
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่  6/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มำตรกำรสง่เสรมิและพัฒนำมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจโรงแรมบำงประเภท 
 
 

โดยที่รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรประกอบอำชีพสุจริตของชุมชนเพ่ือให้เศรษฐกิจมีควำมคล่องตัว  
เกิดกำรกระจำยรำยได้  เกิดกำรสร้ำงงำน  ขณะเดียวกันก็ลดควำมขัดแย้งในชุมชนและจัดให้กิจกำร  
ที่อยู่นอกระบบเข้ำมำอยู่ในระบบให้ถูกต้องตำมกฎหมำย  มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีกำรตรวจสอบ
ควบคุมโดยรัฐ  ตำมหลักกำรดังกล่ำวนี้ปรำกฏว่ำมีผู้น ำอำคำรมำให้บริกำรเป็นที่พักแก่ประชำชนบ้ำง   
ใช้บ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยให้บริกำรในรูปแบบของโรงแรมตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำง  ๆ  เพ่ือหำรำยได้บ้ำง   
ซึ่งกรณีเหล่ำนี้มีจ ำนวนมำกกว่ำสองหมื่นแห่งที่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย  
ข้อขัดข้องบำงส่วนเนื่องจำกไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรใช้ที่ดินตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง  และข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงแรมซึ่งมีจ ำนวนหลำยพันแห่งตำมจังหวัดต่ำง ๆ  มำกกว่ำห้ำสิบจังหวัด  และยังมีที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรอีกหลำยพันแห่ง  ซึ่งควรให้โอกำส
ด ำเนินกำรเสียให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำและตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดเช่นเดียวกับที่เคยมีกฎหมำยผ่อนผัน
ในเรื่องอื่นไว้ท ำนองเดียวกันแล้ว  อันจะท ำให้กิจกำรเหล่ำนี้เข้ำมำอยู่ในระบบ  ลดควำมขัดแย้งในชุมชน  
ภำครัฐสำมำรถตรวจสอบควบคุม  ยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบกำรและสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  ผู้รับบริกำรเองก็ได้รับกำรบริกำรที่มีคุณภำพและเป็นธรรม  ฝ่ำยผู้ประกอบกำรก็สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินของตน  ก่อให้เกิดอำชีพและรำยได้  ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรลงทุน   
และดูแลรักษำกิจกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจ  โดยยังคงรักษำสิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิต   
และควำมเป็นอยู่ในชุมชนไว้ได้  จึงจ ำเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้องที่มีอยู่ดังกล่ำว  อันจะเป็นประโยชน์  
ในกำรปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  ตลอดจนลดควำมขัดแย้งในสังคม 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  ประกอบกับ
มำตรำ  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว)  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗  หัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ นับแต่วันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๑๘  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้กำรประกอบ
ธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอำคำรที่มีลักษณะตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้รับยกเว้นกำรใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง  และข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  
เคลื่อนย้ำย  และใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรซึ่งออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๘  (๑๐)   
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมำตรำ  ๙  และมำตรำ  ๑๐  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ก ำหนดให้สิ้นสุด
ระยะเวลำกำรใช้บังคับเมื่อมีกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่นั้น   
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่มีค ำสั่งนี้ 

ข้อ ๒ เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมไม่ให้มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมผิดไปจำกที่ก ำหนดไว้  
ในกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอำคำรที่มีลักษณะตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง
ก ำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งใช้อำคำรในกำรประกอบธุรกิจ
โรงแรมอยู่ในวันก่อนวันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับและอำคำรนั้นมีลักษณะเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนด 
ตำมกฎหมำยกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  แจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบถึงกำรฝ่ำฝืนและด ำเนินกำร
ปรับปรุงระบบควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ   
๑  เครื่อง  ต่อพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน  ๒๐๐  ตำรำงเมตร  ทุกระยะไม่เกิน  ๓๐  เมตร  แต่ไม่น้อยกว่ำ 
ชั้นละ  ๒  เครื่อง  ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  พร้อมทั้งยื่นเอกสำรหรือหลักฐำน
เพ่ือประกอบกำรตรวจสอบ  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนด 

(๑) ฝ่ำฝืนประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๕  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระรำชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

(๒) ฝ่ำฝืนใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจำกที่ได้ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติกำรใด  ๆ   
ซึ่งขัดกับข้อก ำหนดของผังเมืองรวมตำมมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

(๓) ฝ่ำฝืนดัดแปลงอำคำรโดยไม่ได้รับใบอนุญำตหรือไม่ไดร้ับใบรับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิน่
ตำมมำตรำ  ๒๑  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญตัิ
ควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔) ฝ่ำฝืนใช้อำคำรประเภทควบคุมกำรใช้โดยไม่ได้ใบรับรองกำรดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ  ๓๒  
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

(๕) ฝ่ำฝืนเปลี่ยนกำรใช้อำคำรโดยไม่ไดร้ับใบอนญุำตหรือไม่ได้รับใบรบัแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนทอ้งถิน่
ตำมมำตรำ  ๓๓  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดย 
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้แจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบถึงกำรฝ่ำฝืนและอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรตำมวรรคหนึ่ง  ได้รับยกเว้นโทษทำงอำญำส ำหรับควำมผิดตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยโรงแรม  กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง  หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  แล้วแต่กรณี   
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
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ข้อ ๓ เมื่อได้รับแจ้งตำมข้อ  ๒  และมีเอกสำรหรือหลักฐำนอันเชื่อได้ว่ำเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
อยู่ในวันก่อนวันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบกำรปรับปรุงอำคำรให้เป็นตำม  
ที่ก ำหนดในข้อ  ๒  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพบเหตไุม่ถูกต้อง  ให้แจ้งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมด ำเนินกำรแก้ไข
และแจ้งผลกำรด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรแก้ไขดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ประกอบกิจกำรโรงแรม 

ข้อ ๔ เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตรวจสอบตำมข้อ  ๓  แล้ว  ให้แจ้งผลกำรตรวจสอบ 
ต่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  และนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรมทรำบเป็นหนังสือ 
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบสำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรม
ต่อไปได้เช่นเดียวกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดนิซึ่งได้ใช้ประโยชน์ที่ดนิมำก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคบั
ในพ้ืนที่นั้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมอืง  และให้ได้รับยกเว้นโทษทำงอำญำส ำหรบัควำมผิดตำมข้อ  ๒  
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำธุรกิจให้บริกำรสถำนที่พักของชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็ง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเที่ยวของประเทศ  และสร้ำงควำมเข้มแข็งและรำยได้
ให้แก่ชุมชน  ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรประกอบธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจสถำนที่พักที่มีลักษณะตำมข้อ  ๑  
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แห่งใด 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยได้  เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดเรื่องกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ตำมกฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๒  ให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมกฎหมำย
รวบรวมข้อเท็จจริง  สภำพปัญหำ  และแนวทำงแก้ไข  เสนอคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ  
เพ่ือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ข้อเสนอแนะดังกล่ำว  
ให้ค ำนึงถึงนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดินของประเทศเป็นส ำคัญด้วย 

ข้อ ๖ ค ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 12  มิถนุำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๒ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒


