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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายของการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ
ประเทศไทย เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโรงแรมของไทย ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัญหาการจ าแนกประเภทกิจการของการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม การก าหนดมาตรฐานบางประการ และมาตรการคุ้มครองธุรกิจโรงแรม ตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายโรงแรมของ
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมทั้งศึกษาถึงหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์ 
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ปัจจุบันเนื่องจากการจ าแนกธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายไทยมิได้มีการจ าแนกไว้อย่างชัดเจน 
โดยมีการยกเว้นให้ที่พักส าหรับการท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง คนพักไม่เกิน 20 คน  
ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่ การจ าแนกตามกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามผูกพันไว้  
มีการจ าแนกประเภทของธุรกิจที่พักไว้หลายประเภท ท าให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย 
อีกทั้งการเข้าสู่ระบบของโรงแรมตามกฎหมายของผู้ประกอบการเดิม เมื่อกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ  
ยังมีอุปสรรคท าให้ผู้ประกอบการเดิมไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงแรมตามกฎหมายได้จึงก่อให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจ 
 ในส่วนของการก าหนดมาตรฐานของโรงแรมนั้น อาเซียนได้ก าหนดแนวทางของมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไว้ (ASEAN Tourism Standard) โดยก าหนด มาตรฐานโรงแรมเขียว (ASEAN Green 
Hotel) เพ่ือให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงการประเมินที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้น้ า คุณภาพอากาศและมองไปถึงความร่วมมือกับ
ชุมชนและท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการโรงแรม ทั้งนี้ มาตรฐานของโรงแรมไทย  
ในด้านต่างๆ ยังมีการก าหนดมาตรฐานที่คับแคบ ประกอบกับยังมีข้อจ ากัดที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของห้องพัก 
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การค านึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการจัดระดับของโรงแรมโดยวิธีการให้ดาว จึงท าให้กฎหมาย
โรงแรมของไทยมีการก าหนดมาตรฐานที่ล้าสมัย จากปัญหาดังกล่าวนี้ หากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว (ASEAN Economic Community: AEC) แล้ว จะท าให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากนักลงสัญชาติอาเซียน ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีมาตรการในการ
คุ้มครองและรองรับธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็น การก าหนดมาตรฐานของโรงแรม 6 ดาว หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินโรงแรมระดับ 6 ดาว หรือการคุ้มครองให้ธุรกิจเยี่ยงโรงแรม 
ท าได้เฉพาะคนไทย ดังนั้น จึงควรพัฒนาเพ่ิมเติมกฎหมายในการจ าแนกประเภทของธุรกิจโรงแรม 
โดยจัดจ าแนกให้เป็นธุรกิจที่พักประเภทต่างๆ ซึ่งประกาศเป็นกฎกระทรวงแยกประเภทไว้ต่างหาก
หรือเพ่ิมเติมไว้ท้ายพระราชบัญญัติโรงแรม โดยเรียกว่า “โรงแรมประเภทรีสอร์ท” “โรงแรมประเภท
บังกะโล”เป็นต้น อีกท้ังควรน ามาตรฐานของการประกอบธุรกิจในต่างประเทศบางประการ มาปรับใช้
กฎหมายโรงแรมของประเทศไทย เช่น การออกใบอนุญาตชั่วคราว การก าหนดให้อาคารที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมทุกประเภทนั้น ต้องท าผลกระทบหรือประเมินในมาตรฐานเพ่ือสิ่งแวดล้อมในทุกอาคาร
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือการก าหนดบทบาทให้โรงแรมต้องจัดระดับการให้บริการ หรือไม่จ ากัด
พ้ืนที่ใช้สอยของห้องพักเพ่ือเป็นการเปิดกว้างในรูปแบบของโรงแรมประเภทอ่ืนๆ และควรสร้าง
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการขัดกัน
แห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 เรื่องการขัดกันของสัญชาตินิติบุคคลให้ค านึงถึงการขัดกันของนิติบุคคล
ระหว่างสัญชาตินอกอาเซียนกับสัญชาติอาเซียนและแก้กฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครองให้ธุรกิ จที่พักที่ไม่
เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ .ศ.2551 
สงวนการประกอบธุรกิจไว้เฉพาะคนไทย พร้อมทั้งตั้งหน่วยงานในการจัดระดับโรงแรม เพ่ือรองรับ
การประกอบธุรกิจโรงแรม 6 ดาว ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นควรพัฒนาปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และ
กฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ .ศ.2551 และกฎกระทรวง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังน าเอามาตรฐานและมาตรการบางประการของต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้กับ
กฎหมายโรงแรมของประเทศ  ไทยเพ่ือคุ้มครองและรับรองผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศที่จะเกิดข้ึน 
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In this thesis, the researcher analyzes the legal effects of the realization of 
ASEAN Economic Community (AEC) on the hotel business in the Kingdom of Thailand 
(Thailand).  The researcher also studies guidelines that have been proposed for 
amending Thai hotel law such that it is in consonance with the hotel law of other 
Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) countries. Furthermore,  the researcher 
examines problems of categorizing the different types of hotel businesses, attempts 
to determine appropriate standards and measures designed to protect the hotel 
business by reference to Hotel Act, B.E. 2547 (2004), ministerial regulations 
prescribing categories and bases on the operations of the hotel business , B.E. 2551 
(2008) and other related laws.  The researcher also comparies Thai hotel law with 
the hotel laws of the Republic of Singapore (Singapore) and the Federation of 
Malaysia (Malaysia).  Finally, the researcher further studies the principles of the 
ASEAN Economic Community (AEC) in addition to strategies and the law involving the 
realization of AEC. 
 According to Thai law, the hotel business is not clearly categorized. An exception 
is made for accommodations for domestic tourists with no more than four rooms 
and no more than twenty occupants. Also under Thai law, the accommodations 
of this type are not considered to be hotels. However, the classification system found 
in the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) signed by Thailand has many 
types of accommodation businesses. This creates confusion when it comes to law 
enforcement. When ministerial regulations are enforced, we find legal obstacles to 
former entrepreneurs trying to reenter the hotel business. This brings about evasions 
of the law and refusal to comply with the law in this case creates inequality in the 
conduct of business.  
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 Concerning the determination of hotel standards, ASEAN has adopted an 
ASEAN Tourism Standard designated as the “ASEAN Green Hotel” standard.  In this 
cases, guidelines call for member countries to evaluate hotel operations by 
reference to environmental standards governing the use of energy and water, as well 
as considerations being given to air quality and whether or not there is cooperation 
with communities and localities on environmental issues on the part of hotel 
entrepreneurs.   
 Standards for Thai hotels in various aspects are still narrow.  There are certain 
limitations that do not facilitate hotel business operations. These pertain to the 
qualifications of persons requesting licences for conducting hotel businesses, the size 
of the space used for rooms, the environment quality of the hotels, and the method 
of ranking hotels by “stars”.  In sum, hotel law in Thailand is not up-to-date when it 
comes to standards. 
 Given these problems, the realization of AEC will bring increased competition 
in the hotel business in Thailand with the entry of investors from other ASEAN 
countries.  Thailand does not have measures for protecting and facilitating the hotel 
business in such matters as determining what standards are suitable for six-star 
hotels, having an agency responsible for evaluating six-star hotels, or protecting 
hotel-like businesses conducted only by Thais. The law classifying hotel business 
types should be amended. Classification should be clear as to types of 
accommodations businesses with classification schemes announced as separate 
ministerial regulations or added to the end of the Hotel Act.  These special forms of 
accommodation could be called “resort type hotels”, “bungalow type hotels” and 
other types. 
 In addition, certain standards for the conduct of the hotel business abroad 
should be adapted and used for hotel law in Thailand.  These include issuing 
temporary licences and standards for determining the environmental impact of the 
kinds of building used for hotels.  Hotel should be determined the role to rank their 
service or not limit the use area of the room. This is to allow for the pattern of other 
types of hotels.  Criteria in the protection of entrepreneurs of hotel business should 
be constructed. 
 Therefore, An amendment should be made in the Conflict of Laws Act  
B.E. 2481 (1938) on the conflict of juristic person nationality. Consideration should be 
on conflict of juristic person between nationality outside ASEAN and ASEAN 
nationality.   
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The ministerial regulations, B.E. 2551 (2008) applied to the types of hotel 
businesses and criteria used in the conduct of the hotel business should be 
amended such that accommodation businesses that are not hotels in the strict sense 
are protected and reserved for Thai operators. An agency should be established for 
ranking hotels so as to facilitate the operations of six-star hotels when AEC is 
realized.   
 The Hotel Act B.E. 2547 (2004), the ministerial regulations B.E. 2551 (2008) 
discussed above and other related ministerial regulations should be further amended 
through adapting certain standards and measures in the hotel law of selected foreign 
jurisdictions to the end that the Thai hotel business is protected and facilitated in 
the face of the coming impact of the realization of AEC. 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) หรืออาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพ่ือสร้างความ
มั่นคงและต่อต้านการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์เป็นหลัก ต่อมาความร่วมมือนี้มุ่งพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของภูมิภาคโดยมีการจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียนเพ่ือกระตุ้นการค้าภายในภูมิภาค ภายหลัง
ได้มีการขยายความร่วมมือด้านการค้าและบริการ โดยมีการจัดท ากรอบตกลงด้านการค้าและบริการ
และเปิดเขตการลงทุนอาเซียนเพื่อดึงเงินทุนและความร่วมมือภายในอาเซียน  

ในปี พ.ศ.2546 ผู้น าอาเซียนได้เล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มควรแข็งแกร่งขึ้นโดยพัฒนาเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ต่อมาภายหลังผู้น า
อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันว่าควรเร่งให้เกิดประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นเป็นภายในปี พ .ศ.2558  
(ค.ศ. 2015) เพ่ือการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนและทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย AC จะเป็นชุมชน
อาเซียนที่มีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ประกอบด้วยสามเสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งยังอยู่ในระยะการเจรจาเพ่ือลดข้อจ ากัดและ
ปรับปรุงกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศสมาชิกให้สามารถรองรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

ทั้งนี้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่ ภาครัฐจะต้องมีแผนสนับสนุนส่งเสริมและ
รองรับให้ความส าคัญกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้มีนักท่องเที่ยว
จ านวนมากเข้าและออกประเทศไทย ท าให้ผู้บริการและประกอบธุรกิจโรงแรมที่พัก มีความ
จ าเป็นต้องปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ในปัจจุบันประเทศไทย ได้สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว1 โดยให้คนต่างชาติหรือแม้แต่ 
คนไทยในประเทศหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยกันมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาจากข้อมูลสถิติการ
                                                           

1ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ.2555–2559, รำชกิจำนุเบกษำ 128, พิเศษ 67 ง (17 มิถุนายน 2554); ส านักงาน
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ท่องเที่ยวระหว่างประเทศแม้ว่าประเทศไทยจะประสบภาวะวิกฤต ปัญหาเรื่องการเมือง ความไม่สงบ 
ในชายแดนภาคใต้และเรื่องของอุทกภัยในช่วงปลายปี  พ.ศ.2554 แต่ในเรื่องของความเชื่อมั่น 
ในการเดินทางมาประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก็ยังสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวภายในประเทศได้ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2545–2554)2

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 10.8 ล้านคนในปี พ.ศ.2545
เป็น 14.6 ล้านคนในปี พ.ศ.2551 และลดลงเหลือ 14.1 ล้านคน ในปี พ.ศ.2552 เป็นผลมาจาก 
หลายๆ ด้าน เช่น การแข็งค่าของเงินบาท ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น มาตรการปรับขึ้นภาษีการบิน 
การเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศไทย-กัมพูชาความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางการเมืองของไทย และ
การเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ในปี พ.ศ.2553 จ านวนนักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น 15.9 ล้านคนและ 18.7 ล้านคน 
ในปี พ.ศ.2554 และคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีกจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่
เดินทางมายังประเทศไทยในแต่ละปีก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเป็นจ านวน
มาก โดยในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 592,794.09 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ยังพบอีกว่า ในปี พ.ศ.2553 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย มีระยะเวลาพ านักโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ 9.12 วัน มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 37,279 บาท หรือมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 
4,079 บาท 

โดยสรุปในปี พ.ศ.25543 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ.2554 มี
ทั้งสิ้น 19,230,470 คน เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวเหล่านี้พบว่าเป็น
การเดินทางเพ่ือพักผ่อนวันหยุด (Holiday) จ านวน 8,992,983 คน เพ่ือประชุมหรือสังสรรค์ (Meeting) 
จ านวน 3,042,564 คน เพ่ือหาแรงบันดาลใจ (Incentive) จ านวน 2,851,527 คน เป็นต้น มีระยะเวลา
พ านักเฉลี่ย 9.64 วันเพ่ิมขึ้น 0.52 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4.187.12 บาทเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ดังข้อมูล
กราฟแท่งจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2545-2554 ได้แสดงไว้ดังนี้ 

 

                                                           

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559, ค้นวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จาก http://www.nesdb.go.th/Portals 
/0/news/plan/p11/plan11.pdf 

2ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สถิติส ำหรับประชำชน เรื่อง เที่ยวเมืองไทย ใครใครก็อยำกมำ , 
ค้นวันที่ 26 ตุลาคม 2557 จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news 
_travel.jsp 

3กระทรวงกำรท่องเที่ยวฯเผยปี 54 รำยได้ท่องเที่ยวเพิ่มจำกช่วงเดียวกันปีก่อน 30.94%, 
ค้นวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จาก http://www.mcot.net/site/content?id=4ff675750b01dabf 
3c049059#.U-18ycV_vKM 
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ภำพที่ 1.1 สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2545-25544 

 
การท่องเที่ยวยังได้ก่อให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจต่างๆมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น

การจ้างงานในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจคมนาคม ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคาร 
และธุรกิจงานเริงรมย์ และส่งผมให้เกิดการประกอบอาชีพต่างๆหลากหลายมากยิ่งขึ้นถือได้ว่าเป็นอีก
รายได้หลักของประเทศ เมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ 
ที่พักที่เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศ การขยายตัวของการท่องเที่ยว
ย่อมส่งผลดีต่อรายได้ของธุรกิจที่พักแต่ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจที่พักทั้งสาขาของไทย
และต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยว ย่อมเกิดการแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นการแย่งลูกค้าการตัดราคา หรือ
แม้แต่เสนอบริการพิเศษต่างๆ 

เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวมีแนวโน้ม และทิศทางที่ดีขึ้น ธุรกิจที่พักย่อมขยายตัวตามเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2478 เป็น พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ซึ่งออกประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ดังกล่าวนั้น
ก าหนดให้มีผลบังคับคับใช้ภายใน 180 วัน หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 จึงมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2548 มีผลให้พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2487 เป็นอันยกเลิกไป โดยเหตุผลส าคัญที่ให้มีการตราพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับนี้ขึ ้น 
ก็เนื่องมาจากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2487 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติที่ไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจโรงแรมได้พัฒนาและ
ขยายตัวมากข้ึน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและก าหนดหลักเกณฑ์
ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภทภายหลังจาก 
                                                           

4ส านักงานสถิติแห่งชาติ, เรื่องเดิม. 
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้จึงท าให้ “โรงแรม” หมายถึง5 สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทนทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษาทั้งนี้ 
โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้นหรือสถานที่พักอ่ืนใดตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ต่อมาจงึได้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.25516 ให้สถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้อง
และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับ 
ผู้เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม
และได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามค าว่า 
“โรงแรม” ในมาตรา 4 โดยเหตุผลในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวก็เพ่ือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิง
อนุรักษ์ท่ีได้รับความนิยมมากขึ้นและเพ่ือส่งเสริมแต่ละท้องถิ่นที่มีการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่
พักขนาดเล็กเป็นรายได้เสริมอันเป็นกิจการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นรวมทั้ง
เผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวง ก าหนดประเภท
และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ท าให้ธุรกิจที่พักของประเทศไทยแบ่งได้ 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 

ประเภทแรก เป็นธุรกิจที่ พัก ที่ ให้บริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเช่น บ้านเช่า หอพัก  
อพาร์ทเม้นท์เซอร์วิสอพาร์ทเม้นเกสต์เฮ้าส์ฯลฯเป็นต้น 

ประเภทที่สอง เป็นธุรกิจที่พัก ที่ให้บริการเป็นรายวัน เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์โฮมสเตย์ฯลฯ
เป็นต้น 

เมื่อกฎกระทวงได้บัญญัติยกเว้นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมไว้ ท าให้สามารถบริการให้ที่พัก 
เป็นรายวันโดยไม่ถือว่าเป็นโรงแรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการ
เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นนั้น แต่เนื่องจาก 
ประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายก าหนดเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจที่ พักที่ ไม่ เป็นโรงแรมดังกล่าว  
ท าให้ธุรกิจที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมนี้ จึงไม่เข้าข้อก าหนดเรื่องสถานที่ตั้ง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องถิ่นไม่มีข้อก าหนดเรื่อง
ความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคารและขนาดของห้องแม้ก าหนดว่าไม่เกินสี่ห้อง 
แต่ไม่ได้ก าหนดว่าในแต่ละห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเท่าไหร่ กว้างคูณยาวมากน้อยเพียงใด ประกอบกับ 

                                                           
5มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
6กฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551, ข้อ 1  
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ผู้ที่ประกอบธุรกิจที่พักโรงแรมเดิม ก่อนพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ใช้บังคับไม่สามารถเข้าสู่
ระบบตามกฎหมายดังกล่าวได้ สาเหตุอันเนื่องมาจากกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ก าหนดให้กรณีอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคารตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร เจ้าของอาคารต้องด าเนินการยื่นค าขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้อาคารเป็น
อาคารโรงแรม (ใบ อ.5) เพราะอาคารโรงแรมถือเป็นอาคารควบคุมการใช้ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ที่เจ้าของอาคารต้องได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารก่อนการเริ่มการใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม 
แต่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฯ ไม่สามารถออก ใบ อ.5 ให้ได้ เพราะอาคาร
ส่วนใหญ่ จะติดปัญหาเกี่ยวกับระยะถอยร่นของอาคาร อีกทั้งจะใช้ใบรับรองตรวจสภาพอาคาร  
(ใบ ร.1) เพียงอย่างเดียวเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ได้7 แม้ว่ากฎกระทรวงก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ข้อ 9 “อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม 
ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้
ใช้อาคารเป็นโรงแรม หรือ มีใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร”
แต่กระนั้นในปัจจุบันจะมีความพยายามผลักดัน ให้ออก “กฎกระทรวงว่าด้วยการน าอาคารประเภท
อ่ืนมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ….” เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมหรือธุรกิจที่พัก 
ไม่เป็นโรงแรมที่ประสงค์จะด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบตามกฎหมายได้ 
เนื่องจากติดปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย จะได้รับการยกเว้น ผ่อนปรน เงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่ได้มีการประกาศใช้แต่อย่างใด
ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักในท้องถิ่นส่วนใหญ่ จึงได้อาศัยเหตุผลดังกล่าวเลือกที่จะประกอบธุรกิจ
ที่พักเยี่ยงโรงแรมหรือธุรกิจที่พักไม่เป็นโรงแรมท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมขนาด
เล็กอาจถูกแย่งตลาด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหากรัฐยังไม่มีมาตรการในการแก้ไขควบคุม หรือ
ก าหนดทิศทางของธุรกิจดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจ
โรงแรมและขาดความรับผิดชอบแก่ประชาชนและสังคมรวมทั้งท าให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บภาษีและไม่
มีอ านาจหน้าทีเ่ข้าไปควบคุมหรือดูแลกิจการได้ 

นอกจากปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายภายในประเทศแล้ว การที่ประเทศ
ไทยก าลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 
พ.ศ.2558 โดยมียุทธศาสตร์ (AEC Blueprint)8 ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส าคัญคือ 
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 3) 

                                                           
7ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องกำรใช้

ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำรเป็นหลักฐำนในกำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมเรื่อง
เสร็จที่ 25/2553, ค้นวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จาก http://www.krisdika.go.th/ 

8นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย และคณะ, กฎหมำยที่อำจต้องแก้ไขให้เป็นไปตำม Strategic 
Schedule for ASEAN Economic community แนบท้ำย AEC Blueprint, ค้นวันที่ 30 
ตุลาคม 2555 จาก http://www.lawreform.com 
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การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ 4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าและบริการ และจะท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้การแข่งขันกันในธุรกิจที่พักทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น 

การเปิดเสรีการค้าบริการ เป็นกรอบความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) เริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยมีเป้าหมายเพ่ือลด
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้านต่างๆ ลงและเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มี
สัญชาติอาเซียน ซึ่งความตกลงระบุให้สมาชิกต้องเปิดตลาดการค้าบริการตามสาขาที่ ก าหนดจนถึงปี 
พ.ศ.2558 โดยรูปแบบของการค้าบริการได้มีการจ าแนกสาขาบริการ ซึ่งจัดท าโดย WTO (World 
Trade Organization) เพ่ือก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนของสาขาบริการและเกิดความสะดวกในการ
เจรจาทางการค้า ซ่ึงได้จ าแนกประเภทของบริการไว้ 12 สาขา โดยอ้างอิงจากการจ าแนกประเภทของ 
Provisional Central Product Classification (CPCprov) โดยธุรกิจโรงแรมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว (Tourism and Travel 
Related Services) โดย AFAS ก าหนดว่าจะต้องเปิดให้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 70 ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยเปิดให้ถือหุ้นเพียงร้อยละ 49 แม้ว่าธุรกิจโรงแรมจะมีกฎหมายเฉพาะคือ พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 โดยก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทย9 แต่ก็ไม่ได้มี
การก าหนดเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นของไทยต่อต่างด้าวมีเพียงแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทย10 ที่
ก าหนดให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมกรณีที่ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เท่านั้น และตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จัดให้ธุรกิจโรงแรม 
เป็นธุรกิจในบัญชีสามอันเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับ
คนต่างด้าวโดยห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ11 ซึ่งการเปิดเสรีการค้าบริการ (AFAS) อันเป็นไปตามข้อตกลงผูกพันชุดที่ 8 
กฎหมายของประเทศไทยทีมีอยู่ในปัจจุบันสอดคล้องเพียงพอรองรับตรงตามข้อตกลงผูกพันแล้ว
หรือไม่เพราะการจ าแนกประเภทธุรกิจบริการที่พักตาม UN Provisional Central Product 
Classification (CPC prov) ในข้อตกลงผูกพันชุดที่ 8 นั้น มีหลายประเภท อาทิเช่น Hotel lodging 

                                                           
9มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 
10ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาขอใบอนุญาตและ

ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อ 4(2), รำชกิจำนุเบกษำ 126 (11 พฤศจิกายน 2552), 
หน้า 47. 

11มาตรา 8(3) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 



7 

Services (CPC 64110),12Motel lodging Services(CPC 64120),13 Letting services of 
furnished accommodation (CPC 64193)14เป็นต้น แต่กฎหมายโรงแรมของประเทศไทยนั้น  
ยังไม่ได้มีการควบคุมจ าแนกเป็นประเภทของที่พักตามกฏหมาย รวมทั้งไม่มีการก าหนดมาตรฐานของ
โรงแรมให้เป็นสากลที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การประเมินมาตรฐานโรงแรมโดยการให้ดาว ซึ่งเป็น
โครงการที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ โดยไม่มีการก าหนดเป็นหมายให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมต้องกระท าตามเพ่ือเป็นไปทิศทางเดียวกันเพ่ือให้มีศักยภาพถูกต้องตรงตามข้อผูกผัน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศไทยในด้านการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น 
ยังไม่สอดคล้องเพียงพอกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งไม่มีการจ าแนกประเภทของ
โรงแรม และก าหนดมาตรฐานของโรงแรมให้มีความเป็นเอกภาพ ท าให้ธุรกิจโรงแรมภายในประเทศ
ยังขาดคุณภาพ รวมทั้งส่วนของภาครัฐเองยังไม่มีมาตรการมาปกป้องผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ท าให้
การประกอบธุรกิจโรงแรมยังไม่มีความชัดเจน ขาดศักยภาพก่อให้เกิดช่องว่างเมื่อมีการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธุรกิจโรงแรมอาจจะต้องเผชิญแรงกดดันและถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 

                                                           
12United Nations Statistics Division, CPC prov, Retrieved July 23, 2013 from 

http://unstats.un.org/UNSD/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=641; Lodging and 
related services typically provided by hotels. Related services comprise services 
normally, furnished with and included in the lodging price and include room service, 
desk service, mail service and bellboy service. 

  Hotels also generally make available other services such as parking, food, 
beverages, entertainment, swimming pools, banquet, convention and meeting 
facilities. Resort hotels may provide extensive recreational facilities. 

 These various services are included here, if provided as a part of the price 
of lodging. If they are priced separately, they are classified according to the service 
provided. 

 The services rendered by hotels are generally more complete than those 
offered by motels and other lodging places. 

13ibid.; Lodging and related services typically provided by motels, including all 
services normally included in the priceof lodging. Motels are typicallylocated along 
highways or thoroughfares and cater specifically to the needs of people travelling by 
car. Parkingis thus generally included. The services rendered are generally less 
complete than full hotel service. 

14ibid.; Lodging and related services provided by rooming houses, boarding 
houses, cabins, private apartments and homes and similar lodging facilities. Most of 
these units provide only lodging, although some may incude food serving services. 
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จากผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่จากต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่พัก 
เยี่ยงโรงแรมในประเทศไทยประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกลไกการค้าเสรี การตลาด ความรู้ด้านภาษา ท าให้ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ จากสภาพของปัญหาและผลกระทบที่กล่าวมาแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดของ
การไม่มีกฎหมายก าหนดหรือจ าแนก ประเภทของโรงแรม และไม่การควบคุมมาตรฐานของโรงแรม 
ให้มีความเป็นเอกภาพ ความไม่ชัดเจนของสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบที่พัก
เยี่ยงโรงแรม ปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจที่พักบางรายในประเทศไม่สามารถเข้าสู่ระบบตามกฎหมายได้
อีกทั้งการทีย่ังไม่มีมาตรการใดๆ มารองรับหรือสนับสนุนธุรกิจโรงแรม ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงถือว่าเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการพัฒนากฎหมายโรงแรม 
ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสนอแนวทางในการแก้ไข จัดระเบียบ 
วิธีการ รวมทั้งก าหนดความเหมาะสม ของการเปิดเสรีการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ และแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
ให้คลอบคุมถึงสถานที่พักประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งแก้ไขกฎกระทรวงต่างๆให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 เพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย มีมาตรการทางกฎหมาย จ าแนกประเภท 
ลักษณะ อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและพร้อมที่จะเข้าสู่การเปิดการ 
ค้าบริการเสรีอย่างแท้จริง เพ่ือให้มีผลประทบต่อธุรกิจโรงแรมภายในประเทศที่ยังไม่มีความพร้อม 
ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอันเป็นประโยชน์สูงสุดของการเปิดเสรีการค้าบริการ และบรรลุเป้าหมาย
หนึ่งของการเป็นประชาคมอาเซียน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1)  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายของประเทศไทย 
2)  เพ่ือศึกษาการจ าแนกประเภท การก าหนดมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทาง

กฎหมายของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย 

3)  เพ่ือเสนอมาตรการและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและมาตรการป้องกัน 
กฎหมายการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีการค้าบริการเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของการเปิดเสรีการค้าบริการ 
 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

ศึกษาถึงหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ยุทธศาสตร์ (AEC Blueprint) และรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวง
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ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ .ศ.2551 กับพระราชบัญญัติประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษามาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกิจที่พักของต่างประเทศ  
 
1.4  สมมติฐำนในกำรศึกษำ 
  

เมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 แล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถบังคับใช้กับการประกอบ
ธุรกิจที่พักได้ทุกประเภทเพราะไม่มีการจ าแนกประเภทลักษณะการให้บริการรวมทั้งก าหนดมาตรฐาน
ของโรงแรมให้มีความเป็นเอกภาพ เมื่อกฎหมายไทยไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในธุรกิจดังกล่าว ท าให้
ธุรกิจโรงแรมภายในประเทศยังขาดศักยภาพท าให้เกิดช่องว่างตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจที่พัก 
ซึ่งอาจท าให้นักลงทุนชาวต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างดังกล่าวนี้ได้ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยต้องเผชิญการแข่งขันและแรงกดดันจากนักลงทุนชาวต่างชาติและก่อให้เกิด
การหลีกเลี่ยงที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 อันส่งผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านภาษี และความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งถ้ามีกฎหมายในการควบคุมธุรกิจ 
ที่พักอ่ืนๆ โดยเฉพาะแล้วจะเป็นการจ าแนกประเภทลักษณะการให้บริการ ให้มีความเป็นเอกภาพ  
ซึ่งจะเป็นการน าผู้ประกอบธุรกิจที่พักเข้าสู่ระบบตามข้อก าหนดทางกฎหมายลดช่องว่างของความ
เลื่อมล้ าและลดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และให้มีมาตรการในการปกป้องการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม อันรองรับตามข้อผูกพันชุดที่ 8 เพ่ือตอบสนองต่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนและเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รวมถึงความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ อันจะส่งผลให้ธุรกิจที่พักภายในประเทศ 
ก้าวทันนานาประเทศต่อไป 
 
1.5  วิธีที่ด ำเนินกำรศึกษำ 
 

รูปแบบการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้ระเบียบวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ซึ่งท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ และบทความทางกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และรวบรวมมาศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ต่อไป 
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1.6  นิยำมควำมหมำย 
 

ค าว่า “ที่พักเยี่ยงโรงแรม” หมายถึง ที่พักที่ “ไม่เป็นโรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 ประกอบกับ กฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.2551 แต่เปิดบริการให้พักเป็นรายวันไดเ้ยี่ยงโรงแรม 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1) ท าให้ทราบถึงผลกระทบทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย 

2) ท าให้ทราบมาตรการและกลไกในการควบคุมการประกอบธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ 
แล้วน าแนวทางกฎหมายมาปรับใช้ในประเทศไทย 

3) งานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขจัดปัญหาการประกอบธุรกิจที่พัก
ที่ไม่เป็นโรงแรม แต่เปิดบริการให้พักเป็นรายวันได้เยี่ยงโรงแรม 



 
บทท่ี 2 

 
ความเป็นมาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมในความ 

พร้อมของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  
(ASEAN Economic Community: AEC) 

 
2.1  ความเป็นมาของการโรงแรม 
 

2.1.1  ประวัติศาสตร์ที่พักและการโรงแรมของโลก15 
ประวัติความเป็นมาของโรงแรมแรมนั้น มีรากฐานมาจากที่พักแรมของคนเดินทางอันเป็น 

ต้นก าเนิดของการโรงแรม ที่ได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และวิวัฒนาการมาเป็นล าดับเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

สมัยโบราณการโรงแรมเกิดจากความกระตือรือร้นในการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์ 
ปรากฏเป็นหลักฐานการเดินทางมากมายทั้งทางบกและทางทะเล การเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์ มี
วัตถุประสงค์ต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การเดินทางเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองการ เดินทาง
เพ่ือทางการค้า การเดินทางเพ่ือทางศาสนา การเดินทางเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน การเดินทาง
เพ่ือสุขภาพอนามัย 

ในสมัยโบราณนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นการเดินทางเพ่ือ
วัตถุประสงค์หนึ่งย่อมต้องใช้เวลานาน จึงสันนิษฐานว่า ในระหว่างทางจะต้องมีสถานที่ใช้หยุดพักแรม 
อาจเป็นบริเวณใกล้แหล่งน้ า เพ่ือที่จะใช้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่พักผ่อน ฯลฯ 

ต่อมาในสมัยกลางซึ่งในยุโรปจะเรียกยุคนี้ว่า ยุคมืด เพราะมีสงครามกันในแทบจะทุกพ้ืนที่ 
แต่ในเรื่องของการเดินทางนั้น ตลอดเวลาในช่วงยุคกลาง จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนาและ
แนวความคิดเรื่องไมตรีจิต ถือกันว่าเป็นหน้าที่ของชาวคริสเตียนทุกคนที่จะต้องหยิบยื่นไมตรีจิตแก่ 
ผู้เดินทางและนักจาริกแสวงบุญ ในบางครั้งส านักสงฆ์ก็ต้องท าหน้าที่เหมือนโรงเตี้ยม โดยส านักสงฆ์
บางแห่งกลัวว่านักเดินทางเหล่านั้นจะมาท าลายสมาธิของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงได้สร้าง
สถานที่พักเฉพาะส าหรับนักเดินทาง ที่เรียกว่า “ซิโนโดเซียนส์” (Xenodocheions) เป็นค าภาษา
กรีกโบราณ ซึ่งแปลว่า โรงเตี้ยมหรือสถานที่พักผ่อน ในขณะนักเดินทางที่พักแรมยังไม่ต้องเสียเงิน
ค่าที่พัก เนื่องจากเป็นเพราะความเชื่อทางศาสนามากกว่าความคิดในเรื่องธุรกิจการค้า  ต่อมาในปี

                                                           
15ปรีชา แดงโรจน์, การโรงแรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2525), หน้า 1-25. 
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ค.ศ.1282 ที่นครฟลอเรนซ์ ผู้ดูแลโรงเตี้ยมใหญ่ๆ ได้รวมกันตั้งสมาพันธ์หรือสมาคมขึ้น เพ่ือเปลี่ยนแปลง
การเอ้ือเฟ้ือไมตรีจิตไปสู่ธุรกิจการค้า และแนวความคิดดังกล่าวนี้ก็ได้แพร่ขยายออกไป 

ในศตวรรษที่ 18 ร้านกาแฟกลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในยุโรป จึงถูกจัดให้มีในโรงเตี้ยมหลาย
แห่งด้วย ในสมัยนี้ได้มีการใช้ชื่อเรียกโรงเตี้ยม ว่า โฮลเต็ล ค าว่า “Hotel” ที่แปลว่า “โรงแรม” นั้น
มาจากภาษาฝรั่งเศสที่ให้ความหมายว่า “คฤหาสน์” อาคารหรือบ้านขนาดใหญ่ 

สมัยศตวรรษที่ 19 และ ต้นศตวรรษที่ 20 ธุรกิจโรงแรมได้เจริญก้าวหน้าอย่างมาก ไม่เฉพาะ
จ านวนโรงแรมที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น หากแต่การเปลี่ยนแปลงที่น าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการ
ออกแบบตกแต่งเพ่ือความสุขสบายที่แปลกใหม่ดียิ่งข้ึนส าหรับผู้มาพักด้วย 

 
2.1.2  ความเป็นมาของการโรงแรมของไทย16 
เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางการพักแรม ที่จะน ามากล่าวถึงก็คือ หนังสือนิราศเมืองแกลง ซึ่ง

เป็นนิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่กวีเอก แต่งขึ้นมาเมื่ออายุ 21 ปี ตรงกับ พ.ศ.2350 เมื่อออกไปหาบิดา
ที่บวชอยู่ที่บ้านกร่ า เมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยสรุปการเดินทางของสุนทรภู่จะเห็นว่าที่พักแรม
ของชาวบ้านโดยทั่วไป นอกจากบ้านเพ่ือนหรือญาติแล้วก็จะมี “ศาลา” ซึ่งในสมัยก่อนมีอยู่ทั่วไปไม่
เฉพาะในวัดเท่านั้น แต่มีตามรายทางส าหรับคนเดินทางได้ ใช้พักผ่อนหรือพักแรม ซึ่งเป็นของ
สาธารณะ ดังค าพังเพยว่า “ศาลา นารี วิถี คงคา” ไม่มีใครเป็นเจ้าของ 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2405 ได้มีหลักฐานปรากฏขึ้น
ครั้งแรกซึ่งเป็นหนังสือชื่อ “Bangkok Calender” ของหมอ บลัดเลย์ (D.B. Bradley) ว่ากรุงเทพ 
ในเวลานั้น มีสถานที่พักแรมถึง 4 แห่งซึ่งเป็นของชาวต่างชาติ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดโรงแรมชั้นน าขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น Royal Hotel (พ.ศ.2454) เป็นต้น และในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านยังได้ทรงดัดแปลงวังพญาไทให้เป็นโรงแรมอีกด้วย 

ในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้สร้างโรงแรมขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการประชุม
เป็นครั้งแรกคือโรงแรมเอราวัณ (พ.ศ.2499) เพ่ือเตรียมการจัดประชุม SETO ในกรุงเทพฯ ต่อมาใน
ยุคของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ได้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ .ส.ท.) 
หลังจากนั้นประเทศไทยก็หันมาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง อุตสาหกรรมโรงแรมไทยก็ได้ก้าวหน้า
โดยล าดับ 

จากการส่งเสริมอย่างจริงจังของรัฐบาล ส่งผลให้กิจการท่องเที่ยวขยายตัวยิ่งขึ้นในด้านธุรกิจ
โรงแรมซึ่งมีส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรงได้เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ.2505 ถึงปี 
พ.ศ.2516 มีการก่อสร้างโรงแรมใหม่ๆ ขึ้นเป็นจ านวนมากโดยอาศัยเงินทุนจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีการลงทุนร่วมกันระหว่างนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงแม้ว่าในช่วงหลัง 
พ.ศ.2517 หลังจากสงครามเวียดนามยุติลง ท าให้นักท่องเที่ยวบางส่วนลดลง แต่สถานการณ์ต่างๆ ก็

                                                           
16เรื่องเดียวกัน, หน้า 26-129. 
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เริ่มดีขึ้น เมื่อรัฐบาลประเทศต่างๆ ได้หันมาสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง มีการ
แข่งขันกัน อันส่งผลให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยขยายตัวอย่างมาก17 

จนกระทั่งมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงแรมและประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 ในปัจจุบัน และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559) 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยในภาคบริการนั้นให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทย เพ่ือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาคบนฐานความโดดเด่นและหลายหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และความเป็นไทย18 
 
2.2  วิวัฒนาการของกฎหมายโรงแรม 
 

2.2.1  ก่อนมีกฎหมายโรงแรม19   
ในสมัยก่อน เมื่อคนไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปพักหรือค้างแรมนอกบ้านของตน 

ก็จะอาศัยพักแรมตามบ้านญาติพ่ีน้อง หรือไม่ก็ค้างแรมตามศาลาวัดที่มีอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ผู้หญิงก็จะ
ไม่นิยมเดินทางไปค้างแรมที่อ่ืนโดยไม่จ าเป็น เนื่องจากเป็นการไม่สมควรและไม่มีความปลอดภัย 
จนกระทั่งเริ่มมีการจัดที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง ซึ่งสันนิษฐานว่ามีการเล่นพนันหวย ก ข20 ซึ่ง
เป็นการพนันเสี่ยงทายประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2375 รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าว
ยากหมากแพง คนไม่ยอมน าเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย
ขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้จีนหงตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น ผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดจะพากันเดินทางเข้ามา
                                                           

17สมยศ แสงพลอย, ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 กับสถานที่พัก
ที่ไม่เป็นโรงแรม (สาระนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), 
หน้า 19-20. 

18ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, เรื่องเดิม. 
19อภิรัตน์ โกสุมา, การพัฒนากฎหมายโรงแรมเพื่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน , 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2543), หน้า 8-9.  
20“หวย ก ข” เป็นการพนันอย่างหนึ่งที่ออกเป็นตัวหนังสือ โดยน าวิธีเล่นหวยของคนจีนมา

ปรับเปลี่ยนจากการเขียนแผ่นป้ายรูปคนและชื่อชาวจีน อักษรจีน มาเป็นตัวอักษรไทย ใช้พยัญชนะ
ไทยตั้งแต่ ก ถึง ฮ โดยตัดบางตัวออก เหลือเพียง 36 ตัว และเขียนชื่อของคนจีนโบราณด้วยตัว
อักษรไทยก ากับไว้ด้วย เช่น ก สามหวย ข ง่วยโป๊ ฃ เจียมกวย ค หะตั๋ง ฅ เม่งจ ูฆ ยิดซัว และด้วยเหตุ
ที่เขียนอักษรไทยในแผ่นป้ายนี้เอง จึงเรียกว่า “หวย ก ข” วิธีเล่นก็คือ ผู้เล่นจะไปซื้อหวยจากเสมียน
ที่ตั้งขายอยู่ตามที่ต่าง ๆ โดยเสมียนจะออกใบเสร็จรับเงินของโรงหวยซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับตัวอักษร
หรือตัวเลขที่แทง วันเดือนปี และเวลาที่ออกหวย รวมทั้งจ านวนเงินที่แทงและรางวัลที่จะได้รับ 
ข้อความที่เสมียนเขียนนั้นเรียกว่า "โพย" ผู้แทงถูกจะได้รางวัล 30 เท่าของเงินที่แทง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2375
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
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ในกรุงเทพฯ เพ่ือเล่นพนันที่บ่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่เชิงสะพานเหล็กบน หรือใกล้กับสะพานหัน 
ในปัจจุบัน บ่อนที่เล่นการพนันนี้จะเปิดให้เล่นพนันได้ 3 เวลาคือ เช้า บ่าย และค่ า ผู้ที่บ้านอยู่ไกลไม่
อาจกลับบ้านของตนได้ในเวลาค่ าอีกทั้งการคมนาคมในสมัยนั้นยังไม่สะดวกจึงได้มีการจัดที่พัก
ชั่วคราวขึ้น หลังจากนั้นในรัชสมัยต่อๆ มาก็มีการประกอบกิจการโรงแรมเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งมี
ลักษณะการประกอบกิจการที่เจ้านายในวังเป็นผู้ประกอบการโดยได้รับพระบรมราชานุญาตจาก
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบกิจการแบบเสรี เดิมยังไม่มีกฎหมายโรงแรมบังคับใช้
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2478 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงแรมขึ้นมาบังคับใช้ โดยมีความประสงค์ 
ที่จะให้โรงแรมมีระเบียบอันดี อันเป็นการควบคุมโรงแรมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตหรือจะจัดตั้งใหม่เพ่ือ
ประโยชน์แก่รัฐในการเก็บภาษีอากร การควบคุมป้องกันอาชญากรรมและความเป็นระเบียบของการ
ประกอบธุรกิจ โดยมีการใช้บังคับในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2479 เป็นต้นมา 
  

2.2.2  พระราชบัญญัติโรงแรมช่วง พ.ศ.2478 - 2547 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2478 ใช้บังคับและได้มีการแก้ไขเรื่อยมาที่ส าคัญดังนี้21 
ในปี พ.ศ.2484 ได้มีการแก้ไขวันสิ้นอายุของใบอนุญาตจากเดิมวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันที่ 31 

ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อจะได้จดจ าง่ายขึ้น 
ในปี พ.ศ.2495 มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขอัตราโทษ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมในการต่อ

ใบอนุญาต ซึ่งมีอัตราต่ าเกินไปท าให้ผู้ละเมิดกฎหมายไม่เกรงกลัวจึงจ าเป็นต้องแก้แก้ไขปรับปรุงอัตรา
โทษ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมให้สูงขึ้น 

ในปี พ.ศ.2503 ได้มีการแก้ไขค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น 100 บาทและแก้ไขในเรื่องสมุด
จดนามผู้พัก โดยไม่ให้มีรอยลบ หรือการเว้นช่องว่างโดยไม่สมควร  

หลังจาก พ.ศ.2503 พระราชบัญญัติโรงแรมก็ไม่ได้มีการแก้ไขอีกเลย ตลอดระยะเวลากว่า 
40 ปี แต่ได้มีความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติโรงแรมหลายครั้งจนกระทั่ง 

ในปี พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ซึ่งออก ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ซึ่งตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ดังกล่าว
ก าหนดให้มีผลบังคับคับใช้ภายใน 180 วัน หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 จึงมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2548 มีผลให้พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2487 เป็นอันยกเลิกไป โดยเหตุผลส าคัญที่ให้มีการตราพระราชบัญญัติโรงแรม ฉบับนี้ขึ้นก็
เนื่องมาจากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2487 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติที่ไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจโรงแรมได้พัฒนาและ
ขยายตัวมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและก าหนดหลักเกณฑ์
ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท 

                                                           
21อภิรัตน์ โกสุมา, เรื่องเดิม, หน้า 9-22. 
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ภายหลังจาก พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ ท าให้ค าว่า “โรงแรม” จึง
หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พัก
ชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือ
การกุศล หรือการศึกษา โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นสถานที่พักที่
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น  และ
สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง22 

 
2.2.3  พระราชบัญญัติโรงแรมช่วง พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน  
ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ขึ้นโดยเหตุผลในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวคือ โดยปัจจุบันการท่องเที่ยว
ในเชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมมากขึ้น ในแต่ละท้องถิ่นที่มีการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พัก
ขนาดเล็กเป็นรายได้เสริมอันเป็นกิจการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้ง
เผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
ส่งเสริมกิจการดังกล่าว สมควรก าหนดให้สถานที่พักขนาดเล็กซึ่งมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและจ านวน 
ผู้พักไม่เกิน 20 คนซึ่งให้บริการเพ่ือหารายได้เสริม ไม่เป็นโรงแรมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 และโดยที่มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของ
โรงแรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดและควบคุมมาตรฐานของ
โรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมและส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
แข็งแรง สุขลักษณะและความปลอดภัยของโรงแรม จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 

ในปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ได้มีการพยายามออกร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการน าอาคารประเภท
อ่ืนมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม เพราะลักษณะอาคารไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ที่มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งเน้นการควบคุมโรงแรมขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงก าหนดกฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสามารถขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 

                                                           
22มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
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2.3  ความหมายของค าว่า โรงแรม 
 

2.3.1  ความหมายตามกฎหมายไทย 
2.3.1.1  ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ โรงแรม หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 

1.  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่
เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

2.  สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการ
เป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 

3.  สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
2.3.1.2   ตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

 โรงแรม พ.ศ.2551 
ข้อ 1 ให้สถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน  

ไม่เกินสี่ห้อง และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหา
รายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของ
บทนิยามค าว่า โรงแรม ในมาตรา 4 

จึงเห็นได้ว่า โรงแรม จึงหมายถึง สถานที่พักที่ที่ให้บริการเป็นการชั่วคราว แก่
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลอ่ืนโดยเสียค่าตอบแทน ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงสถานที่พักที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
หรือสถานที่พักที่ให้บริการเป็นรายเดือนขึ้นไป และสถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกัน
หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้อง และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน  

 
2.3.2  ความหมายตามกฎหมายต่างประเทศ23 

2.3.2.1  พิจารณาในแง่ของกฎหมาย Black’s Law Dictionary 
Hotel หมายถึง อาคารที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือบริการสาธารณชน เป็นสถานที่ของผู้ที่มาพัก

ชั่วคราว ทุกคนจะได้รับบริการหรือความบันเทิงในฐานะเป็นลูกค้า (Guest) โดยต้องเสียค่าตอบแทน 

                                                           
23ปวริศา ติ่งเพชรทองค า, การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการของอนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรม (สาระนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), 
หน้า 67. 
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และเป็นสถานที่ที่เปิดให้บริการแก่สาธารณชนทั้งหลายโดยทั่วไปไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นการพิเศษ 

Inn หมายถึง สถานที่พักอาศัยของสาธารณชน บ้านพักอาศัย ที่ผู้พักอาศัยจะต้อง
ปฏิบัติหรือจัดการดูแลตนเอง และจะต้องเสียค่าบริการส าหรับความบันเทิงที่ได้รับ บ้านพักนั้นเป็น
เสมือนบ้านชั่วคราวของผู้พัก เป็นสถานที่ซ่ึงสาธารณชนจะได้รับบริการที่พักอาศัยชั่วคราว 

Lodging House บ้านที่มีไว้ให้เช่าพักอาศัย บ้านที่มีตกแต่งเครื่องใช้ภายในบ้าน
พร้อมสรรพและให้เช่าเป็นสัปดาห์และเดือน แต่ไม่มีอาหารไว้บริการหรือมีแต่จ ากัด 

2.3.2.2  ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า Hotel24 
Tavern หมายถึง ที่พักส าหรับคนเดินทางที่ใช้ม้าเป็นพาหนะ มีลักษณะเหมือน

โรงเตี๊ยม 
Accommodation หมายถึง ที่พักที่จัดไว้ให้คนเดินทาง พร้อมมีบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 
Guest House หมายถึง สถานที่ให้เช่าขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นห้องโถง ห้องน้ ารวม 

ไม่มีบริการอ่ืนๆ 
จะกล่าวได้ว่า ในกฎหมายต่างประเทศ นอกจากจะได้ให้ค านิยามของค าว่า โรงแรม 

ไว้ก็ตาม แต่ก็ได้มีการก าหนดต่อไปว่าสถานที่พักแรมประเภทอ่ืนมีลักษณะอย่างไร อย่างไรจึงจะถือว่า
ไม่เป็นโรงแรม ท าให้เกิดความเข้าใจและตีความได้ง่ายขึ้น 
 
2.4  การประกอบธุรกิจที่พัก 
 

2.4.1  แบ่งตามลักษณะการด าเนินการกิจการและการให้บริการ 
ความหมายของที่พักแรม ธุรกิจบริการที่พัก หรือที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวนั้น มีหลาย

รูปแบบแตกต่างกันออกไป แบ่งตามลักษณะการด าเนินการกิจการ และการให้บริการ ดังนี้25 
2.4.1.1  โรงแรม (Hotels)  
โรงแรม (Hotels) หมายถึง ที่พักท่ีมีสิบห้องพัก หรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีห้องพักเป็น

พันห้องพักขึ้นไป รวมทั้งห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ 
สนามกีฬา หรือสถานที่เพ่ือการพักผ่อน เช่น สระว่ายน้ า สนามเทนนิส และห้องพักบริการตลอด 24 
ชั่วโมง พร้อมทั้งภัตตาคารร้านอาหาร และสถานที่บริการให้ความบันเทิงทั้งหลาย โรงแรมยังสามารถ

                                                           
24สมยศ แสงพลอย, เรื่องเดิม, หน้า 14-15. 
25กิตติพงศ์ เกียรติไชยากร, การเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), หน้า 12. 
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จ าแนกออกไปเป็นโรงแรมตามประเพณีนิยม โรงแรมส าหรับนักธุรกิจ โรงแรมตามสถานที่พักตาก
อากาศ และโรงแรมสนามบิน เป็นต้น 

2.4.1.2  มอเตอร์โฮเต็ล (Motor Hotels)  
มอเตอร์โฮเต็ล (Motor Hotels) หมายถึง โรงแรมซึ่งจัดให้มีสถานที่จอดรถยนต์โดย

ไม่คิดมูลค่าแก่แขกที่เข้าพัก ธุรกิจโรงแรมประเภทนี้ ปกติจะมีห้องพักตั้งแต่ 30-300 ห้อง และมักจะ
ตั้งอยู่ตามเส้นทางหลวงสายส าคัญ ที่เชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ๆ หรือภาคต่างๆ โรงแรมประเภทนี้ได้รับ
ความนิยมจากนักเดินทางที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นอย่างมาก 

2.4.1.3  โมเต็ล (Motels)  
โมเต็ล (Motels) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของมอเตอร์โฮเต็ล แต่ในด้านอุตสาหกรรม

โรงแรมโมเต็ลจะให้บริการแต่เฉพาะห้องพักแรมเท่านั้น โดยไม่มีการบริการและการอ านวยความ
สะดวกอ่ืนใดเพ่ิมเติม เช่น ภัตตาคาร ถึงแม้ว่าจะให้บริการที่จอดรถโดยไม่คิดมูลค่าแก่ลูกค้าก็ตาม 
ตามปกติโมเต็ลจะต้องอยู่บริเวณริมถนนหลวงสายต่างๆ และมุ่งที่จะให้บริการแก่นักเดินทาง หรือ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแบบประหยัด 

2.4.1.4  โรงแรมเศรษฐกิจ/โรงแรมแบบประหยัด (Budget Motels)  
โรงแรมเศรษฐกิจ/โรงแรมแบบประหยัด (Budget Motels) เป็นที่พักส าหรับ

นักท่องเที่ยวที่ต้องการสถานที่พักในราคาถูกส าหรับนักเดินทางที่ต้องการความประหยัดปราศจาก  
การรบกวน สะอาด และทันสมัย 

2.4.1.5  รีสอร์ท โฮเต็ล (Resort Hotels)  
รีสอร์ท โฮเต็ล (Resort Hotels) หมายถึง ที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมสร้าง

ขึ้น ตามบริเวณท่ีมีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ ที่พักประเภทนี้จะไม่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง
ชั่วคราวระยะเวลาสั้นๆ นักวิชาการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จ าแนกประเภทของรีสอร์ท
เป็นหลายรูปแบบดังนี้ 

1.  การจ าแนกตามความใกล้ชิดกับตลาดปฐมภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
รีสอร์ทที่เป็นจุดหมายปลายทาง (Destination Resorts) และรีสอร์ทที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง 
(Non-Destination Resorts) โดยพิจารณาจากระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเข้าถึง ความถี่
ในการเดินทางไปเยือนระยะเวลาในการพ านัก โดยรีสอร์ทประเภทแรกมักตั้งอยู่ไกล ผู้ไปเยือนไม่นิยม
เลือกเดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางไปเยือนได้ไม่บ่อยครั้งนักเฉลี่ยเพียงปีละ 1-2 ครั้ง แต่จะใช้เวลา
ในการพ านักราวหนึ่งสัปดาห์ ส่วนรีสอร์ทประเภทหลังจะตรงกันข้ามกับประเภทแรก คือ ระยะทาง 
ไม่ไกลนัก นิยมเลือกเดินทางโดยรถยนต์ มีความถ่ีในการเดินทางไปเยือนไปบ่อยครั้งกว่า แต่ระยะเวลา
ในการพ านักจะค่อนข้างสั้นเฉลี่ย 1-3 วัน 

2.  การจ าแนกตามรูปแบบของสถานที่ แบ่งออกเป็นรีสอร์ทริมทะเล ชายฝั่งหรือ
มหาสมุทร (Beach/Seaside/Costal or Ocean Resort) รีสอร์ทเชิงเขา (Mountain Resort)  
รีสอร์ทเพ่ือกิจกรรมกีฬา (Sport Resort) เช่น รีสอร์ทฤดูหนาวเพ่ือการเล่นกีฬา (Ski Resort) และ 
รีสอร์ทบนเรือส าราญ (Cruise Ships) 
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2.4.1.6  คอนโดมีเนียมโฮเต็ล (Condominium Hotels)  
คอนโดมีเนียมโฮเต็ล (Condominium Hotels) หมายถึง โรงแรมที่รวมห้องชุดเข้า

ด้วยกันแทนห้องที่พักธรรมดาทั่วไป บุคคลที่ซื้อคอนโดมีเนียมจากบริษัทผู้สร้าง มีฐานะเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในห้องชุดคอนโดมีเนียม ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะท าสัญญากับบริษัทผู้ขาย หรือบริษัทที่สามที่จะ
เข้ามาบริหาร และร่วมด าเนินการคอนโดมีเนียม เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม หรือเปิดให้นักเดินทาง
ท่องเที่ยวมาเช่าพัก เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่จะเข้ามาพักในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ก าหนดแน่นอนชัดเจนในแต่ละ
รอบหนึ่งปี โดยจ่ายค่าเช่าในอัตราลดพิเศษ บริษัทหรือผู้ด าเนินการบริหารโรงแรมจะได้รับค่าด าเนินการ
และค่าเช่าห้องพักคอนโดมีเนียมจากผู้มาเช่าพัก 

2.4.1.7  ที่พักประเภทถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน (Timesharing)  
ที่พักประเภทถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน (Timesharing) หมายถึง ที่พักประเภทถือ

กรรมสิทธิ์ร่วมกันในรูปแบบพิเศษของเจ้าของกรรมสิทธิ์คอนโดมีเนียม โดยการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายร่วมทุน
กันซื้ออาคารชุดหรือคอนโดมีเนียม แล้วก าหนดช่วงระยะเวลาที่แต่ละคนไปใช้บริการในแต่ละรอบปี
หมุนเวียนกันไป หลักการส าคัญของที่พักแบบนี้ ประการแรก การมีสิทธิ์ร่วมกันในการเข้าพักเป็น
จ านวนปีๆ ละกี่ครั้ง ก าหนดไว้แน่นอน ประการที่สอง ร่วมกันเฉลี่ยค่าใช้จ่าย ซึ่งจะถูกกว่าไปเช่า
โรงแรมหรืออาคารชุด ประหยัดเงินลงทุนที่จะไปซื้อบ้าน หรืออาคารชุดอยู่อาศัยแล้วได้ใช้ไม่คุ้มค่า 
ประการที่สาม สิทธิ์ที่จะแลกเปลี่ยนสิทธิการเข้าพักในที่พักของบุคคลอ่ืนหรือในแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ได ้

2.4.1.8  เกสต์เฮาส์ (Guesthouse)  
เกสต์เฮาส์ (Guesthouse) หมายถึง ที่พักท่ีเจ้าของบ้านแบ่งให้นักท่องเที่ยวได้เช่าพัก

แรมตามปกติเกสต์เฮาส์จะต้องอยู่ในย่านชุมชน หรือเมืองใหญ่ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
จะมาเช่าพักค้างแรมเฉพาะในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันนั้นจะออกเดินทางท่องเที่ยวชมบ้านเมือง
หรือธรรมชาติที่สวยงามต่างๆ ราคาเช่าเกสต์เฮาส์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า มีเตียงสะอาด และห้องน้ า
รวมไว้บริการ ปัจจุบันเกสต์เฮาส์ได้พัฒนาคุณภาพดีข้ึนเป็นอย่างมาก  

2.4.1.9 สถานที่พักแรมกลางแจ้ง (Campgrounds)  
สถานที่พักแรมกลางแจ้ง หมายถึง ส าหรับตลาดนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม สถานที่ 

พักแรมกลางแจ้ง ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ส าหรับการพักแรมเพียง 1-2 คืน สถานที่พักแรม
กลางแจ้งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย 

 
2.4.2  แบ่งตามเป้าหมายในเชิงการตลาด 

2.4.2.1  โรงแรมประเภทธุรกิจ (Commercial Hotels) 
โรงแรมประเภทธุรกิจโดยทั่วไปจะตั้งอยู่ในตัวเมืองหรือเขตที่มีร้านค้าหรือ บริษัท

ธุรกิจตั้งอยู่ หนาแน่น ซึ่งเป็นบริเวณที่สะดวกต่อการติดต่องานของแขกซึ่งเป็นนักธุรกิจเป็นหลัก 
อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ป นักท่องเที่ยวทั่วไป และกลุ่มประชุมสัมมนาก็นิยมโรงแรม
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ประเภทนี้เหมือนกัน ในสมัยก่อนโรงแรมประเภทธุรกิจนี้ถือว่าเป็นโรงแรมประเภทพักชั่วคราว เพราะ
ระยะเวลาพักของแขกสั้นกว่าในโรงแรมประเภทอ่ืน 

ในโรงแรมประเภทธุรกิจ การบริการแขก ส่วนใหญ่จะมีหนังสือพิมพ์ให้ฟรี มีการเสิร์ฟ
กาแฟตอนเช้า โทรศัพท์ โทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลทีวี วีดีโอ บริการให้เช่ารถ บริการรับ-ส่งที่สนามบิน 
มีค็อพฟ่ีช็อป ห้องอาหารกึ่งทางการ และค็อกเทลเลานจ์ นอกจากนี้ส่วนใหญ่จะมีห้องประชุม ห้องพัก
แบบห้องชุดและบริการจัดเลี้ยงบางโรงแรมอาจมีศูนย์สุขภาพ ห้องอาบน้ าแบบเซาน่า ฯลฯ 

2.4.2.2  โรงแรมประจ าท่าอากาศยาน (Airport Hotels) 
ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ลูกค้าส่วนใหญ่จะ

เป็นนักธุรกิจผู้โดยสารเครื่องบินที่จ าเป็นต้องพักค้างคืนเนื่องจากเที่ยวบินได้รับการยกเลิกหรือเครื่องมี
ปัญหาติดขัดต้องเลื่อนก าหนดออกไป หรือจ าเป็นต้องพักรอเพ่ือต่อเที่ยวบินอ่ืน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
สายการบินต่างๆ โรงแรมประเภทนี้จะมีรถบริการระหว่างสนามบินกับโรงแรม และส่วนใหญ่จะมีห้อง
ประชุมเพ่ือบริการแก่แขกที่เดินทางมาประชุมแต่ไม่ต้องการเสียเวลาในการเดินทางเข้าเมือง  ซึ่งจะ
ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา 

2.4.2.3  โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite Hotels) 
เป็นโรงแรมประเภทที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาล่าสุดและก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก

โรงแรมประเภทนี้จะมีห้องพักเป็นห้องชุดล้วนๆ คือ จะมีห้องรับแขกแยกออกจากห้องนอน บางแห่ง 
ก็อาจจะมีห้องครัวเล็กๆ มีตู้เย็นและเครื่องดื่มต่างๆ จัดให้พร้อมอยู่ภายในห้องพัก ดังนั้น เนื้อที่ใช้สอย
ส าหรับภายในห้องพักแขกจึงมีมากขึ้น ท าให้มีเนื้อท่ีสาธารณะภายในโรงแรมน้อยลงอย่างปกติ 

โรงแรมประเภทนี้ได้รับความนิยมจากแขกหลายกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือพวกที่ก าลังเปลี่ยน
ที่อยู่ซึ่งใช้โรงแรมเป็นที่พักชั่วคราว กลุ่มคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ จึงนิยมใช้บริการโรงแรมประเภทนี้
เพราะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ส่วนอีกกลุ่มคือพวกที่มาพักผ่อนก็นิยมใช้บริการโรงแรมประเภท
ดังกล่าว เพราะเห็นว่ามีความเป็นส่วนตัวและสะดวกดี ซึ่งเขาจะให้เป็นที่ท างานหรือรับแขกได้ 
บางโรงแรมถึงกับให้บริการด้านอาหารเช้าหรือเครื่องดื่มฟรีในการเลี้ยงรับรองแขก ซึ่งการที่ได้มีโอกาส
พบปะผู้คนบ้างก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับแขกท่ีพักอยู่นานๆ 

2.4.2.4  โรงแรมประเภทพักอาศัย (Residential Hotels) 
ได้แก่โรงแรมประเภทที่ให้เช่าพักช่วงยาวแก่แขกที่ส่วนใหญ่มาพักคนเดียว  โดยมี

บริการต่างๆ ที่ค่อนข้างจ ากัดกว่าโรงแรมทั่วๆ ไป โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแต่ในระยะหลังนี้ได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากมีที่พักประเภทคอนโดมิเนียมและ
โรงแรมแบบห้องชุดเข้ามาแทนที่ห้องพักของโรงแรมประเภทนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับโรงแรม
ประเภท Suite hotels มากทีเดียวในทางปฏิบัติ โรงแรมประเภทนี้ยินดีรับแขกที่พักช่วงสั้นด้วย
เช่นกัน 

2.4.2.5  โรงแรมเพ่ือการพักผ่อน (Resort Hotels) 
บุคคลที่ต้องการไปพักผ่อน หรือใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนประจ าปี จะเลือกไปพักที่

โรงแรมประเภท (Resort Hotels) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ภูเขา บนเกาะใดเกาะหนึ่ง หรือเป็นท าเล ซึ่งอยู่
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ห่างไกลจากชุมชน และมีทิวทัศน์สวยงาม บริการต่างๆ ของโรงแรมจะเน้นกิจกรรมด้านบันเทิงมาก
เป็นพิเศษ เช่น จัดให้มีงานเต้นร า เล่นกอล์ฟ เทนนิส ขี่ม้า เดินป่า สกี และการว่ายน้ า โดยเน้นให้มี
บรรยากาศแบบสบายๆ และให้แขกเกิดติดใจกับกิจกรรมที่สุกสนานต่างๆ เพ่ือจะได้กลับมาพักอีก
รวมถึงแนะน าคนอ่ืนให้มาพักด้วย 

2.4.2.6  โรงแรมประเภทให้ที่พักกับอาหารเช้า (Bed and Breakfast Hotels) 
บางทีก็เรียกย่อๆ ว่า (B & B) ประเภทนี้ได้แก่บ้านหรืออาคารขนาดเล็กที่มีไม่กี่ห้อง

น ามาดัดแปลงเป็นที่พักค้างคืนของผู้เดินทาง เจ้าของสถานที่จะพักอยู่ในโรงแรมนั้นเอง และเป็น
ผู้จัดการด้านอาหารเช้าให้แก่แขกด้วยตนเอง อาหารมื้ออ่ืนส่วนมากจะไม่ค่อยให้การบริการ ด้วยการ
บริการแบบง่ายๆ เช่นนี้ ราคาค่าห้องจึงค่อนข้างจะถูกกว่าโรงแรมทั่วไป แขกส่วนหนึ่งจึงชอบ
เพราะว่ามีความเป็นกันเองดี 

2.4.2.7  โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม (Time–Share and 
    Condominium Hotels) 

โรงแรมประเภทที่ก าลังขยายตัวได้แก่โรงแรมแบบแบ่งเวลา (Time-Share hotel) ซึ่ง
มีลักษณะเป็นการซื้อความเป็นเจ้าของห้องพักเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปกติจะเป็น 1 หรือ 2 สัปดาห์ต่อ
ปีในช่วงเวลาดังกล่าว คนที่เป็นเจ้าของจะมีสิทธิครอบครองห้องพักของตน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ห้องพักในคอนโดมิเนียม เจ้าของห้องอาจจะน าห้องพักของตนไปให้เช่าก็ได้ผ่านบริษัทที่บริหาร
โรงแรมนั้น โดยวิธีการบริการต่างๆเหมือนโรงแรมทั่วไป ท าให้แขกไม่ทราบว่าตนพักอยู่นั้น เป็น
โรงแรมประเภท Time-Share โรงแรมประเภทนี้จะเป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษในกรณีที่ตั้งอยู่ในท้องที่
ห่างไกล ซึ่งเจ้าของห้องอาจจะไปพักเพียงปีละ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น จึงคุ้มกว่าที่จะซื้อไว้เป็นเจ้าของ 
คนเดียว 

โรงแรมแบบคอนโดมิเนียมก็คล้ายคลึงกับโรงแรมประเภทแบ่งเวลา จะต่างกันก็ตรง
สภาพความเป็นเจ้าของห้อง คือ แบบคอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะมีเจ้าของคนเดียว ในขณะที่โรงแรม
แบบแบ่งเวลา จะมีเจ้าของหลายคนคอนโดมิเนียมเจ้าของห้องสามารถบอกผู้บริหารอาคารว่า ตนเอง
จะมาพักวันไหนบ้างและวันที่เหลือนอกนั้นก็ให้บุคคลอ่ืนเช่า 

2.4.2.8  โรงแรมกาสิโน (Casino Hotels) 
โรงแรมที่มีบริการด้านการพนันจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมกาสิโน ถึงแม้ว่าห้องพักและ

ห้องอาหารของโรงแรมประเภทนี้ค่อนข้างหรูหรา แต่ก็เป็นรองกิจการด้านการพนัน โรงแรมกาสิโน 
ดึงแขกมาพักได้ด้วยเรื่องการพนันและการบันเทิง ส่วนใหญ่จะมีห้องอาหารพิเศษต่างๆ และการแสดง
ฟลอโชว์ชั้นดี และบางแห่งอาจจัดเที่ยวบินเหมาล าให้แขกท่ีประสงค์จะไปเล่นการพนันกิจการด้านการ
พนันของโรงแรมบางแห่งเปิดวันละ 24 ชั่วโมงและปีละ 365 วัน โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งย่อมมีผลต่อการ
ด าเนินงานของโรงแรมท้ังฝ่ายห้องพักและฝ่ายอาคารเครื่องดื่มด้วย โรงแรมกาสิโนบางแห่งใหญ่โตมาก
ขนาดมีห้องพักถึง 4,000 ห้อง โดยอยู่ในอาคารหลังเดียวกัน 
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2.4.2.9  ศูนย์การประชุม (Conference Centers) 
ธุรกิจของศูนย์การประชุมมุ่งที่การจัดประชุมกลุ่มใหญ่ๆ ส่วนมากก็จะมีบริการด้าน 

ที่พักด้วยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการประชุม เช่น บริการทางวิชาการ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ศูนย์บริหารธุรกิจ เก้าอ้ีชนิดที่นั่งสบาย ฯลฯ 

ศูนย์การประชุมมักจะตั้งอยู่นอกตัวเมืองมีบริการด้านความบันเทิง และการพักผ่อน
ต่างๆ เช่น มีสนามกอล์ฟ สระว่ายน้ าทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง ศูนย์สุขภาพ ห้องอาบน้ าแร่ ที่วิ่งออก
ก าลังกาย ฯลฯ ส าหรับค่าบริการก็มักจะคิดราคาแบบเหมารวมทุกอย่าง ซึ่งได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหาร 
ค่าใช้ห้องประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แต่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
แขกจะมีไม่มากอย่างโรงแรม เพราะจะมุ่งสนองความต้องการของผู้จัดประชุมมากกว่าผู้เข้าประชุม 

2.4.2.10 โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention Hotels) 
โรงแรมเพื่อการประชุมเป็นโรงแรมประเภทหนึ่งที่ก าลังเติบโต  โดยปกติโรงแรม

ประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าโรงแรมทั่วไปมาก คืออาจจะมีจ านวนห้องพักถึง 2,000 ห้อง เพื่อ
ให้บริการอย่างเพียงพอส าหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก  

ตามปกติ โรงแรมประเภทนี้จะมีห้องนิทรรศการ ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ (Bailrooms) 
และห้องประชุมขนาดกลางและเล็กอีกจ านวนมาก มีบริการห้องอาหารแบบต่างๆ ทั้งบริการตนเอง 
และแบบมีคนมาบริการถึงโต๊ะ ลูกค้าส่วนใหญ่ได้แก่นักธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการบริการอ านวยความสะดวก
แก่นักธุรกิจในด้านต่างๆ ด้วย เช่น การประชุมทางโทรศัพท์ บริการด้านเลขานุการ การแปลเอกสาร
และเครื่องส่ง โทรสาร 

โดยทั่วไปลูกค้าที่มาประชุมจะเป็นสมาคม สโมสร และบริษัทต่างๆ ที่จัดประชุม
เจ้าหน้าที่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ การ
วางแผนหรือการจองบริการของโรงแรมประเภทนี้จะต้องกระท าล่วงหน้าเป็นปี ถ้าเป็นงานประชุมที่มี
ขนาดใหญ่มากยิ่งต้องจองล่วงหน้ามาก บางครั้งเป็นเวลาหลายปีทีเดียว  

ในบางกรณี โรงแรมอาจไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนตามที่แขกต้องการ จึง
ต้องประสานความร่วมมือกับศูนย์การประชุม โดยเฉพาะในเรื่องสถานที่จัดนิทรรศการศูนย์การ
ประชุมจะต้องประสานกับโรงแรมท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียง เพ่ือให้มีห้องพักพอส าหรับแขกที่มาประชุม ในทาง
กลับกัน โรงแรมก็ช่วยส่งเสริมการขายให้ศูนย์การประชุมด้วย เพ่ือจะได้มีแขกมาใช้บริการมากขึ้น 
เป็นลักษณะพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

2.4.2.11  ที่พักประเภทอ่ืนๆ 
นอกจากโรงแรมประเภทต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในต่างประเทศยังมีที่พัก 

แบบอ่ืนๆ อีกเช่น สวนสาธารณะส าหรับจอดรถพักค้างคืน (Vehicle Parks) พ้ืนที่ส าหรับตั้งแคมป์ 
(Camp Grounds) และสวนสาธารณะส าหรับจอดรถที่ดัดแปลงเป็นบ้าน (Mobile Home Parks) ซึ่ง
ล้วนมีลักษณะคล้ายโรงแรมตรงที่ให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือพักค้างคืนและ มีส่วนกระทบกระเทือนต่อรายได้ของ
ธุรกิจโรงแรม ในละแวกใกล้เคียงไม่น้อยเนื่องจากมีบรรยากาศดีเพราะอยู่ในสวยสาธารณะ  อีกทั้ง 
มีราคาท่ีถูกกว่ามาก 
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จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจที่พักมีหลายลักษณะหลายรูปแบบ
แตกต่างกันออกไป ซ่ึงแต่ละประเภทให้บริการที่แตกต่างกันออกไป โดยบางประเภท ยังมีรูปแบบการ
ให้บริการเป็นการเฉพาะด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใจ 
และความประทับใจ ทั้งนี้ ก็เพ่ือความสุขสูงสุดของผู้มาใช้บริการ หากไม่ได้มีการก าหนดลักษณะหรือ
รูปแบบของที่พักอย่างอ่ืนไว้เป็นการเฉพาะ หรือมีกฎหมายรับรอง จะท าให้เกิดความไม่ชัดเจน สับสน 
เกิดข้อจ ากัดและเกิดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจที่พัก 
 
2.5  การจัดกลุ่มโรงแรมตามมาตรฐานการให้บริการโดยวิธีให้ดาว26 
 

วิธีแบ่งประเภทโรงแรมประเภทหนึ่งก็คือ การแบ่งตามระดับมาตรฐานของการให้บริการ โดย
แบ่งจากความสะดวกสบายและการให้บริการแก่ผู้พัก ซึ่งการวัดมาตรฐานของโรงแรมนี้ไม่เกี่ยวกับ
ขนาดของโรงแรม แต่วัดในรูปแบบของการให้บริการ วิธีปฏิบัติต่อผู้มาพัก ความสุภาพอ่อนน้อม ความ
เอาใจใส่ ความมีน้ าใจ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาพัก
ประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก 

ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรหลายแห่งที่จัดการประเมินและให้คะแนนบริการของโรงแรมและ
กิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทาง โดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักที่สุด  ได้แก่ สมาคมยาน
ยนต์สหรัฐฯ (The American Automobile Association: AAA) โรงแรมที่สมาคมยานยนต์สหรัฐฯ
ให้คะแนนไว้สูงสุดจะได้รับเพชร (หรือดาว)  4 ถึง 5 เม็ดแก่โรงแรมที่ได้คะแนนสูงสุด 

ในประเทศอังกฤษ มีองค์การหลายแห่งที่ท าการจัดกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร โดย
ก าหนดให้ดาวหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น สมาคมยานยนต์ (Automobile Association: 
AA) 

ในประเทศฝรั่งเศส บริษัทมิชลิน (Michelin) ของฝรั่งเศส ใช้สัญลักษณ์รูปอาคารคล้าย
ปราสาท มียอดปราสาทต่างกันตั้งแต่ 1 ถึง 5 ยอด ในการแบ่งระดับมาตรฐานของการให้บริการ 

ในประเทศไทย มีมูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรม
ไทย (THA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นผู้รับรองมาตรฐานโรงแรมในเมืองไทย โดยใช้
สัญลักษณ์เป็นรูปดาวห้าแฉก และการรับรองมาตรฐานมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี 

การจัดกลุ่มโรงแรมตามมาตรฐานการให้บริการโดยวิธีให้ดาวมีลักษณะแตกต่างกันตาม
จ านวนดาวที่ให้คือ 

                                                           
26อรนุช ชัดไพบูลย์, ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจโรงแรม (สาระนิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), หน้า 33. 
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1. มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว เป็นโรงแรมที่เน้นการมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ทั่วไป อาทิ ห้องพัก ที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า  
ถังขยะ โต๊ะ เก้าอ้ี และภายในห้องน้ ามีผ้าเช็ดตัวและกระดาษช าระไว้บริการ 

2. มาตรฐานโรงแรมระดับ 2 ดาว มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในโรงแรม และมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกทั่วไปเพ่ือบริการ เช่น ห้องพักต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คล้องประตู 
พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถังขยะ โต๊ะ เก้าอ้ี น้ าดื่ม โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป และ
โทรศัพท์ติดต่อภายใน ห้องน้ าแบบชักโครก มีผ้าเช็ดตัวและกระดาษช าระ เป็นต้น 

3. มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกปานกลาง เช่น ห้องพักขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร มีโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป พร้อมรีโมทคอนโทรล ตู้เสื้อผ้า ไฟหัวเตียง 
เครื่องเขียน ในห้องน้ ามีอ่างอาบน้ า มีระบบน้ าร้อนน้ าเย็น สบู่ หมวกอาบน้ า แก้ว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ด
เท้า ถุงใส่ผ้าอนามัย บริการอ่ืนๆ ที่มี เช่น รูมเซอร์วิส ร้านกาแฟ ห้องประชุมและอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ห้องน้ าสาธารณะ ห้องน้ าคนพิการ เป็นต้น 

4. มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีการตกแต่งที่สวยงาน พร้อมทั้งบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น ห้องพักมาตรฐานกว้างกว่า 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต 
โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้ว ขึ้นไปที่มีรายการให้ชมมากกว่า 8 ช่องรายการ ตู้เย็น มินิบาร์ กาต้มน้ าร้อน
พร้อมกาแฟและชา ชุดขัดรองเท้า ถุงซักผ้า เสื้อคลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ  โทรศัพท์ที่สามารถโทร
ทางไกล หรือโทรไปต่างประเทศได้โดยตรง ห้องน้ ามีเครื่องใช้ครบถ้วน อุปกรณ์ในห้องน้ าที่เพ่ิมเติม
จากระดับ 3 ดาว ได้แก่ แชมพู ผ้าเช็ดมือ ไดร์เป่าผม ปลั๊กไฟส าหรับโกนหนวด มีห้องชุดให้บริการ 2 
แบบ นอกจากนี้มีห้องอาหาร ห้องออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์มากกว่า 5 ชนิด ห้องอบไอน้ า ห้องนวด 
สระว่ายน้ า ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยอีกไม่น้อยกว่า 2 ห้อง และมีระบบการตรวจเช็ค
และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 

5. มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการตกแต่งที่สวยงามทั้งภายนอก และภายใน เพียบพร้อม
ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ดี อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี ห้องพักมาตรฐานกว้างกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมเตียงสะอาดขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไป และมีรายการให้ชมมากกว่า 12 ช่องรายการ ตู้เย็น มินิบาร์ และอุปกรณ์
การติดต่อสื่อสารที่ครบครัน ห้องน้ าขนาดใหญ่ สุขภัณฑ์มีความสะอาดและสวยงาม เครื่องใช้ครบถ้วน 
พร้อมเครื่องชั่งน้ าหนัก และโทรศัพท์ที่พ่วงอยู่ภายใน นอกจากนั้นมีห้องชุดให้เลือกพัก 3 แบบ มี
ห้องอาหารไทย และนานาชาติ ห้องออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด ห้องอบไอน้ า อ่าง
อาบน้ า (Jacuzzi) ห้องนวด สระว่ายน้ า ห้องประชุมใหญ่และมีอุปกรณ์ครบ พร้อมห้องประชุมเล็กไม่
น้อยกว่า 4 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คความปลอดภัยและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
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6. หลักเกณฑ์โรงแรม 6 ดาว27 ปัจจุบันโรงแรมทั่วโลกต่างแข่งขันกันพัฒนาการบริการ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ProfessionalTravelGuide.com แหล่งข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ต เคยตัดสินใจจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมการ
โรงแรมด้วยการจัดอันดับ “โรงแรม 6 ดาว” เป็นครั้งแรกโดย ProfessionalTravelGuide.com 
เจาะลึกเข้าไปยังฐานข้อมูลของโรงแรมอย่างละเอียด ก่อนที่จะท าการคัดเลือกโรงแรมที่จะได้รับ 6 
ดาว ทั้งนี้ ตัวอย่างบรรทัดฐานที่จะน ามาพิจารณาประกอบด้วย (นอกจากที่มีมาตรฐานในระดับ 5 ดาว 
แล้ว) 1) สัดส่วนขั้นต่ าระหว่างพนักงานโรงแรมต่อการบริการแขก 2) บริการต้องไม่มีข้อจ ากัดและไม่
ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของแขก 3) ความเป็นส่วนตัวของแขกในพื้นที่สาธารณะ ในห้องอาหาร ฯลฯ 
4) สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของโรงแรม และ 5) สถานที่ตั้งของโรงแรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดอันดับโรงแรม ระดับ 6 ดาว 
แต่อย่างใด เนื่องจากโรงแรมระดับ 6 ดาวนั้น ไม่เป็นที่นิยมและต้องใช้เงินทุนมหาศาล ท าให้โรงแรม
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีศักยภาพเป็นโรงแรมระดับ 6 ดาว ถ้าเปรียบเทียบกับโรงแรมระดับ 6 
ดาว ที่ได้การยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
 
2.6  แนวความคิดเกี่ยวกับที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม 
 

เจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายยกเว้น ให้มีที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม28 ซึ่งการประกอบกิจการ
สถานที่ พักประเภทโฮมสเตย์ (Home Stay) โดยมีลักษณะคล้ายกับการประกอบกิจการโรงแรม แต่
ผู้ประกอบการมิได้มี การเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันกับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรม  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการดังกล่าว อยู่เป็นจ านวนหลายแห่ง โดยที่บางแห่งมีห้องพัก
จ านวนมาก จึงควรจัดให้กิจการดังกล่าว ให้เข้ามาอยู่ในระบบการประกอบธุรกิจโรงแรม  โดยได้มีการ
ยกเว้นให้ส าหรับการประกอบกิจการโฮมสเตย์ขนาดเล็กของชาวบ้านในท้องถิ่น  ที่มีห้องพักจ านวน
น้อยสามารถหารายได้เพ่ือเป็นอาชีพเสริมส าหรับจุนเจือครอบครัว  โดยการให้เช่าห้องพักจ านวน 
ไม่เกินสี่ห้อง เพ่ือยกเว้นไว้ไม่ใหก้ิจการดังกล่าวเข้าองค์ประกอบค านิยาม “โรงแรม” ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องขออนุญาตตามเงื่อนไขกฎหมายโรงแรม ดังนั้น เพ่ือมิให้กระทบต่อผู้ประกอบกิจการเล็กๆ 
น้อยๆ จึงออกกฎกระทรวงก าหนดสถานที่พักที่ไม่ เป็นโรงแรม โดยคณะกรรมการพิจารณาร่าง

                                                           
27Six Star Hotel Ratings System to Premiere Summer ?09, Retrieved October  

30, 2013 from http://www.hotelmarketing.com/index.php/content/article/six_star_ 
hotel_ratings_system_to_premiere_summer_09/ 

28ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ส านักกฎหมาย, รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 2 ครั้งที่ 8/2550, ค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
จาก http://www.law.moi.go.th/comreport00.htm 

http://hotelmarketing.com/index.php/content/article/six_star_hotel_ratings_system_to_premiere_summer_09
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กฎหมายฯ พิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วมีข้อสังเกตว่า สถานที่พักประเภทโฮมสเตย์ ถือเป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในหลักการแล้วไม่ควรได้รับการยกเว้นให้แก่โรงแรมประเภทนี้
เป็นพิเศษ แต่เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมมีเหตุผลในการออกร่างกฎ
กระทรวงฯ เพ่ือยกเว้นให้แก่การประกอบกิจการโฮมสเตย์ขนาดเล็กของชาวบ้านในท้องถิ่น ที่มีห้องพัก
จ านวนน้อยสามารถหารายได้เพ่ือเป็นอาชีพเสริมส าหรับจุนเจือครอบครัว โดยการให้เช่าห้องพัก
จ านวนไม่เกินสี่ห้อง และเมื่อพิจารณาการประกอบกิจการสถานที่พักประเภท  โฮมสเตย์ โดย
เปรียบเทียบกับของต่างประเทศนั้น ปรากฏว่าในประเทศอังกฤษ รัฐจะอนุญาตให้ประชาชนใช้
บ้านพักอาศัยของตนเอง ซึ่งมีห้องพักอาศัยที่ว่างจ านวนหนึ่งหรือสองห้อง เป็นที่พักส าหรับให้บริการ
แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาหรือวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  หรือให้
นักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัย พร้อมการบริการอาหารเช้า ส่วนในประเทศสิงคโปร์ก าหนดให้กิจการ
สถานที่พักประเภทโฮมสเตย์มีห้องพักจ านวนได้ไม่เกินสี่ห้อง  ส าหรับในประเทศไทยซึ่งสภาพ
บ้านเรือนมีลักษณะเป็นครอบครัวขยายมีห้องว่างในบ้าน จ านวนมากพอสมควร อีกทั้งการเดินทางไป
ท่องเที่ยวและพักค้าง ณ โฮมสเตย์ จะไปกันทั้งครอบครัว  จึงควรก าหนดจ านวนห้องพักเพ่ือการ
ยกเว้นไว้ไม่เกินจ านวนสี่ห้อง และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ เห็นว่าในปัจจุบันมี 
ผู้ประกอบกิจการสถานที่พักประเภทโฮมสเตย์ บางแห่งได้ด าเนินการโดยมีห้องพักขนาดใหญ่ เช่น  
มีห้องพักขนาดใหญ่โดยในหนึ่งห้องแบ่งเป็นสองแถวๆ ละสิบห้าเตียง รวมห้องละสามสิบเตียง คิดค่า
พักเป็นรายคนๆ ละเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาท เป็นต้น ซึ่งหากก าหนดกฎกระทรวงไว้ไม่รอบคอบจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดกิจการสถานที่พักประเภทโฮมสเตย์ ให้ครอบคลุมทั้งจ านวนห้องพัก
และจ านวนผู้เข้าพักไว้ด้วย ซึ่งหากกฎกระทรวงก าหนดเฉพาะจ านวนห้องพักอย่างเดียวเท่านั้น อาจ
เกิดการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวง โดยให้สถานประกอบกิจการของตนมีห้องพัก  
ไม่เกินจ านวนที่กฎกระทรวงก าหนดคือสี่ห้อง แต่สร้างหรือก าหนดขนาดห้องพักให้มีขนาดใหญ่ 
สามารถเพ่ิมจ านวนเตียงส าหรับผู้เข้าพักให้สามารถเข้าพักแรมได้เป็นจ านวนมากในแต่ละห้อง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ  จึงให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงก าหนดสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม 
ให้มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและจ านวนผู้พักไม่เกิน 20 คน ไม่เป็นโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 

สรุปได้ว่า เจตนารมณ์ ของการยกเว้นที่พักขนาดเล็กที่ให้บริการเป็นรายวันไม่เป็นโรงแรมนั้น 
ก็เพ่ือส่งเสริมรายได้ของประชาชน และสร้างโอกาสให้สามารถประกอบธุรกิจที่พักในท้องถิ่นเป็น
รายได้เสริมได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบของโรงแรมซึ่งมีข้อจ ากัด กฎเกณฑ์ ลักษณะตลอดจนเงินทุนที่
มากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามการยกเว้นดังกล่าวท าให้เกิดช่องทางตามกฎหมาย ในการที่จะหลีกเลี่ยง 
การเข้าสู่ระบบตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การยกเว้นที่พักขนาดเล็ก
ไม่ให้เป็นโรงแรมนี้ อาจก่อให้เกิดความสั่นคลอนต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยว   แล้วยังส่งผลให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบโดยปราศจาก
ความเท่าเทียม 



27 

2.7  ประวัติความเป็นมาและหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

2.7.1  ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ก่อนจะมาเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั้น  ได้เกิด 

“สมาคมอาสา” (Association of South East Asian: ASA) ขึ้นมาก่อน เมื่อ กรกฎาคม พ.ศ.2504 
โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพ่ือการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม แต่ด าเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมือง
ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย  จนเมื่อทั้งสองฟ้ืนฟูสัมพันธภาพระหว่างกัน จึงได้มีการแสวงหาลู่ทาง
จัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นอีกครั้ง จึงเกิดเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations: ASEAN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญา
กรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 
ห้าประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี พ .ศ.2527 บรูไน ก็ได้
เข้าเป็นสมาชิก เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี พ.ศ.2538 ต่อมาปี พ.ศ.2540 ลาวและพม่าก็ได้ 
เข้าร่วม และในปี พ.ศ.2542 กัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกล าดับที่ 10 ท าให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่ม
เศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 600 ล้านคน จากนั้นในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ  ตุลาคม พ.ศ.2546 ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนาม
ในปฏิญา ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
โดยเดิมทีก าหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 แต่ต่อมาได้ตกลงเลื่อนก าหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 
พ.ศ.2558 และในก้าวส าคัญต่อมาของการเป็นชาติอาเซียน คือการจัดท าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN 
Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือ
ของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กร
รองรับการด าเนินการเข้าสู่ เป้าหมายดังกล่าวภายในปี พ .ศ .2558 ปัจจุบันประเทศสมาชิก
อาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว 
กัมพูชา บรูไน ในอนาคต อาเซียน จะเป็นอาเซียน บวก 3 โดยจะเพ่ิมประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และในอีกต่อไปก็จะมีการเจรจาอาเซียน บวก 6 โดยจะมีประเทศ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย รวมอยู่ด้วย29 

ในการรวมตัวก่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียน ไดม้ีการแบ่งประชาคมต่างๆ เป็น 3 ประชาคม ซึ่ง
มักเรียกกันง่ายๆ ว่า “เสาหลัก 3 เสา” มีบทบาทส าคัญในการน าพาประชาคมอาเซียนไปสู่วามส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทั้ง 3 เสาหลักประกอบด้วย30 
                                                           

29วิทย์ บัณฑิตกุล, รู้จักประชาคมอาเซียน (กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊คส์, 2554), หน้า 15-
47. 

30อภิญญา เลื่อนฉวี, พลังความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน: ปัญหา
ท้าทายความส าเร็จ, วารสารสถาบันพระปกเกล้า 10, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555): 48-51. 
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2.7.1.1  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEN Political and Security 
 Community: APSC) 

ประชาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ปัญหาและความขัดแย้งโดย
สันติวิธี อาเซียนจึงได้จัดท าแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN -Political 
and Security Community Blueprint) โดยให้ความส าคัญใน 3 ด้านคือ 

 1)  การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ร่วมกันท าเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันของ
ประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการ ทางการเมืองให้ไปในทิศทางเดียวกัน เช่นหลักประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้าน  
การทุจริต การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น 

 2)  การส่งเสริมความสงบสุขของประชาชนและรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกด้าน ได้แก่ การส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการ
ระงับข้อพิพาทโดยสันติ ในอันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม และเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
อยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุข ไม่มีความหวาดระแวง การขยายความร่วมมือเพ่ือต่อต้านภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 

 3)  การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเพ่ือสร้างบทบาทของ
อาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น การขยายความร่วมมือไปยังประเทศนอกภูมิภาค ได้แก่ 
กรอบอาเซียนบวก 3 กับประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอาเซียนบวก 6 เพ่ิมประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตร
ประเทศองค์การการค้าระหว่างประเทศ 

2.7.1.2  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)  
ประชาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

มีการเคลื่อนย้ายสิ้นค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้ภูมิภาค
แห่งนี้มีความเจริญมั่นคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ31 

 1)  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน อันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท าให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดย
                                                           

31AEC Blueprint, ค้นวันที่ 29 มิถุนายน 2556 จาก http://www.thai-aec.com/aec-
blueprint 

http://www.thai-aec.com/aec-blueprint
http://www.thai-aec.com/aec-blueprint
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อาเซียนได้ก าหนดกลไกและมาตรการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินมาตรการด้าน
เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความส าคัญล าดับแรก อ านวยความ
สะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล แรงงานฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก
สถาบันในอาเซียน การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ  
1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี  3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี  
4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น 5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ทั้งนี้ อาเซียนได้ก าหนด 12 สาขา
อุตสาหกรรมส าคัญล าดับแรกอยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร 
ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่ง  
ทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN32 ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตร
และป่าไม้การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค 
และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก โดยประเทศสมาชิกได้
ร่วมกันด าเนินมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของอาเซียนได้แก่ยกเลิกภาษี
ศุลกากรให้หมดไป ทยอยยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี ปรับประสานพิธีการด้านศุลกากรให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางธุรกรรม เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่าง
เสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้อย่างเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนเปิดให้ เป็นต้น 

 2)  การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันเป้าหมายส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีความ
เจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันมี 6 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) นโยบายการแข่งขัน 2) การคุ้มครองผู้บริโภค 3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR)  
4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5) มาตรการด้านภาษี 6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีข้อผูกพันที่จะน ากฎหมายและนโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้ภายในประเทศ เพ่ือท าให้เกิด
การแข่งขันที่เท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็นธรรม น าไปสู่การ
เสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว 

 3)  การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) 2) ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for ASEAN Integration: IAI) ความ
ริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนา ในระดับ SME และเสริมสร้างการรวมกลุ่ม
ของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
                                                           

32ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, What’s the e-ASEAN คือ 
ตลาดร่วมในภูมิภาคอาเซียนที่เกิดจากการเปิดเสรีด้านการค้าการบริการและการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศสมาชิก , ค้นวันที่  29 มิถุนายน 2556 จาก 
http://www.nectec.or.th/e-asean/eahistory.html 
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และด าเนินการตามพันธกรณี รวมทั้งเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รับประโยชน์จาก
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้ 

 4)  การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก อาเซียนอยู่ใน
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันและมีเครือข่ายกับโลกสูง โดยมีตลาดที่พ่ึงพากัน
และอุตสาหกรรมระดับโลก ท าให้อาเซียนมีพลวัตรเพ่ิมขึ้นและเป็นผู้ผลิตของโลก ดังนั้น เพ่ือให้ภาค
ธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งท าให้ตลาดภายในยังคงรักษา
ความน่าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภาคอาเซียนบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยด าเนิน 2 มาตรการคือ 1) การจัดท าเขตการค้าเสรี (FTA) และความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (CEP) กับประเทศนอกอาเซียน 2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายและ
ความต้องการของโลก 

2.7.1.3  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural   
  Community: ASCC) 

อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ .ศ.2558 โดย
มุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียน  
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ด ีมีสวัสดิการทางสังคม มีความมั่นคงทางสังคมและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม  
อัตลักษณ์แห่งอาเซียน (ASEAN Identity) โดยได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความ
ร่วมมือ 6 ด้าน ได้แก่33 

 1)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ความส าคัญกับการศึกษา การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ และการ
เสริมสร้างทักษะในการประกอบการส าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนการพัฒนา
สมรรถภาพของระบบราชการ 

 2)  การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆในสังคมการฝึกอบรม 
การให้การศึกษาระดับพ้ืนฐานและสูงกว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และ
การสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองทางสังคม 

 3)  การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม มีเป้าหมายเพ่ือขจัดความยากจน 
สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวกันของ
อาเซียนและโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร  การเข้าถึงการดูแล
สุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อและปลอดจาก  
                                                           

33อภิญญา เลื่อนฉวี, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
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ยาเสพติด ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อ 

 4)  สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม โดยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิการส าหรับสตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ 

 5)  ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก 
การป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดข้ามแดน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานคุณภาพการด ารงชีวิตในเขตเมืองต่างๆ
ของอาเซียน ประสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลต่างๆ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน การจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการ และการ
บริหารจัดการป่าไม้ 

 6)  การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนโดยการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ความรู้สึกของการเป็นประชาคม ส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน การ
สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน และการลดช่องว่างทางการ
พัฒนา 

จะเห็นได้ว่า ประวัติความเป็นมาในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้น มี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความมั่นคง และมีตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีขนาด
ใหญ่ครอบคลุมผู้บริโภคราว 600 ล้านคน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้ภูมิภาคแห่งนี้มี
ความเจริญมั่นคั่งและสามารถแข่งขันต่อรองกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนมีความมั่นคงทางสังคม และ
มีอัตลักษณณ์เดียวกัน ดังค าขวัญของอาเซียน ที่ว่า “One Vision, One Identity, One Community.” 
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม 
 

2.7.2  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน34 
 ในการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนนั้นย่อมท าให้ “อาเซียน” จะต้องมีกฎระเบียบข้อตกลง
ที่ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนต้องยอมรับปฏิบัติตาม ซึ่งแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้อาเซียนต้อง
จัดท ากฎบัตรอาเซียน เนื่องจากตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมานับจากการก่อตั้ง องค์กรอาเซียน 
ยังขาดกลไกหรือมาตรการบังคับ ในกรณีท่ีประเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามพันธกิจที่ตกลงกันไว้ และการ

                                                           
34กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน, ค้นวันที่ 29 มิถุนายน 2556 

จาก http://www.thai-aec.com 
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ที่องค์กรอาเซียนไม่มีสถานะทางกฎหมาย (Legal Entity) ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการรวมตัวกัน จึงต้องมีการสร้างกฎระเบียบดังกล่าวขึ้น35 

กฎระเบียบนี้ จึงเรียกว่า กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ
ของอาเซียนที่จะท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้าง
องค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลถึงสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีต
ของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุง
แก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส าคัญใน
อาเซียนตลอดจนความสัมพันธ์ในการด าเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ในโลกปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 
ตามท่ีผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ 

ทั้งนี้ผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้ง
อาเซียน แสดงให้เห็นว่าอาเซียนก าลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่
ก าลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็น
เอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นส าคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 
ประเทศแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.
2551 เป็นต้นไป 

กฎบัตรอาเซียนมีวัตถุประสงค์ คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดย 
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เคารพกฎกติกาในการท างาน นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะ  
นิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization) 

โครงสร้างและสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 
หมวด 55 ข้อ ได้แก่ 

หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน 
หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน 
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม่) 
หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 
หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 
หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์ 
หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ 

                                                           
35เผชิญ ข าโพธิ์ และคณะ, ประเทศไทยกับอาเซียน (กรุงเทพมหานคร: กรมประชาสัมพันธ์ 

ส านักนายกรัฐมนตรี, 2552), หน้า 62-67. 
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หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท 
หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน 
หมวดที่ 10 การบริหารและข้ันตอนการด าเนินงาน 
หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก 
หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย 
กฎบัตรอาเซียนนี้จะช่วยให้อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้าง

กลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมเพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

กฎบัตรอาเซียนนอกจากจะช่วยให้อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังมี
ข้อก าหนดใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างการท างานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้มีสอดคล้องมาก
ขึ้น และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา เช่น 

1.  ก าหนดให้เพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้
ผู้น ามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียนไปสู่
การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต 

2.  มีการตั้งคณะมนตรีประจ าประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง 3 ด้าน คือ การเมืองความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

3.  ก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชฑูตประจ าอาเซียนไปประจ าที่กรุงจาการ์ตา 
ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียนที่จะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือ  
มุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วม
ประชุมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก 

4.  หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้ตามท่ีผู้น าก าหนด 

5.  เพ่ิมความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีข้อก าหนดว่า
หากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศ
สมาชิกต้องหารือกันเพื่อแก้ปัญหา และก าหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

กฎบัตรอาเซียนก็ยังได้สร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามความตกลงต่างๆ 
ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

1.  ให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและค าตัดสินขององค์กรระงับ
ข้อพิพาท 

2.  หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก
สามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขข้อพิพาท 
ที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี 
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3.  หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้น าอาเซียนสามารถก าหนด
มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรอาเซียนช่วยให้
อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชาชนได้อย่างไรข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรอาเซียนนี้ยังได้แสดงให้เห็นว่า
อาเซียนก าลังผลักดันองค์กรให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง จึงก าหนดให้การลดความ
ยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียน กฎบัตรอาเซียนจึงเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของ
อาเซียนมากขึ้น ทั้งยังก าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็น
องค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิก ก าหนดให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกด้วย 

ส่วนความส าคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทยนั้น กฎบัตรอาเซียน ให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะ
สามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การปรับปรุงการด าเนินงานและ
โครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสา
หลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานส าคัญที่จะท าให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
และผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอ านาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศ
สมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอ้ือให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้าน
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น 

1.  อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชน
อาเซียนกว่า 600 ล้านคน ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ให้กับไทย นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทย
ได้เปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคม
และขนส่งของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกที่
สะดวกขึ้น 

2.  อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด
ปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น 

3.  อาเซียนจะช่วยเพิ่มอ านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ในการ
ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพ่ือนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์  
พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความร่วมมือกับ
มาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าจุดเด่นประการหนึ่งของกฎบัตรอาเซียน คือการที่ข้อบทต่างๆ ถูกก าหนดขึ้น
เพ่ือให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึงและเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศสมาชิกมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง เป็นผลผลักดันให้เกิดการ
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ขยายตัวของการประกอบธุรกิจโรงแรมที่พัก อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวและการ
เดินทางติดต่อการค้าขาย การท าธุรกิจระหว่างกันมากยิ่งขึ้นของประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต  

2.7.3  โครงการโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel)36 
 อาเซียนได้จัดท ามาตรฐานการท่องเที่ยว โดยก าหนดถึงมาตรฐานธรุกิจท่องเที่ยวไว้ 6 
ประเภท ได้แก่ มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) มาตรฐานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food & Beverage Services) มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะ (Public Restroom) มาตรฐานโฮมสเตย์ 
(Home Stay) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ มรดกโลก 
(Tourism Heritage) เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียนยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียนให้มีความใกล้เคียงกันและมีความเป็นสากลมากขึ้น  โดยจะ
มอบเป็นรางวัลให้ในฐานะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งทางบุคคล องค์กร ประเทศชาติ และ
มวลมนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานทั้ง 6 สาขาที่มีอยู่ ณ ตอนนี้เป็นเพียงหลักการทั่วไป (ความ
จริงแล้วเป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์) มิได้เป็นมาตรฐานเฉพาะที่สามารถวัดและเปรียบเทียบกัน
ระหว่างประเทศได้ มาตรฐานโฮมสเตย์และโรงแรมสีเขียวมีการด าเนินการในลักษณะกว้าง ๆ ให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกเสนอรายชื่อโฮมสเตย์และโรงแรมสีเขียว เพ่ือเข้ารับการรับรองมาตรฐาน โดยยังไม่มี
การระบุหลักการและขั้นตอนของการประเมินและการคัดเลือกที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีวิธีการที่แสดงให้
เห็นว่ามาตรฐานและการประเมินของประเทศหนึ่งจะสามารถเทียบเคียงกับอีกประเทศหนึ่งได้ ดังนั้น 
กระบวนการดังกล่าวจึงไม่ใช่การรับรองมาตรฐาน แต่เปรียบเสมือนการให้รางวัลบนพ้ืนฐานของความ
เชื่อใจว่าโรงแรมหรือโฮมสเตย์ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น  มีคุณภาพที่เท่าเทียมกันเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ 

โดยมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน คือมาตรฐานของโรงแรมที่ประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนตกลงร่วมกัน มีข้อก าหนดในการจัดการบริการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
อบรมพนักงานให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับชุมชนและ
องค์กรส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาหารและหัตถกรรม มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน การก าจัดขยะจัดการของเสีย การใช้พลังงานหรือลดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง  การ
ควบคุมมลพิษทางเสียงจากการด าเนินงานโรงแรม การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย และลดการสร้างน้ า
เสีย มีการจัดการสารพิษและสารเคมีโดยแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนส าหรับวัตถุมีพิษประกอบกับการ
ก าจัดของเสียอันตรายอย่างเหมาะสม จะได้รับรางวัลโรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards  

 
                                                           

36ASEAN Tourism STANDARDS, Retrieved August 6, 2013 from www.aseantourism. 
travel/documents/asean-tourism-documents  
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2.8  ความพร้อมและนโยบายการเปิดเสรีการค้าบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน  
  ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม 
 

การเปิดเสรีการค้าบริการ หมายถึง การที่ประเทศสมาชิกไม่มีมาตรการใด ๆ ที่เป็นการกีดกัน
ไม่ให้ต่างชาติให้บริการในลักษณะต่างๆ ซึ่งการค้าบริการระหว่างประเทศ กระท าได้โดยมีรูปแบบ 4 
รูปแบบ คือ37

 

รูปแบบที่ 1 การให้บริการข้ามพรมแดนประเทศ (Cross Border Supply) คือการค้าบริการ 
ที่ผู้ให้บริการอยู่คนละที่กับผู้รับบริการ หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ให้บริการมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศ 
ของตน แต่ให้บริการข้ามประเทศ เช่น การซื้อ หนังสือผ่าน electronic commerce บริการ
โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต การบิน เป็นต้น 

รูปแบบที่ 2 การบริโภคข้ามพรมแดน (Consumption Aboard) คือการที่ ผู้รับบริการ
เดินทาง ไปใช้บริการในประเทศของผู้ให้บริการ เช่น การที่ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
การเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 

รูปแบบที่ 3 การตั้ง ส านักงาน (Commercial Presence) คือการที่ผู้ให้บริการเดินทางไป
เปิดส านักงานตัวแทน หรือตั้ง สาขาเพ่ือให้บริการในประเทศของผู้รับบริการ โดยมีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนเพ่ือไปสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการแข่งขันให้บริการใน
ประเทศเป้าหมาย เช่น การไปเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 

รูปแบบที่ 4 การเคลื่อนย้ายบุคลากร (Movement of Natural Persons) คือการที่ผู้ให้
บริการเดินทางไปให้บริการในประเทศผู้รับบริการ เป็นการส่งออกนักวิชาชีพแขนงต่างๆ ไปยัง
ต่างประเทศ เช่น พ่อครัวไทยไปท างานในต่างประเทศ 

โดยการเปิดการค้าเสรีการบริการนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก้าวไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นการลดข้อจ ากัดและขั้นตอนต่างๆ ต่อผู้เข้ามาประกอบธุรกิจ 
โดยสมาชิกอาเซียนต้องท าการลดข้อจ ากัดต่างๆ  ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการด าเนินการ (AEC 
Blueprint) ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (Asean Framework Agreement on 
Services: AFAS) โดยชาติสมาชิกจะทยอยเปิดตลาดด้านการค้าและการบริการให้แก่กันเป็นรอบๆ 
รอบละ 3 ปี และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้น 

ส่วนความพร้อมของการเปิดเสรีการค้าและการบริการในด้านการประกอบธุรกิจที่พักโรงแรม
นั้น ในแต่ละประเทศมีความพร้อมหรือวิธีการในการลดข้อจ ากัดต่างๆ ที่แตกต่างกัน โดยประเทศไทย
นั้น ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) โดยข้อผูกพันเปิดตลาดชุดที่ 8 นั้น

                                                           
37ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาด การค้าและบริการของไทยชุดที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงว่า

ด้วยบริการของอาเซียน (เอกสารประกอบการพิจารณา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) , 
ค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.parliament.go.th/library 
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คือ38 ตารางข้อผูกพันที่มีการระบุธุรกิจบริการต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนสัญญาว่าจะลดเงื่อนไข
หรือกฎระเบียบบางประการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจภาคบริการ แก่นักลงทุนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น โดยเรียกว่าชุดที่ 8 เพราะเนื่องมาจากอาเซียนเริ่มมีการเจรจาลดข้อจากัด
ด้านการค้าบริการระหว่างกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ซึ่งด าเนินการเจรจามาเป็นรอบๆ และมีการจัดท า
ข้อผูกพันเปิดตลาดมาแล้วทั้งสิ้นรวม 7 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดมีการปรับปรุงข้อผูกพันโดยการลดหรือเลิก 
ข้อจ ากัดภายใต้หลักการ “การเปิดเสรีก้าวหน้าอย่างเป็นลาดับ” (Progressive Liberalization) 
ดังนั้น ชุดนี้จึงเป็นชุดที่ 8 ที่สมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยต้องจัดท า โดยให้เป็นไปตามแผนงาน
ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC Blueprint ที่ผู้นาอาเซียนทุกประเทศได้ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว   

ทั้งนี้ ประเทศไทย เพ่ือเป็นการรองรับการเปิดเสรีสาขาท่องเที่ยว โดยตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 มิได้มีการก าหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
ดังนั้น หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าว อันเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีที่สาม แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จะต้องแจ้งต่ออธิบดีเพ่ือออกหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจะสามารถเป็นเจ้าของ
กิจการโรงแรมได้39 

ส่วนด้านการลงทุน40 การเปิดให้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยนั้น ก าหนดเงื่อนไขไว้
ว่า ในการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักที่มีบริการเหมือนโรงแรม (CPC 64110)41 มีห้อง

                                                           
38การจัดท าข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ภายใต้อาเซียน (กรมเจราการค้า

ระหว่างประเทศ), ค้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.dtn.go.th/dtn/tradeinfo/ 
aec_serv8.pdf 

39นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย และคณะ, เรื่องเดิม. 
40THAILAND–SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package 

of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services (HORIZONTAL 
COMMITMENTS AND TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES), Retrieved July 13, 
2013 from http://investasean.asean.org 

41United Nations Statistics Division, op cit.; Lodging and related services 
typically provided by hotels. Related services comprise services normally , furnished 
with and included in the lodging price and include room service, desk service, mail 
service and bellboy service. 

  Hotels also generally make available other services such as parking, food, 
beverages, entertainment, swimming pools, banquet, convention and meeting 
facilities. Resort hotels may provide extensive recreational facilities. 
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บริการ มีแผนกเซอร์วิส มีระบบอีเมล์ไว้บริการ มีพนักงานดูแล (Bellboy) เป็นต้น, ธุรกิจที่พักที่ติด
ถนนใหญ่หรือทางด่วน (CPC 64120)42 แต่มีการบริการที่น้อยกว่าโรงแรม, ที่พักส าหรับครอบครัวพัก
ท่องเที่ยวในวันหยุดเช่นบังกะโล (CPC 64192),43 ที่พักส าหรับรถคาราวานที่มาท ากิจกรรมสันทนาการ 
(CPC 64195)44 โดยเป็นการบริการสถานที่ส าหรับตั้งแคมป์ หรือให้ความสะดวกต่างๆกับคาราวาน 
ซึ่งธุรกิจที่พักทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ตามข้อตกลงผูกพันชุดที่ 8 นักลงทุนอาเซียนผูกพันการจัดตั้งธุรกิจ
ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจะเข้าไปถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 และ
จ านวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนรวมของผู้ถือหุ้น แต่นักลงทุนอาเซียน
สามารถเข้ามาถือหุ้นในการลงทุนธุรกิจโรงแรมไม่เกินร้อยละ 70 ได้ เฉพาะการลงทุนในโรงแรมระดับ 
6 ดาวขึ้นไป (CPC  63110 Superior Deluxe or Six-Star Plus Rated Hotel) โดยมีเงื่อนไขว่า
ที่ดินจะต้องเป็นของคนไทยเท่านั้น ตลอดจนต้องเป็นการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลไทย หรือบริษัทจ ากัด 
โดยผู้อนุญาตด าเนินกิจการและผู้บริหารต้องเป็นคนไทยและมีถิ่นพ านักถาวรในไทย อย่างไรก็ดี
เงื่อนไขทั้งหมดนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว เพียงแต่ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ต้องไปจัดตั้งมาตรฐานของโรงแรมระดับ 6 ดาวขึ้นมาเสียก่อน 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม45 ได้สนับสนุนการการลงทุนจากต่างชาติ การท าสัญญาร่วม
ลงทุนต่างๆ เอ้ือให้ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใดๆ ส าหรับนักลงทุนจากต่างชาติ ตามข้อผูกพันชุดที่ 8 
                                                           

  These various services are included here, if provided as a part of the price of 
lodging. If they are priced separately, they are classified according to the service 
provided.The services rendered by hotels are generally more complete than those 
offered by motels and other lodging places 

42ibid.; Lodging and related services typically provided by motels, including all 
services normally included in the price of lodging. Motels are typically located along 
highways or thoroughfares and cater specifically to the needs of people travelling  
by car. Parking is thus generally included. The services rendered are generally less 
complete than full hotel service. 

43ibid.; Lodging and related services provided by adult or family holiday 
camps, vacation bungalows and similar holiday homes. Included are all other 
services provided by such establishments in connection with the provision of lodging. 

44ibid.; Lodging and related services provided by trailer and recreational 
vehicle parks, campsites and similar facilities. Such services include provision of the 
site only or of the site and the tent or trailer situated thereon. 

45ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ดัชนีและคู่มือการลงทุนสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สถาบันศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จาก 
http://www.boi.go.th/upload/Vietnam_manual_23246.pdf; VIET NAM–SCHEDULE OF 
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นั้น ประเทศเวียดนามเปิดเสรีการประกอบธุรกิจที่พักเพียงประเภทเดียวคือโรงแรม ซึ่งการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (CPC 64110) ในประเทศเวียดนามนั้นนักลงทุนชาติอาเซียนสามารถเป็นเจ้าของกิจการ
ได้ทั้งหมด และมีการปรับปรุงกฎหมายในขั้นตอนการขออนุญาตให้มีความความสะดวกรวดเร็ว  
“One Stop Service” การไปลงทุนธุรกิจที่พักในประเทศเวียดนามจึงเป็นเรื่องง่าย  

ราชอาณาจักรกัมพูชา46 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายการลงทุนเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน 
เช่น หลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการยึดโครงการให้ตกเป็นของรัฐ และยังได้ยกเว้นภาษีต่างๆ 
ซึ่งตามข้อผูกพันชุดที่ 8 นั้น ประเทศกัมพูชาเปิดเสรีให้นักลงทุนชาติอาเซียนลงทุนในธุรกิจโรงแรม 
(CPC 64110) ในระดับ 3 ดาวขึ้นไป โดยนักลงทุนชาติอาเซียนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมด 
แต่ถ้าจะลงทุนในธุรกิจโรงแรมในระดับ 3 ดาวหรือต่ ากว่า นั้นก็ยังคงต้องผูกพันตามกฎหมายของ
ประเทศกัมพูชา 
 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า47 มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ จึงอนุญาตให้
นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดในบางธุรกิจ มีการยกเว้นภาษีต่างๆ และสามารถเช่าพ้ืนที่
เพ่ือลงทุนระยะยาวได้ เป็นต้น การเปิดเสรีการค้าและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ
ผูกพันชุดที่ 8 นั้น ประเทศพม่าเปิดเสรีการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักสองประเภท คือ ธุรกิจโรงแรม 
(CPC 64110) และธุรกิจที่พักที่ติดถนนใหญ่ หรือทางด่วน แต่มีการบริการที่น้อยกว่าโรงแรม (CPC 
                                                           

SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package of Commitments under ASEAN 
Framework Agreement on Services (HORIZONTAL COMMITMENTS AND TOURISM 
AND TRAVEL RELATED SERVICES), Retrieved June 13, 2013 from http://investasean. 
asean.org 

46ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ดัชนีและคู่มือการลงทุนอาณาจักรกัมพูชา  
สถาบันศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จาก http:// 
www.boi.go.th/upload/Cambodia_manual_57977.pdf;  CAMBODIA–SCHEDULE OF 
SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package of Commitments under ASEAN 
Framework Agreement on Services (HORIZONTAL COMMITMENTS AND TOURISM 
AND TRAVEL RELATED SERVICES), Retrieved June 13, 2013 from http://investasean. 
asean.org 

47ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ดัชนีและคู่มือการลงทุนสาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพพม่า สถาบันศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จาก 
http://www.boi.go.th/upload/Myanmar_manual_65917.pdf; MYANMAR–SCHEDULE 
OF SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package of Commitments under ASEAN 
Framework Agreement on Services (HORIZONTAL COMMITMENTS AND TOURISM 
AND TRAVEL RELATED SERVICES), Retrieved June 13, 2013 from http://investasean. 
asean.org 
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64120) โดยธุรกิจที่พักทั้งสองประเภทดังกล่าวนี้ นักลงทุนชาติอาเซียนสามารถร่วมถือหุ้นกับ 
นิติบุคคลของประเทศพม่าได้ตั้งแต่ร้อยละ 35 เป็นต้นไป จนถึงเป็นเจ้าของกิจการเองทั้งหมด แต่ถ้า
เป็นเจ้าของกิจการเองทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายการลงทุนของประเทศพม่าเสียก่อน 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว48 ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุน และ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของต่างประเทศ ปรับปรุงการอ านวย
ความสะดวกในการขออนุญาตให้มีความความสะดวกรวดเร็ว “One Stop Service” เปิดสัดส่วนการ
ถือหุ้นของชาวต่างชาติตั้งแต่ร้อยละ 30 จนถึง ร้อยละ 100 ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน มีสิทธิซื้อ
ที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยแต่มีเงื่อนไขการจ้างงานต้องให้สิทธิแก่แรงงานชาวลาวก่อนเป็นต้น การเปิดเสรี
การค้าและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อผูกพันชุดที่ 8 นั้น ประเทศลาวเปิดเสรีการลงทุน
เกี่ยวกับธุรกิจที่พักทุกประเภท แต่ต้องมีระดับตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป (Hotel Lodging Services, with 3 
Stars or More: Part of CPC 641) นักลงทุนชาติอาเซียนสามารถร่วมถือหุ้นกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ของประเทศลาวได้โดยรูปแบบของบริษัทจ ากัด แต่ถ้านักลงทุนชาติอาเซียนจะเป็นเจ้าของกิจการเอง
ทั้งหมด หรือถือหุ้นร้อยละ 100 นั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการลงทุนของประเทศลาว 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม49 รัฐบาลบรูไนยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนมากนักเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลบรูไนพยายามส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม และมีความพยายามที่จะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากประเทศบรูไนมีธรรมชาติที่ 
อุดมสมบูรณ์ ตามข้อผูกพันชุดที่ 8 นั้น ประเทศบรูไนเปิดเสรีเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก ให้นักลงทุนชาติ
อาเซียนลงทุนในธุรกิจโรงแรม (CPC 64110) โดยการลงทุนต้องเป็นการร่วมกันลงทุนกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลสัญชาติบรูไน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 70 
                                                           

48ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,  ดัชนีและคู่ มือการลงทุนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สถาบันศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 
2556 จาก http://www.boi.go.th/upload/Lao_manual_93872.pdf; LAO PDR–SCHEDULE 
OF SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package of Commitments under ASEAN 
Framework Agreement on Services (HORIZONTAL COMMITMENTS AND TOURISM 
AND TRAVEL RELATED SERVICES), Retrieved June 13, 2013 from http://investasean. 
asean.org 

49การเตรียมความพร้อมของบรูไนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , ค้นวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2556 จาก http://www.jpp.moi.go.th/media/files/paper_from_Brunei.pdf; BRUNEI–
SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package of Commitments 
under ASEAN Framework Agreement on Services (HORIZONTAL COMMITMENTS 
AND TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES), Retrieved June 13, 2013 from 
http://investasean.asean.org 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย50 รัฐบาลอินโดนีเซียได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศส่งเสริมการลงทุนภายใต้
แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย โดยประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่
ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 17,500 เกาะจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย 
ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีอย่างเกาะบาหลี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ อีกทั้งประชากรมีหลากหลาย  
เชื้อชาติ ท าให้มีความแตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหารซึ่งช่วยดึงดูด
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างดี การเปิดเสรีการค้าและบริการในการประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามข้อผูกพันชุดที่ 8 นั้น ประเทศอินโดนีเซีย ได้เปิดเสรีเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก ให้นักลงทุนชาติ
อาเซียนลงทุนดังนี้ ในธุรกิจโรงแรม (CPC 64110) ที่มีระดับตั้งแต่ 3 ถึง 5 ดาวนั้น ในภาคตะวันออก
ของประเทศอินโดนีเซีย เมือง Kalimantan, Bengkulu, Jambi, Sulawesi และในภูมิภาคทางทิศ
ตะวันออกของ Nusa Tenggara การลงทุนต้องเป็นการร่วมกันลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใน
รูปแบบบริษัทจ ากัดสัญชาติอินโดนีเซีย โดยสามารถมีสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติได้ร้อยละ 
ร้อย แต่ถ้าเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมในระดับ 3 ถึง 5 ดาว ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศอินโดนีเซีย 
นอกจากที่กล่าวมา สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 70 ในธุรกิจโรงแรม ระดับ
ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ดาว 

การลงทุนในโรงแรมที่มีระดับตั้งแต่ 1 ถึง 2 ดาวนั้น เปิดเสรีให้ลงทุนในบางส่วนของภาค
ตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย Sulawesi, Papua, Moluccas, Nusa Tenggara การลงทุนใน
โรงแรมที่มีระดับตั้งแต่ 1 ถึง 2 ดาว ต้องเป็นการร่วมกันลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในรูปแบบ
บริษัทจ ากัดสัญชาติอินโดนีเซีย สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 70 ในธุรกิจ
โรงแรมระดับตั้งแต่ 1 ถึง 2 ดาวดังกล่าว ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ไม่มีการเปิดเสรีให้
ลงทุน 

อินโดนีเซีย ยังได้เปิดเสรีเกี่ยวกับธุรกิจที่พักที่ติดถนนใหญ่ หรือทางด่วน แต่มีการบริการที่
น้อยกว่าโรงแรม (CPC 64120) โดยเปิดเสรีให้ลงทุนในบางส่วนของภาคตะวันออกของประเทศ
อินโดนีเซีย Sulawesi, Papua, Moluccas, Nusa Tenggara นักลงทุนชาติอาเซียน สามารถลงทุน
ในธุรกิจดังกล่าวได้ โดยต้องเป็นการร่วมกันลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจ ากัด
สัญชาติอินโดนีเซีย โดยได้รับการอนุญาตเป็นการประกอบธุรกิจประเภท SME จากประเทศ
อินโดนีเซีย สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 70 เช่นกัน และธุรกิจที่พักขนาดเล็ก 
                                                           

50ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องในอินโดนีเซียกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย ,  
ค้นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/43356.pdf;  
INDONESIA–SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package of 
Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services (HORIZONTAL 
COMMITMENTS AND TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES) Retrieved June 
13, 2013 from http://investasean.asean.org 
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Letting services of furnished accommodations (CPC 64193)51 ที่ให้บริการห้องพัก ให้บริการ
บ้านเช่า บ้านพัก กระท่อม ห้องส่วนตัว เป็นต้น โดยเปิดเสรีให้ลงทุนในบางส่วนของภาคตะวันออก
ของประเทศอินโดนีเซีย Sulawesi, Papua, Moluccas, Nusa Tenggara นักลงทุนชาติอาเซียน 
สามารถลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ โดยต้องเป็นการร่วมกันลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในรูปแบบ
บริษัทจ ากัดสัญชาติอินโดนีเซีย สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49 

มาเลเซีย52 ถือว่าธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักที่รัฐบาลมาเลเซียให้
ความส าคัญเนื่องจากเป็นรายได้ที่ส าคัญของประเทศ ปัจจุบันมาเลเซียประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับภาคการท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง สะท้อนได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในมาเลเซียในปี 2555 มาก
เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยข้อผูกพันชุดที่ 8 นั้น ประเทศมาเลเซีย ได้เปิดเสรีเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก ให้
นักลงทุนชาติอาเซียนลงทุนดังนี้ ในธุรกิจโรงแรม (CPC 64110), ธุรกิจที่พักที่ติดถนนใหญ่ หรือทาง
ด่วน แต่มีการบริการที่น้อยกว่าโรงแรม (CPC 64120), ธุรกิจที่พักขนาดเล็ก Letting Services of 
Furnished Accommodations (CPC 64193) เปิดให้ลงทุนในกิจการโรงแรมที่มีระดับตั้งแต่ 4 ถึง 5 
ดาวเท่านั้น โดยต้องเป็นการร่วมกันลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจ ากัดสัญชาติ
มาเลเซีย สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 70 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์53 เป็นประเทศที่มีนักลงทุนสนใจมาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับแรกใน
อาเซียน โดยธุรกิจที่ชาวต่างชาตินิยมเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์มากที่สุด คือ ธุรกิจสาขาการเงินและการ
ประกันภัย ธุรกิจสาขาการผลิต และธุรกิจสาขาการก่อสร้าง ในด้านการลงทุน สิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีความโดดเด่น โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนต่างประเทศเท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ โดย
สามารถลงทุนได้ ไม่จ ากัด ยกเว้นเพียงสาขาการกระจายเสียง การจัดสรรคลื่นความถี่และกิจการด้าน
หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติยังสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน
                                                           

51United Nations Statistics Division, op cit.; Lodging and related services 
provided by rooming houses, boarding houses, cabins, private apartments and homes 
and similar lodging facilities. Most of these units provide only lodging, although some 
may incude food serving services. 

52ธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซีย ศักยภาพที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม, ค้นวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/43469.pdf; MALAYSIA – 
SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS For the 8th Package of Commitments 
under ASEAN Framework Agreement on Services (HORIZONTAL COMMITMENTS 
AND TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES), Retrieved June 13, 2013 from 
http://investasean.asean.org 

53ท าไมสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับแรกของโลก, ค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
จาก http://www.thai-aec.com/522#ixzz2a5nvfF4n 
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สิงคโปร์ได้อีกด้วย รวมทั้งนโยบายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของสิงคโปร์ มีความชัดเจน แน่นอน 
การเมืองมีความมั่นคงและประชากรเป็นแรงงานที่มีฝีมือ และจากการพิจารณาหลายๆ ปัจจัย ทั้ งใน
ด้านแรงงาน การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ท าให้สิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลก
เกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนในด้านต่างๆ  
 จะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศนั้นได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนหรือ มาตรการปกป้องการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละประเทศ ในส่วนของประเทศ
ไทยนั้น โรงแรมบางแห่งมีมาตรฐานสูงสามารถแข่งขันกับโรงแรมระดับโลกได้ แต่ก็ยังมีความแตกต่าง
กันในด้านคุณภาพการบริการกับโรงแรมขนาดเล็ก โดยขณะที่โรงแรมขนาดใหญ่ได้รับความยอมรับ 
แต่ในทางกลับกันโรงแรมขนาดเล็กยังมีการร้องเรียนเรื่องคุณภาพบริการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การไม่มีการจัดอันดับมาตรฐานโรงแรมอย่างเป็นระบบ จึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวเป็นต้น 



 
บทท่ี 3 

 
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจโรงแรม 

 
3.1  กฎหมายการการประกอบธุรกิจที่พักในต่างประเทศ  

  
ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น ประเทศต่ำงๆ ในอำเซียนได้มีขั้นตอนและกำรออก

กฎระเบียบที่แตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับ สภำพภูมิประเทศ ระบบกฎหมำย ตลอดจนเสรีภำพในกำร
ประกอบธุรกิจ และปัจจัยต่ำงๆ ภำยในของแต่ละประเทศ เป็นต้น 
  

3.1.1  กฎหมายการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศสิงคโปร์54 
3.1.1.1  บททั่วไป 
กำรประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ ต้องปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติ

โรงแรม ค.ศ.1956 แก้ไขใหม่ปี ค.ศ.1999 ซึ่งนิยำมค ำว่ำ “โรงแรม”55 ให้หมำยรวมถึงห้องพัก 
(Boarding-House, Lodging-House, Guest-House) และอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ ที่ไม่ได้เป็น
ของรัฐบำลและมีห้องไม่ต่ ำกว่ำ 4 ห้อง โดยใช้เป็นที่พักให้แก่บุคคลใดๆ โดยมีค่ำตอบแทนและมีกำร
บริกำรให้ ส่วนกำรควบคุมกำรประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศสิงคโปร์นั้น เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรออกใบอนุญำตส ำหรับโรงแรม (Hotel Licensing Board)56 

3.1.1.2  กำรจดทะเบียนโรงแรม 
อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดที่จะใช้เป็นโรงแรม จะต้องเป็นอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ได้

จดทะเบียนไว้กับคณะกรรมกำร โดยต้องยื่นขอจดทะเบียนตำมแบบที่ก ำหนด เมื่อคณะกรรมกำรได้
ท ำกำรตรวจสอบอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำ จ ำเป็นและสมควรแล้ว และผู้ขอได้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมก ำหนด คณะกรรมกำรจะออกหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนให้ผู้ขอไว้ก็ได้ หรือ
                                                           

54Singapore Hotel Act (Chapter 127) Revised Edition 1999, Retrieved July 
23, 2013 from http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p 

55ibid., Section 2.; “hotel” includes a boarding-house, lodging-house, guest-
house and any building or premises not being a public institution and containing not 
less than 4 rooms or cubicles in which persons are harboured or lodged for hire or 
reward of any kind and where any domestic service is provided by the owner, lessee, 
tenant, occupier or manager for the person so harboured or lodged 

56ibid., Section 3. 
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คณะกรรมกำรอำจใช้ดุลพินิจในอันที่จะปฏิเสธไม่รับอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดๆก็ได้ โดยไม่ต้องให้
เหตุผลในกำรไม่จดทะเบียนดั่งกล่ำว57 คณะกรรมกำรจะไม่ออกหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนให้เว้น
แต่คณะกรรมกำรจะพอใจว่ำ58 

(ก)  ไม่มีกำรใช้อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น ในลักษณะเป็นสถำนที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง 
(ข)  อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ขอจดทะเบียนมีโครงสร้ำงที่เหมำะสมจะใช้เป็นโรงแรม 
(ค)  มีสุขลักษณะและอนำมัยที่ถูกต้อง 
(ง)  ที่ตั้ง ของอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเหมำะสมเพ่ือวัตถุที่จะใช้เป็นโรงแรม 
(จ)  ที่พักจัดไว้ได้มำตรฐำนสูงพอเพียงกับชั้นของโรงแรมที่ผู้ขอประสงค์จะจดเป็น

อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น 
3.1.1.3  กำรบริหำรธุรกิจโรงแรม 
บุคคลใดที่จะเป็นผู้บริหำรหรือจัดกำรโรงแรมได้นั้น จะต้องเป็นผู้ถือใบอนุญำตที่

คณะกรรมกำรออกให้ส ำหรับอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในกำรออกใบอนุญำต
คณะกรรมกำรจะก ำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ในใบอนุญำตด้วยก็ได้ โดยใบอนุญำตนี้จะออกให้หลังวันที่ 1 
มกรำคม และสิ้นอำยุในวันที่ 31 ธันวำคม ของปีนั้น กำรขอใบอนุญำตนั้นผู้ขอต้องมีหลักฐำนที่
ครบถ้วนและมีประวัติควำมประพฤติที่ดี และเป็นผู้ที่เหมำะสมที่จะเป็นผู้บริหำรหรือผู้จัดกำรโรงแรม 
คณะกรรมกำรมีดุลพินิจที่จะออกใบอนุญำตหรือต่ออำยุใบอนุญำต หรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใน
กำรปฏิเสธดังกล่ำว59  

3.1.1.4  กำรพักใช้และเพิกถอนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม
  และใบอนุญำตผู้บริหำรจัดกำรโรงแรม60 

คณะกรรมกำรฯ อำจสั่ งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
(Certificate of Registration of the Hotel) และใบอนุญำต (Licence Granted to the Hotel-
Keeper) ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก)  เมื่อควำมปรำกฏแก่คณะกรรมกำรฯ ว่ำได้มีกำรใช้โรงแรมนั้นในลักษณะที่ไม่
ถูกต้องเหมำะสมหรือไม่เป็นที่น่ำผิดหวัง คณะกรรมกำรฯ สำมำรถเพิกถอนหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนโรงแรมหรือเพิกถอนใบอนุญำตบริหำรจัดกำรโรงแรมได้ หรือทั้งสองใบ ที่ออกให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมนั้น 

(ข)  เมื่อมีควำมปรำกฏแก่คณะกรรมกำรฯ ว่ำโรงแรมใดอยู่ในสภำพที่สกปรกไม่
ถูกต้องตำมสุขลักษณะและอนำมัย คณะกรรมกำรฯอำจมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

                                                           
57ibid., Section 5. 
58ibid., Section 6. 
59ibid., Section 7. 
60ibid., Section 8. 
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ดังกล่ำว ก ำหนดให้ท ำกำรแก้ไขปรับปรุงภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง โดยจะต้องไม่
น้อยกว่ำ 1 เดือน 

(ค)  ถ้ำผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมไม่ด ำเนินกำรแก้ไขจนเป็นที่น่ำพอใจของ คณะ
กรรมกำรฯ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด คณะกรรมกำรฯอำจสั่งพักใบรับรองกำรจดทะเบียนโรงแรม
ดังกล่ำว เป็นระยะเวลำตำมแต่เห็นสมควร และอำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมนั้นได ้

(ง)  ค ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน และหรือใบอนุญำตตำม
ข้อ (ก),(ค) นั้นให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก ำหนด 10 วัน นับแต่วันที่มีค ำสั่ง  

(จ)  กำรอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำว ต้องอุทธรณ์ภำยใน 10 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่ง และ
ค ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนไม่มีผลใช้บังคับจนกว่ำรัฐมนตรีจะได้วินิจฉัยอุทธรณ์ ยืนยันค ำสั่งให้พักใช้หรือ
เพิกถอน 

3.1.1.5  กำรยกเลิกใบอนุญำตหรือกำรจดทะเบียนที่ท ำผิดศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน61 

(ก)  ถ้ำผู้บริหำรโรงแรมถูกพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดภำยใต้หมวด 10 ของ  
กฎบัตรสตรี (Part XI Women’s Charter)62 ให้คณะกรรมกำรฯ สั่งเพิกถอนหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียน และใบอนุญำตบริหำรจัดกำรโรงแรม ของโรงแรมที่ได้มีกำรกระท ำควำมผิดนั้น 

(ข)  และยกเลิกใบรับรองกำรลงทะเบียนของโรงแรมใดๆ ในแง่ของกำรก่อให้เกิดกำร
กระท ำผิดกฎหมำยต่ำงๆ 

3.1.1.6  กรณีโรงแรมที่ไม่ได้รักษำมำตรฐำน63 
กรณีปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำโรงแรมไม่ได้คงหรือรักษำกำรจัดกำรในลักษณะที่

เป็นไปตำมมำตรฐำนของโรงแรมในขณะที่มีกำรจดทะเบียน คณะกรรมกำรอำจลบชื่อโรงแรมดังกล่ำว
ออกจำกมำตรฐำนเดิมที่โรงแรมได้ขอจดทะเบียนไว้ และจัดมำตรฐำนโรงแรมตำมควำมเป็นจริง 

3.1.1.7  สิทธิในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งคณะกรรมกำรฯ64 
บุคคลใดที่ไม่พอใจค ำสั่งของคณะกรรมกำรฯ ในกรณีที่ 1) คณะกรรมกำรฯ ปฏิเสธไม่

ยอมจดทะเบียนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ เป็นโรงแรม 2) ปฏิเสธไม่ยอมออกหรือต่ออำยุใบอนุญำต 
3) รวมทั้งค ำสั่งของคณะกรรมกำรฯ ที่ให้พักใช้หรือเพิกถอน ใบอนุญำตหรือใบรับรองกำรจดทะเบียน 
สำมำรถยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภำยใน 10 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมกำรฯ  มีค ำสั่งค ำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

                                                           
61ibid., Section 9. 
62Singapore Women’s Charter (Chapter 353) Revised Edition 2009, Retrieved 

July 23, 2013 from http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1692/women's%20charter.pdf 
63Singapore hotel act (Chapter 127) Revised Edition 1999, op. cit., Section 10. 
64ibid., Section 11. 
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3.1.1.8  กำรยกเว้น65 
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่บริเวณใดๆหรือชั้นในอำคำรสถำนที่

ใดๆ ทีไ่ด้รับกำรยกเว้นตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
3.1.1.9  หลักกำรสันนิษฐำนตำมพระรำชบัญญัตินี้66 
ภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีกำรฟ้องร้องต่อศำลให้สันนิษฐำนว่ำอำคำรหรือ

สิ่งปลูกสร้ำงใดๆ ที่มีกำรให้เช่ำหรือให้เช่ำช่วงหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของห้อง เป็นระยะเวลำน้อยกว่ำ
หนึ่งสัปดำห์เป็นโรงแรม และบุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ดูแลหรือจัดกำรอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น หรือ 
ท ำหน้ำที่เสมือนดูแลอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น เป็นผู้ครอบครองอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น จนกว่ำ
จะสำมำรถพิสูจน์ได้เป็นอย่ำงอ่ืน 

3.1.1.10  อ ำนำจในกำรเข้ำไปตรวจสอบโรงแรม67 
กำรเข้ำไปตรวจสอบโรงแรมนั้น ผู้ที่มีอ ำนำจในกำรเข้ำไปตรวจสอบจะต้องเป็น 

“คณะกรรมกำรฯ” ซึ่งหมำยถึงคณะกรรมกำรออกใบอนุญำตจัดตั้งโรงแรม โดยให้จัดตั้งคณะกรรมกำร
ออกใบอนุญำตโรงแรมและประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอ่ืนๆ อีกสี่ท่ำน โดยได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประธำนหรือสมำชิกใดๆ ของคณะกรรมกำรฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบอ ำนำจเป็นหนังสือ โดยถูกต้องจำกประธำน ภำยใต้กฎระเบียบ จะสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบใน
เวลำใดก็ได้ หำกมีเหตุอันควรสงสัยว่ำอำคำรดังกล่ำวได้ประกอบธุรกิจโรงแรม ถูกต้องตำมระเบียบ
ปฏิบัติหรือไม่ โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

กำรที่ปฏิเสธที่จะให้ประธำนหรือสมำชิกใดๆ ของคณะกรรมกำรหรือบุคคลดังกล่ำว
เพ่ือเข้ำไปตรวจสอบโรงแรมหรือสถำนที่ใดๆ ดังกล่ำวหรือขัดขวำงกำรเข้ำมำตรวจสอบหรือในทำง 
ใดๆ ที่จะต้องมีควำมผิดในกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

3.1.1.11  ควำมผิด68  
กำรกระท ำต่อไปนี้ให้ถือเป็นควำมผิด 
(ก)  ผู้ใดซึ่งท ำกำรบริหำรหรือจัดกำรอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ ในลักษณะเป็น

โรงแรม โดยไม่มีใบอนุญำต 
(ข) ผู้ใดซึ่งเป็นเจ้ำของ หรือครอบครองอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบ โดยไม่มีใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ และอนุญำตให้ใช้สถำนที่อ่ืนเป็นโรงแรม 
(ค) ผู้ใดที่บริหำรจัดกำรโรงแรมใดๆ โดยไม่มีใบอนุญำตที่ถูกต้อง 

                                                           
65ibid., Section 12. 
66ibid., Section 14. 
67ibid., Section 15. 
68ibid., Section 16. 
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(ง) ผู้ใดเป็นเจ้ำของหรือครอบครองอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งมีใบอนุญำต แล้ว
อนุญำตให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่มีใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ประกอบกิจกำรนั้น 

(จ) ผู้จัดกำรโรงแรมใดๆ ไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนเงื่อนไขใด ๆ ที่ก ำหนดไว้ใน
ใบอนุญำต 

(ฉ) ผู้ใดซึ่งให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือแสดงหรือใช้เอกสำรที่มีข้อควำมซึ่งตนรู้อยู่แล้ว
ว่ำเป็นเท็จ เพ่ือให้ได้มำซึ่งหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหรือใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือของผู้อื่น 

(ช) ผู้กระท ำควำมผิดอันในอันหนึ่งข้ำงต้น ถ้ำเป็นควำมผิดครั้งแรกมีโทษปรับไม่เกิน 
2,000 เหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์69 ถ้ำเป็นควำมผิดครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆ ไป ต้องระวำงโทษปรับหรือ
จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ ำท้ังปรับ  

(ซ) นอกจำกโทษดังกล่ำว ศำลยังอำจมีอ ำนำจในกำรสั่งพักใช้หนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนหรือเพิกถอนใบอนุญำต ที่ออกให้ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

3.1.1.12  กำรควบคุมอำคำรและกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย  โดยปัจจัยใน

ควำมส ำเร็จดังกล่ำว เกิดจำกกำรจัดกำรพ้ืนที่และกำรพัฒนำเมืองโดยใช้แผนแม่บทเป็นนโยบำยหลัก
ในกำรบริหำร ซึ่งได้น ำข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กับกำรบังคับใช้กฎหมำยผังเมืองอย่ำงเข้มงวด 
อันเป็นกลไกในกำรปฏิบัติตำมแผนแม่บท พ.ศ.2551 (Master Plan 2008) และเป็นปัจจัยส ำคัญใน
กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยของประเทศสิงคโปร์ให้ประสบผล โดยกฎหมำยกำรวำงแผนตำมแผนแม่บทฉบับ
ปี พ.ศ.2551 (Master Plan 2008) ได้ระบุเขตกำรพัฒนำ (Zoning) เป็นเขตที่ใช้อยู่อำศัยแต่เพียง
อย่ำงเดียว กับเป็นเขตทีอ่ยู่อำศัยแบบผสมผสำนกับกิจกรรมกำรใช้ทีดินในแบบต่ำงๆ70  

โดยเขตที่อยู่อำศัยเพียงอย่ำงเดียวเช่น 1) แฟลต 2) คอนโดมิเนียม 3) ทำวเฮ้ำส์ 
4) บ้ำนแถว 5) บ้ำนแฝด 6) บ้ำนเดี่ยว 7) บังกะโล (Strata-Landed Housing) 8) บ้ำนพักส ำหรับ 
ผู้เกษียร 9) เซอร์วิสอพำร์ตเม้นท์ 10) หอพัก 

เขตท่ีอยู่อำศัยผสมกับเขตใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอืน่ๆ71 เช่น 

                                                           
69ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 1 เหรียญ สิงคโปร์ ประมาณ 24.58  บาท, ค้นวันที่ 23 

กรกฎำคม 2556 จำก http://www.bot.or.th/ 
70ฐำปนำ บุณยประวิตร, การใช้แนวคิดเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ในการ

วางแผนที่อยู่อาศัยในประเทศสิงคโปร์, บทคัดย่อ, ค้นวันที่  23 กรกฎำคม 2556 จำก http:// 
asiamuseum.co.th/upload/forum/singapore_smart_smoot_growth.pdf 

71Urban Redevelopment Authority, DC handbook Development Control 
Parameters For Non-Residential Development, MICRO CONSIDERATIONS, Figure 
3.1: Use Quantum Control under Different Land Use Zoning, Retrieved  July 23, 
2013 from http://www.ura.gov.sg/circulars/text/dcdnrhb_d0e4.htm 
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1.  เขตทีพั่กอำศัยร่วมกับอำคำรพำณิชกรรมชั้นเดียว เช่น แฟลตชั้นเดียว หรืออำคำร
ชั้นเดียว 

2.  เขตอำคำรพำณิชยกรรมร่วมกับที่พักอำศัย โดยเป็นกำรใช้อำคำรแบบผสมหรือ
โรงแรมกับห้ำงสรรพสินค้ำ 

3.  เขตโรงแรม ซ่ึงอนุญำตให้มีทีพั่กอำศัยในลักษณะกำรเช่ำทำงธุรกิจ 
4.  เขตสีขำว (White) ให้ใช้ผสมผสำนระหว่ำงอำคำรพำณิชยกรรม กับโรงแรมที่พัก

อำศัย ร่วมกับกิจกำรสนำมกีฬำหรือกำรนันทนำกำรต่ำงๆ รวมทั้งกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์แบบ
ผสมผสำนอ่ืน ๆ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 

5.  เขต Business Park-White เป็นเขตเพ่ือธุรกิจอ่ืนๆ ที่เป็นกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือ
กำรท ำงำน เช่น สวนธุรกิจ อุทยำนวิทยำศำสตร์และกำรวิจัย โดยรวมกับสถำนที่พัก 

6.  เขต Business 1 – White เป็นเขตอนุญำตให้มีกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์แบบ
ผสมผสำน เช่น กิจกำรกำรพัฒนำซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ กำรกระจำยกำรให้บริกำร กำรบรรจุ
อำหำรแห้ง โกดังที่ไม่ใช่กำรจัดเก็บสำรเคมี เป็นต้น โดยรวมกิจกรรมดังกล่ำวเข้ำกับที่พักอำศัย 

7.  เขต Business 2 – White เป็นเขตอนุญำตให้มีกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์แบบ
ผสมผสำน กิจกำรเทคโนโลยีชีวภำพ อู่ซ่อมรถ โรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ โกดังเก็บของ กิจกำรติดตั้ง
แก๊สเป็นต้น (ซึ่งแตกต่ำงกับข้อ 6) โดยรวมกิจกรรมดังกล่ำวเข้ำกับที่พักอำศัย 

8.  เขตกำรพักอำศัยแบบพิเศษ เป็นพืน้ ทีเ่ฉพำะส ำหรับผู้อยู่อำศัยที่ได้รับกำรส่งเสริม
เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินดังที่ได้แสดงข้ำงต้น เป็นลักษณะกำรกระจำยเขตที่อยู่อำศัย
เข้ำไปในเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืนๆ ท ำให้พิจำรณำได้ว่ำรัฐบำลสิงคโปร์มีควำมประสงค์ในกำร
จัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรผสมผสำนกำรใช้ที่ดินให้สำมำรถประกอบ
กิจกรรมได้อย่ำงหลำกหลำย ก่อให้เกิดผลดีด้ำนต่ำงๆ กับประเทศสิงคโปร์ในระยะยำว 

นอกจำกจะได้มีกำรก ำหนดโซนต่ำงๆ แล้ว องค์กำรพัฒนำเมืองของประเทศสิงคโปร์ 
(Urban Redevelopment Authority) ยังได้แบ่งรูปแบบของที่อยู่อำศัยอีกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) 
กลุ่มทีอยู่อำศัยที่มีบริเวณ (Landed Housing) ประกอบด้วย บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด อำคำร ตึกแถว 
หรืออำคำรกึ่งทำวเฮ้ำส์ และอำคำรทีมี่บริเวณประเภทต่ำงๆ เป็นต้น 2) กลุ่มอำคำรที่พักแนวสูง เช่น 
แฟลต คอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยกำรควบคุมกำรพัฒนำอำคำรที่อยู่อำศัยขึ้นอยู่กับสองปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยระดับมหภำค คือเป็นกำรพิจำรณำตำมพล็อตเรชั่น (Plot Ratio)72 และควำมสูงของอำคำร 
(Building Height) ส่วนปัจจัยระดับจุลภำคเป็นกำรพิจำรณำตำมประเภทและรูปทรงของอำคำรซึ่ ง 

                                                           
72Urban Redevelopment Authority, DC handbook The Planning Act Master 

Plan Written Statement 2008, Retrieved July 23, 2013 from http://www.ura.gov.sg/ 
uol/, Section 6; “Plot ration” คือ ค่ำก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำสูงสุดของควำมหนำแน่น ใน
อำณำเขตดังกล่ำว โดยผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยอำจก ำหนดค่ำดังกล่ำวจำกสภำวะโดยรอบ  
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จะพิจำรณำพร้อมๆ กับปัจจัยควำมหนำแน่นของพ้ืนที่ตำมข้อก ำหนด โดยปัจจัยดังกล่ำวนี้ต้อง
ค ำนึงถึงเขตของพ้ืนที่ (Zoning) กับมำตรกำรควบคุมพ้ืนที่พิเศษ ซ่ึง ได้แก่ แนวทำงกำรออกแบบ
อำคำร บล็อกถนน ควำมสูงของอำคำรและเขตกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ กำรก ำหนดระยะถอยร่นของอำคำร
หรือพ้ืนที่ว่ำงรอบอำคำร (Setback) มีกำรก ำหนดควำมกว้ำงของระยะผนังอำคำรถึงถนน (Road 
Buffer) และควำมกว้ำงแนวกั้นสีเขียว (Green Buffer) ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษำ
สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ทำงเดินด้ำนหน้ำอำคำร โดยระยะถอยร่น บัพเฟอร์ของถนนและแนวกั้น 
สีเขียว จะมีควำมกว้ำงเท่ำใดขึ้นอยู่กับติดกับถนนที่ถูกควบคุมเป็นพิเศษหรือไม่ 

อำคำรกำรประกอบธุรกิจโรงแรมนั้นนอกจำกจะถูกควบคุมโดยโซนต่ำงๆ ระยะถอยร่น 
บัพเฟอร์ของถนนและแนวกั้นสีเขียวแล้ว ยังต้องถูกควบคุม เรื่องควำมแออัดของอำคำร สูงสุดที่
อนุญำต GPR73 ตำมที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฉบับปี พ.ศ.2551 เช่น ที่ตั้งโรงแรมภำยในใจกลำงเมือง
และพ้ืนที่กำรวำงแผนออชำร์ด (Orchard Planning Area) อำจจะไม่สำมำรถที่จะสร้ำงขึ้นอย่ำง
หนำแน่นได้ ถ้ำมีสถำนที่มีขนำดใหญ่และใกล้กับที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน เป็นต้น 

กำรใช้พ้ืนที่นั้นโรงแรมส่วนใหญ่โรงแรมจะเป็นอำคำรพำณิชยกรรมแบบผสม ซึ่งกำร
ควบคุมกำรใช้พ้ืนที่ (Use Quantum) อย่ำงน้อยที่สุด 60 เปอร์เซ็น (60% Minimum of the Total 
Gloss Floor Area: GFA74) ของพ้ืนที่ทั้งหมดต้องเป็นห้องพัก ส่วนที่เหลือที่นั้น อำจจะเป็นร้ำนขำย
ของ ศูนย์กำรค้ำ หรือกิจกำรต่ำงๆ แต่ต้องไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นของพ้ืนที่ทั้งหมด  

เรื่องควำมสูงของอำคำรที่ใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมนั้นนั้นต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดซึ่งแตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นอยู่กับติดกับถนนที่ถูกควบคุมเป็นพิเศษหรือไม่ ส่วนควำม
กว้ำงระหว่ำงชั้นต่อชั้นของอำคำรโรงแรมนั้นถูกก ำหนดไวที่ 5 เมตร 

ระยะร่นของอำคำรกับระยะของอำคำรกับถนนนั้น ได้ถูกก ำหนดไว้แตกต่ำงกันโดย
ระยะพ้ืนที่ว่ำงรอบอำคำร (Setback คือ พ้ืนที่ระยะร่นระหว่ำงตัวอำคำรถึงแนวรั้ว) ขึ้นอยู่กับว่ำติดกับ
ถนนใด อยู่ในใจกลำงเมืองหรือพ้ืนนอกเมือง แต่โดยพ้ืนฐำนแล้วระยะร่นระหว่ำงอำคำรจะอยู่ที่  3 
เมตร ตำมภำพที่ 3.2 ส่วนระยะของอำคำรถึงแนวถนนนั้น (Road Buffer) ได้ถูกก ำหนดไว้โดย
แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับว่ำอำคำรที่ใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมนั้นใกล้ถนนเส้นใด ตัวอย่ำง เช่น หำก
อำคำรใกล้ทำงด่วนตำม Category 1 – Expressway (Figure 2.2) จะต้องมีระยะจำกแนวอำคำรถึง

                                                           
73Urban Redevelopment Authority, DC handbook Development Control 

Parameters For Non-Residential Development, Macro Considerations, Retrieved 
May 30, 2013 from http://www.ura.gov.sg/circulars/text/dcdnrhb_d0e4.htm, Section 4; 
“GPR” คือ ค่ำรวมของกำรใช้พ้ืนที่ใช้สอยอำคำร (Gloss Floor Area: GFA) หำรด้วยพ้ืนที่ดิน
โดยรวม (Gross Site Area) 

74Urban Redevelopment Authority, DC handbook Development Control 
Parameters For Non-Residential Development, MICRO CONSIDERATIONS. op. cit. 
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ถนน 15 เมตร (Road Buffer)  โดย 5 เมตร เป็นแนวกั้นสีเขียว (Green Buffer) เป็นโซนป้องกัน 
(Buffer Zone)75 

ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ก ำลังจะออกกฎหมำย Master Plan 2014 โดยมีหลักกำร
รองรับ ประชำกร และสนับสนุนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในอีก 5 ปี ข้ำงหน้ำ โดยมีแผนที่จะ 
มุ่งหมำยพัฒนำด้ำนที่ส ำคัญ 6 ด้ำนได้แก่ 1) Housing 2) Community 3) Economy 4) Transport 
5) Recreation 6) Identity โดยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ยืดหยุ่นเคียงคู่กับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และรองรับกำรเจริญเติบโตของประชำกรและเศรษฐกิจ และเพ่ือกำรเป็นประชำคมอำเซียน  

 

 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงจุดมุ่งหมำย 6 ด้ำน Master Plan 2014 (Singapore)76 

                                                           
75นันทิยำ ลำภสำธิต, พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone), Buffer Zone หมายถึง โซน

ป้องกันหรือเขตกันชนระหว่าง 2 พื้นที่ไม่ให้ได้ผลกระทบจากการใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยอาจปลูก
ต้น ไ ม้  เป็นต้น ,  ค้ นวันที่  23 กรกฎำคม 2556 จำก http://www.npc-se.co.th/npc_date/ 
npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=844 

76Urban Redevelopment Authority, Singapore Master Plan 2014, Retrieved 
July 23, 2013 from http://www.centroestero.org/FTP/Forum_Asia_MasterPlanSingapore-
Zulkiflee.pdf 
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ภาพที่ 3.2 แสดงกำรก ำหนดระยะร่นของอำคำร กับ ระยะระหว่ำงอำคำรกับถนน77 
 

3.1.1.13  กำรประกอบธุรกิจโรงแรมกับกำรควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม78 
ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมำยหลำยฉบับที่ก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครองดูและ

บ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติประเภทต่ำงๆ เช่น อำกำศ น้ ำ ดิน วัตถุอันตรำยและ
ทำงเสียง ดังจะเห็นได้จำกกฎหมำยต่ำงๆ เช่น Environment Pollution Control Act 1999, 

                                                           
77Urban Redevelopment Authority, DC handbook, Development Control 

Parameters For Non-Residential Development, MICRO CONSIDERATIONS, Figure 
3.1: Use Quantum Control under Different Land Use Zoning, op. cit. 

78ชนนันท์  ศรีทองสุข และคณะ, สิทธิที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา 56 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ค้นวันที่ 23 กรกฎำคม 2557 จำก www.lawreform.go.th/ 
lawreform/images/th/content/th/5/522.doc 
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Prevention of Pollution of the Sea Act 1991, National Environment Agency Act 2002, 
Sewage and Draining Act 1999, Factories Act 1973 ฯลฯ เป็นต้น โดยส ำหรับข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ใน Section 36 แห่ง Environment 
Pollution Control Act 1999 ได้ก ำหนดให้ Director-General of Environmental Protection 
มีอ ำนำจแจ้งให้ผู้ด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรที่อำจก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมหรือสร้ำงมลพิษให้
เกิดมำกยิ่งข้ึนท ำกำรศึกษำและจัดท ำแผนควบคุมกำรเกิดมลพิษและมำตรกำรอ่ืนที่จ ำเป็น (Study on 
pollution control) เพ่ือป้องกัน ลดและควบคุมปริมำณมลพิษที่อำจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจำก
กำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรดังกล่ำว โดยให้เสนอแผนกำรศึกษำดังกล่ำวต่อ Director-General 
เพ่ือขอควำมเห็นชอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดก่อนเริ่มด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำร 

3.1.1.14  Green Mark โครงกำรอำคำรเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
โครงกำร Green Mark ถูกใช้ครั้งแรกตำมหลักกำรประเมินกำรก่อสร้ำงอำคำรใน

สิงคโปร์ (Building and Construction Authority: BCA) ในปี พ.ศ. 2548 โดยต่อมำ BUILDING 
CONTROL ACT (CHAPTER 29) และก ำหนดให้อำคำรที่เดิมต้องมำตรฐำนขั้นต่ ำของ Green mark 
ด้วย ส่งผลให้ Green Mark ถูกใช้เป็นมำตรฐำนในกำรก่อสร้ำงอำคำร ซ่ึงหมำยควำมว่ำอำคำรใหม่ทุก
หลังในสิงคโปร์อย่ำงน้อยท่ีสุดก็จะต้องออกแบบและก่อสร้ำงตำมมำตรฐำน Green Mark อำคำรต่ำงๆ 
จะได้รับกำรประเมินเป็นค่ำดัชนีตำมเหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ว่ำถูกต้องตำมโครงสร้ำงงำนและกำรออกแบบ
เป็นไปตำมขั้นตอนกำรก่อสร้ำง โดยควำมมีประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนก็เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ 
ข้อหนึ่งที่น ำมำประกอบกำรพิจำรณำร่วมด้วย79 

Green Mark เป็นระบบกำรประเมินอำคำรเป็นคะแนน ส ำหรับส ำรวจอำคำรต่อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควำมมีประสิทธิภำพ โดยได้รับกำรรับรองและกำรสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (National Environment Agency Singapore) โดยมีกรอบที่ใช้
ครอบคลุมส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยรวมของอำคำรใหม่  เพ่ือส่งเสริมกำร
ปฏิบัติที่กำรออกแบบกำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินงำนอำคำรที่ยั่งยืน ซึ่งสำมำรถส่งเสริมกำรประหยัด
พลังงำน กำรประหยัดน้ ำ กำรรักษำสภำพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภำพ รวมทั้งกำรยอมรับของโครงกำร 
Green Mark ทีก่ว้ำงขวำงมำกขึน้ในโครงกำรสร้ำงอำคำรต่ำงๆ หรืออำคำรที่มีอยู่ เจ้ำของอำคำรและ
ผู้ประกอบกำรได้รับกำรสนับสนุนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็นอำคำรที่ยั่งยืน กำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ กเ็พ่ือลดผลกระทบของอำคำรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของผู้อยู่อำศัยในช่วงวงจรชีวิตของ
อำคำรทั้งหลัง โดยมีเกณฑ์กำรประเมินที่ส ำคัญและครอบคลุมดังต่อไปนี้ 1) ประสิทธิภำพกำรใช้

                                                           
79จักรฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์ และสิงห์ อินทรชูโต, เกณฑ์ประเมินอาคารที่ยั่งยืน: ความ

เห มือน  ความต่ าง  และความส าคัญที่ ให้ ต่ อสิ่ งแวดล้ อม ทรัพยากร  และพลั งงาน , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ค้นวันที่ 30 พฤษภำคม 2557 จำก 
http://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v10-1/01%20Chakkrit%20&%20Singh.pdf 
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พลังงำน 2) ประสิทธิภำพน้ ำ 3) กำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 4) คุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยใน 5) คุณสมบัติ
อ่ืนๆ และนวัตกรรมต่ำงๆ 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนในกำรประเมินโครงกำร Green Mark80
 

 
โดยโครงกำร Green Mark มีกฎหมำยรองรับดังนี้ ตำม Building Control Act 

Chapter 29, Building Control (Environmental Sustainability) Regulations 200881 ได้
ก ำหนดขอบเขตและรำยละเอียด ของอำคำรที่จะต้องท ำ Green Mark โดยอำคำรดังต่อไปนี้82 ในกำร
ขออนุญำตก่อสร้ำง และแผนกำรก่อสร้ำงส่งไปยังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ
กำรวำงแผน (Planning Act Cap 232) ตั้งแต่วันที่ 15 เมษำยน 2008 เป็นต้นไป 

(ก) กำรก่อสร้ำงอำคำรที่มีพ้ืนที่ใช้สอยขั้นต้น (GFA) อยู่ที่ 2,000 ตำรำงเมตร หรือ
มำกกว่ำ 

                                                           
80Building and Construction Authority, BCA Green Mark Certification  

Standard for New Buildings, Retrieved July 23, 2013 from http://www.bca.gov.sg/ 
Envsuslegislation/others/GM_Certification_Std2010.pdf 

81Building and Construction Authority, Building Control Act Chapter 29, 
Building Control (Environmental Sustainability) Regulations 2008, Retrieved July 
23, 2013 from http://www.bca.gov.sg/BuildingControlAct/others/building_control_env 
_sus_regulations.pdf 

82ibid., Section 3. 

http://www.bca.gov.sg/BuildingControlAct/others/building_control_env_sus_regulations.pdf
http://www.bca.gov.sg/Envsuslegislation/others/
http://www.bca.gov.sg/Envsuslegislation/others/
http://www.bca.gov.sg/BuildingControlAct/others/building_control_env_sus_regulations.pdf
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(ข) กำรก่อสร้ำงอำคำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ใช้สอยขั้นต้น (GFA) ของ
อำคำรที่มีอยู่ 2,000 ตำรำงเมตรหรือมำกกว่ำ 

(ค) กำรก่อสร้ำงอำคำรที่เก่ียวข้องกับอำคำรที่มีอยู่เดิมซึ่งจะมีพ้ืนที่รวม 2,000 ตำรำง
เมตรหรือมำกกว่ำ 

แต่อย่ำงไรก็กฎระเบียบเหล่ำนี้จะต้องไม่น ำไปใช้กับกำรก่อสร้ำงใดๆ ซึ่งประกอบด้วย
กำรซ่อมแซมหรือกำรปรับเปลี่ยนอำคำรที่มีอยู่ เดิม เว้นเสียแต่ว่ำกำรสร้ำงดังกล่ำวนั้นเกี่ยวข้องกับ
บทบัญญัตินี้ ในกำรขยำยหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของอำคำรและบริกำรในอำคำรหรือในกำร
เชื่อมต่อกับอำคำรที่มีอยู่เดิม 

โดยอำคำรดังกล่ำวจะต้องได้คะแนนขั้นต่ ำตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้คะแนนในกำร
ประเมินอำคำรต่ำงๆ โดยอำคำรที่เป็นที่อยู่อำศัย (Residential) รวมทั้งอำคำรที่ไม่ได้เป็นที่อยู่อำศัย 
(Non-Residetial) ต้องได้คะแนนกำรประเมินขั้นอยู่ที่  50 คะแนนกำรประเมิน83 คนที่ฝ่ำฝืนกำร
ปฏิบัติหรือไม่เข้ำรับกำรประเมิน ตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวนี้ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน  1 หมื่น
เหรียญสิงคโปร์84 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 แสดงคะแนนที่ส่งผลต่อกำรจัดล ำดับ Green Mark85 

                                                           
83Ibid., Section 4. 
84Ibid., Section 10. 
85Building and Construction Authority, BCA Green Mark Certification Stadard 

for New Buildings, op. cit. 
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ภาพที่ 3.5 แสดงเกณฑ์กำรพิจำรณำของ Green Mark ของ Non-Residential86 

                                                           
86

 BCA Green Mark for New Non-Residential Buildings (Version NRB/4.1), 
Retrieved July 23, 2013 from http://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/gm_nonresi_ 
v4.1_rev.pdf 
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ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ ประกำศกฎหมำย ของ Building Control ACT (Chapter 
29) ฉบับใหม่ใน PART IIIB Environmental Sustainability Measures for Existing Buildings87 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 ซึ่งบังคับให้อำคำรที่มีอยู่เดิมต้องผ่ำนหลักเกณฑ์ขั้น
ต่ ำสุดของโครงกำร Green Mark ด้วยเช่นกัน ท ำให้ปัจจุบันนี้อำคำรทุกอำคำรของสิงคโปร์ต้องผ่ำน
หลักเกณฑ์ขั้นต่ ำของโครงกำรดังกล่ำว  

จะเห็นได้ว่ำประเทศสิงคโปร์ ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ใช้สอยพ้ืนที่ไว้อย่ำงเคร่งครัด 
เนื่องด้วยสภำพภูมิประเทศของประเทศสิงคโปร์มีขนำดเล็ก สิงคโปร์จึงต้องผนวกที่อยู่กำรอำศัยกับ
กำรประกอบธุรกิจเข้ำด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้พ้ืนที่อย่ำงคุ้มค่ำ กำรด ำเนินกิจกำรโรงแรมใน
ประเทศสิงคโปร์จึงต้องด ำเนินกำรตำมกำรแบ่งโซนและกำรควบคุมอำคำรอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งมี
ข้อก ำหนดที่มำกและซับซ้อน ดังที่กล่ำวมำ 
 

3.1.2  กฎหมายการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศมาเลเซีย88 
3.1.2.1  บททั่วไป 
กำรประกอบธุรกิจโรงแรมในกรุงกัวลำลัมเปอร์ประเทศมำเลเซีย ต้องประปฏิบัติตำม 

พระรำชบัญญัติโรงแรมของกรุงกัวลำลัมเปอร์ประเทศมำเลเซีย ค.ศ.2003 ซึ่งนิยำมค ำว่ำ “โรงแรม”89 

                                                           
87Building and Construction Authority, Building Control ACT (Chapter 29) 

PART IIIB Environmental Sustainability Measures for Existing Buildings, Retrieved  
December 14, 2014 from http://www.bca.gov.sg/EnvSusLegislation/others/Building_ 
Control_ESMEB_Regulations_2013.pdf 

88Attorney General’s Chambers of Malaysia, LAWS OF MALAYSIA Act 626 
HOTELS (FEDERAL TERRITORY OF KUALA LUMPUR) ACT 2003, Retrieved August 16, 
2012 From http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2013/Act%20626.pdf 

89ibid., Section 2 “hotel” means any premises where—  
(a) persons are harboured or lodged for hire or reward of any kind; and  
(b) rooms are furnished by the owner, lessee, principal tenant,occupier or 

manager of such premises for the domestic use of the persons so harboured or 
lodged, but does not include—  

 (aa) any premises on which the activities mentioned in paragraphs (a) 
and (b) are being carried on by or on behalf of the Federal Government or the 
Government of any State or any statutory body established by any written law;  

 (bb) any private healthcare facility, child care centre or care centre the 
establishment or operation of which is controlled or regulated under any other 
written law;  
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หมำยถึง สถำนที่พักพิงหรือหรือที่พ ำนัก (Harboured or Lodged) ที่เจ้ำของให้เช่ำ หรือได้รับ
ผลตอบแทนใดๆ และ ห้องและเฟอร์นิเจอร์เป็นของผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำช่วงผู้ถือครองตำมกฎหมำย  
ผู้ครอบครองหรือจัดกำร ของอำคำรดังกล่ำวเพ่ือให้คนใช้พักพิงหรือหรือที่พ ำนักภำยในประเทศ  

แต่ไม่รวมถึง 1) สถำนที่พักพิงหรือหรือท่ีพ ำนักดังกล่ำว ที่ด ำเนินกำรโดยรัฐบำลกลำง
หรือรัฐบำลใดๆตำมกฎหมำยอ่ืน 2) สถำนที่ส ำหรับดูแลสุขภำพ สถำนที่ส ำหรับดูแลเด็ก สถำนที่
ส ำหรับดูแลคนสูงอำยุ ของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยหมำย หรือด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย หรือ
ควบคุมโดยกฎหมำยอ่ืน 3) หอพักหรือสถำบันกำรศึกษำของเอกชน ควบคุมภำยใต้ข้อบังคับอื่น  
4) สถำนที่ใดๆท่ีได้รับกำรยกเว้น ส ำหรับผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ 

3.1.2.2  ใบอนุญำต 
 1)  ข้อห้ำม90 
 ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น ห้ำมไม่ให้ผู้ใดด ำเนินกิจกำรโรงแรมเว้นแต่ได้รับ

ใบอนุญำต จำกคณะกรรมำธิกำรที่รับผิดชอบในส่วนของโรงแรม ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
และห้ำมไม่ให้ผู้ใดบริหำรจัดกำรโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญำต บุคคลที่ฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน  
1 แสนริงกิต91 หรือโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ในกรณีที่ยังมีฝ่ำฝืนกฎหมำยอย่ำง
ต่อเนื่อง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 1 พันริงกิต ในแต่ละวันที่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยนั้น กำรสันนิษฐำน
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ (ก) คนที่เป็นผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำช่วง ผู้ถือครองตำมกฎหมำย ผู้ครอบครองหรือ
จัดกำร ของอำคำรดังกล่ำว ให้สันนิษฐำนว่ำใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่พิสูจน์ให้เห็นว่ำเป็นอย่ำง
อ่ืน (ข) ผู้ที่ในเวลำนั้นเป็นผู้จัดกำร หรือกำรควบคุมกำรจัดกำรทั้งหลำยในโรงแรม ให้ถือว่ำเป็น
ผู้จัดกำรโรงแรม เว้นเสียแต่ว่ำพิสูจน์ให้เห็นว่ำเป็นอย่ำงอ่ืน 

 2)  กำรขอและออกใบอนุญำต92 
 ในกำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม จะต้องท ำ เรื ่องไปยัง

คณะกรรมำธิกำรดังกล่ำว ในรูปแบบตำมที่ก ำหนด และจะต้องหลักฐำนที่แสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอมีรับ 

                                                           

 (cc) any hostel established by or on behalf of any private educational 
institution or private higher educational institution and controlled or regulated under 
any other written law; or  

 (dd) any premises let out on landlord and tenant basis; 
90ibid., Section 3. 
91ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 1 ริงกิต ประมาณ 9.76 บาท, ค้นวันที่ 23 กรกฎำคม 2556 

จำก http://www.bot.or.th/ 
92Attorney General’s Chambers of Malaysia, op. cit., Section 4; (1) An application 

for a licence - (a) shall be made in writing to the Commissioner in such form as he 
may determine; and , (b) be accompanied by evidence that the applicant has been 
registered under the Tourism Industry Act 1992 Section 7, 8 [Act 482]. 
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กำรจดทะเบียนภำยใต้พระรำชบัญญัติอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (Tourism Industry Act 1992 
Act 482) โดยกำรขอใบอนุญำตนี้ผู้ขอจะต้องช ำค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนด โดยคณะกรรมำธิกำรมี
ดุลพินิจที่จะออกใบอนุญำตให้หรือไม่ก็ได้ กำรขอใบอนุญำตนี้อำจท ำภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำวหรือ
เงื่อนไขอ่ืนตำมที่คณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ 

 3)  ระยะเวลำและต่ออำยุใบอนุญำต93 
 ใบอนุญำตประกอบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น มีระยะเวลำตำมที่

คณะกรรมำธิกำรฯก ำหนด โดยคณะกรรมำธิกำรฯสำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรต่อใบอนุญำตให้หรือไม่ก็ได้ 
 4)  กำรขอใบอนุญำตชั่วครำว94 
 ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรขอรับใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรโรงแรม คณะกรรมำธิกำรอำจมีควำมเห็นชอบ ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรประกอบกิจกำรโรงแรมแล้ว และผู้ขออนุญำตมีควำมต้องกำร ที่จะขอ
ใบอนุญำตชั่วครำวในกำรประกอบกิจกำรโรงแรมแทนก่อน ก็ให้คณะกรรมำธิกำฯ ออกใบอนุญำต
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ขอ โดยใบอนุญำตชั่วครำวมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน และต้องเสียค่ำธรรมเนียมเป็นสองเท่ำ
ส ำหรับกำรออกใบอนุญำตชั่วครำวดังกล่ำว และถ้ำคณะกรรมำธิกำรปฏิเสธในกำรออกใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงแรม ก็จะส่งผลท ำให้ใบอนุญำตชั่วครำวดังกล่ำวสิ้นผลตำมไปด้วย 

 5)  บุคคลที่เป็นผู้จัดกำรโรงแรมที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย ต้องแสดงให้
เห็นซึ่งใบอนุญำตดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน ในสถำนที่ที่ได้รับอนุญำต (ในโรงแรม) ตลอดเวลำ และต้อง
แสดงใบอนุญำตดังกล่ำว ต่อคณะกรรมธิกำรฯ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจ 

 6)  กำรระงับหรือเพิกถอนใบอนุญำต95 
 หำกมีกำรละเมิด ฝ่ ำฝืน ใดๆ ในเงื่ อนไขหรือข้อจ ำกัดต่ ำ งๆ ตำม

พระรำชบัญญัตินี้ คณะกรรมำธิกำร อำจระงับหรือยกเลิกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้ 
เว้นเสียแต่ว่ำ บุคคลที่เป็นผู้จัดกำรโรงแรมที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย ได้รับโอกำสให้พิสูจน์ควำมผิด 
โดยคณะกรรมำธิกำรต้องพิจำรณำถึงควำมผิดนั้นเสียก่อน จะท ำกำรระงับใบอนุญำตทันทีเลยไม่ได้  
แล้วคณะกรรมำธิกำรฯจะต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำต ที่ถูกระงับใบอนุญำตทรำบถึงเหตุแห่งกำรเพิก
ถอนใบอนุญำตของผู้ประกอบกำร 

 7)  กำรอุทธรณ์96 
 บุคคลใดไม่เห็นด้วยกับค ำสั่งของคณะกรรมำธิกำรฯ ในกรณี (ก) ปฏิเสธกำร

ออกใบอนุญำตหรือต่อใบอนุญำต (ข) โดนเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญำต (ค) กำรก ำหนดภำษีหรือ
จ ำกัดเงื่อนไขต่ำงในกำรออกใบอนุญำต (ง) ถูกปรับตำมมำตรำ 9 ตำมกฎหมำยฉบับนี้ สำมำรถยื่น

                                                           
93ibid., Section 6. 
94ibid., Section 8. 
95ibid., Section 12. 
96ibid., Section 13. 
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อุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรี ได้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร ถึงกำรปฏิเสธหรือ
กำรก ำหนดเงื่อนไขดังกล่ำว ค ำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด  ในส่วนดังกล่ำวนี้จะไม่ใช้
บังคับแก่ใบอนุญำตชั่วครำว 

3.1.2.3  กำรตรวจสอบตำมกฎหมำย 
 1)  กำรเข้ำไปตรวจสอบ97 
 กำรเข้ำไปตรวจสอบโรงแรมนั้น จะต้องเป็น "คณะกรรมำธิกำร" ซึ่งหมำยถึง 

ข้ำรำชกำรของเมืองกัวลำลัมเปอร์ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำม Federal Capital Act 1960 โดยแบ่งเป็น
กำรเข้ำไปตรวจสอบโดยมีหมำยแจ้งขอเข้ำไปตรวจสอบสถำนที่ประกอบกิจกำรดังกล่ำว โดยมีเหตุอัน
สงสัยว่ำ ได้ด ำเนินกำรปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบของกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมหรือไม่ 
โดยมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบเอกสำร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีสงสัยว่ำจะมีข้อมูลที่เป็น
ควำมผิด กำรตรวจสอบหนังสือเอกสำรที่มีกำรลงนำมใดๆ เช่น บัตร จดหมำย ใบปลิว เป็นต้น และมี
อ ำนำจในกำรยึดเอกสำรดังกล่ำวไว้เพ่ือตรวจสอบได้ด้วย 

 ทั้งนี้รวมถึงกำรค้นหำบุคคลใดที่ได้กระท ำผิดกฎหมำยแล้วสงสัยว่ำหลบซ่อน
ตัวอยู่ในสถำนที่ดังกล่ำว โดยอำจยึดเอกสำร หนังสือบัญชีของบุคคลดังกล่ำวไว้เพ่ือตรวจสอบ โดย
เจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุมต้องจัดท ำรำยกำรของสิ่งของที่ยึด ทั้งนี้บุคคลใดก็ตำมที่พยำยำมจะท ำลำยเอกสำรที่
เกี่ยวข้องดังกล่ำว ให้ถือว่ำมีควำมผิดด้วย 

 หำกกำรเข้ำไปตรวจสอบโดยกำรขอหมำยแจ้งจะท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำไม่ทัน
กำรณ์ ก่อให้เกิดกำรหลบเลี่ยงหรือท ำลำยเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ คณะกรรมำธิกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
อ ำนำจใดๆ อำจเข้ำไปตรวจสอบสถำนที่ดังกล่ำวโดยไม่มีหมำยแจ้งก็ได้ โดยเสมือนว่ำคณะกรรมำธิกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจใดๆ มีอ ำนำจในกำรเข้ำไปตรวจสอบโดยมีหมำยแจ้ง 

 กำรค้นหรือตรวจสอบบุคคลดังกล่ำวนี้ ไม่ให้ใช้แก่เพศหญิง เว้นเสียแต่ว่ำกำร
ค้นหำหรือตรวจสอบดังกล่ำวจะกระท ำโดยเพศหญิง และต้องกระท ำกำรโดยเข้มงวดและเหมำะสม 

 2)  อ ำนำจในกำรระงับใบอนุญำต98 
 โดยปรำศจำกอคติ คณะกรรมำธิกำรมีอ ำนำจในกำรกำรระงับใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรโรงแรมหำกพิจำรณำได้ว่ำ มีกำรฝ่ำฝืนเงื่อนไขตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือกำรเปิด
กิจกำรโรงแรมดังกล่ำวเป็นกำรขัดต่ออนำมัยและศีลธรรม หรือเป็นกำรเปิดกิจกำรโรงแรมโดยไม่ได้
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมใบอนุญำต เมื่อมีกำรระงับให้แก้ไข ผู้ประกอบกิจกำรที่ได้อนุญำตตำม
กฎหมำยนั้นจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขกำรประกอบกิจกำรโรงแรมให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง หำกสิ้นสุด
ระยะเวลำแล้วไม่สำมำรถแก้ไขได้ ก็ให้เพิกถอนใบอนุญำตนั้นเสีย 

  
 

                                                           
97ibid., Section 15-17. 
98ibid., Section 18. 
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 3)  อ ำนำจในกำรจับกุมและยึด99 
 กรรมำธิกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจอำจจับกุมบุคคลใด โดยไม่มีหมำยค้นก็

ได้ ในกรณีที่ (ก) กรรมำธิกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจมีเหตุผลที่เชื่อว่ำมีกำรกระท ำควำมผิด ตำม
พระรำชบัญญัตินี้และ (ข) บุคคลนั้นปฏิเสธที่จะให้ชื่อและท่ีอยู่ของตนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี
เหตุอันสงสัยในควำมจริงของชื่อและที่อยู่ของบุคคลนั้นที่ได้ให้มำ บุคคลผู้ถูกจับกุมในข้อหำตำม
มำตรำนี้จะต้องถูกน ำไปที่สถำนีต ำรวจเพ่ือควบคุมตัวและจะถูกน ำตัวมำให้ขึ้นศำลภำยใน 24 ชั่วโมง 
เว้นแต่ก่อนที่จะถึงเวลำนั้นได้มีกำรตรวจสอบพบชื่อและที่อยู่แล้วพบว่ำไม่มีควำมผิด จะต้องปล่อยตัว
ทันท ีโดยไม่มีข้อผูกมัด 

 และเมื่อบุคคลนั้นได้ถูกน ำตัวมำก่อนจะพิพำกษำ ผู้พิพำกษำอำจด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำย โดยจะมีผู้ค้ ำประกันหรือไม่ก็ได้ หรือถ้ำมีควำมจ ำเป็นจะควบคุมตัวไว้จนกว่ำบุคคล
ดังกล่ำวจะสำมำรถหำผู้ค้ ำประกันก็ได้ ก็ได้100 

จะเห็นได้ว่ำตำมกฎหมำยดังกล่ำวของประเทศมำเลเซียนี้  จะให้อ ำนำจของ
คณะกรรมำธิกำรฯหรือเจ้ำหน้ำที่ มีอ ำนำจตรวจสอบ จับกุม ยึดหรืออำยัด ตลอดจนระงับหรือ  
เพิกถอนใบอนุญำต อย่ำงเต็มที่และเด็ดขำด 

3.1.2.4  กฎหมำยผังเมืองของประเทศมำเลเซีย 
ระบบกำรวำงผังเมืองของประเทศมำเลเซีย101 ได้รำกฐำนมำจำกระบบกำรวำงผัง

เมืองของประเทศอังกฤษ โดยวัตถุประสงค์หลักของกำรปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้คน ใน
ปัจจุบันให้เรียบง่ำย แล้วได้รับกำรพัฒนำต่อมำอย่ำงมำกในกำรวิเครำะห์พ้ืนที่ทั้งหมดโดยรอบๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นเงื่อนไขทำงกำยภำพหรือควำมต้องกำรของมนุษย์ และควำมเจริญกว้ำงหน้ำของสังคม ท ำให้
บทบำทส ำคัญของกำรใช้ที่ดินกำรวำงแผนเริ่มเปลี่ยนไปรำวกับว่ำมันจะกลำยสิ่งจ ำเป็นและซับซ้อน
มำกขึ้นต่อสภำวะแวดล้อมทำงธรรมชำติ กิจกรรมกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดประเด็นเช่นที่
เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งขนำด รูปแบบและกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน ที่จ ำเป็นนี้น ำไปสู่กำรวำงผังเมือง
อย่ำงมีหลักระบบของกำรควบคุมที่มุ่งหวังของที่ดินต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์และกระทบต่อสภำวะ
แวดล้อมน้อยที่สุด ในปัจจุบันระบบกำรวำงผังเมืองประเทศมำเลเซีย ตำมพระรำชบัญญัติกำร 
วำงแผนประเทศปี 1976 (Town and Country Planning Act 1976 Act 172) เป็นกำรวำงแผน

                                                           
99ibid., Section 22-23. 
100ibid., Section 22 (3) When any such person is taken before a Magistrate, 

such Magistrate may either require him to execute a bond, with or without a surety, 
for his appearance before a Magistrate if so required, or may order him to be 
detained in custody until he can be tried. 

101พัลลภ กฤตยำนวัช, กัวลาลัมเปอร์: เมืองหลวงทันสมัยของมาเลเซีย, ค้นวันที่ 14 
ธันวำคม 2557 จำก http://www.ghbhomecenter.com/journal/download.php?file=1620 
Sep12BjJYdBz.pdf, 



62 

เมืองร่วมกับแนวคิดของแผนพัฒนำ โดยระบบกำรวำงแผนของประเทศจะด ำเนินกำรใน 4 ระดับ 
คือ102  

ในระดับประเทศ (The National Physical Plan) The National Physical Plan  
2020 (2005-2010) ประกอบด้วยกำรก ำหนดนโยบำยแห่งชำติและข้อเสนอทั่วไปส ำหรับกำรพัฒนำ
และกำรใช้งำน พ้ืนที่ของประเทศ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกำรตีควำมตำมแผนทุก 
5 ปี โดยแผนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ ซ่ึงจ ำเป็น เพ่ือช่วยให้กำรท ำงำนของสภำกำรวำงแผนทำง
กำยภำพแห่งชำติ (National Physical Planning Council: NPPC) ในกำรส่งเสริมภำยในนโยบำย
ระดับชำติ เมืองหรือชำนเมือง ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและต่อควำมส ำเร็จของ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

The National Physical Plan ได้รับกำรก ำหนดก ำหนดไว้ภำยใต้ 2A ส่วนของ Act 
172 คือ (a) กำรส่งเสริมกำรวำงแผนเมืองและประเทศในฐำนะให้มีประสิทธิภำพ และเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพเพ่ือ ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำประเทศ อย่ำงยั่งยืน (b) 
ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐบำลกลำงหรือหน่วยงำนใดๆ ของรัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนเมืองและ
ชนบทต้องตำมกฎหมำยและ (c) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่หำรือกับสภำกำรวำงแผนทำงกำยภำพ
แห่งชำติ (NPPC) ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ระดับรัฐ (Structure Plan) เป็นแผนโครงสร้ำงของรัฐรัฐหนึ่ง ในกำรประกอบ
นโยบำยและข้อเสนอกำรทั่วไป ส ำหรับกำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยท ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร เพ่ือกำรก ำหนดขอบเขตไปยังหน่วยงำนท้องถิ่น นโยบำยเหล่ำนี้จะต้องตั้งอยู่ภำยใน
นโยบำยของรัฐ และเป็นนโยบำยเดียวกับระดับชำติที่สอดคล้องกับกำรวำงแผนทำงสังคม เศรษฐกิจ 
และกำรพัฒนำ โดยจะต้องมีกำรค ำนึงถึงแนวโน้มกำรมีอยู่ของทรัพยำกร ตำมควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและข้อเสนอต่อไปนี้ (a) หลักทำงกำยภำพของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ
และลักษณะทำงสังคมของพ้ืนที่ (b) ขนำดขององค์ประกอบและกำรกระจำยตัวของประชำกรในพ้ืนที่ 
(c) ระบบกำรสื่อสำรกำรขนส่งและกำรจรำจรของพ้ืนที ่ 

เป็นแผนโครงสร้ำงดังกล่ำวนี้เสมือนเป็นเครื่องชี้วัดกำรวำงผังเมืองที่ครอบคลุม 
นโยบำยกำรพัฒนำและกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรจัดสรรจำกธรรมชำติ ชี้ให้เห็นทิศทำงและวิธีกำร เกี่ยวกับ
วิธีกำรในพ้ืนที่ที่รัฐจะได้รับกำรพัฒนำขึ้นในลักษณะที่เหมำะสมและยั่งยืน นอกจำกนี้ยังชี้ให้เห็นทิศ
ทำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรลงทุนในอนำคต 

ระดับท้องถิ่น (Local Plan) แผนท้องถิ่นต้องท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเตรียมที่
จะอธิบำยรำยละเอียด นโยบำย และข้อเสนอที่ก ำหนดไว้ในแผนโครงสร้ำง โดยแผนจะประกอบ 
ไปด้วยค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษร แผนภำพกำรออกรำยละเอียดกำรวำงแผนและลักษณะของกำร

                                                           
102Mohd Sukuran bin Taib and Ho Chin Siong, Planning System in Malaysia, 

Retrieved July 25, 2013 from http://eprints.utm.my/6320/1/MohdSukuran_HCSiong 
2008_PlanningSystemInMalaysia.pdf 
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ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ในแผนโครงสร้ำงของพ้ืนที่ หรือผู้มีอ ำนำจในท้องถิ่นวำงแผนไว้ 
แผนท้องถิ่นนั้น ยังต้องก ำหนดตั้งค่ำของข้อเสนอกำรพัฒนำรำยละเอียดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของ
พ้ืนที่ มำตรกำรในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรรักษำภูมิทัศน์ตำมสภำวะภูมิประเทศตำมธรรมชำติ กำร
รักษำและปลูกต้นไม ้กำรสร้ำงพ้ืนที่ทีเ่ปิดโล่ง กำรปรับปรุงระบบกำรสื่อสำรและกำรจัดกำรจรำจร ใน
พ้ืนที่ โดยมี จุดมุ่งหมำยหลักของกำรวำงแผนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  ให้
ครอบคลุม ถึงนโยบำยและควำมต้องกำรจำกประชำชนที่รวมอยู่ในแผนโครงสร้ำง และในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวนี้ เพ่ือให้แง่มุมมีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำทำงสังคมเศรษฐกิจและกำรใช้งำน
ของทรัพยำกรในพ้ืนที่กำรวำงแผน  

พ้ืนที่พิเศษ (Special Area Plan) คือกำรให้อ ำนำจกำรวำงแผนท้องถิ่นเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อม ซึ่งแผนพ้ืนที่พิเศษส ำหรับส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ใดๆ ใช้รูปแบบแผนพ้ืนที่พิเศษโดยมีผล
เช่นเดียวกับที่ของแผนท้องถิ่น แต่มีข้อเสนอส ำหรับกำรรักษำเป็นพิเศษ และรำยละเอียดกำรพัฒนำ
ปรับปรุง กำรปฏิบัติในกำรอนุรักษ์หรือจัดกำร ลักษณะของกำรรักษำ ที่เสนอแผนเป็นกำรเฉพำะพ้ืนที่
ที่จะเป็นประโยชน์ เช่น พ้ืนที่กำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 3.6 แสดงระบบกำรด ำเนินงำนกำรผังเมืองประเทศมำเลเซีย103 
 

                                                           
103ibid. 
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กำรควบคุมและวำงผังเมืองในระบบปัจจุบันของประเทศมำเลเซีย ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำนท้องถิ่นมำกท่ีสุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรอนุญำตหรือกำรปฏิเสธแผน และมีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่
จะให้หรือปฏิเสธกำรวำงแผนใดๆ ในพ้ืนที่ของตนก็ได้ กำรเสนอแผนต่อหน่วยงำนท้องถิ่นนั้น จะต้อง
ท ำรำยงำนข้อเสนอกำรพัฒนำ ซึ่งรวมถึงค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและแผนกำรที่จะท ำ (แผนที่จะ
ก่อสร้ำงหรือใช้อำคำรประกอบธุรกิจ) โดยอธิบำยสภำพปัจจุบันของที่ดินและกำรใช้ที่ดินในส่วนที่
เกี่ยวข้องและ อธิบำยกำรพัฒนำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับวิธีกำรมันจะเป็นแนวโน้มที่จะมีผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมหรือไม่อย่ำงใด ตำม Town and Country Planning Act of 1976 Ed.2006 (Act 
172) Section 18 ได้ให้หลักไว้ว่ำ “มิให้ผู้ใดใช้ หรืออนุญำตให้ใช้ที่ดินหรืออำคำรเว้นเสียแต่ว่ำกำรใช้
ที่ดินหรืออำคำรดังกล่ำวจะสอดคล้องกับแผนของหน่วยงำนท้องถิ่นท้องถิ่น” และ Section 19 “ไม่มี
ใคร นอกจำกผู้มีอ ำนำจในท้องถิ่นจะด ำเนินกำรหรือพัฒนำใดๆ ได้ เว้นเสียแต่ว่ำจะได้รับอนุญำตกำร
วำงแผนนั้นจำกหน่วยงำนท้องถิ่นเสียก่อน” 

ดังนั้น รำยกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรยื่นเสนอแผน (แผนที่จะก่อสร้ำงหรือใช้อำคำร
ประกอบธุรกิจ) มีดังนี้ 1) ข้อจ ำกัดและสถำนะของที่ดิน 2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ที่ดินและควำมรุนแรง
ของกำรพัฒนำ รวมถึงกำรก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน เขตควำมหนำแน่นของประชำกร (Plot ration) 
ควำมสูงของอำคำร พ้ืนที่สถำปัตยกรรม พ้ืนที่สำธำรณะ ที่ก ำหนดไว้ 3) กำรวิเครำะห์ปัญหำและ
ศักยภำพของสถำนที่ตั้ง รวมถึงระบบกำรระบำยน้ ำ ภูมิประเทศ ควำมชัน ระบบถนนที่มีอยู่ กำรใช้ที่ดิน
ที่มีอยู่ กับลักษณะทำงธรรมชำติที่จะต้องรักษำและพัฒนำศักยภำพ 4) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
โดยรอบของกำรพัฒนำ โดยวิเครำะห์ถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประเภท กำรเอำจริงเอำจัง และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่มีอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ 5) นโยบำยของแผนโครงสร้ำงและแผนท้องถิ่นถ้ำมี 

เฉพำะในกรุงกัวลำลัมเปอร์ประเทศมำเลเซียนั้น เดิมทีใช้กฎหมำย CITY OF KUALA 
LUMPUR (PLANNING) Act 1973 (Act 107) ในกำรควบคุมผังเมืองในกรุงกัวลำลัมเปอร์ ต่อมำในปี 
ค.ศ 1982 ได้มีกำรประกำศใช้กฎหมำยผังเมืองฉบับใหม่ของกัวลำลัมเปอร์ Kuala Lumpur Federal 
Territory (Planning) Act 1982 (Act 267) แล้วประกำศใช้ถึงในปัจจุบัน โดยเป็นกำรรวมกฎหมำย
ผังเมือง 2 ฉบับ เข้ำด้วยกันคือ CITY OF KUALA LUMPUR (PLANNING) Act 1973 และ Town 
and Country Planning Act 1976 โดยกฎหมำยผังเมืองฉบับดังกล่ำวก ำหนดอ ำนำจของ
คณะกรรมำธิกำรผังเมือง กำรใช้ที่ดินและอำคำร เรื่องค่ำธรรมต่ำงๆ ตลอดจนบทลงโทษหำกผ่ำฝืน 
กฎหมำยผังเมืองดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำมมำเลเซียก็มีแผนกำรเตรียมพัฒนำแผนผังเมือง โดยร่ำง
กฎหมำยผังเมืองกัวลำลัมเปอร์ ค.ศ.2020 (The Kuala Lumpur Structure Plan 2020) โดยมี
วิสัยทัศน์เป้ำหมำยและนโยบำยเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำของกรุงกัวลำลัมเปอร์ในช่วง 20 ปี
ข้ำงหน้ำอีกด้วย104

 

                                                           
104Malaysian Development Planning System: Kuala Lumpur Structure Plan 

and Public Participation, Retrieved  May 10, 2013 from http://ccsenet.org/journal/ 
index.php/ass/article/download/206/170 
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จะเห็นได้ว่ำตำมกฎหมำยดังกล่ำวของประเทศมำเลเซียนี้จะให้อ ำนำจส่วนท้องถิ่น
อย่ำงเต็มที่ จะเห็นได้จำก คณะกรรมำธิกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น มีอ ำนำจตรวจสอบอำคำรหรือ
ค้นหำ จับกุม ยึดหรืออำยัด ตลอดจนระงับหรือเพิกถอนใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจโรงแรมได้อย่ำง
เต็มที่และเด็ดขำด 

3.1.2.5  กฎหมำยกำรควบคุมอำคำรของประเทศมำเลเซีย 
ตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรของประเทศมำเลเซีย (Law of Malaysia Act 133 

Street, Drainage And Building 1974) อำคำร หมำยถึง บ้ำนใดๆ กระท่อม เพิงพัก ไม่ว่ำจะใช้ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรอยู่อำศัยของมนุษย์หรืออย่ำงอ่ืน เช่นผนังใดๆ รั้ว ชำนชำลำ นั่งร้ำน ประตู 
เสำรั้วไม้ ท่ำเรือ สะพำนเทียบเรือ หรือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใดๆ ที่ได้เชื่อมต่อกับสิ่งต่ำงๆ ข้ำงต้น105 

โดยในกำรก่อสร้ำงอำคำรนั้น จะต้องถูกก ำหนดโดยคณะกรรมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรจัดท ำแผนและข้อก ำหนดต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อก ำหนดดังนี้ 
ก ำหนดแนวด้ำนหน้ำของอำคำรที่อยู่ใกล้กับอำคำรอื่นๆ กำรสร้ำงอำคำรดังกล่ำวนั้น ต้องมีระยะ  
ไม่เกิน 50 ฟุตจำกถนนสำธำรณะจำกแนวด้ำนหน้ำและแนวด้ำนข้ำงของอำคำร106 

แนวด้ำนหลัง คณะกรรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย อำจ
ก ำหนดแนวด้ำนหลังของอำคำร (Back-Lane) แต่ไม่เกิน 40 ฟุตจำกแนวอำคำร107 กำรก ำหนด
ดังกล่ำวนี้ อำจขอร้องอ ำนำจจำกรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบังคับซื้อที่ดินก็ได้ 

โดยผู้ใดที่คณะกรรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำไม่มีกำรปฏิบัติจำมข้อก ำหนด
ดังกล่ำว เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดตำมกฎหมำย ไม่ปฏิบัติตำมแผนที่ได้ยื่นไว้ หรือหำกอำคำรดังกล่ำว
ได้รับกำรสร้ำงขึ้นก่อนที่จะมำบังคับของพระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ คณะกรรมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำจมีค ำสั่งให้เจ้ำของที่ดิน รื้ออำคำรดังกล่ำว หรือหยุดกำรก่อสร้ำง และให้ด ำเนินตำมขั้นตอน
ค ำสั่งของคณะกรรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น108 

 
 

                                                           
105Attorney General’s Chambers of Malaysia. Law of Malaysia (Act 133) 

Street, Drainage And Building 1974. Retrieved August 16, 2012 From http:// 
www.agc.gov.my/Akta/Vol.%203/Act%20133%20Teks%201%20(1-50).pdf, Section 3; 
“building” includes any house, hut, shed or roofed enclosure, whether used for the 
purpose of a human habitation or otherwise, and also any wall, fence, platform, 
staging, gate, post, pillar, paling, frame, hoarding, slip, dock, wharf, pier, jetty, landing-
stage or bridge, or any structure support or foundation connected to the foregoing 

106ibid., Section 70 (e), (f). 
107ibid., Section 66. 
108ibid., Section 72. 
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3.1.2.6  กำรประกอบธุรกิจโรงแรมกับกำรควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเทศมำเลเซียที่มีมำตรกำรในกำรควบคุมสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมำยคุณภำพ

สิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974109 โดยก ำหนดถึงกิจกำรที่ต้องมีใบอนุญำต
จำกคณะกรรมำธิกำรสิ่งแวดล้อม และกำรก ำหนดถึงกำรควบคุม มลพิษของยำนพำหนะรถยนต์หรือ
เรือ มลพิษทำงเสียง มลพิษทำงน้ ำทะเล มลพิษทำงทะเล มลพิษของดิน กำรปล่อยของเสียลงทำงน้ ำ 
กำรเผำขยะ เป็นต้น โดยในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น ได้มีกำรอำศัยอ ำนำจตำม
กฎหมำยดังกล่ำวตำม Section 34A ให้รัฐมนตรีเสนอโดยผ่ำนสภำถึงกำรก ำหนดให้โครงกำรใดหรือ
ธุรกิจๆ ที่ต้องท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Report on Impact on Environment Resulting) 
โดยส ำหรับกำรประกอบกิจกำรโรงแรมนั้น ได้ออกข้อก ำหนดตำม ENVIRONMENTAL QUALITY 
(PRESCRIBED ACTIVITIES) (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) ORDER, 1987110 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ในปี ค.ศ.1988 ซึ่งก ำหนดให้ รีสอร์ทใกล้ชำยฝั่งทะเลหรือโรงแรมตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 
หรือที่พักร้อนบนเนินเขำหรือโรงแรม (Hill Station Resort or Hotel) ที่มีขนำดพ้ืนที่ครอบคลุมตั้งแต่ 
50 เฮกเตอร์111 (Development Covering an Area of 50 Hectares or more) ให้มีรำยงำน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยขออนุญำตก่อนที่จะเริ่มโครงกำร 

3.1.2.7  Green Building Index โครงกำรอำคำรเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ค่ำดัชนีอำคำรเขียว (Green Building Index: GBI) ที่ถูกออกแบบโดยสมำคม

สถำปนิกมำเลเซีย (Malaysia Institute of Architects: PAM) และสมำคมวิศวกรที่ปรึกษำของ
มำเลเซีย (Association of Consulting Engineers Malaysia: ACEM) ค่ำ GBI เป็นดัชนีที่ใช้โดย
ควำมสมัครใจและเป็นหลักมำตรฐำนในกำรก่อสร้ำงที่เน้นกำรออกแบบเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
ยั่งยืนและกำรใช้พลังงำนให้มีประสิทธิภำพ สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงในกำรจัดมำตรฐำนนี้คือกำรใช้พลังงำน
ให้มีประสิทธิภำพ และกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมในอำคำรให้ดีข้ึน ประหยัดน้ ำ มีกำรเชื่อมต่อกับระบบ
คมนำคมที่ดีขึ้นและสำมำรถน ำพลังงำน “สีเขียว”กลับมำใช้ใหม่ได้อีกด้วยถึงแม้ว่ำค่ำดัชนี GBI ยังคง
เป็นมำตรฐำนที่ใช้ด้วยควำมสมัครใจก็ตำม แต่ก็แสดงให้เห็นถึงก้ำวแรกที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรใน
ทิศทำงท่ีถูกต้อง 

 

                                                           
109Attorney General’s Chambers of Malaysia, ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974, 

Retrieved April 30, 2014 from http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%203/Act%20127.pdf 
110ENVIRONMENTAL QUALITY (PRESCRIBED ACTIVITIES) (ENVIRONMENTAL 

IMPACT ASSESSMENT) ORDER 1987, Retrieved May 10, 2014 from http://faolex.fao. 
org/docs/pdf/mal13290.pdf 

1111 เฮกเตอร์ เท่ำกับ 10,000 ตำรำงเมตร  
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ภาพที่ 3.7 แสดงขั้นตอนในกำรประเมินโครงกำร GBI112 
 

 
 
ภาพที่ 3.8 แสดงหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำร GBI113 

                                                           
112Greenbuildingindex Sdn Bhd, The GBI ASSESSMENT PROCESS, Retrieved 

April 30, 2014 from http://www.greenbuildingindex.org/how-GBI-works.html 
113ibid. 
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จะเห็นได้ว่ำตำมกฎหมำยดังกล่ำวของประเทศมำเลเซียนี้จะให้อ ำนำจส่วนท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่
ในกำรควบคุมตรวจสอบธุรกิจโรงแรม จะเห็นได้จำก คณะกรรมำธิกำรฯ หรือเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น มี
อ ำนำจตรวจสอบอำคำรหรือค้นหำ จับกุม ยึดหรืออำยัด ตลอดจนระงับหรือเพิกถอนใบอนุญำตกำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้อย่ำงเต็มที่และเด็ดขำด ตลอดจนมีบทก ำหนดโทษหำกฝ่ำฝืนกฎหมำยในกำร
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่รุนแรง 
 

3.2  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธรุกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

3.2.1  หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
ตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มำตรำ 4 ได้นิยำมให้ โรงแรม หมำยถึง สถำนที่พัก 

ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทำงธุรกิจเพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำวส ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคล  
อ่ืนใดโดยมีค่ำตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 

1.  สถำนที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรที่ พักชั่วครำวซึ่งด ำเนินกำรโดยส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือกำรกุศล หรือกำรศึกษำ ทั้งนี้ โดยมิใช่
เป็นกำรหำผลก ำไรหรือรำยได้มำแบ่งปันกัน 

2.  สถำนที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรที่พักอำศัยโดยคิด ค่ำบริกำรเป็น
รำยเดือนขึ้นไปเท่ำนั้น 

3.  สถำนที่พักอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
โดยกำรประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญำตนั้น มีควำมผิดตำมกฎหมำยและต้องระวำง

โทษ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีก
วันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่114 
 

3.2.2  การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยคนไทยหรือนิติบุคคลไทย 
เมื่อ สถำนที่ประกอบกิจกำรของเรำนั้นมีสิทธิ์ในที่ดินถูกต้องตำมกฎหมำย มีอำคำรที่มี

ใบรับรองและใบอนุญำตครบถ้วน ผู้ขออนุญำตต้องพิจำรณำว่ำ กิจกำรที่เรำจะท ำนั้นเข้ำหลักเกณฑ์
กำรประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทไหน  โดยกฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ได้ก ำหนดประเภทของโรงแรมไว้ 115 

โรงแรมประเภท 1 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรเฉพำะห้องพัก 
โรงแรมประเภท 2 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพักและห้องอำหำร หรือสถำนที่

ส ำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร 

                                                           
114มำตรำ 15 ประกอบมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
115กฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ โรงแรม พ.ศ.2551, ข้อ 1. 
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โรงแรมประเภท 3 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับ
บริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร และสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร
หรือห้องประชุมสัมมนำ 

โรงแรมประเภท 4 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับ
บริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร และ
ห้องประชุมสัมมนำ 

(ก) กรณีบุคคลธรรมดำ พระรำชบัญญัติโรงแรม ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ยื่นค ำขอไว้ใน
มำตรำ 16 ดังนี้116 

ผู้ขอรับใบอนุญำต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
(1)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2)  มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4)  ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(5)  ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(6)  ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเป็นผู้กระท ำผิดในควำมผิดเกี่ยวกับเพศตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
มำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำหญิงและเด็ก หรือควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี 

(7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
(8)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตโดยเหตุอ่ืนที่มิใช่เหตุ

ตำม (6) แต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี 
ผู้ขออนุญำต ยื่นค ำร้องขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบร.ร) พร้อมเอกสำร

ประกอบดังนี้117 
(1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(3) กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์และส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
(4)  แบบแปลนแผนผังพร้อมรำยกำรประกอบแบบแปลนแผนผังอำคำรโรงแรมที่วิศวกร

และสถำปนิกผู้ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยลงชื่อรับรอง 

                                                           
116มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
117วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พำณิชย์ และคณะ, คู่มือปฏิบัติการกฎหมายโรงแรม, (กรุงเทพฯ: ส่วน

รักษำควำมสงบเรียบร้อย 3 ส ำนักสอบสวนและนิติกร กรมกำรปกครอง, 2552), หน้ำ 3-5. 
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(5)  ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในกำรใช้ที่ดิน 
(6)  กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในเขต พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ให้ยื่นส ำเนำ

ใบอนุญำตตำมก ำหมำยควบคุมอำคำร (ใบ อ.1) หรือ (และ) ใบรับรองตรวจสภำพอำคำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร (ใบ ร.1) แต่อำคำรที่พักอำศัยเช่น อพำท์เม้นเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
เป็นโรงแรมต้องมีหลักฐำนกำรเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (ใบ อ.1) มำแสดงประกอบกำรยื่นอนุญำต 

(7)  กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำรใช้บังคับ ต้องมี
ใบรับรองกำรตรวจสอบสภำพอำคำร (ใบ ร.1) โดยผู้ประกอบวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุม หรื อ 
สถำปัตยกรรมควบคุมที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

(8)  แผนที่ตั้งโรงแรมโดยสังเขป 
(9)  กรณีขอดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร ต้องมีภำพถ่ำยอำคำร  
(10)  กรณีห้องพักโรงแรม ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป จะต้องมีรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร หรืองำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยดังกล่ำว กรณีโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 10 ห้องถึง 
79 ห้อง ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตำม พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 มำตรำ 46 

(ข)  กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสำรที่ต้องยื่นประกอบกำรขออนุญำต นอกเหนือจำกเอกสำร
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดำ ตำม ข้อ 3-7  

(1)  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (นำยทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันยื่น ขออนุญำต) 

(2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล) 
โดยสถำนที่ยื่นค ำขอนั้น ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนท้องที่อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ใน

กรุงเทพฯให้ยื่นขออนุญำตได้ ณ ศูนย์บริกำรประชำชน กรมกำรปกครอง (วังไชยำ) ในจังหวัดอ่ืนให้
ยื่น ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ในวันและเวลำรำชกำร เมื่อนำยทะเบียนได้รับค ำ
ขอแล้ว ให้นำยทะเบียนตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของค ำขอ หำกค ำขอดั่งกล่ำวไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นำยทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันยื่นค ำขอ 
พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 
ผู้ขอรับใบอนุญำตไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ให้นำยทะเบียนคืนค ำขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญำต 

ส่วนในกรณีของ ผู้ประกอบกำรสถำนที่พัก ในอำคำรเดียวกันหรือหลำยอำคำรเดียวกัน
ไม่เกิน 4 ห้อง และมีจ ำนวนผู้พักรวมไม่เกิน 20 คน ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำวส ำหรับคน
เดินทำงหรือบุคคลอ่ืนในโดยมีค่ำตอบแทน อันเป็นกำรประกอบกำรเพ่ือหำรำยได้เสริม  ต้องยื่นแบบ
แจ้ง “สถำนที่พักไม่เป็นโรงแรม” ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว โดยเมื่อนำยทะเบียนตรวจสอบหลักฐำน
กำรแจ้งแล้ว ให้นำยทะเบียนออกออกหนังสือสถำนที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตำมกฎกระทรวง เพ่ือเป็น
หลักฐำนแก่ผู้นั้น 
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3.2.3  กรณีเป็นคนต่างด้าว หรือ นิติบุคคลต่างด้าว 
คนต่ำงด้ำว ตำมพระรำชบัญญัติ กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 มำตรำ 4 คน

ต่ำงด้ำว จึงหมำยถึง  
1.  บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 
2.  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้ทะเบียนในประเทศไทย 
3. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น

ถือโดยบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือถือหุ้น
โดยนิติบุคคลซึ่งมีคนต่ำงด้ำวซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยลงทุนมีมูลค่ำตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุน
ทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

4.  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้จัดกำร
เป็นบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

5.  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และ 
 1)  มีหุ้นอันเป็นทุนกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นโดยบุคคลตำมข้อ (1) (2) หรือ (3) 
 2)  นิติบุคคลธรรมดำตำมข้อ (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่ำตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด

ในนิติบุคคลนั้น โดยทั้งนี้ หุ้นของบริษัทจ ำกัดที่มีใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือเป็นหุ้นของคนต่ำงด้ำว เว้น
แต่จะได้มีกฎกระทรวงก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

ตำม พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มิได้กำรก ำหนดห้ำมมิให้คนต่ำงด้ำว ขอรับ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนั้น หำกคนต่ำงด้ำวจะประกอบธุรกิจโรงแรม จะต้องเป็นไปตำม 
กำรประกอบธุรกิจตำมบัญชีที่สำมแห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
ซึ่งจะต้องแจ้งต่ออธิบดี เพ่ือออกหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมมำตรำ 11118 แห่ง
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว 

 
3.2.4  หลักเกณฑ์การอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต  
ตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม มำตรำ 18 นำยทะเบียนจะออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอรับ

ใบอนุญำตได้ เมื่อเห็นว่ำสถำนที่ตั้ง ขนำด ลักษณะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือมำตรฐำนกำร
ประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่ำว 
ก ำหนด เงื่อนไขเก่ียวกับสถำนที่ตั้ง ลักษณะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ
โรงแรมแต่ละประเภทไว้ดังนี้ 
 

 
 
 

                                                           
118นุชนำถ เกษมพิบูลย์ไชย และคณะ, เรื่องเดิม. 
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3.2.5  สถานที่ใช้ประกอบธุรกิจ  
ประกำรแรก กำรประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น ผู้ขออนุญำตต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญำต

หรือสิทธิครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ที่ดิน ถูกต้องตำมกฎหมำย119 และสถำนที่ตั้งของโรงแรมทุก
ประเภท ต้องมีลักษณะต่อไปนี้120 

1.  อยู่ในท ำเลที่เหมำะสมไม่เป็นอันตรำยต่อ สุขภำพและอนำมัยของผู้เข้ำพักและมีกำร
คมนำคมท่ีสะดวกปลอดภัย 

2.  เส้นทำงเข้ำออกโรงแรมไม่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรจรำจร 
3.  ในกรณีใช้พ้ืนที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอำคำรเดียวกันกับกำรประกอบกิจกำรอ่ืนต้อง

แบ่งสถำนที่ให้ชัดเจน และกำรประกอบกิจกำรอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจโรงแรม 
4.  ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบรำณสถำน ศำสนสถำนหรือสถำนที่อ่ืนอันเป็นที่

เคำรพในทำงศำสนำ หรือสถำนที่อ่ืนใดอันจะท ำให้เกิดทัศนียภำพที่ไม่เหมำะสม กระทบต่อควำม
มั่นคงและกำรด ำรงอยู่ของสถำนที่ดังกล่ำว หรือจะท ำให้ขัดขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนะ
ธรรมท้องถิ่น 

 
3.2.6  บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
โรงแรมต้องจัดให้มีกำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พักอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้121 
1.  สถำนที่ลงทะเบียนผู้พัก 
2.  โทรศัพท์หรือระบบกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มีเฉพำะ

ภำยนอกห้องพักก็ได้ แต่ต้องมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่ผู้พัก 
3.  กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถำนพยำบำลใกล้เคียง 
4.  ระบบรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงท่ัวถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

 
3.2.7  ข้อก าหนดอื่นๆ   
ข้อก ำหนดอื่นๆ  ที่โรงแรมต้องจัดให้มี ดังนี้122 
1.  โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริกำรสำธำรณะโดยจัดแยกส่วน

ส ำหรับชำยและหญิง และต้องรักษำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.  ห้องพักต้องไม่มีรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ำย หรือมุ่งหมำยให้

เหมือนหรือคล้ำยกับศำสนสถำนหรือสถำนอันเป็นที่เคำรพในทำงศำสนำ 

                                                           
119วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พำณิชย์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้ำ 5. 
120กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551, ข้อ 3. 
121กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551, ข้อ 4. 
122กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551, ข้อ 5-8. 
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3.  ห้องพักต้องมีเลขท่ีประจ ำห้องพักก ำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอำรบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณ
ด้ำนหน้ำห้องพักที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลำยอำคำร เลขที่
ประจ ำห้องพักแต่ละอำคำรต้องไม่ซ้ ำกัน ประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีกำรอ่ืนที่สำมำรถมองจำก
ภำยในสู่ภำยนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์อ่ืนที่สำมำรถล็อกจำกภำยในห้องพักทุกห้อง 

4.  สถำนที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสำมำรถ
มองเห็นรถท่ีจอดอยู่ได้ตลอดเวลำ 

5.  รวมทั้งโรงแรมแต่ละประเภท ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้123 
1)  โรงแรมประเภท 1 ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 
 (2) ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตร ไม่รวมห้องน้ ำ ห้อง

ส้วม และระเบียงห้องพัก 
 (3) มีห้องน้ ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอส ำหรับผู้พัก 

2)  โรงแรมประเภท 2 ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตร ไม่รวมห้องน้ ำ ห้อง

ส้วม และระเบียงห้องพัก 
 (2) มีห้องน้ ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอส ำหรับผู้พัก 

3)  โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 14 ตำรำงเมตร ไม่รวมห้องน้ ำ ห้อง

ส้วม และระเบียงห้องพัก 
 (2) มีห้องน้ ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง 
 (3) กรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ำมมีสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำน

บริกำร แต่ มิให้น ำมำใช้บังคับแก่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำรและ
โรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำรหรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่งดอนุญำต
ให้ตั้งสถำนบริกำรซึ่งมีสถำนบริกำรตำมมำตรำ 3 (5) แห่งพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ.2509  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 
 

3.2.8  อ านาจในการเข้าไปตรวจสอบ  
ในกำรเข้ำไปตรวจสอบโรงแรมนั้น จะต้องเป็น“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” ซึ่งหมำยควำมว่ำ124  

ผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยแต่งตั้งจำก 1) ข้ำรำชกำรต ำรวจตั้งแต่

                                                           
123กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ .ศ.2551, ข้อ

18-20. 
124มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
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ชั้นสัญญำบัตรขึ้นไป หรือ 2) ข้ำรำชกำรพลเรือนตั้งแต่ระดับสำมขึ้นไป หรือ 3) ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสำมข้ึนไป  

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่125 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นหนังสือจำกนำยทะเบียน 
มีอ ำนำจ ที่จะเข้ำไปในโรงแรมในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิตย์ตกเพ่ือตรวจสอบ
ใบอนุญำต ทะเบียนผู้พัก บัตรทะเบียนผู้พัก สภำพและลักษณะของโรงแรม หรือตรวจสอบห้องพัก
ว่ำงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมท่ีเปิดใช้ร่วมกัน หรือเข้ำไปในโรงแรมในเวลำท ำกำรเพ่ือตรวจสอบ
จ ำนวนและประวัติของพนักงำนโรงแรม เมื่อได้เข้ำไปและลงมือท ำกำรตรวจสอบ แล้วถ้ำยังด ำเนินกำร
ไม่เสร็จจะกระท ำต่อไปในเวลำกลำงคืนหรือนอกเวลำท ำกำรของโรงแรมนั้นก็ได้ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่
กำรตรวจสอบใกล้จะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหำกเนิ่นช้ำในกำรตรวจสอบจะมีกำรปกปิด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสำรหรือหลักฐำนไปจำกเดิม ทั้งนี้ ก็เพ่ือควบคุมกำรประกอบธุรกิจโรงแรม 
หรืออำจจะ มีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของโรงแรมมำให้ถ้อยค ำ
หรือชี้แจงหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  โดยในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวและหนังสือมอบหมำยจำกนำยทะเบียนแก่บุคคล  
ซึ่งเกี่ยวข้อง และให้กรรมกำรส่งเสริมและก ำกับธุรกิจโรงแรม นำยทะเบียน และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 
3.2.9  โทษทางอาญา126  
ผู้ใดประกอบกิจกำรโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 

ไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่  
ผู้ใดเป็นผู้จัดกำรโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
ผู้ใดแจ้งรำยกำรเท็จลงในบัตรทะเบียนผู้พักหรือทะเบียนผู้พัก หรือขัดขวำงหรือไม่อ ำนวย

ควำมสะดวกให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 

3.2.10  อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม  
3.2.10.1 อำคำรส ำหรับใช้เป็นโรงแรมอยู่ในเขตควบคุมอำคำร 
อำคำรส ำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร

ใช้บังคับ ต้องมีหลักฐำนแสดงว่ำได้รับอนุญำตให้ใช้อำคำรเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองกำรตรวจสภำพ
อำคำร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร127 โดยตรวจสอบตำม พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 

                                                           
125มำตรำ 45 ถึง 47 แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
126มำตรำ 59 ถึง 61 แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  
127กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551, ข้อ 9. 
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พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น (ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ตรวจสอบ)  

ยกตัวอย่ำงบำงประกำร ส ำหรับอำคำรที่จะใช้ประกอบโรงแรมตั้งอยู่ ในเขต 
กรุงเทพมหำนครนั้น ถ้ำมีอำคำรตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป โครงสร้ำงหลัก บันได หลังคำ ของอำคำรต้องท ำ
ด้วยวัสดุกันไฟ อำคำรประเภทโรงแรมนั้นถ้ำมีห้องพักอำศัยตั้งแต่ 20 ห้องขึ้นไป และอำคำรมีพ้ืนที่
ตั้งแต่ 2,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอำคำรดังกล่ำว128 และ
ที่เป็นปัญหำมำกท่ีส ำคัญที่สุดคือแนวอำคำรโดย ในกรุงเทพมหำนครนั้น  

กรณี แนวอำคำรด้ำนหน้ำที่ติดอยู่ใกล้ถนนสำธำรณะ ที่มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 6 
เมตร จะต้องร่นแนวอำคำรจำกกึ่งกลำงถนนสำธำรณะอย่ำงน้อย 3 เมตร ส่วนอำคำรที่สูงเกิน 2 ชั้น 
หรือ 8 เมตร ต้องมีระยะร่นดังต่อไปนี้ (1) ถ้ำถนนสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 10 เมตร ให้ร่น
แนวอำคำรห่ำงจำกกึ่งกลำงถนน สำธำรณะอย่ำงน้อย 6 เมตร (2) ถ้ำถนนสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำง
ตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอำคำร ห่ำงจำกเขตถนนสำธำรณะอย่ำงน้อย 1 
ใน 10 ของควำมกว้ำงของถนนสำธำรณะ (3) ถ้ำถนนสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงเกิน 20 เมตรขึ้นไป 
ให้ร่นแนวอำคำรห่ำงจำกเขตถนนสำธำรณะอย่ำงน้อย 2 เมตร129 

กรณี อำคำรที่ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะ เช่น แม่น้ ำ คู คลอง  
ล ำรำง หรือ ล ำกระโดง ถ้ำแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 10 เมตร ต้องร่นแนวอำคำรให้
ห่ำงจำกเขตแหล่ง น้ ำสำธำรณะนั้นไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร แต่ถ้ำแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงตั้งแต่ 
10 เมตรขึ้นไป ต้องร่น แนวอำคำรให้ห่ำงจำกเขตแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้นไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ส ำหรับ
อำคำรที่ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสำบ หรือ ทะเล ต้อง
ร่นแนวอำคำรให้ห่ำงจำกเขตแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้นไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพำน เขื่อน 
รั้ว ท่อระบำยน้ ำ ท่ำเรือ ป้ำย อู่เรือ คำนเรือ หรือที่ว่ำงที่ใช้เป็นที่จอดรถ ไม่ต้องร่นแนวอำคำร130  

กรณี แนวด้ำนข้ำงอำคำร อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่ำงโดยรอบ
อำคำรไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร ยกเว้น บ้ำนพักอำศัยที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตำรำงเมตร ส่วนอำคำรที่มีควำม
สูงเกิน 15 เมตร ต้องมีท่ีว่ำงโดยรอบอำคำรไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร131 

กรณี แนวด้ำนหลังอำคำร จะต้องมีที่ว่ำงโดยปรำศจำกสิ่งปกคลุม เป็นทำงเดินหลัง
อำคำรได้ถึงกัน กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร132  

3.2.10.2  อำคำรส ำหรับใช้เป็นโรงแรม ไม่ตั้งอยู่ในเขตควบคุมอำคำร 

                                                           
128ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2544, ข้อ 24 , 29 และ 72. 
129ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2544, ข้อ 50. 
130กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 

พ.ศ. 2522, ข้อ 42. 
131ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2544, ข้อ 55. 
132ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2544, ข้อ 52(7). 
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อำคำรส ำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรใช้บังคับ ต้องมีใบรับรองกำรตรวจสอบสภำพอำคำรว่ำมีควำมมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดย  
ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น และผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกนำยทะเบียนว่ำ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่ก ำหนดต่อไปนี้133 

1)  ต้องมีกำรรักษำควำมสะอำด มีกำรจัดแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ และมี
ระบบระบำยน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และระบบระบำยอำกำศที่ถูกสุขลักษณะ 

2)  ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อำคำรที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว บ้ำนเดี่ยวหรือ

บ้ำนแฝด ที่มีควำมสูงไม่เกินสองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตำมชนิดและขนำดที่
เหมำะสมกับสภำพของอำคำรและวัสดุภำยใน จ ำนวนคูหำละ 1 เครื่อง 

 (ข) อำคำรอ่ืนนอกจำกอำคำรตำม (1) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือในแต่ละชั้นจ ำนวน 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน 1, 000 ตำรำงเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 
เมตร แต่ไม่น้อยกว่ำชั้นละ 1 เครื่อง 

 (ค) กำรติดตั้งเครื่องดับเพลิง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูง
จำกระดับพื้นอำคำรไม่เกิน 1.50 เมตร และต้องติดตั้งไว้ในที่ท่ีสำมำรถมองเห็นและอ่ำนค ำแนะน ำกำร
ใช้ได้โดยสะดวก 

 (ง) เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ตลอดเวลำและสำมำรถ
น ำมำใช้งำนได้โดยสะดวก 

3)  ต้องติดตั้งระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อำคำรที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว บ้ำนเดี่ยวหรือ

บ้ำนแฝดที่มีควำมสูงไม่เกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอำคำรอย่ำงน้อย  
1 เครื่อง ทุกคูหำ 

 (ข) อำคำรตำม (1) ที่มีควำมสูงเกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญำณ
เตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ภำยในอำคำรอย่ำงน้อย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหำ 

 (ค) อำคำรอ่ืนนอกจำกอำคำรตำม (1) และ (2) ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุก
ชั้นในอำคำรหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร ต้องมีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น 

4)  ต้องมีช่องทำงเดินภำยในอำคำรกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร 
5)  ต้องมีทำงหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนด

ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
6)  ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอำคำรหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร 

ภำยในอำคำรต้องจัดให้มีระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือ

                                                           
133กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551, ข้อ 10. 
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เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ แยกเป็นอิสระจำกระบบที่ใช้อยู่ตำมปกติและสำมำรถท ำงำนได้โดยอัตโนมัติเมื่อ
ระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำปกติหยุดท ำงำน ระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำส ำรองตำมวรรคหนึ่ง ต้องสำมำรถ
จ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้เพียงพอส ำหรับเครื่องหมำยแสดงทำงออกฉุกเฉิน ทำงเดิน ห้องโถง บันได บันได
หนีไฟ และระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง 

7)  บ่อเกรอะและบ่อซึมของส้วมของอำคำรส ำหรับใช้เป็นโรงแรม ต้อง
อยู่ห่ำงจำกแม่น้ ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร เว้นแต่กรณีที่ส้วมมีระบบ
ก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลและมีขนำดที่เหมำะสม 

ดังจะเห็นได้ว่ำ อำคำรที่จะใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมแรมนั้น มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับ
แนวร่น ที่ว่ำงรอบอำคำร และอ่ืนๆ อีกมำกมำย ซึ่งอำคำรที่ขออนุญำตก่อสร้ำงในครั้งแรกนั้น ถ้ำไม่ได้
ขออนุญำตที่จะประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ภำยหลังต้องกำรจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์อำคำรเป็นโรงแรม 
จะประสบปัญหำเกี่ยวกับแนวอำคำรต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ประกอบกับต้องใช้เงินลงทุนอย่ำงมำก 
ในกำรแก้ไขปรับปรุงให้อำคำรถูกต้องตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรเพ่ือที่จะขออนุญำตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตำมกฎหมำยได้ 

 
3.2.11  การประกอบธุรกิจโรงแรมกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
กรณปีระกอบธุรกิจโรงแรม ที่มหี้องพักโรงแรม ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือพ้ืนที่ใช้สอยรวมกัน

กว่ำ 4,000 ตำรำงเมตรขึ้นไปนั้น ไม่ว่ำจะตั้งอยู่ในจังหวัดใด  ก็จะต้องมีรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร134  

แตบ่ำงจังหวัดทีต่ั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อำจจะก ำหนดข้อพิเศษบำงประกำรให้
จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนแหลม  อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี อ ำเภอท่ำยำง และอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี อ ำเภอหัวหิน และอ ำเภอปรำณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมหรือสถำนที่พักตำกอำกำศตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม หรืออำคำรอยู่อำศัย
รวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร ก็จะต้องมี
รำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 
ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่ำ สถำนที่พักดังกล่ำวจะมีจ ำนวนห้องน้อยกว่ำ 80 ห้อง และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกัน
น้อยกว่ำ 4,000 ตำรำงเมตรก็ตำม135 

                                                           
134มำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535; 

ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำร
หรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำน กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ราชกิจานุเบกษา 
129, พิเศษ 97 ง (20 มิถุนำยน 2555). 

135ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน
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ส่วน กรณีโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 10 ห้องถึง 79 ห้องนั้น จะต้องมีงำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยดังกล่ำว ถ้ำโรงแรมนั้น ที่ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตำม พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 
2535 มำตรำ 46 โดยมีข้อจ ำกัดที่แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละเขตพ้ืนที่ เช่น ในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภอ
บ้ำนแหลม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี อ ำเภอท่ำยำง และอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี อ ำเภอหัวหิน และ
อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมหรือสถำนที่พักตำกอำกำศตำมกฎหมำย  ว่ำด้วย
โรงแรม หรืออำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่ง 
ทะเลเกินกว่ำ 50 เมตร ซึ่งมีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุก 
อำคำรดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตำรำงเมตร จะต้องมีงำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร เป็นต้น 

 
3.2.12  โครงการอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Building Institute: TGBI136 
มีกำรรวมตัวของกลุ่มอำสำสมัครที่ประกอบด้วยสถำปนิกและวิศวกรจำกสมำคมวิชำชีพ 

สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนอำคำรเขียวของไทยขึ้น โดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้มีเป้ำหมำย
หลักคือ ต้องกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และจัดท ำมำตรฐำนรวมทั้งหลักเกณฑ์อำคำรเขียวของไทยขึ้นมำใช้ 
เพื่อน ำมำใช้แทนเกณฑ์อำคำรเขียวที่ก ำหนดมำจำกประเทศมหำอ ำนำจ ลดควำมเสียเปรียบด้ำน
กำรค้ำและเศรษฐกิจของประเทศ และเป้ำหมำยที่ส ำคัญอีกหนึ่งเป้ำหมำยคือ คือต้องกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้กับประชำชนและสังคมไทยเรื่องกำรออกแบบ ก่อสร้ำง และพัฒนำอำคำรเขียวแบบยั่งยืน 
ส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องอำคำรเขียวที่ถูกต้องให้กับ สถำปนิก วิศวกร หน่วยงำนรัฐบำล 
และประชำชนทั่วไป โดยกำรเข้ำโครงกำรดังกล่ำวนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ 
 
3.3  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 ว่ำ เป็นกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่ออธิปไตยทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย และกำรรักษำสิทธิตำมควำมตกลงเปิดเสรีกำรค้ำ
กำรลงทุน โดยพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีเจตนำก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดในกำรอนุญำต ให้คนต่ำง

                                                           

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนแหลม  อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี อ ำเภอท่ำยำง และอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี อ ำเภอหัวหิน และอ ำเภอปรำณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2548, ราชกิจานุเบกษา 122, พิเศษ 70 ง (24 สิงหำคม 2548). 

136สถำบันอำคำรเขียวไทย, โครงการอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Building 
Institute: TGBI, ค้นวันที่ 24 สิงหำคม 2557 จำก http://www.tgbi.or.th/about.php  
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ด้ำวทีเ่ข้ำมำประกอบธุรกิจในไทย ให้สำมำรถใช้กฎหมำยในกำรควบคุมกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำง
ด้ำวนั้นได ้เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของชำติ ซึ่งต้องเป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนโปร่งใส 

 
3.3.1  ความหมายของคนต่างด้าว หรือ นิติบุคคลต่างด้าว 
คนต่ำงด้ำว หมำยควำมว่ำ137  
1.  บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 
2.  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  
3.  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้  

 (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตำม (1) หรือ 
(2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตำม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่ำตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคล
นั้น  

 (ข) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญท่ีจดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือ
ผู้จัดกำรเป็นบุคคลตำม (1)  

4.  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของนิติบุคคล
นั้นถือโดยบุคคลตำม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตำม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่ำ
ตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งค ำนิยำมนี้ให้ถือว่ำหุ้นของบริษัทจ ำกัดที่มีใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือเป็น
หุ้นของคนต่ำงด้ำว เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวงก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

 
3.3.2  คนต่างด้าวท่ีห้ามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร138 
1.  คนต่ำงด้ำวที่ถูกเนรเทศหรือรอกำรเนรเทศตำมกฎหมำย 
2.  คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำ

เมืองหรือกฎหมำยอ่ืน 
 
3.3.3  การประกอบธุรกิจโรงแรมของคนต่างด้าว 
ก ำหนดห้ำมมิให้ คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขันในกำร

ประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำว ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีสำม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดีโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร บัญชีที่สำมท้ำยพระรำชบัญญัติดังกล่ำวนี้ก ำหนดให้ กำรท ำกิจกำร
โรงแรม โดยเว้นแต่บริกำรจัดกำรโรมแรม139  เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขันในกำร

                                                           
137มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  
138มำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  
139

 มำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  
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ประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำว จึงท ำให้ ห้ำมมิให้คนต่ำงด้ำว หรือ นิติบุคคลต่ำงด้ำว (ถือหุ้นเกินกว่ำ
กึ่งหนึ่ง) ประกอบกิจกำรดังกล่ำวแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร  

และตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวก ำหนดให้140 ทุนขั้นต่ ำที่คนต่ำงด้ำวใช้ในกำรเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสอง
ล้ำนบำท ในกรณีกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวในวรรคแรกเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญำตตำม
บัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ทุนขั้นต่ ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงส ำหรับแต่ละธุรกิจต้องไม่น้อยกว่ำสำม
ล้ำนบำท  และยังอำจก ำหนดระยะเวลำทุนขั้นต่ ำที่ต้องน ำหรือส่งเข้ำมำในประเทศไทยไว้ด้วยก็ได้ แต่
ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่คนต่ำงด้ำวน ำเงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจำกรำยได้ที่ได้มำจำกกำรประกอบธุรกิจ
เดิมที่เริ่มด ำเนินกำรมำก่อนแล้วในประเทศไทยไปเริ่มประกอบธุรกิจรำยอ่ืนหรือน ำไปลงหุ้นหรือลงทุน
ในกิจกำรหรือในนิติบุคคลอ่ืน 
 
3.4  การเสียภาษีบ ารุงท้องถิ่น ตามกฎหมาย 
 

กำรประกอบธุรกิจโรงแรมนั้นจะต้องมีกำรเสียภำษีบ ำรุงท้องถิ่น โดยภำษีท้องถิ่น เป็นภำษีที่
รัฐบำลให้อ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง เพ่ือเป็นรำยได้ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยไม่ต้องน ำส่งรัฐบำล จัดเก็บได้เท่ำใดให้เป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นนั้น 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี 4 แบบ ดังนี้ 1) เทศบำล 2) องค์กรบริหำรส่วนจังหวัด 3) 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบล 4) กำรปกครองรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ โดยภำษี
ท้องถิ่นที่รัฐบำลให้อ ำนำจในกำรจัดเก็บเองมี 3 ประเภท ได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บตำม
พระรำชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ภำษีบ ำรุงท้องที่ จัดเก็บตำมพระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุง
ท้องที่ พ.ศ.2508 ภำษี ป้ำย จัดเก็บพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ.2510 

โดยธุรกิจโรงแรมนั้นจะมีกำรเสียภำษีในอัตรำที่สูง คือ นอกจำกภำษีต้องเสียภำษีโรงเรือน
แล้ว ยังต้องเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT) และภำษีบ ำรุงท้องที่ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

1.  โดยโรงแรมหรือกิจกำรอ่ืนที่มี “กำรให้บริกำร” (ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 77/1(10) 
“กำรให้บริกำร” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใดๆอันอำจหำปะโยชน์อันมีมูลค่ำซึ่งไม่ใช่เป็นกำรขำย
สินค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรใช้บริกำรของตนเองไม่ว่ำประกำรใดๆ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง 

 (ก)  กำรใช้บริกำรหรือกำรน ำสินค้ำไปใช้เพื่อประกอบกิจกำรของตนเองโดยตรงตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก ำหนด 

 (ข)  กำรน ำเงินไปหำประโยชน์โดยกำรฝำกธนำคำรหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ 
 (ค)  กำรกระท ำตำมที่อธิบดีก ำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี) ในลักษณะท ำนองเดียวกันกับ

โรงแรมนั้น จะต้องเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT) แม้ว่ำผู้ประกอบกำรจะประกอบโรงแรมหรือกิจกำรอ่ืนที่
มีกำรให้บริกำรในลักษณะท ำนองเดียวกันกับโรงแรม  เช่น บ้ำนพักประเภท (Guest–House)  

                                                           
140มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542  
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อพำร์ทเมนท์ที่มีบริกำรอ่ืนเช่นเดียวกับโรงแรม (Serviced Apartment) บังกะโล (Bungalow)  
รีสอร์ท (Resort) ถือเป็นกำรให้บริกำร ที่จะต้องเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม141  

2.  ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มำตรำ 65142 ก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำร  บริหำรส่วน
จังหวัดจำกผู้พัก โดยให้บุคคลผู้ควบคุมและจัดกำรโรงแรมเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ไว้แทนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดทุกครั้งที่มีกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำห้องพักและน ำส่งองค์กำร บริหำรส่วนจังหวัดภำยใน
วันที่สิบของเดือนถัดไป โดยเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกผู้พักในโรงแรมให้
เรียกเก็บได้ในอัตรำไม่เกินร้อยละสำมของค่ำเช่ำห้องพัก143 

3.  ส่วนภำษีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆ นั้น ที่ให้เช่ำหรือที่ท ำกำรค้ำขำย หรือที่ไว้
สินค้ำ หรือที่ประกอบกำรอุตสำหกรรม หรือที่ให้ญำติ พ่อแม่ บุตร หรือผู้อ่ืนอำศัยและที่ใช้ในกิจกำร
อ่ืนๆ เป็นต้น ต้องเข้ำข่ำยเสียภำษีทั้งสิ้นอัตรำภำษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บร้อยละ 12.50 ของค่ำ
รำยปี ซึ่งค่ำรำยปี หมำยควำมว่ำ จ ำนวนเงิน ซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่ำได้ในปีหนึ่งๆ โดยก ำหนด
ยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี144  

                                                           
141กรมสรรพกร, ค ำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ป. 90/2542, 29 ตุลำคม 2542 เรื่อง กำรเสีย

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม และกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ส ำหรับกำรให้บริกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์; มำตรำ 
81(1)(ต) กำรโอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำมมำตรำ 77/1(8) และ (9) และกำรให้บริกำรตำม
มำตรำ 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎำกร, ข้อ 9. 

142มำตรำ 65 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540; องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำร บริหำรส่วนจังหวัดจำกผู้พัก 
ในโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

143กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540, อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 6 และมำตรำ 65 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

144มำตรำ 8, 9 และ 19 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  

http://www.kodmhai.com/m4/m4-21/H4/H-4.html


 
บทท่ี 4 

 
บทวิเคราะห ์

 
4.1  ปัญหาการจ าแนกประเภทของโรงแรม  และผลกระทบของการประกอบธุรกิจ

โรงแรม  
 

ในปัจจุบันธุรกิจที่พักส ำหรับกำรท่องเที่ยวมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
เพรำะสำมำรถท ำรำยได้จำกนักท่องเที่ยวให้แก่ประเทศเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ 
จึงมีที่พักไว้ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่ำจะเป็นนักท่องเที่ยวภำยในประเทศหรือนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ โดยมีที่พักหลำยประเภทให้เลือกใช้ เช่น บังกะโล รีสอร์ท เกสเฮำส์ ตลอดจน โรงแรม 
ซึ่งปัญหำส ำคัญประกำรหนึ่ง คือปัญหำกฎหมำยไทยไม่รวมที่พักทุกประเภทเป็นกำรประกอบกิจกำร
โรงแรมอย่ำงเดียวกัน หรือจ ำแนกประเภทให้ชัดเจน ท ำให้ยุ่งยำกต่อกำรจ ำแนกประเภทว่ำที่พักใดคือ
โรงแรม ที่พักใดไม่ใช่โรงแรม ตำมบทนิยำมของกฎหมำย กล่ำวคือไม่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ บังกะโล  
รีสอร์ท เกสเฮำส์ ตลอดจน โรงแรม เหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร โดยถ้ำเปรียบเทียบกับกำรจ ำแนก
ประเภทของธุรกิจบริกำรเฉพำะในสำขำบริกำรที่พักของข้อตกลงกำรค้ำบริกำรของอำเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) โดยอ้ำงอิงจำกองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ซึ่งจะ
สำมำรถแยกโรงแรม (CPC 6411)145 ออกจำกโฮเต็ล (CPC 6412)146 และยังจ ำแนกโรงแรมประเภท
อ่ืนๆ (Other lodging Services CPC 6419) ไม่ว่ำจะเป็นที่พักลักษณะแคมป์ส ำหรับเด็ก (CPC 
64191), ที่พักส ำหรับครอบครัวพักท่องเที่ยวในวันหยุดเช่นบังกะโล (CPC 64192),147 หรือที่พักขนำด
เล็กที่ให้บริกำรห้องพัก ให้บริกำรบ้ำนเช่ำ บ้ำนพัก กระท่อม ห้องส่วนตัว (CPC 64193),148 ที่พัก
ประเภทส ำหรับเยำวชนหรือนักเรียนซึ่งตั้งอยู่บนภูเขำ (CPC 64194), ที่พักส ำหรับรถคำรำวำนที่มำ

                                                 
145United Nations Statistics Division, op. cit.; Hotel lodging services 
146ibid.; Motel lodging services 
147ibid.; Lodging and related services provided by adult or family holiday 

camps, vacation bungalows and similar holiday homes. Included are all other 
services provided by such establishments in connection with the provision of lodging. 

148ibid.; Lodging and related services provided by rooming houses, boarding 
houses, cabins, private apartments and homes and similar lodging facilities. Most of 
these units provide only lodging, although some may incude food serving services. 
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ท ำกิจกรรมสันทนำกำร โดยเป็นกำรบริกำรสถำนที่ส ำหรับตั้งแคมป์ หรือให้ควำมสะดวกต่ำงๆ  กับ
คำรำวำน (CPC 64195)149 โดยเหตุผลที่องค์กำรกำรค้ำโลกจ ำแนกธุรกิจที่พักดังกล่ำวออกจำกกันนั้น 
ก็เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเจรจำทำงกำรค้ำ และก่อให้เกิดมำตรฐำนสำกลในกำรแบ่งประเภท
กำรบริกำร  
 แตใ่นส่วนของประเทศสิงคโปร์ในส่วนของธุรกิจที่พัก จะตรงกันข้ำมกับกำรแบ่งประเภทของ
องค์กำรกำรค้ำโลก โดยแม้ว่ำสิงคโปร์จะได้มีกำรนิยำมที่พักในลักษณะอ่ืนไว้ แต่รวมไว้ประเภทเดียว
โดยไม่มีกำรจ ำแนกหำกได้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม ซึ่งตำมบทนิยำมของกฎหมำย 
โรงแรม150 ของสิงคโปร์นั้นให้หมำยถึง ห้องพัก (Boarding-House, Lodging-House, Guest-House) 
และอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ (and any Building) โดยต้องมีมำกกว่ำ 4 ห้อง หรือแม้แต่ โรงแรม
ตำมกฎหมำยของประเทศมำเลเซีย151 ก็รวมไว้ประเภทเดียว คือ อำคำร ท่ำเรือที่พักพิง หรือที่พ ำนัก 
(Harboured or Lodged) โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้องมีห้องขั้นต่ ำอย่ำงน้อยก่ีห้อง ซึ่งกำรรวมธุรกิจที่พักไว้
ประเภทเดียวเช่นนี้ จะก่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรก ำกับดูแล ก่อให้เกิดควำมง่ำยต่อกำรควบคุมตำม
กฎหมำย ยกตัวอย่ำงเช่น หมำยควำมว่ำในมำเลเซียและสิงคโปร์นั้น บังกะโล รีสอร์ท เกสเฮำส์ ก็คือ
ธุรกิจโรงแรมตำมกฎหมำย โดยให้บริกำรที่พักสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ โดยได้รับค่ำตอบแทนจำก
ผู้มำใช้บริกำรโดยคิดเป็นรำยวัน โดยหำกวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรรวมธุรกิจที่พักต่ำงๆ ไว้ประเภท
เดียว โดยไม่มีกำรจ ำแนกหำกได้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมตำมแบบของประเทศมำเลเซียและ
สิงคโปร์นั้น ก็ยังไม่สอดคล้องกับกำรจ ำแนกประเภทตำม AFAS ที่มีอยู่หลำยประเภท แต่ถึงอย่ำงไร 
ก็ตำม หำกไม่มีกฎหมำยก ำหนดถึงรูปแบบที่พักโรงแรมในลักษณะรูปแบบอ่ืนไว้เฉพำะนอกจำก
โรงแรมแล้ว เช่น กฎหมำยว่ำด้วยบังกะโล รีสอร์ท เกสเฮำส์ ฯลฯ กำรก ำหนดให้หำกโรงแรมรวมถึงที่
พักในลักษณะอ่ืนๆ นี้ จะท ำให้กำรบังคับใช้ไม่ก่อให้เกิดควำมสับสันและท ำให้กฎหมำยโรงแรมมี
ประสิทธิภำพ 

ตำมกฎหมำยโรงแรมของประเทศไทยแบ่งโรงแรมเป็น โรงแรม ตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 หมำยถึง สถำนที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทำงธุรกิจเพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำว
ส ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่ำตอบแทน. . . (โดยแบ่งโรงแรมเป็นอีก 4 ประเภท โดยมี
ลักษณะซึ่งแตกต่ำงกัน ตำมจ ำนวนห้อง กำรบริกำรห้องอำหำร และสถำนบริกำร) และธุรกิจที่พัก
เยี่ยงโรงแรมตำมกฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 
โดยให้สถำนที่พักที่มีจ ำนวนห้องพักในอำคำรเดียวกันหรือหลำยอำคำรรวมกันไม่เกิน 4 ห้องและมี

                                                 
149ibid.; Lodging and related services provided by trailer and recreational 

vehicle parks, campsites and similar facilities. Such services include provision of the 
site only or of the site and the tent or trailer situated thereon. 

150Singapore hotel act (Chapter 127) Revised Edition 1999, op. cit., Section 2 
151Attorney General’s Chambers of Malaysia, LAWS OF MALAYSIA Act 626 

HOTELS (FEDERAL TERRITORY OF KUALA LUMPUR) ACT 2003, op. cit., Section 2  
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จ ำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำวส ำหรับคนเดินทำง
หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่ำตอบแทนไม่เป็นโรงแรม ซึ่งที่พักทั้งสองชนิดมีหลักกำรเหมือนกัน คือ 
ให้บริกำรห้องพักเป็นรำยวัน และได้รับค่ำตอบแทนจำกผู้มำใช้บริกำรโดยคิดเป็นรำยวัน และแตกต่ำง
กันโดยใช้จ ำนวนไม่เกิน 4 ห้องเป็นตัวจ ำแนก ท ำให้บังกะโล รีสอท เกสเฮำส์ อำจเป็น โรงแรมตำม
กฎหมำย หรือเป็นที่พักเยี่ยงโรงแรมตำมกฎกระทรวงก็ได้ ขึ้นอยู่กับจ ำนวนห้องพักและกำรขออนุญำต
ประกอบกิจกำร ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่ำ กฎหมำยของประเทศไทยจ ำแนกประเภทของโรงแรมล ำพังแต่เพียง
ตำมจ ำนวนของห้องพักเท่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นโรงแรมแรมประเภท 1 ถึง 4 หรือแม้แต่กำรแบ่งประเภท 
โรงแรมกับที่พักเยี่ยงโรงแรม โดยไม่ค ำนึงถึงลักษณะกำรให้บริกำร เจตนำของผู้ประกอบกิจกำรหรือ  
ผู้มำใช้บริกำร ท ำให้กฎหมำยไทยไม่มีควำมชัดเจน กำรจ ำแนกประเภทของโรงแรมที่ใช้เกณฑ์กำร
จ ำแนกที่คับแคบไม่เป็นสำกล อีกทั้งยังยกเว้นธุรกิจเยี่ยงโรงแรมไว้ ท ำให้เกิดควำมสับสน ยำกต่อกำร
ควบคุมตรวจสอบ และก่อให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงต่อกำรจัดเก็บภำษีกำรประกอบกิจกำรโรงแรม และ
หลีกเลี่ยงในมำตรกำรอื่นๆ ตำมกฎหมำย 
 จำกปัญหำที่กฎหมำยไทยมีกำรจ ำแนกประเภทของธุรกิจโรงแรมอย่ำงแคบ อีกทั้งไม่ได้มีกำร
รวมไว้อย่ำงชัดเจนเหมือนสิงคโปร์หรือมำเลเซีย ท ำให้ก่อให้เกิดปัญหำตำมมำนั้นคือกำรหลีกเลี่ยงกำร
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยและอำศัยกำรประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมแทน ซึ่งมีข้อจ ำกัดที่น้อยกว่ำ
โรงแรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรขออนุญำตเพียงแต่แจ้งให้พนักงำนเจ้ ำหน้ำที่ทรำบเท่ำนั้น152 หรือกำร
ประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมนั้น ไม่มีลักษณะและรูปแบบของกำรประกอบกิจกำรที่พักเยี่ยง

                                                 
152ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย, ส ำนักกฎหมำย, รายการประชุมคณะกรรมการร่าง

กฎหมายคณะที่ 1 ครั้งที่ 6/2553 1 กุมภาพันธ์ 2553, ค้นวันที่ 30 กันยำยน 2557 จำก http:// 
www.law.moi.go.th/2553/comreport2553.htm; “ตำมเหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวง
ฉบับนี้ หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบกำรสถำนที่พักที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงฯ ก ำหนดและ
ได้ยื่นแบบหนังสือแจ้งสถำนที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องต่อนำย
ทะเบียน เมื่อนำยทะเบียนได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เห็นว่ำ ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์
ที่กฎกระทรวงดังกล่ำวก ำหนดแล้ว ก็จะออกหนังสือรับแจ้งให้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำสถำนที่พักดังกล่ำว
ไม่เป็นโรงแรม เนื่องจำกกฎกระทรวงดังกล่ำวมีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจให้บริกำร
สถำนที่พักขนำดเล็กเป็นรำยได้เสริมอันเป็นกิจกำรที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สร้ำงรำยได้ให้แก่ท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงไม่จ ำเป็นต้องควบคุมกำรจัดตั้งสถำนที่พักดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดเป็นเพียงแต่กำรก ำกับดูแล
กิจกำรเท่ำนั้น นำยทะเบียนจึงไม่ต้องใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำว่ำสมควรอนุญำตให้จัดตั้งโรงแรม
หรือไม่อีก เมื่อสถำนที่พักดังกล่ำวไม่เป็นโรงแรมตำม (3) ของบทนิยำมค ำว่ำโรงแรมแล้ว ก็ไม่
จ ำเป็นต้องน ำเงื่อนไขใน ข้อ 2 ถึงข้อ 22 ของกฎกระทรวงดังกล่ำวมำใช้บังคับกับกำรรับแจ้งแต่อย่ ำง
ใด และหำกพบว่ำ สถำนที่พักดังกล่ำวไม่ถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยอ่ืนก็ต้องพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวต่อไปรวมทั้งจะต้องพิจำรณำว่ำเป็นของประชำชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย ไม่ใช่ให้บุคคลในท้องถิ่นอ่ืนมำก่อสร้ำงเพ่ิมเติมและแจ้งกำรไม่เป็นโรงแรมดังกล่ำว 
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โรงแรมก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด จึงไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องสถำนที่ตั้ง ควำมแข็งแรงอำคำรที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจ หรือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่พักไม่เป็นโรงแรม ที่ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกเหตุอัคคีภัยหรือ
ภยันตรำยร้ำยแรงอ่ืนๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดกำรแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยใน 15 
วันนับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง153 ผู้ประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมต้องแจ้งภำยใน 15 วันด้วยหรือไม่ 
ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีควำมชัดเจนในแง่ของกฎหมำย 

อีกทั้งสถำนที่พักเยี่ยงโรงแรมโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องมีรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE) เนื่องจำกมีจ ำนวนห้องไม่เกิน 4 ห้อง แต่กฎหมำยส่วนใหญ่ก ำหนดให้ต้องท ำรำยงำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จะก ำหนดไว้ที่ 10 ห้องข้ึนไป โดยเว้นเสียแต่ว่ำจะเข้ำข้อก ำหนดพิเศษ 

ที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมยังไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ถึงแม้ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
มีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำกผู้พัก โดยให้
บุคคลผู้ควบคุมและจัดกำรโรงแรมเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ไว้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทุกครั้ง ที่
มีกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำห้องพักและน ำส่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภำยในวันที่สิบของเดือนถัดไป  โดย
เก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกผู้พักในโรงแรมให้เรียกเก็บได้ในอัตรำไม่เกิน
ร้อยละสำมของค่ำเช่ำห้องพัก154 แต่ที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรมไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเนื่องจำกไม่
เป็นโรงแรม ซึ่งได้รับยกเว้นตำมกฎกระทรวงฯ 

จำกที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรม มีควำมแตกต่ำงกัน
เพียงใด ถึงแม้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนำดใหญ่ จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมำกนัก เนื่องจำกระดับ
ของกำรให้บริกำรมีควำมแตกต่ำงกันมำก แต่ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนำดกลำงถึงขนำดเล็ก
ในท้องถิ่นตำมแหล่งท่องเที่ยว ย่อมได้รับผลกระทบจำกผู้ประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรม ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรถูกแย่งตลำด ถูกแย่งลูกค้ำ ท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนำดกลำงถึงขนำดเล็กหลีกเลี่ยง 
ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรม และหันมำประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมมำกกว่ำ ส่งผลให้เกิดควำม
เลื่อมล้ ำกันในแง่ของกำรประกอบธุรกิจ ปัญหำกำรแย่งตลำด กำรหลีกเลี่ยงเสียภำษี  

นอกจำกปัญหำกำรจ ำแนกประเภทของโรงแรมแล้ว ปัญหำส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง  ก็คือกำร
เข้ำสู่โรงแรมตำมกฎหมำย หรือโรงแรมที่สร้ำงก่อนกฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ใช้บังคับยังมีข้อจ ำกัดด้วยกฎหมำยควบคุมอำคำร โดยกฎ
กระทรวงฯ ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่กฎหมำยควบคุมอำคำรใช้บังคับ ต้องมี
หลักฐำนแสดงว่ำได้รับอนุญำตให้ใช้อำคำรเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองกำรตรวจสภำพอำคำร ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ซึ่งต่อมำในปี พ.ศ.2553 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ตีควำม ตำม
กฎกระทวงดังกล่ำว ข้อ 9 ว่ำ “ใบอนุญำตให้ใช้อำคำรเป็นโรงแรม” หรือ “ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้
อำคำร” กับ “ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร” มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน155 ส่งผลท ำให้ผู้ประกอบ

                                                 
153

 มำตรำ 28 แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 
154

 มำตรำ 65 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  
155ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ, เรื่องเดิม. 
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ธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่กฎหมำยควบคุมอำคำรใช้บังคับ จะต้องมีใบอนุญำตให้ใช้อำคำรเป็นโรงแรม
และมีใบรับรองกำรตรวจสภำพอำคำรทั้งสองใบจึงจะสำมำรถขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้ 
จะใช้ใบรับรองกำรตรวจสภำพอำคำรหรือใบอนุญำตให้ใช้อำคำรเป็นโรงแรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพียงใบ
เดียวตำมกฎกระทรวงบัญญัติไว้ไม่ได้  

ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับกำรตีควำมของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพรำะทั้งสองใบมีวัตถุประสงค์
ที่แตกต่ำงกันเนื่องจำก ใบ อ.1 (ใบอนุญำตให้ใช้อำคำร) หรือใบ อ.5 (ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร) 
นั้นมีเจตนำรมณ์ท่ีต้องกำรตรวจกำรใช้อำคำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่ก ำหนดกฎเกณฑ์
ไว้เพ่ือควำมเหมำะสมส ำหรับกำรใช้อำคำรแต่ละประเภท ส่วนใบ ร.1 (ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร) 
นั้นเจตนำรมณ์เพ่ือตรวจสอบว่ำสภำพอำคำรและอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ของอำคำรสำมำรถใช้งำนได้ 
เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้อำคำร แต่ถึงกระนั้น ผู้เขียนเห็นว่ำควรให้แก้กฎกระทรวงฯ ข้อ 9 ให้มี
ควำมถูกต้องชัดเจนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสน เพรำะกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 ก ำหนดให้ต้องมี
ใบอนุญำตให้ใช้อำคำรเป็นโรงแรม “หรือ” มีใบรับรองกำรตรวจสภำพอำคำร 

อีกท้ังกำรที่ท้องถิ่นจะออกใบอนุญำตให้ใช้อำคำรเป็นโรงแรมได้นั้น ปัญหำส ำคัญอีกประกำร
หนึ่งก็คือเรื่องระยะร่นของอำคำร ตัวอย่ำงเช่น อำคำรใหม่ หรืออำคำรเก่ำที่จะใช้เป็นโรงแรมที่มีควำม
สูงเกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่ำงโดยรอบอำคำรไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร ซึ่งถ้ำผู้ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรม 
ไม่ทรำบกำรตีควำมของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำดังกล่ำว จะท ำให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมนั้นใช้
ใบรับรองกำรตรวจสภำพอำคำรเพียงอย่ำงเดียวด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่ง
ไม่สำมำรถท ำได ้จะก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ เพรำะกำรที่จะขยับอำคำรที่มีควำมสูงเกิน 15 เมตร ให้มี
ที่ว่ำงรอบอำคำรไม่น้อยกว่ำ 2 เมตรนั้น จะต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยที่สูง แม้ว่ำทำงรัฐจะพยำยำมออก “ร่ำง
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรน ำอำคำรประเภทอ่ืนมำใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ….”156 เพ่ือแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว โดยยกเว้นข้อจ ำกัดหรือหลักเกณฑ์บำงประกำรให้กับอำคำรที่มีอยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ เช่น ข้อจ ำกัดเรื่องระยะร่น เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำอำคำรที่สร้ำงหลังจำกกฎกระทรวง
ดังกล่ำวประกำศใช้จะไม่ได้รับยกเว้น โดยร่ำงกฎกระทรวงดังกล่ำวนี้ ยังคงมีปัญหำเรื่องควำมไม่เท่ำ
เทียมของผู้ปฏิบัติตำมกฎหมำยก่อนและหลัง จึงยังไม่มีกำรประกำศใช้แต่อย่ำงใด ท ำให้ปัญหำกำรเข้ำ
สู่ระบบโรงแรมตำมกฎหมำยในเรื่องระยะร่นของอำคำรยังไม่ได้รับกำรแก้ปัญหำ จึงน ำไปสู่กำร  
หลบเลี่ยงกำรเป็นโรงแรมตำมกฎหมำยและหันไปประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมแทน 
 ผู้เขียนจึงเห็นควรปรับปรุงและพัฒนำกำรจ ำแนกประเภทของโรงแรมดังกล่ำว โดยก ำหนดถึง
รูปแบบของธุรกิจแบบอ่ืนขึ้นไว้ในกฎหมำย เช่น บังกะโล รีสอร์ท มีลักษณะในกำรให้บริกำรอย่ำงไร 
ขอบเขตของโครงสร้ำงอำคำรและควำมรับผิดมำกน้อยต่ำงกันแค่ไหน โดยให้ประชำชนผู้ประกอบ
ธุรกิจมีทำงเลือกในกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือให้เป็นกำรง่ำยต่อกำรควบคุมตรวจสอบ โดยสอดคล้องและ

                                                 
156ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย, ส ำนักกฎหมำย, รายการประชุมคณะกรรมการ 

ร่างกฎหมายคณะที่ 1 ครั้งที่ 75/2555 (14/2556) 26 ธันวาคม 2555, ค้นวันที่ 30 กันยำยน 
2557 จำก http://www.law.moi.go.th/l5_group1report%2056.htm 
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รองรับสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน และควรให้ เพ่ิมเติมแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติโรงแรมและ
กฎกระทรวงฯ เพ่ือค ำนึงถึงกำรจัดระเบียบที่พักเยี่ยงโรงแรมโดยเฉพำะ อย่ำงเป็นระบบ อันจะเป็น
กำรลดควำมเลื่อมล้ ำในกำรประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นกำรน ำที่พักเยี่ยงโรงแรมเข้ำสู่ระบบตำม
กฎหมำยอีกด้วย 
 
4.2  มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย เปรียบเทียบกบัตา่งประเทศ 
 

เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจโรงแรมในแต่ละประเทศในอำเซียนมีข้อจ ำกัดทำงภูมิศำสตร์ 
ประเพณีวัฒนธรรม และควำมเจริญทำงเศรษฐกิจไม่เท่ำกัน ท ำให้มำตรฐำนโรงแรมในแต่ละประเทศมี
ควำมแตกต่ำงกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์โรงแรมจะมีมำตรฐำนสูง เพ่ือเป็นกำรตอบสนองและบริกำร 
แก่นักธุรกิจที่มำท ำกำรค้ำขำย เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยธุรกิจ
โรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของกำรเปิดกำรค้ำเสรีด้ำนบริกำร ซึ่งในแต่ละประเทศจะลดข้อจ ำกัดในกำร
ประกอบธุรกิจ (MODE 1 ถึง 4)157 ตำมพันธกิจเป้ำหมำยในปี พ.ศ.2558 โดยอำเซียนก็ไม่ได้ไป
ก ำหนดเร่งรัดให้กำรประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพียงแต่ได้สร้ำงมำตรฐำนพ้ืนฐำน
ของธุรกิจท่องเที่ยว 6 ประเภท ทั้งนี้รวมถึง มำตรฐำนโรงแรมสีเขียว (ASEAN Green Hotel) เพ่ือ
ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอำเซียน ยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของแต่ละประเทศใน
อำเซียนให้มีควำมใกล้เคียงกันและมีควำมเป็นสำกลมำกขึ้น โดยจะมอบเป็นรำงวัลให้ ด้วยเหตุนี้
ผู้เขียนจึงมีควำมจ ำเป็นต้องศึกษำมำตรฐำนโรงแรมในแต่ละประเทศทีม่ีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกันไป โดย
ศึกษำเปรียบเทียบเฉพำะประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์ กับประเทศไทย ดังนี้ 

 
4.2.1  การควบคุมพื้นที่การประกอบธุรกิจโรงแรม 
เนื่องจำกกฎหมำยผังเมืองเป็นกฎหมำยเฉพำะของแต่ละประเทศนั้น ดังนั้นอำเซียนจึงไม่ได้

ก ำหนดลึกไปถึงแนวทำงผังเมืองต่ำงๆ เพียงแต่เน้นเฉพำะกำรเชื่อมต่อกันระหว่ำงประเทศมำกกว่ำ ซึ่ง
ประเทศสิงคโปร์และมำเลเซียนั้นต่ำงก็มีกฎหมำยผังเมืองและกำรก ำหนดผังเมืองในอนำคตที่น่ำสนใจ 
ดังนี้ 

ประเทศสิงคโปร์จะใช้กฎหมำยผังเมือง (Master Plan 2008) เป็นตัวก ำหนดพ้ืนที่กำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยจะใช้กำรแบ่งโซนระหว่ำงที่อยู่อำศัย (Residental) กับพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่
อำศัย (Non-Residental) คือย่ำนกำรค้ำ สวนสำธำรณะ โรงแรม ฯลฯ ออกจำกกัน โดยห้ำมมิให้
ประกอบธุรกิจโรงแรมในโซนที่อยู่อำศัยโดยเด็ดขำด ซึ่งผู้ฝ่ำฝืนก็จะมีโทษปรับ กำรกระท ำดังกล่ำวนี้
เป็นกำรก ำหนดพ้ืนที่ชัดเจนว่ำพ้ืนที่โซนไหนเป็นที่อยู่อำศัย หรือพ้ืนที่โซนใดเป็นพ้ืนที่ย่ำนธุรกิจ และ

                                                 
157ข้อเสนอผูกพันเปิดตลาด การค้าและบริการของไทยชุดที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงว่า

ด้วยบริการของอาเซียน (เอกสารประกอบการพิจารณา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) , 
เรื่องเดิม. 
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ตำมกฎหมำยผังเมืองสิงคโปร์นั้น ยังได้ก ำหนดลักษณะต่ำงๆ ของอำคำร อำทิเช่นค่ำควำมสูงของ
อำคำร เพดำน พ้ืนที่รอบอำคำร โดยขึ้นอยู่กับว่ำอำคำรดังกล่ำวอยู่ติดกับถนนอะไร เช่น ถ้ำติด 
Expressway ต้องมีระยะร่นจำกถนน (Set Back) 15 เมตร โดย 5 เมตร ต้องเป็นแนวต้นไม้ (Buffer) 
หรือถ้ำติดถนน Major Arterial A ต้องมีระยะร่นจำกถนน (Set Back) 7.5 เมตร ถ้ำติดถนน Major 
Arterial B  ต้องมีระยะร่นจำกถนน (Set Back) 5 เมตร เป็นต้น ซึ่งท ำให้ง่ำยต่อกำรควบคุมตรวจสอบ 
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้บริกำร  

ในส่วนของประเทศมำเลเซียนั้น โดยศึกษำเฉพำะในกรุงกัวลำลัมเปอร์ จะใช้กฎหมำยผังเมือง 
Kuala Lumpur Federal Territory (Planning) Act 1982 (Act 267) เป็นตัวควบคุมกำรประกอบ
กิจกำร ซึ่งจะก ำหนดข้อก ำหนดอย่ำงกว้ำงๆ ให้ต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท้องถิ่น ( local 
Government)158 เรื่องอำคำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น แนวด้ำนหน้ำของอำคำรที่อยู่ใกล้กับอำคำรอ่ืนๆ กำร
สร้ำงอำคำรดังกล่ำวต้องมีระยะไม่เกิน 50 ฟุตจำกถนนสำธำรณะ ตำม Law of Malaysia (Act 133) 
Street,Drainage And Building 1974, Section 70(4) (e), (f) และยังมีกฎหมำยล ำดับรองในกำรใช้
ควบคุมอำคำรอีกฉบับคือ SUBSIDIARY LEGISLATION Street, Drainage And Building 1974 
UNIFORM BUILDING BY-LAW 1984: UBBL1984 โดยก ำหนดรำยละเอียดของอำคำร เช่นพ้ืนที่
รอบอำคำร (Open Space) ส ำหรับอำคำรที่ไม่ได้เป็นที่อยู่อำศัย (NON-RESIDENTAL) ต้องมีพ้ืนที่
รอบอำคำรไม่น้อยกว่ำ 2.5 เมตร เว้นแต่หน่วยงำนท้องถิ่นจะเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน159 เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยเองก็ใช้พระรำชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 แล้วออกกฎกระทรวงเป็นผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพำะ โดยก ำหนดเป็นเขตสีต่ำงๆ ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ โดยพ้ืนที่สีเหลืองเข้ม สีน้ ำตำล และสีแดง 
สำมำรถตั้งโรงแรมเกิน 80 ห้องได้แต่ต้องมีเงื่อนไขบำงประกำร เช่นควำมสูงของอำคำรต้องไม่เกินที่
ก ำหนด ขึ้นอยู่กับในแต่ละพ้ืนที่ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม กฎกระทรวงเป็นผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะก็
ไม่ได้มีทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยและถ้ำพ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่ในเขตควบคุมอำคำรเช่น กรุงเทพฯ อำคำรที่จะ
ใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมจะต้องเข้ำข้อก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรอีกด้วย  ซึ่งก่อให้
ควำมสับสนและยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ  

จำกที่กล่ำวมำจึงเห็นได้ว่ำ หำกจะประกอบธุรกิจโรงแล้ว กฎหมำยผังเมืองในกำรควบคุมกำร
พ้ืนที่และอำคำรในกำรประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้ง 3 ประเทศนั้นมีควำมแตกต่ำงกัน โดยกำรควบคุม 
ผังเมืองและอำคำรของกำรประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศมำเลเซียในกรุงกัวลำลัมเปอร์นั้น จึงมี
ควำมคล้ำยกับประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก คือกำรใช้กฎหมำยหลำยฉบับในกำรควบคุมในแต่ละพ้ืนที่
และแยกระหว่ำงกฎหมำยผังเมืองกับกฎหมำยอำคำร และให้อ ำนำจท้องถิ่นในกำรควบคุมตรวจสอบ

                                                 
158Mohd Sukuran bin Taib and Ho Chin Siong, op. cit, 
159SUBSIDIARY LEGISLATION Street, Drainage And Building 1974 UNIFORM 

BUILDING BY-LAW 1984, Retrieved May 30, 2012 จำก http://portal.kedah.gov.my/ 
index.php/en/component/jdownloads/finish/3 -penerbitan/1 3 -undang-undang-kecil-
bangunan-seragam-1984-k-gn-5178-1984/0, Section 30, 32. 
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พ้ืนที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งแตกต่ำงกับสิงคโปร์ที่ใช้กำรควบคุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ โดยใช้
กฎหมำยผังเมืองเป็นตัวก ำหนดพ้ืนที่และตัวอำคำร อันก่อให้เกิดควำมง่ำยต่อกำรเข้ำใจและปฏิบัติตำม
กฎหมำย ก่อให้เกิดมำตรฐำนเดียวกันในกำรควบคุมและตรวจสอบในกำรประกอบธุรกิจโรงแรม แต่
อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยผังเมืองเป็นกฎหมำยที่มีลักษณะเฉพำะขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐำนทำง
วัฒนธรรมประวัติศำสตร์ ควำมเป็นมำที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ อนึ่งข้อสังเกตประกำรหนึ่ง 
สิงคโปร์มีกำรวำงแผนพัฒนำผังเมืองมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 แล้วพัฒนำเรื่อยมำจนถึงปัจจุบันและ
วำงแผนพัฒนำเมืองในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำเฉกเช่นเดียวกับมำเลเซียที่ก ำลังร่ำงผังเมืองกรุงกัวลำลัมเปอร์ 
ปี ค.ศ.2020 ซึ่งประเทศไทยจึงควรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำรวมทั้งกำรวำงแผนจัดระเบียบผังเมือง
ของประเทศไทยในอนำคตเพ่ือรองรับประชำกรและกำรขยำยตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในอนำคต สู่กำร
เป็นศูนย์กลำงของประชำคมอำเซียนต่อไป 
 

4.2.2  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 
เนื่องจำกประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำมพร้อมในกำรเปิดเสรีกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ 

อยู่แล้ว จึงมีข้อจ ำกัดในเรื่องของผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมไม่มำกนัก ในอันดับแรกต้องมี
อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตำมแบบ และมีโครงสร้ำงเหมำะสมถูกสุขลักษณะ มี
วัตถุประสงค์ทีจ่ะใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ แล้วจะต้องมีผู้บริหำรจัดกำรโรงแรมตำมที่ได้รับอนุญำต
มีคุณสมบัติ และหลักฐำนในกำรได้รับอนุญำตที่ครบถ้วน มีประวัติควำมประพฤติที่ดี เหมำะสมที่จะ
เป็นผู้บริหำรหรือผู้จัดกำรโรงแรม โดยอำยุของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมมีอำยุ 1 ปี จำกวันที่
ออกให้ โดยใบอนุญำตนี้จะออกให้หลังวันที่ 1 มกรำคม และสิ้นอำยุในวันที่ 31 ธันวำคม ของปีนั้น ใน
ส่วนของประเทศมำเลเซียกำรขออนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมในกรุงกัวลำลัมเปอร์นั้น ต้องประ
ปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติโรงแรมของกรุงกัวลำลัมเปอร์ประเทศมำเลเซีย ค .ศ.2003 [HOTELS 
(FEDERAL TERRITORY OF KUALA LUMPUR) ACT 2003] โดยกำรขออนุญำตจะต้องใช้หลักฐำนที่
แสดงว่ำผู้ยื่นค ำขอมีรับกำรจดทะเบียนภำยใต้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวพระรำชบัญญัติ ค.ศ.1992 
(Tourism Industry Act 1992) ก่อนจึงจะขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้160 โดย
คณะกรรมำธิกำรโรงแรมของมำเลเซียมีอ ำนำจในกำรก ำหนดอำยุของใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงแรม ว่ำควรมีอำยุเท่ำใดในกรณีใด และกำรออกใบอนุญำตชั่วครำว ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำร
ควบคุมกำรประกอบธุรกิจโรงแรมในมำเลเซีย ที่น่ำสนใจคือเป็นเสมือนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
โรงแรมในขณะรอกำรพิจำรณำอนุญำตใบประกอบกิจกำรโรงแรม โดยใบอนุญำตชั่วครำวจะมีอำยุ 
ไม่เกิน 6 เดือน และต้องเสียค่ำธรรมเนียมเป็นสองเท่ำ ส ำหรับกำรออกใบอนุญำตชั่วครำวดังกล่ำว 
และถ้ำคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำ ไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมจะส่งผลให้ใบอนุญำต
ชั่วครำวดังกล่ำวนั้นสิ้นผลตำมไปด้วย ส ำหรับประเทศไทย กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้อง

                                                 
160Attorney General’s Chambers of Malaysia, LAWS OF MALAYSIA Act 626 

HOTELS (FEDERAL TERRITORY OF KUALA LUMPUR) ACT 2003, op. cit., Section 4.  
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มีสถำนที่ในกำรใช้ประกอบธุรกิจ โดยมีสิทธิถูกต้องตำมกฎหมำย และมีลักษณะ ที่เหมำะสมไม่เป็น
อันตรำย เส้นทำงเข้ำออกโรงแรมไม่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรจรำจร ถ้ำมีกำรประกอบกิจกำรอ่ืนต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจโรงแรม และจะต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับ
โบรำณสถำน ศำสนสถำนหรือสถำนที่อ่ืนอันเป็นที่เคำรพในทำงศำสนำ หรือสถำนที่อ่ืนใดอันจะท ำให้
เกิดทัศนียภำพที่ไม่เหมำะสม กระทบต่อควำมมั่นคงและกำรด ำรงอยู่ของสถำนที่ดังกล่ำว หรือจะท ำ
ให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนะธรรมท้องถิ่น 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต ได้ก ำหนดให้มีและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 1) มี
อำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 2) มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 5) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำ
ถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  6) ไม่
เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเป็นผู้กระท ำผิดในควำมผิดเกี่ยวกับเพศตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
ควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำหญิงและเด็ก หรือควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ค้ำประเวณ ี7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือเคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญำตโดยเหตุอ่ืนที่มิใช่เหตุตำม 6) แต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี โดย
อำยุขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมมีอำยุ 5 ปี จำกวันที่ออกให้  

จำกกำรศึกษำดังกล่ำวผู้เขียนพบว่ำ กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมทั้ง 3 ประเทศนั้น
มีควำมแตกต่ำงกัน โดยกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรของประเทศสิงคโปร์จะมีข้อจ ำกัดที่ เปิดกว้ำง
มำกที่สุด เนื่องจำกสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรลงทุนสูงสุดในอำเซียน ดังนั้น
ข้อจ ำกัดในคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมของประเทศสิงคโปร์จะไม่เคร่งครัดมำกนัก  ใน
ส่วนของประเทศมำเลเซียนั้นกำรจะประกอบกิจกำรโรงแรมได้ จะต้องมีใบจดทะเบียนภำยใต้
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวก่อน จึงจะขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้ ถือได้ว่ำเป็นระบบกำร
กลั่นกรองและควบคุมกิจกำรโรงแรมของประเทศมำเลเซียที่มีกำรกลั่นกรองผู้ประกอบกิจกำรก่อน 
และยังมีมำตรกำรกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมชั่วครำว ซึ่งมี ควำมน่ำสนใจและควร
น ำมำปรับใช้กับผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมในประเทศไทย รวมทั้งกำรขออนุญำตประกอบกิจกำร
โรงแรมในไทยนั้น อำจจะต้องลดข้อจ ำกัดบำงประกำรลง ที่ได้มีกำรก ำหนดถึงคุณสมบัติผู้ขออนุญำต
ประกอบกิจกำร ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำมำตรฐำนในกำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมของประเทศ
ไทยมีกำรควบคุมในกำรขออนุญำตมำกเพียงพอแล้ว หำกเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์และ
มำเลเซีย แต่เนื่องจำกกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ก ำหนดให้ทยอยลดข้อจ ำกัดในกำร
ประกอบธุรกิจลงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งประเทศไทยในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมมีข้อจ ำกัดที่คับแคบ 
กว่ำทั้ง 2 ประเทศท่ีกล่ำวมำ เช่น กำรก ำหนดภูมิล ำเนำของผู้ขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม หรือ
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวฯ ที่ก ำหนดให้คนต่ำงด้ำวจะประกอบธุรกิจโรงแรม
จะต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีและคณะกรรมกำร ดังนั้นในอนำคตเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเป็นเปิด
เสรีกำรค้ำและกำรลงทุน และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เห็น
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ควรต้องน ำเรื่องใบอนุญำตชั่วครำวและกำรลดข้อจ ำกัดบำงประกำรในกำรขออนุญำตมำพัฒนำ
กฎหมำยโรงแรมในประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรบรรลุพันธกิจของกำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
   

4.2.3  มาตรฐานห้องพัก ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
ในประเทศสิงคโปร์นั้น ก ำหนดให้อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ ที่ไม่ได้เป็นของรัฐบำลและมี

ห้องไม่ต่ ำกว่ำ 4 ห้อง โดยใช้เป็นที่พักให้แก่บุคคลใดๆ โดยมีค่ำตอบแทนและมีกำรบริกำรให้ จึงจะ
สำมำรถขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้161 กำรที่สิงคโปร์ก ำหนดให้โรงแรมขั้นต่ ำต้องมี ตั้งแต่ 4 
ห้องข้ึนไป มีเจตนำเพื่อที่จะใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งยังต้องอำศัยกฎหมำย Master Plan ใน
กำรควบคุมโซนที่จะใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม เช่น ถ้ำอยู่ในโซน Residential ห้ำมประกอบธุรกิจ
โรงแรม แต่ถ้ำอยู่ในโซน Non-Residental คือพ้ืนที่ที่สำมำรถประกอบธุรกิจโรงแรมได้ แต่ถ้ำมีห้องพัก
ไม่ถึง 4 ห้อง ก็ไม่สำมำรถประกอบธุรกิจโรงแรมได้ โดยจะก ำหนดว่ำอำคำรที่ใช้เป็นโรงแรมนั้น จะ
เป็นห้องพักได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็น และที่เหลือจะท ำธุรกิจกำรค้ำหรือเป็นห้ำงสรรพสินค้ำได้กี่เปอร์เซ็น 
เพรำะสิงคโปร์มีขนำดพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ที่ค่อนข้ำงจ ำกัด  

ส ำหรับประเทศมำเลเซีย ก ำหนดให้ห้องและเฟอร์นิเจอร์ของผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำช่วง ผู้ถือครอง
ตำมกฎหมำย ผู้ครอบครองหรือจัดกำรของอำคำร ท่ำเรือเ พ่ือให้คนใช้ พักพิงหรือที่พ ำนัก
ภำยในประเทศ แต่ไม่รวมถึงสถำนที่พักที่ด ำเนินกำรโดยรัฐบำลกลำงหรือรัฐบำลใดๆ ตำมกฎหมำย 
หรือสถำนที่ส ำหรับดูแลสุขภำพ สถำนที่ส ำหรับดูแลเด็ก สถำนที่ส ำหรับดูแลคนสูงอำยุของเอกชนที่
จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยหมำย หอพักหรือสถำบันกำรศึกษำของเอกชน ควบคุมภำยใต้ข้อบังคับอ่ืน และ
สถำนที่ใดๆ ที่ได้รับกำรยกเว้น ส ำหรับผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ เมื่อไม่เป็นสถำนที่พักตำมข้อยกเว้นดังกล่ำว 
จึงจะขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้  จะเห็นได้ว่ำ แม้ประเทศมำเลเซียจะไม่ได้ก ำหนดจ ำนวน
ห้องพักขั้นต่ ำของกำรประกอบกิจกำรโรงแรม เพียงแค่มีห้องพักก็สำมำรถขออนุญำตประกอบธุรกิจ
โรงแรมได้ จึงท ำให้ข้อจ ำกัดในเรื่องห้องพักในกำรใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมนี้มำเลเซียเปิดกว้ำงมำก
ที่สุดหำกเทียบกับประเทศไทยและสิงคโปร์ แต่ถึงกระนั้นทำงประเทศมำเลเซียก็ไม่ได้ปล่อยปละ
ละเลยแต่อย่ำงใด แต่กลับได้ให้อ ำนำจคณะกรรมำธิกำรฯ ให้มีอ ำนำจในกำรควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
ไว้อย่ำงมำก ดังที่กล่ำวมำแล้ว  

                                                 
161Singapore hotel act (Chapter 127) Revised Edition 1999, op. cit., Section 2; 

“hotel” includes a boarding-house, lodging-house, guest-house and any building or 
premises not being a public institution and containing not less than 4 rooms or 
cubicles in which persons are harboured or lodged for hire or reward of any kind and 
where any domestic service is provided by the owner, lessee, tenant, occupier or 
manager for the person so harboured or lodged 



92 

ในส่วนของประเทศไทยก ำหนดให้ สถำนที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทำงธุรกิจ
เพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำวส ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่ำตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง  
สถำนที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำวซึ่งด ำเนินกำรโดยส่วนรำชกำร หรือสถำนที่พักที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรที่พักอำศัยโดยคิดค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนขึ้นไป หรือสถำนที่พักอ่ืน
ใดตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง สำมำรถขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมได้  โดยได้แบ่งหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของโรงแรมแต่ประเภทไว้ 4 ประเภท ดังนี้162  

 
ตารางท่ี 4.1  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโรงแรมแต่ประเภท ตำมกฎกระทรวงก ำหนดประเภทและ
   หลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 
 

                                                 
162กฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ข้อ 2, 

18, 19, 20. 

ข้อก ำหนด โรงแรมประเภท 1 โรงแรมประเภท 2 โรงแรมประเภท 3 โรงแรมประเภท 4 
ลักษณะ
กำรให้ 
บริกำร 
 
 
 
 
 
 

ที่ให้บริกำรเฉพำะ
ห้องพัก  

ให้บริกำรห้องพัก
และห้องอำหำร 
หรือสถำนที่ส ำหรับ
บริกำรอำหำรหรือ
สถำนทีส่ ำหรับ
ประกอบอำหำร 

ให้บริกำรห้องพัก
ห้องอำหำรหรือ
สถำนที่ส ำหรับบริกำร
อำหำรหรือสถำนที่
ส ำหรับประกอบ
อำหำร และสถำน
บริกำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยสถำนบริกำรหรือ
ห้องประชุมสัมมนำ 

ให้บริกำรห้องพัก 
ห้องอำหำรหรือ
สถำนที่ส ำหรับบริกำร
อำหำรหรือสถำนที่
ส ำหรับประกอบ
อำหำร สถำนบริกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนบริกำร และห้อง
ประชุมสัมมนำ 

ขนำดของ
ห้องพัก 
 
 
 
 

ห้องพักทุกห้องต้อง
มีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่ำ 8 ตำรำง
เมตร ไม่รวมห้องน้ ำ 
ห้องส้วม และ
ระเบียงห้องพัก 

ห้องพักทุกห้องต้อง
มีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่ำ 8 ตำรำง
เมตร ไม่รวมห้องน้ ำ 
ห้องส้วม  

 

ห้องพักทุกห้องต้อง
มีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่ำ 14 ตำรำง
เมตร ไม่รวมห้องน้ ำ 
ห้องส้วม และ
ระเบียง ห้องพัก 

ห้องพักทุกห้องต้องมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่ำ 14 ตำรำงเมตร 
ไม่รวมห้องน้ ำ ห้อง
ส้วม และระเบียง
ห้องพัก 

ห้องน้ ำ 
 
 

มีห้องน้ ำและห้อง
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
อย่ำงเพียงพอ
ส ำหรับผู้พัก 

มีห้องน้ ำและห้อง
ส้วมที่ถูก
สุขลักษณะอย่ำง
เพียงพอส ำหรับผู้
พัก 

มีห้องน้ ำและห้อง
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
อย่ำงเพียงพอ
ส ำหรับผู้พัก 

มีห้องน้ ำและห้อง
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
อย่ำงเพียงพอส ำหรับ
ผู้พัก 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 
โดยก ำหนดให้โรงแรมประเภทที่ 1 และโรงแรมประเภทที่ 2 จะมีห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตร ไม่รวมห้องน้ ำ ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก ในขณะที่โรงแรมประเภทที่ 3 
และ 4 นั้น ห้องพักทุกห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 14 ตำรำงเมตร โดยไม่รวมห้องน้ ำ ห้องส้วม 
และระเบียงห้องพัก ซึ่งห้องพักที่จะใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมนั้นหำกไม่ได้อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร ห้องพักที่ใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมนั้นจะต้องใช้ วัสดุ แข็งแรงทนทำน กันไฟไหม้
โดยมีวิศวกรรับรอง163  

ผู้เขียนเห็นว่ำกฎหมำยควบคุมธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยนั้นไม่ได้ก ำหนดถึงจ ำนวนห้อง
ขั้นต่ ำที่ใช้ประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกันกับประเทศมำเลเซีย จึงเป็นกำรเปิดกว้ำงทำงโอกำสให้แก่ผู้ที่
อยำกจะประกอบกิจกำรโรงแรมที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่กฎหมำยได้ก ำหนดล้วงลึกไปถึงขนำดพ้ืนที่ใช้สอย
ของห้องพักที่ใช้ประกอบธุรกิจ กำรก ำหนดดังกล่ำวนี้แม้จะท ำให้มีมำตรฐำนของห้องพักที่เป็น
มำตรฐำนเดียวก็ตำม แต่ถึงกระนั้นก็เสมือนเป็นกำรก ำหนดห้องพักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมมี
ควำมหมำยคับแคบจนเกินไป ท ำให้เป็นกำรปิดกั้นโอกำสในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมในลักษณะ
รูปแบบอ่ืนเช่น แคปซูลโฮเต็ลในประเทศญี่ปุ่น Capsule Value Kanda Hotel ที่มีลักษณะที่มีแค่
เตียงนอนกับตู้เก็บของไว้ให้บริกำรเท่ำนั้น (ตำมภำพที่ 4.1) หรือ The Pod Boutique Capsule 
Hotel ในประเทศสิงคโปร์ (ตำมภำพที่ 4.2) หรือ UFO Capsule Hotel ในประเทศมำเลเซีย (ตำม
ภำพที่ 4.3) ซึ่งท ำให้ลักษณะโรงแรมไทยมีลักษณะมำตรฐำนที่ถูกจ ำกัดไว้เป็นห้องเท่ำนั้น หำก
เปรียบเทียบแล้วจะตรงกันข้ำมกับ ธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมที่ได้ก ำหนดให้ห้องพักต้องไม่เกิน 4 ห้อง 
คนพักไม่เกิน 20 คน แต่กลับไม่ได้ก ำหนดถึงขนำดของห้องพักต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเท่ำไหร่ ควำม
แข็งแรงทนทำนก็ไม่ได้ก ำหนดไว้ เนื่องจำกธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมนี้มีขึ้นเพ่ือให้ชำวบ้ำนท้องถิ่นมีไว้หำ
รำยได้เสริมและไม่ควรที่จะควบคุมอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำควรจะยกเว้นข้อก ำหนดเรื่องขนำด
พ้ืนที่ใช้สอยของห้องพักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงแรม เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้มีโรงแรมใน
ลักษณะอ่ืนๆ เกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยของรูปแบบธุรกิจโรงแรม ส่งเสริมให้เกิดกำร
แข่งขันในธุรกิจโรงแรมตำมกรอบของกฎหมำย ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริกำร และลดควำมแตกต่ำงทำง
มำตรฐำนกำยภำพท่ีเลื่อมล้ ำกันระหว่ำงโรงแรมและที่พักเยี่ยงโรงแรม 

                                                 
163กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551, ข้อ 10. 

ข้อก ำหนด โรงแรมประเภท 1 โรงแรมประเภท 2 โรงแรมประเภท 3 โรงแรมประเภท 4 
ข้อก ำหนด
พิเศษ 

ห้องพักไม่เกิน 50 
ห้อง 

- กรณีมีห้องพักไม่เกิน 
80 ห้อง ห้ำมมี
สถำนบริกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วย
สถำนบริกำร 

กรณีมีห้องพักไม่เกิน 
80 ห้อง ห้ำมมีสถำน
บริกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสถำนบริกำร 
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ภาพที่ 4.1  แสดงโรงแรม Capsule Value Kanda Hotel ประเทศญี่ปุ่น164

 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงโรงแรม The Pod Boutique Capsule Hotel ประเทศสิงคโปร์165 
 

                                                 
164

 Capsule Value Kanda Hotel, Retrieved May 17, 2014 from http:// www. 
agoda.com 

165
 The Pod Boutique Capsule Hotel, Retrieved May 17, 2014 from http:// 

www.agoda.com 
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ภาพที่ 4.3  แสดงโรงแรม UFO Capsule Hotel ประเทศมำเลเซีย166 
 

4.2.4  การควบคุมอาคารด้านสิ่งแวดล้อม 
ในมุมมองด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนจะท ำให้ประเทศไทยมีกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึ้น จำกปัจจัยกำรเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวอำเซียนหรือกำรขยำยตัวของธุรกิจ 
ที่พัก ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เพ่ิมมำกขึ้น และจะก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม
ตำมมำ โดยที่ผ่ำนมำอำเซียนมีบทบำทที่จะพยำยำมพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อม ไม่ว่ำเป็น
ทรัพยำกรป่ำไม้ ดิน น้ ำ ชำยฝั่งทะเล ปัญหำหมอกควัน ฯลฯ อยู่ตลอดเวลำ ดังนี้ กำรประกอบธุรกิจ
โรงแรมในกำรควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อมจึงเป็นมำตรฐำนประกำรหนึ่งของกำรประกอบธุรกิจโรงแรมที่มี
ควำมส ำคัญและสอดรับกับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเป็นอย่ำงมำก 

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมในอำเซียน ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจโรงแรม
ที่ได้อำศัยพ่ึงพำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรส ำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมำใช้
บริกำร ซึ่งผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมอำจมีควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ท ำลำยธรรมชำติหรือระบบนิเวศที่มี
ควำมส ำคัญของสถำนที่นั้น จึงต้องมีกำรท ำรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือศึกษำวิเครำะห์
ตลอดจนเป็นคู่มือในกำรด ำเนินกำรของธุรกิจโรงแรมและรักษำสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ควบคู่ไปกับกำร
ประกอบธุรกิจ โดยอำเซียนได้จัดให้มีโครงกำรมำตรฐำนโรงแรมสีเขียวอำเซียน (ASEAN Green 
Hotel)167 ซึ่งเป็นมำตรฐำนของโรงแรมในกลุ่มอำเซียนที่มีเนื้อหำที่นอกเหนือจำกกำรค ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเชื่อมโยงถึงกำรส่งเสริมและให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้
และกำรประหยัดพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรจ ำกัดวัตถุมีพิษอย่ำงเหมำะสม อีกด้วย จำก
กำรศึกษำพบว่ำประเทศสิงคโปร์มีขีดควำมสำมำรถที่ตอบสนองตำมโครงกำรดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี 
โดยมีกฎหมำยหลำยฉบับที่ก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครองดูแลบ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมและ
                                                 

166
 UFO Capsule Hotel, Retrieved May 17, 2014 from http:// www.agoda.com 

167ASEAN Tourism STANDARD, op. cit. 
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ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกฎหมำยสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์นั้น (Environment Pollution Control 
Act 1999) ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม (Director-General of Environmental -
Protection) มีอ ำนำจแจ้งให้ผู้ด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรที่อำจก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมหรือ
สร้ำงมลพิษให้เกิดมำกยิ่งขึ้นท ำกำรศึกษำและจัดท ำแผนควบคุมกำรเกิดมลพิษและมำตรกำรอ่ืนที่
จ ำเป็น (Study on pollution control) เพ่ือป้องกัน หรือลดและควบคุมปริมำณมลพิษที่อำจจะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรดังกล่ำวก่อนที่จะเริ่มโครงกำร กำรที่
ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ก ำหนดเคร่งครัดเกี่ยวกับกำรท ำรำยงำนสิ่งแวดล้อม ถึงกำรท ำรำยงำน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น กล่ำวคือไม่ได้ก ำหนดให้โรงแรมตั้งแต่กี่ห้องขึ้น
ไปหรือมีพ้ืนที่ใช้สอยเท่ำใดต้องท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจให้ท ำ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่อยู่กับคณะกรรมกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมแล้วแต่
เห็นสมควร อันเนื่องมำจำกตำมกฎหมำยประเทศสิงคโปร์ได้ก ำหนดให้อำคำรที่สร้ำงใหม่และอำคำรที่
มีอยู่เดิมก็ต้องผ่ำนโครงกำร เพ่ือสิ่งแวดล้อม Green Mark ตำม Building Control ACT (Chapter 
29) ซึ่งใช้บังคับในปี พ.ศ.2548 และ ตำม PART IIIB Environmental Sustainability Measures 
for Existing Buildings ซึ่งประกำศใช้ใน ปี พ.ศ.2555 ซึ่งส่งผลท ำให้อำคำรทุกอำคำรของสิงคโปร์
ต้องผ่ำนโครงกำรขั้นต่ ำของ Green Mark อันเป็นโครงกำรที่นอกเหนือจะค ำนึงถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แล้ว ยังค ำนึงไปถึงประสิทธิภำพของกำรใช้พลังงำน แสดงให้เห็นถึงกฎหมำยมำตรกำรควบคุม
สิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ ที่มีประสิทธิภำพและทันสมัยที่สุด และสอดรับกับโครงกำรโรงแรมสีเขียว
อำเซียนมำกที่สุด 

ในส่วนของประเทศมำเลเซียที่มีมำตรกำรในกำรควบคุมสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมำยคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม Environmental Quality ACT 1974168 ก ำหนดถึงกิจกำรที่ต้องมีใบอนุญำตจำก
คณะกรรมำธิกำรสิ่งแวดล้อม และกำรควบคุมมลพิษของยำนพำหนะรถยนต์ เรือ มลพิษทำงเสียง 
มลพิษทำงน้ ำ มลพิษของดิน กำรปล่อยของเสียลงทำงน้ ำ กำรเผำขยะ ฯลฯ เป็นต้น โดยก ำหนด
เกี่ยวกับไว้เฉพำะโดยเคร่งครัดถึงกำรท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกำรประกอบธุรกิจโรงแรม 
ตำม Environmental Quality (Prescribed Activities) (Environmental Impact Assessment) 
ORDER, 1987169 ออกตำมควำมใน Environmental Quality ACT 974 Section 34A ซึ่งมีผล
บังคับใช้ในปี 1988 โดยก ำหนดให้ รีสอร์ทใกล้ชำยฝั่งทะเลหรือโรงแรมตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือที่พัก
ร้อนบนเนินเขำหรือโรงแรม (Hill Station Resort or Hotel) ที่มีขนำดพ้ืนที่ครอบคลุมตั้งแต่ 50 เฮก
เตอร์170(Development Covering an Area of 50 Hectares or More) ให้มีรำยงำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยขออนุญำตก่อนที่จะเริ่มโครงกำร จะเห็นได้ว่ำ ในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมใน

                                                 
168Attorney General’s Chambers of Malaysia, ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974, op. cit. 
169ENVIRONMENTAL QUALITY (PRESCRIBED ACTIVITIES) (ENVIRONMENTAL 

IMPACT ASSESSMENT) ORDER 1987, op. cit. 
1701 เฮกเตอร์ เท่ำกับ 10,000 ตำรำงเมตร 
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ประเทศมำเลเซียมีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องท ำรำยงำนสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยคุณภำพสิ่งแวดล้อมไว้
โดยเฉพำะคล้ำยคลึงกับประเทศไทย ซึ่งก ำหนดให้โรงแรมที่มีขนำดตั้งแต่ 80 ห้องข้ึนไป หรือโรงแรมที่
มีขนำดพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันกว่ำ 4,000 ตำรำงเมตรขึ้นไปนั้น ไม่ว่ำจะตั้งอยู่ในจังหวัดใด ก็จะต้องมี
รำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร171 
และห้องพักซึ่งมีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำรดังกล่ำว
รวมกันตั้งแต่ 500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตำรำงเมตร จะต้องมีรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร เว้นแต่บำงเขตพ้ืนที่ที่จะก ำหนดไว้
พิเศษ เช่น ในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนแหลม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี อ ำเภอท่ำยำง และอ ำเภอชะอ ำ 
จังหวัดเพชรบุรี อ ำเภอหัวหิน และอ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมหรือสถำนที่พัก
ตำกอำกำศตำมกฎหมำย ว่ำด้วยโรงแรม หรืออำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่ง ทะเลไมเ่กินกว่ำ 50 เมตร เป็นต้น  

ดังนั้น ถ้ำเปรียบเทียบกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมของอำคำรตำมกฎหมำยของทั้ง 3 ประเทศแล้ว
จะเห็นได้ว่ำ ทั้ง 3 ประเทศมีกฎหมำยก ำหนดให้ท ำรำยงำนในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน  
อันสอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ในกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมของอำเซียน แต่ก็มีควำมแตกต่ำงกันที่
รำยละเอียดและข้อจ ำกัดต่ำงๆ โดยประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมใน
กำรประกอบธุรกิจโรงแรมไว้อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งแตกต่ำงกับประเทศไทยและประเทศมำเลเซียที่มี
ข้อก ำหนดเป็นกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยก ำหนดไว้ต่ำงหำกให้ต้องท ำรำยงำนผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ซึ่งทั้งสองประเทศก็ยังมีข้อก ำหนดที่
แตกต่ำงกันที่ข้อก ำหนดพิเศษต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น โดยประเทศไทยก ำหนดว่ำ หรือพ้ืนที่ใช้สอย
รวมกันกว่ำ 4,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป แต่มำเลเซียก ำหนดคลอบคลุมถึงตั้งแต่ 50 เฮกเตอร์ (ประมำณ 
50,000 ตำรำงเมตร) โดยข้อก ำหนดเรื่องขนำดพ้ืนที่ใช้สอยดังกล่ำวที่ต้องท ำรำยงำนสิ่งแวดล้อมของ
มำเลเซียนั้นก ำหนดไว้มีขนำดกว้ำงกว่ำของประเทศไทยถึงกว่ำสิบเท่ำ ดังนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยมี
เกณฑ์ในกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ำประเทศมำเลเซีย แตไ่มดี่เท่ำกับสิงคโปร์ 

จำกกำรศึกษำดังกล่ำว ผู้เขียนเห็นว่ำประเทศไทยสำมำรถปรับปรุงกฎหมำยได้สองแนวทำง
กล่ำวคือ  

แนวทำงแรก กำรก ำหนดเป็นกฎหมำยไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยให้อำคำรใหม่ทุกอำคำรที่จะใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องผ่ำนโครงกำรเพ่ือสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ประกอบกิจกำรค ำนึงถึงมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำไปถึงกำรเป็นอำคำรประหยัดพลังงำน (Energy Efficient 
Building) ด้วย เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีโครงกำรลักษณะดังกล่ำวอยู่โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

                                                 
171ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำด

ของโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำน กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
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ในรูปของ “มูลนิธิอำคำรเขียวไทย”172 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ.2553 สำเหตุที่จดทะเบียนเป็น
มูลนิธินั้นเพรำะต้องกำรให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนและเกิดควำมชัดเจนในรูปแบบของ
องค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไร ซึ่งกำรเข้ำรับกำรประเมินเป็นโครงกำรโดยสมัครใจคือ “โครงกำรอำคำรเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม Thai Green Building Institute: TGBI” โดยกำรรวมตัวของกลุ่มอำสำสมัครที่
ประกอบด้วยสถำปนิกและวิศวกรเพ่ือประเมินอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ ให้เป็นอำคำรเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยและออกใบรับรองให้ หรือตั้งหน่วยงำนของรัฐขึ้นมำกับก ำดูแลใน
โครงกำรลักษณะดังกล่ำวแทนเอกชน เป็นต้น จำกนั้นจึงควรลดข้อจ ำกัดในกำรท ำรำยงำนผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมลง เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และป้องกันปัญหำจำกกำรที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจบำงรำยเลือกท่ีจะสร้ำงโรงแรมให้ไม่ถึง 80 ห้อง อันเป็นกำรหลีกเลี่ยงกฎหมำยเพ่ือไม่
ต้องท ำรำยงำนฯ ดังกล่ำว ที่ส่งผลท ำให้กฎหมำยควบคุมสิ่งแวดล้อมในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย เสมือนไร้ประสิทธิภำพ 

แนวทำงที่สอง กำรลดข้อจ ำกัดในกำรท ำรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงแต่เพียงอย่ำง
เดียว กล่ำวคือ เป็นกำรขยำยเพดำนข้อก ำหนดของกำรต้องท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น 
จำกเดิม ก ำหนดให้โรงแรม ตั้งแต่ 80 ห้องต้องท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำจจะก ำหนดขยำย
เพ่ิมเป็นตั้งแต่ 100 ห้อง เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วย เพรำะเนื่องจำกประเทศไทยมีกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวตำมแหล่งธรรมชำติท้องถิ่น กำรควบคุมสิ่งแวดล้อมจึงมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญ กำรลด
ข้อจ ำกัดในกำรท ำรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงแต่เพียงอย่ำงเดียวนั้น แม้จะแสดงให้เห็นว่ำจะ
เป็นกำรขยำยตัวทำงธุรกิจที่เปิดกว้ำงขึ้น แต่ทั้งนี้ก็จะไม่เกินกรอบเพดำนที่ก ำหนดใหม่ เช่น  
จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น ก็จะมีผู้หลีกเลี่ยงประกอบธุรกิจโรงแรม 99 ห้องแทน ท ำให้ปัญหำในกำร 
หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยงำนวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยก็ยังคงไม่ได้รับกำรแก้ปัญหำ 

ผู้เขียนจึงเห็นควรปรับปรุงพัฒนำกฎหมำยควบคุมสิ่งแวดล้อมส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ
โรงแรมในแนวทำงแรก  ซึ่งเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนพ้ืนฐำนไว้อย่ำงเคร่งครัดว่ำ ถ้ำจะประกอบธุรกิจ
โรงแรมนั้นอำคำรต้องเข้ำโครงกำรอำคำรเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยจะประกอบธุรกิจโรงแรมกี่ห้องก็ตำม 
แล้วลดข้อก ำหนดของกำรท ำ EIA หรือ IEE ให้เป็นกรณีๆ ไป แล้วแต่เห็นสมควร เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ เป็นมำตรฐำนในกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
มำตรฐำนโรงแรมสีเขียวอำเซียน (ASEAN Green Hotel) และเพ่ือรองรับสู่กำรมำตรฐำนระดับสำกล
ในอำเซียนต่อไป 

อนึ่ง นอกจำกโรงแรมแล้วอำเซียนได้ก ำหนดมำตรฐำนของกำรท่องเที่ยว (ASEAN Tourism 
Standard)173 ก ำหนดมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรท่องเที่ยว
สถำนที่ทำงประวัติศำสตร์หรือมรดกที่ส ำคัญเอำไว้ ซึ่งผ่ำนกำรประเมินก็จะได้รับรำงวัล โลโก้ และใบ
ประกำศเช่นเดียวกับรำงวัลโรงแรมสีเขียวอำเซียน (ASEAN Green Hotel Award) แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม 

                                                 
172สถำบันอำคำรเขียวไทย, เรื่องเดิม. 
173ASEAN Tourism STANDARDS, op. cit. 
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กฎหมำยควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรม 
โดยในส่วนของรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) นั้นโดยทั่วไปจะก ำหนดหลักเกณฑ์ให้
ห้องพักของโรงแรมหรืออำคำร ไว้ตั้งแต่ 10 ถึง 79 ห้องขึ้นไปต้องท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) แต่ธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องอยู่แล้วจึงไม่เข้ำข้อก ำหนดดังกล่ำว 
เว้นแต่เข้ำข้อก ำหนดพิเศษในบริเวณพ้ืนที่บำงจังหวัด  

ในส่วนของรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น โดยปรกติแล้วถ้ำไป
ประกอบธุรกิจที่พักในบริเวณที่บังคับให้ต้องท ำรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้เป็นกำรเฉพำะนั้น 
เช่น ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตรแม้มีห้องพักไม่ถึง 80 ห้อง ก็อำจต้องท ำ EIA 
เพรำะเป็นกำรก ำหนดเงื่อนไขเฉพำะไว้พิเศษ174 แต่กำรประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมนั้นไม่เป็น
โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม จึงก่อให้เกิดควำมสับสนในกำรตีควำมตำมตัวบทกฎหมำยอันจะ
ก่อให้เกิดปัญหำตำมมำได้ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่ำ หำกเมื่อน ำธุรกิจเยี่ยงโรงแรม เข้ำมำสู่ระบบของ
กฎหมำยแล้ว ก ำหนดเป็นกฎหมำยโดยให้อำคำรใหม่ทุกอำคำรที่จะใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม  
โดยก ำหนดไปถึงธุรกิจเยี่ยงโรงแรมให้ต้องผ่ำนโครงกำรเพ่ือสิ่งแวดล้อมด้วย ตำมแนวทำงแรกนั้น 
ปัญหำดังกล่ำวได้รับกำรแก้ไข และก่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันในกำรประกอบธุรกิจ  แต่ถ้ำหำก 
ไม่สำมำรถน ำธุรกิจเยี่ยงโรงแรมมำเข้ำมำสู่ระบบของกฎหมำยได้ดังปัจจุบันแล้ว ก็ควรจะก ำหนดตัว
บทกฎหมำยให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรม ให้ต้องท ำรำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่ำที่
จ ำเป็นหำกเข้ำเงื่อนไขพิเศษที่ก ำหนดไว้ด้วย แต่ต้องอยู่ในระดับที่ประชำชนท้องถิ่นสำมำรถกระท ำได้ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำให้สอดคล้องกับ มำตรฐำนมำตรฐำนของกำรท่องเที่ยว 
(ASEAN Tourism Standard) อันเป็นกำรปรับปรุงพัฒนำกฎหมำยของประเทศไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

 
4.2.5  การจัดระดับของโรงแรมโดยวิธีการให้ดาว 
กำรจัดระดับของโรงแรมโดยวิธีกำรให้ดำว ถือว่ำเป็นกำรแบ่งระดับของโรงแรมตำมระดับ

มำตรฐำนของกำรให้บริกำร โดยแบ่งจำกควำมสะดวกสบำยและกำรให้บริกำรแก่ผู้พัก ซึ่งกำรวัด
มำตรฐำนของโรงแรมนี้ ไม่ เกี่ยวกับขนำดของโรงแรม แต่วัดในรูปแบบของกำรให้บริกำร  
วิธีปฏิบัติต่อผู้มำพัก ควำมสุภำพอ่อนน้อม ควำมเอำใจใส่ ควำมมีน้ ำใจ รวมถึงสภำพแวดล้อมภำยใน
โรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรที่แท้จริง ดังนั้น กำรจัดระดับที่มี
ประสิทธิภำพจะแสดงให้เห็นถึงคุณภำพของโรงแรมที่แท้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อประชำชนให้

                                                 
174ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

ระเบียบปฏิบัติและแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนแหลม  อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี อ ำเภอท่ำยำง และอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี อ ำเภอหัวหิน และอ ำเภอปรำณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2553, เรื่องเดิม. 
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เลือกใช้บริกำร กำรจัดระดับของโรงแรมที่มีประสิทธิภำพจึงเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งของในกำร
ประกอบธุรกิจโรงแรม 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรจัดระดับของโรงแรมโดยวิธีกำรให้ดำวนั้น ทั้ง 3 ประเทศไม่ได้มี
กฎหมำยก ำหนดให้ต้องจัดระดับของธุรกิจโรงแรม โดยเป็นควำมสมัครใจของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
เองว่ำจะจ้ำงเอกชนมำประเมินระดับของโรงแรมที่ประกอบธุรกิจอยู่หรือไม่ หำกประเมินผ่ำนในระดับ
ใดก็จะได้ใบประกำศ หรือ โลโก้สัญลักษณ์ แสดงให้ เห็นว่ำได้ผ่ำนกำรประเมินในระดับนั้นแล้ว เพ่ือ
เป็นกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งกำรันตีคุณภำพกำรบริกำร แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมกำรจัดมำตรฐำน
โรงแรมในประเทศไทยนั้น ยังไม่ไดร้ับควำมนิยมเนื่องจำกกำรจัดระดับโรงแรมของประเทศไทยไม่ได้มี
กฎหมำยบังคับ จึงเป็นควำมสมัครใจที่จะท ำหรือไม่ก็ได้ซึ่งต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม อีกทั้งหลักเกณฑ์กำร
จัดระดับของโรงแรม มีทั้งหน่วยงำนภำครัฐเองหรือองค์กรที่มีควำมน่ำเชื่อถือที่รับผิดชอบกำรจัด
ระดับ แต่ก็ไม่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรเลือกที่จะไม่จัดระดับโรงแรมหรือจัด
ระดับด้วยตัวเอง ซึ่งท ำให้ไม่มีควำมเป็นสำกลและไม่เป็นที่ยอมรับจำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ แต่ถึง
กระนั้นกำรจัดมำตรฐำนโรงแรมของประเทศไทย ก็มีมำตรฐำนในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่ำงกรณีที่เป็ น
กำรจัดระดับโรงแรมของประเทศไทยของกรมกำรท่องเที่ยวไทย โดยกำรจัดระดับโรงแรมระดับ 5 ดำว
นั้น มีตัวชี้วัดในกำรจัดระดับถึง 459 ข้อ ในขณะที่ประเทศมำเลเซียกำรจัดระดับโรงแรมของประเทศ
มำเลเซียส่วนใหญ่จะมีตัวชี้วัดที่น้อยกว่ำกำรจัดระดับมำตรฐำนโรงแรมโดยมูลนิธิมำตรฐำนโรงแรม
ไทย จำกตัวอย่ำงนั้นจะมีตัวชี้วัดเพียง 68 ข้อเท่ำนั้น ในกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์กำรจัดระดับธุรกิจ
โรงแรมของประเทศไทยโดยภำพรวมมีประสิทธิภำพมำกกว่ำประเทศมำเลเซีย แต่ถ้ำเปรียบเทียบกับ
ประเทศสิงคโปร์ที่เป็นประเทศทีที่เปิดกำรลงทุนอย่ำงเสรี เหตุนี้เองจึงท ำให้ประเทศสิงคโปร์มีควำม
หลำกหลำยในทำงธุรกิจ กำรจัดระดับมำตรฐำนโรงแรมจึงมีควำมหลำกหลำยตำมไปด้วย แต่กระนั้น
สิงคโปร์ก็ได้มีมำตรกำรในกำรก ำหนด ให้ผู้ประกอบกำรโรงแรมก ำหนดระดับมำตรฐำนของโรงแรม
ประกอบกำรขออนุญำตมำในครำวเดียวกัน หำกว่ำโรงแรมไม่ได้คงหรือรักษำกำรจัดกำรในลักษณะที่
เป็นไปตำมมำตรฐำนของโรงแรมในขณะที่มีกำรจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมกำรอำจลบชื่อโรงแรม
ดังกล่ำวออกจำกมำตรฐำนเดิมที่โรงแรมได้ขอจดทะเบียนไว้ และจัดมำตรฐำนโรงแรมตำมควำมเป็น
จริงได้175  

ผู้เขียนจึงเห็นว่ำหำกมีกำรก ำหนดเป็นกฎหมำยในประเทศไทย ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงแรม
ก ำหนดระดับมำตรฐำนของโรงแรมประกอบกำรขออนุญำตมำในครำวเดียวกัน จะส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรประเมินระดับของโรงแรมที่ท ำกำรขออนุญำตเปิดกิจกำร ตลอดจนรักษำให้

                                                 
175Singapore hotel act (Chapter 127) Revised Edition 1999, op. cit., Section 10; 

Where it appears to the Board that a hotel is not being kept or managed in a manner 
conformable to the standard of a hotel of the class in which the hotel is registered, the Board 
may, upon giving notice thereof to the hotel-keeper, remove the name of the hotel from that 
class and place it in a lower class. 
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ได้ระดับมำตรฐำนตำมที่ขออนุญำตของโรงแรมอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งง่ำยต่อกำรเลือกใช้บริกำรของ
ประชำชน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งในชำติและต่ำงชำติ และท ำให้เกิดควำมเป็น
มำตรฐำนที่เป็นเอกภำพในกำรแบ่งระดับธุรกิจโรงแรมที่ชัดเจน 

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงหลักเกณฑ์กำรจัดระดับโรงแรมของประเทศมำเลเซีย โดยองค์กรเอกชน176 
 

MINIMUM REQUIREMENTS FOR STAR RATING OF HOTEL 
Star Mark 

5 9-10 
4 7-8 
3 5-6 
2 3-4 
1 1-2 

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงวิธีกำรประเมินบำงประกำร ของกำรประเมินระดับของโรงแรมในประเทศ 
 มำเลเซียโดยองค์กรเอกชน177 
 

MINIMUM REQUIREMENTS FOR STAR RATING OF HOTEL 
No. CRITERA NO OF 

QUESTION 
MAX 

POINT 
WEIGHT % CALCULATING 

FORMURA 
1. Qualitative and Aesthetic 

Requirement 
2 20 10% (    x 10) = 

20 
2. Common Areas 15 150 20% (    x 10) = 

150 
3. Bedroom Requirement 18 180 20% (    x 10) = 

180 
4. Services 13 130 25% (    x 10) = 

130 
 
 

                                                 
176

 Kelayakan Minimum Untuk Taraf Bintang Hotel, Retrieved December 10, 
2013 from https://www.spip.gov.my/public/files/hotel.pdf 

177ibid. 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

MINIMUM REQUIREMENTS FOR STAR RATING OF HOTEL 
No. CRITERA NO OF 

QUESTION 
MAX 

POINT 
WEIGHT % CALCULATING 

FORMURA 
5. Safety Standard and 

Hygiene 
8 180 10% (    x 10) = 

80 
6. Staff 12 120 15% (    x 10) = 

120 
 

TOTAL 
 

 
          = 

     100  
 
ตารางที่ 4.4  แสดงควำมแตกต่ำงจำกกำรประเมินของระดับโรงแรมของมำเลเซีย โดยองค์กรเอกชน178 

 
CRITERA ONE-STAR TWO-STAR THREE-STAR FOUR-STAR FIVE-STAR 

QUALITATIVE AND 
AESTHETIC 
REQUIREMENTS 
(The function and 
aesthetic are based 
onall equipment 
i.e. furniture, soft 
furnishing, decoration 
and bathroom, sanitary 
ware and fitting) 

Safe, 
functional. 
Standard 
quality and 
well 
maintained 

Safe, 
functional, 
good quality 
and well 
maintained 

Safe functional, 
very good 
quality and well 
maintained and 
of good taste 

Safe, 
functional, 
excellent 
quality 
and taste and 
well 
maintained 

Safe, 
functional, 
highest 
quality 
and taste and 
well 
maintained 

NOTE: Safe refers to all 
the legal requirements 
 for safety e.g. 
Certificate of Fitness 

     

Function: Use of 
space, seating, 
capability, 
 traffic flow, 
operational needs. 

  Local and 
appropriate 
decoration in 
common areas 

Local 
appropriate 
decoration in 
common 
areas 

Local 
appropriate 
decoration in 
common 
areas 

 

                                                 
178ibid. 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

CRITERA ONE-STAR TWO-STAR THREE-STAR FOUR-STAR FIVE-STAR 
Colour: Reflection and 
use of lights, colour 
scheme and 
combination 

    
Local 
decoration in 
bedrooms 

 
Local 
decoration 
in bedrooms 

Aesthetic: Style 
character emphasis 
(design feature 

     

Ambience: To create 
an aesthetically 
pleasing environment 
and 
 condition which 
encourage a suitable 
atmosphere 
complementary to style 
of service 

     

 
 

 
 

ภาพที่ 4.4  ตัวอย่ำงใบสมัครให้จัดระดับมำตรฐำนโรงแรมไทย179
 

                                                 
179สมำคมโรงแรมไทย, ใบสมัครมาตรฐานโรงไทยปี 2012, ค้นวันที่ 6 ตุลำคม 2557 จำก 

thaihotels.org/ใบสมัครมำตรฐำนโรงแรมไท/ 
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ภาพที่ 4.5  ตัวอย่ำงหลักเกณฑ์พิจำรณำมำตรฐำนโรงแรมของประเทศไทย180
 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  แสดงหลักเกณฑ์กำรจัดระดับโรงแรมของประเทศไทย โดยมูลนิธิมำตรฐำนโรงแรมไทย181 

                                                 
180กรมกำรท่องเที่ยว, มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว, ค้นวันที่ 6 ตุลำคม 2557 จำก 

http://www.tourism.go.th/subweb/details/5/366/299 
181เรื่องเดียวกัน. 
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จำกที่ได้ศึกษำมำทั้งหมดผู้เขียนเห็นว่ำ มำตรฐำนในกำรก ำหนดควบคุมด้ำนต่ำงๆ ในกำร
ประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น มีมำตรฐำนในด้ำนต่ำงๆ ดีในระดับหนึ่งแล้ว เพียงแต่ควรจะน ำมำตรกำรที่
ไทยยังไม่มีมำพัฒนำปรับปรุง ไม่ว่ำจะเป็นมำตรกำรกำรออกใบอนุญำตชั่วครำว และกำรมีกฎหมำย
ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ค ำนึงไปถึงกำรใช้พลังงำนของอำคำร หรือกำรก ำหนดให้ทุกอำคำรต้องโครงกำร
เพ่ือสิ่งแวดล้อม กำรต้องยื่นระดับของโรงแรมที่จะประกอบธุรกิจมำพร้อมกำรของอนุญำต เพ่ือให้
กฎหมำยอันเกี่ยวกับกำรควบคุมและประกอบธุรกิจในธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยมีควำมทันสมัย  
เพ่ือให้สอดรับกับมำตรฐำนอำเซียน (ASEAN Tourism Standards) และพร้อมสู่กำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนในปี พ.ศ.2558 
 
4.3  มาตรการปกป้องผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมภายในประเทศ เมื่อเข้าสู่การเป็น   
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

4.3.1  มาตรการป้องกันการประกอบกิจการของนิติบุคลต่างด้าว และนิติบุคคลอาเซียน
 ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศ 

4.3.1.1  บุคคลหรือนิติบุคลต่ำงด้ำว 
แม้ว่ำกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร ประเทศสมำชิกอำเซียนได้ลงนำมในกรอบควำมตกลง

ว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรของอำเซียนเมื่อเดือนธันวำคม 2538 และมีผลใช้บังคับเมื่อปี 2539 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดอุปสรรคด้ำนกำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศสมำชิก โดยเปิดตลำดกำรค้ำบริกำร
ระหว่ำงกลุ่มเศรษฐกิจให้มำกขึ้น และขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำบริกำรบำงสำขำที่ช่วยเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศสมำชิก โดยมีหลักกำรส ำคัญบำงประกำรคือ สมำชิกทุก
ประเทศต้องเข้ำร่วมกำรเจรจำเป็นรอบๆ  2 ปี เพ่ือทยอยผูกพันกำรเปิดตลำดให้มำกขึ้น รวมทั้ง 
ลดข้อจ ำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกิจกำรของกลุ่มประเทศสมำชิก ซึ่งจะต้องเปิดตลำดเสรี
กำรค้ำบริกำรให้แก่กันมำกกว่ำที่แต่ละประเทศได้มีข้อตกลงไว้กับองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) โดยแต่
ละประเทศยังมีสิทธิในกำรออกกฎ ระเบียบภำยในประเทศของตนเพ่ือก ำกับดูแลธุรกิจบริกำรให้มี
คุณภำพ โดยตั้งแต่ 2549 เป็นต้นมำได้มีกำรริเริ่มวิธีเจรจำเปิดตลำดกำรค้ำบริกำรตำมหลัก  
ASEAN-X182 ถึงแม้กำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรไม่มีสภำพบังคับแบบกฎหมำย (Legal) เพียงแต่เป็นแผน 
(Road map) ของกำรเป็นประชำคมอำเซียนที่ให้นักลงทุนสัญญำชำติอำเซียน ถือหุ้นในธุรกิจโรงแรม

                                                 
182

 วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์, หนทางขยายการค้าในอาเซียน: การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
(Self-Certification), ค้นวันที่ 20 พฤษภำคม 2557 จำก http://www.siamintelligence.com/ 
enhance-asean-trade-by-self-certification/.;  คือประเทศสมำชิกตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปที่มี
ควำมพร้อมจะเปิดเสรีสำขำบริกำรใดให้แก่กันมำกขึ้นก็สำมำรถกระท ำก่อนได้ และเมื่อประเทศอ่ืนมี
ควำมพร้อมจึงค่อยเข้ำมำร่วม 
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ประเภทต่ำงๆ ได้ร้อยละ 70 (Market Access) ในกรณีที่ประเทศสมำชิกอำเซียนใดเห็นว่ำ ประเทศ
ตนไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรเปิดเสรีกำรค้ำตำมที่ตั้งไว้ ไม่ว่ำจะเป็น กำรเคลื่อนย้ำย
สินคำ้กำรค้ำบริกำร หรือกำรลงทุน ฯลฯ อย่ำงเสรีในอำเซียนภำยในปี 2558 เนื่องจำกสินค้ำหรือกำร
บริกำรนั้นๆ เป็นสำขำที่มีควำมอ่อนไหวในประเทศตน ก็สำมำรถที่จะน ำมำหำรือกันล่วงหน้ำและ
ขอให้มีกำรผ่อนปรน หรือให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินกำรได้ (PRE-Agreed Flexibility) โดย
จะต้องน ำมำหำรือล่วงหน้ำและให้สมำชิกตกลงให้ควำมยืดหยุ่นเอำไว้ แต่หำกในกรณีที่ได้มีกำรเจรจำ
ตกลงเปิดเสรีกันแล้ว โดยไมไ่ดน้ ำสินค้ำนั้นๆ มำหำรือตกลงกันไว้ก่อน แต่ต่อมำไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมพันธกรณีได้จะไม่ได้อยู่ในข่ำยของควำมยืดหยุ่นนี้ และประเทศนั้นๆ ก็ต้องพยำยำมปฏิบัติตำม
พันธกิจต่อไปให้ได ้เหตุผลที่ต้องให้มีควำมยืดหยุ่นนี้ก็เนื่องมำจำกในแต่ละประเทศมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำประเทศได้ไม่เท่ำกันโดยหลำยประเทศรวมทั้งประเทศไทยเป็นประเทศก ำลังพัฒนำ แต่
สิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว และเป็นประเทศเดียวในภูมิภำคอำเซียนที่มีควำมพร้อมในกำรเปิด
เสรีด้ำนต่ำงๆ จึงต้องก ำหนดแผนในกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป แต่ถึงกระนั้นกำร
ที่ประเทศไทยไดล้งนำมในข้อผูกพันของอำเซียนแล้วก็ควรจะปฏิบัติตำมพันธกิจที่ไทยได้ลงนำมไว้ 

กำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรเป็นแผนกำรด ำเนินกำร (AEC Blueprint) ภำยใต้กรอบ
ข้อตกลงว่ำด้วยบริกำรของอำเซียน (AFAS) โดยภำยใต้ข้อผูกพันเปิดตลำดชุดที่ 8 นั้น ในแต่ละประเทศ
จึงได้ทยอยเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรโดยเฉพำะด้ำนกำรประกอบกิจกำรโรงแรม ที่มีควำมน่ำสนใจคือ 
ประเทศเวียดนำมท่ีให้นักลงทุนชำติอำเซียนสำมำรถเป็นเจ้ำของกิจกำรโรงแรมได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับ
สิงคโปร์ ส่วนบำงประเทศที่ยังมีข้อจ ำกัดอยู่บ้ำง เช่น ประเทศกัมพูชำเปิดเสรีให้นักลงทุนชำติอำเซียน
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมในระดับ 3 ดำวขึ้นไป มำเลเซีย เปิดเสรีกำรบริกำรในธุรกิจที่พักขนำดเล็ก 
Letting services of furnished accommodations (CPC 64193) โดยเปิดให้ลงทุนในกิจกำร
โรงแรมที่มีระดับตั้งแต่ 4 ถึง 5 ดำวเท่ำนั้น และต้องเป็นกำรร่วมกันลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใน
รูปแบบบริษัทจ ำกัดสัญชำติมำเลเซีย สัดส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติต้องไม่เกินร้อยละ 70 หรือ
ประเทศลำวที่เปิดเสรีกำรค้ำและบริกำรในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมตำมข้อผูกพันชุดที่ 8 เกี่ยวกับ
ธุรกิจที่พักทุกประเภท แต่ต้องมีระดับตั้งแต่ 3 ดำวขึ้นไป (Hotel lodging services, with 3 stars 
or more: Part of CPC 641) เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยนั้น กำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรกับ 
AFAS ในด้ำนโรงแรม ไทยก็ได้เปิดเสรีกำรให้บริกำรไม่น้อยกว่ำที่ผูกพันไว้กับ WTO183 โดยข้อก ำหนด
ต่ำงๆ นั้นยังคงสงวนไว้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทยเช่นเดียวกับ GATS เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจ
โรงแรมเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันหรือพร้อมที่จะเปิดเสรีในด้ำนธุรกิจโรงแรมอย่ำง
เต็มที่ โดยข้อผูกพันชุดที่ 8 ได้ก ำหนดยกเว้นไว้ให้เพียง บุคคลสัญชำติอำเซียน หรือ นิติบุคคลชำติ
อำเซียนสำมำรถถือหุ้นหรือร่วมลงทุนได้ร้อยละ 70 ในกิจกำรโรงแรมระดับ 6 ดำวขึ้นไป เท่ำนั้น 

                                                 
183WORLD TRADE ORGANIZATION, GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN 

SERVICES  THAILAND Schedule of Specific Commitments GATS/SC/85, 15 April 
1994 (94-1083), Retrieved July 4, 2014 from http://www.wto.org/ 
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นอกจำกประเทศสิงคโปร์เมื่อพิจำรณำแล้ว ประเทศเวียดนำมมีกำรเปิดโอกำสทำงด้ำนกำรลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรมที่น่ำสนใจและเปิดกว้ำงมำกที่สุด โดยสำมำรถลงทุนได้ร้อยละร้อย และใกล้เคียงกับ
สิงคโปร์มำกท่ีสุด กำรไปลงทุนธุรกิจที่พักในประเทศเวียดนำมจึงเป็นเรื่องง่ำย ในส่วนของมำเลเซียได้
เปิดเสรีเกี่ยวกับธุรกิจที่พักบำงประเภทเท่ำนั้น โดยเปิดให้ลงทุนในกิจกำรโรงแรมที่มีระดับตั้งแต่ 4 ถึง 
5 ดำวขึ้นไป ซึ่งหำกเปรียบเทียบกันแล้วข้อจ ำกัดในกำรเปิดเสรีด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจโร งแรมของ
ประเทศไทยสอดรับกำรเข้ำสู่ AEC มำกกว่ำมำเลเซีย แต่ไม่เท่ำเวียดนำมหรือสิงคโปร์ 

ดังนั้น ในส่วนของประเทศไทยกำรประกอบธุรกิจโรงแรมของ บุคคลหรือนิติบุคคล
ต่ำงด้ำวสำมำรถท ำได้โดยสองวิธีคือ เป็นเจ้ำของกิจกำร โดยขออนุญำตจำกอธิบดีโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 มำตรำ 8 หรือ
กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 
มำตรำ 10184 โดยร่วมหุ้นนิติบุคคลและห้ำมไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด ซึ่งถ้ำขอ
อนุญำตตำมมำตรำ 10 วรรคสอง คนต่ำงด้ำวที่ประกอบธุรกิจตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้โดย
สนธิสัญญำที่ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีควำมผูกพันจะไม่น ำกฎหมำยไทยมำใช้ รวมทั้ง มำตรำ 5 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 ที่ก ำหนดให้กำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้
คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลดีและผลเสียต่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของประเทศ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณีของประเทศ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรพลังงำนและกำร
รักษำสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค ขนำดของกิจกำร กำรจ้ำงแรงงำน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
กำรวิจัยและพัฒนำ แล้วให้เป็นไปตำมบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญำ หรือตำม AFAS ซึ่ง
ก ำหนดไว้แต่เพียงหลักไม่เลือกปฏิบัติที่ เป็นหลักปฏิบัติอย่ำงชำติที่ได้รับอนุเครำะห์ยิ่ง  (Most-
Favored Nation Treatment: MFN Basic) เท่ำนั้น โดยไม่ครอบคลุมถึงหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชำติ 
(National Treatment: NT) ดังนี้เอง ตำมข้อผูกพันชุดที่ 8 ในส่วนของข้อผูกพันแนวนอน 
(HORIZONTAL COMMITMENTS) จึงได้มีกำรก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 มำตรำ 5185 เพ่ือป้องกันปัญหำดังกล่ำว 

                                                 
184มำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542  
185In establishing its commercial presence, a legal entity which is owned or 

controlled by foreigner(s) must apply for a certificate of business operation pursuant 
to a treaty or obligation under section XI of the Foreign Business Act; Ministerial 
Regulation Prescribing Rules and procedures Pertaining to the Application for a 
Foreign Business certificate B.E. 2546 (2003). According to article XIV and XIV bis of 
GATS, service supplier is required to comply with section V of the Foreign Business 
Act. 

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/0848/07CHAPTER_1.pdf
http://www.l3nr.org/posts/474277
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ผู้เขียนเห็นว่ำ ตำม ค ำนิยำมของค ำว่ำ “คนต่ำงด้ำว” ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 4 ของ
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 สำมำรถสรุปได้ว่ำ บุคคลที่ถือได้ว่ำเป็น
คนต่ำงด้ำว คือ 1) บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลซึ่ง
ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถือหุ้น หรือลงทุนตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของหุ้นหรือทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
4) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน แต่มีบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทยเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร และ 5) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติ
ไทยหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่
มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำว ตำม (3) หรือ (4) ถือหุ้น หรือลงทุนตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของหุ้นหรือทุนทั้งหมดใน
นิติบุคคลนั้น 

ดังนี้ ปัญหำประกำรแรก คือ กำรนิยำม “คนต่ำงด้ำว” ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 เป็นวิธีกำรนิยำมคนต่ำงด้ำวโดยนับหุ้นหรือทุนเป็นหลัก โดย
มิได้แสดงถึง “ควำมเป็นเจ้ำของ”186 ที่แท้จริง เนื่องจำกมิได้พิจำรณำไปถึงที่มำของทุนหรืออ ำนำจใน
กำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลนั้นๆ อันเป็นกำรนิยำมคนต่ำงด้ำวโดยเปลือกนอกเท่ำนั้น ท ำให้ในทำง
ปฏิบัติแล้วนักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลได้โดยถือหุ้นโดยตรงใน
สัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำนนิติบุคคลไทยอีกชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือว่ำมีควำมผิดตำมมำตรำ 
36 แห่งพระรำชบัญญัตินี้ กรณีให้มีบุคคลหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นแทน หรือ นอมินี (nominee) ท ำ
ให้กำรบังคับใช้กฎหมำยจึงเป็นไปอย่ำงไม่มีประสิทธิผลและหำกเปรียบเทียบกับ กำรนิยำม “คนต่ำง
ด้ำว” เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียนแล้ว ประเทศไทยไม่
สำมำรถแยกนักลงทุนต่ำงชำติและนักลงทุนในประเทศออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจนเท่ำกับวิธีกำรนิยำม
ของประเทศอ่ืนๆ (ตำมตำรำงท่ี 4.5) 

ประกอบกับตำมประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย์ มำตรำ 1108187 และมำตรำ 
1442188 ท ำให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่สำมำรถไปจ ำกัดสิทธิในกำร
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นไทยที่มีสัดส่วนกำรถือครองหุ้นมำกกว่ำได้ (Voting Right Limit) เช่น ผู้ถือหุ้น
ต่ำงด้ำวถือหุ้นเพียง 49% แต่มีสิทธิออกเสียง 99% แต่ผู้ถือหุ้นไทย 51% ถูกจ ำกัดสิทธิในกำรออก
เสียงเพียง 1% ดังนั้น อ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำรจึงอยู่ในมือนักลงทุนต่ำงด้ำว และโดยที่กำรจด

                                                 
186อิสร์กุล อุณหเกตุ, สรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2542, ค้นวันที่ 16 พฤษภำคม 2557 จำก http://tdri.or.th/priority-research/foreignbusinessact/ 
187มำตรำ 1108 กิจกำรอันพึงทำในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ  

 (4) วำงก ำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งก ำหนดสภำพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นนั้นๆ ว่ำเป็น
สถำนใดเพียงใด ถ้ำหำกจะมีหุ้นเช่นนั้นในบริษัท 

188มำตรำ 1142 ถ้ำบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิไปแล้ว ได้ก ำหนดไว้ว่ำบุริมสิทธิจะมีแก่หุ้นนั้นๆ
เป็นอย่ำงไร ท่ำนห้ำมมิให้แก้ไขอีกเลย 
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ทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิเป็นข้อบังคับ ที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งท ำให้นิติบุคคลดังกล่ำวไม่ใช่นิติบุคคล
ต่ำงด้ำว และสำมำรถประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับนิติบุคคลไทย ซึ่งไม่เข้ำข้อจ ำกัดตำม พระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 ตำมภำพที่ 4.7 

ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำ ปัญหำทำงกฎหมำยของกำรประกอบธุรกิจของนิติบุคคลต่ำงด้ำว ไม่
ว่ำจะเป็นกำรใช้นอมินีในกำรถือหุ้นประกอบธุรกิจโรงแรมแทน หรือกำรจ ำกัดสิทธิในกำรตัดสินใจของ
นิติบุคคลต่ำงด้ำวที่จดทะเบียนในไทย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหำในกำรควบคุมกำรประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งนิติบุคคลไทยที่มีนิติบุคคลต่ำงด้ำวจ ำกัดสิทธิและควบคุมกิจกำรอยู่ หลีกเลี่ยง
กฎหมำยที่มีกำรควบคุมห้ำมคนต่ำงด้ำวกระท ำ เช่น กำรถือครองที่ดินเพ่ือใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่ำควรจะมีมำตรกำรในกำรป้องกันแก้ไขปรับปรุง เพ่ือลดช่องว่ำงอันเป็นปัญหำ
ของกำรใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) ตำมกฎหมำยประกอบกิจกำรของคนต่ำงด้ำว อันเป็นกำร
ป้องกันกำรประกอบธุรกิจโรงแรมของนิติบุคคลต่ำงด้ำวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยอีกด้วย 

 

 
 
ภาพที่ 4.7  แสดงตัวอย่ำงกำรถือหุ้นหลำยชั้นของนิติบุคคลต่ำงด้ำว189 
 
ตารางท่ี 4.5  ตัวอย่ำงนิยำม คนต่ำงด้ำว ในกฎหมำยประเทศสมำชิกอำเซียน190 
 

ประเทศ ชื่อกฎหมาย นิยามที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว 
อินโดนีเซีย Government Regulation no. 

20/1994 on Investment 
“นักลงทุนต่ำงชำติ” หมำยถึง บุคคลธรรมดำที่ไม่มี
สัญชำติอินโดนีเซีย ธุรกิจต่ำงชำติ และ/หรือ รัฐบำล
ต่ำงชำติที่น ำเงินมำลงทุนในดินแดนของสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 

                                                 
189อิสร์กุล อุณหเกตุ, เรื่องเดิม, หน้ำ 4. 
190

 อิสร์กุล อุณหเกตุ, เรื่องเดิม, หน้ำ 6. 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

ประเทศ ชื่อกฎหมาย นิยามที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว 
มำเลเซีย Company Act 1965 “บริษัทต่ำงชำติ” หมำยถึง 

(ก) บริษัท บรรษัท ประชำคม สมำคม หรือ รูปแบบ
องค์กรอื่นท่ีรวมกันจัดตั้งนอกประเทศมำเลเซีย 
(ข) องค์กรใดๆ ที่ไม่ได้มีสถำนะบุคคลตำมกฎหมำย 
 สมำคม หรือรูปแบบองค์กรอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
ตำมกฎหมำยมำเลเซีย ซึ่งภำยใต้กฎหมำยของประเทศที่
ก่อตั้งอำจด ำเนินกำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง หรือ
ครอบครองทรัพย์สินในนำมของเลขำนุกำรหรือพนักงำน
อื่น ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว อีกทั้ง
ไม่มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมำเลเซีย 

ฟิลิปินส ์ Foreign Investment Act of 
1991 

ไม่ได้ก ำหนดค ำนิยำม “คนต่ำงด้ำว” แต่ก ำหนดค ำนิยำม 
“คนฟิลิปปินส์” ไว ้ดังนี ้
- พลเมืองของฟิลิปปินส ์
- ห้ำงหุ้นส่วนหรือสมำคมที่มีพลเมืองฟิลิปปินส์เป็น
เจ้ำของทั้งหมด 
- บริษัทที่จัดตั้งภำยใต้กฎหมำยของฟิลิปปินส์ซึ่งจ ำนวน
หุ้นและสิทธิกำรออกเสียงอย่ำงน้อยร้อยละ 60 เป็นของ
พลเมืองฟิลิปปินส์ 
- บริษัทที่จัดตั้งในต่ำงประเทศและจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจในฟิลิปปินส์ภำยใต้ Corporation Code ซึ่งหุ้น
และสิทธิในกำรออกเสียงท้ังหมดเป็นของคนฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร ์
 
 
 
 
 
 
 

Companies Act “บริษัทต่ำงชำติ” หมำยถึง 
(ก) บริษัท บรรษัท ประชำคม สมำคม หรือโครงสร้ำงอื่น
ใด ที่จดทะเบียนจัดตั้งนอกประเทศสิงคโปร์ หรือ 
(ข) องค์กรใดๆ ที่ไม่ได้มีสถำนะบุคคลตำมกฎหมำย 
สมำคม รูปแบบองค์กรอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตำม
กฎหมำยสิงคโปร์ ซึ่งภำยใต้กฎหมำยของประเทศที่ก่อตั้ง
อำจด ำเนินกำรฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง หรือครอบครอง
ทรัพย์สินในช่ือของเลขำนุกำรหรือพนักงำนอื่น ซึ่งได้รับ
กำรแต่งตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว อีกทั้งไม่มีส ำนักงำน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 

Business registration Act “ธุรกจิต่ำงชำต”ิ หมำยถึง ห้ำงร้ำน บุคคล หรือบริษัท
ใดๆที่สถำนท่ีหลักในกำรประกอบธุรกิจตั้งอยู่นอก
ประเทศสิงคโปร ์
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

ประเทศ ชื่อกฎหมาย นิยามที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว 
เวียดนำม Law on Foreign Investment 

in Vietnam 1996 
“นักลงทุนต่ำงชำติ” หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือองค์กร
ทำงธุรกิจของต่ำงชำติลงทุนในประเทศเวียดนำม 
“คู่สัญญำต่ำงด้ำว” หมำยถึง คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งท่ี
ประกอบด้วย คนต่ำงด้ำวจ ำนวนตัง้แต่หนึ่งคนขึ้นไป 

 
4.3.1.2  บุคคลหรือนิติบุคคลสัญชำติอำเซียน 
ปัญหำประกำรที่สอง ก็คือ  บุคคลหรือนิติบุคคล “ต่ำงด้ำว” กับ บุคคลหรือนิติบุคคล 

“สัญชำติอำเซียน” แตกต่ำงกันอย่ำงไรตำมกฎหมำย เพรำะกฎหมำยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำง
ด้ำว ไม่ได้บัญญัติรับรองถึงบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชำติอำเซียนไว้ ท ำให้กำรพิจำรณำกำรให้สิทธิพิเศษ
ตำมข้อผูกพันชุดที่ 8 จะท ำให้เกิดปัญหำ ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทยุโรป เงินทุนและผู้ถือหุ้นเป็นของคน
สัญชำติยุโรป จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ยุโรป แต่ไปตั้งส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ แล้วมำประกอบ
กิจกำรโรงแรมระดับ 6 ดำวในประเทศไทย ซึ่งสำมำรถร่วมถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ตำมข้อผูกพันชุดที่ 8 
AFAS และตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรขัดกันแห่งกฎหมำย พ.ศ.2481191 จะถือสัญชำติตำม
ส ำนักงำนใหญ่คือสิงคโปร์ โดยถือว่ำเป็นนิติบุคคลสัญชำติสิงคโปร์ หรือเป็นนิติบุคคลสัญชำติอำเซียน 
ทั้งๆ ที่บริษัทดังกล่ำวไม่มีสัญชำติอำเซียน หรือเงินทุนก็ไม่ได้มำจำกอำเซียน ท ำให้บริษัทดังกล่ำว
ได้รับสิทธิพิเศษตำมข้อผูกพัน AFAS ดังกล่ำว จำกที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำกำรเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล 
“ต่ำงด้ำว” กับ “สัญชำติอำเซียน” มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ตลำด (Market Access) ในกำร
ประกอบธุรกิจโรงแรมต่ำงกัน ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่ำในเรื่องมำตรกำรป้องกันกำรประกอบธุรกิจโรงแรม
จำกบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชำติอำเซียนสำมำรถท ำได้ 2 แนวทำงคือ 

แนวทำงแรก ในเมื่อกำรก ำหนดนิติบุคคลต่ำงด้ำวตำมพระรำชบัญญัติประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 ยังไม่มีควำมชัดเจน ฉะนั้นควรที่จะมีกำรก ำหนดถึงนิยำมของ “บุคคล
สัญชำติอำเซียน” หรือ “นิติบุคคลสัญชำติอำเซียน” อีกหรือไม่ เพรำะข้อดีของกำรไม่ก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัดก็คือกำรลงทุนในประเทศจะขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้นจำกนักลงทุนที่มำแสวงหำก ำไร ท ำให้ควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น แต่จะมีข้อเสียคือโดยเจตนำรมณ์ของกำรเปิดเสรีกำรลงทุนเพ่ือ
เป็นกำรลดข้อจ ำกัดในประกอบธุรกิจของคนชำติอำเซียนด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรเป็น
ประชำคมเดียวกัน โดยหลักกำรแล้วบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอำเซียนไม่ควรได้รับสิทธิพิเศษ 
อีกทั้งหำกมีกำรแก้ไขค ำนิยำมของคนต่ำงด้ำวในเรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ือให้บุคคลหรือนิติบุคคล

                                                 
191มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรขัดกันแห่งกฎหมำย พ.ศ.2481 ในกรณีที่มีกำร

ขัดกันในเรื่องสัญชำติของนิติบุคคล สัญชำติของนิติบุคคลนั้นได้แก่สัญชำติแห่งประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น
มีถ่ินที่ส ำนักงำนแห่งใหญ่หรือที่ตั้งท ำกำรแห่งใหญ่ 
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อำเซียนถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 จะท ำให้ค ำนิยำมของคนต่ำงด้ำว ส่วนที่เป็นนิติบุคคลต้องแยกเป็นสอง
กรณี คือคนต่ำงด้ำวทั่วไปเป็นไปตำมค ำนิยำมเดิม และคนต่ำงด้ำวกรณีเป็นบุคคลสัญชำติอำเซียน ซึ่ง
จะมีปัญหำทำงปฏิบัติตำมมำ  

แนวทำงที่สอง แก้ไข พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรขัดกันแห่งกฎหมำย พ.ศ.2481 ให้มี
มำตรกำรรองรับในกำรพิจำรณำกำรขัดกันของสัญชำตินิติบุคคลสองสัญชำติ ระหว่ำงสัญชำติอำเซียน
กับไม่เป็นอำเซียน โดยนอกจำกจะพิจำรณำจำกที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่แล้วให้พิจำรณำรวมไปถึง
สัญชำติของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ด้วย เพ่ือกำรพิจำรณำให้สิทธิพิเศษตำมข้อตกลง AFAS แก่นิติบุคคล
อำเซียนจริงๆ อีกทั้งเป็นมำตรกำรป้องกันกำรประกอบธุรกิจโรงแรม เพ่ือไม่ให้นิติบุคคลที่ไม่ใช่
อำเซียน แต่ใช้บุคคลหรือนิติบุคคลอำเซียนเป็นนอมินี เข้ำมำประกอบธุรกิจและได้รับสิทธิพิเศษเยี่ยง
อำเซียน 

ผู้เขียนเห็นว่ำ ไม่ควรจะต้องก ำหนดนิยำยมของ “นิติบุคคลอำเซียน” ไว้ต่ำงหำก 
เพรำะอำจจะก่อให้เกิดช่องว่ำงในกำรหลีกเลี่ยงกฎหมำยขึ้นมำอีก รวมทั้งตำมพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 มำตรำ 10 ประกอบกับข้อผูกพันชุดที่ 8 ในส่วนของข้อ
ผูกพันแนวนอน (Horizon) ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ซึ่งเป็นมำตรกำรรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้อยู่ระดับ
หนึ่งแล้ว โดยไม่ต้องเพ่ิมค ำนิยำมของบุคคลหรือนิติบุคคลอำเซียน และให้นักลงทุนอำเซียนสำมำรถ
ประกอบธุรกิจได้โดยผลของมำตรำ 10 วรรคสอง โดยแจ้งต่ออธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเพ่ือให้ออก
หนังสือรับรองให้ตำมมำตรำ 11192 แต่ควรจะต้องพิจำรณำต้องแก้ไข พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
ขัดกันแห่งกฎหมำย พ.ศ.2481 ตำมแนวทำงที่สอง เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองกำรประกอบธุรกิจของนิติ
บุคคลสัญชำติอำเซียนโดยเฉพำะ และเป็นกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของกำรเป็น
ประชำคมอำเซียน 

 
 
 
 

                                                 
192มำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542  

 คนต่ำงด้ำว ตำมมำตรำ 10 หำกประสงค์จะประกอบธุรกิจตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้แจ้งต่ออธิบดีตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวงเพ่ือขอหนังสือรับรองและ ให้
อธิบดีออกหนังสือรับรองให้คนต่ำงด้ำวนั้นโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจำกคนต่ำงด้ำว เว้นแต่อธิบดีเห็นว่ำกำรแจ้งมิได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือกรณีไม่เป็นไปตำมมำตรำ 10 ให้อธิบดีแจ้งแก่คนต่ำงด้ำวนั้นทรำบโดยเร็ว แต่ต้อง
ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกคนต่ำงด้ำว 

 หนังสือรับรองต้องระบุเงื่อนไขตำมที่รัฐบำลก ำหนดหรือตำมที่ก ำหนดในสนธิสัญญำด้วย 
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4.3.1.3  บุคคลหรือนิติบุคคลสัญชำติอำเซียน กับกำรประกอบธุรกิจโรงแรม 6 ดำว 
ปัญหำประกำรที่สำม กำรลงทุนในธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ 6 ดำวขึ้นไป (CPC 63110193 

Superior Deluxe or Six-Star Plus Rated Hotel) ซึ่งนิติบุคคลชำติอำเซียนสำมำรถถือหุ้นหรือ 
ร่วมทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 แต่ผู้เขียนพบว่ำธุรกิจโรงแรมที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 6 ดำวนั้น ในต่ำงประเทศ
เป็นโรงแรมที่อยู่ในระดับที่พิเศษที่ผู้ใช้บริกำรได้รับกำรบริกำรที่เหนือกว่ำโรงแรมระดับ 5 ดำวมำก เช่น 
มีลิฟต์ส่วนตัว มีสปำส่วนตัว มีรถส่วนตัว มีวิวที่พิเศษที่สุด หรือมีสระว่ำยน้ ำที่สำมำรถได้ยินเสียงเพลง
ในน้ ำได้ เป็นต้น ตำมภำพท่ี 4.8-4.9 

 

 
 

ภาพที่ 4.8  แสดงโรงแรม Burj-Al-Arab (Seven Star Hotel)194 
 

 
 

ภาพที่ 4.9  แสดงโรงแรม Burj-Al-Arab (Royal Suit)195 
                                                 

193United Nations Statistics Division, op. cit.; CPC prov ver 1.1 63110 Hotel and 
motel lodging services, Lodging and related services provided by hotels, motels, inns 
and similar lodging places, 

194Burj-Al-Arab (Seven Star Hotel), Retrieved May 15, 2014 from www.standard. 
co.uk 

195Burj-Al-Arab (Royal Suit), Retrieved May 15, 2014 from http://www.home-
designing.com/2008/11/burj-al-arab-interior 

http://www.standard.co.uk/lifestyle/travel/simon-calder-lastminute-trips-dont-guarantee-cheap-seats-9148766.html
http://www.standard.co.uk/lifestyle/travel/simon-calder-lastminute-trips-dont-guarantee-cheap-seats-9148766.html
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แตว่่ำ โรงแรมในระดับ 6 ดำวนั้น ไม่เป็นที่นิยมในกำรจัดระดับ เพรำะเนื่องมำจำกไม่
อำจวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรที่มีมำกกว่ำระดับ 5 ดำวขึ้นไปได้อย่ำงชัดเจน กำร
ก ำหนดระดับมำตรฐำนของโรงแรมระดับ 6 ดำว จึงเป็นเรื่องยำกที่จะนิยำม กำรที่ประเทศไทย
ก ำหนดเงื่อนไขในธุรกิจบริกำรของกำรประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 6 ดำวให้นักลงทุนชำติอำเซียน
สำมำรถถือหุ้นในธุรกิจดังกล่ำวได้ร้อยละ 70 นั้น ซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่เป็นที่นิยม ประกอบกับประเทศ
ไทยไม่ได้มีกำรก ำหนดถึงหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีหน้ำที่ในกำรรับที่จัดระดับดังกล่ำว อีกทั้งไม่ได้
ก ำหนดว่ำธุรกิจโรงแรมระดับ 6 ดำว มีลักษณะต่ำงจำกโรงแรมระดับอ่ืนๆ อย่ำงไร ซึ่งหำกไม่มีกำร
ก ำหนดถึงมำตรกำรดังกล่ำว จะก่อให้เกิดปัญหำในกำรควบคุมนิติบุคคลชำติอำเซียนหำกได้มำลงทุน
ในประเทศไทย โดยจะท ำให้ผู้ประกอบกำรในธุรกิจโรงแรมลักลอบ หรือหลีกเลี่ยง ท ำกำรจัดระดับ
มำตรฐำนด้วยตัวเองให้ธุรกิจดังกล่ำวเป็นโรงแรมระดับ 6 ดำว แล้วมำขออนุญำตประกอบกิจกำร โดย
ใช้ข้อยกเว้นกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร (AFAS) ตำมข้อผูกพันชุดที่ 8 ขึ้นได้ ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ออก
มำตรกำรในกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีหน้ำที่ในกำรรับที่จัดระดับดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำร
ป้องกันปัญหำที่จะเกิดข้ึน ท ำให้นักลงทุนมีควำมเชื่อมั่นและเพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมขนำด 6  ดำว อันเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ยังคงด ำเนินต่อไปได ้
 

4.3.2  มาตรการป้องกันการประกอบกิจการของนิติบุคลต่างด้าว และนิติบุคคลอาเซียน  
 ต่อการประกอบธุรกิจเยี่ยงโรงแรม 

 กำรประกอบธุรกิจเยี่ยงโรงแรมนั้น พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ.2542 ไม่ได้ก ำหนดห้ำมถึงธุรกิจที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมหรือเยี่ยงโรงแรม ตำมบัญชีสำมแห่ง
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว ใช้ค ำว่ำกิจกำร “โรงแรม” ท ำให้คนต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลต่ำงด้ำวสำมำรถ
ประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรมได้เพียงแต่ต้องแจ้งให้ทรำบ ถึงแม้ว่ำเจตนำรมณ์ตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดยกเว้นธุรกิจเยี่ยงโรงแรม อันมีขึ้นเพ่ือให้ประชำชนไทยตำมชนบทที่มีรำยได้น้อย ตำมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ใช้ที่พักของตนเป็นโรงแรมอันเป็นกำรหำรำยได้เสริมก็ตำม ดังนั้น ผู้เขียนจึง
เห็นควรก ำหนดคุณสมบัติให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรม ต้องเป็นธุรกิจที่ท ำได้เฉพำะคนไทย
เท่ำนั้น เพ่ือป้องกันปัญหำของนิติบุคคลต่ำงด้ำวที่จะเข้ำมำอำศัยข้อยกเว้นดังกล่ำวเพ่ือหลีกเลี่ยง
ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยในกำรประกอบธุรกิจที่พักในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะ
แข่งขันตำมเจตนำรมณ์ของ พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 และยังเป็น
กำรส่งเสริมรักษำกำรท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปแม้จะมีกำรรวมเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนในปี พ.ศ.2558 แล้วก็ตำม 



 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ เรื่องปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ใน  
บทที่แล้วนั้น บัดนี้ การศึกษาวิจัยได้มาถึงบทสุดท้ายที่จะสรุปผลการศึกษา ทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป ดังนี้ 
 
5.1  บทสรุป 

 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจในด้านการค้าบริการที่เปิดเสรี ตาม AFAS ในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC ซึ่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น มีกฎหมายหลักอยู่สองฉบับ
คือ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 

ปัจจุบันเนื่องจากกฎหมายไทยในการจ าแนกธุรกิจโรงแรม ไม่ได้รวมการประกอบธุรกิจที่พัก
ทุกประเภทไว้ด้วยกัน โดยมีการยกเว้นให้ที่พักส าหรับการท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง 
คนพักไม่เกิน 20 คน ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายไว้ โดยแยกไว้ประเภทเดียว ทั้งๆ ที่ การจ าแนกตาม 
AFAS ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ ซึ่งตามการจ าแนกประเภทของธุรกิจที่พักตาม AFAS นั้น  
ยึดตามหลัก WTO ที่มีการจ าแนกประเภทของธุรกิจที่พักไว้หลายประเภท เพ่ือให้ง่ายต่อการเจรจา
ทางธุรกิจ แต่ถึงกระนั้น กฎหมายไทยก็มิได้มีการจ าแนกไว้อย่างชัดเจนท าให้เกิดความสับสนในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพราะธุรกิจที่พักในประเทศไทยอาจจะเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติ หรือไม่เป็น
โรงแรมตามกฎกระทรวงก็ได้ อันมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต ข้อก าหนด ตลอดจนมาตรฐานที่
แตกต่างกัน ก่อให้ความเลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งการเข้าสู่ระบบของโรงแรมตามกฎหมาย
ของผู้ประกอบการเดิม ก่อนกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.2551 ยังมีอุปสรรคในเรื่องระยะร่นของอาคารที่สร้างก่อนกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ ท าให้
ผู้ประกอบการเดิมไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงแรมตามกฎหมายได้ เมื่อข้อก าหนดทางกฎหมายไทยมี
ข้อก าหนดในการจ าแนกธุรกิจโรงแรมไม่ชัดเจน จึงก่อให้เกิดการเกิดการหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ท าให้เกิดความเลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจ 

ในส่วนของการก าหนดมาตรฐานของโรงแรมนั้น อาเซียนได้ก าหนดแนวทางของมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไว้ ASEAN Tourism Standard เพ่ือให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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โดยค านึงถึงการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้น้ า คุณภาพ
อากาศและมองไปถึงความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการโรงแรม 
และยังก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวอ่ืนไว้อีกห้าประเภทด้วยกัน ได้แก่ มาตรฐานที่ให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มเป็นต้น มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะ มาตรฐานโฮมสเตย์ มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มาตรฐานการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ มรดกโลก ทั้งนี้ มาตรฐานของโรงแรมไทยในด้าน
ต่างๆ อาทิ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของห้องพัก การประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดระดับของโรงแรมโดยวิธีการให้ดาวนั้น ยังไม่สอดคล้อง อีกทั้งยังมี
ข้อจ ากัดและไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ มีการก าหนดมาตรฐานที่คับแคบและไม่ครอบคลุม 
ตลอดจนมีบทลงโทษหากได้กระท าผิดที่ยังไม่เด็ดขาด จึงท าให้กฎหมายโรงแรมของไทยมีมาตรฐานที่
ล้าสมัย ดังนั้น หากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว AEC จากปัญหาดังกล่าวท าให้ประเทศไทย
ยังไม่มีมาตรการในการคุ้มครองธุรกิจโรงแรม เพ่ือรองรับการลงทุนจากนักลงทุนสัญชาติอาเซียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าประเทศยังคงสงวนการประกอบธุรกิจไว้ตามกฎหมายภายใน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และการตีความสัญชาตินิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 ซึ่งยังไม่เพียงพอ พิจารณาได้จากปัญหาการ
ใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือปัญหาการนิยามความหมายของนิติบุคคลต่างด้าวกับนิติบุคคลอาเซียน 
หรือแม้แต่การใหส้ิทธิพิเศษในการลงทุนตามข้อผูกพัน AFAS ชุดที่ 8 ของบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติ
อาเซียน รวมทั้งมาตรฐานของธุรกิจโรงแรมระดับ 6 ดาว และการวัดมาตรฐานและหน่วยงานที่จะ
รับผิดชอบดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน หากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะท าให้เกิดช่องว่าง
และก่อผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  
 จากการวิจัยและศึกษาพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงก าหนดประเภท
และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 พบว่ามีประเด็นปัญหาอยู่หลายประเด็นตามที่ได้
เสนอไปแล้วนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยปรับปรุงการในด้านการจ าแนก
ของโรงแรม ตลอดจนน ามาตรฐานบางประการของต่างประเทศมาพัฒนาปรับใช้กับกฎหมายของ
ประเทศไทย และแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการตีความสัญชาติของนิติบุคคล เพ่ือป้องกันและรองรับ  
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  
 5.2.1  เพิ่มเติมและแก้ไขกฎหมาย 

5.2.1.1  การจ าแนกประเภทของธุรกิจโรงแรม 
เสนอให้มีการจ าแนกธุรกิจของโรงแรมประเภทอ่ืนๆ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ขั้น

พ้ืนฐานที่ธุรกิจประเภทนั้นๆ พึงมี โดยให้มีข้อก าหนดลดหลั่นกันไป เช่น รีสอร์ท สามารถที่จะท าได้
หากมีห้องพักตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40 ห้อง โดยอาจก าหนดให้อยู่ห่างจากตัวเมืองเกิน 10 
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กิโลเมตร และอาจจะยกเว้นไม่มีข้อก าหนดเรื่องทางเดินภายในอาคารที่ไม่ต้องกว้าง 1.5 เมตรเหมือน
อย่างโรงแรม แต่อาจจะต้องขออนุญาตประกอบกิจการทุกๆ 6 เดือน หรือ บังกะโล สามารถที่จะท า
ได้หากมีห้องพักตั้งแต่ 4 ห้องขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 ห้อง โดยอาจก าหนดให้อยู่ในตัวเมืองหรือสามารถ
เดินไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ และอาจจะยกเว้นไม่มีข้อก าหนดเรื่องขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของห้องพัก เป็น
ต้น แต่อาจจะต้องขออนุญาตประกอบกิจการทุกๆ 3 เดือน แต่มีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตที่ถูกกว่า
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการสามารถที่จะเลือกประกอบกิจการได้
โดยไม่บังคับว่าการให้บริการที่พักเป็นรายวันนั้นจะต้องเป็นธุรกิจโรงแรมแต่เพียงอย่างเดียว และควร
ยกเลิกที่พักไม่เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงฯ แล้วไปจ าแนกธุรกิจที่พักประเภทต่างๆ ให้เป็นธุรกิจที่
พักประเภทหนึ่ง โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงแยกไว้ต่างหาก หรือเพ่ิมเติมไว้ท้ายพระราชบัญญัติ
โรงแรมก็ได้ โดยเรียกว่า “โรงแรมประเภทรีสอร์ท” “โรงแรมประเภทบังกะโล” เป็นต้น เพ่ือให้
กฎหมายโรงแรมของประเทศไทยมีความทันสมัยเป็นสากล และเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวอันรองรับสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังเป็นน าธุรกิจที่พักที่ผิดกฎหมายเข้ามาสู่ระบบของ
กฎหมายอีกด้วย 

5.2.1.2  แก้กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
  พ.ศ.2551 ข้อ 9 

เสนอให้แก้กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ.2551 ในข้อ 9 ที่บัญญัติว่า  

“อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม หรือ มีใบรับรองการตรวจ
สภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร” 

เป็น “อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม และ มีใบรับรองการ
ตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร” 

เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม กรณีที่ธุรกิจ
โรงแรมอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายควบคุมอาคารใช้บังคับ และตรงตามเจตนารมณ์ของใบอนุญาตให้ใช้
อาคารเป็นโรงแรม (อ.1) และใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (ร .1) และสอดคล้องกับการ
ตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

5.2.2  น ามาตรฐานของการประกอบธุรกิจในต่างประเทศบางประการมาปรับใช้ 
 กฎหมายโรงแรมของประเทศไทย 

แม้ว่ามาตรฐานในการก าหนดควบคุมด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
นั้น มีมาตรฐานในด้านต่างๆ ดีในระดับหนึ่งแล้ว เพียงแต่ควรจะน ามาตรการที่ไทยยังไม่มีมาพัฒนา
ปรับปรุง เพ่ือให้กฎหมายอันเก่ียวกับการควบคุมและประกอบธุรกิจในธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยมี
ความทันสมัย เพ่ือให้สอดรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ดังนี้ 



118 

5.2.2.1  ใบอนุญาตชั่วคราว 
เสนอให้น ามาตรการการออกใบอนุญาตชั่วคราว ตามแนวทางของประเทศมาเลเซีย

มาปรับกับประเทศไทย ในกรณีที่อาคารที่เคยใช้ประกอบกิจการโรงแรมก่อนกฎกระทรวงฯ ปี 
พ.ศ.2551 ใช้บังคับ ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของโรงแรมตามกฎหมายได้อันเนื่องมาจากติดปัญหาเรื่อง
ระยะร่นของอาคาร เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการที่ กฎ
กระทรวงฯ ปี พ.ศ.2551 ใช้บังคับ เป็นการชั่วคราวก่อน 

5.2.2.2  ให้อาคารที่ใช้เป็นโรงแรมทุกประเภทมีกฎหมายให้ต้องท าโครงการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมตามแต่ขนาดของธุรกิจ 

เสนอให้เพ่ิมเติมกฎหมายโรงแรม โดยก าหนดให้อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมทุก
ประเภทนั้น ต้องท าผลกระทบหรือประเมินในมาตรฐานเพ่ือสิ่งแวดล้อมในทุกอาคารที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ โดยมีข้อก าหนดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ ที่ตั้ง ขนาดของธุรกิจโดยยื่น 
มาพร้อมกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม โดยก าหนดหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้รับ
ประเมินหรือท าโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เนื่องมาจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับธรรมชาติ ดังนั้นการควบคุมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งที่ต้องส่งเสริม
และสนับสนุน ที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภทต้องกระท า หาใช่แต่เพียงผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ขนาด 80 ห้องขึ้นไปเท่านั้น และเพ่ือการตอบสนองตามแนวทางของประชาคมอาเซียน ที่มีการ
ผลักดันในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดมา และเป็นไปตามมาตรฐาน ASEAN Green Hotel ใน
มาตรฐาน ASEAN Tourism Standard ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อีกด้วย 

5.2.2.3  ข้อจ ากัดเรื่องห้องพัก 
เสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2551 ข้อ 18 ถึง 20 ให้ยกเลิกข้อก าหนดที่ก าหนดให้

โรงแรมประเภท 1 ถึง 4 ห้องพักต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8–14 ตารางเมตร เนื่องจากการก าหนด
ดังกล่าว เป็นการเป็นการปิดกั้นรูปแบบของโรงแรมประเภทอ่ืนๆ เช่นโรงแรมประเภทแค็ปซูล  
โรงแรมบนต้นไม้ ฯลฯ อีกท้ังเป็นการก าหนดที่คับแคบไม่เป็นสากล 

5.2.2.4  เพ่ิมกฎหมายในการก าหนดบทบาทให้โรงแรมต้องจัดระดับธุรกิจ 
เสนอให้ก าหนดในบทบัญญัติของกฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องมีการจัด

ระดับของโรงแรมเสนอมาพร้อมกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม โดยการจัดระดับนั้นให้เป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่เมื่อเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรงแรมตรวจสอบแล้วไม่ตรง
ตามการจัดระดับที่ได้ยื่นขอไว้ เจ้าพนักงานสามารถลดระดับของโรงแรมดังกล่าวได้ตามความเป็นจริง 
การก าหนดดังกล่าวนี้เพ่ือเป็นการบังคับให้ธุรกิจโรงแรมหลังจากนี้ต้องมีการวัดระดับให้เป็นเอกภาพ 
มีมาตรฐานอันเดียวกัน 
 

5.2.3  มาตรการปกป้องธุรกิจโรงแรมเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.2.3.1  สร้างหลักเกณฑ์และตั้งหน่วยงานในการจัดระดับโรงแรม เพื่อรองรับการ

ประกอบธุรกิจโรงแรม 6 ดาว ตามข้อผูกพัน AFAS ชุดที่ 8 
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เสนอให้ต้องตั้งหลักเกณฑ์ในการประเมินธุรกิจโรงแรมระดับ 6 ดาว ที่ประเทศไทย
เปิดให้บุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 70 โดยการเข้ามาร่วมหุ้นหรือ
ร่วมลงทุนตามข้อผูกพัน AFAS ชุดที่ 8 นั้น มีความแตกต่างกับโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แล้วจึงก าหนดหรือตั้งหน่วยงานที่รับการประเมินในธุรกิจ
โรงแรม 6 ดาวดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยภาครัฐหรือเอกชนก็ดี เพ่ือป้องกันปัญหาการที่นักลงทุนชาติ
อาเซียนประเมินธุรกิจโรงแรมด้วยตัวเอง แล้วมาขออนุญาตตามข้อผูกพัน AFAS ชุดที่ 8 ที่ไทยได้เปิด
เสรี  

5.2.3.2  การแก้ไข พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 เรื่อง 
การขัดกันของสัญชาตินิติบุคคล 

เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 7   
ที่ตีความการขัดกันของของสัญชาตินิติบุคคลตามส านักงานใหญ่ ตัวอย่างเช่น บริษัทอเมริกา เงินทุน
และคนเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไปจัดตั้งส านักงานใหญ่
อยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศไทย หากมีการขัดกันแห่งสัญชาตินิติบุคคลจะถือตามถิ่นที่
ส านักงานใหญ่หรือ ที่ตั้งของที่ท าการแห่งใหญ่ คือสิงคโปร์ และถ้าบริษัทอเมริกาดังกล่าวเข้ามาลงทุน
ในกิจการโรงแรมระดับ 6 ดาวในไทย จะท าให้ได้สิทธิพิเศษตาม AFAS คือถือหุ้นหรือร่วมลงทุนได้ร้อย
ละ 70 ดังนั้นเพ่ือให้ครอบคลุมถึง หากกรณีที่มีการขัดกันของสัญชาตินิติบุคคลระหว่างสัญชาติหนึ่ง 
กับสัญชาติอาเซียน ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย โดยให้การพิจารณาถึงสัญชาติของ 
นิติบุคคลที่เป็นปัญหาดังกล่าว ต้องพิจารณารวมไปถึงสัญชาติของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของนิติบุคคล
ดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการปกป้องและสงวนสิทธิประโยชน์ตามข้อผูกพัน AFAS ชุดที่ 8 ให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนโดยแท้ และป้องกันไม่ให้นักลงทุนที่ไม่ใช่อาเซียนอาศัยช่องว่างตาม ข้อผูกพันชุดที่ 8 
ประกอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 7   

5.2.3.3  แก้กฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครองให้ที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ท าได้เฉพาะ 
คนไทย 

ธุรกิจที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายแต่สามารถให้บริการที่พักแบบรายวัน ได้เยี่ยง
โรงแรมนั้น โดยเจตนารมณ์ของการยกเว้นไว้ ให้ไม่เป็นโรงแรมดังกล่าว ก็เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น อีกทั้งเพ่ือประชาชนท้องถิ่นสามารถประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาด
เล็ก อันเป็นกิจการที่เสริมสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นได้ รวมทั้งเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทย ดังนั้น หากไม่สามารถน าธุรกิจดังกล่าวจ าแนกไว้เป็น
ธุรกิจประเภทหนึ่ง ท้ายพระราชบัญญัติโรงแรมได้แล้วนั้น เมื่อมีการเปิดเสรีการค้าบริการและเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ธุรกิจในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นธุรกิจของท้องถิ่นที่ควรรักษา
และอนุรักษ์ไว้ให้คนท้องถิ่น ซึ่งก็คือคนไทย ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฯ แต่เนื่องจากธุรกิจ
ดังกล่าวไม่ได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติประกอบธุรกิจใน
ลักษณะดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ประกอบธุรกิจที่พักเยี่ยงโรงแรม 
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ต้องเป็นธุรกิจที่ท าได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือรักษาการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
จริงๆ รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ไม่ใช่เป็น
การที่นิติบุคคลต่างด้าวอาศัยช่องว่างดังกล่าว เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดทางกฎหมายประกอบธุรกิจที่พัก
ในประเทศไทย อันท าให้คนท้องถิ่นขาดรายได้ และเป็นการท าลายขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทยในทางอ้อม ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ในการออกกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 
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