื่อมีการใช้บริการดังกล่าวจะต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงแรม ความเห็นประเด็นนี้ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร
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  ๔. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในชั้นที่ ๔ การเข้าสู่ห้องพัก ต้องผ่านบันได 

ลิฟต์ และบันไดหนีไฟ ซึ่งใช้ร่วมกับอาคารที่พักอาศัย เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ของกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงเชยีงใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนผงัก�าหนดการใช้ประโยชน์

ในที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก�าหนดดังต่อไปนี้... ข้อ ๗ 

อาคารทีม่พีืน้ที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร... จังหวัดเห็นว่า นายทะเบียนโรงแรมไม่อาจพจิารณาอนญุาต

ให้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ความเห็นประเด็นนี้ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร

  ๕. อาคารชุดที่พักอาศัยรวมแห่งนี้ เป็นอาคารชนิด ค.ส.ล. ๙ ชั้น ดาดฟ้า, ใต้ดิน ๑ ชั้น 

อาคารชุดพักอาศัย ๒๓ ห้อง อาคารชุดพาณิชย์ ๕ ห้อง พื้นที่ ๑๔,๓๖๓ ตารางเมตร ได้ผ่านการศึกษา

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) กรณีที่เปล่ียนการใช้เป็นโรงแรมเฉพาะช้ัน ๔ จ�านวน ๒๓ ห้อง              

จังหวัดเห็นว่า เมื่อมีการเปลี่ยนการใช้อาคารเพียงช้ันที่ ๔ จะต้องศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

(EIA) ใหม่ ความเห็นประเด็นนี้ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อที่จะได้

ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

    ขอแสดงความนับถือ

   

   (นายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์)

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ที่ท�าการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง/ฝ่าย

โทร. / โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๐
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ด่วนที่สุด

ที่	นร	๐๙๐๑/๐๐๔๙	 	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

	 	 	 	 	 	 ๑	ถนนพระอาทิตย์	เขตพระนคร	

	 	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

	 	 	 	 	 		๑๕	มกราคม	๒๕๕๓

เรื่อง 	 บริษัท	เอ็กเซล	พร็อพเพอร์ตี้	ดิเวลล็อปเม้นท์	จ�ากัด	ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน		 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง	 หนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๙๐๑.๕/ป	๕๘๓	

	 ลงวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เรื่อง	 การใช้ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	

    เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอหารือเกี่ยวกับการใช้ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร																		

เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	 และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา							

ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย	(ส�านกังานปลดักระทรวง	กรมการปกครอง	และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง) 

แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง	นั้น

 บัดนี้	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	๕)	ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็นปรากฏ

ตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ส่งมาด้วยนี้	 อนึ่ง	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา										

ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

							ขอแสดงความนับถือ

        

       (คุณพรทิพย์ จาละ)

							เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักอ�านวยการ

โทร.	๐	๒๒๒๒	๐๒๐๖-๙

ฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม

โทร.	๐	๒๒๒๒	๐๒๐๖-๙	ต่อ	๑๔๐๐	(นางอัญชลีฯ)

โทรสาร	๐	๒๒๒๖	๖๒๐๑

www.kr isdika.go.th

www.lawreform.go.th
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เรื่องเสร็จที่ ๒๕/๒๕๕๓

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่อง การใช้ใบรับรองการตรวจสอบอาคารเป็นหลักฐาน

ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 กระทรวงมหาดไทย	ได้มหีนงัสอื	ด่วนทีส่ดุ	ที	่มท	๐๓๐๗.๖/๑๓๓๖๔	ลงวนัที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๒	

ถงึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	สรปุความได้ว่า	บรษิทั	เอก็เซล	พรอ็พเพอร์ตี	้ดเิวลลอ็ปเม้นท์	จ�ากดั	

โดยนายอัครพงศ์	 จุฬางกูร	 ผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	 ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบ															

ธุรกิจโรงแรม	“ซัมมิท	พาวินเลี่ยม	สุวรรณภูมิ”	ตั้งอยู่เลขที่	๕๕	ซอยพัฒนาการ	ถนนพัฒนาการ	๖๕	

แขวงประเวศ	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	จ�านวนห้องพัก	๗๙	ห้อง	โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร								

ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใช้เป็น	“อาคารที่พักอาศัย-พาณิชยกรรม-จอดรถยนต์”	จ�านวนทั้งหมด	๑๔	ชั้น	

และผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ยื่นใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	 (แบบ	 ร.๑)									

เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	 ซึ่งกรมการปกครองและกรมโยธาธิการ

และผงัเมอืงมคีวามเหน็ต่างกนัในเรือ่งการยืน่หลกัฐานประกอบการพจิารณาขอรบัใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมโดยใช้ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	(แบบ	ร.	๑)	ดังนี้	

 กรมการปกครองเห็นว่า	ตามมาตรา	๑๓	แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	ก�าหนดว่า 

เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม	 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม	

และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ความมั่นคงแข็งแรง	 สุขลักษณะหรือความปลอดภัย						

ของโรงแรม	 รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภท										

ของโรงแรม	และก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัสถานทีต่ัง้	ขนาด	ลกัษณะ	สิง่อ�านวความสะดวก	

หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง

ก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยข้อ	๙	ก�าหนดว่าอาคาร

ส�าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับต้องมีหลักฐาน

แสดงว่าได้รบัอนญุาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมหรอืมีใบรบัรองการตรวจสภาพอาคาร	ตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคมุอาคาร	ดงันัน้	จงึเหน็ว่าหากผูย้ืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจิโรงแรมมหีลกัฐาน

การอนญุาตให้ใช้อาคารหรอืหากไม่มหีลกัฐานการอนญุาตให้ใช้อาคาร	แบบ	อ.	๖	หรอื	อ.	๕	แต่มีใบรบัรอง

การตรวจสอบอาคาร	 (แบบ	 ร. ๑)	 อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต																

ให้ ใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมได้	 ส่วนการพิจารณาว่าอาคารจะขอเปลี่ยนการใช้อาคารจาก												

ที่พักอาศัยมาเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้	เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่

 ส่งพร้อมหนังสือ	 ด่วนที่สุด	 ที่	 นร	 ๐๙๐๑/๐๐๔๘	 ลงวันที่	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา												

มีถึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

	 กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่า	 ตามมาตรา	 ๓๓	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติ											

ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕             

ก�าหนดห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึง่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้	ใช้หรอืยนิยอม

ให้บคุคลใดใช้อาคารดงักล่าวเพือ่กจิการตามมาตรา	๓๒	เว้นแต่จะได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 

หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา	๓๙	ทวิ	แล้ว	และตามข้อ	๔	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๐	

(พ.ศ.	๒๕๒๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ก�าหนดให้เจ้าของหรือ							

ผู้ครอบครองอาคาร	ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา	๓๒	ถ้าประสงค์จะใช้อาคาร

ดงักล่าวเพือ่กจิการประเภทควบคมุการใช้	ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารยืน่ค�าขออนญุาตเปลีย่น

การใช้อาคารตามแบบ	ข. ๓	เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค�าขอและด�าเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่า

ถูกต้องก็จะออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบ	อ. ๕	ให้	ดังนั้น	การจะเปลี่ยนการใช้อาคาร

จากอาคารอยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ที่มิได้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา	 ๓๒												

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	

(ฉบับที่	 ๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 (ฉบับที่	 ๓)	พ.ศ.	๒๕๔๓	 เป็นโรงแรม									

ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา	 ๓๒	 จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารก่อน										

เมื่อได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้ว	 จึงจะด�าเนินการ	 ขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม								

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้	ส�าหรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	(แบบ	ร. ๑)	นั้น	มีเจตนารมณ์

เพือ่ตรวจสอบว่าสภาพอาคารและอปุกรณ์ประกอบต่าง	ๆ 	ของอาคารสามารถใช้งานได้	เพือ่ความปลอดภยั

ในการใช้อาคาร	ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่แตกต่างจาก	การออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร	(แบบ	อ. ๕)	

ทีต้่องการตรวจการใช้อาคารให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายทีก่�าหนดกฎเกณฑ์ไว้	เพือ่ความเหมาะสม

ส�าหรับการใช้อาคารแต่ละประเภท	ด้วยเหตุนี้	ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	(แบบ	ร.	๑)	จึงไม่สามารถ

ใช้แทนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร	(แบบ	อ.	๕)	ได้

	 กรมการปกครองจึงขอหารือดังนี้

	 ๑.	อาคารดังกล่าวซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใช้เป็น	 “อาคารที่พักอาศัย-													

พาณิชยกรรม-จอดรถยนต์”	 ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้อยู่เดิม	 และยังไม่ได้เปลี่ยนการใช้

อาคารดังกล่าวเพื่อเป็นโรงแรม	หากผู้ยื่นค�าขอน�าเอกสารใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	(แบบ	ร. ๑)																

มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	 นายทะเบียนโรงแรมจะอาศัยใบรับรองดังกล่าว											

ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้หรือไม่

	 ๒.	ถ้าหากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้อยู่เดิมที่ไม่เป็นอาคารโรงแรม	

แต่ไม่ได้เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อเป็นโรงแรม	 หากน�าใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	 (แบบ	 ร. ๑)							

มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	นายทะเบียนโรงแรมจะอาศัยใบรับรองดังกล่าวออก

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้หรือไม่
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)	 ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย													

โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 (กรมการปกครองและกรมโยธาธิการและผังเมือง)	 เป็นผู้ชี้แจง						

ข้อเท็จจริงแล้ว	 ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า	 กรมการปกครองได้มีหนังสือหารือไปยังกรมโยธาธิการ

และผงัเมอืง	โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้น�าประเดน็ตามข้อหารอืดงักล่าวหารอืต่อคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารแล้วมีความเห็นว่า	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม

การใช้	 หากประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้จะต้องยื่นค�าขออนุญาต

เปลีย่นการใช้อาคารก่อน	เมือ่ได้รบัใบอนญุาตเปลีย่นการใช้อาคารแล้ว	จงึจะขอรบัใบอนญุาตประกอบ

กิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้	 ส่วนใบรับรองการตรวจสอบอาคารนั้น	 มีเจตนารมณ์

เพือ่ตรวจสอบว่าสภาพอาคารและอปุกรณ์ประกอบต่าง    ๆ 	ของอาคารสามารถใช้งานได้เพือ่ความปลอดภยั

ในการใช้อาคาร	ซึง่เป็นเจตนารมณ์ทีแ่ตกต่างจากการออกใบอนญุาตเปลีย่นการใช้อาคารทีต้่องตรวจ

การใช้อาคารให้เป็นตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ดงันัน้	ใบรบัรองการตรวจสอบอาคารจงึไม่สามารถใช้แทน

ใบอนญุาตเปลีย่นการใช้อาคารได้	โดยกรมการปกครองได้แจ้งเวยีนให้ผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดัทราบ

และถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว

 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๕)	 ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวประกอบกับข้อเท็จจริง											

เพิ่มเติมข้างต้นแล้ว	มีความเห็นดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๓๒
๑	 	
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒										

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	(ฉบับที่	๓)		พ.ศ.	๒๕๔๓		ก�าหนดให้โรงแรม

       

 ๑
มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

  (๑) อาคารส�าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

  (๒) อาคารส�าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณชิยกรรม อตุสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสุขหรือกิจการอืน่ ทัง้นี ้ตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง

  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ  

ได้กระท�าการดงักล่าวเสร็จแล้วให้แจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบตามแบบทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนด เพ่ือท�าการตรวจสอบ

การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

  ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในก�าหนด

เวลาตามวรรคสอง

  ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ท�าการตรวจสอบแล้วเหน็ว่าการก่อสร้างดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารนัน้ เป็นไปโดยถูกต้อง

ตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น มิได้ท�าการตรวจสอบ

ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้

ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

  ห้ามมใิห้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยนิยอมให้บคุคลใดใช้อาคารน้ันเพ่ือกิจการอืน่นอกจาก

ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
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เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประกอบกับมาตรา ๓๓
๒  

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร          

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก�าหนด

ห้ามมใิห้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ ใช้หรือยนิยอมให้บคุคลใด

ใช้อาคารเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ และห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคาร

ประเภทควบคมุการใช้ส�าหรับกิจการหนึง่ไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ส�าหรับอกีกิจการหนึง่ 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว           

และข้อ ๔
๓
 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้             

ตามมาตรา ๓๒ หากประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ หรือเจ้าของ           

หรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารไปใช้          

เป็นอาคารส�าหรับอีกกิจการหนึ่ง ต้องยื่นค�าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า อาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่พักอาศัย – พาณิชยกรรม –        

จอดรถยนต์ ซ่ึงมไิด้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ หากประสงค์จะเปลีย่นการใช้อาคารเป็นโรงแรม

ซ่ึงเป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ตามมาตรา ๓๒ ก็จะต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๐) ฯ 

และเมื่อได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้ว จึงจะด�าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมได้ 

 
๒
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด

ใช้อาคารดงักล่าวเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือได้แจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบแล้ว 

และให้น�ามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ส�าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคาร

ประเภทควบคุมการใช้ส�าหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม

 ๓
ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒              

ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการประเภทควบคุมใช้ หรือเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงเป็นอาคารประเภทควบคุม      

การใช้ตามมาตรา ๓๒ ประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารไปใช้เป็นอาคารส�าหรับอีกกิจการหนึ่ง ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร     

ยื่นค�าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบ ข. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ ในแบบ ข. ๓ 

 ให้น�าความในข้อ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เก่ียวกับเอกสาร                   

ที่ต้องแนบพร้อมกับค�าขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค�านวณ โดยอนุโลม

 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับค�าขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้ด�าเนินการตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นว่าถูกต้อง                   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ. ๕
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 ส�าหรับใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามข้อ ๙
๔ 
แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภท            

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เห็นว่า เป็นการรับรองสภาพอาคาร          

ในเร่ืองโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย        

ในการใช้อาคารเป็นหลัก อันเป็นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเปลี่ยนประเภทการใช้อาคาร           

นายทะเบียนจึงไม่สามารถใช้ ใบรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมแทนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารได้

 ประเด็นท่ีสอง เห็นว่า อาคารควบคุมการใช้ที่เป็นอาคารประเภทอื่นที่ไม่ใช่โรงแรม            

หากต่อมาประสงค์จะขออนุญาตใช้อาคารนั้นประกอบธุรกิจโรงแรม เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

ก็ต้องขออนญุาตเปลีย่นการใช้อาคารต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง
๕
 แห่งพระราชบญัญตัิ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประกอบข้อ ๔
๖
 แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๐) ฯ เช่นกัน

                                           

        (คุณพรทิพย์ จาละ)

         เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

        มกราคม ๒๕๕๓

 
๔
ข้อ ๙ อาคารส�าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐาน         

แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ ใช้อาคารเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น

 
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น



กฎหมายโรงแรม 195

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ที่ นร ๐๙๐๑/๐๑๒๔  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

       ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร 

       กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

         ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง  หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง  หนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑.๕/ป ๖๐๖ 

 ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้อ�านาจของนายทะเบียนในการ 

     พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

  ตามที่กรมการปกครองได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และส�านักงาน         

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย (ส�านักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง          

และจังหวัดราชบุรี) แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง นั้น

  บดันี ้คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๕) ได้พิจารณาข้อหารือดงักล่าวและมคีวามเหน็ปรากฏ

ตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ส่งมาด้วยนี้ อนึ่ง ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         

ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถือ

 

               

            (คุณพรทิพย์ จาละ)

              เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักอ�านวยการ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ 

ฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๖๘๙ (นางสาวศวีธิกา ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๑๖๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th
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 เรื่องเสร็จที่ ๕๖/๒๕๕๓

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การใช้อ�านาจของนายทะเบียนในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 กรมการปกครอง ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๕๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒            

ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า จังหวัดราชบุรีได้รับค�าร้องของนางสาวจิรภา  

พุ่มไสว ขออนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม “เพ่ิมสขุอนิน์” ตัง้อยูเ่ลขที ่๑๗๔ หมูท่ี ่๑ ต�าบลดอนกระเบือ้ง 

อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซ่ึงจังหวัดราชบุรีพิจารณาและตรวจสอบแล้วผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติ        

ครบถ้วนตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตรวจสอบแบบแปลนแผนผงัส�าหรับก่อสร้างอาคาร

พบว่าอาคารส�าหรับใช้เป็นโรงแรมไม่ได้ตัง้อยู่ในท้องทีท่ีม่กีฎหมายว่าด้วย  การควบคมุอาคารใช้บงัคบั 

โดยมีการรับรองแบบถูกต้อง แต่เนื่องจากสถานที่จอดรถยนต์ซ่ึงอยู่ติดกับห้องพักมีลักษณะมิดชิด

เพราะมผีนงัคอนกรีตก้ันระหว่างทีจ่อดรถแต่ละห้อง สามารถมองเห็นรถยนต์ทีจ่อดได้เฉพาะเมือ่ยนือยู่       

ด้านหน้าของห้องพักเท่านัน้ หากมองจากจดุอืน่จะไม่สามารถมองเหน็รถยนต์หรือสามารถมองเหน็ได้บางส่วน 

จังหวัดราชบุรีจึงขอหารือมายังส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า สถานท่ีจอดรถตามข้อ ๘            

แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งก�าหนดว่า 

สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถ                  

ที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา ค�าว่า ต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา มีความหมายเพียงใด 

และกรณีข้อเท็จจริงของโรงแรมดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์          

การประกอบธุรกิจโรงแรม ฯ หรือไม่ อย่างไร โดยจังหวัดราชบุรีเห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง

ที่ก�าหนดให้สามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลาที่จอดรถต้องไม่มีอะไรมาบังทั้งด้านข้างและ 

ด้านหน้าห้องพักเพือ่รักษาความสงบเรียบร้อย กรณมีกีารก่อก�าแพงด้านข้างเป็นลอ็กจงึขัดกับเจตนารมณ์

ของกฎกระทรวง

 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส�านักกฎหมาย) พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่จอดรถของ

โรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องมีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ ในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภท          

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ฯ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยยังคงนโยบายในเร่ือง            

ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงแรมซ่ึงมีลักษณะและพฤติการณ์ส่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์อันขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี จึงมีความเห็นตามจัังหวัดราชบุรีว่าเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงที่ก�าหนด

ให้สามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา ที่จอดรถต้องไม่มีอะไรมาบังทั้งด้านข้างและด้านหน้า

ห้องพัก ทัง้นี ้เพือ่รักษาความสงบเรียบร้อย กรณมีกีารก่อก�าแพงด้านข้างเป็นลอ็กจงึขัดกับเจตนารมณ์

ของกฎกระทรวง

 ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๑๒๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                

มีถึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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 กรมการปกครอง เห็นว่า ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ

ธุรกิจโรงแรมฯ ได้ก�าหนดว่า “สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิด       

และต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา” ก�าหนดความชัดเจนให้นายทะเบียนใช้ดุลพินิจ

ในการอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมเก่ียวกับสถานทีจ่อดรถของโรงแรมทีอ่ยูต่ดิห้องพักโดยให้พิจารณา

องค์ประกอบ ๒ ประการ ประการที่หนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและประการที่สองต้องสามารถ         

มองเหน็รถทีจ่อดอยู่ได้ตลอดเวลา การพิจารณาอนญุาตจงึเป็นการใช้ดลุพินจิในทางปกครองให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งควบคุมกิจการนั้น และเป็นอ�านาจของนายทะเบียนลที่จะใช้ตามที่เห็น

สมควรและเท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อบทบญัญตัหิรือหลกัของกฎหมาย กรณนีีจ้งึเป็นดลุพินจิของนายทะเบยีน

โรงแรมจงัหวัดราชบรีุทีจ่ะต้องพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรม ฯ ว่าสถานที่จอดรถของโรงแรมนั้นไม่มีลักษณะมิดชิดและสามารถมองเห็นที่

จอดอยูไ่ด้ตลอดเวลาหรือไม่ โดยต้องพิจารณาจากข้อเทจ็จริงของแต่ละรายประกอบด้วย หากนายทะเบยีน

โรงแรมจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่จอดรถของโรงแรมดังกล่าวไม่มีลักษณะมิดชิดและ

สามารถมองเหน็รถทีจ่อดอยูไ่ด้ตลอดเวลาเข้าตามหลกัเกณฑ์ในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมฯ นายทะเบียนโรงแรมจังหวัดราชบุรีก็สามารถอนุญาตได้           

อย่างไรก็ตามกรมการปกครองได้น�าข้อหารือดังกล่าวเข้าหารือในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย

ของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑

 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ มีความเห็นว่า        

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดกับห้องพักมีลักษณะมิดชิดเพราะมีผนัง

คอนกรีตสูง ๒.๕๐ เมตร กั้นระหว่างที่จอดรถแต่ละห้อง สามารถมองเห็นรถยนต์ที่จอดหน้าห้องพัก

ได้เฉพาะเมื่อยืนอยู่ด้านหน้าของห้องพักเท่านั้น หากมองในจุดอื่นก็จะไม่สามารถมองเห็นรถได้             

หรือหากมองเห็นได้ก็เพียงบางส่วนของตวัรถ จงึไม่เป็นไปตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงก�าหนด

ประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธรุกิจโรงแรมฯ นายทะเบยีนต้องไม่ออกใบอนญุาตให้ตามบทบญัญตัิ

มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ก�าหนดว่า “นายทะเบียนจะออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตได้ เมื่อเห็นว่า สถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะส่ิงอ�านวยความสะดวก          

หรือมาตรฐานการประกอบธรุกิจโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ที่ออกตามความในมาตรา ๑๓” อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานส�าหรับการด�าเนินการในกรณี 

ดังกล่าวควรจะมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติส�าหรับนายทะเบียนทุกจังหวัดในการพิจารณา         

สถานทีจ่อดรถมลีกัษณะมดิชิดหรือไม่ว่า อาจพจิารณาจากระดบัสายตาของคนทัว่ไปทีส่ามารถมองเหน็ได้ 

ถ้ามีส่ิงกีดขวางที่สูงเกินระดับสายตาก็อาจจะมิดชิดและไม่สามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา 

และไม่เป็นไปตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว
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 กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานต้องอนุญาต                  

ในรายละเอยีดว่าอย่างไร เพียงแต่ก�าหนดว่าทีจ่อดรถทีอ่ยูต่ดิห้องพักไม่มลีกัษณะมดิชิดและต้องสามารถ

มองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา ซ่ึงกฎกระทรวงไม่ได้ก�าหนดว่าสามารถมองเห็นรถได้ทั้งคัน              

ตลอดเวลาหรือในก่ีส่วนของตวัรถ อาจมองเหน็ด้านใดด้านหนึง่ของตวัรถก็ได้ข้ึนอยูกั่บสภาพข้อเทจ็จริง          

เป็นราย ๆ ไป ดังนั้น จึงเป็นอ�านาจของนายทะเบียนผู้อนุญาตที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า

จะอนญุาตหรือไม่อนญุาต โดยไม่จ�าเป็นต้องมหีนงัสือแจ้งเวียนแนวทางปฏบิตัใิห้นายทะเบยีนทกุจงัหวัด

ทราบ กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติ

ไปในแนวทางเดยีวกัน จงึขอหารือแนวทางปฏบิตัทิีถู่กต้องเพ่ือทีก่รมการปกครองจะได้แจ้งให้จงัหวัดราชบรีุ

และจังหวัดอื่น ๆ ทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมการปกครองโดยมีผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และผู้แทนจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า  

ข้อหารือนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า หลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและ        

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอ�านาจของนายทะเบียนที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณา

ข้อเท็จจริงในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้เพียงใด

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) มีความเห็นว่า มาตรา ๑๘
๑ 
แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนดให้นายทะเบยีนเป็นผูพิ้จารณาการออกใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยจะพิจารณา

ออกใบอนุญาตให้ เมื่อเห็นว่าสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ ส่ิงอ�านวยความสะดวกหรือมาตรฐาน               

การประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวงที่ออก               

ตามมาตรา ๑๓
๒
 ซึ่งเป็นมาตราที่ก�าหนดให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับ

ธรุกิจโรงแรมมอี�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของโรงแรมและหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเก่ียวกับ

สถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม

 
๑
มาตรา ๑๘ นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู ้ขอรับใบอนุญาตได้ เมื่อเห็นว่าสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ                            

สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๑๓

 ให้นายทะเบยีนมหีนงัสอืแจ้งการออกใบอนญุาต หรือไม่ออกใบอนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้อรับใบอนญุาตทราบภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาจากหน่วยงานตามมาตรา ๑๗

 
๒
มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชน์ ในการก�าหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม                      

และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการมีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของโรงแรม และก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด 

ลักษณะ สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวให้รวมถึงการห้ามประกอบกิจการ

อื่นใดในโรงแรมด้วย

ฯลฯ                                  ฯลฯ
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เพ่ือประโยชน์ในการก�าหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม 

และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของ

โรงแรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม ฯ แล้ว 

โดยข้อ ๘
๓ 
แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสถานที่จอดรถที่อยู่ติดห้องพักไว้ว่า

ต้องไม่มลีกัษณะมดิชิดและสามารถมองเหน็รถทีจ่อดอยู่ได้ตลอดเวลา ดงันัน้ การพิจารณาออกใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมจึงเป็นอ�านาจของนายทะเบียนที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าสถานที่จอดรถ               

ซ่ึงอยูต่ดิห้องพักของโรงแรมทีม่าขออนญุาตเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง

ทีอ่อกตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ โดยพจิารณาจากข้อเทจ็จริงของแต่ละสถานทีท่ีน่�ามาขออนญุาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีการใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงปรับเข้ากับ

หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงดังกล่าวในแต่ละกรณีนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตาม           

หลักความเหมาะสม หลักความจ�าเป็นและหลักความได้สัดส่วน หากนายทะเบียนใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย พระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้ก�าหนดข้ันตอนด�าเนนิการไว้แล้ว โดยผูข้อรับ

ใบอนุญาตซ่ึงนายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค�าส่ังของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ 

ส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรมได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบค�าส่ังของ              

นายทะเบียนตามมาตรา ๔๓
๔ 
แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม ฯ ซ่ึงคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับ

ธุรกิจโรงแรมจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบแนวทางการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนว่าเป็นไปโดยชอบ

ด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งมีอ�านาจสั่งการแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมได้

 
๓
ข้อ ๘ สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้            

ตลอดเวลา

 
๔
มาตรา ๔๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งนายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

เป็นผู้จัดการซ่ึงนายทะเบียนไม่ออกใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ขอรับโอนใบอนุญาต ซ่ึงนายทะเบียน        

ไม่อนญุาตตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงนายทะเบยีนไม่อนุญาตให้เลกิกิจการหรือให้เลกิกิจการ

ภายใต้เง่ือนไขและวิธกีารอย่างใดตามมาตรา ๒๗ หรือผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงถูกสัง่พักใช้ใบอนญุาตตามมาตรา ๔๐ หรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการตามมาตรา ๔๑ มีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียน

ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบค�าสั่งของนายทะเบียน

 ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้ง            

ค�าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และนายทะเบียน ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียน ในระหว่างที่มีการอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการหรือ

ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณีด�าเนินการต่อไปได้ เว้นแต่การอุทธรณ์ตามค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง

เป็นผู้จัดการเพราะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๕) หรือ (๖) หรือมาตรา ๓๓ (๕) หรือ (๖) หรือมีพฤติการณ์ตามมาตรา ๔๑ (๓) 

ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค�าส่ังของนายทะเบียน และให้น�าความในมาตรา ๔๐ วรรคส่ี หรือมาตรา ๓๒ แล้วแต่กรณีรวมทั้ง           

บทก�าหนดโทษ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น นายทะเบียนจึงมีอ�านาจตามกฎหมายที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณา

จากข้อเท็จจริงแต่ละกรณีว่าสถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดกับห้องพักนั้นไม่มีลักษณะมิดชิด               

และมองเหน็รถทีจ่อดอยูไ่ด้ตลอดเวลาหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงก�าหนดประเภท

และหลักเกณฑ์การประกอบการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

               

            (คุณพรทิพย์ จาละ)

             เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

        กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ส�านักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๒๒-๒๘๔๙

ที่ มท ๐๒๐๘.๕/๖๙                           วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นข้อหารือ

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

 ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๒๒๗๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒           

เสนอข้อหารือแนวทางปฏบิตักิารออกใบรับแจ้งสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรม เพ่ือคณะกรรมการพิจารณา

ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ ๑ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว

โดยมีมติให้กรมการปกครองรับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ ไปพิจารณา    

ด�าเนนิการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป รายละเอยีดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ร่างกฎหมายฯ คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

หรือสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของส�านักกฎหมาย สป. www.law.moi.go.th 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  

        

                                                          

       (นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ)

        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

         คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท.
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมส�านักกฎหมาย สป. ชั้น ๖ 

อาคารสถาบันด�ารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย

ผู้มาประชุม

 ๑. นายสมพร   ใช้บางยาง  ประธานกรรมการ

   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร   

 ๒. นายอมร    เลาหมนตรี   กรรมการ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  

 ๓. นายช�านาญ   พจนา   กรรมการ

 ๔. นายสวัสดิ์   ส่งสัมพันธ์   กรรมการ

 ๕. นายจินต์    วิภาตะกลัศ   กรรมการ

 ๖. ศ. พิเศษ ยุวัฒน์  วุฒิเมธี   กรรมการ

 ๗. นายสุพล    ยุติธาดา   กรรมการ

 ๘. นายนิกร    เวชภูติ   กรรมการ

 ๙. นางสาววัณณนา  บุนนาค   กรรมการ

 ๑๐. นายชูเกียรติ   รัตนชัยชาญ   กรรมการ

 ๑๑. นายอัครเดช   เจิมศิริ   กรรมการ

  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย สป. 

 ๑๒. นายพิพัฒน์   เนี้ยวคงศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ

  นิติกรช�านาญการพิเศษ ส�านักกฎหมาย สป.   

๑๓. นายสมาวิษฎ์   สุพรรณไพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย สป.  

ผู้ไม่มาประชุม

 ๑. รศ. กมลชัย   รัตนสกาววงศ์    ลาการประชุม

 ๒. นายเอกศักดิ์   ตรีกรุณาสวัสดิ์  ลาการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ๑. นายกฤดิธาดา  จารุสกุล   นิติกรช�านาญการพิเศษ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย สป.

 ๒. นายยงยุทธ   ชื้นประเสริฐ   นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย สป.
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ผู้แทนกรมการปกครอง (ส�านักการสอบสวนและนิติการ)

๑.  นายวัชรวิชย์     สุขวัฒนาภิรมย์  หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย

๒. นางสาวอภิราภา    เหลืองวิลัย  นิติกรปฏิบัติการ

ผู้แทนจังหวัดตราด

๑.  นายชัชชัย     ลิ้มภักดี  เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ  กลุ่มงานปกครอง 

         ที่ท�าการปกครองจังหวัดตราด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

       - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ        

กระทรวงมหาดไทย  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓

     คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ คณะที่ ๑ ได้ตรวจพิจารณารายงานการ

ประชุมครั้งดังกล่าวแล้ว ไม่มีการแก้ไข

     มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ          

คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

     ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติการออกใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

     ผู้แทนกรมการปกครอง ช้ีแจงว่า กฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์         

การประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดให้สถานทีพั่กทีม่ห้ีองพักในอาคารเดยีวกันหรือหลายอาคาร

ไม่เกินสี่ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกินยี่สิบคน โดยมีค่าตอบแทนและมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ      

เพ่ือหารายได้เสริมไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบยีนทราบตามแบบทีรั่ฐมนตรี

ประกาศก�าหนด และกระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดแบบหนังสือแจ้ง และแบบหนังสือรับแจ้งไปแล้ว

    จงัหวัดตราดพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับแจ้งสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรมแม้จะไม่ถือว่า

เป็นการออกใบอนุญาตแต่ก็ต้องน�าเร่ืองสถานที่ตั้งมาประกอบการพิจารณาด้วย มิใช่พิจารณาแต่เฉพาะ

จ�านวนห้องพัก จ�านวนผู้พัก และการเป็นรายได้เสริมตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงก�าหนดประเภทและ         

หลกัเกณฑ์การประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ สถานทีพ่กัใดแม้เข้าลกัษณะเป็นสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรม 

แต่หากปลกูสร้างในทีด่นิซ่ึงไม่มเีอกสารสิทธิหรือในทีด่นิที่ไม่มสิีทธเิข้าไปด�าเนนิการได้โดยชอบนายทะเบยีน

ย่อมไม่สามารถออกใบรับแจ้งให้ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายทะเบียนย่อมไม่สามารถออกใบรับแจ้งให้กับ

สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมซ่ึงปลูกสร้างในที่ดินมือเปล่า (ภ.บ.ท. ๕) ที่ดินซ่ึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ          

กับกรมธนารักษ์ ในคลองสาธารณประโยชน์ ทะเล เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติหรือแดนกรรมสิทธิ์        

ของเอกชนรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ทั้งนี้ หากออกใบรับแจ้งให้อาจน�าไปสู่การยอมรับการกระท�า        

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเหน็ของจงัหวัดตราดถูกต้องหรือไม่ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป             
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    กรมการปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นสองฝ่าย ดังนี้

    ฝ่ายท่ีหน่ึง เห็นว่าการรับแจ้งสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรมแม้จะไม่ถือว่าเป็นการออก

ใบอนญุาตแต่ก็ต้องน�าเร่ืองสถานทีต่ัง้มาประกอบการพิจารณาด้วย มใิช่พิจารณาแต่เฉพาะจ�านวนห้องพกั 

จ�านวนผู้พัก และการเป็นรายได้เสริมตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์        

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ สถานที่พักใดแม้เข้าลักษณะเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม 

แต่หากปลูกสร้างในที่ดินซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิ หรือในที่ดินที่ไม่มีสิทธิเข้าไปด�าเนินการได้ โดยชอบนาย

ทะเบียนย่อมไม่สามารถออกใบรับแจ้งให้ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายทะเบียนย่อมไม่สามารถออก          

ใบรับแจ้งให้กับสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรมให้กับสถานทีพั่กที่ไม่เป็นโรงแรมซ่ึงปลกูสร้างในทีด่นิมอืเปล่า 

(ภ.บ.ท. ๕) ที่ดินซ่ึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิกับกรมธนารักษ์ในคลองสาธารณประโยชน์ ทะเล          

เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติหรือแดนกรรมสิทธิ์ของเอกชนรายอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ทั้งนี้ 

หากออกใบรับแจ้งให้อาจน�าไปสู่การยอมรับการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

    ฝ่ายท่ีสอง เห็นว่าการรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ถือว่าเป็นการรับแจ้ง        

เพ่ือควบคุมสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ได้ออกใบอนุญาตประกอบ              

ธรุกิจโรงแรม ไม่มหีลกัเกณฑ์เร่ืองอาคารทีอ่นญุาต เป็นเร่ืองทีม่กีารรับแจ้งไว้เท่านัน้ ไม่เป็นการรับรองสิทธิ

ตามกฎหมายอืน่ หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่าสถานทีพั่กดงักล่าวปลกูสร้างในทีด่นิมอืเปล่า (ภ.บ.ท. ๕) หรือทีด่นิ

ซ่ึงอยูร่ะหว่างการพิสูจน์สิทธกัิบกรมธนารักษ์ หรือแดนกรรมสิทธิข์องเอกชนรายอืน่โดยไม่ได้รับอนญุาตได้ 

แต่ส�าหรับการปลูกสร้างในคลองสาธารณประโยชน์ ทะเล เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ นายทะเบียน

สามารถออกใบรับแจ้งให้ได้ โดยให้หมายเหตุว่าสถานที่พักแห่งนี้อยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์             

เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ แล้วแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ ด�าเนินคดีและผลักดัน 

เป็นต้น

    ดงันัน้ เนือ่งจากกรณดีงักล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงยงัไม่มแีนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจน

และอาจจะมีผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กรมการปกครองจึงขอน�าเรื่องดังกล่าว               

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ทัง้นี ้เพ่ือกรมการปกครอง

จะได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและตอบข้อหารือของจังหวัดตราดต่อไป โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย

ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

    ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงก�าหนด

สถานทีพ่กัที่ไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. ......ของคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

คณะท่ี ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ได้สอบถาม               

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนกรมการปกครองเก่ียวกับเหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว              

ซ่ึงผู้แทนกรมการปกครองช้ีแจงว่าเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธุรกิจโรงแรม                        
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ที่มีความประสงค์จะให้การประกอบกิจการสถานที่พักประเภท โฮมสเตย์ (Home Stay) ซึ่งมีลักษณะ

คล้ายกับการประกอบกิจการโรงแรมแต่ผูป้ระกอบการมไิด้มกีารเสียภาษีหรือค่าธรรมเนยีมเช่นเดยีวกัน

กับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการสถานที่พักประเภทโฮมสเตย์  

อยู่เป็นจ�านวนหลายแห่ง โดยที่บางแห่งมีห้องพักจ�านวนมาก จึงสมควรจัดให้กิจการดังกล่าว                

ให้เข้ามาอยู่ในระบบการประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ควรยกเว้นให้ส�าหรับการประกอบกิจการโฮมสเตย์

ขนาดเล็กของชาวบ้านในท้องถ่ินที่มีห้องพักจ�านวนน้อยสามารถหารายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริม          

ส�าหรับจนุเจอืครอบครัว โดยการให้เช่าห้องพักจ�านวนไม่เกินห้าห้อง  ซ่ึงหากไม่มกีารออกกฎกระทรวง ฯ 

เพ่ือยกเว้นไว้ กิจการดังกล่าวก็จะเข้าองค์ประกอบค�านิยาม “โรงแรม” ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้อง        

ขออนุญาตตามเงื่อนไขกฎหมายโรงแรม ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบต่อผู้ประกอบกิจการเล็ก ๆ น้อย ๆ   

จึงได้จัดท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนดสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม พ.ศ. ... เพื่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่างกฎหมาย ฯ ตรวจพิจารณา

     โดยคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ คณะที่ ๒ มีข้อสังเกตว่า สถานที่พัก

ประเภทโฮมสเตย์ถือเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในหลกัการแล้วไม่ควรได้รับการยกเว้น

ให้แก่โรงแรมประเภทนีเ้ป็นพิเศษ แต่เนือ่งจากคณะกรรมการส่งเสริมและก�ากับธรุกิจโรงแรมมเีหตผุล

ในการออกร่างกฎกระทรวง ฯ เพ่ือยกเว้นให้แก่การประกอบกิจการโฮมสเตย์ขนาดเล็กของชาวบ้าน         

ในท้องถ่ินที่มีห้องพักจ�านวนน้อยสามารถหารายได้เพ่ือเป็นอาชีพเสริมส�าหรับจุนเจือครอบครัว                              

โดยการให้เช่าห้องพักจ�านวนไม่เกินห้าห้อง คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ฯ ก็เห็นชอบด้วย 

และเมือ่พิจารณาการประกอบกิจการสถานทีพั่กประเภทโฮมสเตย์ โดยเปรียบเทยีบกับของต่างประเทศ นัน้ 

ปรากฏว่าในประเทศองักฤษ รัฐจะอนญุาตให้ประชาชนใช้บ้านพักอาศยัของตนเอง ซ่ึงมห้ีองพกัอาศยั

ทีว่่างจ�านวนหนึง่หรือสองห้อง เป็นท่ีพักส�าหรับให้บริการแก่เดก็นกัเรียนนกัศกึษาตามโครงการแลกเปลีย่น

ด้านภาษาหรือวัฒนธรรมระหว่างประเทศ หรือให้นักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัยพร้อมการบริการอาหารเช้า 

ส่วนในประเทศสิงคโปร์ก�าหนดให้กิจการสถานทีพั่กประเภทโฮมสเตย์มห้ีองพกัจ�านวนได้ไม่เกินสีห้่อง 

ส�าหรับในประเทศไทย  ซ่ึงสภาพบ้านเรือนมลีกัษณะเป็นครอบครัวขยาย มห้ีองว่างในบ้านจ�านวนมาก

พอสมควร อีกทั้งการเดินทางไปท่องเที่ยวและพักค้าง ณ โฮมสเตย์ จะไปกันทั้งครอบครัว เช่น           

พ่อ แม่ ลูกอีกสองถึงสามคน จึงควรก�าหนดจ�านวนห้องพักเพื่อการยกเว้นไว้ไม่เกินจ�านวนสี่ห้อง          

แต่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ เห็นว่าในปัจจบุนัมผีูป้ระกอบกิจการสถานทีพั่กประเภทโฮมสเตย์               

บางแห่งได้ด�าเนินการโดยมีห้องพักขนาดใหญ่ เช่น ที่อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา               

มีห้องพักขนาดใหญ่โดยในหนึ่งห้องแบ่งเป็นสองแถว ๆ ละ สิบห้าเตียง รวมห้องละสามสิบเตียง      

คิดค่าพักเป็นราย ๆ คนละเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาท เป็นต้น ซึ่งหากก�าหนดกฎกระทรวงไว้ไม่รอบคอบ 

จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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     ดงันัน้ การก�าหนดกิจการสถานทีพั่กประเภทโฮมสเตย์ จงึควรก�าหนด ครอบคลมุ

ทัง้จ�านวนห้องพักและจ�านวนผู้เข้าพักไว้ด้วย ซ่ึงหากกฎกระทรวงก�าหนดเฉพาะจ�านวนห้องพักอย่าง

เดียวเท่านั้น อาจเกิดการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวง โดยให้สถานประกอบกิจการ

ของตนมีห้องพักไม่เกนิจ�านวนที่กฎกระทรวงก�าหนดคือ จ�านวนสี่ห้อง แต่สร้างหรือก�าหนดขนาดห้อง

พักให้มีขนาดใหญ่สามารถเพ่ิมจ�านวนเตียงส�าหรับผู้เข้าพักให้สามารถเข้าพักแรมได้เป็นจ�านวนมาก

ในแต่ละห้อง

     คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดย         

ได้ฟังข้อเท็จจริงจากค�าชี้แจงของผู้แทนกรมการปกครองและผู้แทนจังหวัดตราดแล้ว มีความเห็นว่า 

ความในข้อ ๑ ของกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บญัญตัใิห้สถานทีพั่กทีม่ห้ีองพักในอาคารเดยีวกันหรือหลายอาคารไม่เกินส่ีห้องมผีูพั้กรวมกันไม่เกินยีสิ่บคน 

ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพ่ือให้บริการที่พักช่ัวคราวส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน                 

อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามค�าว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔ นั้น            

ก็ด้วยเจตนารมณ์ทีเ่ห็นว่า ปัจจบุนัการท่องเทีย่วในเชิงอนรัุกษ์ได้รับความนยิมมากข้ึน ในแต่ละท้องถ่ิน

มกีารประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีพั่กขนาดเลก็เป็นรายได้เสริมอนัเป็นกิจการทีส่่งเสริมการท่องเทีย่ว 

สร้างรายได้ให้แก่ท้องถ่ิน รวมทัง้เผยแพร่และอนรัุกษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการประกอบกิจการดงักล่าว สมควรก�าหนดให้สถานทีพั่กขนาดเลก็

ซ่ึงมห้ีองพักไม่เกินส่ีห้องและมจี�านวนผูพั้กไม่เกินยีสิ่บคนซ่ึงให้บริการเพ่ือหารายได้เสริมไม่เป็นโรงแรม

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง

ฉบบันี ้หมายความว่า ผูป้ระกอบการสถานทีพั่กทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎกระทรวงดงักล่าวก�าหนด

และได้ยืน่แบบหนังสือแจ้งสถานทีพั่กทีเ่ป็นโรงแรมพร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานทีเ่ก่ียวข้องต่อนายทะเบยีน 

เมือ่นายทะเบยีนได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  เหน็ว่า ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎกระทรวง

ดงักล่าวก�าหนดแล้ว ก็จะออกหนงัสือรับแจ้งให้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสถานทีพั่กดงักล่าวไม่เป็นโรงแรม 

เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาดเล็ก

เป็นรายได้เสริมอันเป็นกิจการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่น ดังนั้น จึงไม่จ�าเป็น

ต้องควบคุมการจัดตั้งสถานที่พักดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเป็นเพียงแต่การก�ากับดูแลกิจการเท่านั้น               

นายทะเบียนจงึไม่ต้องใช้ดลุพินจิในการพิจารณาว่าสมควรอนญุาตให้จดัตัง้โรงแรมหรือไม่อกี เมือ่สถานทีพั่ก

ดังกล่าวไม่เป็นโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามค�าว่าโรงแรมแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้องน�าเงือ่นไขใน ข้อ ๒           

ถึงข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงดงักล่าวมาใช้บงัคบัการรับแจ้งแต่อย่างใด กรณีตามที่จังหวัดตราดหารือหาก

ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงดงักล่าว นายทะเบยีนก็จะ

ต้องพิจารณาออกใบรับแจ้งให้ และหากพบว่า สถานทีพั่กดงักล่าวไม่ถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายอื่น

ก็ต้องพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อไป
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 อนึ่ง ประธานในที่ประชุมได้พิจารณาเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว

มคีวามเหน็เพ่ิมเตมิว่า สถานทีพั่กดงักล่าวทีจ่ะมาแจ้งนัน้ จะต้องพิจารณาว่าเป็นของประชาชนในท้อง

ถิ่นนั้น ๆ ด้วย ไม่ใช่ให้บุคคลในท้องถิ่นอื่นมาก่อสร้างเพิ่มเติมและแจ้งการไม่เป็นโรงแรมดังกล่าว

 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย  ฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ตามเหตุผล           

ในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ที่ได้กล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของความในข้อ ๑             

ของกฎกระทรวงดังกล่าว ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาดเล็ก         

เป็นรายได้เสริมอนัเป็นกิจการทีส่่งเสริมการท่องเทีย่ว สร้างรายได้ให้แก่ท้องถ่ิน ดงันัน้ ในการด�าเนนิการ

ออกใบรับแจ้งของนายทะเบยีน นอกจากจะต้องพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎกระทรวงดงักล่าวก�าหนด

ไว้แล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอ�านวย            

ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในท้องถ่ินให้สามารถประกอบธุรกิจให้บริการสถานทีพั่กขนาดเลก็เพ่ือเป็น

รายได้เสริมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว

 มติท่ีประชมุ ให้กรมการปกครองรับความเหน็ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ 

ไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 

  -  ไม่มี

 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

  

  (นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ)

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

  ผู้จดรายงานการประชุม

  

  (นายพิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์)

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส�านักกฎหมาย สป.    ส่วนร่างกฎหมาย  โทร. ๐ ๒๒๒๒-๒๘๔๙, ๕๐๕๖๗

ที ่มท ๐๒๐๘.๕/๒๒๒                             วันที ่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุม

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง

   ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๖๕๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘                     

ได้เสนอข้อหารือคุณสมบัติิผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรม ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ                     

กระทรวงมหาดไทย ช่วยพิจารณาให้ นั้น 

   คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที ่๑ ได้ประชุมเพ่ือตรวจพิจารณาข้อหารือดงักล่าว 

โดยที่ประชุมเห็นดังนี้

   ประเด็นท่ีหน่ีง กรณผีูแ้ทนนติบิคุคลของบริษัทฯ มสีญัชาตสิิงคโปร์ โดยใช้เอกสารหลกัฐาน

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมาตรา ๑๖ (๒)  

จะต้องมภีมูลิ�าเนาหรือถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย ผูข้อรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมดงักล่าว

จะใช้เอกสารหลกัฐานหนังสือเดนิทาง (PASSPORT) มายืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม

ได้หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนดว่าถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น            

จะต้องมีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วย เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็น

ได้ว่าพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บญัญตัเิก่ียวกับภมูลิ�าเนาของผูแ้ทนนติบิคุคลไว้เป็นการ

เฉพาะ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามค�าชี้แจงของผู้แทนกรมการปกครองว่า บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดตั้งตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ โดยมีนายเทียว ฮอก ชวน สัญชาติสิงคโปร์ 

และนายเทียว ควี ชวน สัญชาติสิงคโปร์ เป็นกรรมการ ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนั้น              

ผู้แทนของบริษัทฯ ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจึงต้องมีภูมิล�าเนาในราชอาณาจักรไทย

ตาม มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ด้วย ส่วนกรณทีีผู่แ้ทนนติบิคุคลของบริษัทฯ มสีญัชาตสิิงคโปร์ ได้ใช้เอกสารหลกัฐานหนงัสือเดนิทาง 

(PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่เอกสารหรือ

หลักฐานการแสดงภมูลิ�าเนาตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
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  ประเด็นท่ีสอง ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถใช้เอกสารหลักฐาน

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ในการยื่นเอกสาร

ประกอบการพจิารณาในกรณดีงักล่าวจะต้องมแีนวทางปฏบิตัอิย่างไร จงึจะถือว่าบุคคลทีม่สัีญชาตอิืน่

มีภูมิล�าเนาหรือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย เห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนั้น เอกสารหลักฐานในการพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการมีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ก็ต้องเป็น

ไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย ตุลาการเป็นผู้มีอ�านาจตรวจสอบเช่นเดียวกันด้วย 

กรมการปกครองควรรับประเด็นนี้ไปพิจารณาต่อไป

   ท่ีประชมุจึงมมีติ ให้กรมการปกครอง รับความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย

ของกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม                

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          

           (นายยงยุทธ ชื้นประเสริฐ)

            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะท่ี ๑

ครัง้ท่ี ๒๓/๒๕๕๘

 วันจันทร์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชมุส�านักกฎหมาย สป. ชัน้ ๖ อาคารสถาบนัด�ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ผู้มาประชุม  

 ๑. นายอัครเดช เจิมสิริ กรรมการ ท�าหน้าที่ประธาน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๒. นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ กรรมการ

 ๓.  ศ. พิเศษ กมลขัย  รัตนสกาววงศ์ กรรมการ

 ๔. นายสุพล ยุติธาดา กรรมการ

 ๕. ศ. พิเศษ ยุวัฒน์  วุฒิเมธี กรรมการ

 ๖.  นายปริญญา อุดมทรัพย์ กรรมการ

 ๗. นายพินัย อนันตพงศ์ กรรมการ

 ๘. นายธวัชขัย ฟักอังกูร กรรมการ

 ๙. นางสาววัณณนา บุนนาค กรรมการ

 ๑๐. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ กรรมการ

 ๑๑.  นายกฤดิธาดา จารุสกุล กรรมการ

  รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย สป.

 ๑๒. นายคณิต คงช่วย กรรมการและเลขานุการ

  นิติกรช�านาญการพิเศษ ส�านักกฎหมาย สป.

 ๑๓. นายยงยุทธ ชื้นประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย สป. 

 ผู้ไม่มาประชุม  

 ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่

 ๒. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ๑. นางสาวจิตรลดา เหลืองภิรมย์ นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย สป.

 ๒. นางสาวชัชฎาภรณ์  กอผจญ นิติกรปฏิบัติการ ส�านักกฎหมาย สป.

 ๓. นายมงคลขัย คลังทอง นิติกรปฏิบัติการ ส�านักกฎหมาย สป.
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ผู้แทนกรมการปกครอง  

ส�านักการสอบสวนและนิติการ 

 ๑. นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ ผู้อ�านวยการการส�านักการสอบสวนและนิติการ

 ๒. นายบัณฑูร  นริศรางกูร ผู้อ�านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

 ๓. ว่าที่ ร.ต. สุชาติ  พระเพชร นิติกรช�านาญการ

ส�านักบริหารการปกครองท้องที ่

 ๑. นายกิติพงษ์  แย้มมี ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานก�านัน ผู้ ใหญ่บ้าน

 ๒. นางมะลิ   มานะศิริมัน เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

 ๓. นายพชรพล  ศรีสมบุญ เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

 ๔. นางสาวกนกวรรณ  อรรถการุณพันธ์ เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

 ๕. นางวราภรณ์  ยิ้มประเสริฐ เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

 ๖. นายพิสุทธิ  ชมดี  เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

   ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเน่ืองจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ระงับการ      

ปฏบัิตริาชการในต�าแหน่งเดมิเป็นการช่ัวคราว ตามข้อ ๒ ของค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที ่๑๖/๒๕๕๘ วันที ่๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีอ่ยูร่ะหว่าง

การถูกตรวจสอบและการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังช่ัวคราว ที่ประชุมจึงมีมติให้นายอัครเดข เจิมศิริ  

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

   ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่า ตามข้อ ๒ ของค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             

ที ่๑๖/๒๕๕๘ วันที ่๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีอ่ยูร่ะหว่าง

การถูกตรวจสอบและการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังช่ัวคราว ก�าหนดให้นายแก่นเพชร ช่วงรังสี               

รองปลดักระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (ตามทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ท�าหน้าทีป่ระธาน

กรรมการ) ระงับการปฏิบัติราชการในต�าแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในต�าแหน่ง

ประจ�าส�านักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและ

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย

 มติที่ประชุม รับทราบ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

   รายงานการประชมุคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที ่๑ 

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

   คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ ได้ตรวจพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

ไม่มีการแก้ไข 

   มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง

มหาดไทย คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่   ๓  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

   ๓.๑  กรมการปกครองได้เสนอข้อหารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย         

ผู้ใหญ่บ้านที่กลับเข้ารับต�าแหน่ง

   ผู้แทนกรมการปกครองชี้แจงว่า

   ๑. กรมการปกครอง ได้มีหนังสือขอหารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ ใหญ่บ้านและ                

ผูช่้วยผู้ ใหญ่บ้านทีก่ลบัเข้ารับต�าแหน่งต่อคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้

    ๑.๑  จงัหวัดขอนแก่นได้หารือกรมการปกครองว่าจงัหวัดขอนแก่นมคี�าส่ัง ที ่๔๕๒๔/๒๕๕๗ 

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนค�าสั่งให้ผู้ ใหญ่บ้าน (นายโกวิท เวียงแก้ว) พ้นจากต�าแหน่ง 

ตามค�าสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๒๓๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากข้อเท็จจริง             

ไม่ปรากฏว่ามกีารกระท�าทีท่�าให้การเลอืกผู้ ใหญ่บ้านไม่บริสทุธิแ์ละยตุธิรรม ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนีง่ 

แห่งพระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองห้องที ่พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ประกอบข้อ ๘๔ (๑) ของระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการทีอ่�าเภอชนบท จะเบกิจ่ายค่าตอบแทน

ส�าหรับผู้ ใหญ่บ้านและผูช่้วยผู้ ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่๔ ต�าบลชนบท อ�าเภอชนบท จงัหวัดขอนแก่น ย้อนหลงั

ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นการชอบหรือไม่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น 

พิจารณาเห็นว่านายโกวิท.ฯ ผู้ ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต�าบลชนบท อ�าเภอชนบท           

จงัหวัดขอนแก่น มสิีทธไิด้รับค่าตอบแทนเตม็จ�านวนตัง้แต่วันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ 

โดยพิจารณาเทยีบเคยีงตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัเิงินเดอืนของข้าราชการผูถู้กสัง่พกัราชการ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบหนงัสือส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีที ่สร ๐๒๐๓/ว ๒๗๐ ลงวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ 

จังหวัดขอนแก่นขอหารือว่าความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่



กฎหมายโรงแรม 213

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

     ๑.๒  กรมการปกครองเห็นว่าเมื่อจังหวัดขอนแก่นมีค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งให้ผู้ ใหญ่บ้าน

พ้นจากต�าแหน่งดงักล่าว เมือ่วันที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ เนือ่งจากไม่ปรากฏว่ามกีารกระท�าผดิตามตาม

มาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องทีฯ่ โดยให้มผีลตัง้แต่วันที ่๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ย่อมถือได้ว่า นายโกวิทฯ มิได้เคยพ้นจากต�าแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สืบเนือ่งต่อกันมา จงึมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทนเตม็จ�านวนตัง้แต่วันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ ตลุาคม 

๒๕๕๗ ส่วนกรณีผู้ช่วยผู้ ใหญ่บัานเมื่อข้อเท็จจริงถือได้ว่าผู้ ใหญ่บ้านมิได้เคยพ้นจากต�าแหน่ง จึงไม่มี

เหตใุห้ผูช่้วยผู้ ใหญ่บ้านต้องออกจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที ่ฯ 

และย่อมถือได้ว่าผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านมิเคยออกจากต�าแหน่ง และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานสืบเนือ่งต่อ

กันมา จงึมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทนเตม็จ�านวนตัง้แต่วันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ เช่น

เดียวกับผู้ ใหญ่บ้าน ความเห็นของจังหวัดจึงชอบแล้ว เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ

วินิจฉัยตีความข้อกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลและตัดสิทธิบุคคล ประกอบกับยังไม่เคย

มีแนวปฏิบัติมาก่อน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม ถูกต้อง และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ               

เห็นควรหารือต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

   ๒. ส�านกักฎหมาย สป. พิจารณาแล้วเห็นว่าเมือ่จงัหวัดขอนแก่นมคี�าสัง่ ที ่๔๕๒๔/๒๕๕๗       

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนค�าสั่งให้ผู้ ใหญ่บ้าน (นายโกวิท เวียงแก้ว) พ้นจากต�าแหน่ง 

ตามค�าสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๓๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรณีย่อมถือได้ว่านายโกวิทฯ 

มิได้เคยพ้นจากต�าแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน และเมื่อปรากฏว่านายโกวิทฯ ไม่มีความผิดหรือไม่มีมลทิน             

จึงควรได้รับค่าตอบแทบในระหว่างที่ถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง คือ ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

- ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ โดยน�าหลกัเกณฑ์การเบิกเงนิค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงนิเดอืน

ข้าราชการผู้ถูกส่ังพักราชการมาใช้ โดยอนุโลม และเมื่อถือได้ว่าผู้ ใหญ่บ้านมิได้พ้นจากต�าแหน่ง           

จงึไม่มเีหตทุ�าให้ผูช่้วยผู้ ใหญ่บ้านต้องออกจากต�าแหน่ง ตามมาตรา ๑๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบญัญตัิ

ลกัษณะปกครองท้องท่ีฯ จงึถือว่าผูช่้วยผู้ ใหญ่บ้านไม่เคยออกจากต�าแหน่งและมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทน 

เช่นเดียวกับผู้ ใหญ่บ้าน เนื่องจากกรมการปกครองเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ 

พิจารณาให้ความเห็น จึงเห็นควรส่งเร่ืองดังกล่าวหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ               

ตามที่กรมการปกครองเสนอ ทั้งน้ี นายอภินันท์ ซ่ือธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งและ 

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย        

ของกระทรวงมหาดไทยช่วยพิจารณาให้ความเห็น
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

   คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ ๑ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยรับฟัง        

ข้อเท็จจริงจากค�าช้ีแจงของผู้แทนกรมการปกครองแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของกรมการปกครอง

และส�านักกฎหมาย สป. ที่ว่า เมื่อจังหวัดขอนแก่นมีค�าสั่ง ที่ ๔๕๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗           

ได้เพิกถอนค�าส่ังจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๓๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีผลให้         

นายโกวีท เวียงแก้ว กลับมาด�ารงต�าแหน่งผู้ ใหญ่บ้านตามเดิม ซ่ึงกรณีดังกล่าวย่อมถือได้ว่า          

นายโกวิทฯ มไิด้เคยพ้นจากต�าแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน ดงันัน้ เมือ่นายโกวิท ฯ ไม่มคีวามผดิ จงึควรได้รับค่าตอบแทน

ในระหว่างที่ถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ทั้งนี้ เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ส่วนประเด็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านนั้น เมื่อถือได้ว่านายโกวิท เวียงแก้ว 

ผู้ ใหญ่บ้าน มิได้พ้นจากต�าแหน่ง จึงไม่มีเหตุท�าให้ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านต้องออกจากต�าแหน่งตาม            

มาตรา ๑๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงถือว่าผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านดังกล่าว

ไม่เคยออกจากต�าแหน่ง จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เช่นเดียวกับผู้ ใหญ่บ้าน

  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะท่ี ๑ มีข้อสังเกตว่าตามพระราชบัญญัติ 

ลกัษณะปกครองท้องทีฯ่ ผูท้ีจ่ะด�ารงต�าแหน่งผู้ ใหญ่บ้านจะต้องมาจากการเลอืกของประชาชนในหมูบ้่าน          

ซ่ึงโดยหลักการตรวจสอบเก่ียวกับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะเป็นองค์กร

ตุลาการทั้งนี้ เทียบเคียงได้กับมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         

ก�าหนดให้ศาลฎกีามอี�านาจพจิารณาและวินจิฉยัคดทีีเ่ก่ียวกับการเลอืกตัง้และการเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้

ในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชกิวฒุสิภา และให้ศาลอทุธรณม์ีอ�านาจ

พิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ดังนั้น การเลือกผู้ ใหญ่บ้านที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม         

ก็ควรให้องค์กรตุลาการเป็นผู้มีอ�านาจตรวจสอบเช่นเดียวกันด้วย กรมการปกครองควรรับประเด็นนี้

ไปพิจารณาต่อไป

   มติท่ีประชุม ให้กรมการปกครอง รับความเห็น พร้อมกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ

พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปได้

   ๓.๒ กรมการปกครองได้เสนอข้อหารือคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

   กรมการปกครองชี้แจงว่า กรมการปกครองได้มีหนังสือเรียนว่าบริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี ้

(ประเทศไทย) จ�ากัด โดยนายเทียว ฮอก ชวน สัญชาติสิงคโปร์ และนายเทียว ควี ชวน สัญชาติสิงคโปร ์

กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัทฯ ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากผู้แทนนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าว จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการขออนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม โดยใช้เอกสารหลกัฐานหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) 

มายื่นค�าขอรับใบอนุญาต จึงขอหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

จ�านวน ๒ ประเด็น
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

   ประเด็นที่หนึ่ง กรณีผู้แทนนิติบุคคลของบริษัทฯ มีสัญชาติสิงคโปร์ โดยใช้เอกสารหลักฐาน

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมาตรา ๑๖ (๒)  

จะต้องมภีมูลิ�าเนาหรือถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย ผูข้อรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมดงักล่าว

จะใช้เอกสารหลกัฐานหนังสือเดนิทาง (PASSPORT) มายืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม

ได้หรือไม่

   ประเด็นที่สอง ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถใช้เอกสารหลักฐาน

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ในการยื่นเอกสาร

ประกอบการพจิารณาในกรณดีงักล่าวจะต้องมแีนวทางปฏบิตัอิย่างไร จงึจะถือว่าบุคคลทีม่สัีญชาตอิืน่

มีภูมิล�าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

   ส�านักกฎหมาย สป. พิจารณาแล้ว เห็นว่า

   ประเด็นท่ีหน่ึง กรณีผู้แทนนิติบุคคลของบริษัทฯ มีสัญชาติสิงคโปร์ โดยใช้เอกสาร           

หลกัฐานหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) มายืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม ซ่ึงมาตรา ๑๖ (๒) 

จะต้องมภีมูลิ�าเนาหรือถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย ผูข้อรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมดงักล่าว

จะใช้เอกสารหลกัฐานหนังสือเดนิทาง (PASSPORT) มายืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม

ได้หรือไม่

   เห็นว่า มาตรา ๑๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๖ วรรคหนี่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนดให้ผู้แทนของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม               

ต้องมีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ก�าหนดว่าภูมิล�าเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ถ่ินอันบุคคลนั้นมีสถานท่ีอยู่เป็นแหล่งส�าคัญ             

และมาตรา ๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก�าหนดว่า ถ้าภูมิล�าเนาไม่ปรากฏ ให้ถือว่า

ถ่ินทีอ่ยูเ่ป็นภมูลิ�าเนา เมือ่พจิารณาบทบญัญตัดิงักล่าวจะเห็นได้ว่าภมูลิ�าเนาของบคุคลธรรมดามคีวามหมาย

อย่างกว้าง แม้ไม่ปรากฏภมูลิ�าเนาก็ให้ถือว่าทีพ่�านกัเป็นภมูลิ�าเนา การทีค่นต่างด้าวจะเข้ามามภีมูลิ�าเนา 

หรือถ่ินทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทยได้นัน้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนญุาตให้เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยชอบ       

ตามที่ก�าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒            

ซ่ึงหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) เป็นเอกสารส�าคญัทีน่านาอริยะประเทศใช้เป็นหลกัฐานในการเดนิทาง

และการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ส�าหรับเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยการตรวจ              

ลงตราจะมีการระบุประเภทว่าเข้ามาในฐานะอะไร เช่น ตามมาตรา ๓๙(๕) แห่งพระราชบัญญัติ          

คนเข้าเมืองฯ ก�าหนดให้คนต่างด้าวซ่ึงจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้จะต้องเข้ามา            

เพือ่เข้ามาเพ่ือการธรุกิจ เป็นต้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับการตรวจลงตราโดยชอบและคนต่างด้าว

ได้อยู่ในราชอาณาจักรย่อมถือว่ามีภูมิล�าเนาในราชอาณาจักรแล้ว
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

   ประเด็นที่สอง ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถใช้เอกสารหลักฐาน

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ในการยื่นเอกสาร

ประกอบการพจิารณาในกรณดีงักล่าวจะต้องมแีนวทางปฏบิตัอิย่างไร จงึจะถือว่าบุคคลทีม่สัีญชาตอิืน่

มีภูมิล�าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

   หากกรมการปกครอง เห็นว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นค�าขอไม่เพียงพอต่อการพิจารณา       

ในเร่ืองดงักล่าวก็สามารถขอเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเตมิได้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญตัวิิธีปฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งก�าหนดว่า ‘‘ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค�าขอหรือพยานหลักฐาน         

ของคู่กรณี” อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงยังไม่มี

แนวทางปฏบัิตทิีชั่ดเจน จงึเหน็ควรหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กรมการปกครองเสนอ ทั้งน้ี นายอภินันท์ ซ่ือธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งและ 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย           

ของกระทรวงมหาดไทยช่วยพิจารณาให้ความเห็น

   คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ ๑ ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยรับฟัง

ข้อเท็จจริงจากค�าชี้แจงของผู้แทนกรมการปกครองแล้วมีความเห็นดังนี้

   ประเด็นที่หนึ่ง กรณีผู้แทนนิติบุคคลของบริษัทฯ มีสัญชาติสิงคโปร์ โดยใช้เอกสารหลักฐาน

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมาตรา ๑๖(๒)  

จะต้องมภีมูลิ�าเนาหรือถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย ผูข้อรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมดงักล่าว

จะใช้เอกสารหลกัฐานหนังสือเดนิทาง (PASSPORT) มายืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรม

ได้หรือไม่

  เห็นว่า มาตรา ๑๖ วรรคหนี่ง (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตโิรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�าหนดว่าถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น                 

จะต้องมีภูมิล�าเนาหรือถ่ินที่อยู ่ในราชอาณาจักรไทยด้วย เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าว                              

จะเหน็ได้ว่าพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติเก่ียวกับภูมิล�าเนาของผู้แทนนิติบุคคล             

ไว้เป็นการเฉพาะ เมือ่ปรากฏข้อเทจ็จริงตามค�าช้ีแจงของผูแ้ทนกรมการปกครองว่า บริษัท อมัรา ฮอสพิทาลิตี้ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดตั้งตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ โดยมีนายเทียว ฮอก ชวน สัญชาติสิงคโปร์ 

และนายเทียว ควี ชวน สัญชาติสิงคโปร์ เป็นกรรมการ ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนั้น              

ผู้แทนของบริษัทฯ  ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจึงต้องมีภูมิล�าเนาในราชอาณาจักรไทย

ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย 

ส่วนกรณทีี ่ ผู้แทนนิติบุคคลของบริษัทฯ มีสัญชาติสิงคโปร์ ได้ ใช้เอกสารหลักฐานหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่เอกสารหรือ

หลักฐานการแสดงภมูลิ�าเนาตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ (๒) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

   ประเด็นที่สอง ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถใช้เอกสารหลักฐาน

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ในการยื่นเอกสาร

ประกอบการพจิารณาในกรณดีงักล่าวจะต้องมแีนวทางปฏบิตัอิย่างไร จงึจะถือว่าบุคคลทีม่สัีญชาตอิืน่

มีภูมิล�าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

   เห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ ์            

และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนั้น  

เอกสารหลักฐานในการพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซ่ึงรวมถึงเอกสารเก่ียวกับ

การมภีมูลิ�าเนาหรือถ่ินทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย ก็ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดงักล่าวด้วย

   มติท่ีประชุม ให้กรมการปกครอง รับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย

ของกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปได้

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่น ๆ

    - ไม่มี

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.

                                                

    (นายยงยุทธ ชื้นประเสริฐ) (นายคณิต คงช่วย)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ     กรรมการและเลขานุการฯ

      ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ส่วนที่ ๗

การขอประกอบธุรกิจโรงแรม



กฎหมายโรงแรม 219

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง
   ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß  

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

Ò. °“√¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
Ò.Ò ºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡ ’

≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
(Ú) ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“À√◊Õ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
(Û) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬
(Ù) ‰¡à‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ‡ ¡◊Õπ

‰√â§«“¡ “¡“√∂
(ı) ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬ §”æ‘æ“°…“

∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥
∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…
  (ˆ) ‰¡à‡§¬µâÕß§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥«à“‡ªìπºŸâ°√–∑”
§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ»µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ §«“¡º‘¥
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ªÑÕß°—π·≈–
ª√“∫ª√“¡°“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° À√◊Õº‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√ª√“∫ª√“¡°“√§â“ª√–‡«≥’

(˜) ‰¡à‡ªìπºŸâÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√∂Ÿ° —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ
  (¯) ‰¡à‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°
‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ‚¥¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™à‡Àµÿµ“¡ (ˆ)
·µà‡«≈“‰¥â≈à«ßæâπ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Û ªï

Ò.Ú ºŸâÕπÿ≠“µ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫
∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ (·∫∫ √.√.Ò) æ√âÕ¡‡Õ° “√ª√–°Õ∫
°“√¢ÕÕπÿ≠“µ ¥—ßπ’È
°√≥’‡ªìπ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“

(Ò)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π
(Ú)  ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π
(Û) Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫Õ”π“®µ‘¥Õ“°√· µ¡ªá·≈–

 ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™πºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®
(°√≥’„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¥”‡π‘π°“√·∑π)

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜ ¡“µ√“ Ù
¡“µ√“ Òı ·≈–
¡“µ√“ Òˆ
- °Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥
ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ
- ª√–°“»°√–∑√«ß
¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß
π“¬∑–‡∫’¬πµ“¡
æ √ – √ “ ™ ∫— ≠ ≠— µ‘
‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜
≈ß«—π∑’Ë Òı  ‘ßÀ“§¡
ÚıÙ¯
- ª√–°“»°√–∑√«ß
¡À“¥‰∑¬ ‡√◊Ë Õ ß
°”Àπ¥·∫∫§”¢Õ
√—∫„∫Õπÿ≠“µ §”¢Õ
µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
§”¢Õ‚Õπ/√—∫‚Õπ
„∫Õπÿ≠“µ §”¢ÕÀ√◊Õ
°“√·®âß§«“¡ª√– ß§å
∑—Ë«‰ª ·≈–„∫Õπÿ≠“µ
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ æ.». ÒıÙ˜
≈ß«—π∑’Ë ÚÚ °—π¬“¬π
Úıı

- „πæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥
„Àâ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õæ◊Èπ∑’Ë
∑’Ë‚√ß·√¡µ—ÈßÕ¬Ÿà‡ªìπÀπà«¬
√—∫‡√◊ËÕß ·≈–∑’Ë∑”°“√
ª°§√Õß®—ßÀ«—¥ ‡ªìπ
ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫·≈–‡®â“¢Õß
‡√◊ËÕß „π°“√‡ πÕπ“¬∑–‡∫’¬π
‚√ß·√¡(ºŸâ «à “√“™°“√
®—ßÀ«—¥) æ‘®“√≥“
- „πæ◊Èπ∑’Ë°√ÿß‡∑æœ
„Àâ»Ÿπ¬å∫√‘°“√ª√–™“™π
°√¡°“√ª°§√Õß («—ß‰™¬“)
‡ªìπÀπà«¬√—∫‡√◊ËÕß ·≈–
 ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–
π‘µ‘°“√‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫
·≈–‡®â“¢Õß‡√◊ËÕß„π°“√
‡ πÕπ“¬∑–‡∫’¬π‚√ß·√¡
(Õ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß)
æ‘®“√≥“

Ú Û
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง       ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

(Ù) ·∫∫·ª≈π ·ºπº—ßæ√âÕ¡√“¬°“√ª√–°Õ∫
·∫∫·ª≈π·ºπº—ßÕ“§“√‚√ß·√¡∑’Ë«‘»«°√ ·≈–
 ∂“ªπ‘° ºŸâ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µµ“¡°ÆÀ¡“¬≈ß™◊ËÕ√—∫√Õß

(ı)  ”‡π“‡Õ° “√ ‘∑∏‘Ï„π∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ
· ¥ß ‘∑∏‘Ï„π°“√„™â∑’Ë¥‘π

(ˆ) °√≥’‚√ß·√¡µ—ÈßÕ¬Ÿà„π‡¢µ°“√∫—ß§—∫„™â
æ.√.∫. §«∫§ÿ¡Õ“§“√ æ.». ÚıÚÚ „Àâ¬◊Ëπ ”‡π“
„∫Õπÿ≠“µµ“¡°ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡Õ“§“√ À√◊Õ
¡’„∫√—∫√Õß°“√µ√«® ¿“æÕ“§“√µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√ ·µàÕ“§“√∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ‡™àπ
Õæ“√å‡¡âπµå∑’Ë ‡ª≈’Ë¬π°“√„™âÕ“§“√‡ªìπÕ“§“√
‚√ß·√¡´÷Ëß‡ªìπÕ“§“√§«∫§ÿ¡µ“¡¡“µ√“ 32 ·Ààß
æ.√.∫ §«∫§ÿ¡Õ“§“√ æ.». 2522 ¥—ß°≈à“«µâÕß¡’
À≈—°∞“π°“√‡ª≈’Ë¬π°“√„™âÕ“§“√§◊Õ Õ.5 À√◊Õ Õ.6
¡“· ¥ßª√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ¢ÕÕπÿ≠“µ¥â«¬

(˜) °√≥’‚√ß·√¡µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë∑’Ë‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√„™â∫—ß§—∫ µâÕß¡’„∫√—∫√Õß
°“√µ√«® ¿“æÕ“§“√«à“¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·¢Áß·√ß
ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ
«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡À√◊Õ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ
 ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π—Èπ

(¯) ·ºπ∑’Ëµ—Èß‚√ß·√¡‚¥¬ —ß‡¢ª
(˘) ¿“æ∂à“¬Õ“§“√ (°√≥’¢Õ¥—¥·ª≈ßÀ√◊Õ

‡ª≈’Ë¬π°“√„™âÕ“§“√)
(Ò) √“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(EIA)∑’Ëºà“π°“√‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√
·≈â« °√≥’‚√ß·√¡∑’Ë¡’ÀâÕßæ—° ̄  ÀâÕß¢÷Èπ‰ª À√◊Õ
√“¬ß“πº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡∫◊ÈÕßµâπ (IEE)∑’Ëºà“π
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«·≈â«°√≥’‚√ß·√¡
∑’Ë¡’ÀâÕßæ—°µ—Èß·µà Ò ÀâÕß ∂÷ß ˜˘ ÀâÕß ∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë§ÿâ¡§√Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡ æ.√.∫.  àß‡ √‘¡
·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
°√≥’‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈
(Ò)  ”‡π“Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√®¥∑–‡∫’¬π

π‘µ‘∫ÿ§§≈(π“¬∑–‡∫’¬π√—∫√Õß ‰¡à‡°‘π Û ‡¥◊Õπ
π—∫∂÷ß«—π¬◊Ëπ¢ÕÕπÿ≠“µ)

(Ú)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π (°√√¡°“√
ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡·∑ππ‘µ‘∫ÿ§§≈)

(Û) ‡Õ° “√‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫ÿ§§≈∏√√¡¥“µ“¡
(Û)-(˜)

ÛÙ

อพาร์ตเม้นต์
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Ú.

Ò.Û  ∂“π∑’Ë¬◊Ëπ§”¢Õ „Àâ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π
∑âÕß∑’ËÕ—π‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß·√¡ „π°√ÿß‡∑æœ „Àâ¬◊Ëπ
¢ÕÕπÿ≠“µ‰¥â ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ª√–™“™π °√¡°“√
ª°§√Õß («—ß‰™¬“) „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ„Àâ¬◊Ëπ ≥ ∑’Ë«à“°“√
Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’ËÕ—π‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß·√¡ „π«—π·≈–
‡«≈“√“™°“√

Ò.Ù ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π‰¥â√—∫§”¢Õ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß§”¢Õ
À“°§”¢Õ¥—ß°≈à“«‰¡à∂Ÿ°µâÕß ¡∫Ÿ√≥å„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
·®âß„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ∑√“∫¿“¬„π ı «—π∑”°“√
π—∫·µà«—π¬◊Ëπ§”¢Õ æ√âÕ¡∑—Èß°”Àπ¥√–¬–‡«≈“
„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ·°â‰¢ À“°æâπ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“
¥—ß°≈à“«·≈â«ºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‰¡à·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕß
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π§◊π§”¢Õ·°àºŸâ¢Õ√—∫Õπÿ≠“µ
°“√µ√«® Õ∫ ∂“π∑’Ë

À“°§”¢Õ∂Ÿ°µâÕß ¡∫Ÿ√≥å„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¥”‡π‘π°“√
µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–·®âßÀπà«¬ß“π
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ√«® Õ∫µ√«® Õ∫
Õ“§“√·≈– ∂“π∑’Ë¥—ßπ’È

Ú.Ò µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ëµ—Èß
¢π“¥ ≈—°…≥–  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«° À√◊Õ¡“µ√∞“π
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß‚√ß·√¡·µà≈–ª√–‡¿∑∑’Ë°”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ ¥—ßπ’È

Ú.Ò.Ò  ∂“π∑’Ëµ—Èß
Ò) Õ¬Ÿà„π∑”‡≈∑’Ë‡À¡“– ¡ ‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬

µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢ÕßºŸâæ—° ¡’°“√§¡π“§¡ –¥«°
·≈–ª≈Õ¥¿—¬

Ú) ‡ âπ∑“ß‡¢â“ÕÕ°‚√ß·√¡‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥
ªí≠À“¥â“π°“√®√“®√

Û) „π°√≥’„™âæ◊Èπ∑’Ë„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡„πÕ“§“√‡¥’¬«°—π°—∫°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊Ëπ
µâÕß·∫àß ∂“π∑’Ë„Àâ™—¥‡®π ·≈–°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√Õ◊ËπµâÕß¡“ àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√ª√–°Õ∫
∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡

- æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ Ò¯

- ° Æ ° √ – ∑ √ « ß
°” À π ¥ ª √ – ‡ ¿ ∑
· ≈ – À ≈— ° ‡ ° ≥ ±å
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ

Ù ı
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Ù) ‰¡àµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥À√◊Õ„°≈â‡§’¬ß°—∫
‚∫√“≥ ∂“π »“ π ∂“πÀ√◊Õ ∂“πÕ—π‡ªìπ∑’Ë‡§“√æ
„π∑“ß»“ π“ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ„¥Õ—π®–∑”„Àâ‡°‘¥
∑—»π’¬¿“æ∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡ °√–∑∫µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß
·≈–°“√¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õß ∂“π∑’Ë¥—ß°≈à“« À√◊Õ®–∑”„Àâ
¢—¥µàÕ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡
∑âÕß∂‘Ëπ

Ú.Ò.Ú °“√∫√‘°“√·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°
Ò)  ∂“π∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
Ú) ‚∑√»—æ∑åÀ√◊Õ√–∫∫°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°‚√ß·√¡ ‚¥¬®—¥„Àâ¡’‡©æ“–
¿“¬πÕ°ÀâÕßæ—°°Á‰¥â ·µàµâÕß¡’®”π«π‡æ’¬ßæÕ
µàÕ°“√∫√‘°“√„Àâ·°àºŸâæ—°

Û) °“√ª∞¡æ¬“∫“≈‡∫◊ÈÕßµâπ·≈–°“√ àßµàÕ
ºŸâªÉ«¬‰ª¬—ß ∂“πæ¬“∫“≈„°≈â‡§’¬ß

Ù) √–∫∫°“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬Õ¬à“ß
∑—Ë«∂÷ßµ≈Õ¥¬’Ë ‘∫ ’Ë™—Ë«‚¡ß

Ú.Ò.Û Õ◊ËπÊ
Ò) ®—¥„Àâ¡’ÀâÕßπÈ”·≈–ÀâÕß â«¡„π à«π∑’Ë

„Àâ∫√‘°“√ “∏“√≥–‚¥¬®—¥·¬° à«π ”À√—∫™“¬
·≈–À≠‘ß ·≈–µâÕß√—°…“§«“¡ –Õ“¥Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

Ú) ÀâÕßæ—°µâÕß‰¡à¡’√Ÿª·∫∫∑“ß ∂“ªíµ¬°√√¡
∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ§≈â“¬ À√◊Õ¡ÿàßÀ¡“¬„Àâ‡À¡◊Õπ
À√◊Õ§≈â“¬°—∫»“ π ∂“πÀ√◊Õ ∂“πÕ—π‡ªìπ∑’Ë‡§“√æ
„π∑“ß»“ π“

Û) ÀâÕßæ—°µâÕß¡’‡≈¢∑’Ëª√–®”ÀâÕßæ—°
°”°—∫‰«â∑ÿ°ÀâÕß‡ªìπµ—«‡≈¢Õ“√∫‘°„Àâ· ¥ß‰«â
∫√‘‡«≥¥â“πÀπâ“ÀâÕßæ—°∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â
Õ¬à“ß™—¥‡®π ·≈–„π°√≥’∑’Ë‚√ß·√¡„¥¡’À≈“¬Õ“§“√
∑’Ëª√–®”ÀâÕßæ—°·µà≈–Õ“§“√µâÕß‰¡à´È”°—π

Ù) ª√–µŸÀâÕßæ—°„Àâ¡’™àÕß À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ
∑’Ë “¡“√∂¡Õß®“°¿“¬„π Ÿà¿“¬πÕ°ÀâÕßæ—°‰¥â

ıˆ
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Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

ı) ¡’°≈ÕπÀ√◊ÕÕÿª°√≥åÕ◊Ëπ∑’Ë “¡“√∂≈ÁÕ°
®“°¿“¬„πÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß

ˆ)  ∂“π∑’Ë®Õ¥√∂¢Õß‚√ß·√¡∑’ËÕ¬Ÿàµ‘¥
ÀâÕßæ—°µâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–¡‘¥™‘¥·≈–µâÕß “¡“√∂
¡Õß‡ÀÁπ√∂∑’Ë®Õ¥Õ¬Ÿà‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

Ú.Ú ∑’Ë¥‘π·≈–Õ“§“√∑’Ë„™â‡ªìπ‚√ß·√¡µâÕß‡ªìπ
°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢ÕßºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘§√Õ∫§√ÕßÀ√◊Õ„™âª√–‚¬™πå∑’Ë¥‘π·≈–
Õ“§“¥—ß°≈à“« ‡™àπ  ‘∑∏‘°“√‡™à“ °“√¬‘π¬Õ¡„Àâ
„™âª√–‚¬™πå„π∑’Ë¥‘π·≈–Õ“§“√‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ ‡ªìπµâπ

Ú.Û µ√«® Õ∫µ“¡ æ.√.∫. §«∫§ÿ¡Õ“§“√
æ.». ÚıÚÚ æ.√.∫. °“√º—ß‡¡◊Õß æ.». ÚıÒ¯
æ.√.∫.  “∏“√≥ ÿ¢ æ.». ÚıÛı ·≈–¢âÕ∫—≠≠—µ‘
∑âÕß∂‘Ëπ (Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡ªìπºŸâµ√«® Õ∫)

§≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜

‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫º≈µ√«® Õ∫§√∫∂â«π„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë
√«∫√«¡‡Õ° “√æ¬“πÀ≈—°∞“πæ√âÕ¡§«“¡‡ÀÁπ
‡ πÕ§≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“
·≈–‡ πÕ¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

°“√ÕÕ°§” —Ëß∑“ßª°§√Õß
Ù.Ò °“√æ‘®“√≥“°àÕπÕÕ°§” —Ëß∑“ßª°§√Õß

(°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ) °√≥’§” —Ëß∑“ßª°§√Õß
Õ“®°√–∑∫∂÷ß ‘∑∏‘¢Õß§Ÿà°√≥’µâÕß„Àâ§Ÿà°√≥’¡’‚Õ°“ 
‚µâ·¬âß· ¥ßæ¬“πÀ≈—°∞“π

Ù.Ú ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡
§≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ·≈â«‡ÀÁπ§«√
Õπÿ≠“µ„Àâ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ ·≈–
¥”‡π‘π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µµ“¡·∫∫ √.√. Ú

§”  —Ë ß ° √ – ∑ √ « ß
¡À“¥‰∑¬ ∑’ Ò˘/
ÚııÒ ≈ß«—π∑’Ë ÚÛ
¡‘∂ÿπ“¬π ÚııÒ

- æ.√.∫. «‘∏’ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√∑“ßª°§√Õß
æ.». ÚıÛ˘ ¡“µ√“
Ú˜, Û ·≈– Û˜

Û.

Ù.

ˆ ˜
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ı.

Ù.Û °√≥’π“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“‰¡àÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
„Àâ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âßºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈
„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ∑√“∫ ·≈–ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘
Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡
·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà
«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß ‚¥¬§≥–°√√¡°“√œ µâÕßæ‘®“√≥“
·≈–«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫
Õÿ∑∏√≥å ·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√œ „Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

Ù.Ù „∫Õπÿ≠“µ (·∫∫ √.√. Ú) ©∫—∫Àπ÷Ëß„Àâ„™â
°—∫‚√ß·√¡∑’Ë√–∫ÿ™◊ËÕ„π„∫Õπÿ≠“µ‡∑à“π—Èπ ·≈–
„Àâ¡’Õ“¬ÿ ı ªï π—∫·µà«—π∑’ËÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ °“√π—∫
Õ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ „Àâ‡√‘Ë¡π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π
Õπÿ≠“µ À√◊ÕÀ“°‡ªìπ°“√µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ„Àâπ—∫
µàÕ®“°„∫Õπÿ≠“µ‡¥‘¡

°“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
ı.Ò „Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ (·∫∫ √.√. Ò/Ò) °àÕπ«—π∑’Ë

„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ æ√âÕ¡‡Õ° “√ ¥—ßπ’È
(Ò)  ”‡π“„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
(Ú) À≈—°∞“π·≈–‡Õ° “√°√≥’¡’°“√·°â‰¢

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
ı.Ú ‡¡◊ËÕ‰¥â¬◊Ëπ§”¢Õ·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ

Õ¬Ÿà„π∞“π–ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ®π°«à“π“¬∑–‡∫’¬π
®–¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ„ÀâµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ

ı.Û ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π‰¥â√—∫§”¢Õ„Àâ·®âßÀπà«¬ß“π
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫ ∂â“º≈°“√µ√«® Õ∫
ª√“°Ø«à“‚√ß·√¡¡’≈—°…≥–∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ ·≈–¥”‡π‘π°“√
ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ„À¡à (·∫∫ √.√. Ú)

ı.Ù „π°√≥’∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß·°â‰¢
„Àâ∂Ÿ°µâÕß‚¥¬°”Àπ¥√–¬–‡«≈“„Àâ™—¥ ‡®π
‡¡◊ËÕ·°â‰¢·≈â«„ÀâµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ À“°‰¡à·°â‰¢
¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥„Àâ¡’§” —Ëß
‰¡àµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ ·≈–ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘
Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÙÛ

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ Ò˘

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÚÒ
- ª√–°“»°√–∑√«ß
¡À“¥‰∑¬ ‡√◊Ë Õ ß
°”Àπ¥·∫∫§”¢Õ
√—∫„∫Õπÿ≠“µ §”¢Õ
µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
§”¢Õ‚Õπ/√—∫‚Õπ
„∫Õπÿ≠“µ §”¢ÕÀ√◊Õ
°“√·®âß§«“¡ª√– ß§å
∑—Ë«‰ª ·≈–„∫Õπÿ≠“µ
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜
≈ß«—π∑’Ë ÚÚ °—π¬“¬π
Úıı

˜¯
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

 àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π
π—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß ‚¥¬§≥–°√√¡°“√œ
µâÕßæ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π
π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õÿ∑∏√≥å ·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß
§≥–°√√¡°“√œ„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

ı.ı °√≥’¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ‰¡à∑—π
°”Àπ¥‡«≈“°àÕπ„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ À“°‰¥â¡“¬◊Ëπ
¿“¬„π ˆ «—π π—∫·µà«—π∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ
„Àâ∂◊Õ«à“¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ¿“¬„π√–¬–
‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
„π√–À«à“ßπ—Èπ „Àâ∂◊Õ‡ ¡◊Õπ«à“‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√
¢ÕßºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ ‚¥¬‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πÕπÿ≠“µ
®–µâÕß‡ ’¬§à“ª√—∫‡æ‘Ë¡Õ’°√âÕ¬≈– Ú ¢Õß
§à“∏√√¡‡π’¬¡µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ À“°æâπ°”Àπ¥
ˆ «—π µâÕß¥”‡π‘π°“√‡ ¡◊Õπ¢ÕÕπÿ≠“µ„À¡à

°“√‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ
ˆ.Ò °“√‚Õπ„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ÚÙ (°√≥’

ª°µ‘)
(Ò) „∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ “¡“√∂

‚Õπ„Àâ·°à∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–
µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°
π“¬∑–‡∫’¬π

(Ú) ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ “¡“√∂¬◊Ëπ§”¢Õ‚Õπ
„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ (·∫∫ √.√. Ò/Ú)
µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

(Û) ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π‰¥â√—∫‡√◊ËÕß „Àâ¥”‡π‘π°“√
µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢Õß
ºŸâ√—∫‚Õπ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘
ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ„À¡à ∂â“π“¬∑–‡∫’¬πÕπÿ≠“µ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
 ≈—°À≈—ß¢âÕ§«“¡∑’ËÕπÿ≠“µ (·∫∫ √.√. Ú) ‰«â„π
„∫Õπÿ≠“µ ·≈–À¡“¬‡Àµÿ‰«â„π∑–‡∫’¬π¥â«¬

-æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÚÙ

ˆ.

¯ ˘

ออกใบอนญุาตฉบบัใหม่ให้แก่ผูข้ออนญุาต (แบบ ร.ร ๒)

ไว้ในใบอนญุาต และหมายเหตไุว้ในทะเบยีนด้วย
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

(Ù) °√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ·®âßºŸâ¢Õ
Õπÿ≠“µæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ
∑√“∫ ·≈–ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õß
π“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫
∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß
‚¥¬§≥–°√√¡°“√œ µâÕßæ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬
Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õÿ∑∏√≥å
·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√œ „Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

ˆ.Ú °“√√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ°√≥’ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡µ“¬ (¡“µ√“ Úı)

(Ò) „ÀâºŸâ®—¥°“√¡√¥°À√◊Õ∑“¬“∑ ´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘
À√◊Õ‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ À√◊Õ
„π°√≥’∑’Ë¡’∑“¬“∑À≈“¬§π„Àâ∑“¬“∑µ°≈ß°—π
µ—Èß∑“¬“∑§πÀπ÷Ëß´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–
µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ ¬◊Ëπ§”¢Õ (·∫∫ √.√. Ò/Ú)
µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ¿“¬„π
Ò¯ «—π π—∫·µà«—π∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µ“¬

(Ú) „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ¢Õ√—∫
‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ ∂â“ª√“°Ø«à“ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘
·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
Õπÿ≠“µ·°àºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ °“√Õπÿ≠“µ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
∫—π∑÷°°“√Õπÿ≠“µ‰«â¥â“πÀ≈—ß„∫Õπÿ≠“µ (·∫∫
√.√. Ú) ·≈–À¡“¬‡Àµÿ‰«â„π∑–‡∫’¬π¥â«¬ („π°“√
µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘§«√µ√«® Õ∫À≈—°∞“π°“√‡ªìπ
∑“¬“∑¥â«¬ ∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß„Àâ∑“¬“∑ºŸâ„¥ºŸâÀπ÷Ëß
‡ªìπºŸâ√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ §” —Ëß»“≈À√◊Õ§”æ‘æ“°…“
»“≈¥â«¬)

(Û) °√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ·®âßºŸâ¢Õ
Õπÿ≠“µæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ
∑√“∫ ·≈–ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õß
π“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√°“√ àß‡ √‘¡·≈–
°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë
∑√“∫§” —Ëß ‚¥¬§≥–°√√¡°“√œ µâÕßæ‘®“√≥“
·≈–«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë
‰¥â√—∫Õÿ∑∏√≥å·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√œ
„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

-æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ Úı

˘Ò

๑/๓

ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้ขออนุญาต
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

˜.

¯.

°“√‡≈‘°ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
˜.Ò ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ª√– ß§å®–‡≈‘°

°‘®°“√„π√–À«à“ßÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‡¡◊ËÕ„∫Õπÿ≠“µ
À¡¥Õ“¬ÿ®–µâÕß·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫≈à«ßÀπâ“
‰¡àπâÕ¬°«à“ Òı «—π ‚¥¬¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡·∫∫ √.√. Ò/Û
‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“·≈–¡’§” —Ëß«à“
®–§«√Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°‰¥â‡¡◊ËÕ„¥ ∑—Èßπ’È„Àâæ‘®“√≥“
∂÷ßª√–‚¬™πå·≈– à«π‰¥â‡ ’¬¢ÕßºŸâæ—°‡ªìπÀ≈—°
°“√Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°°‘®°“√„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π‡√’¬°§◊π
„∫Õπÿ≠“µ·≈–®”Àπà“¬ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬π¥â«¬

˜.Ú °√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ·®âßºŸâ¢Õ
Õπÿ≠“µæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ
∑√“∫ ·≈–ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õß
π“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫
∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß
‚¥¬§≥–°√√¡°“√œ µâÕßæ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬
Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õÿ∑∏√≥å
·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√œ „Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßª√–‡¿∑¢Õß‚√ß·√¡
¯.Ò ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ª√– ß§å ®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

ª√–‡¿∑¢Õß‚√ß·√¡ ®–µâÕß¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡·∫∫
√.√. Ò/Û ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·®âß „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“·≈–
µ√«® Õ∫µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ

¯.Ú ∂â“π“¬∑–‡∫’¬πÕπÿ≠“µ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
 ≈—°À≈—ß¢âÕ§«“¡∑’ËÕπÿ≠“µ (·∫∫ √.√. Ú) ‰«â„π
„∫Õπÿ≠“µ ·≈–À¡“¬‡Àµÿ‰«â„π∑–‡∫’¬π¥â«¬

¯.Û °√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ·®âßºŸâ¢Õ
Õπÿ≠“µæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ
∑√“∫ ·≈–ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õß
π“¬∑–‡∫’¬πµàÕπ“¬∑–‡∫’¬πºŸâ∑”§” —Ëß¿“¬„π

-æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.».ÚıÙ˜
¡“µ√“ Ú˜

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÚÚ (Ò)

- æ.√.∫. «‘∏’ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√∑“ßª°§√Õß
æ.». ÚıÛ˘
¡“µ√“ ÙÙ ·≈–Ùı

Ò ÒÒ
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß·≈–π“¬∑–‡∫’¬π
µâÕßæ‘®“√≥“§”Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Û «—π π—∫·µà
‰¥â√—∫§”Õÿ∑∏√≥å ·≈–À“°‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§”Õÿ∑∏√≥å
„Àâ√“¬ß“π§«“¡‡ÀÁπæ√âÕ¡‡Àµÿº≈¡“¬—ß√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ (ºŸâ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“
Õÿ∑∏√≥å)

°“√‡æ‘Ë¡À√◊Õ≈¥®”π«πÀâÕßæ—°„π‚√ß·√¡Õ—π¡’
º≈°√–∑∫∂÷ß‚§√ß √â“ß¢Õß‚√ß·√¡

˘.Ò ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µâÕß¬◊Ëπ§”¢Õ
µ“¡·∫∫ √.√. Ò/Û µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π
‰¥â√—∫‡√◊ËÕß„Àâ·®âßÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫

˘.Ú ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∫—π∑÷°°“√Õπÿ≠“µ‰«â¥â“πÀ≈—ß
„∫Õπÿ≠“µ·≈–À¡“¬‡Àµÿ‰«â„π∑–‡∫’¬π¥â«¬ °√≥’
∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ·®âßºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ
æ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ∑√“∫ ·≈–
ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π
µàÕπ“¬∑–‡∫’¬πºŸâ∑”§” —Ëß¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà
«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß ·≈–π“¬∑–‡∫’¬πµâÕßæ‘®“√≥“
§”Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Û «—π π—∫·µà‰¥â√—∫§”Õÿ∑∏√≥å
·≈–À“°‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§”Õÿ∑∏√≥å „Àâ√“¬ß“π
§«“¡‡ÀÁπæ√âÕ¡‡Àµÿº≈¡“¬—ß√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ (ºŸâ¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“Õÿ∑∏√≥å)

˘.Û À“°‡ªìπ°√≥’‡æ‘Ë¡À√◊Õ≈¥ÀâÕßæ—°∑’Ë‰¡à¡’
º≈°√–∑∫∂÷ß‚§√ß √â“ß¢Õß‚√ß·√¡ °Á‰¡àµâÕß
¢ÕÕπÿ≠“µ®“°π“¬∑–‡∫’¬π ·µàµâÕß·®âß„Àâ
π“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫‚¥¬¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡·∫∫ √.√. Ò/Û
‡æ◊ËÕ§‘¥§”π«≥§à“∏√√¡‡π’¬¡√“¬ªï À√◊Õ§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫ ‚¥¬§”π«≥
®“°®”π«πÀâÕßæ—° ‚¥¬„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∫—π∑÷°
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–À¡“¬‡Àµÿ‰«â„π∑–‡∫’¬π¥â«¬

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜

¡“µ√“ ÚÚ (Ú)

- ° Æ ° √ – ∑ √ « ß
°”Àπ¥ §à“∏√√¡‡π’¬¡
À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’
°“√™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡
 ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫
∏ÿ √ °‘ ® ‚ √ ß · √ ¡
æ.». ÚııÒ

˘.

ÒÒÒÚ
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

Ò.

ÒÒ.

°“√‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‚√ß·√¡
Ò.Ò „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¬◊Ëπ§”¢Õ

µ“¡·∫∫ √.√.Ò/Û ‚¥¬π“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“
À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßπ’È

Ò) ‰¡àæâÕßÀ√◊Õ¡ÿàßÀ¡“¬„Àâ§≈â“¬°—∫æ√–ª√¡“¿‘‰∏¬
À√◊Õ æ√–π“¡¢Õßæ√–√“™‘π’À√◊ÕÕß§åæ√–√—™∑“¬“∑

Ú) ‰¡à´È”À√◊ÕæâÕß°—∫™◊ËÕ‚√ß·√¡Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫
Õπÿ≠“µ‰«â·≈â«‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°
ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡π—Èπ

Û) ‰¡à¡’§”À√◊Õ§«“¡À¡“¬À¬“∫§“¬
Ò.Ú ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫·≈–æ‘®“√≥“

Õπÿ≠“µ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∫—π∑÷°°“√Õπÿ≠“µ‰«â¥â“πÀ≈—ß
„∫Õπÿ≠“µ (·∫∫ √.√.Ú) ·≈–À¡“¬‡Àµÿ‰«â„π
∑–‡∫’¬π¥â«¬

Ò.Û °√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ·®âß
ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ
∑√“∫ ·≈–ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õß
π“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°——∫
·≈–∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë
∑√“∫§” —Ëß ·≈–§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°——∫
·≈–∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µâÕßæ‘®“√≥“ ·≈–¡’§”«‘π‘®©——¬
§”Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π π—∫·µà‰¥â√—∫§”Õÿ∑∏√≥å
·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√œ „Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

°“√·®âßºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡
ÒÒ.Ò „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ·µàßµ—ÈßºŸâ®—¥°“√

‚√ß·√¡§πÀπ÷Ëß À√◊ÕÕ“®·µàßµ—Èßµπ‡Õß‡ªìπºŸâ®—¥°“√
°Á‰¥â

ÒÒ.Ú ºŸâ®—¥°“√µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–
µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
(Ú) ‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥À√◊Õ¡’Àπ—ß ◊Õ
√—∫√Õß«à“‰¥âºà“π°“√Ωñ°Õ∫√¡«‘™“°“√∫√‘À“√®—¥°“√
‚√ß·√¡µ“¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë§≥–°√√¡°“√√—∫√Õß

-æ.√.∫.‚√ß·√¡
æ.».ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÚÚ (Û)

-æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÙÛ

-æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ Û
-æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÛÛ

ÒÚ ÒÛ
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

(Û) ‰¡à‡ªìπ‚√§æ‘… ÿ√“‡√◊ÈÕ√—ß µ‘¥¬“‡ æµ‘¥
„Àâ‚∑… À√◊Õ‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

(Ù) ‰¡à‡ªìπºŸâ«‘°≈®√‘µÀ√◊Õ®‘µøíòπ‡øóÕπ‰¡à ¡ª√–°Õ∫
À√◊Õ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡
 “¡“√∂

(ı) ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“
∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥
∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(ˆ) ‰¡à‡§¬µâÕß§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥«à“‡ªìπºŸâ°√–∑”
§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ»µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ §«“¡º‘¥
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ªÑÕß°—π·≈–
ª√“∫ª√“¡°“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° À√◊Õ§«“¡º‘¥
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√“∫ª√“¡°“√§â“ª√–‡«≥’

(˜) ‰¡à‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√
À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ°“√√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√
‚¥¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ´÷Ëß¡‘„™à‡Àµÿµ“¡(ˆ) ·µà‡«≈“‰¥â≈à«ßæâπ
¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ªï

ÒÒ.Û „ÀâºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡´÷Ëß‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß
®“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
∑√“∫µ“¡·∫∫·®âß°“√‡ªìπºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ‚¥¬ºŸâ®—¥°“√
µâÕß¡“·®âß¥â«¬µπ‡Õß ‡æ◊ËÕæ‘¡æå≈“¬π‘È«¡◊Õµ√«® Õ∫
ª√–«—µ‘≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ (ı) ·≈–
(ˆ)

ÒÒ.ı ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√·®âß ª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π ®”π«π Ò ©∫—∫
(Ú)  ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π ®”π«π Ò ©∫—∫
(Û) √Ÿª∂à“¬ ¢π“¥ ˆ x ¯ ´.¡.  ®”π«π Ú √Ÿª
(Ù) Àπ—ß ◊Õ·µàßµ—Èß®“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡

„Àâ‡ªìπºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡ ®”π«π Ò ©∫—∫
(ı) „∫√—∫√Õß·æ∑¬å∑’Ë√—∫√Õß«à“‰¡à‡ªìπ‚√§æ‘… ÿ√“

‡√◊ÈÕ√—ß µ‘¥¬“‡ æµ‘¥„Àâ‚∑… ‰¡à‡ªìπºŸâ«‘°≈®√‘µÀ√◊Õ
®‘µøíòπ‡øóÕπ ‰¡à ¡ª√–°Õ∫ µ“¡¡“µ√“ ÛÛ (Û)
·≈– (Ù) ®”π«π Ò ©∫—∫

-Àπ—ß ◊Õ°√¡°“√
ª°§√Õß ¥à«π∑’Ë ÿ¥
∑’Ë ¡∑ Û˜.Ò/
« ˘Û˘ ≈ß«—π∑’Ë ÒÚ
æƒ…¿“§¡ ÚıÙ¯

ÒÛÒÙ
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

°√≥’ºŸâ®—¥°“√‡ªìπ∫ÿ§§≈µà“ß¥â“« „Àâ„™â ”‡π“
Àπ—ß ◊Õ‡¥‘π∑“ß À√◊Õ ”‡π“„∫ ”§—≠ª√–®”µ—«
§πµà“ß¥â“«·≈â«·µà°√≥’ ·∑π ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«
ª√–™“™π ·≈–„Àâ·π∫ ”‡π“„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π
(Work permit)

ÒÒ.ı ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫À≈—°∞“π
°“√·®âß∂Ÿ°µâÕß·≈â« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°„∫√—∫·®âß
°“√‡ªìπºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°∞“π°“√·®âß
„Àâ·°àºŸâπ—Èπ ¿“¬„π«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß ·≈–„ÀâºŸâ·®âß
‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâ®—¥°“√‰¥âµ—Èß·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß‡ªìπµâπ‰ª
„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«®æ∫„π¿“¬À≈—ß«à“ºŸâ·®âß
‰¥â·®âß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ¬◊Ëπ‡Õ° “√‰«â‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ
‰¡à§√∫∂â«π „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß„ÀâºŸâ·®âß¥”‡π‘π°“√
·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ§√∫∂â«π¿“¬„π ̃  «—π π—∫·µà
«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß¥—ß°≈à“«

ÒÒ.ˆ °√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕÕ°„∫√—∫·®âß
‡ªìπºŸâ®—¥°“√„Àâ··®âßºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ®—¥°“√∑√“∫
æ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈ ·≈–ºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ®—¥°“√
¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√
°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π
π—∫·µà«—π∑’Ë∑√“∫§” —Ëß ‚¥¬§≥–°√√¡°“√œ
µâÕßæ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π
π—∫·µà«—π∑’Ë ‰¥â√—∫Õÿ∑∏√≥å·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß
§≥–°√√¡°“√œ „Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

ÒÒ.˜ °“√·µàßµ—ÈßºŸâ®—¥°“√·∑π
(Ò) °√≥’ºŸâ®—¥°“√‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â‡°‘π

˜ «—π „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’
§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ
∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√¡Õ∫À¡“¬
‡ªìπºŸâ®—¥°“√·∑π‰¥â‰¡à‡°‘π ˘ «—π ·≈–„Àâ∫ÿ§§≈
¥—ß°≈à“«·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫
¿“¬„π Û «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‡¢â“¥”‡π‘π°“√·∑π

-æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÛÒ

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÛÚ
«√√§Àπ÷Ëß

ÒÙ Òı
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

(Ú) „π°√≥’ºŸâ®—¥°“√æâπÀπâ“∑’Ë „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ®—¥°“√·∑π·≈–
„ÀâºŸâ®—¥°“√∑ ’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èßπ—Èπ·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫
¿“¬„π ˜ «—π π—∫·µà«—π∑’ËºŸâ®—¥°“√æâπ®“°Àπâ“∑’Ë
¬°‡«âπ°√≥’∑’ËºŸâπ—Èπ‡§¬·®âß°“√‡ªìπºŸâ®—¥°“√‰«â·≈â«
„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·®âß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
ºŸâ®—¥°“√„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫

ÒÒ.¯ °√≥ ’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ „Àâ·®âß
ºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ®—¥°“√∑√“∫æ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈
·≈–ºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ®—¥°“√¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å
§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ àß‡ √ ‘¡
·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë
∑√“∫§” —Ëß ‚¥¬§≥–°√√¡°“√œ µâÕßæ‘®“√≥“
·≈–«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¿“¬„π Ùı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë
‰¥â√—∫Õÿ∑∏√≥ å ·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√œ
„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

°“√™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡
„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¬◊Ëπ·∫∫§”¢Õ™”√–

§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡ æ.√.∫. ‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜
‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π‰¥â√—∫§”¢Õ·≈â«„Àâæ‘®“√≥“‡°Á∫
§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥§à“∏√√¡‡π’¬¡ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√
™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ

- æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ ÛÚ
«√√§ Õß

°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥
§à “ ∏ √ √ ¡ ‡ π’ ¬ ¡
À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’
°“√™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡
 ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫
∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
æ.». ÚııÒ
- ª√–°“»°√¡°“√
ª°§√Õß ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
· ∫ ∫ §” ¢ Õ ™” √ –
§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡
æ.√.∫. ‚√ß·√¡
æ.». ÚıÙ˜

ÒÚ.

ÒıÒˆ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

   ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß  

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

≈”¥—∫
∑’Ë ¢—ÈπµÕπ/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ °ÆÀ¡“¬/√–‡∫’¬∫/

Àπ—ß ◊Õ —Ëß°“√/ À¡“¬‡Àµÿ

°“√·®âß ∂“π∑’Ëæ—°∑’Ë‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡
ÒÛ.Ò ºŸâª√–°Õ∫°“√ ∂“π∑’Ëæ—°∑’Ë¡’®”π«π

ÀâÕßæ—°„πÕ“§“√‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ“§“√√«¡°—π
‰¡à‡°‘π ’ËÀâÕß·≈–¡’®”π«πºŸâæ—°√«¡°—π∑—ÈßÀ¡¥
‰¡à‡°‘π¬’Ë ‘∫§π ∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√∑’Ëæ—°
™—Ë«§√“« ”À√—∫§π‡¥‘π∑“ßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥‚¥¬¡’
§à“µÕ∫·∑π Õ—π‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‡æ◊ËÕÀ“
√“¬‰¥â‡ √‘¡ µâÕß¬◊Ëπ·∫∫Àπ—ß ◊Õ·®âß ∂“π∑’Ëæ—°
∑’Ë‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡µ“¡°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑
·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
æ.». ÚııÒ æ√âÕ¡¥â«¬‡Õ° “√ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π
(Ú)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π
(Û) ·ºπ∑’Ë· ¥ß∑’Ëµ—Èß¢Õß ∂“π∑’Ëæ—°
Ò.Ú ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫À≈—°∞“π°“√·®âß

∂Ÿ°µâÕß·≈â« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫·®âß
 ∂“π∑’Ëæ—°∑’Ë‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡µ“¡°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ ‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°∞“π°“√·®âß
„Àâ·°àºŸâπ—Èπ

ÒÛ. - ° Æ ° √ – ∑ √ « ß
°” À π ¥ ª √ – ‡ ¿ ∑
· ≈ – À ≈— ° ‡ ° ≥ ±å
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ
¢âÕ Ò
- Àπ—ß ◊Õ°√–∑√«ß
¡À“¥‰∑¬ ∑’Ë ¡∑
Û˜.ˆ/« Ò˘˜ı
≈ß«—π∑’Ë ÚÛ ¡‘∂ÿπ“¬π
ÚııÒ

Òˆ Ò˜
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

เขียนที.่..........................................................................

วันที.่................เดือน......................................พ.ศ...................

      บันทึกฉบับนี้ทำาขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดง  ข้าพเจ้า..........................................................................

ตำาแหน่ง.................................................................................พร้อมด้วย........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

ได้เดินทางมาตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมชื่อ..............................................................................................................

ตั้งอยู่เลขที่........................................ซอย............................................................................ถนน..................................................................

แขวง/ตำาบล......................................................เขต/อำาเภอ....................................................จังหวัด....................................................

โดยมี..................................................................................................................................เป็นผู้นำาตรวจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไป

        ๑.๑ ลักษณะอาคาร

   ห้องแถว...........................ชั้น.......................หลัง  ตึกแถว..............................ชั้น....................หลัง

   อาคารเดี่ยว (สูงไม่เกิน ๒๓ เมตร)..................................................ชั้น.............................หลัง

   อาคารสูง (เกิน ๒๓ เมตร)..................................................................ชั้น.............................หลัง

   อาคารขนาดใหญ่ (พื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตร.ม.)................................ชั้น.............................หลัง

   อาคารขนาดใหญ่พิเศษ(พื้นที่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.)..................ชั้น.............................หลัง

   อื่น ๆ ระบ.ุ.............................................................................................................................................

   ๑.๒ จำานวนห้องพัก.................................ห้อง

   ห้องพักเตียงเดี่ยว..................................ห้อง  ห้องพักเตียงคู่.........................................ห้อง

   ห้องชุดพิเศษ.............................................ห้อง  อื่น ๆ ระบ.ุ...............จำานวน..................ห้อง

    ๑.๓ ราคาห้องพัก สูงสุด.........................................บาท  ต่ำาสุด............................................บาท

     ๑.๔ ที่จอดรถ จำานวน................................................คัน

           ภายนอกอาคาร........................................คัน

                ภายในอาคาร............................................คัน

         ไม่มีที่จอดรถ

 ๑.๕ ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง......................ห้องห้องที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด.......................ตารางเมตร

บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ๑.๖  มีสิ่งอำานวยควาสะดวก

        สระว่ายน้ำา                             ซักอบรีด

       สถานที่เสริมสวย                       สปา

      ฟิตเน็ต                          อื่น ๆ (ระบุ).................................

       ห้องอาหาร...............................แห่ง

 ๑.๗ มีสถานบริการ...................................แห่ง

      ประเภท ๓ (๑) ชื่อ......................................   ประเภท ๓ (๔) ชื่อ.............................................

      ประเภท ๓ (๒) ชื่อ......................................   ประเภท ๓ (๕) ชื่อ.............................................

     ประเภท ๓ (๓)  ชื่อ..................................... 

 ๑.๘ ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย

        เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง   CCTV  ลานจอดเฮลิคอปเตอร์

๒. ลักษณะของพื้นที่

     ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ

     ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ

    - ปฏิบัติตามข้อ ๑๑-๑๗ ในกฎกระทรวงกำาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ

     ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง.................................................................................

๓. หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

     ๓.๑ หลักเกณฑ์สำาหรับโรงแรมแต่ละประเภท

                 โรงแรมประเภท ๑

                   ๑) ห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง

                         ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง.................................................................................                

        ๒) ห้องพักทุกห้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร  ไม่รวมห้องน้ำา 

         ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก

           ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง.................................................................................                 

        ๓) มีห้องน้ำาห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำาหรับผู้พัก

                              ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง.................................................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

       โรงแรมประเภท ๒

           ๑) ห้องพักทุกห้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำา

           ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก

                               ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง................................................................................

            ๒)  มีห้องน้ำาส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำาหรับผู้พัก

               ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง................................................................................

       โรงแรมประเภท ๓      โรงแรมประเภท ๔

          ๑) ห้องพักทุกห้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำา

           ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก

                               ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง................................................................................

         ๒) มีห้องน้ำาห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง

                               ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง................................................................................

         ๓) กรณีมีสถานบริการ มีห้องพักมากกว่า ๘๐ ห้อง ยกเว้น โรงแรมต้ังอยู่ในเขต 

           พ้ืนท่ีเพื่อการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ และโรงแรมท่ีต้ังอยู่นอกเขตพ้ืนท่ี

           เพื่อการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการหรือโรงแรมท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีงดอนุญาต

           ให้ต้ังสถานบริการซ่ึงมีสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ

           สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  

           (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

                ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง.......................................................................

  ๓.๒ สถานที่ตั้ง

         ๑) อยู่ในทำาเลที่เหมาะสม  ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พัก    

           มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย

                                ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง................................................................................

         ๒) เส้นทางเข้าออกโรงแรมไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร

                                ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง................................................................................

         ๓) ในกรณีใช้พ้ืนที่ในการประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการ

            ประกอบกิจการอื่นต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และประกอบกิจการอื่น

            ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจโรงแรม

                                ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง.......................................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

        ๔) ไม่ต้ังอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นท่ี

          เคารพในทางศาสนา หรือสถานท่ีอื่นใดอันจะทำาให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่เหมาะสม 

           กระทบต่อความม่ันคง และการดำารงอยู่ของสถานท่ีดังกล่าวหรือจะทำาให้ขัดต่อ

          ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                                ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง.................................................................................

   ๓.๓  การบริการและสิ่งอำานวยความสะดวก

        ๑) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก

                               ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง................................................................................

        ๒) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารท้ังภายในและภายนอกโรงแรม โดยจัดให้มี 

         เฉพาะภายนอกห้องก็ได้ แต่ต้องมีจำานวนเพียงพอ ต่อการบริการให้แก่ผู้พัก

                               ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

        ๓) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง

                               ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

        ๔) ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

                               ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

   ๓.๔ อื่น ๆ

            ๑) จัดให้มีห้องน้ำาและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วน

         สำาหรับชายและหญิงและต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ำาเสมอ

                                ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

        ๒) ห้องพักต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายหรือ 

         มุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหนือสถานอันเป็นท่ีเคารพในทาง  

         ศาสนา

                               ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

        ๓) ห้องพักต้องมีเลขที่ประจำาห้องพักกำากับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให ้

         แสดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณี

         ที่โรงแรมใดมีหลายอาคารเลขที่ประจำาห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำากัน

                           ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

        ๔) ประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอก

         ห้องพักได้

                          ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

        ๕) มีกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง

                           ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

        ๖) สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้อง

         สามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา 

                           ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง................................................................................

๔. การบริหารจัดการ (ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗)

    ๔.๑  จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรมติดไว้หน้าโรงแรมถูกต้องตามพระราชบัญญำติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

              ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง.................................................................................

  ๔.๒  จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม

                        ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง.................................................................................

  ๔.๓  จัดให้มีเอกสารข้อจำากัดความรับผิดตามท่ีมาตรา ๖๗๕ แห่ง ป.พ.พ.บัญญัติตามแบบท่ี

     คณะกรรมการประกาศกำาหนด ไว้ ในโรงแรมและห้องพักทุกห้อง

                         ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง.................................................................................

  ๔.๔  จัดให้มีบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๓)

                          ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง.................................................................................

  ๔.๕  จัดให้มีบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๔)

                          ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง.................................................................................

สรุปการตรวจสถานที่

               ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ

ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

           ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ

ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี.้.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

บันทึกเพิ่มเติม

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้ตรวจ      (ลงชื่อ).........................................................................ผู้ตรวจ     

 (........................................................................)     (........................................................................)   

ตำาแหน่ง......................................................................   ตำาแหน่ง......................................................

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้ตรวจ      (ลงชื่อ).........................................................................ผู้ตรวจ     

 (........................................................................)     (........................................................................)   

ตำาแหน่ง......................................................................   ตำาแหน่ง......................................................

          ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการตรวจ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

         (ลงชื่อ).........................................................................ผู้นำาตรวจ     

        (........................................................................)  
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง   ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß  

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

 √ÿª “√– ”§—≠¢Õß°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

§«“¡‡ªìπ¡“
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜¯ ‰¥âª√–°“»∫—ß§—∫„™â¡“‡ªìπ‡«≈“π“π ·≈–

¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π ´÷Ëß ¿“æ‡»√…∞°‘®·≈–°“√ª√–°Õ∫
∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‰¥âæ—≤π“·≈–¢¬“¬µ—«¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡·≈–¬°√–¥—∫¡“µ√∞“π
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õß
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·µà≈–ª√–‡¿∑ ®÷ß‰¥â¡’°“√¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜¯Ú

·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®π∂÷ß©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÙ) ·≈–ª√–°“»∫—ß§—∫„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜Û

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ‡»√…∞°‘®·≈–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π

§«“¡À¡“¬¢Õß‚√ß·√¡
ªí®®ÿ∫—π¡’°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ëæ—°„π√Ÿª·∫∫·≈–≈—°…≥–µà“ßÊ ¡“°¡“¬·≈–

¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–¡’°“√¢¬“¬µ—«¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“ß¿“§∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«®“°
∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§∑—Ë«‚≈° ´÷Ëß√Ÿª·∫∫°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π∑’Ëæ—°·√¡ªí®®ÿ∫—π¡’™◊ËÕ‡√’¬°∑’ËÀ≈“°À≈“¬·µ°µà“ß°—π‰ª
‡™àπ Hotel, Resort, Service Apartment, Mansion, Condotel, Motel, Guesthouse, Home stay,
·ææ—° ‡√◊Õ ”√“≠ °√–‚®¡À√◊Õ‡µÁπ∑å ·≈–Õ◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬ √«¡∂÷ß ∂“π∑’Ëæ—°¢Õß∑“ß√“™°“√∑’Ë¡’°“√
„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ªæ—°‰¥â ‡™àπ ∑’Ëæ—°¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µà“ßÊ ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ —∫ π«à“°‘®°“√∑’Ëæ—°·√¡
ª√–‡¿∑„¥∫â“ß∑’Ë‡ªìπ‚√ß·√¡À√◊Õ‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ¡“µ√“ Ù ‰¥â°”Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“  ç‚√ß·√¡é ‰«â
À¡“¬∂÷ß ç ∂“π∑’Ë∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√∑’Ëæ—°™—Ë«§√“«  ”À√—∫§π‡¥‘π∑“ß
À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥‚¥¬¡’§à“µÕ∫·∑πé ·≈–‰¥â¬°‡«âπ ∂“π∑’Ëæ—°‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡‰«â Û ≈—°…≥– §◊Õ

(Ò)  ∂“π∑’Ëæ—°¢Õß à«π√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘®Õß§å°“√¡À“™π À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ À√◊Õ
‡æ◊ËÕ°“√°ÿ»≈ À√◊Õ°“√»÷°…“ ∑’Ë¡‘„™à‡ªìπ°“√À“º≈°”‰√À√◊Õ√“¬‰¥â¡“·∫àßªíπ  ∂“π∑’Ëæ—°ª√–‡¿∑π’È
À“°æ∫«à“¡’°“√π”√“¬‰¥âÀ√◊Õ°”‰√¡“·∫àßªíπ°—π‡¡◊ËÕ‰À√à°Á∂◊Õ«à“‡ªìπ‚√ß·√¡

(Ú)  ∂“π∑’Ëæ—°∑’Ë§‘¥«à“∫√‘°“√‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª °“√¬°‡«âπµ“¡ (Ú) π’È ‡πâπ°“√§‘¥§à“∫√‘°“√
„Àâ‡™à“∑’Ëæ—° À“°§‘¥‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ √“¬ªï °Á‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡ ·µàÀ“°§‘¥§à“∫√‘°“√µË”°«à“√“¬‡¥◊Õπ≈ß¡“ ‡™àπ
√“¬ —ª¥“Àå √“¬«—π √“¬™—Ë«‚¡ß À√◊Õ§‘¥§à“∫√‘°“√ªπ°—π∑—Èß√“¬‡¥◊Õπ·≈–µË”°«à“√“¬‡¥◊Õπ °Á®–∂◊Õ«à“‡ªìπ
‚√ß·√¡µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬

Ú ¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜¯, æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ (©∫—∫∑’Ë Ú) æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù,æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ (©∫—∫∑’Ë Û) æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˘ı, æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ (©∫—∫∑’Ë Ù) æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÛ

Û æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ¡’º≈∫—ß§—∫„™âµ—Èß·µà«—π∑’Ë ÒÚ æƒ…¿“§¡ ÚıÙ¯ ‡ªìπµâπ‰ª (√°.ÚıÙ¯/˜°/ÒÚÒ/ÒÚ
æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˜)

ÚÚ ÚÛ

   ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß  

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

 √ÿª “√– ”§—≠¢Õß°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

§«“¡‡ªìπ¡“
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜¯ ‰¥âª√–°“»∫—ß§—∫„™â¡“‡ªìπ‡«≈“π“π ·≈–

¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π ´÷Ëß ¿“æ‡»√…∞°‘®·≈–°“√ª√–°Õ∫
∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‰¥âæ—≤π“·≈–¢¬“¬µ—«¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡·≈–¬°√–¥—∫¡“µ√∞“π
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õß
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·µà≈–ª√–‡¿∑ ®÷ß‰¥â¡’°“√¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜¯Ú

·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®π∂÷ß©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÙ) ·≈–ª√–°“»∫—ß§—∫„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜Û

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ‡»√…∞°‘®·≈–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π

§«“¡À¡“¬¢Õß‚√ß·√¡
ªí®®ÿ∫—π¡’°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ëæ—°„π√Ÿª·∫∫·≈–≈—°…≥–µà“ßÊ ¡“°¡“¬·≈–

¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–¡’°“√¢¬“¬µ—«¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“ß¿“§∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«®“°
∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§∑—Ë«‚≈° ´÷Ëß√Ÿª·∫∫°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π∑’Ëæ—°·√¡ªí®®ÿ∫—π¡’™◊ËÕ‡√’¬°∑’ËÀ≈“°À≈“¬·µ°µà“ß°—π‰ª
‡™àπ Hotel, Resort, Service Apartment, Mansion, Condotel, Motel, Guesthouse, Home stay,
·ææ—° ‡√◊Õ ”√“≠ °√–‚®¡À√◊Õ‡µÁπ∑å ·≈–Õ◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬ √«¡∂÷ß ∂“π∑’Ëæ—°¢Õß∑“ß√“™°“√∑’Ë¡’°“√
„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ªæ—°‰¥â ‡™àπ ∑’Ëæ—°¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µà“ßÊ ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ —∫ π«à“°‘®°“√∑’Ëæ—°·√¡
ª√–‡¿∑„¥∫â“ß∑’Ë‡ªìπ‚√ß·√¡À√◊Õ‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ¡“µ√“ Ù ‰¥â°”Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“  ç‚√ß·√¡é ‰«â
À¡“¬∂÷ß ç ∂“π∑’Ë∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√∑’Ëæ—°™—Ë«§√“«  ”À√—∫§π‡¥‘π∑“ß
À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥‚¥¬¡’§à“µÕ∫·∑πé ·≈–‰¥â¬°‡«âπ ∂“π∑’Ëæ—°‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡‰«â Û ≈—°…≥– §◊Õ

(Ò)  ∂“π∑’Ëæ—°¢Õß à«π√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘®Õß§å°“√¡À“™π À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞ À√◊Õ
‡æ◊ËÕ°“√°ÿ»≈ À√◊Õ°“√»÷°…“ ∑’Ë¡‘„™à‡ªìπ°“√À“º≈°”‰√À√◊Õ√“¬‰¥â¡“·∫àßªíπ  ∂“π∑’Ëæ—°ª√–‡¿∑π’È
À“°æ∫«à“¡’°“√π”√“¬‰¥âÀ√◊Õ°”‰√¡“·∫àßªíπ°—π‡¡◊ËÕ‰À√à°Á∂◊Õ«à“‡ªìπ‚√ß·√¡

(Ú)  ∂“π∑’Ëæ—°∑’Ë§‘¥«à“∫√‘°“√‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª °“√¬°‡«âπµ“¡ (Ú) π’È ‡πâπ°“√§‘¥§à“∫√‘°“√
„Àâ‡™à“∑’Ëæ—° À“°§‘¥‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ √“¬ªï °Á‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡ ·µàÀ“°§‘¥§à“∫√‘°“√µË”°«à“√“¬‡¥◊Õπ≈ß¡“ ‡™àπ
√“¬ —ª¥“Àå √“¬«—π √“¬™—Ë«‚¡ß À√◊Õ§‘¥§à“∫√‘°“√ªπ°—π∑—Èß√“¬‡¥◊Õπ·≈–µË”°«à“√“¬‡¥◊Õπ °Á®–∂◊Õ«à“‡ªìπ
‚√ß·√¡µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬

Ú ¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜¯, æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ (©∫—∫∑’Ë Ú) æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Ù,æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ (©∫—∫∑’Ë Û) æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˘ı, æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ (©∫—∫∑’Ë Ù) æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÛ

Û æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ¡’º≈∫—ß§—∫„™âµ—Èß·µà«—π∑’Ë ÒÚ æƒ…¿“§¡ ÚıÙ¯ ‡ªìπµâπ‰ª (√°.ÚıÙ¯/˜°/ÒÚÒ/ÒÚ
æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˜)

ÚÚ ÚÛ
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

(Û)  ∂“π∑’Ëæ—°Õ◊Ëπ∑’Ë°”Àπ¥„π°√–∑√«ß °ÆÀ¡“¬„ÀâÕ”π“®„ÀâÕ”π“®√—∞¡πµ√’∑’Ë®–°”Àπ¥
¬°‡«âπ ∂“π∑’Ëæ—°ª√–‡¿∑„¥∫â“ß‰¡à„Àâ‡ªìπ‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬ ´÷Ëß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‰¥âÕÕ°°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥„Àâ ∂“π∑’Ëæ—°∑’Ë¡’®”π«πÀâÕßæ—°„πÕ“§“√‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ“§“√√«¡°—π‰¡à‡°‘π ’ËÀâÕß·≈–
¡’®”π«πºŸâæ—°√«¡°—π∑—ÈßÀ¡¥‰¡à‡°‘π¬’Ë ‘∫§π ´÷Ëß®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√∑’Ëæ—°™—Ë«§√“« ”À√—∫§π‡¥‘π∑“ß
À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥‚¥¬¡’§à“µÕ∫·∑π Õ—π¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â‡ √‘¡ ·≈–‰¥â·®âß
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫µ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ ‰¡à‡ªìπ‚√ß·√¡µ“¡ (Û) ¢Õß∫∑π‘¬“¡§”«à“ ç‚√ß·√¡é
„π¡“µ√“ Ù

 √ÿª Õß§åª√–°Õ∫¢Õß‚√ß·√¡‰¥â ¥—ßπ’È
(Ò) ‡ªìπ ∂“π∑’Ëæ—°
(Ú) ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π∑“ß∏ÿ√°‘®
(Û)  ”À√—∫§π‡¥‘π∑“ßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥
(Ù) ‡√’¬°‡°Á∫§à“∑’Ëæ—°µË”°«à“‡¥◊Õπ
À“°§√∫Õß§åª√–°Õ∫∑—Èß ’Ëª√–°“√ ®÷ß∂◊Õ‡ªìπ‚√ß·√¡·≈–µâÕß¬◊Ëπ¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®

‚√ß·√¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.».ÚıÙ˜

ª√–‡¿∑‚√ß·√¡
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®

‚√ß·√¡‰¥âÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ Ù µ“¡§«“¡
„π¡“µ√“ ÒÛ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ‚¥¬°”Àπ¥·∫àß‚√ß·√¡ÕÕ°‡ªìπ Ù ª√–‡¿∑
¥—ßπ’È

‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Ò À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß·√¡∑’Ë„Àâ∫√‘°“√‡©æ“–ÀâÕßæ—°
‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Ú À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß·√¡∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ÀâÕßæ—°·≈–ÀâÕßÕ“À“√ À√◊Õ ∂“π∑’Ë

 ”À√—∫∫√‘°“√Õ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë ”À√—∫ª√–°Õ∫Õ“À“√
‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Û À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß·√¡∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ÀâÕßæ—° ÀâÕßÕ“À“√ À√◊Õ ∂“π∑’Ë

 ”À√—∫∫√‘°“√Õ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë ”À√—∫ª√–°Õ∫Õ“À“√ ·≈– ∂“π∫√‘°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“π
∫√‘°“√À√◊ÕÀâÕßª√–™ÿ¡ —¡¡π“

‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Ù À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß·√¡∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ÀâÕßæ—° ÀâÕßÕ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë
 ”À√—∫∫√‘°“√Õ“À“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë ”À√—∫ª√–°Õ∫Õ“À“√  ∂“π∫√‘°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“π∫√‘°“√
·≈–ÀâÕßª√–™ÿ¡ —¡¡π“

Ù ª√–°“»√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπ∑’Ë ˜° Àπâ“ ˜ «—π∑’Ë ÚÛ æƒ…¿“§¡ ÚııÒ

ÚÛÚÙ
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

°“√¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®„Àâ∫√‘°“√∑’Ëæ—°À“°‡¢â“¢à“¬‡ªìπ‚√ß·√¡µ“¡π‘¬“¡¢Õß°ÆÀ¡“¬·≈â«

µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°π“¬∑–‡∫’¬π°àÕπ®÷ß®–ª√–°Õ∫°‘®°“√‰¥â ı ¡‘©–π—Èπ®–¡’§«“¡º‘¥
µ“¡°ÆÀ¡“¬ ´÷Ëß¡’‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Ò ªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Ú, ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ ·≈–¡’‚∑…ª√—∫
√“¬«—πÕ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑ µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ßΩÉ“ΩóπÕ¬Ÿà ˆ

°“√¬◊Ëπ§”¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ „Àâ„™â¬◊Ëπµ“¡·∫∫ √.√. Ò ·π∫∑â“¬ª√–°“»
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥·∫∫§”¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ §”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ §”¢Õ‚Õπ/√—∫‚Õπ
„∫Õπÿ≠“µ§”¢ÕÀ√◊Õ√—∫·®âß§«“¡ª√– ß§å∑—Ë«‰ª ·≈–„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ´÷Ëß‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈–¡’º≈„™â∫—ß§—∫·≈â«µ—Èß·µà«—π∑’Ë ¯ µÿ≈“§¡ Úıı

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ
‡¥‘¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜¯ ¡‘‰¥â∫—≠≠—µ‘‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

À√◊Õ≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‰«â ∑”„Àâ∫ÿ§§≈„¥°Á‰¥â‰¡à«à“®–¡’ª√–«—µ‘°“√°√–∑”º‘¥Õ¬à“ß‰√
À“°¡’‡ß‘π∑ÿπ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√‚√ß·√¡‰¥â°Á “¡“√∂¬◊Ëπ§”¢ÕÕπÿ≠“µ‰¥â ´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“Õ“™≠“°√√¡
§â“ª√–‡«≥’ ·≈–Õ◊ËπÊ µàÕ¡“ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ¡“µ√“ Òˆ ‰¥â∫—≠≠—µ‘„ÀâºŸâ¢Õ√—∫
„∫Õπÿ≠“µ µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
(Ú) ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“À√◊Õ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
(Û) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬
(Ù) ‰¡à‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂
(ı) ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫

§«“¡º‘¥‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…
(ˆ) ‰¡à‡§¬µâÕß§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥«à“‡ªìπºŸâ°√–∑”º‘¥„π§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ»µ“¡ª√–¡«≈

°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ §«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ §«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√
ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° À√◊Õ§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡
°“√§â“ª√–‡«≥’

(˜) ‰¡à‡ªìπºŸâÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∂Ÿ° —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ
(¯) ‰¡à‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ‚¥¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™à‡Àµÿ

µ“¡ (ˆ) ·µà‡«≈“‰¥â≈à«ßæâπ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Û ªï
∂â“ºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπÀâ“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈ ºŸâ‡ªìπÀÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√ ºŸâ®—¥°“√À√◊Õ

ºŸâ·∑π¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈ µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ ·≈–µâÕß‰¡à‡§¬‡ªìπÀÿâπ à«π
ºŸâ®—¥°“√ ºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâ·∑π¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µµ“¡ (¯)

ı ¡“µ√“ Òı Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°π“¬∑–‡∫’¬π °“√¢Õ„∫Õπÿ≠“µ·≈–°“√ÕÕ°
„∫Õπÿ≠“µ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

ˆ ¡“µ√“ ı˘ ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ Òı «√√§Àπ÷Ëß µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π ÕßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
·≈–ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ßΩÉ“ΩóπÕ¬Ÿà

ÚÙ Úı
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

 ∂“π∑’Ë¬◊Ëπ§”¢ÕÕπÿ≠“µ
°“√¬◊Ëπ§”¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ √«¡∂÷ß°“√¬◊Ëπ§”¢ÕÀ√◊Õ°“√·®âß§«“¡ª√– ß§å

Õ◊Ëπ„¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.».ÚıÙ˜  „Àâ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π∑âÕß∑’ËÕ—π‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß·√¡
¥—ßπ’È

„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ¬◊Ëπ ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ª√–™“™π °√¡°“√ª°§√Õß («—ß‰™¬“) ∂πππ§√ «√√§å
π“ß‡≈‘Èß ‡¢µ¥ÿ ‘µ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ÒÛ ‚∑√»—æ∑å -ÚÚ¯Ú-Û˜ıÒ „π«—π·≈–‡«≈“√“™°“√

„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ¬◊Ëπ ≥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’ËÕ—π‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß·√¡ „π«—π·≈–‡«≈“√“™°“√
‡Õ° “√À≈—°∞“πª√–°Õ∫°“√¢ÕÕπÿ≠“µ

°√≥’‡ªìπ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“
(Ò)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π ·≈– ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π æ√âÕ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫√Õß ”‡π“
(Ú) ·∫∫·ª≈π·ºπº—ßæ√âÕ¡√“¬°“√ª√–°Õ∫·∫∫·ª≈π
(Û) ·ºπ∑’Ë —ß‡¢ª· ¥ß∫√‘‡«≥∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß·√¡·≈– ∂“π∑’Ë„°≈â‡§’¬ß
(Ù) À≈—°∞“π· ¥ß«à“Õ“§“√∑’Ë„™â„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ„™âÕ“§“√

‡ªìπ‚√ß·√¡ (Õ. ı À√◊Õ Õ. ˆ) µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√ À√◊Õ¡’„∫√—∫√Õß°“√µ√«® Õ∫
 ¿“æÕ“§“√ (√. Ò) µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√‡«âπ·µà¡’°“√‡ª≈’Ë¬π°“√„™âÕ“§“√∑’Ëæ—°Õ“»—¬
À√◊ÕÕ“§“√æ“π‘™¬å¡“‡ªìπ‚√ß·√¡´÷ËßÕ“§“√‚√ß·√¡‡ªìπÕ“§“√§«∫§ÿ¡°“√„™â µ“¡¡“µ√“ 32 ·Ààß æ.√.∫.
§«∫§ÿ¡Õ“§“√ æ.». 2522 ®÷ßµâÕß¢Õ‡ª≈’Ë¬π°“√„™âÕ“§“√µ“¡°Ø°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë 10 ÕÕ°µ“¡ æ.√.∫
§«∫§ÿ¡Õ“§“√ æ.». 2522 §◊Õ®–µâÕß¡’ Õ.5 À√◊Õ Õ.6 ¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ

(ı) À≈—°∞“π· ¥ß§«“¡‡ªìπ‡®â“¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë„™âª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ À√◊Õ
Àπ—ß ◊Õ· ¥ß§«“¡¬‘π¬Õ¡„Àâ„™âÕ“§“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√æ“≥‘™¬å „π°√≥’∑’ËÕ“§“√
À√◊Õ ∂“π∑’Ëπ—Èπ‡ªìπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

(ˆ) Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√®—¥∑”√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (°√≥’µâÕß®—¥∑”√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ‡™àπ ‚√ß·√¡∑’Ë¡’ÀâÕßæ—° ¯ ÀâÕß¢÷Èπ‰ª ˜ µâÕß®—¥∑”
√“¬ß“πº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (IEA) À√◊Õ ‚√ß·√¡∑’Ë¡’ÀâÕßæ—°µ—Èß·µà Ò ÀâÕß ∂÷ß ˜˘ ÀâÕß ∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë§ÿâ¡§√Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
µâÕß®—¥∑”√“¬ß“πº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (IEE) ∑’Ëºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«·≈â« ¯

(˜)  ”‡π“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠· ¥ß°√√¡ ‘∑∏‘ÏÀ√◊Õ ‘∑∏‘§√Õ∫§√Õß„π∑’Ë¥‘π∑’Ë®–„™â‡ªìπ∑’Ëµ—Èß
‚√ß·√¡

°√≥’‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈
(Ò)  ”‡π“Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√®¥∑–‡∫’¬ππ‘µ‘∫ÿ§§≈ «—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®≈ß™◊ËÕ

·∑ππ‘µ‘∫ÿ§§≈ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ (π“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°„Àâ‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õππ—∫∂÷ß«—π∑’Ë
¬◊Ëπ¢ÕÕπÿ≠“µ)

˜ ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–¢π“¥¢Õß‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√¢Õß à«π√“™°“√
√—∞«‘ “À°‘®À√◊Õ‡Õ°™π∑’ËµâÕß®—¥∑”√“¬ß“πº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ≈ß«—π∑’Ë ÚÚ ¡°√“§¡ ÚıÛ˘

¯ ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ≈ß«—π∑’Ë ÒÚ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙÛ ·≈–ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ≈ß«—π∑’Ë Û  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ¯

ÚıÚˆ

   (๖)	หนังสือรับรองการจำาทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของกระทรวง						
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (กรณีต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 เช่น	 โรงแรมท่ีมีห้องพัก	 ๘๐	 คนข้ึนไป๗ หรือมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยตั้งแต่	๔,๐๐๐	ตารางเมตรขึ้นไป	ต้องจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	หรือโรงแรมที่มี
ห้องพักต้องต่	๑๐	ห้อง	ถึง	๗๙	ห้อง	ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๔	ต้องจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(IEE)	
ที่ผ่านความเห็นชอบตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว๘
   (๗)  สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีต้ังโรงแรม 

	 กรณีเป็นนิติบุคคล
   (๑)	สำานเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	วัตถุประสงค์	และผู้มีอำานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม(นายทะเบียนออกให้ไม่เกินสามเดือนนับถึงวันที่ยื่นขออนุญาต)

๗	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		กำาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำารายงาน 
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์	วิธีการ	ระเบียบปฏิบัติ	และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 สิ่งแวดล้อม	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๒
๘	 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	๖	ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารเว้นแต่มีการเปลี่ยนการใช้อาคารท่ีพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์มาเป็นโรงแรมซึ่งอาคารโรงแรม
เป็นอาคารควบคุมการใช้	ตามมาตรา	๓๒	แห่ง	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	จึงต้องขอเปลี่ยน
การใช้อาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่	๑๐	ออกตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	คือจะต้องมี	
อ.	๕	หรือ	อ.	๖	มาประกอบการพิจารณาอนุญาต
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

(Ú) Àπ—ß ◊Õ·µàßµ—ÈßºŸâ·∑ππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ÷́ËßµâÕß‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π
π‘µ‘∫ÿ§§≈ (°√≥’¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâÕ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™à°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—ππ‘µ‘∫ÿ§§≈‡ªìπºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ)

(Û)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π (°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡·∑ππ‘µ‘∫ÿ§§≈)
(Ù) ‡Õ° “√‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ (Û)-(ı)

¢—ÈπµÕπ°“√æ‘®“√≥“
Ò. µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ µ“¡¡“µ√“ Òˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜

¥—ßπ’È
(Ò) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
(Ú) ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“À√◊Õ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
(Û) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬
(Ù) ‰¡à‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂
(ı) ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ëà ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥

∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…
(ˆ) ‰¡à‡§¬µâÕß§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥«à“‡ªìπºŸâ°√–∑”º‘¥„π§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ»ª√–¡«≈

°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ §«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ §«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√
ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° À√◊Õ§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡
°“√§â“ª√–‡«≥’

(˜) ‰¡à‡ªìπºŸâÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∂Ÿ° —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ
(¯) ‰¡à‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ‚¥¬‡ÀµÿÕ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™à‡Àµÿ

µ“¡ (ˆ) ·µà‡«≈“‰¥â≈à«ßæâπ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ªï
∂â“ºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπÀâ“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈ ºŸâ‡ªìπÀÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√ ºŸâ®—¥°“√À√◊Õ

ºŸâ·∑π¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈π—ÈπµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡ (Ò) ∂÷ß (¯) ·≈–µâÕß‰¡à‡§¬‡ªìπ
Àÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√ ºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâ·∑π¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë‡§¬∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µµ“¡ (¯)

Ú. µ√«® Õ∫Õ“§“√·≈– ∂“π∑’Ëµ—Èß
µ√«® Õ∫Õ“§“√·≈– ∂“π∑’Ëµ—Èß ¢π“¥ ≈—°…≥–  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«° À√◊Õ¡“µ√∞“π

°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß‚√ß·√¡·µà≈–ª√–‡¿∑‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å°Æ°√–∑√«ß ÷́ËßÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÛ
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ √«¡∂÷ßµ√«® Õ∫°√√¡ ‘∑∏‘ÏÀ√◊Õ ‘∑∏‘§√Õ∫§√Õß„π∑’Ë¥‘π·≈–
Õ“§“√∑’Ë„™â‡ªìπ‚√ß·√¡ °≈à“«§◊ÕµâÕß‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢ÕßºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘
§√Õ∫§√ÕßÀ√◊Õ„™âª√–‚¬™πå∑’Ë¥‘π·≈–Õ“§“√¥—ß°≈à“« ‡™àπ  ‘∑∏‘„π°“√‡™à“ °“√¬‘π¬Õ¡„Àâ„™âª√–‚¬™πå
„π∑’Ë¥‘π·≈–Õ“§“√‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ‡ªìπµâπ °√≥’∑’Ë¥‘π·≈–Õ“§“√¡’ºŸâ∂◊Õ°√√¡ ‘∑∏‘Ï√à«¡°—πÀ≈“¬§π
µâÕß‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°ºŸâ∂◊Õ°√√¡ ‘∑∏‘Ï√à«¡°—π∑ÿ°§π ´÷ËßÀ≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫Õ“§“√·≈–
 ∂“π∑’Ëµ—Èß √ÿª‰¥â ¥—ßπ’È ˘

˘ √“¬≈–‡Õ’¬¥¥Ÿ‰¥â®“°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ æ.».ÚııÒ

Úˆ Ú˜



กฎหมายโรงแรม 245

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง
       ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß
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Ú.Ò  ∂“π∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß·√¡
(Ò) °√≥’Õ“§“√µ—ÈßÕ¬Ÿà„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√„™â∫—ß§—∫

µâÕß¡’À≈—°∞“π· ¥ß«à“‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ„™âÕ“§“√‡ªìπ‚√ß·√¡ (Õ. ı À√◊Õ Õ. ˆ) À√◊Õ¡’„∫√—∫√Õß°“√µ√«® Õ∫
 ¿“æÕ“§“√ (√. Ò) µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√‡«âπ·µàÕ“§“√∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬‡ª≈’Ë¬π‡ªìπÕ“§“√
‚√ß·√¡®–µâÕß¡’À≈—°∞“π°“√‡ª≈’Ë¬π°“√„™âÕ“§“√§◊Õ Õ.5 À√◊Õ Õ.6 ¡“¬◊Ëπª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¢ÕÕπÿ≠“µ

(Ú) °√≥’Õ“§“√µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë∑’Ë‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√„™â∫—ß§—∫
µâÕß¡’„∫√—∫√Õß°“√µ√«® Õ∫ ¿“æÕ“§“√«à“¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·¢Áß·√ß·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
ª√–°Õ∫«‘™“™’æ«‘»«°√√¡§«∫§ÿ¡À√◊ÕºŸấ ÷Ëß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ ∂“ªíµ¬°√√¡§«∫§ÿ¡µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√π—Èπ ·≈–ºà“π°“√µ√«®æ‘®“√≥“¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬®“°π“¬∑–‡∫’¬π«à“‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–
‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ ÒÒ ∂÷ß¢âÕ Ò˜ ·Ààß°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ

(Û) µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑”‡≈∑’Ë‡À¡“– ¡ ‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ·≈–Õπ“¡—¬¢ÕßºŸâæ—°·≈–
¡’°“√§¡π“§¡ –¥«°·≈–ª≈Õ¥¿—¬

(Ù) ‡ âπ∑“ß‡¢â“ÕÕ°‚√ß·√¡µâÕß‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“¥â“π°“√®√“®√
(ı) „π°√≥’∑’Ë„™âæ◊Èπ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡„πÕ“§“√‡¥’¬«°—π°—∫°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊Ëπ

µâÕß·∫àß ∂“π∑’Ë„Àâ™—¥‡®π ·≈–°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊ËπµâÕß‰¡à àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
(ˆ) ‰¡àµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥À√◊Õ„°≈â‡§’¬ß°—∫‚∫√“≥ ∂“π »“ π ∂“πÀ√◊Õ ∂“πÕ—π‡ªìπ

∑’Ë‡§“√æ„π∑“ß»“ π“ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ„¥Õ—π®–∑”„Àâ‡°‘¥∑—»π’¬¿“æ∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡ °√–∑∫µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß
·≈–°“√¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õß ∂“π∑’Ë¥—ß°≈à“« À√◊Õ®–∑”„Àâ¢—¥µàÕ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ

Ú.Ú °“√∫√‘°“√·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°  ”À√—∫ºŸâæ—°Õ¬à“ßπâÕ¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò)  ∂“π∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
(Ú) ‚∑√»—æ∑åÀ√◊Õ√–∫∫°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°‚√ß·√¡‚¥¬®–®—¥

„Àâ¡’‡©æ“–¿“¬πÕ°ÀâÕßæ—°°Á‰¥â ·µàµâÕß¡’®”π«π‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„Àâ∫√‘°“√·°àºŸâæ—°
(Û) °“√ª∞¡æ¬“∫“≈‡∫◊ÈÕßµâπ·≈–°“√ àßµàÕºŸâªÉ«¬‰ª¬—ß ∂“πæ¬“∫“≈„°≈â‡§’¬ß
(Ù) √–∫∫√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ßµ≈Õ¥¬’Ë ‘∫ ’Ë™—Ë«‚¡ß
(ı) µâÕß®—¥„Àâ¡’ÀâÕßπÈ”·≈–ÀâÕß â«¡„π à«π∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ “∏“√≥–‚¥¬®—¥·¬° à«π

 ”À√—∫™“¬·≈–À≠‘ß ·≈–µâÕß√—°…“§«“¡ –Õ“¥Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
‚¥¬°”Àπ¥„Àâ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Ò ·≈–ª√–‡¿∑ Ú µâÕß¡’ÀâÕßπÈ”∑’Ë∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫ºŸâ‡¢â“æ—°  à«π‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Û ·≈–ª√–‡¿∑ Ù µâÕß¡’ÀâÕßπÈ”·≈–ÀâÕß â«¡∑’Ë
∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–„πÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß

(ˆ) ™àÕß∑“ß‡¥‘π„πÕ“§“√‚√ß·√¡µâÕß¡’§«“¡°«â“ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.ı µ“√“ß‡¡µ√
Ú.Û ÀâÕßæ—°

(Ò) ®”π«πÀâÕßæ—° „π‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Ò ¡’‰¥â‰¡à‡°‘π ı ÀâÕß
(Ú) æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬„πÀâÕßæ—°¢Õß‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Ò ·≈– Ú µâÕß¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“

¯ µ“√“ß‡¡µ√ ‰¡à√«¡ÀâÕßπÈ” ÀâÕß â«¡·≈–√–‡∫’¬ßÀâÕßæ—°  ”À√—∫‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Û ·≈–ª√–‡¿∑ Ù
µâÕß¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’ËÀâÕßæ—°‰¡àπâÕ¬°«à“ ÒÙ µ“√“ß‡¡µ√ ‰¡à√«¡ÀâÕßπÈ” ÀâÕß â«¡·≈–√–‡∫’¬ßÀâÕßæ—°

Ú˜Ú¯

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคารเเว้นแต่อาคารที่อยู่อาศัยเปลี่ยนเป็นอาคารโรงแรมจะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนการใช้อาคารคือ												
อ.	๕	หรือ	อ.	๖	มายื่นประกอบการพิจารณาขออนุญาต
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(Û) ÀâÕßæ—°µâÕß‰¡à¡’√Ÿª·∫∫∑“ß ∂“ªíµ¬°√√¡∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ§≈â“¬ À√◊Õ
¡ÿàßÀ¡“¬„Àâ‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ§≈â“¬°—∫»“ π ∂“πÀ√◊Õ ∂“πÕ—π‡ªìπ∑’Ë‡§“√æ„π∑“ß»“ π“

(Ù) ÀâÕßæ—°µâÕß¡’‡≈¢∑’Ëª√–®”ÀâÕßæ—°°”°—∫‰«â∑ÿ°ÀâÕß‡ªìπµ—«‡≈¢Õ“√∫‘°‚¥¬„Àâ· ¥ß‰« â
∫√‘‡«≥¥â“πÀπâ“ÀâÕßæ—°∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π ·≈–°√≥’∑’Ë‚√ß·√¡„¥¡’À≈“¬Õ“§“√ ‡≈¢∑’Ë
ª√–®”ÀâÕßæ—°·µà≈–Õ“§“√µâÕß‰¡à´È”°—π

(ı) ª√–µŸÀâÕßæ—°„Àâ¡’™àÕß À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë “¡“√∂¡Õß®“°¿“¬„π Ÿà¿“¬πÕ°ÀâÕßæ—°‰¥ â
·≈–¡’°≈ÕπÀ√◊ÕÕÿª°√≥åÕ◊Ëπ∑’Ë “¡“√∂≈ÁÕ°®“°¿“¬„πÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß

Ú.Ù  ∂“π∑’Ë®Õ¥√∂ °ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡¡‘‰¥â°”Àπ¥∫—ß§—∫„Àâ‚√ß·√¡µâÕß¡’ ∂“π∑’Ë®Õ¥√∂‰«â
¥—ß‡™àπ∑’Ë‡§¬°”Àπ¥‰«â„π§” —Ëß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ∑’Ë ÙˆÛ/ÚıÙı ≈ß«—π∑’Ë Ò¯ ∏—π«“§¡ ÚıÙı ‡æ’¬ß·µà
°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢«à“  ∂“π∑’Ë®Õ¥√∂∑’ËÕ¬Ÿàµ‘¥ÀâÕßæ—°µâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–¡‘¥™‘¥·≈–µâÕß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ√∂
∑’Ë®Õ¥Õ¬Ÿà‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—πªí≠À“Õ“™≠“°√√¡·≈–°“√¡—Ë« ÿ¡‡æ◊ËÕ°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“¢÷Èπ„π‚√ß·√¡

Ú.ı ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∫√‘°“√ ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Û ·≈–ª√–‡¿∑ Ù ∑’Ë¡’ÀâÕßæ—°
‰¡à‡°‘π ¯ ÀâÕß Àâ“¡¡‘„Àâ¡’ ∂“π∫√‘°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“π∫√‘°“√ ‡«âπ·µà

(Ò) ‚√ß·√¡∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ≠“µ„Àâµ—Èß ∂“π∫√‘°“√
(Ú) ‚√ß·√¡∑’Ëµ—ÈßÕ¬ŸàπÕ°‡¢µæ◊Èπ∑’Ë‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ≠“µ„Àâµ—Èß ∂“π∫√‘°“√À√◊Õ‚√ß·√¡

∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ëß¥Õπÿ≠“µ„Àâµ—Èß ∂“π∫√‘°“√´÷Ëß¡’ ∂“π∫√‘°“√µ“¡¡“µ√“ Û (ı) Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
 ∂“π∫√‘°“√ æ.». Úı˘ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“π∫√‘°“√ (©∫—∫∑’Ë Ù) æ.». ÚıÙˆ

(Û) ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Û ·≈–ª√–‡¿∑ Ù ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‚¥¬‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
Õ¬Ÿà°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

(Ù) ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Û ·≈–ª√–‡¿∑ Ù ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
Õ¬Ÿà°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ ·µà¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„πÀπ÷Ëßªï
π—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

Û. ¢—ÈπµÕπ°“√æ‘®“√≥“¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π
‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫º≈°“√µ√«® Õ∫§√∫∂â«π‡®â“Àπâ“∑’Ë√«∫√«¡‡Õ° “√À≈—°∞“πæ√âÕ¡§«“¡‡ÀÁπ

‡ πÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π ·≈–„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ‰¡àÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
æ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ∑√“∫¿“¬„π Û «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫º≈°“√æ‘®“√≥“®“°Àπà«¬ß“π
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ÒÒ

Ò ¡“µ√“ Û ç ∂“π∫√‘°“√é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π∑’Ë∑’Ëµ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√‚¥¬À«—ßª√–‚¬™πå„π∑“ß°“√§â“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(ı)  ∂“π∑’Ë∑’Ë∑’Ë¡’Õ“À“√  ÿ√“ À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡Õ¬à“ßÕ◊Ëπ®”Àπà“¬ ‚¥¬®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ß¥πµ√’À√◊Õ°“√· ¥ßÕ◊Ëπ„¥

‡æ◊ËÕ°“√∫—π‡∑‘ß ´÷Ëß‡ªî¥∑”°“√À≈—ß‡«≈“ ÚÙ. π“Ãî°“
ÒÒ ¡“µ√“ Ò¯ π“¬∑–‡∫’¬π®–ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ„Àâ·°àºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‰¥â ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ«à“ ∂“π∑’Ëµ—Èß ¢π“¥ ≈—°…≥–  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

À√◊Õ¡“µ√∞“π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß‚√ß·√¡·µà≈–ª√–‡¿∑‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ÒÛ
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ‰¡àÕÕ°„∫Õπÿ≠“µæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈„ÀâºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ∑√“∫

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫º≈°“√æ‘®“√≥“®“°Àπà«¬ß“πµ“¡¡“µ√“ Ò˜

Ú¯ Ú˘
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¢âÕ¬°‡«âπ ”À√—∫‚√ß·√¡∑’Ëª√–°Õ∫°“√‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
∫∑‡©æ“–°“≈¢Õß°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡

æ.». ÚııÒ ‰¥â°”Àπ¥„ÀâºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß·√¡∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫Õπÿ≠“µÕ¬Ÿà°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’Ë ÚÛ æƒ…¿“§¡
ÚııÒ À“°‰¥â¡“¬◊Ëπ¢ÕÕπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„πÀπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ß
¥—ß°≈à“«¡’º≈∫—ß§—∫„™â (¿“¬„π«—π∑’Ë ÚÚ æƒ…¿“§¡ ÚııÚ) ®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπÀ≈—°‡°≥±å∫“ßª√–°“√
‡™àπ

(Ò) À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ëµ—Èß∑’ËÀâ“¡¡‘„Àâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥À√◊Õ„°≈â‡§’¬ß°—∫‚∫√“≥ ∂“π
»“ π ∂“πÀ√◊Õ ∂“πÕ—π‡ªìπ∑’Ë‡§“√æ„π∑“ß»“ π“ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ„¥ µ“¡¢âÕ Û (Ù)

(Ú) À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ÀâÕßπÈ” ÀâÕß â«¡∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ “∏“√≥– ∑’ËµâÕß®—¥·¬° à«π ”À√—∫
™“¬·≈–À≠‘ßµ“¡¢âÕ ı

(Û) À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫¢π“¥∑“ß‡¥‘π„πÕ“§“√∑’ËµâÕß¡’¢π“¥°«â“ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.ı ‡¡µ√
µ“¡¢âÕ ÒÙ  ”À√—∫Õ“§“√‚√ß·√¡∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë∑’Ë‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√„™â∫—ß§—∫

(Ù) À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫¢π“¥¢ÕßÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß µâÕß¡’æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬‰¡àπâÕ¬°«à“ ̄  µ“√“ß‡¡µ√
‰¡à√«¡ÀâÕßπÈ” ÀâÕß â«¡·≈–√–‡∫’¬ßÀâÕßæ—°µ“¡¢âÕ Ò¯ (Ú) ·≈–¢âÕ Ò˘ (Ò)

(ı) À≈—°‡°≥±å¢âÕÀâ“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√Àâ“¡¡‘„Àâ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑ Û ·≈–ª√–‡¿∑ Ù ∑’Ë¡’ÀâÕßæ—°
‰¡à‡°‘π ¯ ÀâÕß Àâ“¡¡’ ∂“π∫√‘°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“π∫√‘°“√µ“¡¢âÕ Ú (Û)

À“°¡‘‰¥â¡“¬◊Ëπ¿“¬°”Àπ¥√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«®–¡’§«“¡º‘¥∞“πª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‚¥¬
‰¡à‰¥â√—∫Õπÿ≠“µµâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π ÕßÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ ·≈–
ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ßΩÉ“ΩóπÕ¬Ÿà

„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ „Àâ„™â·∫∫ (√.√. Ú)

·π∫∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥·∫∫§”¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ §”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
§”¢Õ‚Õπ/√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ §”¢ÕÀ√◊Õ°“√·®âß§«“¡ª√– ß§å∑—Ë«‰ª ·≈–„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ≈ß«—π∑’Ë ÚÚ °—π¬“¬π Úıı

‚¥¬°”Àπ¥„Àâ„∫Õπÿ≠“µ©∫—∫Àπ÷Ëß„Àâ„™â°—∫‚√ß·√¡∑’Ë√–∫ÿ™◊ËÕ‰«â„π„∫Õπÿ≠“µ‡∑à“π—Èπ ®–¬â“¬À√◊Õ
π”‰ª„™â°—∫Õ“§“√‚√ß·√¡Õ◊ËππÕ°®“°∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ‰¡à‰¥â ·≈–„Àâ¡’Õ“¬ÿ ı ªï π—∫·µà«—π∑’ËÕÕ°„∫Õπÿ≠“µÒÚ

°“√π—∫Õ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ‡√‘Ë¡π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬πÕπÿ≠“µ À√◊ÕÀ“°‡ªìπ°“√µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
„Àâπ—∫µàÕ®“°„∫Õπÿ≠“µ‡¥‘¡

°“√µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
°“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ „Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ°àÕπ«—π∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ ‡¡◊ËÕ‰¥â¬◊Ëπ§”¢Õ·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“

ºŸâ¬◊Ëπ§”¢ÕÕ¬Ÿà„π∞“π–ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ®π°«à“π“¬∑–‡∫’¬π®–¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ„ÀâµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µÒÛ

ÒÚ ¡“µ√“ Ò˘ „∫Õπÿ≠“µ©∫—∫Àπ÷Ëß„Àâ„™â°—∫‚√ß·√¡∑’Ë√–∫ÿ™◊ËÕ‰«â„π„∫Õπÿ≠“µ‡∑à“π—Èπ ·≈–„Àâ¡’Õ“¬ÿÀâ“ªïπ—∫·µà«—π∑’ËÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
ÒÛ ¡“µ√“ ÚÒ °“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ „Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ°àÕπ«—π∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ ‡¡◊ËÕ‰¥â¬◊Ëπ§”¢Õ·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ¬◊Ëπ§”¢ÕÕ¬Ÿà„π∞“π–

ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ ®π°«à“®–¡’§” —Ëß∑’Ë ÿ¥‰¡àÕπÿ≠“µ„ÀâµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ

Ú˘Û
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∂â“º≈°“√µ√«® Õ∫ª√“°Ø«à“‚√ß·√¡¡’≈—°…≥–∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕÕ“¬ÿ
„∫Õπÿ≠“µ„Àâ À“°¡’°√≥’∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß„Àâ·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕß‚¥¬°”Àπ¥√–¬–‡«≈“„Àâ™—¥‡®π
‡¡◊ËÕ·°â‰¢·≈â«„ÀâµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ‰¥â À“°·°â‰¢¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥„Àâ¡’§” —Ëß
‰¡àµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ

°√≥’¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ‰¡à∑—π°”Àπ¥‡«≈“°àÕπ„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ À“°‰¥â¡“¬◊Ëπ
¿“¬„π ˆ «—π π—∫·µà«—π∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ „Àâ∂◊Õ«à“‰¥â¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
·≈–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡√–À«à“ßπ—Èπ „Àâ∂◊Õ‡ ¡◊Õπ«à“‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ
‚¥¬‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πÕπÿ≠“µ®–µâÕß‡ ’¬§à“ª√—∫‡æ‘Ë¡Õ’°√âÕ¬≈– Ú ¢Õß§à“∏√√¡‡π’¬¡µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
À“°¡‘‰¥â¡“¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ ˆ «—ππ—∫·µà«—π∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ ‘ÈπÕ“¬ÿ µâÕß¬◊Ëπ§”¢Õ
Õπÿ≠“µ„À¡à (¡“µ√“ ÚÒ)

°“√‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ
„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ‡ªìπ ‘∑∏‘‡©æ“–µ—«¢ÕßºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ‡æ√“–°“√Õπÿ≠“µ

µâÕßæ‘®“√≥“∂÷ß§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ‡ªìπ‡©æ“–√“¬ ·µà‡π◊ËÕß®“°¡’°ÆÀ¡“¬
∫—≠≠—µ‘„π‡√◊ËÕß°“√‚Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“– „Àâ “¡“√∂‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ·°à
∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ ‰¥â ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°π“¬∑–‡∫’¬π
¥—ßπ—Èπ À“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µâÕß°“√‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ·°àºŸâ„¥ °Á “¡“√∂¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π‰¥â
°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâ√—∫‚Õπ °Á„Àâ¥”‡π‘π°“√‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫°“√µ√«® Õ∫
§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ„À¡à

°“√√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ°√≥’ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µ“¬
πÕ°®“°°“√‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ„π°√≥’ª°µ‘∑“ß∏ÿ√°‘®·≈â« °ÆÀ¡“¬¬—ß‰¥â°”Àπ¥„Àâ°“√ª√–°Õ∫

∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ “¡“√∂ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‰¥âµàÕ‡π◊ËÕß·¡â°√≥’ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∂÷ß·°à§«“¡µ“¬ À“°∑“¬“∑
¡’§«“¡ª√– ß§å®–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µàÕ‰ª °Á„ÀâºŸâ®—¥°“√¡√¥°À√◊Õ∑“¬“∑ ´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’
≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ À√◊Õ „π°√≥’∑’Ë¡’∑“¬“∑À≈“¬§π„Àâ∑“¬“∑µ°≈ß°—π µ—Èß∑“¬“∑§πÀπ÷Ëß
´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ
¿“¬„π Ò¯ «—π π—∫·µà«—π∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µ“¬ À“°∑“¬“∑‰¡àª√– ß§å®–ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
µàÕ‰ª‚¥¬‰¡à¬◊Ëπ§”¢Õ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ „Àâ„∫Õπÿ≠“µπ—Èπ ‘ÈπÕ“¬ÿ≈ßπ—∫·µà«—π∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡∂÷ß·°à§«“¡µ“¬

∂â“º≈°“√µ√«® Õ∫ª√“°Ø«à“ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕπÿ≠“µ·°àºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ °“√Õπÿ≠“µ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∫—π∑÷°°“√Õπÿ≠“µ‰«â¥â“πÀ≈—ß„∫Õπÿ≠“µ

„π√–À«à“ß√–¬–‡«≈“¢Õ√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ „Àâ∑“¬“∑À√◊ÕºŸâ®—¥°“√¡√¥° ´÷Ëß‡ªìπºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ
√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ ‡¢â“ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‚¥¬¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‡ ¡◊ÕπºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡ ∑—Èßπ’È ®π°«à“π“¬∑–‡∫’¬π®–¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ
(°“√√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ°√≥’π’È πÕ°®“°µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢ÕßºŸâ√—∫‚Õπ ∑“¬“∑
À√◊ÕºŸâ®—¥°“√¡√¥°·≈â« §«√µ√«® Õ∫À≈—°∞“π°“√‡ªìπ∑“¬“∑ ∫—π∑÷°µ°≈ß„Àâ∑“¬“∑ºŸâ„¥ºŸâÀπ÷Ëß‡ªìπ
ºŸâ√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ §” —Ëß»“≈À√◊Õ§”æ‘æ“°…“»“≈¥â«¬)

Û ÛÒ

ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ผู้ขออนุญาต
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

°“√‡≈‘°ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ª√– ß§å®–‡≈‘°°‘®°“√„π√–À«à“ßÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‡¡◊ËÕ„∫Õπÿ≠“µ

À¡¥Õ“¬ÿ ®–µâÕß·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ Òı «—π ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
æ‘®“√≥“·≈–¡’§” —Ëß«à“®–§«√Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°‰¥â‡¡◊ËÕ„¥ ¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–«‘∏’°“√Õ¬à“ß„¥ ∑—Èßπ’È „Àâæ‘®“√≥“
∂÷ßª√–‚¬™πå·≈– à«π‰¥â‡ ’¬¢ÕßºŸâæ—°‡ªìπÀ≈—° (¡“µ√“ Ú˜) ¥—ßπ—Èπ °“√∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π®–Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°
°‘®°“√°ÁµâÕßæ‘®“√≥“‰ª„π∑“ß§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ‡¢â“æ—°‡ªìπÀ≈—° ‡™àπ Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°‰¥â‚¥¬µâÕß«“ß‡ß◊ËÕπ‰¢
„ÀâµâÕß®—¥À“∑’Ëæ—°∑’Ë¡’¡“µ√∞“π„°≈â‡§’¬ß°—π„Àâ·°àºŸâ‡¢â“æ—° ºŸâ∑’Ë ”√ÕßÀâÕßæ—°‰«â À√◊Õ°“√§◊π‡ß‘π§à“∑’Ëæ—°
‡ªìπµâπ

°“√Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°°‘®°“√„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π‡√’¬°§◊π„∫Õπÿ≠“µ·≈–®”Àπà“¬ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬π¥â«¬

°“√¥”‡π‘π°“√∑’ËµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ¡“µ√“ ÚÚ ‰¥â°”Àπ¥„ÀâºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕºŸâª√–°Õ∫

∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
®“°π“¬∑–‡∫’¬π°àÕπ

(Ò) ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßª√–‡¿∑‚√ß·√¡ (ª√–‡¿∑¢Õß‚√ß·√¡‡ªìπ‰ªµ“¡°Æ°√–∑√«ß´÷ËßÕÕ°
µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÛ)

(Ú) ‡æ‘Ë¡À√◊Õ≈¥®”π«πÀâÕßæ—°„π‚√ß·√¡Õ—π¡’º≈°√–∑∫∂÷ß‚§√ß √â“ß¢Õß‚√ß·√¡ (À“°‡æ‘Ë¡
À√◊Õ≈¥ÀâÕßæ—°∑’Ë‰¡à¡’º≈°√–∑∫∂÷ß‚§√ß √â“ß¢Õß‚√ß·√¡°Á‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π·µàµâÕß·®âß
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫‡æ◊ËÕ§‘¥§”π«≥§à“∏√√¡‡π’¬¡√“¬ªï À√◊Õ§à“∏√√¡‡π’¬¡ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ́ ÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫
‚¥¬§”π«≥®“°®”π«πÀâÕßæ—°)

(Û) ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‚√ß·√¡ (¥ŸÀ≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π¡“µ√“ Ú)

„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
„π°√≥’∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬„π “√– ”§—≠ „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¬◊Ëπ§”¢Õ

√—∫„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ®“°π“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π Û «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫∑√“∫°“√ Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬
¥—ß°≈à“«´÷ËßµâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ÕÕ°„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ ‡ªìπ‡ß‘π Ú ∫“∑ À“°‰¡à¬◊Ëπ¢Õ„∫·∑π
„∫Õπÿ≠“µ¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«®–µâÕß‡ ’¬§à“ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ—Èß·µàÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑∂÷ßÀâ“À¡◊Ëπ∫“∑

°“√∫√‘À“√®—¥°“√‚√ß·√¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ‰¥â°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√®—¥°“√‚√ß·√¡

·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–ºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡ªìπ‰ª¥â«¬
§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢Õß°ÆÀ¡“¬

ÛÒÛÚ
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ºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡
„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ·µàßµ—ÈßºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡§πÀπ÷Ëß À√◊ÕÕ“®·µàßµ—Èßµπ‡Õß‡ªìπºŸâ®—¥°“√

°Á‰¥â ´÷ËßµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ ·≈–·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫µ“¡·∫∫
∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ÒÙ ‚¥¬ºŸâ·®âß (ºŸâ®—¥°“√) µâÕß¡“¥â«¬µπ‡Õß ‡æ◊ËÕæ‘¡æå≈“¬π‘È«¡◊Õµ√«® Õ∫ª√–«—µ‘≈—°…≥–
µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ (ı) ·≈– (ˆ) æ√âÕ¡‡Õ° “√À≈—°∞“πª√–°Õ∫°“√·®âß ¥—ßπ’È

(Ò)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π ®”π«π Ò ©∫—∫
(Ú)  ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π ®”π«π Ò ©∫—∫
(Û) √Ÿª∂à“¬ ¢π“¥ ˆx¯ ´.¡. ®”π«π Ú √Ÿª
(Ù) Àπ—ß ◊Õ·µàßµ—Èß®“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡„Àâ‡ªìπºŸâ®—¥°“√‚√ß·√¡ ®”π«π Ò ©∫—∫
(ı) „∫√—∫√Õß·æ∑¬å∑’Ë√—∫√Õß«à“‰¡à‡ªìπ‚√§æ‘… ÿ√“‡√◊ÈÕ√—ß µ‘¥¬“‡ æµ‘¥„Àâ‚∑… ‰¡à‡ªìπºŸâ«‘°≈®√‘µ

À√◊Õ®‘µøíòπ‡øóÕπ‰¡à ¡ª√–°Õ∫ µ“¡¡“µ√“ ÛÛ (Û) ·≈– (Ù) ®”π«π Ò ©∫—∫
°√≥’ºŸâ®—¥°“√‡ªìπ∫ÿ§§≈µà“ß¥â“« „Àâ„™â ”‡π“Àπ—ß ◊Õ‡¥‘π∑“ß À√◊Õ ”‡π“„∫ ”§—≠ª√–®”§πµà“ß¥â“«

·≈â«·µà°√≥’ ·∑π ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π ·≈–„Àâ·π∫ ”‡π“„∫Õπÿ≠“µ∑”ß“π (Work permit)
‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°∞“πª√–°Õ∫æ‘®“√≥“¥â«¬

‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«® Õ∫À≈—°∞“π°“√·®âß∂Ÿ°µâÕß·≈â« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°„∫√—∫·®âßµ“¡·∫∫
∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°∞“π°“√·®âß„Àâ·°àºŸâπ—Èπ ¿“¬„π«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß·≈–„ÀâºŸâ·®âß‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâ®—¥°“√
‰¥âµ—Èß·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫„∫√—∫·®âß‡ªìπµâπ‰ª „π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬πµ√«®æ∫„π¿“¬À≈—ß«à“ºŸâ·®âß‰¥â·®âß¢âÕ¡Ÿ≈
À√◊Õ¬◊Ëπ‡Õ° “√‰«â‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à§√∫∂â«πµ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥‰«â „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß„ÀâºŸâ·®âß
¥”‡π‘π°“√·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ§√∫∂â«π¿“¬„π ˜ «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß¥—ß°≈à“«

°“√·µàßµ—ÈßºŸâ®—¥°“√·∑π
°√≥’ºŸâ®—¥°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß®“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–‰¥â√—∫„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√

®“°π“¬∑–‡∫’¬π·≈â«‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â À√◊Õæâπ®“°µ”·Àπàß ®–µâÕß¡’°“√µ—ÈßºŸâ®—¥°“√·∑π
µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßπ’È (¡“µ√“ ÛÚ)

(Ò) „π°√≥’∑’ËºŸâ®—¥°“√‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â‡°‘π ̃  «—π „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊Õ
∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ ∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√
¡Õ∫À¡“¬‡ªìπºŸâ®—¥°“√·∑π‰¥â‰¡à‡°‘π ˘ «—π ·≈–„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫
¿“¬„π Û «—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‡¢â“¥”‡π‘π°“√·∑πºŸâ®—¥°“√·∑π¥—ß°≈à“«¡’Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‡™àπ‡¥’¬«°—∫
ºŸâ®—¥°“√

ÒÙ Àπ—ß ◊Õ°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ¥à«π∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë ¡∑ Û˜.Ò/« ˘Û˘ ≈ß«—π∑’Ë ÒÚ æƒ…¿“§¡ ÚıÙ¯

ÛÚ ÛÛ
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(Ú) „π°√≥’∑’ËºŸâ®—¥°“√æâπ®“°Àπâ“∑’Ë „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈§πÀπ÷Ëß‡ªìπ
ºŸâ®—¥°“√·∑π·≈–„ÀâºŸâ®—¥°“√∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èßπ—Èπ·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫ ¬°‡«âπ„π°√≥’∑’ËºŸâπ—Èπ‰¥â‡§¬·®âß
°“√‡ªìπºŸâ®—¥°“√‰«â·≈â« „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·®âß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßºŸâ®—¥°“√„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È „π°√≥’∑’Ë‰¡àÕ“®·µàßµ—ÈßºŸâ®—¥°“√‰¥â¿“¬„π ̃  «—π
π—∫·µà«—π∑’ËºŸâ®—¥°“√‡¥‘¡æâπ®“°Àπâ“∑’Ë „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’
≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÛÛ ∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√¡Õ∫À¡“¬‡ªìπºŸâ®—¥°“√·∑π‰¥â
‰¡à‡°‘π ˘ «—π „π°√≥’‡™àπ«à“π’È„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫¿“¬„π Û «—π
π—∫·µà«—π∑’Ë‡¢â“¥”‡π‘π°“√·∑π

Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–ºŸâ®—¥°“√
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¡’¡“µ√∞“π ·≈–‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡

®÷ß°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–ºŸâ®—¥°“√‰«â ¥—ßπ’È (¡“µ√“ ÛÙ )
(Ò) ®—¥„Àâ¡’ªÑ“¬™◊ËÕ‚√ß·√¡µ“¡¡“µ√“ Ú µ‘¥‰«âÀπâ“‚√ß·√¡
(Ú) ®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ß„∫Õπÿ≠“µ‰«â„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπ‰¥âßà“¬„π‚√ß·√¡
(Û) ®—¥„Àâ¡’‡≈¢∑’Ëª√–®”ÀâÕßæ—°µ‘¥‰«â∑’ËÀπâ“ÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß À¡“¬‡≈¢ÀâÕßæ—°π—ÈπµâÕß‡ªìπ

µ—«‡≈¢Õ“√∫‘°‚¥¬„Àâ· ¥ß‰«â∫√‘‡«≥¥â“πÀπâ“ÀâÕßæ—°∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–„π°√≥’∑’Ë‚√ß·√¡
¡’À≈“¬Õ“§“√‡≈¢∑’Ëª√–®”ÀâÕßæ—°·µà≈–Õ“§“√µâÕß‰¡à´È”°—π Òı

(Ù) ®—¥„Àâ¡’‡Õ° “√· ¥ßÕ—µ√“§à“∑’Ëæ—°‰«â„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπ‰¥âßà“¬„π‚√ß·√¡
(ı) ®—¥„Àâ¡’·ºπº—ß· ¥ß∑“ßÀπ’‰ø‰«â„π·µà≈–™—Èπ¢Õß‚√ß·√¡·≈–ÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß ·≈–ªÑ“¬

∑“ßÕÕ°©ÿ°‡©‘π‰«â„π·µà≈–™—Èπ¢Õß‚√ß·√¡
(ˆ) ®—¥„Àâ¡’‡Õ° “√¢âÕ®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥µ“¡∑’Ë¡“µ√“ ˆ˜ı ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–

æ“≥‘™¬å∫—≠≠—µ‘µ“¡·∫∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥ Òˆ ‰«â„π‚√ß·√¡·≈–ÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß
(˜) ¥Ÿ·≈√—°…“§«“¡ –Õ“¥¥â“π ÿ¢≈—°…≥–·≈–Õπ“¡—¬¢Õß‚√ß·√¡„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√ “∏“√≥ ÿ¢·≈–§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢
(¯) ¥Ÿ·≈√—°…“ ¿“æ‚√ß·√¡„Àâ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·¢Áß·√ß ·≈–√–∫∫°“√ªÑÕß°—πÕ—§§’¿—¬∑”„Àâ

‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√·≈–§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
(˘) ¥Ÿ·≈√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
(Ò) ¥Ÿ·≈·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫ºŸâæ—°„π°√≥’‡°‘¥Õ—§§’¿—¬ Õÿ∑°¿—¬ À√◊Õ‡°‘¥Õ—πµ√“¬

„¥Ê ¢÷Èπ„π‚√ß·√¡

Òı ¢âÕ ¯ ·Ààß°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑‚√ß·√¡·≈–À≈—°‡°≥±å°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ
Òˆ ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥·∫∫‡Õ° “√· ¥ß¢âÕ®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥µ“¡¡“µ√“ ˆ˜ı

·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å ≈ß«—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚıÙ˘ (√°. ÚıÙ˘ /ıÚ ß/ÒÚÛ/Úı æƒ…¿“§¡ ÚıÙ˘)

ÛÛÛÙ
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°“√®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ºŸâ®—¥°“√
‡π◊ËÕß®“°Àπâ“∑’Ë∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–ºŸâ®—¥°“√ ¡’Àπâ“∑’Ë√à«¡°—ππ—Èπ

°“√ªØ‘∫—µ‘ à«π„À≠à®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘À√◊Õß∫ª√–¡“≥®“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ
ºŸâ®—¥°“√µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫√à«¡°—π„π∑ÿ°°√≥’ ®÷ß‰¥â°”Àπ¥¢âÕ®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ºŸâ®—¥°“√‰«â„π°√≥’∑’Ë°“√
¥”‡π‘π°“√„¥∑’ËºŸâ®—¥°“√µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ À“°ºŸâ®—¥°“√¡’Àπ—ß ◊Õ¢ÕÕπÿ¡—µ‘
·≈â«ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‡æ‘°‡©¬À√◊Õ‰¡à¥”‡π‘π°“√ ºŸâ®—¥°“√‰¡àµâÕß√—∫º‘¥ (¡“µ√“ ÛÙ «√√§ Õß)

Àπâ“∑’Ë‡©æ“–¢ÕßºŸâ®—¥°“√
πÕ°®“°Àπâ“∑’Ë∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„ÀâºŸâ®—¥°“√¡’Àπâ“∑’Ë√à«¡°—∫ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈â«

¬—ß¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√‚√ß·√¡∫“ßª√–°“√∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë‡©æ“–¢ÕßºŸâ®—¥°“√
¥—ßπ’È

°“√®—¥∑”∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
ºŸâ®—¥°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√∫—π∑÷°√“¬°“√µà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫ºŸâæ—°·≈–®”π«πºŸâæ—°„π·µà≈–ÀâÕß≈ß„π

∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√.Û) „π∑—π∑’∑’Ë¡’°“√‡¢â“æ—° ‚¥¬„ÀâºŸâæ—°§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π∫—µ√
∑–‡∫’¬πºŸâæ—° À“°ºŸâæ—°¡’Õ“¬ÿµË”°«à“ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈–‡¢â“æ—°µ“¡≈”æ—ß „ÀâºŸâ®—¥°“√À√◊ÕºŸâ·∑π≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ
°”°—∫‰«â¥â«¬ ·≈–π”‰ª∫—π∑÷°≈ß„π∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Ù) „Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π ÚÙ ™—Ë«‚¡ßÀ≈—ß®“°¡’°“√
≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“æ—° À“°„π«—π∂—¥‰ª√“¬°“√´÷Ëß®–µâÕß∫—π∑÷°≈ß„π∑–‡∫’¬πºŸâæ—°´È”°—∫√“¬°“√«—π°àÕπ„Àâ∫—π∑÷°
√“¬°“√¥—ß°≈à“««à“ ‰¡à¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß (¡“µ√“ Ûı)

°“√∫—π∑÷°√“¬°“√µà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ‡¢â“æ—°≈ß„π∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Û) ·≈–∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
(√.√. Ù) µâÕß∫—π∑÷°∑ÿ°√“¬°“√„Àâ§√∫∂â«π Àâ“¡¡‘„Àâª≈àÕ¬™àÕß«à“ß‰«â‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈ ¡§«√

∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—°„Àâ„™â°√–¥“…·¢Áß ’¢“« ¢π“¥°«â“ß ÒÒ ´¡. ¬“« Òˆ ´¡. ¡’√“¬°“√‡ªìπ
¿“…“‰∑¬µ“¡·∫∫ √.√. Û ´÷Ëß‚√ß·√¡®–æ‘¡æå¢âÕ§«“¡‡ªìπ¿“…“µà“ßª√–‡∑»°”°—∫‰«â„µâÕ—°…√¿“…“‰∑¬
¥â«¬°Á‰¥â∑–‡∫’¬πºŸâ‡¢â“æ—° „Àâ®—¥∑”µ“¡·∫∫ (√.√. Ù) „π°“√∫—π∑÷°√“¬°“√µà“ßÊ „π∑–‡∫’¬πºŸâæ—° À“°¡’°“√
∫—π∑÷°‡ªìπ¿“…“µà“ßª√–‡∑»„ÀâºŸâ®—¥°“√®—¥„Àâ¡’°“√∫—π∑÷°√“¬°“√‡ªìπ¿“…“‰∑¬°”°—∫‰«â¥â«¬ Ò˜

°“√‡°Á∫√—°…“∫—µ√∑–‡∫’¬π·≈–∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
ºŸâ®—¥°“√µâÕß‡°Á∫√—°…“∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Û) ·≈–∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Ù) ‰«â‡ªìπ‡«≈“

Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò ªï ·≈–µâÕß„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ëµ√«® Õ∫‰¥â
„π°√≥’∑’Ë∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Ù) ∑’Ë‡°Á∫√—°…“‰«â„π‚√ß·√¡ Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬ ºŸâ®—¥°“√

µâÕß¥”‡π‘π°“√¢Õ§—¥≈Õ° ”‡π“∑–‡∫’¬πºŸâæ—°π—Èπ®“°π“¬∑–‡∫’¬π¡“‡°Á∫√—°…“‰«â·∑π

Ò˜ ª√–°“»°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—°·≈–∑–‡∫’¬πºŸâæ—°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜
(√°.ÚıÙ¯/¯ıß/ÒÚÚ/ÒÙ °—π¬“¬π ÚıÙ¯)

ÛÙ Ûı

	 	 บัตรทะเบียนผู้พักให้ใช้กระดาษแข็งสีขาว	 ขนาดกว้างไม่เกิน	 ๒๑๐	 มิลลิเมตร	 ยาวไม่เกิน		
๒๙๗	 มิิลลิเมตร	 มีรายการเป็นภาษาไทยตามแบบ	 ร.ร.	 ๒	 ซึ่งโรงแรมจะพิมพ์ข้อความเป็นภาษา															
ต่างประเทศกำากับไว้ใต้อักษรภาษาไทยด้วยก็ได้	ทะเบยีนผูเ้ข้าพกั	ให้จดัทำาตามแบบ	(ร.ร.	๔)	ในการบนัทึก
รายการต่าง	ๆ 	ในทะเบยีนผูพ้กั	หากมีการบนัทกึเป็นภาษาต่างประเทศให้ผูจ้ดัการจดัให้มกีารบนัทึกรายการ
เป็นภาษาไทยกำากับไว้ด้วย๑๗



กฎหมายโรงแรม 253

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง       ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

°“√ àß ”‡π“∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
ºŸâ®—¥°“√µâÕß àß ”‡π“∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Ù) „π·µà≈–«—π‰ª„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑ÿ° —ª¥“Àå

´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π®–ÕÕ°„∫√—∫¡Õ∫„Àâ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π À“°‚√ß·√¡„¥Õ¬ŸàÀà“ß‰°≈À√◊Õ‰¡à “¡“√∂ àß‰¥â
µ“¡°”Àπ¥¥—ß°≈à“« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“°”Àπ¥√–¬–‡«≈“ àß ”‡π“¥—ß°≈à“«·≈â«·®âß„ÀâºŸâ®—¥°“√∑√“∫
(¡“µ√“ Ûˆ)

Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ¢ÕßºŸâ®—¥°“√
πÕ°®“°Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—°·≈–∑–‡∫’¬πºŸâæ—°·≈â« °ÆÀ¡“¬¬—ß‰¥â°”Àπ¥„Àâ

ºŸâ®—¥°“√¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√¥Ÿ·≈·≈–√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¿“¬„π‚√ß·√¡‰«â¥â«¬ (¡“µ√“ Û¯)
(Ò) ¥Ÿ·≈‰¡à„Àâ∫ÿ§§≈„¥À≈∫´àÕπÀ√◊Õ¡—Ë« ÿ¡„π‡¢µ‚√ß·√¡„π≈—°…≥–Õ—π§«√‡™◊ËÕ«à“®–°àÕ

§«“¡‰¡à ß∫¢÷Èπ„π∫â“π‡¡◊Õß À√◊Õ®–¡’°“√°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“¢÷Èπ„π‚√ß·√¡
(Ú) ·®âß„Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ëµ”√«®∑âÕß∑’Ë∑√“∫‚¥¬∑—π∑’ „π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ

Õ—π§«√ ß —¬«à“Õ“®¡’À√◊Õ‰¥â¡’°“√À≈∫ à́ÕπÀ√◊Õ¡—Ë« ÿ¡À√◊Õ°“√°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“¢÷Èπ„π‚√ß·√¡µ“¡ (Ò)

‡ÀµÿªØ‘‡ ∏‰¡à„Àâ∫ÿ§§≈‡¢â“æ—°„π‚√ß·√¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ °”Àπ¥π‘¬“¡ ç‚√ß·√¡é ‰«â ‚¥¬Õß§åª√–°Õ∫Àπ÷Ëß §◊Õ

‡ªìπ ∂“π∑’Ëæ—°¢Õß§π‡¥‘π∑“ßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥ ´÷Ëß‚¥¬π—¬·≈â«µâÕß√—∫∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª‡¢â“æ—°‚¥¬‰¡àÕ“®
‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘‰¥â·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–
ºŸâ‡¢â“æ—°Õ◊Ëπ ®÷ß‰¥â°”Àπ¥¢âÕ¬°‡«âπ„ÀâºŸâ®—¥°“√ “¡“√∂ªØ‘‡ ∏ºŸâ‡¢â“æ—°‰¥â¥â«¬‡Àµÿ ¥—ßπ’È (¡“µ√“ Û˘)

(Ò) ¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ ß —¬‰¥â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ®–‡¢â“‰ªÀ≈∫´àÕπ ¡—Ë« ÿ¡ À√◊Õ°√–∑”°“√„¥ Õ—π‡ªìπ
§«“¡º‘¥Õ“≠“¢÷Èπ„π‚√ß·√¡ À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√”§“≠·°àºŸâæ—°Õ◊Ëπ„π‚√ß·√¡

(Ú) ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ‰¡à “¡“√∂®à“¬§à“ÀâÕßæ—°‰¥â
(Û) ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕÕ—πµ√“¬À√◊Õ‚√§µ‘¥µàÕµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬‚√§µ‘¥µàÕ
(Ù) ¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ª√–°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥
„π°√≥’¡’‡ÀµÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕÕ—πµ√“¬À√◊Õ‚√§µ‘¥µàÕµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬‚√§µ‘¥µàÕ ∂â“ºŸâ®—¥°“√√—∫∫ÿ§§≈π—Èπ‡¢â“æ—°®–µâÕß·®âß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢À√◊Õæπ—°ß“π
‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√§µ‘¥µàÕ∑√“∫¥â«¬

°“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ πÕ°®“°¡’‡®µπ“√¡≥å∑’ËµâÕß°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫

∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈â« °Á¬—ßµâÕß¡’°“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ¢—¥µàÕ§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈–
»’≈∏√√¡Õ—π¥’¢Õßª√–™“™π ·≈–‰¥â°”Àπ¥Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È (¡“µ√“ Ù)

ÛıÛˆ
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°“√ —Ëß√–ß—∫°“√°√–∑”À√◊Õ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ√–ß—∫°“√°√–∑”À√◊Õ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢‰¥âµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬πæ∫«à“ ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√ºŸâ„¥°√–∑”°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ À√◊Õ°Æ°√–∑√«ßÀ√◊Õ

ª√–°“»∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(Ú) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√ π“¬∑–‡∫’¬π À√◊Õæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë´÷Ëß —Ëßµ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°“√°”Àπ¥√–¬–‡«≈“„Àâ¥”‡π‘π°“√
„π°√≥’∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√‰¡à√–ß—∫°“√°√–∑”À√◊Õ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢µ“¡§” —Ëß

¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π¥—ß°≈à“« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«ªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
´÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘π Û «—π

°“√ —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ
∂â“‰¡à¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§”‡µ◊Õπ¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πµ“¡¡“µ√“ Ù «√√§ Õß „Àâ¥”‡π‘π°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „π°√≥’‡ªìπºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ‰¥â

§√—Èß≈–‰¡à‡°‘π Òı «—π ´÷Ëß®–µâÕß‰¡à‡°‘π Ù §√—Èß ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥
(Ú) „π°√≥’‡ªìπºŸâ®—¥°“√ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß„ÀâªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕßÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß

¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥´÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘π Û «—π
ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡´÷Ëß∂Ÿ°æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ ®–ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ „π√–À«à“ß∑’Ë∂Ÿ°æ—°

„™â„∫Õπÿ≠“µ‰¡à‰¥â

°“√‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
π“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“

ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√ºŸâ„¥¡’æƒµ‘°“√≥åÕ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È (¡“µ√“ ÙÒ)
(Ò) ‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ À√◊Õ¡“µ√“ ÛÛ ·≈â«·µà°√≥’

¬°‡«âπÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∂Ÿ° —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ µ“¡¡“µ√“ Òˆ(˜)
(Ú) ‡§¬∂Ÿ° —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ Ù «√√§ Õß (Ò) (°√≥’ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡)

À√◊Õ‡§¬‰¥â√—∫§”‡µ◊Õπµ“¡¡“µ√“ Ù «√√§ Õß (Ú) (°√≥’ºŸâ®—¥°“√) ¡“·≈â« ·≈–ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘
µ“¡¡“µ√“ Ù «√√§Àπ÷Ëß «√√§ “¡À√◊Õ«√√§ ’ËÕ’°

(Û) „™âÀ√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ„™â‚√ß·√¡‡ªìπ ∂“π∑’Ë°√–∑”§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ» ‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥
°“√æπ—π °“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° À√◊Õ°“√§â“ª√–‡«≥’

„π°√≥’µ“¡ (Ú) π“¬∑–‡∫’¬π‰¡àµâÕß¡’Àπ—ß ◊Õ‡µ◊Õπ„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«ªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß
µ“¡¡“µ√“ Ù «√√§ ÕßÕ’°

Ûˆ Û˜
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„π°√≥’∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–ºŸâ®—¥°“√‡ªìπ∫ÿ§§≈§π‡¥’¬«°—π·≈–¡’æƒµ‘°“√≥å
µ“¡ (Ú) À√◊Õ (Û) „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß‡æ‘°∂Õπ∑—Èß„∫Õπÿ≠“µ·≈–„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√

„π°√≥’∑’ËºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‡ªìπÀâ“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈·≈–ºŸâ‡ªìπÀÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√
ºŸâ®—¥°“√ À√◊ÕºŸâ·∑ππ‘µ‘∫ÿ§§≈¡’æƒµ‘°“√≥å¥—ß°≈à“« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
∑√“∫·≈–·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡¢â“¥”√ßµ”·Àπàß·∑π¿“¬„π Û «—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß À“°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‚√ß·√¡‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥¥—ß°≈à“« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ

°“√·®âß§” —Ëß
§” —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ·≈–§” —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√„Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

 àß∑“ß‰ª√…≥’¬å≈ß∑–‡∫’¬πµÕ∫√—∫„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ‚√ß·√¡∑’Ë∫ÿ§§≈
¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®À√◊Õ®—¥°“√ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√‰¥â∑√“∫§” —Ëßπ—Èπ·≈â«
‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥ ˜ «—π π—∫·µà«—π àß ‡«âπ·µà®–¡’°“√æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“‰¡à¡’°“√‰¥â√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫°àÕπÀ√◊ÕÀ≈—ß®“°
«—ππ—Èπ (¡“µ√“ ÙÚ)

§” —Ëßæ—°À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ À√◊Õ„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√¥—ß°≈à“«
‡ªìπ§” —Ëß∑“ßª°§√Õß ¥—ßπ—Èπ „πÀπ—ß ◊Õ·®âß§” —Ëß¥—ß°≈à“« π“¬∑–‡∫’¬π®–µâÕß·®âß ‘∑∏‘°“√Õÿ∑∏√≥å
«‘∏’°“√¬◊Ëπ§”Õÿ∑∏√≥å¬◊ËπµàÕ„§√ Õ¬à“ß‰√ ·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫°“√Õÿ∑∏√≥å¥—ß°≈à“«‰ª¥â«¬ À“°‰¡à·®âß ‘∑∏‘
°“√Õÿ∑∏√≥å¥—ß°≈à“«À√◊Õ·®âß‰¡à∂Ÿ°µâÕß®–¡’º≈∑”„Àâ√–¬–‡«≈“°“√¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å¢¬“¬‡ªìπ Ò ªï π—∫·µà«—π∑’Ë
‰¥â√—∫§” —Ëß∑“ßª°§√Õß ‡«âπ·µà®–‰¥â¡’°“√·®âß„À¡à„Àâ∂Ÿ°µâÕß Ò¯

°“√Õÿ∑∏√≥å§” —Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π
∫ÿ§§≈¥—ßµàÕ‰ªπ’È ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕ§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫

∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ¿“¬„π Òı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âßÀ√◊Õ√—∫∑√“∫§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π (¡“µ√“ ÙÛ)
(Ò) ºŸâ¢Õ√—∫„∫Õπÿ≠“µ ÷́Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕÕ°„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‰¡àÕπÿ≠“µ„ÀâµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ
(Ú) ºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ®—¥°“√´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕÕ°„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√
(Û) ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ¢Õ√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ ´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µµ“¡

¡“µ√“ ÚÚ ¡“µ√“ ÚÙ À√◊Õ¡“µ√“ Úı
(Ù) ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ÷́Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°°‘®°“√À√◊Õ„Àâ‡≈‘°°‘®°“√¿“¬„µ â

‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–«‘∏’°“√Õ¬à“ß„¥µ“¡¡“µ√“ Ú˜
(ı) ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡´÷Ëß∂Ÿ° —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ Ù
(ˆ) ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√´÷Ëß∂Ÿ° —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ„∫√—∫·®âß‡ªìπ

ºŸâ®—¥°“√µ“¡¡“µ√“ ÙÒ
 à«π°“√Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß∑“ßª°§√Õß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π„π°√≥’Õ◊Ëπ Õ“®Õÿ∑∏√≥å‰¥âµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑“ßª°§√Õß
Ò¯ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑“ßª°§√Õß æ.».ÚıÛ˘

¡“µ√“ Ù §” —Ëß∑“ßª°§√Õß∑’ËÕ“®Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ‚µâ·¬âßµàÕ‰ª‰¥â„Àâ√–∫ÿ°√≥’∑’ËÕ“®Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ‚µâ·¬âß °“√¬◊ËπÕÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ§”‚µâ·¬âß
·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫°“√Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ°“√‚µâ·¬âß¥—ß°≈à“«‰«â¥â«¬

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ√–¬–‡«≈“ ”À√—∫°“√Õÿ∑∏√≥åÀ√◊Õ°“√‚µâ·¬âß‡√‘Ë¡π—∫„À¡àµ—Èß·µà«—π∑’Ë
‰¥â√—∫·®âßÀ≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·µà∂â“‰¡à¡’°“√·®âß„À¡à·≈–√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«¡’√–¬–‡«≈“ —Èπ°«à“Àπ÷Ëßªï „Àâ¢¬“¬‡ªìπÀπ÷Ëßªïπ—∫·µà
«—π∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß∑“ßª°§√Õß

Û˜Û¯
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°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

°“√«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å
„Àâ§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡æ‘®“√≥“·≈–¡’§”«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥å¥—ß°≈à“«

¿“¬„π Ùı «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õÿ∑∏√≥å ·≈â«·®âß§”«‘π‘®©—¬æ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‰ª¬—ßºŸâÕÿ∑∏√≥å
·≈–π“¬∑–‡∫’¬π §”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥ ‰¡àÕ“®Õÿ∑∏√≥å¿“¬„πÕß§å°√ΩÉ“¬ª°§√Õß‰¥âÕ’°
·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡À“°ºŸâÕÿ∑∏√≥å‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§”«‘π‘®©—¬°ÁÕ“®øÑÕß√âÕßµàÕ»“≈ª°§√Õß‰¥â ´÷Ëß„π°“√·®âß
§”«‘π‘®©—¬Õÿ∑∏√≥åµâÕß·®âß ‘∑∏‘°“√øÑÕß§¥’µàÕ»“≈ª°§√Õß‚¥¬√–∫ÿ«‘∏’°“√¬◊Ëπ§”øÑÕß ·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫
°“√¬◊Ëπ§”øÑÕß‰«â„π§”«‘π‘®©—¬¥—ß°≈à“«¥â«¬ Ò˘

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ
ºŸâ¢Õ√—∫‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ·≈â«·µà°√≥’¥”‡π‘π°‘®°“√µàÕ‰ª‰¥â ‡«âπ·µà°“√Õÿ∑∏√≥åµ“¡§” —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
À√◊Õ„∫√—∫·®âß‡ªìπºŸâ®—¥°“√‡æ√“–‡Àµÿ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‰¡à‡ªìπ°“√∑ÿ‡≈“°“√∫—ß§—∫µ“¡§” —Ëß¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π

(Ò) µâÕß‚∑…®”§ÿ°‡«âπ·µàª√–¡“∑À√◊Õ≈Àÿ‚∑…µ“¡¡“µ√“ Òˆ (ı) À√◊Õµ“¡¡“µ√“ ÛÛ  (ı)
·≈â«·µà°√≥’

(Ú) µâÕß§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥«à“‡ªìπºŸâ°√–∑”º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ» ¬“‡ æµ‘¥ §â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° À√◊Õ
§â“ª√–‡«≥’ µ“¡¡“µ√“ Òˆ (ˆ) À√◊Õ¡“µ√“ ÛÛ (ˆ) ·≈â«·µà°√≥’

(Û) ¡’æƒµ‘°“√≥å„™âÀ√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ„™â‚√ß·√¡‡ªìπ ∂“π∑’Ë°√–∑”§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ» ¬“‡ æµ‘¥
°“√æπ—π °“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° À√◊Õ°“√§â“ª√–‡«≥’ µ“¡¡“µ√“ ÙÒ (Û)

·≈–„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡®—¥À“‚√ß·√¡∑’Ë¡’¡“µ√∞“π„°≈â‡§’¬ß°—π
„Àâ·°àºŸâæ—°À√◊Õ°”Àπ¥«‘∏’°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ∑—Èßπ’È ‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈– à«π‰¥â‡ ’¬¢Õß
ºŸâæ—°‡ªìπ ”§—≠ µ“¡¡“µ√“ Ù «√√§ ’Ë À√◊Õ®—¥À“ºŸâ®—¥°“√·∑πµ“¡¡“µ√“ ÛÚ ·≈â«·µà°√≥’ √«¡∑—Èß
π”∫∑°”Àπ¥‚∑…∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ (¡“µ√“ ÙÛ)

¡“µ√°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâ‡¢â“æ—°
„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥¥”‡π‘π

°‘®°“√‰«â°àÕπ®π°«à“®–‰¥â‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–‡ß‘π‡æ‘Ë¡§√∫®”π«πµ“¡“µ√“ ÙÙ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®
 —Ëß„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡®—¥À“‚√ß·√¡∑’Ë¡’¡“µ√∞“π„°≈â‡§’¬ß°—π„Àâ·°àºŸâæ—°À√◊Õ°”Àπ¥«‘∏’°“√Õ◊Ëπ
µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ∑—Èßπ’È ‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈– à«π‰¥â‡ ’¬¢ÕßºŸâæ—°‡ªìπ ”§—≠ (¡“µ√“ Ù «√√§∑â“¬)

Ò˘ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘®—¥µ—Èß»“≈ª°§√Õß«‘∏’æ‘®“√≥“§¥’ª°§√Õß æ.». ÚıÙÚ
¡“µ√“ ı §” —Ëß„¥∑’ËÕ“®øÑÕßµàÕ»“≈ª°§√Õß‰¥â „ÀâºŸâÕÕ°§” —Ëß√–∫ÿ«‘∏’°“√¬◊Ëπ§”øÑÕß·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫¬◊Ëπ§”øÑÕß‰«â„π§” —Ëß
¥—ß°≈à“«¥â«¬

„π°√≥’∑’Ëª√“°ØµàÕºŸâÕÕ°§” —Ëß„¥„π¿“¬À≈—ß«à“ µπ¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâºŸâπ—Èπ¥”‡π‘π°“√·®âß¢âÕ§«“¡
´÷Ëßæ÷ß√–∫ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„ÀâºŸâ√—∫§” —Ëß∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“ „π°√≥’π’È„Àâ√–¬–‡«≈“ ”À√—∫¬◊Ëπ§”øÑÕß‡√‘Ë¡π—∫„À¡àπ—∫·µà«—π∑’ËºŸâ√—∫§” —Ëß
‰¥â√—∫·®âß¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«

∂â“‰¡à¡’°“√·®âß„À¡àµ“¡«√√§ Õß·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫¬◊Ëπ§”øÑÕß¡’°”Àπ¥πâÕ¬°«à“Àπ÷Ëßªï „Àâ¢¬“¬‡«≈“ ”À√—∫¬◊Ëπ§”øÑÕß
‡ªìπÀπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß

Û¯ Û˘
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Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡
°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥§à“∏√√¡‡π’¬¡ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ ”À√—∫°“√

ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ æ.». ÚııÒ ´÷Ëß‰¥âª√–°“»√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈–¡’º≈„™â∫—ß§—∫·≈â« µ—Èß·µà«—π∑’Ë
ˆ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚııÒ ‡ªìπµâπ‰ª ‰¥â°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‰«â ¥—ßπ’È

(Ò) §à“∏√√¡‡π’¬¡„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ (™”√–‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ§√—Èß·√°) µ“¡ª√–‡¿∑
‚√ß·√¡ ¥—ßπ’È

°. „∫Õπÿ≠“µ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ©∫—∫≈– Ò, ∫“∑
¢. „∫Õπÿ≠“µ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ©∫—∫≈– Ú, ∫“∑
§. „∫Õπÿ≠“µ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑∑’Ë Û ©∫—∫≈– Û, ∫“∑
ß. „∫Õπÿ≠“µ‚√ß·√¡ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ©∫—∫≈– Ù, ∫“∑

(Ú) §à“∏√√¡‡π’¬¡°“√µàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ§√—Èß≈–°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß§à“∏√√¡‡π’¬¡„∫Õπÿ≠“µª√–‡¿∑π—ÈπÊ
·µà≈–©∫—∫

(Û) §à“∏√√¡‡π’¬¡„∫·∑π„∫Õπÿ≠“µ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
(Ù) §à“∏√√¡‡π’¬¡√“¬ªïÀ√◊Õ§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ªï≈– ¯ ∫“∑µàÕÀâÕß

‚¥¬„Àâ§‘¥§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡®”π«πÀâÕßæ—°¢Õß‚√ß·√¡

°“√™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡
ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µâÕß™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡√“¬ªïÀ√◊Õ§à“∏√√¡‡π’¬¡ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡

µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßµ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ßª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ∂â“¡‘‰¥â‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‡ ’¬‡ß‘π‡æ‘Ë¡Õ’°√âÕ¬≈– ı µàÕ‡¥◊Õπ ·≈–∂â“‰¡à¬‘π¬Õ¡‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿ
Õ—π ¡§«√ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâπ—ÈπÀ¬ÿ¥¥”‡π‘π°‘®°“√‰«â®π°«à“®–‰¥â‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–
‡ß‘π‡æ‘Ë¡§√∫®”π«π ·≈–„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡®—¥À“‚√ß·√¡∑’Ë¡’¡“µ√∞“π
„°≈â‡§’¬ß°—π„Àâ·°àºŸâæ—°À√◊Õ°”Àπ¥«‘∏’°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ∑—Èßπ’È ‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈– à«π‰¥â‡ ’¬
¢ÕßºŸâæ—°‡ªìπ ”§—≠ (¡“µ√“ ÙÙ)

°“√µ√«®‚√ß·√¡„π∞“π–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ¡“µ√“ Ù ‰¥â°”Àπ¥„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß

æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ‡æ◊ËÕµ√«®µ√“∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ÕÕ°∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß ∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ‚¥¬·µàßµ—Èß®“°∫ÿ§§≈ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¢â“√“™°“√µ”√«®µ—Èß·µà™—Èπ —≠≠“∫—µ√¢÷Èπ‰ª À√◊Õ
(Ú) ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπµ—Èß·µà√–¥—∫ “¡¢÷Èπ‰ª À√◊Õ
(Û) ¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π à«π∑âÕß∂‘Ëπµ—Èß·µà√–¥—∫ “¡¢÷Èπ‰ª

Û˘Ù
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°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
°”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫À¡“¬

®“°π“¬∑–‡∫’¬π„Àâ·°àºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ ºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ∫ÿ§§≈ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß (¡“µ√“ Ùˆ) „π à«π¢ÕßÀπ—ß ◊Õ
¡Õ∫À¡“¬π—Èπ „π∫“ßæ◊Èπ∑’Ë∑’ËÀà“ß‰°≈Õ“®‰¡à –¥«°∑’Ë®–„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬‡ªìπ√“¬§√—Èß π“¬∑–‡∫’¬π
Õ“®∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¡Õ∫À¡“¬À√◊Õ·ºπ°“√µ√«®‚√ß·√¡ ‚¥¬√–∫ÿ™◊ËÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
À√◊Õ‚√ß·√¡∑’Ë®–ÕÕ°µ√«®„π√Õ∫ Û ‡¥◊Õπ ̂  ‡¥◊Õπ ‰«â°Á‰¥â ‚¥¬¡’‡®µπ“√¡≥å‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ√—∫°“√µ√«®‰¥â∑√“∫
µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë®–¡“µ√«®‰¥â™—¥‡®π

„π¢≥–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π
µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ (¡“µ√“ Ù˜)

°”Àπ¥‡«≈“°“√µ√«®‚√ß·√¡
°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√‡¢â“µ√«®‚√ß·√¡¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëπ—Èπ °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâµ√«®‰¥â

„π√–À«à“ß‡«≈“æ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ®π∂÷ßæ√–Õ“∑‘µ¬åµ° ·µà‡¡◊ËÕ‰¥â‡¢â“‰ª·≈–≈ß¡◊Õ∑”°“√µ√«® Õ∫·≈â«
∂â“¬—ß¥”‡π‘π°“√‰¡à‡ √Á® ®–°√–∑”µàÕ‰ª„π‡«≈“°≈“ß§◊πÀ√◊ÕπÕ°‡«≈“∑”°“√¢Õß‚√ß·√¡µàÕ‰ª°Á‰¥â ∑—Èßπ’È
‡©æ“–„π°√≥’∑’Ë°“√µ√«® Õ∫„°≈â®–‡ √Á® ‘ÈπÀ√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“À“°‡π‘Ëπ™â“„π°“√µ√«® Õ∫®–¡’°“√
ª°ªî¥À√◊Õ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡Õ° “√À√◊ÕÀ≈—°∞“π‰ª®“°‡¥‘¡

 à«π„π°“√µ√«® Õ∫®”π«π·≈–ª√–«—µ‘æπ—°ß“ππ—Èπ °”Àπ¥„Àâµ√«®‰¥â‡©æ“–„π‡«≈“∑”°“√
ª°µ‘¢Õß‚√ß·√¡π—ÈπÊ ́ ÷ËßÕ“®‡ªìπ‡«≈“„¥Ê °Á‰¥â·≈â«·µà∑“ß‚√ß·√¡°”Àπ¥‡«≈“∑”ß“πª°µ‘¢Õßæπ—°ß“π
∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∑–‡∫’¬πª√–«—µ‘¥—ß°≈à“«

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ√«®‚√ß·√¡π—Èπ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“® ¥—ßµàÕ‰ªπ’È (¡“µ√“ Ùı)
(Ò) µ√«® Õ∫„∫Õπÿ≠“µ «à“∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à ‡™àπ ‰¡à¡’„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ¡’„∫Õπÿ≠“µ·µàÀ¡¥Õ“¬ÿ

(¡“µ√“ Òı) ·≈–µ√ß°—∫‚√ß·√¡∑’Ë√–∫ÿ™◊ËÕ‰«â„π„∫Õπÿ≠“µÀ√◊Õ‰¡à ´÷ËßÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡π—Èπ
°”Àπ¥„Àâ¡’Õ“¬ÿÀâ“ªïπ—∫·µà«—π∑’ËÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ (¡“µ√“ Ò˘) √«¡∑—Èß®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ß„∫Õπÿ≠“µ‰«â„π
∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπ‰¥âßà“¬„π‚√ß·√¡ (¡“µ√“ ÛÙ (Ò))

(Ú) ∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Û) √Ÿª·∫∫ °“√≈ß√“¬°“√ °“√®—¥∑”∑–‡∫’¬π∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«π
µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥À√◊Õ‰¡à

(Û) ∑–‡∫’¬πºŸâæ—° (√.√. Ù) √Ÿª·∫∫ °“√®—¥∑”∑–‡∫’¬π °“√≈ßπ“¡¢ÕßºŸâ®—¥°“√ °“√ àß
 ”‡π“∑–‡∫’¬πºŸâæ—° ∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥À√◊Õ‰¡à

(Ù)  ¿“æ·≈–≈—°…≥–¢Õß‚√ß·√¡ À√◊Õµ√«® Õ∫ÀâÕßæ—°∑’Ë«à“ßÀ√◊Õ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥¢Õß
‚√ß·√¡∑’Ë‡ªî¥„™â√à«¡°—πÀ√◊Õ (¥ŸÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡·≈–ºŸâ®—¥°“√)

(ı) µ√«® Õ∫®”π«π·≈–ª√–«—µ‘¢Õßæπ—°ß“π‚√ß·√¡ „π‡«≈“∑”°“√
(ˆ) ¡’Àπ—ß ◊Õ‡√’¬°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡ ºŸâ®—¥°“√ À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß‚√ß·√¡¡“„Àâ∂âÕ¬§”

À√◊Õ™’È·®ßÀ√◊Õ àß‡Õ° “√À√◊ÕÀ≈—°∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡“‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“

Ù ÙÒ
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À“°æ∫«à“ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À√◊ÕºŸâ®—¥°“√°√–∑”°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕ“®„Àâ§”·π–π”„Àâ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕß‰¥â ·µàÀ“°¬—ß¡’°“√
ΩÉ“Ωóπ„Àâ√“¬ß“π‰ª¬—ßπ“¬∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πµàÕ‰ª
‡™àπ ‡√’¬°¡“µ—°‡µ◊Õπ æ‘®“√≥“‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß æ—°À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µµ“¡¢—ÈπµÕπ∑’Ë°ÆÀ¡“¬
°”Àπ¥µàÕ‰ª

∫∑°”Àπ¥‚∑…
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ‰¥â°”Àπ¥∫∑≈ß‚∑…ºŸâΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

‰«â Ú ª√–‡¿∑ §◊Õ ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß ·≈–‚∑…∑“ßÕ“≠“
(Ò) ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß Õ—µ√“µË” ÿ¥ ı, ∫“∑  Ÿß ÿ¥ ı, ∫“∑ ‚¥¬„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π

¡’Õ”π“®≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „π°“√≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß
„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π§”π÷ß∂÷ß§«“¡√â“¬·√ß·Ààßæƒµ‘°√√¡∑’Ë°√–∑”º‘¥ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ π“¬∑–‡∫’¬π
Õ“®¡’§” —Ëß„ÀâºŸâπ—Èπ¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ·°â‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡·∑π°“√≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‰¥â

À≈—°‡°≥±å„π°“√æ‘®“√≥“‚∑…∑“ßª°§√Õß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥ Ú

·≈–∂â“ºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß‰¡à¬Õ¡™”√–§à“ª√—∫∑“ßª°§√Õß „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√∫—ß§—∫
∑“ßª°§√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑“ßª°§√Õß¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·≈–„π°√≥’‰¡à¡’
‡®â“Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√∫—ß§—∫µ“¡§” —Ëß „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®øÑÕß§¥’µàÕ»“≈ª°§√Õß‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫
™”√–§à“ª√—∫ „π°“√π’È ∂â“»“≈ª°§√Õß‡ÀÁπ«à“§” —Ëß„Àâ™”√–§à“ª√—∫π—Èπ™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬°Á„Àâ»“≈ª°§√Õß
¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“æ‘æ“°…“·≈–∫—ß§—∫„Àâ¡’°“√¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥∑√—æ¬å ‘π¢“¬∑Õ¥µ≈“¥™”√–§à“ª√—∫‰¥â

µ“√“ß· ¥ß‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜

Ú Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“√à“ßª√–°“»œ

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜
¡“µ√“ °√–∑”°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘ ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

¡“µ√“ ÚÚ (Ò) ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßª√–‡¿∑¢Õß‚√ß·√¡
¡“µ√“ ÚÚ (Ú) ‡æ‘Ë¡À√◊Õ≈¥®”π«πÀâÕßæ—°„π‚√ß·√¡Õ—π¡’º≈°√–∑∫
∂÷ß‚§√ß √â“ß¢Õß‚√ß·√¡
¡“µ√“ ÚÙ «√√§Àπ÷Ëß °“√‚Õπ„∫Õπÿ≠“µ„Àâ·°à∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘
·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ Òˆ
¡“µ√“ Û «√√§Àπ÷Ëß „ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡®—¥„Àâ¡’ºŸâ®—¥°“√
§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë®—¥°“√‚√ß·√¡

- ª√—∫‰¡à‡°‘π ı, ∫“∑
·≈–ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π
Ú, ∫“∑ µ≈Õ¥‡«≈“
∑’Ë¬—ß¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß

ı
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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜

¡“µ√“ °√–∑”°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘ ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

¡“µ√“ ÚÚ (Û) ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‚√ß·√¡

¡“µ√“ ÚÛ °“√¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫„∫·∑πÕπÿ≠“µ®“°π“¬∑–‡∫’¬π„π°√≥’
∑’Ë„∫Õπÿ≠“µ Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬„π “√– ”§—≠
¡“µ√“ Ú˜ «√√§Àπ÷Ëß °“√‡≈‘°°‘®°“√„π√–À«à“ßÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ
‡¡◊ËÕ„∫Õπÿ≠“µÀ¡¥Õ“¬ÿ ®–µâÕß·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫≈à«ßÀπâ“
¡“µ√“ Ú¯ «√√§Àπ÷Ëß °“√·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫„π°√≥’∑’Ë‚√ß·√¡
‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬‡π◊ËÕß®“°‡ÀµÿÕ—§§’¿—¬À√◊Õ¿¬—πµ√“¬√â“¬·√ßÕ◊ËπÊ

¡“µ√“ Ú˜ «√√§ Õß ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·®âßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
æ‘®“√≥“·≈–¡’§” —Ëß«à“®–§«√Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°‰¥â‡¡◊ËÕ„¥¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢
·≈–«‘∏’°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ∑—Èßπ’È ‚¥¬„Àâæ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–
 à«π‰¥â‡ ’¬¢ÕßºŸâæ—°‡ªìπ ”§—≠
¡“µ√“ Ú¯ «√√§ Õß À“°π“¬∑–‡∫’¬πæ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ §«“¡‡ ’¬À“¬
¢Õß‚√ß·√¡¥—ß°≈à“«¡’ ¿“æ¢—¥µàÕÀ≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
∑’ËÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ÒÛ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ
„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡¥”‡π‘π°“√·°â‰¢ ¿“æ‡™àπ«à“π—Èπ„Àâ·≈â«‡ √Á®
¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ«à“®”‡ªìπÕ“®¡’§” —Ëß
„ÀâºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡À¬ÿ¥¥”‡π‘π°“√∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π ®π°«à“
π“¬∑–‡∫’¬π®–‡ÀÁπ«à“ ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
 ¿“æ‡™àπ«à“π—Èπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß
∑’ËÕÕ°µ“¡¡“µ√“ ÒÛ ·≈â«
¡“µ√“ Ù «√√§ ’Ë °“√®—¥À“‚√ß·√¡∑’Ë¡’¡“µ√∞“π„°≈â‡§’¬ß°—π„Àâ·°à
ºŸâæ—°À√◊Õ°”Àπ¥«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëßæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ
¡“µ√“ ÙÙ °“√™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡√“¬ªïµ“¡À≈—°‡°≥±å¡“µ√“ Ú˜
«√√§ Õß ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·®âßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π æ‘®“√≥“·≈–
¡’§” —Ëß«à“®–§«√Õπÿ≠“µ„Àâ‡≈‘°‰¥â‡¡◊ËÕ„¥¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–«‘∏’°“√
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ∑—Èßπ’È ‚¥¬„Àâæ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈– à«π‰¥â‡ ’¬
¢ÕßºŸâæ—°‡ªìπ ”§—≠

- ª√—∫‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑
·≈–ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π
ı, ∫“∑ µ≈Õ¥‡«≈“
∑’Ë¬—ß¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß

- ª√—∫µ—Èß·µà Ò,-
ı, ∫“∑

- ª√—∫‰¡à‡°‘π Ú, ∫“∑
·≈–ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π
Ò, ∫“∑ µ≈Õ¥√–¬–
‡«≈“∑’Ë¬—ß¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß

ıÒ

ıÚ

ıÛ

ÙÚ ÙÛ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง
       ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜

¡“µ√“ °√–∑”°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘ ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß

¡“µ√“ ÛÚ «√√§Àπ÷Ëß °“√¡Õ∫À¡“¬ºŸâ®—¥°“√·∑π„π°√≥’∑’ËºŸâ®—¥°“√
‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â‡°‘π ˜ «—π
¡“µ√“ ÛÚ «√√§ Õß °“√·µàßµ—ÈßºŸâ®—¥°“√·∑π„π°√≥’∑’ËºŸâ®—¥°“√
æâπ®“°Àπâ“∑’Ë

¡“µ√“ ÛÙ (Ò) ®—¥„Àâ¡’ªÑ“¬™◊ËÕ‚√ß·√¡µ“¡¡“µ√“ Ú µ‘¥‰«âÀπâ“
‚√ß·√¡
¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ß„∫Õπÿ≠“µ‰«â„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπ‰¥âßà“¬
„π‚√ß·√¡
¡“µ√“ ÛÙ (Û) ®—¥„Àâ¡’‡≈¢∑’Ëª√–®”ÀâÕßæ—°µ‘¥‰«â∑’ËÀπâ“ÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß
¡“µ√“ ÛÙ (Ù) ®—¥„Àâ¡’‡Õ° “√· ¥ßÕ—µ√“§à“∑’Ëæ—°‰«â„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬
‡ÀÁπ‰¥âßà“¬„π‚√ß·√¡
¡“µ√“ ÛÙ (ı) ®—¥„Àâ¡’·ºπº—ß· ¥ß∑“ßÀπ’‰ø‰«â„π·µà≈–™—Èπ¢Õß
‚√ß·√¡·≈–ÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß ·≈–ªÑ“¬∑“ßÕÕ°©ÿ°‡©‘π‰«â„π·µà≈–™—Èπ
¢Õß‚√ß·√¡
¡“µ√“ ÛÙ (ˆ) ®—¥„Àâ¡’‡Õ° “√· ¥ß¢âÕ®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥µ“¡∑’Ë
¡“µ√“ ̂ ˜ı ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å∫—≠≠—µ‘µ“¡·∫∫∑’Ë
§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥ ‰«â„π‚√ß·√¡·≈–ÀâÕßæ—°∑ÿ°ÀâÕß

¡“µ√“ ÛÙ (Ò) ¥Ÿ·≈·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫ºŸâæ—°„π°√≥’
‡°‘¥Õ—§§’¿—¬ Õÿ∑°¿—¬ À√◊Õ‡°‘¥Õ—πµ√“¬„¥Ê ¢÷Èπ„π‚√ß·√¡
¡“µ√“ Ûı «√√§Àπ÷Ëß °“√∫—π∑÷°√“¬°“√µà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫ºŸâæ—°·≈–
®”π«πºŸâæ—°„π·µà≈–ÀâÕß≈ß„π∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
¡“µ√“ Ûı «√√§ ’Ë °“√‡°Á∫√—°…“∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—°·≈–∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
‰«â‡ªìπ‡«≈“Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò ªï ·≈–µâÕß„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ëµ√«® Õ∫‰¥â
¡“µ√“ Ûˆ °“√ àß ”‡π“∑–‡∫’¬πºŸâæ—°„π·µà≈–«—π‰ª„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
∑ÿ° —ª¥“Àå
¡“µ√“ Û˜ °“√¢Õ§—¥ ”‡π“∑–‡∫’¬πºŸâæ—°°√≥’∑’Ë∑–‡∫’¬πºŸâæ—°
∑’Ë‡°Á∫√—°…“‰«â„π‚√ß·√¡ Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬

ıÙ

ıı

ıˆ

- ª√—∫µ—Èß·µà ı,-
Ú, ∫“∑

- ª√—∫µ—Èß·µà Ò,-
ı, ∫“∑ ·≈–ª√—∫
Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π Ò,
∫“∑ µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â
ªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß

- ª√—∫µ—Èß·µà Ú,-
Ò, ∫“∑

ÙÛÙÙ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

   ”π—°°“√ Õ∫ «π·≈–π‘µ‘°“√ °√¡°“√ª°§√Õß  

°ÆÀ¡“¬‚√ß·√¡

(Ú) ‚∑…Õ“≠“ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜ ‰¥â°”Àπ¥°“√°√–∑”∑’Ë‡ªìπ§«“¡º‘¥
·≈–°”Àπ¥‚∑…∑“ßÕ“≠“‰«â ¥—ßπ’È

‡ªî¥¥”‡π‘π°‘®°“√‚√ß·√¡‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ ¡’‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Ò ªï ª√—∫‰¡à‡°‘π Ú, ∫“∑
À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ ·≈–¡’‚∑…ª√—∫Õ’°«—π≈–‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑ µ≈Õ¥‡«≈“∑’ËΩÉ“Ωóπ

‡ªìπºŸâ®—¥°“√‚¥¬‰¡à¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÛÒ «√√§Àπ÷Ëß ¡’‚∑…®”§ÿ°
‰¡à‡°‘π ˆ ‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

°“√·®âß‡∑Á®≈ß„π∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—°À√◊Õ∑–‡∫’¬πºŸâæ—° À√◊Õ¢—¥¢«“ßÀ√◊Õ‰¡àÕ”π«¬§«“¡ –¥«°
„Àâ·°àæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ¡’‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Ò ‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Ò æ—π∫“∑ À√◊Õ
∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ß·√¡ æ.». ÚıÙ˜

¡“µ√“ °√–∑”°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—µ‘ ‚∑…ª√—∫∑“ßª°§√Õß
¡“µ√“ Û¯ ºŸâ®—¥°“√¡’Àπâ“∑’Ë

(Ò) ¥Ÿ·≈‰¡à‰¥â∫ÿ§§≈„¥À≈∫ à́ÕπÀ√◊Õ¡—Ë« ÿ¡„π‡¢µ‚√ß·√¡„π≈—°…≥–
Õ—π§«√‡™◊ËÕ«à“®–°àÕ§«“¡‰¡à ß∫¢÷Èπ„π∫â“π‡¡◊Õß À√◊Õ®–¡’°“√°√–∑”
§«“¡º‘¥Õ“≠“¢÷Èπ„π‚√ß·√¡

(Ú) ·®âßæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ëµ”√«®∑âÕß∑’Ë∑√“∫
‚¥¬∑—π∑’ „π°√≥’∑’Ë¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“Õ“®¡’À√◊Õ‰¥â¡’°“√À≈∫´àÕπ
À√◊Õ¡—Ë« ÿ¡À√◊Õ°“√°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“¢÷Èπ„π‚√ß·√¡ (Ò)

¡“µ√“ Ûı «√√§ “¡ °“√∫—π∑÷°√“¬°“√µà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ‡¢â“æ—°≈ß„π
∫—µ√∑–‡∫’¬πºŸâæ—°·≈–∑–‡∫’¬πºŸâæ—°µâÕß∫—π∑÷°∑ÿ°√“¬°“√„Àâ§√∫∂â«π
Àâ“¡¡‘„Àâª≈àÕ¬™àÕß«à“ß‰«â‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√

ªØ‘‡ ∏‰¡à√—∫∫ÿ§§≈∑’Ëª√– ß§å®–‡¢â“æ—°„π‚√ß·√¡‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿµ“¡
¡“µ√“ Û˘

ı˜

ı¯

- ª√—∫‰¡à‡°‘π Ò, ∫“∑

- ª√—∫µ—Èß·µà ı,-
Ú, ∫“∑

ÙÙ Ùı
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

ส่วนที่ ๘

ภาคผนวก
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ           

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยค�าแนะน�าและยินยอม           

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท�าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”

 มาตรา ๒
๑
 พระราชบญัญตันิี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

และจะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

 ส�าหรับเขตท้องทีท่ี่ได้มกีารประกาศให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืง

หรือเขตท้องทีท่ี่ได้เคยมกีารประกาศดงักล่าว ให้ใช้พระราชบญัญตันิีบ้งัคบัตามเขตของผงัเมอืงรวมนั้น

โดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๒

 ส�าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนมุคนและโรงมหรสพ ให้ใช้บทบญัญตัิ

แห่งพระราชบัญญัติน้ีบังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้บังคับ                

พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม
๓

 ๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 

 ๒
มาตรา ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๓
มาตรา ๒ วรรคสสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

 (๑) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

 (๒)  พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔

 (๓)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

 (๔)  พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖

 (๕) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส�านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

 (๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

 (๒) เข่ือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน�้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน�้า ท่าจอดเรือ            

รั้ว ก�าแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไป

ใช้สอย

 (๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส�าหรับติดหรือตั้งป้าย

   (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน�้าหนัก 

รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

   (ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจาก

ที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน�้าหนักเกินกว่า               

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 (๔) พ้ืนทีห่รือสิง่ทีส่ร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเข้าออกของรถส�าหรับอาคาร

ที่ก�าหนดตามมาตรา ๘ (๙)

 (๕) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

 “อาคารสูง”
๔
 หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูง           

ตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 

ส�าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”
๕
 หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างข้ึนเพ่ือใช้พ้ืนที่อาคารหรือ         

ส่วนใดของอาคารเป็นทีอ่ยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดยีวหรือหลายประเภท โดยมพ้ืีนทีร่วมกัน       

ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป

 ๔
มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “อาคารสูง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๕
มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 “อาคารชุมนุมคน”
๖
 หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน

เพ่ือประโยชน์ในการชุมนมุคนทีม่พ้ืีนทีต่ัง้แต่หนึง่พันตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนได้ตัง้แต่ห้าร้อยคน         

ขึ้นไป

 “โรงมหรสพ”
๗
 หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานทีส่�าหรับฉายภาพยนตร์ 

แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชน           

เข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 “ทีส่าธารณะ” หมายความว่า ทีซ่ึ่งเปิดหรือยนิยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร

ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

 “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและ

อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและ

ขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย

 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส�าคัญ ขนาดเคร่ืองหมายวัสดุและการ

ใช้สอยต่าง ๆ ของอาคาร อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ ในการด�าเนินการได้

 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ

และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส�าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

 “รายการค�านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธกีารค�านวณ ก�าลงัของวัสดกุารรับน�า้หนกั 

และก�าลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

 “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้ึนแทน          

ของเดิมหรือไม่

 “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต 

แบบ รูปทรง สัดส่วน น�้าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร                 

ซ่ึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผดิไปจากเดมิ และมใิช่การซ่อมแซมหรือการดดัแปลงทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

 “ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม

 “รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง 

หรือส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 
๖
มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “อาคารชุมนุมคน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๗
มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 “เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้น

ไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณ

ที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย

 “ผูค้วบคมุงาน” หมายความว่า ผูซ่ึ้งรับผดิชอบในการอ�านวยการหรือควบคมุดแูลการก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 “ผู้ด�าเนนิการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงกระท�าการก่อสร้าง ดดัแปลง 

ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งตกลงรับกระท�าการดงักล่าวไม่

ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง

 “ผู้ครอบครองอาคาร”
๘
 หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส�าหรับทรัพย์

ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย

 “ผู้ตรวจสอบ”
๙
 หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม       

หรือผูซ่ึ้งได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้วแต่กรณี 

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

 “นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ

 “นายช่าง”
๑๐
 หมายความว่า ข้าราชการหรือพนกังานของราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซ่ึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*           

แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง

 “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา และองค์การปกครองท้องถ่ินอืน่ทีรั่ฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

 “ข้อบัญญัติท้องถ่ิน” หมายความว่า กฎซ่ึงออกโดยอาศัยอ�านาจนิติบัญญัติของราชการ          

ส่วนท้องถ่ิน เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

หรือข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นต้น

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”
๑๑
 หมายความว่า

 (๑)  นายกเทศมนตรี ส�าหรับในเขตเทศบาล

 (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 ๘
มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “ผู้ครอบครองอาคาร เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๙
มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “ผู้ตรวจสอบ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๑๐

มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “นายช่าง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๑๑
มาตรา ๔ นยิามค�าว่า “เจ้าพนกังานท้องถ่ิน” แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 (๓)  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ส�าหรับในเขตองค์การบริหาร      

ส่วนต�าบล

 (๔)  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

 (๕)  นายกเมืองพัทยา ส�าหรับในเขตเมืองพัทยา

 (๖) ผู ้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด             

ส�าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตันิีแ้ละให้มอี�านาจ

ออกกฎกระทรวง

 (๑) ก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม

 (๒) ก�าหนดแบบค�าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของค�าส่ัง         

หรือแบบอื่นใดที่จะใช้ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 (๓) ก�าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้บังคับได้

 

หมวด ๑

บททั่วไป

 มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง

 มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก�าหนดเง่ือนไข           

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้

 (๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

 (๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

 (๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ ในกิจการขององค์การหรือใช้

เพื่อสาธารณประโยชน์

 (๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ  ที่ใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุม

การก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ

 (๕) อาคารที่ท�าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท�าการของหน่วยงาน           

ที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

 (๖) อาคารที่ท�าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ

 (๗) อาคารช่ัวคราวเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพ่ือใช้ประโยชน์

เป็นการชั่วคราว ที่มีก�าหนดเวลาการรื้อถอน
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 (๘)
๑๒ 

อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ          

ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยส�าหรับ                   

ผูม้รีายได้น้อย ทัง้นี ้ต้องมใิช่การยกเว้นหรือผ่อนผนัเง่ือนไขเก่ียวกับความมัน่คงแข็งแรง  และความปลอดภยั

ของอาคารหรือความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร

 มาตรา ๘
๑๓

 เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย 

การสาธารณสุข การรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปัตยกรรม และการอ�านวยความสะดวก

แก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จ�าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรี โดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนด

 (๑)  ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร

 (๒)  การรับน�า้หนกั ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคณุสมบตัขิองวัสดทุี่ใช้

 (๓)  การรับน�้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร

 (๔) แบบและวิธกีารเก่ียวกับการตดิตัง้ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เคร่ืองกล ความปลอดภยั

เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย

 (๕)  แบบ และจ�านวนของห้องน�้าและห้องส้วม

 (๖) ระบบการจัดการเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง          

การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน�้า การบ�าบัดน�้าเสีย และการก�าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 (๗)  ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร

 (๘)  ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับ

ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ

 (๙) พ้ืนที่หรือส่ิงที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ            

ส�าหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว

 (๑๐)  บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ชนิดใดหรือประเภทใด

 (๑๑)  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย          

ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

 (๑๒)  หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขในการขออนญุาต การอนญุาต การต่ออายใุบอนญุาต 

การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้

 (๑๓)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด�าเนินการผู้ครอบครอง

อาคารและเจ้าของอาคาร

 
๑๒

มาตรา ๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

 ๑๓
มาตรา ๘  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 (๑๔)  คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

 (๑๕)  หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ตดิตัง้และตรวจสอบอปุกรณ์

ประกอบของอาคาร

  (๑๖)  ชนดิหรือประเภทของอาคารทีเ่จ้าของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารหรือผูด้�าเนนิการ

ต้องท�าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  “กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่จะก�าหนดให้เร่ืองทีเ่ป็นรายละเอยีดทางด้านเทคนคิเก่ียวกับการ

ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคาร ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรวดเร็วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้”

 มาตรา ๘ ทวิ
๑๔
 เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภยัของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการควบคมุอาคารมอี�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือลกัษณะของสิง่ทีส่ร้างข้ึน

เพือ่ใช้ ในการขนส่งบคุคลในบรเิวณใดในลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรอืสิง่อืน่ใดทีส่ร้างขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์

อย่างเดยีวกัน หรือออก กฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือลกัษณะของส่ิงทีส่ร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองเล่น

ในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง          

การอนุญาตให้ ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน�้าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุ

หรืออุปกรณ์ที่จ�าเป็นเก่ียวเนื่องกับส่ิงนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างข้ึนแต่ละประเภท

หรือแต่ละลักษณะโดยอาจก�าหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได้

  มาตรา ๙
๑๕ 

ในกรณทีี่ได้มกีารออกกฎกระทรวงก�าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แล้วให้ราชการ        

ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐

 ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก�าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น   

มีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�าหนดเรื่องนั้นได้

 ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก�าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการ          

ออกกฎกระทรวงก�าหนดเร่ืองนั้น ให้ข้อก�าหนดของข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ                 

กฎกระทรวงเป็นอนัยกเลกิ และให้ข้อก�าหนดของข้อบญัญตัท้ิองถ่ินในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง          

ยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี              

นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ

 การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถ่ินตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด�าเนินการ         

ที่ได้กระท�าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น

 
๑๔

มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๑๕
มาตรา ๙  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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  มาตรา ๑๐
๑๖
 ในกรณทีี่ได้มกีารออกกฎกระทรวงก�าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก�าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพ่ิมเติมจากที่ก�าหนดไว้

ในกฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว

 (๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก�าหนดเร่ืองนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว

เนื่องจากมีความจ�าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ           

ในข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้น                

ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย

 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้นไม่เสร็จภายในก�าหนดเวลา

ตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคมุอาคารได้ให้ความเหน็ชอบในข้อบัญญตัท้ิองถ่ินนัน้แล้ว 

และให้ราชการส่วนท้องถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่ส่ังการภายในสามสิบวัน    

นับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง

  มาตรา ๑๐ ทวิ
๑๗

 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร           

เห็นว่าข้อบัญญัติท้องถ่ินใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตาม           

มาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีข้อก�าหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่

ประชาชนเกินความจ�าเป็นหรือก่อให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน 

ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถ่ินนั้นด�าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถ่ิน               

ดังกล่าวเสียใหม่ได้

 ในกรณตีามวรรคหนึง่ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ร้อยยีส่บิวัน

นบัแต่วันรับแจ้งจากรัฐมนตรี ก�าหนดวันดงักล่าวให้หมายถึงวันในสมยัประชุมของราชการส่วนท้องถ่ินนัน้

 การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ         

ด�าเนินการที่ได้กระท�าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

 มาตรา ๑๑ ข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศใน             

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ ใช้บังคับได้

 
๑๖

มาตรา ๑๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๑๗
มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ 

หรือมาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงให้บงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืง

 มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรห้ามการก่อสร้างดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ยและใช้หรือเปลีย่น

การใช้อาคารชนดิใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึง่บริเวณใด แต่ยงัไม่มกีฎกระทรวง หรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน

ก�าหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง          

*หรือเจ้าพนกังานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณ ีมอี�านาจประกาศในราชกิจจานเุบกษาห้ามการก่อสร้าง ดดัแปลง 

ร้ือถอน เคลือ่นย้าย และใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคารในบริเวณนัน้เป็นการช่ัวคราวได้ และให้ด�าเนนิการ

ออกกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผล ใช้บังคับ

 ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง           

ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

  มาตรา ๑๓ ทวิ
๑๘

 เพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้

 (๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้ามข้อจ�ากัด 

หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือการด�าเนินการ

อย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อด�าเนินการตาม (๒)

 (๒) ให้ราชการส่วนท้องถ่ินจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ 

ขออนุญาตและการอนุญาตด�าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้ง         

ตาม (๑) ไว้จ�าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 (๓) ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งค�าเตอืนไว้ในใบอนญุาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบญัญตันิีว่้า

ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมาย

อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

 (๔) ราชการส่วนท้องถ่ินอาจจดัให้มแีบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี ้กฎกระทรวงและหรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินทีอ่อกตามพระราชบัญญตันิีไ้ว้

จ�าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้ 

 ๑๘
มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๑๓ ตรี
๑๙

 ถ้าผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

 (๑) การก�าหนดระยะหรือระดบัระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตทีด่นิของผูอ้ืน่หรือระหว่าง

อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ หรือ

 (๒) การก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการ

ใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด

 ผูน้ั้นมสิีทธหิารือไปยงัเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้โดยท�าเป็นหนงัสือ และให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตอบข้อหารือนัน้ภายในสามสบิวันนบัแต่วันที่ได้รับหนงัสือ แต่ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น

ต้องขอค�าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมเีหตจุ�าเป็นอืน่ใด ก็ให้ขยายก�าหนดเวลา

ดังกล่าวออกไปอีกได้ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน

 ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้าย

อาคารโดยถือปฏบิตัติามค�าตอบข้อหารือของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ได้ตอบข้อหารือไปโดยผดิพลาดเป็นเหตใุห้ผูห้ารือได้ด�าเนินการดงักล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบญัญตัิ

แห่งพระราชบญัญตันิี ้กฎกระทรวงหรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี ้หรือกฎหมายอืน่

ที่เกี่ยวข้อง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

 

หมวด ๒

คณะกรรมการควบคุมอาคาร

 

 มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการ            

และผังเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม           

ผูแ้ทนกรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมทางหลวง ผูแ้ทนกรมอยัการ ผูแ้ทนส�านกัผงัเมอืง ผูแ้ทนส�านกังาน

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคมุการประกอบ

วชิาชีพวิศวกรรมและผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งละหนึ่งคน 

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส�านักงาน                 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ

 มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี

 ในกรณมีกีารแต่งตัง้กรรมการในระหว่างทีก่รรมการซ่ึงแต่งตัง้ไว้แล้วยงัมวีาระอยู่ในต�าแหน่ง  

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระ            

ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน

 
๑๙

มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

  



กฎหมายโรงแรม274

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  รัฐมนตรีให้ออก

 (๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๖) ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดหรือค�าส่ังที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก             

เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมีกรรมการมาประชุม            

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

 กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน           

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๑๘
๒๐

 ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีในการด�าเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ

 (๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒)

 (๓)
๒๑

 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการ             

ตามพระราชบัญญัตินี้

 (๔)
๒๒

 ก�ากับดแูลและตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าพนกังานท้องถ่ินและผูซ่ึ้งมหีน้าทีป่ฏบิตัิ

การตามพระราชบัญญัตินี้

 (๕)
๒๓ 

รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

 (๖)
๒๔ 

ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี้

 
๒๐

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๒๑
มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๒๒

มาตรา ๑๘ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๒๓

มาตรา ๑๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๒๔
มาตรา ๑๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา            

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้

 ให้น�ามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๐
๒๕

 ให้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารข้ึนในกรมโยธาธิการ            

และผังเมือง* มีหน้าที่ดังนี้

 (๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร

 (๒) ปฏบิตังิานธรุการ ตรวจสอบข้อเทจ็จริง และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์

 (๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลอืแก่ราชการส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่ภาคเอกชน

 (๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย

 

หมวด ๓

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย

และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

                 

 มาตรา ๒๑
๒๖

 ผู้ ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาต     

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด�าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

  มาตรา ๒๑ ทวิ
๒๗

 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภท           

ที่กฎกระทรวงก�าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค�านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค�านวณ

ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๒
๒๘

 ผู้ ใดจะร้ือถอนอาคารดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด�าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

 (๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า         

ความสูงของอาคาร

 (๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร

 
๒๕

มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๒๖
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๒๗

มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๒๘
มาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 มาตรา ๒๓
๒๙

 (ยกเลิก)

 มาตรา ๒๔
๓๐

 (ยกเลิก) 

 มาตรา ๒๕
๓๑

 ในกรณทีีเ่ป็นการยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ

 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าส่ัง          

ไม่อนญุาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกิน

สี่สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

ก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีค�าสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า

 มาตรา ๒๖
๓๒

 ในกรณทีีก่ารก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคารทีข่ออนญุาตนัน้ 

มีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก�าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

วิศวกรรมหรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกร

หรือสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ ในค�าขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมายดงักล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาค�าขอนั้น

  มาตรา ๒๗
๓๓

 ในการตรวจพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจ 

ส่ังให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

หรือรายการค�านวณที่ได้ย่ืนไว้ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘              

หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้น�ามาตรา ๒๕ วรรคสาม              

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ 

แบบแปลน หรือรายการค�านวณตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน             

ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ในสาระส�าคัญผิดจากค�าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการย่ืนค�าขอใหม่และให้

ด�าเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป

 
๒๙

มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๓๐
มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๓๑

มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๓๒
มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๓๓

มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 มาตรา  ๒๘
๓๔  

ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค�านวณ            

ที่ได้ยืน่มาพร้อมกับค�าขอรับใบอนญุาตกระท�าโดยผูท้ี่ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วน ที่ไม่เก่ียวกับ

รายการค�านวณ

 มาตรา ๒๘ ทวิ
๓๕

 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียด           

ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับค�าขอรับ                 

ใบอนญุาตกระท�าโดยผูท้ี่ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมาย          

ว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับรายละเอียด         

ด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

 มาตรา ๒๙
๓๖
 เมือ่ได้รับใบอนญุาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตมหีนงัสอืแจ้งช่ือผูค้วบคมุงาน 

กับวันเร่ิมต้นและวันส้ินสุดการด�าเนนิการตามที่ได้รับอนญุาตให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบ พร้อมทัง้แนบ

หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

 ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 มาตรา ๓๐
๓๗

 ถ้าผู้ได้รับใบอนญุาตจะบอกเลกิตวัผูค้วบคมุงานที่ได้แจ้งช่ือไว้หรือผูค้วบคมุงาน

จะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการ

กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น

 ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการด�าเนินการตามท่ี                  

ได้รับอนญุาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มหีนงัสือแจ้งช่ือและส่งหนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหม่

ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

 มาตรา ๓๑
๓๘ 

ห้ามมใิห้ผู้ ใดจดัให้มหีรือด�าเนนิการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้าย

อาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีได้รับอนุญาต         

ตลอดจนวิธกีารหรือเงือ่นไขทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนดไว้ในใบอนญุาต หรือให้ผดิไปจากที่ได้แจ้งไว้       

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่

 (๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นค�าขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน       

ให้ท�าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

 (๒) เจ้าของอาคารนัน้ได้แจ้งการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบแล้ว หรือ

 (๓) การด�าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง                

หรือเป็นกรณีตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 
๓๔

มาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๓๕
มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๓๖

มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๓๗
มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๓๘

มาตรา ๓๑  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 ให้น�ามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การด�าเนินการตาม (๑) หรือ (๒)              

แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืน                   

ความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท�าของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่า

เป็นการกระท�าของผู้อื่นซ่ึงผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระท�าดังกล่าวให้เจ้าของ        

หรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ด�าเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม

 มาตรา ๓๒
๓๙

 อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

 (๑)
๔๐
  อาคารส�าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

 (๒) อาคารส�าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข 

หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 เมือ่ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารประเภทควบคมุการใช้           

หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระท�าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบตามแบบทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนด เพ่ือท�าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้าย

อาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 ห้ามมใิห้บคุคลใดใช้อาคารนัน้เพ่ือกิจการดงัทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตาม มาตรา 

๓๙ ทวิ ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง

 ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ท�าการตรวจสอบแล้วเหน็ว่าการก่อสร้างดดัแปลง หรือเคลือ่นย้าย

อาคารนัน้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนญุาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วก็ให้ออกใบรับรอง

ให้แก่ผู้ไดร้บัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิเพือ่ให้มกีารใช้อาคารนัน้ตามที่ไดร้บัใบอนญุาต

หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ท�าการตรวจสอบภายในก�าหนด

เวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น          

เพ่ือกิจการดงัทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด         

ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

  มาตรา ๓๒ ทวิ
๔๑
 เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้

 (๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

 (๒) อาคารชุมนุมคน

 (๓) อาคารตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 
๓๙

มาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๔๐
มาตรา ๓๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๔๑

มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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ต้องจดัให้มผีูต้รวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผูต้รวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณ ี ท�าการตรวจสอบ

สภาพอาคาร โครงสร้างของตวัอาคาร อปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟ้า และการจดัแสงสว่าง 

ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย                  

ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน�า้ ระบบบ�าบดัน�า้เสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอืน่ ๆ ของอาคาร          

ที่จ�าเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า  

เพ่ือพจิารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือด�าเนนิการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ 

แล้วแต่กรณี ต่อไป

 “มาตรา ๓๒ ตรี เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด�าเนินการ ส�าหรับอาคาร        

ชนิดหรือประเภทตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๖) ต้องจัดให้มีการประกันภัย

ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไขและจ�านวนเงนิเอาประกันภยัทีรั่ฐมนตรีก�าหนดในกฎกระทรวงโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ            

ควบคุมอาคาร” 

 มาตรา ๓๓
๔๒

 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม 

การใช้ใช้หรือยินยอมให้บคุคลใดใช้อาคารดงักล่าวเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนญุาต

จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือได้แจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบแล้ว และให้น�ามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ 

หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้          

ส�าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส�าหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม

  มาตรา ๓๔
๔๓

 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพ้ืนที่หรือส่ิงที่สร้างข้ึน          

เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง              

หรือใช้หรือยนิยอมให้บคุคลอืน่ดดัแปลงหรือใช้ทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเข้าออกของรถนัน้เพ่ือการอืน่ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคาร

นั้นยังมีอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่น

หรือไม่ก็ตาม

 มาตรา ๓๕
๔๔
 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ให้ ใช้ได้ตามระยะเวลา           

ที่ก�าหนดไว้ ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อน

ใบอนญุาตส้ินอายุ และเมือ่ได้ย่ืนค�าขอดงักล่าวแล้ว ให้ด�าเนนิการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

 
๔๒

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๔๓
มาตรา ๓๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๔๔

มาตรา ๓๕  แก้ไขเพิมเติมโดยพระรา  ชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 มาตรา ๓๖
๔๕
 ใบอนญุาตทีอ่อกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแก่กันมไิด้ 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 มาตรา ๓๗
๔๖
 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ 

ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซ่ึงประสงค์จะท�าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน 

เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปลีย่นการใช้อาคารน้ันต่อไป ต้องมหีนงัสือแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบภายใน

เก้าสิบวันนบัแต่วันทีผู่้ได้รับใบอนญุาตตาย ในกรณเีช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกดังกล่าว

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน

  มาตรา ๓๘  ในระหว่างการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคารแล้วแต่กรณี          

ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องเก็บใบอนญุาตแผนผงับริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ใน

บริเวณที่ได้รับอนญุาตให้กระท�าการดงักล่าวหนึง่ชุด และพร้อมทีจ่ะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดไูด้

 ให้ผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือใบอนญุาต

ตามมาตรา ๓๓ ไว้ ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

 มาตรา ๓๙ ในกรณทีี่ใบอนญุาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระส�าคญั 

ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตหรือใบรับรองยืน่ค�าขอรับใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน

ใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาต          

หรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี 

  มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ ใดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร โดยไม่ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต

จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบที่คณะกรรมการควบคุม

อาคารก�าหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้ง

ข้อมูลและยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 (๑) ช่ือของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งช่ือ                  

ตามมาตรา ๔๙ ทวิ

 (๒) ช่ือของผู ้รับผิดชอบงานออกแบบและค�านวณอาคาร ซ่ึงเป็นผู ้ได้รับใบอนุญาต               

ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการ       

แจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

 (๓) ช่ือของผู้ควบคุมงาน ซ่ึงต้องประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

 
๔๕

มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๔๖
มาตรา ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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  (๔) ส�าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง              

และหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี

 (๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค�านวณ               

ของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (๑) 

และ (๒) ให้ชัดเจนว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบ       

และค�านวณอาคารนั้น

 (๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ซ่ึงรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงาน

ออกแบบอาคาร หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค�านวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่า 

การออกแบบอาคาร และการออกแบบและค�านวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง           

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ส�าหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ        

คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายก�าหนด ให้รับรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกนั้นด้วย

 (๗) หนงัสือรับรองของผูค้วบคมุงานตาม (๓) ซ่ึงรับรองว่าจะควบคมุการก่อสร้าง ดดัแปลง 

หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค�านวณ

ตามที่ได้แจ้งไว้และที่ได้มีการแก้ไขตามข้อทักท้วง หรือด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง             

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง

 (๘) หนงัสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค�านวณส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้างอาคาร 

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่ก�าหนดให้ต้องมีการ         

ตรวจสอบงานออกแบบและค�านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ทวิ

 (๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม            

หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรือกิจการ

ซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ                

ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ              

แล้วแต่กรณี

         (๑๐) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการ            

แจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เก่ียวกับการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการด�าเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง                

หรือด�าเนินโครงการหรือกิจการเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม            

หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นตาม (๙) แต่อาคารดงักล่าวเป็นอาคารประเภท

ควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร

ก�าหนด
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 ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารสูง อาคาร        

ขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑)              

ต้องเป็นผู ้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก              

ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค�านวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็น              

ผู้ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดบัวุฒวิิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

 ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารที่มีลักษณะ 

ขนาด หรืออยู่ในประเภทที่ได้ก�าหนดให้เป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วย

สถาปนิก หรือเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

และมิได้เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบ

งานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ

ไม่ต�า่กว่าระดบัสามญัสถาปนกิ ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนกิ และผูรั้บผดิชอบงานออกแบบและค�านวณ

อาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต�่ากว่า                   

ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

 ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนตามวรรคหนึ่ง มิได้เป็นอาคารตาม           

วรรคสองและวรรคสามผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต                 

ให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ สาขาสถาปัตยกรรมหลกั ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนกิ 

และผูรั้บผดิชอบงานออกแบบและค�านวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

 มาตรา ๓๙ ตร ี เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับข้อมูล และเอกสารและหลักฐานจากผู้แจ้ง

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้แจ้งได้ช�าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง         

หรือร้ือถอนอาคารครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งภายในสามวันท�าการนับแต่        

วันที่ได้รับช�าระค่าธรรมเนียม และให้ผู้แจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้            

ตั้งแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับใบรับแจ้ง

 ในกรณทีีผู่แ้จ้งไม่ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึง่ร้อยย่ีสบิ

วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร 

ตามใบรับแจ้งอีกต่อไป และให้ ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบ 

รับแจ้งตามวรรคสอง หรือนับแต่วันที่เร่ิมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร แล้วแต่กรณี                 

หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ช่วยดูข้อ 32 ตรี หัวข้อ ในกรณี ค�าว่ายกเลิกน่า          

จะต่อกับค�าว่าภายในหน่ึงร้อย ไม่น่าใช่ย่อหน้าใหม่ตรง                    

ที่ขีดเส้นใต้ไว้
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 (๑) ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง             

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวัน        

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ด�าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด           

และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินด�าเนินการตาม              

มาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดดัแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

จะด�าเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยก็ได้

 (๒) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค�านวณของอาคาร

ที่ผู้แจ้งได้ย่ืนไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง        

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

มหีนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผูแ้จ้งแก้ไขแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ

ค�านวณดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

ทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี ้หรือกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้องภายในระยะเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนด

แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 (๓) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ               

แห่งพระราชบญัญตันิี ้กฎกระทรวงหรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี ้หรือกฎหมายอืน่        

ทีเ่ก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมหีนงัสอืแจ้งข้อทกัท้วงให้ผูแ้จ้งด�าเนนิการก่อสร้าง ดดัแปลงหรือร้ือถอน

อาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี ้หรือกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้องภายในระยะเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนด

แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู ้แจ้งด�าเนินการแก้ไขตามหนังสือ                

แจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้น                      

จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระท�าเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อทักท้วงของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

 ในกรณีที่ผู ้แจ้งไม่ด�าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน             

ได้ก�าหนดไว้ในหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงตามวรรคสาม (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าผูแ้จ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามที่ ได้แจ้งไว้นั้นอีกต่อไปและให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค�าส่ัง                 

ยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้ และมีอ�านาจด�าเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ 

แล้วแต่กรณี
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 ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินมไิด้มหีนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผูแ้จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจแจ้งข้อทักท้วงได้

ตลอดเวลา

 (๑) กรณีเกี่ยวกับการรุกล�้าที่สาธารณะ

 (๒) กรณเีก่ียวกับระยะ หรือระดบัระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือทีส่าธารณะ

ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินทีอ่อกตามพระราชบัญญตันิี ้หรือกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

 (๓) กรณีเก่ียวกับข้อก�าหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการ         

ใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

 ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร

ก�าหนด

 ให้น�าบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออก           

ตามมาตรา ๘ (๑๒) และให้น�า มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙         

มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งโดยอนุโลม

 

หมวด ๓ ทวิ

การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
๔๗

 

 มาตรา ๓๙ จัตวา การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 มาตรา ๓๙ เบญจ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ ใด

ใช้อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ ใช้อาคารเพ่ือประกอบ

กิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอ�านาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี

 ให้มคีณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมอี�านาจพิจารณาออกใบอนญุาต 

เพิกถอนใบอนญุาต ต่ออายใุบอนญุาต โอนใบอนญุาต และออกใบแทนใบอนญุาตเพือ่ประกอบกิจการ

โรงมหรสพ ดังต่อไปนี้

 
๔๗

หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตให้ ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา ถึง มาตรา ๓๙ ฉ  

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓



กฎหมายโรงแรม 285

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติเป็นกรรมการ และให้ผู้อ�านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง*         

เป็นกรรมการและเลขานุการ

 (๒) ในเขตจงัหวัดอืน่ ประกอบด้วยผูว่้าราชการจงัหวัดเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

แห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าต�ารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ

 ในการวินจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา

การประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ�านาจลงนามออกใบอนุญาต          

เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง

 ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภยัและการป้องกันอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนกับคนดู

และจ�านวนและระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ 

เช่น ห้องฉาย ทางเข้าออก ประต ูทีน่ัง่คนด ูทางเดนิ เป็นต้น ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุญาตให้ ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี           

โดยให้ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

 หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขในการขออนญุาต การอนญุาต การต่ออายใุบอนญุาตการโอน

ใบอนญุาต และการออกใบแทนใบอนญุาตส�าหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้อาคาร           

เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนใบอนญุาตเดมิสิน้อาย ุ และเมือ่ได้ยืน่

ค�าขอดงักล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผูม้อี�านาจอนญุาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมคี�าสัง่

ไม่อนุญาต

 

หมวด ๔

อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                  

 มาตรา ๔๐
๔๘
 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจด�าเนินการดังนี้

 (๑) มคี�าสัง่ให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคมุงาน ผูด้�าเนนิการลกูจ้างหรือบริวาร

ของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท�าดังกล่าว

 
๔๘

มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 (๒) มีค�าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการ            

กระท�าดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคาร

หรือบริเวณดังกล่าว และ

 (๓) พิจารณามีค�าส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวัน         

นับแต่วันที่ได้มีค�าสั่งตาม (๑)

 มาตรา ๔๑
๔๙
 ถ้าการกระท�าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณทีีส่ามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ถูกต้องได้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นค�าขออนุญาตหรือด�าเนินการแจ้งตาม           

มาตรา ๓๙ ทวิ หรือด�าเนนิการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 

และให้น�ามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  มาตรา  ๔๒
๕๐ 

ถ้าการกระท�าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง         

ให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๑                    

ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผูค้วบคมุงาน หรือผูด้�าเนินการร้ือถอน

อาคารนัน้ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ด�าเนนิการ

ร้ือถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑)             

หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

  มาตรา ๔๓
๕๑
 ถ้าไม่มีการร้ือถอนอาคารตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๒ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจดังต่อไปนี้

 (๑) ยื่นค�าขอฝ่ายเดียวโดยท�าเป็นค�าร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ 

ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมคี�าส่ังจบักุมและกักขังบคุคลซ่ึงมไิด้ปฏบิตักิารตามค�าส่ังของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตามมาตรา ๔๒ โดยให้น�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 (๒) ด�าเนนิการหรือจดัให้มกีารร้ือถอนอาคารดงักล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศก�าหนดการ

ร้ือถอนไว้ในบริเวณนัน้แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจด็วัน และเจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบ

งานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค�านวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ด�าเนินการ 

จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนัน้เว้นแต่บคุคลดงักล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมไิด้เป็นผูก้ระท�าหรือมส่ีวนร่วม

ในการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

 
๔๙

มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๕๐
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๕๑

มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕



กฎหมายโรงแรม 287

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ในการด�าเนนิการร้ือถอนอาคารตามวรรคหนึง่ เมือ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผูซ่ึ้งด�าเนนิการ

แทนเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่ง 

จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งด�าเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

 วัสดกุ่อสร้างทีถู่กร้ือถอนและส่ิงของทีข่นออกจากอาคารส่วนทีม่กีารร้ือถอนให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

มีอ�านาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ทีก่�าหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมไิด้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงนินัน้คนืภายในสามสบิวันนบัแต่

วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย

ในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๔๔
๕๒

 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง 

ใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้ง

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว

  มาตรา ๔๕
๕๓

 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของ

หรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้รอบครองพ้ืนทีห่รือส่ิงทีส่ร้างข้ึนดงักล่าวหรือผู้ทีก่ระท�าการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ 

ระงับการกระท�านั้น และส่ังให้บุคคลดังกล่าวด�าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึน        

ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และให้น�ามาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซ่ึงก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาต            

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ              

มสีภาพหรือมกีารใช้ทีอ่าจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภยั

จากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม                  

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้ด�าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

 ในกรณทีี่ไม่มกีารปฏบัิตติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามวรรคหนึง่ และถ้าอาคารนัน้ 

อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน            

มีอ�านาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นได้โดยให้น�ามาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 
๕๒

มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๕๓
มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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  มาตรา ๔๖ ทวิ
๕๔
 ในกรณทีีอ่ปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เก่ียวกับระบบไฟฟ้าและการจดัแสงสว่าง 

ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบ

ระบายอากาศ ระบบระบายน�้า ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตาม

มาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน               

หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั หรือก่อให้เกิดเหตรุ�าคาญหรือกระทบกระเทอืนต่อการรักษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจดังนี้

 (๑) มีค�าสั่งห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด          

ใช้อปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ และจดัให้มเีคร่ืองหมายแสดงการห้ามนัน้ไว้ทีอ่ปุกรณ์ หรือบริเวณทีเ่ปิดเผย

และเห็นได้ง่ายที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั้น

 (๒) มคี�าสัง่ให้เจ้าของอาคารด�าเนนิการแก้ไขอปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ  นัน้ ให้อยูใ่นสภาพทีป่ลอดภยั

หรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณ ีมเีหตอุนัสมควร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้

 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์

ดังกล่าว มีผลท�าให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพชีวิต

ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินสั่งห้ามใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้           

และต้องจดัให้มเีคร่ืองหมายแสดงการห้ามนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณ

ดงักล่าว 

 มาตรา ๔๗
๕๕
 การส่ังหรือการแจ้งของเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามพระราชบญัญตันิี ้นอกจาก

กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ให้ท�าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

ผู้ด�าเนินการหรือผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล�าเนาของผู้นั้น หรือจะท�าเป็นบันทึกและให้บุคคล

ดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจด�าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส�าเนา            

ค�าส่ังหรือหนงัสือแจ้ง แล้วแต่กรณ ี ไว้ในทีเ่ปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณทีต่ัง้อาคาร

ทีท่�าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคลือ่นย้าย ใช้หรือเปลีย่นการใช้นัน้และให้ถือว่าผูข้อรับใบอนญุาต     

ผู้ได้รับใบอนญุาต ผูแ้จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูด้�าเนินการหรือผู้ควบคมุงาน

ได้ทราบค�าสั่งหรือหนังสือแจ้งนั้นแล้วเมื่อพ้นก�าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว

 
๕๔

มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๕๕
มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 มาตรา ๔๗ ทวิ
๕๖
 การแจ้งค�าส่ังของเจ้าพนกังานท้องถ่ินทีส่ัง่ให้ระงบัการกระท�าทีเ่ป็นการ

ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้ร้ือถอนอาคาร ให้ท�าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์               

ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซ่ึงจะต้องรับค�าส่ังดังกล่าว ณ ภูมิล�าเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศค�าส่ัง 

ดังกล่าวไว้ ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระท�าดังกล่าว และให้ถือว่า                  

ผู้ซ่ึงจะต้องรับค�าส่ังได้ทราบค�าสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นก�าหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศ           

ดังกล่าว

  มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจเข้าไป

ในอาคารหรือบริเวณทีต่ัง้อาคารทีม่เีหตอุนัควรสงสัยว่ามกีารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท�าการของสถานที่นั้น และเพ่ือการนี้       

ให้มีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือส่ังให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องจากบุคคลท่ีอยู่                   

หรือท�างานในสถานที่นั้น

 มาตรา ๔๙
๕๗

 ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจแต่งตัง้ข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน       

ซึ่งมีความรู้หรือคุณวุฒิตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้

 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการ

และผงัเมอืง*มอี�านาจแต่งตัง้วิศวกรหรือสถาปนกิเป็นนายช่างได้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๙ ทวิ
๕๘

 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร            

โดยฝ่าฝืนบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี ้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญตัท้ิองถ่ินทีอ่อกตามพระราชบัญญตันิี้ 

และเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ด�าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี               

แต่มไิด้มกีารปฏบิตัติามค�าส่ังของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน และมเีหตอุนัควรสงสัยว่า ผูรั้บผดิชอบงานออกแบบ

และค�านวณอาคาร หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็นผู้กระท�าหรือ               

มส่ีวนร่วมในการกระท�าดงักล่าว ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้บคุคลเช่นว่านัน้ทราบ และให้มหีนงัสือแสดง

หลกัฐานภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ได้รับแจ้ง เพือ่พิสูจน์ว่าเป็นการกระท�าของผูอ้ืน่ หากไม่สามารถพิสจูน์

ได้ว่าเป็นการกระท�าของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินด�าเนินการแจ้งช่ือและการกระท�าของบุคคล                   

เช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให้แจ้งสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบ           

เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

 ๕๖
มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๕๗

มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๕๘
มาตรา ๔๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมวด ๕

การอุทธรณ์

 

 มาตรา ๕๐
๕๙

 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย                  

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู้แทนส�านักงาน

อยัการสูงสดุ ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นกรรมการ                 

และกรรมการอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจ�านวนนี้ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และให้หวัหน้าส�านกังานคณะกรรมการควบคมุอาคารเป็นกรรมการ

และเลขานุการ

 กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ต้องไม่เป็นผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ราชการของ

กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด

 (๒)
๖๐
 ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถ่ินอื่นประกอบด้วย             

ผูว่้าราชการจงัหวัดเป็นประธานกรรมการ อยัการจงัหวัดซ่ึงเป็นหวัหน้าทีท่�าการอยัการจงัหวัดและบคุคลอืน่

อีกไม่เกินหกคนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจ�านวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชน               

ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวดั*เป็นกรรมการและเลขานุการ

 กรรมการและเลขานกุารตามวรรคหนึง่ (๒) ต้องไม่เป็นผูซ่ึ้งปฏบิตัหิน้าทีร่าชการของราชการ

ส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

 ให้น�ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บงัคบัแก่คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์

โดยอนุโลม

 มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือส่ังให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร             

หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

 (๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท�าการใด ๆ  เท่าที่จ�าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลา

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้

 
๕๙

มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๖๐
มาตรา ๕๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 มาตรา ๕๑ ทวิ
๖๑
 คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์จะแต่งตัง้คณะอนกุรรมการข้ึนคณะหนึง่

หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายก็ได้

 ให้น�ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่

ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 มาตรา  ๕๒
๖๒

  ผูข้อรับใบอนญุาต ผู้ได้รับใบอนญุาต ผูแ้จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับค�าส่ัง     

จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามพระราชบญัญตันิีม้สิีทธอิทุธรณ์ค�าส่ังดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์

ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่ง

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ท�าเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้ออกค�าส่ัง         

ดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมดไปยัง          

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวัน          

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค�าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และ           

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์หรือศาลได้มคี�าวินจิฉยั หรือค�าพิพากษาเป็นประการใด 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น

 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินกระท�าการใดแก่อาคาร          

อนัเป็นมลูกรณแีห่งการอทุธรณ์ เว้นแต่อาคารนัน้จะเป็นภยนัตรายต่อบคุคลหรือทรัพย์สินหรือมลีกัษณะ            

ซึ่งไม่อาจรอได้

 ให้น�ามาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม

หมวด ๖

นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ
๖๓
 

                  

 มาตรา ๕๓ ให้นายช่างหรือนายตรวจมอี�านาจเข้าไปในบริเวณทีม่กีารก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน 

หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพ่ือตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่        

และเพื่อการนี้ให้มีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก

บุคคลที่อยู่หรือท�างานในสถานที่นั้น

 
๖๑

มาตรา ๕๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๖๒
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๖๓

ช่ือ หมวด ๖ นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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  มาตรา ๕๔ เมือ่มเีหตอุนัควรสงสัยว่าอาคารใดซ่ึงได้ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้าย

เสร็จแล้วนั้น ได้กระท�าข้ึนโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่า

อาคารใดมกีารใช้หรือเปลีย่นการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 

หรืออาคารใดมลีกัษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่างมอี�านาจเข้าไปตรวจอาคาร และบริเวณทีต่ัง้อาคาร

นัน้ได้ และเพ่ือการนี้ให้มอี�านาจสอบถามข้อเทจ็จริงหรือส่ังให้แสดงเอกสารหรือหลกัฐานอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง

จากบุคคลที่อยู่หรือท�างานในสถานที่นั้น 

 มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช่างหรือนายตรวจ         

ต้องกระท�าการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�าการของสถานที่นั้น        

และในการนี้ให้นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจ�าตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ

 บัตรประจ�าตัวให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๕๕  ทวิ
๖๔
 ห้ามมิให้ผู้ ใดท�าการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว้นแต่ผู้นั้น                  

เป็นผู้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้  

 มาตรา ๕๕ ตรี
๖๕
 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบท�าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ            

โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตาม            

พระราชบัญญัตินี้ ให้น�ามาตรา ๔๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๗

เขตเพลิงไหม้

   

 มาตรา ๕๖  เมือ่เกิดเพลงิไหม้ในบริเวณใดอนัเข้าลักษณะเป็นเขตเพลงิไหม้ ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ ส�านักงานของราชการส่วนท้องถ่ินนั้น และบริเวณที่เกิด

เพลิงไหม้โดยมแีผนทีสั่งเขปแสดงแนวเขตเพลงิไหม้ พร้อมทัง้ระบใุห้ทราบถึงการกระท�าอนัต้องห้าม

ตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๕๗
๖๖
 ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ ใดก่อสร้าง ดัดแปลง 

ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้รับใบอนุญาตให้ท�าการก่อสร้าง ดัดแปลง  

ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคารหรือผูแ้จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดงักล่าวอยูแ่ล้ว ก่อนวันทีเ่กิดเพลงิไหม้

ระงับการกระท�าตามที่ได้รับอนญุาต หรือที่ได้แจ้งไว้นัน้ตามระยะเวลาดงักล่าวด้วย

 ให้น�ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง

โดยอนุโลม

 
๖๔

มาตรา ๕๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๖๕
มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๖๖
มาตรา ๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

 (๑) การก่อสร้างอาคารช่ัวคราวเพ่ือประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซ่ึงจัดท�าหรือควบคุม      

โดยทางราชการ

 (๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว

 มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณาว่าสมควรจะมกีารปรับปรุงเขตเพลงิไหม้หรือไม่ 

โดยค�านึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม              

การผงัเมอืง การสถาปัตยกรรม และการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

เสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร            

ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอ�านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินมากกว่าหนึ่งท้องที่ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่เกิดเพลิงไหม้

 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว                      

ให้เสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพ่ือส่ังให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศให้ประชาชน

ในเขตเพลิงไหม้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ ส�านักงาน            

ของราชการส่วนท้องถ่ินนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้

  มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ 

วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก

 ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง 

ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้น               

และให้ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดท�าแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรี

เพื่อประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ในราชกิจจานุเบกษาภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว

  มาตรา ๖๐
๖๗

 เมือ่มปีระกาศใช้บงัคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมใิห้ผู้ ใดก่อสร้าง 

ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคารในเขตตามแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผดิไปจากทีก่�าหนด

ในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ท�าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร            

หรือใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บงัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลงิไหม้              

ซึ่งขัดกับแผนผังดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิก

 ให้น�ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง

โดยอนุโลม

 
๖๗

มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 มาตรา ๖๐  ทวิ
๖๘
 ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินเร่ิมต้นด�าเนนิการปรับปรุงเขตเพลงิไหม้ตามประกาศ

ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปี นับแต่วันใช้บังคับประกาศ           

ดังกล่าว

 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเวนคนืทีด่นิหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพ่ือใช้ประโยชน์

ตามทีก่�าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลงิไหม้ ให้จ่ายเงนิค่าทดแทนให้แก่ผูม้สิีทธไิด้รับเงนิค่าทดแทน

ก่อนเร่ิมต้นด�าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดยก�าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวล

กฎหมายทีด่นิที่ใช้บงัคับอยู่ในวันทีม่ปีระกาศปรับปรุงเขตเพลงิไหม้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายเงนิค่าทดแทน  

ได้ภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้ก�าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าว       

ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน

 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินมิได้เร่ิมต้นด�าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในก�าหนดเวลา         

ตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

  มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องจัดให้ได้มาซ่ึงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ใด                          

เพ่ือใช้ประโยชน์ตามที่ก�าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ด�าเนินการเวนคืนที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่นั้น            

ยงัไม่มพีระราชกฤษฎกีาให้ใช้พระราชบญัญตันิีบ้งัคบั ให้ถือว่าได้มพีระราชกฤษฎกีาให้ใช้พระราชบญัญตัน้ีิ        

ในท้องที่นั้นตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๕๘ 

ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศนั้น

หมวด ๘

บทเบ็ดเตล็ด

  

 มาตรา ๖๓  ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ผูซ่ึ้งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถ่ิน นายช่าง หรือนายตรวจตาม             

พระราชบัญญัตินี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด�าเนินการ               

ผูค้วบคุมงานหรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงอยู่ในสถานทีน่ัน้ต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลอืตามสมควร

  มาตรา  ๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์                

ผูซ่ึ้งคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทยีบคด ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน นายช่าง 

และนายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 
๖๘

มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 มาตรา ๖๔ ทวิ
๖๙

 ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมอี�านาจหกัเงินค่าธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลน

ก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารที่ได้รับจากผูข้อรับใบอนญุาตหรือผูแ้จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ได้ไม่เกิน         

ร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อน�ามาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ

แบบแปลนก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละอตัราทีก่�าหนด          

ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

หมวด ๙

บทก�าหนดโทษ

  มาตรา ๖๕
๗๐ 

ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษ  จ�าคกุไม่เกิน

สามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึง่แล้ว ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท              

ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 มาตรา ๖๕ ทวิ
๗๑

 ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี 

ยงัต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

  มาตรา ๖๕ ตรี
๗๒

 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินสามเดอืน 

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวาง

โทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

  มาตรา ๖๕ จัตวา
๗๓

 ผู ้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน                         

ตามมาตรา ๔๖ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ           

ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ           

ให้ถูกต้อง

 
๖๙

มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๗๐

มาตรา ๖๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๗๑

มาตรา ๖๕  ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๗๒

มาตรา ๖๕  ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๗๓

มาตรา ๖๕  จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 มาตรา ๖๖ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือ           

มาตรา ๓๙ ตรี วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  มาตรา ๖๖ ทวิ
๗๔ 

ผู้ ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ 

โดยมไิด้อยู่ในระหว่างการอทุธรณ์ค�าส่ังดงักล่าว ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหกเดอืน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน

สามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

  มาตรา ๖๗
๗๕

 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน   

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน

สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

  มาตรา ๖๘ ผู้ ใด

 (๑) ไม่มาให้ถ้อยค�าหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์       

ตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ

 (๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อทุธรณ์มอบหมาย เจ้าพนกังานท้องถ่ิน นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ 

หรือมาตรา ๕๔ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แล้วแต่กรณี

 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ

  มาตรา ๖๙ ถ้าการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท�าของผู้ด�าเนินการ 

ผู้กระท�าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ

  มาตรา ๗๐
๗๖

 ถ้าการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นการกระท�าอันเก่ียวกับ

อาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเป็นการกระท�าในทางการค้า

เพ่ือให้เช่า ให้เช่าซ้ือ ขาย หรือจ�าหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ซ่ึงอาคารใด ผู้กระท�าต้องระวางโทษ         

เป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ

 
๗๔

มาตรา ๖๖  ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๗๕

มาตรา ๖๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๗๖

มาตรา ๗๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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 มาตรา ๗๑
๗๗

 ในกรณทีีม่กีารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ให้ถือว่าเป็นการกระท�าของเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด�าเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี               

หรือเป็นการกระท�าตามค�าส่ังของบคุคลดงักล่าว เว้นแต่บคุคลนัน้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท�าของผูอ้ืน่

  มาตรา ๗๒ ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิเป็นนติบิคุคล ถ้าการกระท�าความผดิของนติบิคุคลนัน้

เกิดจากการส่ังการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือบคุคลใดซ่ึงรับผดิชอบ ในการด�าเนนิงาน           

ของนติบิคุคลนัน้ หรือในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องส่ังการหรือกระท�าการ และละเว้นไม่ส่ังการ

หรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับ

ความผิดนั้น ๆ ด้วย

  มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ           

ผูค้รอบครองทีด่นิหรืออาคารทีอ่ยู่ใกล้ชิดหรือตดิต่อกับอาคารทีม่กีารกระท�าความผดิเกิดข้ึนหรือบคุคล

ซ่ึงความเป็นอยูห่รือการใช้สอยทีด่นิหรืออาคารถูกกระทบกระเทอืนเนือ่งจากการกระท�าความผดิดงักล่าว 

เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา ๗๔
๗๘

 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส�านักงาน

อัยการสูงสุด และผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 (๒) ในเขตจงัหวัดอืน่ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวัด อยัการจงัหวัด ซ่ึงเป็นหัวหน้าทีท่�าการ

อัยการจังหวัด และหัวหน้าต�ารวจภูธรจังหวัด

 ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๕ จตัวา วรรคหนึง่ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึง่ มาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ มาตรา ๖๘ 

มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ�านาจเปรียบเทียบได้

 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ ใดกระท�าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้กระท�าความผิด 

ดังกล่าวและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ

 ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ�าคุก

ให้ก�าหนดค่าปรับซ่ึงผูต้้องหาจะพึงช�าระ ถ้าผูต้้องหาและผูเ้สยีหาย ถ้าม ียนิยอมตามนัน้ เมือ่ผูต้้องหา

ได้ช�าระค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดี

เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 
๗๗

มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 
๗๘

มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในเวลา 

ตามวรรคสี่ให้ด�าเนินคดีต่อไป

 ค่าปรับทีเ่ปรียบเทยีบตามพระราชบัญญตันิี้ให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน โดยไม่ต้องน�าส่ง

เป็นรายได้แผ่นดิน 

บทเฉพาะกาล

 

 มาตรา ๗๕ บรรดาค�าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ        

และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*            

และการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมาย    

ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับ          

ใบอนญุาต แล้วแต่กรณ ีให้ถือว่าเป็นค�าขออนญุาตและการอนญุาตตามพระราชบัญญตันิี ้โดยอนโุลม

 ในกรณทีีก่ารขออนญุาตหรือการพิจารณาอนญุาตดงักล่าวมข้ีอแตกต่างไปจากการขออนญุาต

หรือการพิจารณาอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี ้ให้การขออนญุาตหรือการพิจารณาอนญุาตนัน้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาต

ปฏบิตัติามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผูข้อรับใบอนญุาตไม่ปฏบิตัติามค�าส่ังของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ค�าขอรับใบอนญุาตนัน้เป็นอนัตกไป

 มาตรา ๗๖ อาคารซึง่ไดร้บัใบอนญุาตให้ท�าการก่อสร้างหรอืดดัแปลง และไดก้ระท�าการ

เสร็จแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แม้จะเข้าลักษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้           

ตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง

  มาตรา ๗๗ ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างข้ึนเป็นจ�านวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ          

ของแผ่นดินก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีสภาพหรืออาจท�าให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสม          

หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การผังเมือง และการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปรับปรุง

อาคารในท้องที่นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 (๑) มีค�าส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารร้ือถอนอาคารนั้นภายในก�าหนดเวลาไม่เกิน

หกเดอืนนบัแต่วันที่ได้รับค�าส่ัง แต่การสัง่ร้ือถอนอาคารจะต้องกระท�าเพ่ือความเป็นระเบยีบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่นหรือประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของประชาชน
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 (๒) มีค�าส่ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปรับปรุงอาคาร           

มผีลใช้บงัคบั ให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารแก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบญัญตันิี ้

ภายในก�าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง

 (๓) มคี�าสัง่ให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารด�าเนนิการเพ่ือขจดัหรือระงบัเหตทุีก่่อให้เกิด 

หรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภยัในการอยู่อาศัย การป้องกันอคัคภียัการสาธารณสขุ 

การรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม การผงัเมอืง และการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในก�าหนดเวลา

ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง

 (๔) มีค�าส่ังให้เจ้าของอาคารท�าสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์         

วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด

 ถ้าเจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารผู้ใดปฏบัิตติามค�าส่ังของเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามวรรคหน่ึงแล้ว 

ให้ผูน้ัน้ได้รับยกเว้นโทษ แต่ถ้าผูน้ัน้ไม่ปฏบิตัติาม ผูน้ัน้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมืน่บาท และให้           

เจ้าพนกังานท้องถ่ินมคี�าส่ังให้ผูน้ัน้ร้ือถอนอาคารน้ันเสียภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ถ้าผู้นัน้ไม่ร้ือถอนอาคาร

ให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ผูน้ัน้ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอกีวันละหนึง่พันบาทตลอดเวลา

ทีย่งัฝ่าฝืนอยู ่หรือจนกว่าผูน้ัน้ยนิยอมให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินด�าเนนิการ ร้ือถอนอาคารนัน้เอง ในกรณหีลงันี้

ให้น�ามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม

 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก�าหนดนั้นแนบท้าย            

พระราชกฤษฎีกาด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจด�าเนินการให้เช่าที่ดินในบริเวณนั้น            

เพื่อเป็นรายได้ส�าหรับบ�ารุงท้องถิ่นได้ แต่ที่ดินนั้นยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 สัญญาเช่าทีด่นิทีท่�าข้ึนตามวรรคหนึง่ (๔) ให้มรีะยะเวลาเช่าตามทีต่กลงกันแต่ต้องไม่เกินสบิปี 

การต่อระยะเวลาเช่าจะกระท�ามิได้ เมื่อสิ้นก�าหนดเวลาเช่าที่ดินแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

ผู้ ใดไม่รื้อถอนขนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา                  

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และต้องระวางโทษ

ปรับเป็นรายวันอกีวันละหนึง่พันบาทตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืน หรือจนกว่า ผูน้ัน้ยนิยอมใหเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

เข้าด�าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเองในกรณีหลังนี้ให้น�ามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

  มาตรา ๗๘ ให้ถือว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้

ก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั เป็นอทุธรณ์ค�าส่ังของเจ้าพนกังานท้องถ่ินที่ได้ยืน่ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
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  มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ 

หรือค�าส่ังซ่ึงได้ออกโดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช ๒๔๗๙ 

หรือพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสร้างในเขตเพลงิไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้คงใช้บงัคบัได้ต่อไป 

ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๘๐ ท้องที่ใดได้มพีระราชกฤษฎกีาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสร้าง

อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสร้างในเขตเพลงิไหม้พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 

อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้       

ในท้องที่นั้นแล้ว

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 ส. โหตระกิตย์

 รองนายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง             ฉบับละ ๒๐๐  บาท

(๒)  ใบอนุญาตดัดแปลง                                       ฉบับละ  ๑๐๐  บาท

(๓)  ใบอนุญาตรื้อถอน                                           ฉบับละ ๕๐  บาท

(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                                       ฉบับละ ๕๐  บาท

(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้                                    ฉบับละ ๒๐๐  บาท

(๖)
๗๙ 

ใบรับรอง                                               ฉบับละ ๑๐๐  บาท

(๖ ทวิ)
๘๐
 ใบอนุญาตให้ ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ ๕๐๐  บาท

(๖ ตรี)
๘๑ 

ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร             ฉบับละ  ๑๐๐  บาท

(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง                  ฉบับละ  ๑๐  บาท

(๘) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)

(๘) ทวิ
๘๒
 การต่ออายใุบอนญุาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอตัราใน (๖ ทวิ)

(๙) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมส�าหรับการก่อสร้าง          

หรือส�าหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้

 (ก) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกินสิบห้าเมตร

   คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร แต่ละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ ๒  บาท

 (ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบห้าเมตร

   คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน            ตารางเมตรละ ๔  บาท

 (ค)  อาคารประเภทซึ่งต้องมีพื้นรับน�้าหนักบรรทุกชั้นใด

   ชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร

   คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน            ตารางเมตรละ ๔  บาท

 (ง) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด

   คูณด้วยส่วนยาวที่สุด                                    ตารางเมตรละ ๔  บาท

 (จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน

   ทางหรือท่อระบายน�้า รั้ว หรือก�าแพง

   รวมทั้งประตูรั้วหรือก�าแพง คิดตามความยาว                เมตรละ     ๑ บาท

 ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

ขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต�่ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

 
๗๙

อัตราค่าธรรมเนียม (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๘๐
อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๘๑
อัตราค่าธรรมเนียม (๖) ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

 
๘๒

อัตราค่าธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุม

การก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ 

พุทธศกัราช ๒๔๗๖ ได้ประกาศใช้มานานแล้ว แม้ว่าได้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิกันอยูต่ลอดมา แต่ปัจจบุนั

บ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย         

การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมืองการสถาปัตยกรรม 

และการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุการก่อสร้างอาคาร

และกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสียใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทัง้สองฉบับ

ดงักล่าวเข้าเป็นฉบบัเดยีวกัน จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญตันิี้ข้ึน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๓

 

 มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันทีพ่ระราชบญัญตันิี้

ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้ึนใหม่           

ตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๒๘ บรรดาค�าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ        

และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้มาขอรับคืนจาก

เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

พิจารณาค�าขออนญุาตดงักล่าวต่อไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหม้ที่ได้มีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้

ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูก่่อนวันทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเร่ิมต้นด�าเนินการปรับปรุงภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

และให้น�ามาตรา ๖๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน หรือค�าส่ังที่ได้ออกตามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้              

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 
๘๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง

บทบัญญตัใินพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการออกอนบุญัญตัติามพระราชบญัญตันิี้

ให้เหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ

ก่อนการด�าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อให้

เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ในการบงัคบัการตามพระราชบญัญตัน้ีิให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ปรับปรุงบทก�าหนดโทษ อตัราโทษ 

และอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเปรียบเทยีบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลกัษณะ

ของการกระท�าความผดิ และปรับปรุงบทบญัญตัอิืน่ทีเ่ก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญตัิ

ดังกล่าวข้างต้นหรือให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘๔
 

 มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค�าสั่งใดที่อ้างถึงโรงมหรสพ            

ตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ถือว่า

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค�าส่ังนั้นอ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๒ บรรดาค�าขออนญุาตตามพระราชบญัญตัป้ิองกันภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่น

มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของเจ้าพนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ถือว่าเป็นค�าขออนญุาตตามพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๓๓ ใบอนญุาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพและใบอนญุาตให้เปลีย่นแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิ

โรงมหรสพทีอ่อกให้ตามพระราชบญัญตัป้ิองกันภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงมหรสพหรือ        

ใบอนญุาตดดัแปลงโรงมหรสพตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย        

พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตให้ ใช้เป็นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้         

ใช้บังคับให้ ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะส้ินอายุ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะใช้สถานที่นั้น            

เป็นโรงมหรสพต่อไปหลังจากใบอนญุาตสิน้อาย ุและได้ยืน่ค�าขออนญุาตใช้สถานทีด่งักล่าวเพ่ือประกอบ

กิจการโรงมหรสพต่อไปก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้โรงมหรสพนั้นต่อได้

ตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่ผู้มีอ�านาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะมีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ ใช้สถานที่นั้น 

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตินี้

 ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓

 



กฎหมายโรงแรม304

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๓๕ บรรดาค�าขออนญุาตที่ได้ยืน่ไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั และยงัอยู่ 

ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ให้ถือว่าเป็นค�าขออนญุาตตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตันิี ้ในกรณทีีค่�าขออนญุาตดงักล่าวมข้ีอความ

แตกต่างไปจากค�าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม         

โดยพระราชบัญญตันิี ้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจส่ังให้แก้ไขเพ่ิมเตมิได้ตามความจ�าเป็นเพ่ือให้การ

เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ         

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

  มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน หรือค�าส่ังที่ได้ออกตามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม                

โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้       

ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย           

พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค�าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ

 

หมายเหต:ุ- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื เนือ่งจากปจัจบุนัการพฒันาประเทศ

ได้มคีวามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มกีารขยายตวัของเมอืงในด้านการก่อสร้างอาคาร

เพ่ิมมากข้ึน กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารที่ใช้บงัคบัอยูไ่ม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์

ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยก�าหนดมาตรการ              

ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 

การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปัตยกรรม และการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจร 

นอกจากนี ้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว 

ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจบุนัประกอบกับโรงมหรสพก็เป็นอาคารอย่างหนึ่ง สมควรที่จะน�า        

หลกัการเก่ียวกับการอนญุาตให้ใช้โรงมหรสพมาบญัญตัริวมเป็นฉบบัเดยีวกันกับกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควรก�าหนดให้สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ ในการขนส่ง

บุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือส่ิงที่สร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 

หรือสถานทีอ่ืน่ใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดยีวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารด้วย 

จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี*้พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิห้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕            

พ.ศ. ๒๕๔๕
๘๕

 ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕



กฎหมายโรงแรม 305

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๔๗ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 (๑) ให้แก้ไขค�าว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ค�าว่า “อธิบดีกรม

โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และค�าว่า “ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และค�าว่า 

“โยธาธิการจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”

 (๒) ให้ตัดค�าว่า “ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการยุบเลิก         

กรมการผังเมือง 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการ

ตราพระราชกฤษฎกีาโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และเนือ่งจากพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้บญัญตัใิห้โอนอ�านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็น         

ของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย 

ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว         

จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวข้องมคีวาม

ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ�านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการ

โอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ ใดแล้ว 

โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ�านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะ

กรรมการให้ตรงตามภารกิจทีม่กีารตดัโอนจากส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทัง้ตดั

ส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบญัญตัแิละพระราชกฤษฎกีา

ดงักล่าว จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎกีานี้

พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิห้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ 

แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ                   

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติ          

ให้แก้ไขค�าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “นายกรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัต ิ  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเป็นการคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติอย่างมาก  

สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 
๘๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๑๗/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐



กฎหมายโรงแรม306

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไป         

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๘๗

 

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔๐ 

แห่งพระราชกฤษฎกีาโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญตัใิห้โอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่

ของส�านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปเป็นของส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าทีข่อง       

กองอาชีวอนามยั กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้แก้ไข

บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว        

จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๙ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้

สอดคล้องกับการโอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๘

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยทีปั่จจบุนัรัฐบาลมนีโยบายแก้ไข

ปัญหาความยากจนและขยายโอกาสให้คนยากจน และคนด้อยโอกาส ซ่ึงนโยบายประการหนึง่คอืการ 

ส่งเสริมให้ผูม้รีายได้น้อยมทีีอ่ยูอ่าศัย รวมทัง้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพชีวิตได้ดข้ึีน ดังนั้น 

เพ่ือให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐทีจ่ดัตัง้ข้ึน   ตามกฎหมาย 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถด�าเนินการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนต�่าส�าหรับประชาชน 

ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือด้านข้อก�าหนดมาตรฐาน

อาคารในบางเร่ืองที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภยัของอาคาร เช่น 

ระยะถอยร่น เนือ้ทีข่องทีว่่างภายนอกอาคารหรือระยะห่างจากแนวเขตทีด่นิ เป็นต้น สมควรยกเว้นผ่อนผนั 

หรือก�าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเป็น        

กฎกระทรวง เพือ่ให้อาคารทีห่น่วยงานของรัฐดงักล่าว จดัให้มหีรือพัฒนานัน้สอดคล้องกับความต้องการ

และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หน้า ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

 ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉ 0บับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๘๙

 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา  ๘ แบบการแจ้งและใบรับแจ้งที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ         

ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการก�าหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินก�าหนดแบบหนังสือแจ้งข้อทักท้วงเพ่ือใช้ไปพลางก่อนจนกว่า               

จะได้มีการก�าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัตินี้

 มาตรา  ๙  ผูแ้จ้งซ่ึงได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้แล้วก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้มีการ

แจ้งไว้ต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาตามทีร่ะบุไว้ ในใบรับแจ้งจะสิน้สุดลง และให้ถือว่าใบรับแจ้งดงักล่าว

เป็นใบรับแจ้งตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตันิี ้

 ในกรณีที่ผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้

แจ้งไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ในใบรับแจ้งส้ินสุดลง เจ้าพนักงานท้องถ่ิน           

จะขยายระยะเวลาก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยน�าหลักเกณฑ์การต่ออายุ

ใบอนญุาตตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุ

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้

 ในกรณทีีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินได้มหีนงัสือแจ้งข้อทักท้วงตามมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญตัิ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและผู้ได้รับการแจ้งข้อทักท้วงปฏิบัติ 

ตามความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๘๒ ก/หน้า ๓๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถ

ออกกฎกระทรวงก�าหนดให้เร่ืองทีเ่ป็นรายละเอยีดทางด้านเทคนคิเก่ียวกับการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน 

หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี โดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก�าหนดได้ เพ่ือใช้เป็นข้อปฏบิตัใินการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน 

หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยเีก่ียวกับการก่อสร้าง เพิม่เตมิบทบญัญตัทิีก่�าหนดให้เจ้าของอาคาร 

ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด�าเนินการส�าหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัย        

ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับ

การชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

จากอาคารนัน้ ปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกับการแจ้งการก่อสร้างดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร โดยไม่ยืน่ค�าขอ

รับใบอนญุาต ให้มคีวามเหมาะสมกับการพัฒนาบคุลากรและองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

อันเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งข้ึน และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เก่ียวข้อง                   

ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา

ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
๙๐

 
มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัย

ว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้

กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ

ทางอาญาร่วมกับการกระท�าความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท�าหรือเจตนาประการใด

อันเก่ียวกับการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรัฐธรรมนญูได้มคี�าวินจิฉยัในลกัษณะดงักล่าวท�านองเดยีวกัน 

คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติ

ปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะ

เดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ๙๐ 
ราชกิจจานุบเกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร

พุทธศักราช ๒๔๗๙

   อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยประกาศของคณะปฏวัิต ิฉบบัที ่๑๙๒ ลงวันที ่๓๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

   ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

   (๑) “ที่จอดรถยนต์” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะ            

ส�าหรับอาคาร

   (๒) “ที่กลับรถยนต์” หมายความว่า บริเวณที่จัดไว้ส�าหรับกลับรถยนต์เพ่ือสะดวกในการ

จอดหรือเข้าออกของรถยนต์

   (๓) “ทางเข้าออกของรถยนต์” หมายความว่า ทางที่ใช้ส�าหรับรถยนต์เข้าหรือออกจาก          

ที่จอดรถยนต์ถึงปากทางเข้าออกของรถยนต์

   (๔) “ปากทางเข้าออกของรถยนต์” หมายความว่า ส่วนของทางเข้าออกของรถยนต์ทีเ่ช่ือมกับ

ทางสาธารณะ

   (๕) “เชิงลาดสะพาน” หมายความว่า ส่วนของทางที่เช่ือมกับสะพานที่มีส่วนลาดชัน           

เกิน ๒ ใน ๑๐๐

   (๖) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ

   (๗) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรม         

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

   (๘) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่พักอาศัย

หลายครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวมห้ีองนอน ครัวไฟ ห้องส้วมและห้องน�า้เป็นอสิระและมทีางเดนิ

และบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟท์ใช้ร่วมกัน

   (๙) “ภตัตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นทีข่ายอาหาร

หรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่ส�าหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
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     (๑๐) “ห้างสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นอาคาร

พาณิชย์ส�าหรับแสดงหรือขายสินค้าต่าง ๆ

   (๑๑)  “ส�านักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ท�าการ

   (๑๒) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารทีส่ร้างข้ึนเพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใด

ของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนน          

ตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่

รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

   (๑๓) “ห้องโถง” หมายความว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุม

   ข้อ ๒  ให้ก�าหนดประเภทของอาคารซ่ึงต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้า

ออกของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้

   (๑) โรงมหรสพที่มีพื้นที่ส�าหรับจัดที่นั่งส�าหรับคนดูตั้งแต่ ๕๐๐ ที่ขึ้นไป

   (๒) โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องขึ้นไป

   (๓) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป

   (๔) ภัตตาคารที่มีพื้นที่ส�าหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป

   (๕) ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

   (๖) ส�านักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

   (๗) อาคารขนาดใหญ่

   (๘) ห้องโถงของโรงแรมตาม (๒) ภัตตาคารตาม (๔) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (๗)

   ข้อ ๓ จ�านวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามก�าหนดดังต่อไปนี้

   (๑) ในเขตท้องทีก่รุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวง ตามประกาศของคณะปฏวัิติ 

ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

     (ก) โรงมหรสพ ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อจ�านวนที่นั่งส�าหรับคนดู               

๒๐ ทีเ่ศษของ ๒๐ ที่ ให้คิดเป็น ๒๐ ที่

     โรงมหรสพที่อยู่ในท้องที่ของเขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางรัก เขตปทุมวัน               

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อจ�านวนที่นั่ง 

ส�าหรับคนดู ๑๐ ที่ เศษของ ๑๐ ที่ให้คิดเป็น ๑๐ ที่

     (ข) โรงแรม

   โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๐ คัน ส�าหรับห้องพัก 

๓๐ ห้องแรก ส่วนที่เกิน ๓๐ ห้อง ให้คิดอัตรา ๑ คันต่อ ๕ ห้อง เศษของ ๕ ห้อง ให้คิดเป็น ๕ ห้อง

   โรงแรมที่มีห้องพักเกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีที่จอดรถยนต์ตามอัตราที่ก�าหนดในวรรคหน่ึง          

ส�าหรับห้องพัก ๑๐๐ ห้องแรก ส่วนที่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้คิดอัตรา ๑ คันต่อ ๑๐ ห้อง เศษของ ๑๐ ห้อง 

ให้คิดเป็น ๑๐ ห้อง

     (ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อ ๑ ครอบครัว
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     (ง) ภัตตาคาร 

   ภัตตาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งโต๊ะอาหารไม่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า          

๑ คันต่อพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร ๑๕ ตารางเมตร เศษของ ๑๕ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๕ ตารางเมตร

   ภตัตาคารทีม่พ้ืีนทีต่ัง้โต๊ะอาหารเกิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มทีีจ่อดรถยนต์ตามอตัราทีก่�าหนด

ในวรรคหนึ่ง ส�าหรับพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร ๗๕๐ ตารางเมตร ส่วนที่เกิน ๗๕๐ ตารางเมตรให้คิด             

อัตรา ๑ คันต่อ ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๓๐ ตารางเมตร

     (จ) ห้างสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร 

เศษของ ๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร

     (ฉ) ส�านักงาน ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร เศษของ 

๖๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๖๐ ตารางเมตร

     (ช) ห้องโถงของโรงแรม ภตัตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๒ (๘) ให้มทีีจ่อดรถยนต์

ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อพ้ืนทีห้่องโถง ๑๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๐ ตารางเมตร ให้คดิเป็น ๑๐ ตารางเมตร

     (ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจ�านวนที่ก�าหนดของแต่ละประเภท         

ของอาคารที่ใช้เป็นทีป่ระกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นัน้รวมกัน หรือให้มทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 

๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๒๐ ตารางเมตร              

ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จ�านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ 

   อาคารขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวสูงไม่เกินส่ีช้ัน ต้องมีที่จอดรถยนต์อยู่ภายนอก

อาคาร หรืออยู่ในห้องใต้ดินของอาคารไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อ ๑ ห้อง

   (๒) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับ

    (ก) โรงมหรสพ ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อจ�านวนที่นั่งส�าหรับคนดู ๔๐ ที่ 

เศษของ ๔๐ ที่ ให้คิดเป็น ๔๐ ที่

    (ข) โรงแรม

   โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ คัน ส�าหรับห้องพัก 

๓๐ ห้องแรก ส่วนที่เกิน ๓๐ ห้อง ให้คิดอัตรา ๑ คันต่อ ๑๐ ห้อง เศษของ ๑๐ ห้อง ให้คิดเป็น ๑๐ ห้อง

   โรงแรมที่มีห้องพักเกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีที่จอดรถยนต์ตามอัตราที่ก�าหนดในวรรคหน่ึง         

ส�าหรับห้องพัก ๑๐๐ ห้องแรก ส่วนที่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้คิดอัตรา ๑ คัน ต่อ ๑๕ ห้อง เศษของ ๑๕ ห้อง 

ให้คิดเป็น ๑๕ ห้อง

    (ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อ ๒ ครอบครัวเศษของ                  

๒ ครอบครัว ให้คิดเป็น ๒ ครอบครัว
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    (ง) ภตัตาคาร ให้มทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อพ้ืนทีต่ัง้โต๊ะอาหาร ๔๐ ตารางเมตร 

เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร

    (จ) ห้างสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพ้ืนที่ ๔๐ ตารางเมตร  

เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร

    (ฉ) ส�านักงาน ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร เศษของ 

๑๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๒๐ ตารางเมตร

    (ช) ห้องโถงของโรงแรม ภตัตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๒ (๘) ให้มทีีจ่อดรถยนต์

ไม่น้อยกว่า ๑ คนัต่อพ้ืนทีห้่องโถง ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร ให้คดิเป็น ๓๐ ตารางเมตร

    (ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจ�านวนที่ก�าหนดของแต่ละประเภท           

ของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 

๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๔๐ ตารางเมตร 

ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถยนต์จ�านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์

   อาคารขนาดใหญ่ทีม่ลีกัษณะเป็นตกึแถวสูงไม่เกินสีช้ั่น ต้องมทีีจ่อดรถยนต์อยูภ่ายนอกอาคาร 

หรืออยู่ในห้องใต้ดินของอาคารไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อ ๒ ห้อง

   ข้อ ๔  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นท่ีประกอบกิจการหลายประเภท            

ถ้าเป็นประเภทของอาคารทีต้่องมทีีจ่อดรถยนต์ ทีก่ลบัรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ตามข้อ ๒ 

ต้องจัดให้มีจ�านวนที่จอดรถยนต์ตามที่ก�าหนดในข้อ ๓ ของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่         

ประกอบกิจการในอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารนั้นรวมกัน

   ข้อ ๕ ที่จอดรถยนต์ ๑ คัน ต้องเป็นพ้ืนที่ส่ีเหลี่ยมผืนผ้ากว้างไม่น้อยว่า ๒.๕๐ เมตร          

ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยต้องท�าเคร่ืองหมายแสดงลักษณะและขอบเขตของที่จอดรถยนต์ไว้         

ให้ปรากฏ

   ข้อ ๖ ที่จอดรถยนต์ต้องจัดให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนั้น ถ้าอยู่ภายนอกอาคาร            

ต้องมีทางไปสู่อาคารนั้นไม่เกิน ๒๐๐ เมตร

   ข้อ ๗ ที่กลับรถยนต์ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอและอยู่ในที่เหมาะสมให้สามารถกลับรถยนต์         

เข้าสู่ทางเข้าออกของรถยนต์ได้ โดยสะดวก โดยต้องท�าเคร่ืองหมายแสดงแนวการกลับของรถยนต์

ไว้ ให้ปรากฏ

   ในกรณทีีจ่ดัให้รถยนต์ว่ิงได้ทางเดยีวจากปากทางเข้าจนถึงปากทางออก จะไม่มทีีก่ลบัรถยนต์

ก็ได้
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   ข้อ ๘ ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในกรณีที่จัดให้รถยนต์           

ว่ิงได้ทางเดียว ทางเข้าและทางออกต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร โดยต้องท�าเคร่ืองหมาย          

แสดงทางเข้าและทางออกไว้ ให้ปรากฏ และปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องเป็นดังนี้

       (๑) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วม           

หรือทางแยก และต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะ 

มีระยะไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ส�าหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร

       (๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพาน          

และต้องห่างจากจุดสุดเชิงลาดสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ส�าหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าว

ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร

          ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗

          กมล วรรณประภา

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๘๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติควบคุม        

การก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ 

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก�าหนดให้เจ้าของอาคารบางประเภทที่ใช้ ในบริการสาธารณะ

เพ่ือหาประโยชน์ ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ส�าหรับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอาคารนั้น และการก�าหนด

ประเภทของอาคาร การก�าหนดจ�านวนพ้ืนที่ที่ต้องมีและใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์และทาง         

เข้าออกของรถยนต์ ให้กระท�าโดยกฎกระทรวง จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (๗) และ (๘)                 

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค�าแนะน�า    

ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้

 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูง         

ตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า            

ส�าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารทีก่่อสร้างข้ึนเพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใด

ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น

หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

 “พ้ืน” หมายความว่า พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขต          

ของคานหรือตงทีรั่บพ้ืนหรือภายในพ้ืนนัน้ หรือภายในขอบเขตของผนงัอาคารรวมทัง้เฉลยีงหรือระเบยีงด้วย 

“พ้ืนทีอ่าคาร” หมายความว่า พ้ืนทีส่�าหรับน�าไปค�านวณหาอตัราส่วนพ้ืนทีอ่าคารต่อพ้ืนทีด่นิ ซ่ึงไม่รวมถึง

พื้นดาดฟ้า บันไดนอกหลังคา พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ เท่าที่จ�าเป็น

 “ทีว่่าง” หมายความว่า พ้ืนทีอ่นัปราศจากหลงัคาหรือสิง่ก่อสร้างปกคลมุ เช่น บ่อน�า้ สระว่ายน�า้ 

หรือที่จอดรถ และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพ้ืนดินไม่เกิน 

๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

 “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็น         

ทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

 “วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง
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 “ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร 

และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบที่ท�าด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติ    

ในการป้องกันไฟได้ดไีม่น้อยกว่าผนงัทีก่่อด้วยอฐิธรรมดาหนา ๑๘ เซนตเิมตร ถ้าเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็

ต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

 “ระบบท่อยืน” หมายความว่า ท่อส่งน�้าและอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการดับเพลิง

 “น�้าเสีย” หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากและไม่มีกาก

 “แหล่งรองรับน�้าท้ิง” หมายความว่า ท่อระบายน�้าสาธารณะ คู คลอง แม่น�้า ทะเล           

และแหล่งน�้าสาธารณะ

 “ระบบบ�าบัดน�้าเสีย” หมายความว่า กระบวนการท�าหรือการปรับปรุงน�้าเสียให้มีคุณภาพ

เป็นน�้าทิ้ง รวมทั้งการท�าให้น�้าทิ้งพ้นไปจากอาคาร

 “ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายน�้าเพื่อใช้และดื่ม

 “มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

 “ที่พักมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ส�าหรับเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการ 

ขนย้ายไปยังที่พักรวมมูลฝอย

 “ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ส�าหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการ

ขนไปก�าจัด

 “ลิฟต์ดับเพลิง” หมายความว่า ลิฟต์ที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช้ได้ขณะเกิด

เพลิงไหม้

หมวด ๑

ลักษณะของอาคาร เนื้อที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร

 ข้อ  ๒ ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพ้ืนที่อาคารรวม              

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร                

ตดิถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร และถนนสาธารณะนัน้ต้องมเีขตทางกว้าง

ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอด นับตั้งแต่ที่ตั้งอาคารจนไปเช่ือมต่อกับถนน

สาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร

 ส�าหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพ้ืนที่อาคารมากกว่า 

๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมด้ีานหนึง่ด้านใดของทีด่นินัน้ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ตดิถนนสาธารณะ

ทีม่เีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร และถนนสาธารณะนัน้ต้องมเีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร 

ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอด เป็นระยะทางไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของถนนสาธารณะนั้น หรือไม่น้อยกว่า 

๕๐๐.๐๐ เมตร นับตั้งแต่ที่ตั้งของอาคาร
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 ข้อ ๓ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีถนนหรือที่ว่างปราศจากส่ิงปกคลุม          

โดยรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร และรถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก

 ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้รวมระยะเขตห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนน

หรือทางหลวงตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นที่ว่างได้

 ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก�าหนดแนวสร้างหรือขยายถนน 

ใช้บังคับ ให้เริ่มที่ว่างตามวรรคหนึ่งตั้งแต่แนวนั้น

 ข้อ ๔ พ้ืนหรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องห่างเขตที่ดินของผู้อื่น

และถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

 ข้อ ๕ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร         

รวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑

 ข้อ  ๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า

อัตราส่วนดังต่อไปนี้

 (๑) อาคารอยูอ่าศยัต้องมทีีว่่างอนัปราศจากส่ิงปกคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนทีด่นิ

แปลงนั้น

 (๒)  อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นที่ไม่ได้ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย           

ต้องมีที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ดินแปลงนั้น แต่ถ้าอาคารนั้น          

ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วย ต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตาม (๑)

 ข้อ ๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีส่วนของพ้ืนที่อาคารต�่ากว่าระดับพ้ืนดิน

ต้องมีระบบระบายอากาศและระบบบ�าบัดน�้าเสียและการระบายน�้าทิ้งตามหมวด ๒ และหมวด ๓ 

แยกเป็นอิสระจากระบบระบายอากาศและระบบบ�าบัดน�้าเสียและการระบายน�้าทิ้งส่วนเหนือพื้นดิน

 พื้นที่อาคารส่วนที่ต�่ากว่าระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัย

 ข้อ  ๘ พ้ืนอาคารส่วนที่ต�่ากว่าระดับถนนหน้าอาคารตั้งแต่ช้ันที่ ๓ ลงไปหรือต�่ากว่าระดับ       

ถนนหน้าอาคารตัง้แต่ ๗.๐๐ เมตรลงไป ต้องจดัให้มรีะบบลฟิต์ตามหมวด ๖ และต้องจดัให้มบีนัไดหนไีฟ

ที่มีระบบแสงสว่าง และระบบอัดลมที่มีความดันขณะใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร           

ท�างานอยู่ตลอดเวลา ผนงับนัไดหนไีฟทกุด้านต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนตเิมตร 

เพ่ือใช้เป็นที่หนีภัยในกรณีฉุกเฉินได้ บันไดหนีไฟนี้ต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน ๖๐.๐๐ เมตร โดยวัดตาม

แนวทางเดิน
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 ส�าหรับห้องครัวของสถานที่จ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม จะให้มีอัตราการระบายอากาศ

น้อยกว่าที่ก�าหนดได้ แต่ต้องมีการระบายอากาศครอบคลุมแห่งที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือก๊าซ             

ที่ต้องการระบาย ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ เท่าของปริมาตรของห้องใน ๑ ชั่วโมง

 สถานที่อื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ ในตารางให้ ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะ        

ใกล้เคียงกัน

 ต�าแหน่งช่องน�าอากาศเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากทีเ่กิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิง้

ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

   อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า จ�านวน

 ล�าดับ สถานที่ เท่าของปริมาตรของห้องใน  ๑  ชั่วโมง

 ๑  ห้องน�้า ห้องส้วม ของที่พักอาศัยหรือส�านักงาน  ๒

 ๒  ห้องน�้า ห้องส้วม ของอาคารสาธารณะ  ๔

 ๓  ที่จอดรถที่อยู่ต�่ากว่าระดับพื้นดิน  ๔

 ๔ โรงงาน ๔

 ๕  โรงมหรสพ  ๔

 ๖  สถานที่จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ๗

 ๗  ส�านักงาน  ๗

 ๘  ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด  ๗

 ๙ ห้องครัวของที่พักอาศัย  ๑๒

 ๑๐  ห้องครัวของสถานที่จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ๒๔

 ๑๑  ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิง  ๓๐

หมวด ๒

ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้

 ข้อ ๙ การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีการระบาย

อากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังต่อไปนี้

 (๑)  การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิให้ใช้เฉพาะกับพ้ืนทีม่ผีนงัด้านนอกอย่างน้อยหนึง่ด้าน 

โดยให้มช่ีองเปิดสูภ่ายนอกอาคารได้ เช่น ประต ูหน้าต่าง หรือบานเกลด็ ซ่ึงต้องเปิดไว้ระหว่างใช้สอย

พื้นที่นั้น ๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ต้องเปิดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นนั้น

 (๒) การระบายอากาศโดยวิธีกล ให้ ใช้กับพื้นอาคารใดก็ได้ โดยให้มีกลอุปกรณ์ขับเคลื่อน

อากาศเพื่อให้เกิดการน�าอากาศภายนอกเข้ามาตามอัตราดังต่อไปนี้

การระบายอากาศ
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

  การน�าอากาศเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน         

ร�าคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

 ข้อ ๑๐ การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีการปรับภาวะอากาศ

ด้วยระบบการปรับภาวะอากาศ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องมกีารน�าอากาศภายนอกเข้ามาในพ้ืนทีป่รับภาวะอากาศหรือดดูอากาศจากภายในพืน้ที่

ปรับภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราดังต่อไปนี้

การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ

 ล�าดับ สถานที่ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

 ๑   ห้างสรรพสินค้า (ทางเดินชมสินค้า)  ๒

 ๒   โรงงาน  ๒

 ๓   ส�านักงาน  ๒

 ๔   สถานอาบ อบ นวด  ๒

 ๕   ชั้นติดต่อธุระกับธนาคาร  ๒

 ๖   ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด  ๒

 ๗   ห้องปฏิบัติการ  ๒

 ๘   ร้านตัดผม  ๓

 ๙   สถานโบว์ลิ่ง  ๔

 ๑๐   โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งส�าหรับคนดู)  ๔

 ๑๑   ห้องเรียน  ๔

 ๑๒   สถานบริหารร่างกาย  ๕

 ๑๓   ร้านเสริมสวย  ๕

 ๑๔   ห้องประชุม  ๖

 ๑๕   ห้องน�้า - ห้องส้วม  ๑๐

 ๑๖   สถานที่จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ๑๐

   (ห้องรับประทานอาหาร) 

 ๑๗   ไนท์คลับ บาร์ หรือสถานลีลาศ  ๑๐

 ๑๘   ห้องครัว  ๓๐

 ๑๙   โรงพยาบาล 

   - ห้องคนไข้ ๒   

   - ห้องผ่าตัดและห้องคลอด ๘

   - ห้อง ไอ.ซี.ยู ๕
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 สถานที่อื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ ในตารางให้ ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะ      

ใกล้เคียงกัน

 (๒) ห้ามน�าสารท�าความเย็นชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กับระบบ

ปรับภาวะอากาศที่ใช้สารท�าความเย็นโดยตรง

 (๓) ระบบปรับภาวะอากาศด้วยน�้า ห้ามต่อท่อน�้าของระบบปรับภาวะอากาศเข้ากับท่อน�้า

ของระบบประปาโดยตรง

 (๔) ระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

   (ก)  ท่อลม วัสดุหุ้มท่อลม และวัสดุบุภายในท่อลม ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและ          

ไม่เป็นส่วนที่ท�าให้เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้

   (ข)  ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟหรือพ้ืนที่ท�าด้วยวัสดุทนไฟต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ

ที่ปิดอย่างสนิทโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า ๗๔ องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟต้องมีอัตรา

การทนไฟไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

   (ค)  ห้ามใช้ทางเดนิร่วม บนัได ช่องบนัได ช่องลฟิต์ของอาคารเป็นส่วนหนึง่ของระบบ

ท่อลมส่งหรือระบบท่อลมกลับ เว้นแต่ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ว่างระหว่างเพดานกับพื้นห้องช้ันเหนือข้ึนไป 

หรือหลังคาที่มีส่วนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

 (๕) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

   (ก)  มสีวิตช์พัดลมของระบบการขับเคลือ่นอากาศทีปิ่ดเปิดด้วยมอืตดิตัง้ในทีท่ีเ่หมาะสม

และสามารถปิดสวิตช์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้

   (ข)  ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีข้ึนไป 

ต้องตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควันหรืออปุกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลงิไหม้ทีม่สีมรรถนะไม่ด้อยกว่าอปุกรณ์

ตรวจจับควัน ซึ่งสามารถบังคับให้สวิตช์หยุดการท�างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ

 ทั้งนี้การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศ     

ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องด�าเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

 ข้อ ๑๑ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมรีะบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าเพ่ือการแสงสว่าง

หรือก�าลัง ซ่ึงต้องมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง               

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและ            

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของส�านักงานพลังงานแห่งชาติ 

 ในระบบจ่ายไฟฟ้าต้องมีสวิตช์ประธานซ่ึงติดตั้งในที่ที่จัดไว้ โดยเฉพาะแยกจากบริเวณ        

ที่ใช้สอยเพ่ือการอืน่ในการนีจ้ะจดัไว้เป็นห้องต่างหากส�าหรับกรณตีดิตัง้ภายในอาคาร หรือจะแยกเป็นอาคาร

โดยเฉพาะก็ได้
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สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า ให้น�าความในวรรคสองมาใช้บังคับ            

โดยจะรวมบริเวณทีต่ดิตัง้สวิตช์ประธาน หม้อแปลงไฟฟ้า และเคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้าไว้ในทีเ่ดยีวกันก็ได้

 เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มที่ตามที่ก�าหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า               

ที่สายวงจรย่อยจะแตกต่างจากแรงดันไฟฟ้าที่แผงสวิตช์ประธานได้ไม่เกินร้อยละห้า

 ข้อ ๑๒ แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้าต้องต่อลงดิน

 การต่อลงดิน หลักสายดิน และวิธีการต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง

หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและ                 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของส�านักงานพลังงานแห่งชาติ

 ข้อ ๑๓ อาคารสูงต้องมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซ่ึงประกอบด้วยเสาล่อฟ้า        

สายล่อฟ้า สายตวัน�า สายน�า ลงดนิ และหลกัสายดนิทีเ่ช่ือมโยงกันเป็นระบบส�าหรับสายน�าลงดนิ          

ต้องมีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเทียบได้ไม่น้อยกว่าสายทองแดงตีเกลียว ขนาด ๓๐ ตารางมิลลิเมตร 

สายน�าลงดินนี้ต้องเป็นระบบที่แยกเป็นอิสระจากระบบสายดินอื่น

 อาคารแต่ละหลังต้องมีสายตัวน�าโดยรอบอาคาร และมีสายน�าลงดินต่อจากสายตัวน�า            

ห่างกันทกุระยะไม่เกิน ๓๐ เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทัง้นีส้ายน�าลงดนิของอาคารแต่ละหลงั

ต้องมไีม่น้อยกว่าสองสาย

 เหลก็เสริมหรือเหลก็รูปพรรณในโครงสร้างอาคารอาจใช้เป็นสายน�าลงดนิได้ แต่ต้องมีระบบ

การถ่ายประจุไฟฟ้าจากโครงสร้างสู่หลักสายดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง

 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า        

ของส�านักงานพลังงานแห่งชาติ

 ข้อ ๑๔ อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมรีะบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส�ารองส�าหรับ

กรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถท�างานได้โดยอัตโมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ

หยุดท�างาน

 แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าส�ารองส�าหรับกรณฉีกุเฉนิตามวรรคหนึง่ ต้องสามารถจ่ายพลงังาน

ไฟฟ้าได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑)  จ่ายพลงังานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงส�าหรับเคร่ืองหมายแสดงทางฉกุเฉนิ

ทางเดิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

 (๒) จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานส�าหรับลิฟต์ดับเพลิง เคร่ืองสูบน�้าดับเพลิง         

ห้องช่วยชีวิตฉกุเฉนิ ระบบส่ือสาร เพือ่ความปลอดภยัของสาธารณะและกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม 

ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 ข้อ ๑๕ กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับลิฟท์ดับเพลิงต้องต่อจากแผงสวิตช์ประธานของอาคาร          

เป็นวงจรทีแ่ยกเป็นอสิระจากวงจรทัว่ไป วงจรไฟฟ้าส�ารองส�าหรับลฟิต์ดบัเพลงิต้องมกีารป้องกันอนัตราย

จากเพลิงไหม้อย่างเดียว
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 ข้อ  ๑๖  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลิงไหม้ทกุช้ัน

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

 (๑) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคาร

ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง

 (๒) อปุกรณ์แจ้งเหตทุีม่ทีัง้ระบบแจ้งเหตอุตัโนมตัแิละระบบแจ้งเหตทุี่ใช้มอืเพ่ือให้อปุกรณ์

ตาม (๑) ท�างาน

 ข้อ ๑๗ แบบแปลนระบบไฟฟ้าให้ประกอบด้วย

 (๑) แผนผังวงจรไฟฟ้าของแต่ละช้ันของอาคารที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่ก�าหนด           

ในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนที่ต้องยื่นประกอบการขออนุญาตในการก่อสร้างอาคาร        

ซึ่งแสดงถึง 

   (ก)  รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อย        

ของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก�าลัง

   (ข)  รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบสัญญาณเตือน

เพลิงไหม้

   (ค)  รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

 (๒) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอยีดของระบบสายดนิ สายประธานต่าง ๆ  รวมทัง้ ราย

ละเอียดของระบบป้องกันสายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของทุกระบบ

 (๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้า

 (๔) แผนผงัวงจรและการตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า แผงควบคมุหรือแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบ

จ่ายพลังงานไฟฟ้าส�ารอง

 (๕) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบป้องกัน

อันตรายจากฟ้าผ่า

 ข้อ  ๑๘  อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมรีะบบป้องกันเพลงิไหม้ซ่ึงประกอบด้วย

ระบบท่อยืน ที่เก็บน�้าส�ารอง และหัวรับน�้าดับเพลิงดังต่อไปนี้

 (๑)  ท่อยนืต้องเป็นโลหะผวิเรียบทีส่ามารถทนความดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมกะปาสกาลมาตร 

โดยท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสีน�้ามันสีแดงและติดตั้งตั้งแต่ช้ันล่างสุดไปยังช้ันสูงสุดของอาคาร             

ระบบท่อยืนทั้งหมดต้องต่อเข้ากับท่อประธานส่งน�้าและระบบส่งน�้าจากแหล่งจ่ายน�้าของอาคาร            

และจากหัวรับน�้าดับเพลิงนอกอาคาร
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 (๒) ทกุช้ันของอาคารต้องจดัให้มตีูห้วัฉดีน�า้ดบัเพลงิทีป่ระกอบด้วยหวัต่อสายฉดีน�า้ดบัเพลงิ

พร้อมสายฉดีน�า้ดบัเพลงิขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ มลิลเิมตร (๑ นิว้) และหัวต่อสายฉดีน�า้ดบัเพลงิ

ชนดิหวัต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๕ มลิลเิมตร (๒
๑
/๒ นิว้) พร้อมทัง้ฝาครอบและโซ่ร้อยตดิไว้

ทุกระยะห่างกันไม่เกิน ๖๔.๐๐ เมตร และเมื่อใช้สายฉีดน�้าดับเพลิงยาวไม่เกิน ๓๐.๐๐ เมตร                   

ต่อจากตู้หัวฉีดน�้าดับเพลิงแล้วสามารถน�าไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้

 (๓) อาคารสูงต้องมีที่เก็บน�้าส�ารองเพื่อใช้เฉพาะในการดับเพลิงและต้องมีระบบส่งน�้า            

ที่มีความดันต�่าสุดที่หัวต่อสายฉีดน�้าดับเพลิงที่ช้ันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ เมกะปาสกาลมาตร              

แต่ไม่เกิน ๐.๗ เมกะปาสกาลมาตร ด้วยอัตราการไหล ๓๐ ลิตรต่อวินาที โดยให้มีประตูน�้าปิดเปิด

และประตูน�้ากันน�้าไหลกลับอัตโนมัติด้วย

 (๔) หัวรับน�า้ดบัเพลงิทีต่ดิตัง้ภายนอกอาคารต้องเป็นชนดิข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

๖๕ มลิลเิมตร (๒
๑
/๒ นิว้)  ทีส่ามารถรับน�า้จากรถดบัเพลงิทีม่ข้ีอต่อสวมเร็วแบบมเีข้ียวขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

๖๕ มลิลเิมตร (๒
๑
/๒ นิว้) ทีห่วัรับน�า้ดบัเพลงิต้องมฝีาปิดเปิดทีม่โีซ่ร้อยตดิไว้ด้วย ระบบท่อยนืทกุชุด           

ต้องมหัีวรับน�า้ดบัเพลงินอกอาคารหนึง่หวัในทีท่ีพ่นกังานดบัเพลงิ เข้าถึงได้ โดยสะดวกรวดเร็วที่สุด 

และให้อยู่ใกล้หวัท่อดบัเพลงิสาธารณะมากทีสุ่ด บริเวณใกล้หวัรับน�า้ดบัเพลงินอกอาคารต้องมข้ีอความ

เขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า “หัวรับน�้าดับเพลิง”

 (๕) ประมาณการส่งจ่ายน�้าส�ารองต้องมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตรต่อวินาที    

ส�าหรับท่อยืนท่อแรก และไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตรต่อวินาที ส�าหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพ่ิมข้ึนในอาคาร

หลังเดียวกัน แต่รวมแล้วไม่จ�าเป็นต้องมากกว่า ๙๕ ลิตรต่อวินาที และสามารถส่งจ่ายน�้าส�ารองได้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

 ข้อ ๑๙ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้          

ตามข้อ ๑๘ แล้ว ต้องตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิแบบมอืถือตามชนดิและขนาดทีเ่หมาะสมส�าหรับดบัเพลงิ       

ทีเ่กิดจากประเภทของวัสดทุีม่ีในแต่ละช้ัน โดยให้มหีนึง่เคร่ืองต่อพ้ืนทีอ่าคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร         

ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง

 การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจาก        

ระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านค�าแนะน�าการใช้ได้และสามารถ             

เข้าใช้สอยได้โดยสะดวก

 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม

 ข้อ ๒๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น 

SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า ที่สามารถท�างานได้ด้วยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ 

โดยให้สามารถท�างานครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมดทกุช้ัน ในการนี้ให้แสดงแบบแปลนและรายการประกอบ

แบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแต่ละชั้นของอาคารไว้ด้วย
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 ข้อ ๒๑ แบบแปลนระบบท่อน�้าต่าง ๆ  ในแต่ละชั้นของอาคารให้มีมาตรส่วนเช่นเดียวกับ

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนที่ต้องยื่นประกอบการขออนุญาตในการก่อสร้าง

อาคารโดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (๑) ระบบท่อน�้าประปาที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน�้าไปสู่อุปกรณ์

และสุขภัณฑ์ทั้งหมด

 (๒) ระบบท่อน�้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน�้าหรือ                 

หัวรับน�้าดับเพลิงไปสู่หัวต่อสายฉีดน�้าดับเพลิงและที่เก็บน�้าส�ารอง

 (๓) ระบบท่อระบายน�า้ทีแ่สดงแผนผงัการเดนิท่อระบายน�า้ฝน การเดนิท่อน�า้เสียจากสุขภณัฑ์

และท่อน�้าเสียอื่น ๆ จนถึงระบบบ�าบัดน�้าเสีย รวมทั้งการเดินท่อระบายอากาศของระบบท่อน�้าเสีย

 (๔ ) ระบบการเก็บและจ่ายน�้าจากที่เก็บน�้าส�ารอง

 ข้อ ๒๒ อาคารสูงต้องมบัีนไดหนไีฟจากช้ันสูงสุดหรือดาดฟ้าสู่พ้ืนดนิอย่างน้อย ๒ บนัได        

ตั้งอยู่ในที่ที่บุคคลไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟได้สะดวก แต่ละบันไดหนีไฟ

ต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน ๖๐.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน

 ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งต้องแสดงการค�านวณให้เห็นว่าสามารถใช้ล�าเลียงบุคคล

ทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน ๑ ชั่วโมง

 ข้อ ๒๓ บนัไดหนไีฟต้องท�าด้วยวัสดทุนไฟและไม่ผกุร่อน เช่น คอนกรีตเสริมเหลก็ เป็นต้น 

มคีวามกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนตเิมตร ลกูนอนกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนตเิมตร และลกูตัง้สูงไม่เกิน 

๒๐ เซนติเมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และมีราวบันไดอย่างน้อยหนึ่งด้าน             

ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน

 ข้อ  ๒๔ บนัไดหนไีฟและชานพักส่วนทีอ่ยูภ่ายนอกอาคาร ต้องมผีนงัด้านทีบั่นไดพาดผ่าน

เป็นผนังกันไฟ

 ข้อ  ๒๕ บนัไดหนไีฟทีอ่ยู่ภายในอาคาร ต้องมอีากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้แต่ละช้ัน

ต้องมีช่องระบายอากาศที่มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร เปิดสู่ภายนอกอาคารได้หรือ        

มรีะบบอัดลมภายในช่องบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร     

ที่ท�างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

 ข้อ  ๒๖ บันไดหนีไฟทีอ่ยูภ่ายในอาคารต้องมผีนงักันไฟโดยรอบ ยกเว้นช่องระบายอากาศ

และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้มองเห็นช่องทางได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกช้ัน

และป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกช้ันด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็น

ได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร
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 ข้อ ๒๗ ประตูหนีไฟต้องท�าด้วยวัสดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอก          

พร้อมตดิตัง้อปุกรณ์ชนดิทีบ่งัคบัให้บานประตปิูดได้เอง มคีวามกว้างสุทธไิม่น้อยกว่า ๙๐ เซนตเิมตร        

สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออก     

สู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีชั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น

 ข้อ ๒๘ อาคารสูงต้องจดัให้มช่ีองทางเฉพาะส�าหรับบคุคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภยั

ที่เกิดในอาคารได้ทุกช้ัน ช่องทางเฉพาะนี้จะเป็นลิฟต์ดับเพลิงหรือช่องบันไดหนีไฟก็ได้ และทุกช้ัน

ต้องจัดให้มีห้องว่างที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ติดต่อกับช่องทางนี้ และเป็นบริเวณทีป่ลอด

จากเปลวไฟและควันเช่นเดียวกับช่องบันไดหนีไฟและเป็นที่ตั้งของตู้หัวฉีดน�้าดับเพลิงประจ�าชั้น              

ของอาคาร

 ข้อ  ๒๙ อาคารสูงต้องมีดาดฟ้าและมีพื้นที่บนดาดฟ้าขนาดกว้าง ยาว ด้านละไม่น้อยกว่า 

๖.๐๐ เมตร เป็นที่ว่างเพ่ือใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศได้ และต้องจัดให้มีทางหนีไฟบนช้ันดาดฟ้า         

น�าไปสู่บันไดหนีไฟได้สะดวกทุกบันได และมีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พื้นดินได้             

โดยปลอดภัย

หมวด ๓

ระบบบ�าบัดน�้าเสียและการระบายน�้าทิ้ง

 ข้อ ๓๐ การออกแบบและการค�านวณรายการระบบบ�าบัดน�้าเสียและการระบายน�้าทิ้งของ

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องด�าเนนิการโดยผูไ้ด้รับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

 ข้อ ๓๑ การระบายน�้าฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะระบายลงสู่

แหล่งรองรับน�า้ทิง้โดยตรงก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภยนัอนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๓๒ ระบบบ�าบัดน�้าเสียจะแยกเป็นระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเป็นระบบรวม             

ของส่วนกลางก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดเสียง กลิ่น ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบ�าบัดนั้น 

จนถึงขนาดท่ีอาจเกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อการ    

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือความเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

 ข้อ ๓๓ น�้าเสียต้องผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียจนเป็นน�้าทิ้งก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน�้าทิ้ง

โดยคณุภาพน�า้ทิง้ให้เป็นไปตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิเร่ือง ก�าหนดมาตรฐาน

คุณภาพน�้าทิ้งจากอาคาร
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 ข้อ ๓๔ ทางระบายน�้าทิ้งต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและท�าความสะอาดได้         

โดยสะดวกในกรณีที่ทางระบายน�้าเป็นแบบท่อปิดต้องมีบ่อส�าหรับตรวจการระบายน�้าทุกระยะ                     

-ไม่เกนิ ๘.๐๐ เมตร และทุกมุมเลี้ยวด้วย

 ข้อ ๓๕ ในกรณทีีแ่หล่งรองรับน�า้ทิง้มขีนาดไม่เพียงพอจะรองรับน�า้ทิง้ทีร่ะบายจากอาคาร

ในช่ัวโมงการใช้น�า้สูงสดุ ให้มทีีพั่กน�า้ทิง้เพ่ือรองรับปริมาณน�า้ทิง้ทีเ่กินกว่าแหล่งรองรับน�า้ทิง้จะรับได้

ก่อนที่จะระบายสู่แหล่งรองรับน�้าทิ้ง

หมวด ๔

ระบบประปา

 ข้อ ๓๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีที่เก็บน�้าใช้ส�ารองที่สามารถจ่ายน�้า       

ในช่ัวโมงการใช้น�้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง และต้องมีระบบท่อจ่ายน�้าประปาที่มีแรงดันน�้า      

ในท่อจ่ายน�้าและปริมาณน�้าประปาดังต่อไปนี้

 (๑) แรงดันน�้าในระบบท่อจ่ายน�้าที่จุดน�้าเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์ต้องมีแรงดันในช่ัวโมง               

การใช้น�้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๐.๑ เมกะปาสกาลมาตร

 (๒) ปริมาณการใช้น�้าส�าหรับจ่ายให้แก่ผู้ ใช้น�้าทั้งอาคารส�าหรับประเภทเคร่ืองสุขภัณฑ์ 

แต่ละชนิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบปริมาณน�้าประปาคิดเป็นหน่วยสุขภัณฑ์เพื่อหาปริมาณน�้า

 หน่วยสุขภัณฑ์ หมายความว่า ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใช้น�้าหรือการระบายน�้า         

เปรียบเทียบกันระหว่างสุขภัณฑ์ต่างชนิดกัน

 ทั้งนี้ สุขภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เทียบเคียงตัวเลขตามตารางข้างต้น

  

       

        

( )      

.   

( )       
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 ข้อ  ๓๗ ระบบท่อจ่ายน�า้ต้องมวิีธีป้องกันมใิห้ส่ิงปนเป้ือนจากภายนอกเข้าไปในท่อจ่ายน�า้ในได้

กรณทีีร่ะบบท่อจ่ายน�า้แยกกันระหว่างน�า้ดืม่กับน�า้ใช้ ต้องแยกชนดิของท่อจ่ายน�า้ให้ชัดเจนห้ามต่อท่อจ่ายน�า้

ทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน

หมวด ๕

ระบบก�าจัดขยะมูลฝอย

 ข้อ  ๓๘  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขน

ล�าเลียงหรือทิ้งลงปล่องทิ้งมูลฝอย

 ข้อ  ๓๙ การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ให้คิดจากอัตราการใช้ดังต่อไปนี้

 (๑)  การใช้เพื่อการอยู่อาศัย ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ ลิตร ต่อคนต่อวัน

 (๒) การใช้เพื่อการพาณชิยกรรมหรือการอืน่ ปริมาณมูลฝอยไมน่้อยกว่า ๐.๔ ลิตร ตอ่พืน้ที่

หนึ่งตารางเมตรต่อวัน

 ข้อ  ๔๐  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะ        

ดังต่อไปนี้

 (๑)  ต้องมขีนาดความจไุม่น้อยกว่า ๓ เท่าของปริมาณมลูฝอยทีเ่กิดข้ึนในแต่ละวันตามข้อ ๓๙

 (๒) ผนังต้องท�าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ

 (๓)  พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน�้าซึม

 (๔)  ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน�้าฝน

 (๕)  ต้องมีการระบายน�้าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

 (๖)  ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน�้าเข้า

 ทีพั่กรวมมลูฝอยต้องมรีะยะห่างจากสถานทีป่ระกอบอาหารและสถานทีเ่ก็บอาหารไม่น้อยกว่า 

๔.๐๐ เมตร แต่ถ้าทีพั่กรวมมลูฝอยมขีนาดความจเุกิน ๓ ลกูบาศก์เมตร ต้องมรีะยะห่างจากสถานที่           

ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

 ข้อ  ๔๑  ที่พักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑)  ฝา ผนัง และประตูต้องแข็งแรงทนทาน ประตูต้องปิดได้สนิทเพื่อป้องกันกลิ่น

 (๒) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกต่อการท�าความสะอาด

 ข้อ  ๔๒ ปล่องทิง้มลูฝอยของอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมลีกัษณะดงัต่อไปนี้

 (๑) ต้องท�าด้วยวัสดทุนไฟ มขีนาดความกว้างแต่ละด้านหรือเส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า       

๖๐ เซนตเิมตร ผวิภายในเรียบท�าความสะอาดได้ง่ายและไม่มส่ีวนใดทีจ่ะท�าให้มมีลูฝอยตดิค้าง
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 (๒)  ประตูหรือช่องทิ้งมูลฝอยต้องท�าด้วยวัสดุทนไฟและปิดได้สนิท เพ่ือป้องกันมิให้            

มูลฝอยปลิวย้อนกลับและติดค้างได้

 (๓)  ต้องมีการระบายอากาศเพ่ือป้องกันกลิ่น

 (๔)  ปลายล่างของปล่องทิ้งมูลฝอยต้องมีประตูปิดสนิทเพ่ือป้องกันกลิ่น

หมวด ๖

ระบบลิฟต์

 ข้อ ๔๓  ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิงแต่ละชุดที่ใช้กับอาคารสูงให้มีขนาดมวลบรรทุก       

ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ กิโลกรัม

 ข้อ ๔๔  อาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งชุด ซ่ึงมีรายละเอียดอย่างน้อย              

ดังต่อไปนี้

 (๑) ลิฟต์ดับเพลิงต้องจอดได้ทุกช้ันของอาคาร และต้องมีระบบควบคุมพิเศษส�าหรับ      

พนักงานดับเพลิงใช้ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ

 (๒) บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกช้ันต้องติดตั้งตู้สายฉีดน�้าดับเพลิงหรือหัวต่อ     

สายฉีดน�้าดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ

 (๓) ห้องโถงหน้าลฟิต์ดบัเพลงิทกุช้ันต้องมผีนงัหรือประตทูีท่�าด้วยวัตถุทนไฟปิดก้ันมใิห้เปลวไฟ

หรือควันเข้าได้ มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในห้องโถงหน้า

ลฟิต์ดบัเพลงิทีม่คีวามดนัลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร และท�างานได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเกิดเพลิงไหม้

 (๔) ระยะเวลาในการเคลือ่นทีอ่ย่างต่อเนือ่งของลิฟต์ดบัเพลงิระหว่างช้ันล่างสดุกับช้ันบนสดุ

ของอาคารต้องไม่เกินหนึ่งนาที

 ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้

 ข้อ ๔๕  ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน�้า ท่อระบายน�้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เว้นแต่เป็นส่วนประกอบของลิฟต์หรือจ�าเป็นส�าหรับการท�างานและการดูแลรักษาลิฟต์

 ข้อ ๔๖  ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การท�างานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ          

และสุขภาพของผู้ โดยสารดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องมีระบบการท�างานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดช้ันระดับดินและประตูลิฟต์       

ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ

 (๒) ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด
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 (๓)  ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ ในระยะที่ก�าหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็ว

เกินพิกัด

 (๔) ต้องมีระบบป้องกันประตูลิฟต์หนีบผู้ โดยสาร

 (๕) ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท

 (๖)  ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่หรือหยุดไม่ตรงที่จอด

 (๗)  ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง

 (๘)  ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าชั้นที่จอด

 (๙)  ต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์ตามที่ก�าหนดในข้อ ๙ (๒)

 ข้อ ๔๗  ให้มีค�าแนะน�าอธิบายการใช้การขอความช่วยเหลือการใหัความช่วยเหลือและ        

ข้อห้ามใช้ดังต่อไปนี้

 (๑) การใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ ในห้องลิฟต์

 (๒) การให้ความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์

 (๓) ข้อห้ามใช้ลิฟต์ ให้ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น

 ข้อ ๔๘  การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต์ต้องด�าเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้า

หรือวิศวกรเคร่ืองกล ซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตัง้แต่ประเภท

สามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

 ข้อ ๔๙  การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ       

ที่ได้ยืน่ค�าขออนุญาตหรือได้รับอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารไว้แล้วก่อนวันทีก่ฎกระทรวงนี้

ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

         ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

     พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดยีว

หรือหลายประเภทรวมกันเพ่ิมมากข้ึน โครงสร้างและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคาร                 

จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้ สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ           

โดยเฉพาะเพ่ือประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกันอคัคภียั การสาธารณสขุ

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ�านวยความสะดวกแก่          

การจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาด้านสาธารณปูโภคของรัฐ จงึจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค�าแนะน�า ของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้

 “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป         

มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

 “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป        

มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

 “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงมีที่ว่างด้านหน้า       

และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา

 “บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศัยก่อสร้างตดิต่อกันสองบ้านมผีนงัร่วมแบ่ง

อาคารเป็นบ้าน มทีีว่่างระหว่างร้ัวหรือแนวเขตทีด่นิกับตวัอาคารด้านหน้า ด้านหลงั และด้านข้างของ

แต่ละบ้านและมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น          

ที่อยู่อาศัยส�าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งเป็นหน่วยแยกจากกันส�าหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน�้า 

ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน
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หมวด ๑

แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย

 ข้อ ๒ อาคารดังต่อไปนี้ต้องมีวิธีการเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยตามที่ก�าหนดใน                

กฎกระทรวงนี้

 (๑) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด

 (๒) อาคารที่ใช้เป็นทีชุ่มนมุของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล 

สถานศึกษา หอสมุด สถานกฬีาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การคา้ สถานบรกิาร ท่าอากาศยาน 

อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ท่าจอดเรือ ภัตตาคาร ส�านักงาน สถานที่ท�าการ              

ของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น

 (๓) อาคารที่อยู่อาศัยรวมที่มีตั้งแต่ ๔ หน่วยขึ้นไปและหอพัก

 (๔) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีความสูงตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป

 ข้อ ๓ ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกิน ๒ ชั้น ต้องติดตั้ง

เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่ก�าหนดไว้ ในตารางที่ ๑                  

ท้ายกฎกระทรวงนี้ จ�านวนคูหาละ ๑ เครื่อง

 อาคารอืน่นอกจากอาคารตามวรรคหนึง่ ต้องตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิแบบมอืถืออย่างใดอย่างหนึง่

ตามชนดิและขนาดทีก่�าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึง่ ส�าหรับดบัเพลงิทีเ่กิดจากประเภทของวัสดทุีม่ี       

ในแต่ละช้ันไว้ ๑ เคร่ือง ต่อพ้ืนทีอ่าคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทกุระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า

ชั้นละ ๑ เครื่อง

 การตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ต้องตดิตัง้ให้ส่วนบนสดุของตวัเคร่ืองสูง

จากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านค�าแนะน�าการใช้ได้ และสามารถ 

น�าไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

 ข้อ ๔  ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกิน ๒ ชั้น ต้องระบบ

สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่องทุกคูหา 

 ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถว และบ้านแฝด ที่มีความสงูเกนิ ๒ ชัน้ ตอ้งระบบสญัญาณเตอืน

เพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา

 ข้อ ๕  อาคารอืน่นอกจากอาคารตามข้อ ๓ วรรคหนึง่ ทีม่พ้ืีนทีร่วมกันทกุช้ัน ในหลงัเดยีวกัน

เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย
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 ข้อ ๖  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

 (๑) อปุกรณ์แจ้งเหตทุีม่ทีัง้ระบบแจ้งเหตอุตัโนมตัแิละระบบแจ้งเหตทุี่ใช้มอืเพ่ือให้อปุกรณ์ 

ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ท�างาน

 (๒) อปุกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนเพลงิไหม้ทีส่ามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนทีอ่ยู่ในอาคาร

ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ

 ข้อ ๗ อาคารตามข้อ ๒ (๒) และ (๓) ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒ ช้ันข้ึนไป และอาคาร             

ตามข้อ ๒ (๔) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังคาเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในแต่ละช้ัน                

ต้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร              

หรือสัญลกัษณ์ทีอ่ยู่ในต�าแหน่งทีจ่ะมองเหน็ได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมแีสงสว่างจากระบบไฟฟ้า

ฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้

หมวด ๒

แบบและจ�านวนของห้องน�้าและห้องส้วม

 ข้อ  ๘ อาคารทีบ่คุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ ต้องมห้ีองน�า้และห้องส้วมไม่น้อยกว่า

จ�านวนที่ก�าหนดไว้ ในตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

 จ�านวนห้องน�า้และห้องส้วมทีก่�าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึง่ เป็นจ�านวนข้ันต�า่ทีต้่องจดัให้มี

แม้ว่าอาคารนัน้จะมพ้ืีนทีอ่าคารหรือจ�านวนคนน้อยกว่าทีก่�าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึง่ก็ตาม

 ถ้าอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจ�านวนคนมากเกินกว่าก�าหนดไว้ ในตารางตามวรรคหนึ่ง         

จะต้องจัดให้มีห้องน�้าและห้องส้วมเพิ่มข้ึนตามอัตราส่วนพื้นที่อาคารหรือจ�านวนคนที่มากเกินนั้น      

ถ้ามีเศษให้คิดเต็มอัตรา

 ชนดิหรือประเภทของอาคารทีม่ไิด้ก�าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึง่ให้พิจารณาเทยีบเคยีง

ลักษณะการใช้สอยของอาคารนั้น โดยถือจ�านวนห้องน�้าและห้องส้วมที่ก�าหนดไว้ ในตารางดังกล่าว

เป็นหลัก

 ข้อ  ๙ ห้องน�า้และห้องส้วมจะแยกจากกันหรือรวมอยูใ่นห้องเดยีวกันก็ได้ แต่ต้องมลีกัษณะ

ที่จะรักษาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่ห้อง               

หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต�่าสุด

ต้องไม่ต�่ากว่า ๑.๘๐ เมตร
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 ในกรณีที่ห้องน�้าและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพ้ืนที่ของห้องแต่ละห้องไม่น้อยกว่า          

๐.๙๐ ตารางเมตร และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร แต่ถ้าห้องน�้าและห้องส้วม

รวมอยู่ในห้องเดียวกันต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร

 ข้อ ๑๐ บ่อเกรอะ บ่อซึม ของส้วมต้องอยู่ห่างจากแม่น�้า คู คลอง หรือแหล่งน�้าสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่ส้วมที่มีระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักการสาธารณสุข                 

ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓

ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ

 ข้อ ๑๑ ส่วนต่าง ๆ  ของอาคารต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าความเข้มที่ก�าหนดไว้

ในตารางที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

 สถานที่มิได้ระบุไว้ ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ความเข้มของแสงสว่างของสถานที่                  

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความเข้มที่ก�าหนดไว้ ในตารางดังกล่าว

 ข้อ ๑๒ ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ           

หรือโดยวิธีกลก็ได้

 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภท

ต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบของพ้ืนทีข่องห้องนัน้ ทัง้นี้ไม่นบัรวมพ้ืนทีข่องประต ูหน้าต่าง และช่องระบายอากาศทีต่ดิต่อ

กับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้บังคับแก่อาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บของหรือสินค้า

 ข้อ  ๑๔  ในกรณทีี่ไม่อาจจดัให้มกีารระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาตติามข้อ ๑๓ ได้ ให้จดัให้มีการ

ระบายอากาศโดยวิธกีลซ่ึงใช้กลอปุกรณ์ขับเคลือ่นอากาศกลอปุกรณ์นีต้้องท�างานตลอดเวลาระหว่าง

ที่ใช้สอยพ้ืนทีน่ัน้ และการระบายอากาศต้องมกีารน�าอากาศภายนอกเข้ามาในพ้ืนทีร่วมกันไม่น้อยกว่า

อัตราที่ก�าหนดไว้ ในตารางที่ ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้

 ส�าหรับห้องครัวของสถานที่จ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ถ้าได้จัดให้มีการระบายอากาศ

ครอบคลมุแหล่งทีเ่กิดของกลิน่ ควัน หรือก๊าซ ทีต้่องระบายในขนาดทีเ่หมาะสมแล้วมอีตัราการระบาย

อากาศในส่วนอืน่ของห้องครัวนัน้น้อยทีก่�าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึง่ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ เท่า

ของปริมาตรของห้องใน ๑ ชั่วโมง
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 สถานที่อื่นมิได้ระบุไว้ ในตารางตามวรรคหนึ่งให้ ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่         

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่ก�าหนดไว้ ในตารางดังกล่าว

 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบการปรับอากาศต้องมีการน�าอากาศ

ภายนอกเข้ามาในพ้ืนทีป่รับภาวะอากาศหรือดดูอากาศจากภายในพืน้ทีป่รับภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่า

อัตรา ที่ก�าหนดไว้ ในตารางที่ ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

 สถานที่อื่นที่มิได้ระบุไว้ ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่   

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่ก�าหนดไว้ ในตารางดังกล่าว

 ข้อ ๑๖ ต�าแหน่งของช่องน�าอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสีย

และช่องระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

 การน�าอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิง้โดยวิธกีล ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดอืดร้อน

ร�าคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

 ข้อ ๑๗ โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม สถานกีฬาในร่ม สถานพยาบาล            

สถานขีนส่งมวลชน ส�านกังาน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด ต้องจดัให้มรีะบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส�ารอง 

ส�าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่

ตามปกติและสามารถท�างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท�างาน

 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าส�ารองส�าหรบักรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่งต้องสามารถจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้าได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ส�าหรับเครื่องหมายแสดงทางออก

ฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

 (๒) จ่ายพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานส�าหรับห้อง ไอ.ซี.ย.ู ห้องช่วยชีวิตฉกุเฉนิระบบส่ือสาร 

และเคร่ืองสูบน�้าดับเพลิง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม          

ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หมวด ๔

เบ็ดเตล็ด

 ข้อ ๑๘ ในการยื่นค�าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามข้อ ๒ ผู้ย่ืนค�าขอจะต้องแสดงแบบ                                                                                                                                              

และวิธีการเก่ียวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจ�านวนของห้องน�้าและห้องส้วม        

และระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ส�าหรับอาคารดังกล่าวไปพร้อมกับค�าขอด้วย
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 ข้อ ๑๙  ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับแบบและวิธีการเก่ียวกับการ              

ตดิตัง้ระบบการป้องกันอคัคภียั แบบและจ�านวนของห้องน�า้ และห้องส้วม และระบบการจดัแสงสว่าง            

และการระบายอากาศส�าหรับอาคารใดไว้ โดยเฉพาะแล้วให้ ใช้หลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว           

ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎหมายนั้น

 ข้อ ๒๐ อาคารตามข้อ ๒ ที่ได้ก่อสร้างไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากต่อมา         

จะมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ด�าเนินการให้เป็นไป          

ตามกฎกระทรวงนี้

             ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

           พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ (๔) (๕) และ (๖)         

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ�านาจออกกฎกระทรวง              

ก�าหนดแบบและวิธีการเก่ียวกับการตดิตัง้ระบบป้องกันอคัคภียั แบบและจ�านวนของห้องน�า้และห้องส้วม 

ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ารอง ส�าหรับกรณีฉุกเฉิน 

เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภยั การป้องกันอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

และการผังเมือง ดังนั้นสมควรออกกฎกระทรวงก�าหนดแบบ วิธีการจ�านวน และระบบดังกล่าว           

จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎหมายโรงแรม 335

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุม

อาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้

 “น�้าเสีย” หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากและไม่มีกาก

 “ระบบบ�าบัดน�้าเสีย” หมายความว่า กระบวนการท�าหรือการปรับปรุงน�้าเสียให้มีคุณภาพ

เป็นน�้าทิ้ง รวมทั้งการท�าให้น�้าทิ้งพ้นไปจากอาคาร

 “น�า้ทิง้” หมายความว่า น�า้จากอาคารทีผ่่านระบบบ�าบัดน�า้เสียแล้วจนมคีณุภาพตามมาตรฐาน

คุณภาพน�้าทิ้งที่ก�าหนดส�าหรับการที่จะระบายลงแหล่งรองรับน�้าทิ้งได้

 “แหล่งรองรับน�า้ทิง้” หมายความว่า ท่อระบายน�า้สาธารณะ คู คลอง แม่น�า้ ทะเล และแหล่งน�า้

สาธารณะ

 ข้อ ๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงต้องมีการระบายน�้าฝนออกจากอาคารที่เหมาะสม       

และเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่นหรือเกิดน�้าไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มี                 

เขตติดต่อกับเขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารนั้น

 การระบายน�า้ฝนออกจากอาคารตามวรรคหนึง่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน�า้ทิง้โดยตรงก็ได้

 ข้อ ๓ อาคารประเภทและลกัษณะดงัต่อไปน้ี ต้องจดัให้มรีะบบบ�าบัดน�า้เสียทีม่ปีระสิทธภิาพ

เพียงพอในการปรับปรุงน�้าเสียจากอาคารให้เป็นน�้าทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ในข้อ ๔ 

ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน�้าทิ้ง

 (๑)   อาคารประเภท ก

     (ก)  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทีม่จี�านวนห้องชุดรวมกันทกุช้ันในอาคาร

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ ห้องชุด
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     (ข)   โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักรวมกันทุกช้ันในอาคาร        

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ ห้อง

     (ค)  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีจ�านวนเตียงรับผู้ป่วย               

ไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐ เตียง

     (ง)  อาคารที่ก่อสร้างในที่ดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย       

ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเกิน ๕๐๐ หลัง

     (จ)   สถานศึกษาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน      

เกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (ฉ)  อาคารที่ท�าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน      

ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (ช)  ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน           

หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (ซ)  ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน           

๒,๕๐๐ ตารางเมตร

     (ฌ)   ภตัตาคารหรือร้านอาหารทีม่พืีน้ทีร่วมกันทกุช้ันในอาคารหลงัเดยีวกันหรือหลายหลงั

รวมกันเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

 (๒)  อาคารประเภท ข

     (ก)  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทีม่จี�านวนห้องชุดรวมกันทกุช้ันในอาคาร

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐๐ ห้องชุด แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ห้องชุด

     (ข)   โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักรวมกันทุกช้ันในอาคาร        

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๖๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ห้อง

     (ค)  หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจ�านวนห้องนอนรวมกันทุกช้ันในอาคาร           

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๕๐ ห้อง

     (ง)   สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคาร         

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (จ)   สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลทีม่จี�านวนเตยีงรับผูป่้วยไว้ค้างคนื

รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐ เตียง แต่ไม่เกิน ๓๐ เตียง

     (ฉ)  อาคารที่ก่อสร้างในที่ดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย     

ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเกิน ๑๐๐ หลัง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ หลัง

     (ช)  สถานศึกษาท่ีมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 

เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
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      (ซ) อาคารที่ท�าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน           

ที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร             

แต่ไม่เกิน ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (ฌ)  ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน         

หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (ญ)  ตลาดทีม่พ้ืีนทีร่วมกันทกุช้ันในอาคารหลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน  ๑,๕๐๐ 

ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

     (ฎ)  ภตัตาคารหรือร้านอาหารทีม่พ้ืีนทีร่วมกันทกุช้ันในอาคารหลงัเดยีวกันหรือหลายหลงั

รวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

     (ฏ)  อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง          

รวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

  (๓)  อาคารประเภท ค

      (ก)  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทีม่จี�านวนห้องชุดรวมกันทกุช้ันในอาคาร

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ห้องชุด

      (ข)  โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักรวมกันทุกช้ันในอาคาร         

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๖๐ ห้อง

      (ค) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจ�านวนห้องนอนรวมกันทุกช้ันในอาคาร               

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ห้อง

      (ง)  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคาร       

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

      (จ)  อาคารที่ก่อสร้างในที่ดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย    

ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเกิน ๑๐ หลัง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หลัง

      (ฉ)  อาคารที่ท�าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน                  

ทีม่พีืน้ทีร่วมกันทกุช้ันในอาคารหลงัเดยีวกันหรือหลายหลงัรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

      (ช) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน           

หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

      (ซ) ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน           

๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
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     (ฌ)   ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือ           

หลายหลังรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร

     (ญ)   อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

  (๔)  อาคารประเภท ง

     (ก)  หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจ�านวนห้องนอนรวมกันทุกช้ันในอาคาร            

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ ห้อง

     (ข)   สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคาร        

หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

     (ค)  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีจ�านวนเตียงรับผู้ป่วย                

ไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑๐ เตียง

     (ง)   สถานศึกษาท่ีมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน           

ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (จ)   อาคารทีท่�าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชนทีม่พีืน้ที่

รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

     (ฉ)  ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน     

หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

     (ช)  ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 

๕๐๐ ตารางเมตร

     (ซ)  ภตัตาคารหรือร้านอาหารทีม่พ้ืีนท่ีรวมกันทกุช้ันในอาคารหลงัเดยีวกันหรือหลายหลงั

รวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

     (ฌ)  อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

 ข้อ  ๔  น�า้ทิง้จากอาคารทีจ่ะระบายจากอาคารลงสู่แหล่งรองรับน�า้ทิง้ได้ต้องมคีณุภาพน�า้ทิง้

ตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง ดังต่อไปนี้

  [ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 “พีเอช” หมายความว่า ค่าของความเป็นกรดและด่างของน�า้ทีเ่กิดจากค่าลบของลอ็กฐานสิบ

ของความเข้มข้นเป็นโมลของอนุมูลโฮโดรเจน
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 “บีโอดี” หมายความว่า ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ ในการย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่           

ย่อยสลายได้ภายใต้ภาวะของออกซิเจนทีอ่ณุหภมู ิ ๒๐ องศาเซลเซียส ในเวลาห้าวัน ซ่ึงใช้เป็นการ         

ตรวจวดัระดับปริมาณสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวอย่างน�้านั้น ๆ

 “ปริมาณสารแขวนลอย” หมายความว่า สารที่ตกค้างบนแผ่นกรองในการกรองน�้าผ่าน        

แผ่นกรองประเภท Glass fiber filter-disks เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๗ เซนติเมตร เช่น Whatman type 

GF/C หรือ Gelman type A

 “ปริมาณสารละลาย” หมายความว่า สารที่ละลายอยู่ในน�้าและจะเหลืออยู่เป็นตะกอน            

หลังจากก�าจัดปริมาณสารแขวนลอยและปริมาณตะกอนหนักแล้วผ่านการระเหยด้วยไอน�้าและท�าให้

แห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕ องศาเซลเซียสในเวลาหนึ่งชั่วโมง

 “ปริมาณตะกอนหนัก” หมายความว่า สารที่แขวนลอยอยู่ในน�้า ซึ่งสามารถตกตะกอนได้

โดยแรงโน้มถ่วงของโลกภายใต้ภาวะที่สงบนิ่งในเวลาหนึ่งชั่วโมง

 “ทีเคเอ็น” หมายความว่า ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแอมโมเนียและออร์แกนิกไนโตรเจน

 “ออร์แกนกิ - ไนโตรเจน” หมายความว่า ไนโตรเจนทัง้หมดทีอ่ยูใ่นรูป NH + ๔ หรือ NH ๓ 

ซึ่งสมดุลกัน

 “น�้ามันและไขมัน” หมายความว่า สารอินทรีย์จ�าพวกน�้ามัน ไขมัน ข้ีผึ้งและกรดไขมัน        

ทีม่นี�า้หนกัโมเลกุลสูง โดยเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเอสเตอร์ เป็นต้น สารเหล่านีจ้ะถูกสกัดได้

ด้วยตัวท�าลายประเภทเฮกเซน คลอโรฟอร์ม และไดเอทิลอีเทอร์ แล้วแยกส่วนโดยการระเหยแห้ง          

ที่อุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส

 “ซัลไฟด์” หมายความว่า สารประกอบพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์ทั้งชนิดที่ละลายน�้าและชนิด

ที่เป็นอนุมูล รวมทั้งสารประกอบพวกโลหะซัลไฟด์ที่ปนอยู่กับตะกอนแขวนลอยในน�้าด้วย

 ข้อ ๕  ในกรณีที่อาคารหลังเดียวกันมีการใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการตามที่ก�าหนดในข้อ ๓ 

เกินกว่าหนึ่งประเภทและแต่ละประเภทมีมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งแตกต่างกัน ให้ค�านวณคุณภาพน�้า

ทิ้งจากอาคารรวมกันโดยใช้มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งที่สูงที่สุดส�าหรับประเภทของอาคารที่มีการ            

ใช้ประโยชน์นั้น

 ข้อ  ๖  การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ตามทีก่�าหนด

ในข้อ ๓ ให้แสดงแบบและการค�านวณรายการระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีส่ามารถด�าเนนิการปรับปรุงน�า้เสีย

จากอาคารให้มีคุณภาพเป็นน�้าทิ้ง ตามมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งที่ก�าหนดในข้อ ๔
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 ข้อ ๗  การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภท ง ตามที่ก�าหนดในข้อ ๓ และอาคาร         

พักอาศยัประเภทบ้านเดีย่ว ห้องแถว ตกึแถว บ้านแถว หรือบ้านแฝด ให้แสดงแบบระบบบ�าบดัน�า้เสยี

โดยจะต้องประกอบด้วย

 (๑)  บ่อเกรอะ ซึ่งต้องมีลักษณะที่มิดชิดน�้าซึมผ่านไม่ได้ เพื่อใช้เป็นที่แยกกากที่ปนอยู่กับ

น�้าเสียทิ้งไว้ ให้ตกตะกอน และ

 (๒) บ่อซึม ซ่ึงต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นที่รองรับน�้าเสียที่ผ่านบ่อเกรอะแล้ว                    

และให้น�้าเสียนั้นผ่านอิฐหรือหินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อให้เป็นน�้าทิ้ง

 บ่อเกรอะและบ่อซึมตามวรรคหนึง่ต้องมขีนาดได้สัดส่วนทีเ่หมาะสมกับการใช้ของผูท้ีอ่ยูอ่าศยั         

ในอาคารนั้น

 ในกรณีที่จะไม่ใช้วิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจใช้วิธีอื่นในการปรับปรุงน�้าเสีย        

ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับอาคาประเภท ง ในข้อ ๔ ก็ได้

 ข้อ  ๘  การก�าจัดน�้าทิ้งจากอาคารจะด�าเนินการระบายลงสู่แหล่งรองรับน�้าทิ้งหรือระบายลง       

สู่พ้ืนดนิโดยใช้วิธีผ่านบ่อซึมหรือโดยวิธีอืน่ใดทีเ่หมาะสมกับสภาพของอาคารนัน้ก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ข้อ ๙  ในกรณีที่อาคารใดจัดให้มีทางระบายน�้าเพ่ือระบายน�้าจากอาคารลงสู่แหล่งรองรับ        

น�้าทิ้งทางระบายน�้านั้นต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและท�าความสะอาดได้โดยสะดวกและต้อง

วางตามแนวตรงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ โดยต้องมส่ีวนลาดเอยีงไม่ต�า่กว่า ๑ ใน ๒๐๐ หรือต้องมส่ีวนลาดเอยีง

เพียงพอให้น�้าทิ้งไหลเร็วไม่ต�่ากว่า ๖๐ เซนติเมตรต่อวินาที 

 ขนาดของทางระบายน�้าต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณน�้าทิ้งของอาคารนั้น โดยถ้าเป็นทาง

ระบายน�้าแบบท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยต้องมีบ่อพัก             

ส�าหรับตรวจการระบายน�้าทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน ๑๒ เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน ๒๔ เมตร 

ถ้าทางระบายน�้าแบบท่อปิดนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ ๖๐ เซนติเมตร ข้ึนไป                 

ในกรณีที่เป็นทางระบายน�้าแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

 ข้อ ๑๐ อาคารที่ใช้เป็นตลาด โรงแรม ภตัตาคาร หรือสถานพยาบาล ต้องจดัให้มทีีร่องรับ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  (๑) ผนังต้องท�าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ

  (๒) พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน�้าซึม

 (๓)  ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน�้าฝน
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 (๔)  ต้องมีการระบายน�้าเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

 (๕) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน�้าเข้า

 (๖)  ต้องมีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตรต่อพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร

 (๗)  ต้องจัดไว้ ในที่ที่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลได้ โดยสะดวกและต้องมี                  

ระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่รองรับ            

ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิลมขีนาดความจเุกินกว่า ๓ ลกูบาศก์เมตร ต้องมรีะยะห่างจากสถานทีด่งักล่าว

ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

        ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘

         พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คอื เนือ่งจากในปัจจบุนัมกีารก่อสร้างอาคาร

     เพื่อใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยและประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท 

     รวมกันเพิ่มมากขึ้น  สมควรก�าหนดระบบการระบายน�้าและการก�าจัดขยะมูลฝอยและ 

     สิ่งปฏิกูล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษา

     คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๓๘/๖ก/๒๕ - ๗/๐๒/๒๕๓๘]
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูง           

ตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรข้ึน การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า       

ส�าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างข้ึนเพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของอาคารเป็นทีอ่ยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดยีวหรือหลายประเภท โดยมพ้ืีนทีร่วมกัน

ทุกชั้นหรือชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

 “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นรวมกัน

ทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่          

๑๕.๐๐ เมตรข้ึนไป และมพ้ืีนทีอ่าคารรวมกันทกุช้ันหรือช้ันหนึง่ช้ันใดในหลงัเดยีวกัน เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดบัพ้ืนดนิที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 

ส�าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงผนังของชั้นสูงสุด



กฎหมายโรงแรม 343

สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง สำ�นักก�รสอบสวนและนิติก�ร  กรมก�รปกครอง

 “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนได้ โดยทั่วไป 

เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ                              

หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด           

สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน 

อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนาสถาน 

เป็นต้น

 “อาคารอยูอ่าศยัรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึง่ของอาคารที่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย

ส�าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส�าหรับแต่ละครอบครัว มห้ีองน�า้ ห้องส้วม 

ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน

 “โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน

 “ภตัตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นส�านกังานหรือทีท่�าการ

ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

 ข้อ ๓ ในกรณีที่อาคารซ่ึงก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตาม            

พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพชีวิต 

ร่างกายหรือทรัพย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั หรือก่อให้เกิดเหตรุ�าคาญ หรือกระทบกระเทอืน

ต่อการรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจส่ังให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร    

ด�าเนนิการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๘ หรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินทีอ่อกตามมาตรา ๙ 

หรือมาตรา ๑๐ ที่ใช้บงัคบัอยูใ่นวันที่ได้รับอนญุาตหรือใบรับแจ้งให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคาร

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณทีีม่เีหตุ

อันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

 ข้อ ๔ ในกรณีที่อาคารซ่ึงก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงัคบั และอยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสร้างอาคาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖                 

มสีภาพหรือมกีารใช้ทีอ่าจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัย

จากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม                 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด�าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม       

กฎกระทรวงเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศหรือค�าสั่งได้ออกโดยอาศัยอ�านาจ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุม        

การก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ แล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณทีีม่เีหตอุันสมควร       

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้
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 ในกรณทีีอ่าคารซ่ึงก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ แต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร        

พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖  

มสีภาพหรือมกีารใช้ทีอ่าจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์ หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั

หรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เจ้าพนกังานท้องถิน่

มีอ�านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองด�าเนินการแก้ไขเท่าที่จะกระท�าได้ตามความจ�าเป็นและ          

ความเป็นธรรมแก่เจ้าของ หรือผูค้รอบครองอาคารให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนด                

แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะขยายระยะเวลา             

ออกไปอีกก็ได้

 ข้อ ๕ ในกรณีที่อาคารตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ            

อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่าศัย โรงงาน ภตัตาคาร และส�านกังาน มสีภาพหรือมกีารใช้ 

ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

ด�าเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าวมีระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่                    

เจ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควรเจ้าพนกังานท้องถ่ิน       

จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

 ในการส่ังการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะส่ังให้เจ้าของหรือ                  

ผู้ครอบครองอาคารด�าเนินการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ช้ันข้ึนไปให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพ่ิมจาก          

บันไดหลักให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารแต่ละช้ัน เพ่ือให้สามารถล�าเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคาร

ออกนอกอาคารได้ภายในหนึ่งช่ัวโมง โดยไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้                 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะดังนี้

   (ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ท�าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ

   (ข)  ช่องประตบูนัไดหนไีฟต้องเป็นบานเปิดท�าด้วยวัสดทุี่ไม่ตดิไฟ พร้อมตดิตัง้อปุกรณ์ 

ชนดิบงัคบัให้บานประตปิูดได้เอง เพ่ือป้องกันควันและเปลวไฟมใิห้เข้าสู่บนัไดหนไีฟ และมคีวามกว้าง

สุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

 (๒) จดัให้มกีารตดิตัง้แบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละช้ันแสดงต�าแหน่งห้องต่าง ๆ ทกุห้อง 

ต�าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของช้ันนั้นติดไว้ ในต�าแหน่งที่เห็น             

ได้ชัดเจนทีบ่ริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทกุแห่งทกุช้ันของอาคาร และทีบ่ริเวณพ้ืนช้ันล่างของอาคาร

ต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
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 (๓) ตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิแบบมอืถือตามชนดิและขนาดทีก่�าหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้

อย่างใดอย่างหนึ่งส�าหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละช้ัน โดยให้มี ๑ เคร่ือง           

ต่อพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕.๐๐ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครือ่ง 

 การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือน้ี ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจาก            

ระดบัพ้ืนอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในทีม่องเห็น สามารถอ่านค�าแนะน�าการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอย     

ได้สะดวกและต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

 (๔) ตดิตัง้ระบบสัญญาณเตอืนเพลงิไหม้ทกุช้ัน โดยระบบสัญญาณเตอืนเพลงิไหม้ อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย

   (ก)  อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ใน

อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง

   (ข)  อปุกรณ์แจ้งเหตทุีม่รีะบบแจ้งเหตอุตัโนมตั ิและระบบแจ้งเหตทุี่ใช้มอืเพ่ือให้อปุกรณ์

ตาม (ก) ท�างาน

 (๕) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างส�ารองเพ่ือให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้          

ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกช้ันด้วยตัวอักษร     

ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร

 (๖) ตดิตัง้ระบบป้องกันอนัตรายจากฟ้าผ่าซ่ึงประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตวัน�า       

สายน�าลงดนิ และหลกัสายดนิทีเ่ช่ือมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยั

ทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

   ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้ว แต่ไม่อยู่

ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้         

ระบบความปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน             

ในกรณีมีเหตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

 ข้อ ๖ ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด�าเนินการแก้ไข

อาคารตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือ ๕ ให้นายช่างเจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดตรวจสอบสภาพหรือการใช้อาคาร 

หรือระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัย แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบในรายงานนั้น 

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการตรวจสอบอาคาร สภาพปัญหาของอาคารทีจ่�าเป็นต้องแก้ไขวิธกีาร

แก้ไขตลอดจนระยะเวลาในการแก้ไข

 ถ้านายช่างตรวจสอบพบว่าอาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้หรือระบบความปลอดภัยเก่ียวกับ

อัคคีภัยที่อาจจะก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย และจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพ่ือบรรเทาเหตุ

โดยเร่งด่วน ให้นายช่างรีบรายงานเหตดุงักล่าวและวิธกีารทีจ่ะต้องด�าเนนิการเพ่ือบรรเทาเหตทุีจ่ะก่อ 

ให้เกดิภยันตรายนั้นเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งโดยเร็ว
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 ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินพบเห็นเองว่าอาคารตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕             

มีสภาพหรือมีการใช้อาคารหรือระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยที่อาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต     

หรือร่างกายหรือได้รับรายงานจากนายช่างตามข้อ ๖ วรรคสอง และเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่า            

เป็นกรณฉีกุเฉนิไม่อาจรอช้าไว้ได้ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจส่ังให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร

ด�าเนนิการ เพ่ือบรรเทาเหตทุีอ่าจก่อให้เกิดภยนัตรายดงักล่าวได้ทนัทตีามวิธกีารทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ิน

ก�าหนด และถ้าหากมคีวามจ�าเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะส่ังห้ามมใิห้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารใช้  

หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ือบรรเทาเหตุ          

ที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายนั้นแล้วก็ได้

        

          ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

         เสนาะ เทียนทอง

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๐

ตารางแสดงชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากอาคารบางอาคารซึ่งก่อสร้าง

  ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

  พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออาคารบางอาคารซ่ึงได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อน

  วันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจ 

  เป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั 

  หรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม         

  ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่ง 

  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวปรับปรุง หรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับ 

  อัคคีภัยของอาคาร จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า

 ๑. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๔  กิโลกรัม

 ๒. ผงเคมีแห้ง ๔  กิโลกรัม 
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 

และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจ              

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้

 “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวัน            

และกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

 “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารทีก่่อสร้างต่อเนือ่งกันเป็นแถวยาวตัง้แต่สองคหูาข้ึนไป      

มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

 “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป   

มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

 “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซ่ึงมีที่ว่างด้านหน้า         

และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

 “บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้านมีผนัง  

แบ่งอาคารเป็นบ้าน มทีีว่่างระหว่างร้ัวหรือแนวเขตทีด่นิกับตวัอาคารด้านหน้า ด้านหลงั และด้านข้าง

ของแต่ละบ้านและมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน
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 “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการ

ธรุกิจหรืออตุสาหกรรมที่ใช้เคร่ืองจกัรทีม่กี�าลงัการผลติเทยีบได้ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า และให้หมายความ

รวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคาร

เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้

 “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนมุคนได้โดยทัว่ไป   

เพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมอืง การศึกษา การศาสนา การสงัคม การนนัทนาการ หรือการพณชิยกรรม 

เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง             

สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน 

อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

 “อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารทีต้่องการมาตรฐานความมัน่คงแข็งแรง และความปลอดภยั

เป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้

 (ก) โรงมหรสพ อฒัจนัทร์ หอประชุม หอสมดุ หอศิลป์ พิพธิภณัฑสถาน หรือศาสนสถาน

 (ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส�าหรับเรือขนาดใหญ่เกิน ๑๐๐ ตันกรอส

 (ค) อาคารหรือสิง่ทีส่ร้างข้ึนสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคาร หรือโครงหลงัคา        

ช่วงหนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้

 (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษ หรือรังสีตามกฎหมายว่า

ด้วยการนั้น

 “อาคารอยูอ่าศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึง่ของอาคารที่ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศัย

ส�าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกัน ส�าหรับแต่ละครอบครัว

 “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใด                  

ในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่

รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส�าหรับอาคารทรงจั่วหรือ      

ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 “ส�านักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นส�านักงาน          

หรือที่ท�าการ

 “คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส�าหรับเก็บ

สินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
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 “โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน

 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่            

ส�าหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด

ใหส้าธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงแรม

 “ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหาร

หรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่ส�าหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร

 “วัสดถุาวร” หมายความว่า วัสดซ่ึุงตามปกตไิม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยน�า้ ไฟ หรือดนิฟ้าอากาศ

 “วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง

 “พ้ืน” หมายความว่า พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขต          

ของคานหรือตงที่รับพ้ืน หรือภายในพ้ืนนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียง               

หรือระเบียงด้วย

 “ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็นห้อง ๆ

 “ผนงั” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตัง้ซ่ึงก้ันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคาร       

ให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน

 “ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร 

และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบที่ท�าด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติ    

ในการป้องกันไฟได้ดไีม่น้อยกว่าผนงัทีก่่อด้วยอฐิธรรมดาหนา ๑๘ เซนตเิมตร ถ้าเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็

ต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

 “อิฐธรรมดา” หมายความว่า ดินที่ท�าขึ้นเป็นแท่งและได้เผาให้สุก

 “หลังคา” หมายความว่า ส่ิงปกคลุมส่วนบนของอาคารส�าหรับป้องกันแดดและฝน               

รวมทั้งโครงสร้างหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง

 “ดาดฟ้า” หมายความว่า พ้ืนส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มหีลงัคาปกคลมุ และบคุคลสามารถขึน้

ไปใช้สอยได้

 “ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด

 “ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันได

 “ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขั้นบันได
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 “ความกว้างสุทธ”ิ หมายความว่า ความกว้างทีวั่ดจากจดุหนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่โดยปราศจาก

สิ่งใด ๆ กีดขวาง

 “ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร” หมายความว่า ทางเดินที่สร้างข้ึนอยู่เหนือระดับพื้นดิน 

เช่ือมระหว่างอาคารโดยไม่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการอื่น นอกจากเพ่ืออ�านวยความสะดวกและ          

ความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้อาคาร

 “ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมซึ่งพื้นที่ดังกล่าว

อาจจะจัดให้เป็นบ่อน�้า สระว่ายน�้า บ่อพักน�้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยู่

ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดิน

ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

 “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนทีเ่ปิดหรือยนิยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทาง

สัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

หมวด ๑

ลักษณะของอาคาร

 ข้อ ๒ ห้องแถวหรือตึกแถวแต่ละคูหา ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนว

ศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔ เมตร มีความลึก

ของอาคาร โดยวัดระยะตัง้ฉากกับแนวผนงัด้านหน้าช้ันล่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิน ๒๔ เมตร 

มพีื้นที่ช้ันล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง

 ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมข้ึน

บริเวณหนึง่ทีร่ะยะระหว่าง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยให้มเีนือ้ที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ของพ้ืนทีช้ั่นล่าง

ของอาคารนั้น

 ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างอยู่ริมถนนสาธารณะต้องให้ระดับพ้ืนช้ันล่างของห้องแถว          

หรือตึกแถวมีความสูง ๑๐ เซนติเมตรจากระดับทางเท้าหน้าอาคาร หรือมีความสูง ๒๕ เซนติเมตร

จากระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะหน้าอาคาร แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓ บ้านแถวแต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย์กลางของเสา

ด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔ เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัด

ระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิน ๒๔ เมตร และมีพื้นที่ชั้นล่าง

แต่ละคูหาไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร

 ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากส่ิงปกคลุมข้ึน

บริเวณหนึง่ทีร่ะยะระหว่าง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยให้มเีนือ้ที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพ้ืนทีช้ั่นล่าง

ของอาคารนั้น
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 ข้อ ๔ ห้องแถว ตกึแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนือ่งกันได้ไม่เกินสบิคหูา และมคีวามยาว  

ของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรก                        

ถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกัน

ก็ตาม

 ข้อ ๕ ร้ัวหรือก�าแพงก้ันเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓ เมตรข้ึนไป

และมีมุมหักน้อยกว่า ๑๓๕ องศา ต้องปาดมุมร้ัวหรือก�าแพงก้ันเขตนั้นโดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะ 

ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และท�ามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่า ๆ กัน

 ข้อ ๖ สะพานส่วนบุคคลส�าหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร

และมีส่วนลาดชันไม่เกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ 

 สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะส�าหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร  

มส่ีวนลาดชันไม่เกิน ๘ ใน ๑๐๐ มทีางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เว้นแต่สะพาน         

ที่สร้างส�าหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอด               

ตัวสะพานสองข้างด้วย

 ข้อ ๗ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส�าหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายอากาศ

หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ

 ข้อ ๘ ป้ายหรือส่ิงที่สร้างข้ึนส�าหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร     

ต้องไม่ล�้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส�าหรับตดิ

หรือตัง้ป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสงูสุดของหลงัคาหรือดาดฟ้าของอาคารทีต่ดิตัง้ป้ายนัน้

 ข้อ ๙ ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน ๖๐ 

เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

 ข้อ ๑๐ ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูง

ของป้ายไม่เกิน ๖๐ เซนตเิมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดนัน้ หรือมพ้ืีนท่ีป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

 ข้อ ๑๑ ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคาร และต้องสูงจากพ้ืนทางเท้านั้น        

ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

 ข้อ ๑๒ ป้ายโฆษณาส�าหรับโรงมหรสพให้ตดิตัง้ขนานกับผนงัอาคารโรงมหรสพ แต่จะยืน่ห่าง

จากผนงัได้ไม่เกิน ๕๐ เซนตเิมตร หรือหากตดิตัง้ป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ย่ืนล�า้แนวปลายกันสาดนั้น           

และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร

 ข้อ ๑๓ ป้ายทีต่ดิตัง้อยูบ่นพ้ืนดนิโดยตรง ต้องมคีวามสูงไม่เกินระยะทีวั่ดจากจดุท่ีตดิตัง้ป้าย

ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร
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หมวด ๒

ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

ส่วนที่ ๑

วัสดุของอาคาร

  ข้อ  ๑๔ ส่ิงทีส่ร้างข้ึนส�าหรับตดิหรือตัง้ป้ายทีต่ดิตัง้บนพ้ืนดนิโดยตรงให้ท�าด้วยวัสดทุนไฟ

ทั้งหมด

 ข้อ ๑๕ เสา คาน พ้ืน บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่สามช้ันข้ึนไป โรงมหรสพ     

หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออโุมงค์ ต้องท�าด้วยวัสดถุาวรทีเ่ป็นวัสดทุนไฟด้วย

 ข้อ ๑๖ ผนังของตึกแถวหรือบ้านแถว ต้องท�าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย           

แต่ถ้าก่อด้วยอิฐธรรมดาหรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ผนังนี้ต้องหนาไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

 ข้อ ๑๗ ห้องแถว ตกึแถว หรือบ้านแถวทีส่ร้างตดิต่อกัน ให้มผีนงักันไฟทกุระยะไม่เกินห้าคหูา 

ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพ้ืนดินจนถึงระดับดาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ         

กรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร

ตามความลาดของหลังคา

 ข้อ ๑๘ ครัวในอาคารต้องมีพ้ืนและผนังที่ท�าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและ

เพดานนั้น หากไม่ได้ท�าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทนไฟ

ส่วนที่ ๒

พื้นที่ภายในอาคาร

 ข้อ ๑๙ อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมพีืน้ทีภ่ายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพ่ือการอยูอ่าศัย ไม่น้อยกว่า 

๒๐ ตารางเมตร

 ข้อ ๒๐ ห้องนอนในอาคารให้มคีวามกว้างด้านแคบทีส่ดุไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และมพ้ืีนท่ี 

ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร

 ข้อ ๒๑ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]
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 ข้อ ๒๒ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ ในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า

ตามที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใต้หลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝา

หรือยอดผนงัอาคาร และในกรณขีองห้องหรือส่วนของอาคารทีอ่ยูภ่ายในโครงสร้างของหลงัคาให้วัด

จากพืน้ถึงยอดฝาหรือยอดผนงัของห้อง หรือส่วนของอาคารดงักล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลงัคาห้อง

ในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป จะท�าพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได ้

โดยพ้ืนช้ันลอยดังกล่าวนั้นต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะดิง่ระหว่างพ้ืนช้ันลอย

ถึงพ้ืนอกีช้ันหนึง่ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และระยะดิง่ระหว่างพ้ืนห้องถึงพื้นช้ันลอยต้องไม่น้อยกว่า 

๒.๔๐ เมตร ด้วย

 ห้องน�้า ห้องส้วม ต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ส่วนที่ ๓

บันไดของอาคาร

 ข้อ ๒๓  บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 

๘๐ เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วน       

ที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันได 

มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

 บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๓ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชานพัก

บันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากช้ันบันไดหรือชานพัก

บันไดถึงส่วนต�่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร

 ข้อ ๒๔  บนัไดของอาคารอยูอ่าศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ส�านกังานอาคาร

สาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ ส�าหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป

รวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร แต่ส�าหรับบันได            

ของอาคารดงักล่าวที่ใช้กับช้ันทีม่พ้ืีนทีอ่าคารช้ันเหนอืข้ึนไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมคีวามกว้าง

สุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อย

สองบันไดและแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
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 บนัไดของอาคารที่ใช้เป็นทีชุ่มนมุของคนจ�านวนมาก เช่น บนัไดห้องประชุมหรือห้องบรรยาย

ที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการ            

ที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดของแต่ละช้ันของอาคารนั้นที่มีพ้ืนที่              

รวมกันตัง้แต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร อย่างน้อยสองบันได            

ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

 บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๔ เมตร หรือน้อยกว่านั้นและระยะดิ่ง

จากข้ันบนัไดหรือชานพักบนัไดถึงส่วนต�า่สุดของอาคารทีอ่ยูเ่หนอืข้ึนไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

 ชานพักบันไดและพ้ืนหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิ

ของบนัได เว้นแต่บนัไดทีม่คีวามกว้างสทุธเิกิน ๒ เมตร ชานพักบนัไดและพ้ืนหน้าบนัไดจะมคีวามยาว

ไม่เกิน ๒ เมตรก็ได้

 บนัไดตามวรรคหนึง่และวรรคสองต้องมลีกูตัง้สูงไม่เกิน ๑๘ เซนตเิมตร ลกูนอนเมือ่หกัส่วน

ที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกนัตก

บนัไดทีม่คีวามกว้างสุทธิเกิน ๖ เมตร และช่วงบนัไดสงูเกิน ๑ เมตร ต้องมรีาวบนัไดทัง้สองข้าง บริเวณ

จมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น

 ข้อ ๒๕  บันไดตามข้อ ๒๔ จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น

 ข้อ ๒๖  บันไดตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่เปน็แนวโคง้เกิน ๙๐ องศา จะไมม่ชีานพกับันได

ก็ได้ แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร ส�าหรับบันไดตามข้อ ๒๓    

และไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ส�าหรับบันไดตามข้อ ๒๔

ส่วนที่ ๔

บันไดหนีไฟ

 ข้อ ๒๗ อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ช้ันข้ึนไปและสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามช้ัน        

และมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว 

ต้องมีบันไดหนีไฟที่ท�าด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้

โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

 ข้อ ๒๘  บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า ๖๐ องศา เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถว

ที่สูงไม่เกินสี่ชั้น ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น
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 ข้อ ๒๙ บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร      

และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ

 บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพ้ืนช้ันล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถ

เลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้

 ข้อ ๓๐   บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร               

มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟก้ันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศ          

และช่องประตหูนไีฟ และต้องมอีากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละช้ันต้องมช่ีองระบายอากาศ

ที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ

ทั้งกลางวันและกลางคืน

 ข้อ ๓๑  ประตูหนีไฟต้องท�าด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร 

สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร และต้องท�าเป็นบานเปิดชนดิผลกัออกสู่ภายนอกเท่านัน้ กับต้องตดิอปุกรณ์

ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือ

ทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น

 ข้อ ๓๒ พ้ืนหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่ง

กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ส่วนที่ ๕
๒

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

 ข้อ ๓๒/๑ ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารของอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ          

และอาคารสูง ให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีความกว้างของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร และสูงจาก 

ระดับพื้นดินหรือถนนใต้ทางเดินเชื่อมถึงส่วนที่ต�่าที่สุดของโครงสร้างที่ไม่ใช่เสาหรือฐานรากของทาง

เดินเชื่อม ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร 

 (๒)  อาคารที่มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องมีระยะของช่องว่าง            

ในแนวราบ ระหว่างทางเดินเชื่อมไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเดียวกันหรือต่างชั้นกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

 (๓)  วัสดุโครงสร้างหลักต้องเป็นวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 

 ๒
ส่วนที่ ๕ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ข้อ ๓๒/๑ ถึงข้อ ๓๒/๓ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)        

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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 (๔)  ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

 (๕)  ห้ามก่อสร้างทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร หรือกฎหมายอื่นใดก�าหนดให้ผนังของอาคารเป็นผนังทึบ 

 (๖)  ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

ประกาศก�าหนด 

 การค�านวณพ้ืนที่อาคารที่มีทางเช่ือมระหว่างอาคารตามวรรคหนึ่งไม่ต้องน�าพื้นที่ทางเดิน

เชื่อมระหว่างอาคารมาค�านวณรวมกับพื้นที่อาคารที่มีการเชื่อมกัน 

 ข้อ ๓๒/๒ ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารตามข้อ ๓๒/๑ ไม่ถือเป็นสิ่งปกคลุมและพื้นที่                

ใต้ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารดังกล่าวให้เป็นที่ว ่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                  

และในกรณีที่โครงสร้างของทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารมีเสาและฐานราก เสาและฐานรากต้อง         

ไม่ตั้งอยู่บนถนนโดยรอบอาคาร 

 ข้อ ๓๒/๓ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลและบ�ารุงรักษาโครงสร้าง          

และ ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ และไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน 

 ในกรณีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารต่างเจ้าของ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร        

ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามวรรคหนึ่งร่วมกัน”

หมวด ๓

ที่ว่างภายนอกอาคาร

 ข้อ ๓๓  อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

 (๑) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน

ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

 (๒) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ไดใ้ช้

เป็นทีอ่ยูอ่าศยั ต้องมทีีว่่างไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพ้ืนทีช้ั่นใดช้ันหนึง่ทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร            

แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (๑)

 ข้อ ๓๔   ห้องแถวหรือตึกแถวซ่ึงด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้า

อาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล�้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

 ห้องแถวหรือตกึแถว ต้องมทีีว่่างด้านหลงัอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพ่ือใช้ตดิต่อถึงกัน 

โดยไม่ให้มส่ีวนใดของอาคารยืน่ล�า้เข้าไปในพ้ืนทีด่งักล่าว เว้นแต่การสร้างบนัไดหนไีฟภายนอกอาคาร

ที่ยื่นล�้าไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร
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 ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกัน     

ถึง ๔๐ เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร 

เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร

 ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร

แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่า             

เป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวแต่ให้ถือว่าห้องแถวหรือตึกแถวนั้น                    

สร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกันที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร รั้ว 

ก�าแพง หรือส่ิงก่อสร้างอืน่ใดหรือจดัให้เป็นบ่อน�า้ สระว่ายน�า้ ทีพั่กมลูฝอย หรือทีพั่กรวมมลูฝอยไม่ได้

 ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของ         

ห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถว

ทีก่่อสร้างข้ึนทดแทนอาคารเดมิโดยมพ้ืีนที่ไม่มากกว่าพ้ืนทีข่องอาคารเดมิและมคีวามสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร

 ข้อ ๓๕   ห้องแถวหรือตกึแถวทีม่ทีีว่่างหลงัอาคารตามข้อ ๓๔ วรรคสอง และได้ร่นแนวอาคาร

ตามข้อ ๔๑ แล้ว ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ ๓๓ (๑) และ (๒) อีก

 ขอ้ ๓๖   บ้านแถวต้องมทีีว่่างด้านหน้าระหว่างร้ัวหรือแนวเขตทีด่นิกับแนวผนงัอาคารกว้าง

ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคาร

กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

 ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร         

ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึก

ของบ้านแถว

 บ้านแถวท่ีสร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร แต่มีที่ว่าง

ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนัน้กว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นทีว่่างระหว่างแถวด้านข้าง

ของบ้านแถว แต่ให้ถือว่าบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน

 ข้อ ๓๗ บ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างร้ัวหรือ แนวเขตที่ดินกับ         

แนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และ ๒ เมตรตามล�าดบั และมทีีว่่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า 

๒ เมตร

 ข้อ ๓๘  คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 

๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สองด้าน

ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

 คลงัสินค้าทีม่พ้ืีนทีข่องอาคารทกุช้ันรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมทีีว่่างห่างแนวเขต

ทีด่นิใช้ก่อสร้างอาคารนัน้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สองด้าน ส่วนด้านอืน่ต้องมทีีว่่างห่างจากแนวเขตที่ดิน

ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
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 ข้อ ๓๙  โรงงานทีม่พ้ืีนทีท่ี่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทกุช้ันรวมกันตัง้แต่ ๒๐๐ ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 

จ�านวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ท�าเป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประตูหนีไฟ 

ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

 โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร          

แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมทีีว่่างห่างแนวเขตทีด่นิที่ใช้ก่อสร้างอาคารนัน้ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร       

ทุกด้าน

 โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร        

ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ทุกด้าน

หมวด ๔

แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร

 ข้อ ๔๐   การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล�า้เข้าไปในทีส่าธารณะ

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น

 ข้อ ๔๑   อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร

ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

 อาคารทีส่งูเกินสองช้ันหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตกึแถว บ้านแถว อาคารพาณชิย์ โรงงาน 

อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิง่ทีส่ร้างข้ึนส�าหรับตดิหรือตัง้ป้าย หรือคลงัสินค้า ทีก่่อสร้างหรือดดัแปลง

ใกล้ถนนสาธารณะ

 (๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง

ถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

 (๒) ถ้าถนนสาธารณะนัน้มคีวามกว้างตัง้แต่ ๑๐ เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคาร

ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

 (๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขต

ถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

 ข้อ ๔๒  อาคารทีก่่อสร้างหรือดดัแปลงใกล้แหล่งน�า้สาธารณะ เช่น แม่น�า้ ค ูคลอง ล�าราง 

หรือล�ากระโดง ถ้าแหล่งน�า้สาธารณะนัน้มคีวามกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจาก

เขตแหล่งน�้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน�้าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่                

๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน�้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

 ส�าหรับอาคารทีก่่อสร้างหรือดดัแปลงใกล้แหล่งน�า้สาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บงึ ทะเลสาบ 

หรอืทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน�้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
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 ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน�้า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้ 

เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร

 ข้อ ๔๓   ให้อาคารที่สร้างตามข้อ ๔ และข้อ ๔๒ ต้องมีส่วนต�่าสุดของกันสาดหรือส่วนยื่น

สถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ เมตร ทั้งนี้ ไม่นับส่วนตบแต่งที่ยื่นจากผนัง                  

ไม่เกิน ๕๐ เซนตเิมตร และต้องมท่ีอรับน�า้จากกันสาดหรือหลงัคาต่อแนบหรือฝังในผนงัหรือเสาอาคาร

ลงสู่ท่อสาธารณะหรือบ่อพัก

 ข้อ ๔๔   ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ             

วัด        จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

 ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิง่จากระดบัถนนหรือระดบัพ้ืนดนิทีก่่อสร้างข้ึนไปถึงส่วนของ

อาคารที่สูงที่สุด ส�าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

 ข้อ ๔๕   อาคารหลงัเดยีวกันซ่ึงมถีนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาบอยูเ่มือ่ระยะ

ระหว่างถนนสาธารณะสองสายนัน้ไม่เกิน ๖๐ เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ

ที่กว้างกว่าไม่เกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุด

จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า

 ข้อ ๔๖   อาคารหลังเดียวกันซ่ึงอยู่ที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูง

ของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนน

สาธารณะด้านตรงข้ามของสายทีก่ว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะทีแ่คบกว่า

ต้องไม่เกิน ๖๐ เมตร

 ส�าหรับอาคารซ่ึงเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ     

ที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร

 ข้อ ๔๗  ร้ัวหรือก�าแพงที่สร้างข้ึนติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูง       

ของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ

 ข้อ ๔๘   การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอืน่ในทีด่นิเจ้าของเดยีวกัน พืน้หรือผนงัของอาคาร

ส�าหรับอาคารสูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และส�าหรับอาคารที่สูงเกิน 

๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้บังคับแก่ที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถ

 ข้อ  ๔๙  การก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว

 (๑) ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจ�านวนรวมกันได้ตั้งแต่สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันได้

ตั้งแต่ ๔๐ เมตรข้ึนไป และอาคารที่จะสร้างข้ึนเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ห้องแถวและตึกแถว                

ที่จะสร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถว หรือตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าเป็น

อาคารอื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถว หรือตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

 (๒) ถ้าห้องแถว หรือตกึแถวนัน้มจี�านวนไม่ถึงสบิคหูาและมคีวามยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร 

อาคารที่สร้างข้ึนจะต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถว หรือตึกแถวนั้น ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร         

เว้นแต่การสร้างห้องแถว หรือตึกแถวต่อจากห้องแถว หรือตึกแถวตามข้อ ๔
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 ข้อ ๕๐  ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียง

ของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

 (๑) อาคารทีม่คีวามสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนงัหรือระเบยีบต้องอยูห่่างเขตทีด่นิไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

 (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขต

ที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

 ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่ก�าหนดไว้ ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจาก

เขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้                 

สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ ใน (๑)              

หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ท�าผนังทึบสูงจากดาดฟ้า                 

ไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของ

ที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

           ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

         พินิจ จารุสมบัติ

        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดลักษณะ  

     แบบ รูปทรง เนือ้ทีท่ีต่ัง้ของอาคาร ระดบั เนือ้ทีข่องทีว่่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 

     และระยะหรือระดบัระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตทีด่นิของผูอ้ืน่ หรือระหว่างอาคาร

     กับถนน ทางเท้าหรือทีส่าธารณะ เพ่ือประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั 

     การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง    

     การสถาปัตยกรรมและการอ�านวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกับมาตรา ๘ (๑)  

     (๗) และ (๘) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บญัญตัใิห้การก�าหนด   

     ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการออกแบบรูป

     แบบอาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้

     มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้ ใช้เป็นทางหนีไฟโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ อาคาร 

     ขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูงจะท�าให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยสามารถ 

     ใช้ ในการอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัย รองรับให้การใช้ประโยชน์อาคารเป็นไปอย่างมี

     ประสิทธิภาพ และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้อาคาร จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และมาตรา ๘ (๙) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 

และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตาม

บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคมุ

อาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)         

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ ใช้ความ       

ต่อไปนี้แทน

 “(๒) โรงแรมที่มีพ้ืนที่ห้องโถงหรือพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือ

หลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป”

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)          

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ ใช้ความ        

ต่อไปนี้แทน

 “(๘)  ห้องโถงของภัตตาคารตาม (๔) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (๗)”

 ข้อ  ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสองของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
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 “ในกรณีที่โรงแรมตาม (๒) หรือโรงแรมที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตาม (๗)                 

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ตามสภาพธรรมชาติไม่สามารถน�ารถยนต์เข้าไปใช้ได้ จะไม่จัดให้มีที่จอดรถยนต์              

ที่กลับรถยนต์และทางเข้าออกของรถยนต์ก็ได้”

 ข้อ ๔  ให้ยกเลกิความใน (ข) ของ (๑) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ ใช้ความ       

ต่อไปนี้แทน

 “(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ห้องโถง ๑๐ ตารางเมตร                

เศษของ ๑๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๐ ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการ

พาณิชยกรรม ๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร”

 ข้อ ๕  ให้ยกเลกิความใน (ช) ของ (๑) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ ใช้ความ      

ต่อไปนี้แทน

 “(ช) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๒ (๘) ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า

๑ คันต่อพื้นที่ห้องโถง ๑๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๐ ตารางเมตร”

 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (๒) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ ใช้ความ      

ต่อไปนี้แทน

 “(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพ้ืนท่ีห้องโถง ๓๐ ตารางเมตร              

เศษของ ๓๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๓๐ ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการ

พาณิชยกรรม ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร”

 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (ช) ของ (๒) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ ใช้ความ       

ต่อไปนี้แทน

 “(ช) ห้องโถงของภตัตาคารหรืออาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๒ (๘) ให้มทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า

๑ คันต่อพื้นที่ห้องโถง ๓๐ ตารางเมตร เศษของ ๓๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๓๐ ตารางเมตร”

            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

            จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม

การจัดให้มีที่จอดรถยนต์และจ�านวนที่จอดรถยนต์ ส�าหรับโรงแรมตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง           

ฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 

ซ่ึงยังใช้บังคับอยู่ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ก�าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม

พ.ศ. ๒๕๕๙

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

และมาตรา ๘ (๑) (๒) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิ

โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย           

โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ ใช้บังคับได้มีก�าหนดห้าปี

 ข้อ ๒ ในกรณีที่กฎกระทรวงนี้มิได้ก�าหนดเรื่องใดไว้ ให้น�าข้อก�าหนดเรื่องนั้น

                    ตามกฎกระทรวงอื่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม         

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับแก่อาคาร                   

ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม เว้นแต่ข้อก�าหนดเก่ียวกับบันไดหนีไฟให้ ใช้บังคับตามที่ก�าหนด                     

ในกฎกระทรวงนี้

 ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ ใช้บังคับแก่อาคารท่ีมีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ          

และจะเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ดังต่อไปนี้

 (๑) โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก

 (๒) โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานทีส่�าหรับบริการอาหารหรือสถานที่

ส�าหรับประกอบอาหาร

 ข้อ ๔ การยื่นค�าขอรับใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมตาม        

กฎกระทรวงน้ี ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้           

ใช้บังคับ
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 ในกรณีที่ต้องมีการดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร                 

ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งและด�าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือดัดแปลงอาคารภายใน       

สองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 ข้อ ๕ อาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

ให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพ้ืนที่ช้ันใดช้ันหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร         

และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (๑) อาคารไม่เกินสองชั้นที่มีจ�านวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันไม่เกิน ๑๐ ห้อง

  (ก) ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

  (ข) บันไดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร และต้องมีระยะห่างตามแนวทางเดิน              

ไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น

  (ค) หน่วยน�้าหนักบรรทุกจรส�าหรับส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้ค�านวณโดยเฉล่ีย            

ไม่ต�่ากว่า ๑๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

  (ง) ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือหรือเคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วตามประเภท ขนาด

และสมรรถนะตามมาตรฐานเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือหรือเคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองไม่น้อยกว่าชั้นละหนึ่งเครื่อง โดยต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้น

อาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านข้อแนะน�าการใช้ได้ และสามารถเข้าใช้สอย          

ได้สะดวก

 (๒)  อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (๑) ที่มีจ�านวนห้องพักในชั้นเดียวกันไม่เกิน ๒๐ ห้อง

  (ก) ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร

  (ข)  หน่วยน�้าหนักบรรทุกจรส�าหรับอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตาม                

มาตรา ๘ (๒) และ (๓) เว้นแต่หน่วยน�้าหนักบรรทุกจรของบันไดและช่องทางเดินที่เปลี่ยนการ            

ใช้อาคารจากห้องแถวหรือตกึแถว หน่วยน�า้หนกับรรทกุจรต้องไม่ต�า่กว่า ๒๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

 (๓) อาคารที่ไม่ใช่อาคารตาม (๑) ที่มีจ�านวนห้องพักในชั้นเดียวกันเกินกว่า ๒๐ ห้อง

  (ก) ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

  (ข) หน่วยน�้าหนักบรรทุกจรส�าหรับอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตาม           

มาตรา ๘ (๒) และ (๓) เว้นแต่หน่วยน�้าหนักบรรทุกจรของบันไดและช่องทางเดินที่เปลี่ยนการใช้จาก

ห้องแถวหรือตึกแถว หน่วยน�้าหนักบรรทุกจรต้องไม่ต�่ากว่า ๒๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

 (๔) เสา คาน ตง พ้ืน บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารตั้งแต่สามช้ันข้ึนไป           

ต้องท�าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
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 (๕) อาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปต้องมีบันไดหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  (ก)  บันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งซ่ึงมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคาร            

แต่ละชั้น เพื่อให้สามารถล�าเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายในหนึ่งชั่วโมง

  (ข) บนัไดหนไีฟภายในอาคารต้องมผีนงัทกุด้านโดยรอบทีท่�าด้วยวัสดทุนไฟได้ไม่น้อยกว่า

๓๐ นาที

  (ค) กรณีที่น�าบันไดหลักมาเป็นบันไดหนีไฟหรือมีบันไดหนีไฟเพิ่มจากบันไดหลัก               

ช่องประตสููบ่นัไดหนไีฟต้องเป็นบานเปิดท�าด้วยวัสดทุนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีพร้อมตดิตัง้อปุกรณ์

ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ

  (ง) ต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

  (จ) ต้องมีความลาดชันของบันไดน้อยกว่า ๖๐ องศา

 ข้อ ๖ การน�าอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

ให้ ใช้ข้อก�าหนดเก่ียวกับแนวอาคาร ระยะดิ่งของอาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร       

หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะ                 

และทีจ่อดรถยนต์ตามประเภทอาคารทีก่ฎหมายก�าหนดในขณะที่ได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างหรือดดัแปลง

อาคารนั้น

       ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

      พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการน�าอาคารประเภทอื่นมา        

ให้บริการทีพ่กัแก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป ซ่ึงลกัษณะและโครงสร้างของอาคารทีม่อียู่เดมิไม่สอดคล้อง

กับอาคารที่จะน�ามาประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก�าหนด                      

จึงท�าให้อาคารดังกล่าว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย                         

ว่าด้วยโรงแรมได้ เพื่อให้อาคารที่มีอยู่แล้ว ซ่ึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะหรือมาตรฐาน         

“ความปลอดภยัของอาคารตามทีก่ฎหมายก�าหนดสามารถขออนญุาตเปลีย่นการใช้อาคารเพือ่ประกอบ

ธุรกิจโรงแรมได้ จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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คณะที่ปรึกษา

	๑.		 ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์	 บุญญะโสภัต	 อธิบดีกรมการปกครอง

	๒.		 นายช�านาญวิทย์		 	เตรัตน	์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

	๓.		 นายรณภพ	 	เหลืองไพโรจน	์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

	๔.		 นายศักดิ์ชัย	 	แตงฮ่อ	 รองอธิบดีกรมการปกครอง

	๕.		 นายพิริยะ	 	ฉันทดิลก	 ผู้อ�านวยการส�านักการสอบสวนและนิติการ

บรรณาธิการ

 ๑.		 นายชัยรินทร์	 	นุกูลกิจ	 ผูอ้�านวยการส่วนการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	๓

กองบรรณาธิการ	

	๑.		 นายอาคม	 	แย้มนวล	 หัวหน้ากลุ่มโรงแรม	

 ๒.		 นางเอมอร	 	วิเชียรชิต		 หัวหน้ากลุ่มสถานบริการ

	๓.		 ร.ต.ต.	สิงห์ค�า	 	ค�ายอด	 หัวหน้ากลุ่มโรงแรม	๒	และหัวหน้ากลุ่ม

	 		 		 	 	 				 	 งานสถานบริการ	๒

	๔.		 นายทัศน์พล	 	ประทีป	ณ	ถลาง	 รักษาการในต�าแหน่ง		หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

      	 				 	 และระเบียบกฎหมาย

	๕.		 นายพงอินทร์	 	โสภณ	 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

	๖.		 นายพงษ์ศักดิ์	 	เพ็งจันทร์		 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ	   

	๗.		 นางสรชา	 	กุลรัตนเวคิน	 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

	๘.		 นางเบญจวรรณ	 	รุ่งโรจน์วณิชย์		 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ	

	๙.		 นางเพชรรัตน์	 	เตี้ยมานะ	 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

	๑๐	.	นางสาวสุภชัญญา	 	พูลธรมงคล		 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

	๑๑.	นายดุสิต		 	ยงพิริยกุล	 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

๑๒.	นายอนุกูล	 	วิทยเจียกขจร	 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

๑๓.	นางสาวชุลีวัลย์	 	ไชยบัวแก้ว	 เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

๑๔.	นางสาวสุดใจ	 	นุ่นเกต	ุ นิติกรช�านาญการ

๑๕.	นายธนัยนันท์	 	ทองรอด	 นิติกรช�านาญการ

	๑๖.	นายสิทธิโชติ	 	เตมะศิริ	 นิติกรปฏิบัติการ	  

๑๗.	นางสาวกุลวรา	 	โขมพัตร		 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

๑๘.	นางธัญกมล	 	หทัยธรรม	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

๑๙.	นางจินตนา	 	ศรบริสุทธิ์		 เจ้าหน้าที่ปกครองช�านาญงาน

คณะผู้จัดทำ�
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พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง  ถนนล�าลูกกา - ฉะเชิงเทรา

โทร. ๐ - ๒๐๑๒ - ๔๑๗๐ - ๘๐  นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๖๐


