
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
กําหนดค�าธรรมเนียม หลักเกณฑ� และวิธีการชําระค�าธรรมเนียม 

สําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ แห�งพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป1นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให<กระทําได<โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว< ดังต�อไปน้ี 

 
ข<อ ๑  ให<กําหนดค�าธรรมเนียม ดังต�อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทท่ี ๑   ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทท่ี ๒   ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทท่ี ๓   ฉบับละ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตโรงแรมประเภทท่ี ๔   ฉบับละ  ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
(๖) การต�ออายุใบอนุญาตคร้ังละก่ึงหน่ึงของ 

ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรมแต�ละประเภท 
(๗)� ค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม  ปDละ  ๔๐ บาทต�อห<องพัก 
 
ข<อ ๒  ค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ให<คิดคํานวณตามจํานวนห<องพักของ

โรงแรม 
เพ่ือประโยชน�ในการคิดค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลด

จํานวนห<องพักระหว�างปD ให<ผู<ประกอบธุรกิจโรงแรมแจ<งจํานวนห<องพักท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต�อนาย
ทะเบียนในท<องท่ีที่โรงแรมน้ันต้ังอยู� 

กรณีท่ีมีการเพ่ิมจํานวนห<องพักระหว�างปD ให<ผู<ประกอบธุรกิจโรงแรมชําระ
ค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมสําหรับจํานวนห<องพักท่ีเพ่ิมข้ึนในวันท่ีแจ<งให<นายทะเบียนทราบ 

กรณี ท่ี มีการลดจํานวนห<องพักระหว�างปD  ให< นํา จํานวนห<องพัก ท่ีลดลงมา
ประกอบการคิดค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมเม่ือครบกําหนดรอบปDการชําระค�าธรรมเนียม
ประกอบธุรกิจโรงแรมในปDถัดไป 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน<า ๑/๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
๒ ข<อ ๑ (๗) แก<ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียม หลักเกณฑ� และวิธีการชําระ

ค�าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข<อ ๓  ให<ผู<ประกอบธุรกิจโรงแรมชําระค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในปDแรก
พร<อมกับการชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาต และต<องชําระค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมต�อไป
ทุกปDภายในวันท่ีครบกําหนดรอบปDการชําระค�าธรรมเนียมในปDแรก 

 
ข<อ ๔  ให<ผู<ประกอบธุรกิจโรงแรมย่ืนคําขอชําระค�าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงน้ีต�อ

นายทะเบียนในท<องท่ีที่โรงแรมน้ันต้ังอยู� 
คําขอชําระค�าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง ให<เป1นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมการปกครอง

ประกาศกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

ให<ไว< ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ร<อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู�บํารุง 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช<กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๕ แห�งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให<รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค�าธรรมเนียมไม�เกินอัตราท<ายพระราชบัญญัติ โดยจะกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมให<แตกต�างกัน โดย
คํานึงถึงขนาด ลักษณะหรือประเภทของโรงแรมก็ได< และมาตรา ๔๔ แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว
บัญญัติให<ผู<ประกอบธุรกิจโรงแรมต<องชําระค�าธรรมเนียมรายปDตามหลักเกณฑ� วิธีการและอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป1นต<องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียม หลักเกณฑ� และวิธีการชําระค�าธรรมเนียมสําหรับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๓ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช<กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได<มีมติเม่ือวันท่ี ๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค�าจ<างข้ันตํ่าและเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู<ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือช�วยเหลือผู<ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ี
ได<รับผลกระทบจากการปรับอัตราค�าจ<างข้ันตํ่า สมควรปรับปรุงค�าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม
ให<เหมาะสมและเป1นไปตามมาตรการดังกล�าว  จึงจําเป1นต<องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ผู<จัดทํา 
ปMญญา/ตรวจ 

๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน<า ๓๒/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 


