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บทท่ี 1  

บทนํา 

 ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการพักอาศัยเพ่ือการทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยรูปแบบของความตองการท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียวแบบคนรุนใหมได

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีไปใหความในใจใชบริการหองพักรายวันซ่ึงเปนธุรกิจใหบริการท่ีเขาขายการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีจะตองไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามกฎหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดจะได

พิจารณาเปนลําดับดังตอไปนี้ 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

  ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีสวนสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับหลายธุรกิจ เชน                

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการนําเท่ียว ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจของท่ีระลึกหรือสินคาสําหรับ

นักทองเท่ียว เปนตน ซ่ึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีสวนชวยในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได

ใหกับชุมชน สรางชื่อเสียงและสรางโอกาสตางๆ ใหกับประเทศท้ังทางตรงและทางออม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มีสถานท่ีเท่ียวมากมาย                    

เปนแหลงรวมท้ังศิลปะ วัฒนธรรมท่ีสวยงาม และหลากหลาย สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังจาก                    

ในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีสวนชวยกระตุนการลงทุนในดานตางๆ การพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ มีการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวในหลายรูปแบบเพ่ือสรางความพึงพอใจและตอบสนอง

ความตองการใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) หมายถึง การประกอบกิจกรรม

ดวยการนําปจจัยการผลิตตางๆ มารวมกันเพ่ือกอใหเกิดเปนสินคาและบริการทางการทองเท่ียวข้ึน 

และนําไปจําหนายแกนักทองเท่ียวใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพอใจ ดังนั้น อุตสาหกรรม               
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การทองเท่ียวจะประกอบดวยองคการหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา 

การผลิต การตลาด การทองเท่ียวท่ีรองรับความตองการของนักทองเท่ียวโดยตรง 0

1 

  พระราชบัญญัติทองเท่ียงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได ให คํานิยามของ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวไววา “อุตสาหกรรมทองเท่ียว” 1

2 หมายความวา อุตสาหกรรมท่ีจัดใหมีหรือ

ใหบริการเก่ียวกับการทองเท่ียวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีคาตอบแทน ตามมาตรา 4 

   สําหรับธุรกิจพักแรมเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับการทองเท่ียว และเปนธุรกิจ

ท่ีสรางรายไดและสรางอาชีพ ซ่ึงธุรกิจท่ีพักแรมมีหลากหลายประเภท ไดแก โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส 

อพารทเมนท โมเต็ล หอพัก และแคมป เปนตน การท่ีนักทองเท่ียวจะตัดสินใจเลือกท่ีพักแบบใดข้ึนอยู

กับปจจัยหลายๆ ดาน เชน การบริการ ความปลอดภัย รายได สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวตองการเดินทาง

ไป ปจจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความตองการท่ีพักท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนตามอัตราการเจริญเติบโต

ทางการทองเท่ียว ซ่ึงพิจารณาไดจากนักทองเท่ียวท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึน สงผลใหธุรกิจโรงแรมมีการแขงขัน

ท่ีสูงข้ึน ประกอบกับในปจจุบันมีธุรกิจท่ีพักเกิดข้ึนจํานวนมาก ทําใหผูเขาพักมีตัวเลือกมากข้ึนและ

ตอบสนองกับความตองการมากที่สุด อยางไรก็ดีในเรื่องของที่พักนั้น นักทองเที่ยวตางประเทศ

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาไมไดตองการพักโรงแรมแบบเดิม แตหันไปสนใจ

หองพักแบบโฮสเทล (Hostel) 2

3 กลาวคือ  เปนท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวในราคาประหยัดท่ีมีเพียงสิ่ง

อํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน ไดแก เตียงนอน และท่ีเก็บของ สวนมากจะมีลักษณะคลายหอพัก               

มีเตียงสองชั้นหลายๆ เตียงในหองเดียวกัน สามารถรองรับผูเขาพักไดตั้งแต 4 คนตอหอง 6 คนตอ

หอง 8 คนตอหอง ไปจนถึง 12 คนตอหอง ท้ังนี้ การเลือกพักโรงแรมแบบของคนรุนใหมและเปน

แนวโนมของรูปแบบธุรกิจสมัยใหมท่ีเรียกวา“สังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy)”  

การหาหองพักหรือการเชาหองพักของนักทองเท่ียวผานผูใหบริการรับฝากหอง               

ใหเชาท่ีเรียกวา Airbnb (Air bed & breakfast) ซ่ึงเปนตลาดแบบออนไลนบนอินเตอรเน็ตท่ีชวยให

                                                           
1 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ธุรกิจท่ีไมมีวันตายของประเทศไทย , 

(กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ ซี.พี.บุค สแตนดารด , 2548) , หนา 1 
2 พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
3 https://dsignsomething.com/2016/07/07/รูจักโฮสเทล-ท่ีพักคูใจ 
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บุคคลท่ัวไปท่ีลงทะเบียนเปนสมาชิกสามารถเขาใชบริการในรูปแบบดังกลาวได โดยท่ีสมาชิกผู

ลงทะเบียนจะเปนได ท้ังผู เชาและผู ให เชาท่ีพัก มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีเชาผาน

อินเตอรเน็ต โปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3

4 โดยสมาชิกท่ีเปนผูใหบริการรับฝากหองจะไดรับรายได

จากคาธรรมเนียมจากผูใหเชา สําหรับประเทศไทยไดมีผูนําเอาบานพัก คอนโดมีเนียม ตึกแถวหรือ

อาคารพาณิชยตางๆ มาทําธุรกิจเพ่ือใหบริการท่ีพักรายวันเพ่ือตอบสนองตอความเจริญเติบโตตอ

ธุรกิจทองเท่ียวและตอนักทองเท่ียวท่ีตองการท่ีพักชั่วคราวในราคาท่ีไมแพงและอยูใกลแหลงทองเท่ียว 

ท้ังนี้ ไมวาผูใหบริการท่ีพักรายวันจะไดเปนคูสัญญากับ Airbnb (Air bed & breakfast) หรือไมก็ตาม 

แตการดําเนินธุรกิจในลักษณะดังกลาวอยูภายใตพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 รวมท้ังกฎกระทรวง

กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 รวมท้ังกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนท่ีใชประกอบธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ. 2559 

  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดบัญญัติความหมายของคําวา 

โรงแรม ไววา “โรงแรม” หมายความวา 4

5 สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพ่ือให

บริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  

  เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวา การประกอบธุรกิจใหบริการท่ีพักรายวันเขาขายการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎระทรวงท่ีเก่ียวของ เนื่องจาก                

ผูประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันโดยใหเชาซ่ึงมีคาตอบแทน โดยผูประกอบการตองไดรับ

ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมเทานั้นจึงจะสามารถจัดหองพักรายวันได และบุคคลท่ัวไปไมอาจ

นําเอาบานพักอาศัย ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ออกแบงเปนหองพักเพื่อเชารายวันได แมการ

กระทําดังกลาวเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย แตเจาของบานพักอาศัย ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย 

ยังคงกระทําการฝาฝน เนื่องจากไดผลตอบแทนสูง ไดกําไรอยางมากจากแบงบานพักอาศัยใหเปน               

หองเชารายวัน และไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวจํานวนมากเนื่องจากราคาหองพักถูกกวาการเขาพัก

                                                           
4 แอรบีเอ็นบี , “วิธีการดําเนินการใหเชา”, 

https://th.airbnb.com/host/homesfrom_footer=1 
5 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 
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ในโรงแรม ซ่ึงการกระทําดังกลาวของบุคคลท่ัวไปท่ีไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม              

มีผลกระทบตอผูประกอบกิจการโรงแรมท่ีไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายท่ีตองสูญเสียรายได

จากนักทองเท่ียว โดยคํานิยามศัพทคําวา “โรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 

มิไดบัญญัติครอบคลุมถึงหองพักรายวัน 

  นอกจากนี้ สิทธิท่ีนักทองเท่ียวควรไดรับจากการใชบริการท่ีพักรายวัน ซ่ึงถือวา              

นักเท่ียวคือผูใชบริการโดยเสียคาตอบแทนจากการ ใหบริการแกผูใหเชาหองพักนั้น ตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) ไดกําหนดสิทธิของผูบริโภคไว 

กลาวคือ สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอตอการตัดสินใจ                          

ใชบริการ ซ่ึงเม่ือผูประสงคใชบริการหองพักรายวันอาจเกิดความเขาใจผิดในลักษณะการใชงานหรือ

สาระสําคัญของหองนั้น โดยมีการบิดเบือนรายละเอียดขอเท็จจริงตางๆ เชน การโฆษณาโดยการใช

รูปภาพของสภาพแวดลอม สถานท่ีพัก หองพักท่ีปลอดภัย สวยงาม ซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวตัดสินใจ

เลือกใชบริการ แตในความเปนจริงแลวสภาพหองพักเกาทรุดโทรม หางไกลจากชุมชน ไมมีรถ

สาธารณะผาน อยูในซอยเปลี่ยว ซ่ึงไมตรงกับภาพและคําพรรณนาหองพักท่ีไดโฆษณาไว มีผลทําให

นักทองเท่ียวหลงเชื่อและโอนเงินใหแกผูประกอบการใหเชาหองพักหรือเจาของหองพัก ซ่ึงหากเกิด

กรณีท่ีนักทองเท่ียวไดรับอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือทรัพยสิน การฟองรองดําเนินคดีมีความ

ยุงยาก เนื่องจากนักทองเท่ียวในฐานะผูใชบริการมีภูมิลําเนาอยูนอกราชอาณาจักไทย เพียงเดินทาง

มาทองเท่ียวพักผอนเทานั้น การแสวงหาหลักฐานในการฟองรองเพ่ือดําเนินคดีแกผูประกอบการหรือ

ผูใหเชายอมประสบปญหา แมกฎหมายจะใหสิทธิในการฟองรองดําเนินคดีท่ีมีการละเมิดสิทธิของ

ผูบริโภคไดตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติดังกลาว แตนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภคมองวาเปนเรื่องท่ี

เสียคาใชจาย เสียเวลาในการดําเนินคดี ซ่ึงผลท่ีไดรับอาจไมคุมคากับคาใชจายท่ีไดเสียไป โดยผูวิจัย

เห็นวามีประเด็นปญหาดานกฎหมายท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหนักทองเท่ียวในฐานะ

ผูใชบริการหองพักรายวันไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

ดังนั้น จึงมีความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองศึกษาปญหากฎหมายเก่ียวกับการ

คุมครองนักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักรายวัน เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีกฎหมายท่ีครอบคลุมถึง

ปญหาดังกลาวอยางชัดเจน เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือนําไปสูการ
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ปรับปรุงแกไขกฎหมายเพ่ือคุมครองนักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักรายวันอยางเหมาะสมกับสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานะทางกฎหมายของการใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเท่ียว รวมถึง

สิทธิ หนาท่ีของบุคคลผูมีสวนเก่ียวของในสัญญาหองพักรายวัน เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบของ

ผูเก่ียวของในสัญญา 

 1.2.2 เพ่ือศึกษากฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจใหบริการท่ีพักรายวันแกนักทองเท่ียว

ของไทยและตางประเทศ รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดมาตรฐานการ

ใหบริการดานตางๆ  

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการประกอบธุรกิจ

ใหบริการท่ีพักรายวันแกนักทองเท่ียว 

 

 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

  แมวาการประกอบธุรกิจใหบริการท่ีพักรายวันจะมีลักษณะเชนเดียวกับธุรกิจโรงแรม

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 รัฐไดใชกฎหมายดังกลาวเพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการท่ีพัก

รายวันซ่ึงไมสอดคลองกับสถานการณการสงเสริมธุรกิจทองเท่ียวในปจจุบัน  

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

  ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนไดศึกษาหลักการ แนวคิด และกลไกในการท่ี

รัฐจะตองเขามาทําการประกอบธุรกิจใหบริการท่ีพักรายวัน โดยจะทําการศึกษาสภาพปญหาธุรกิจ

ใหบริการท่ีพักรายวันในลักษณะวากอใหเกิดผลเสียตอภาครัฐและเอกชนอยางไร และทําการศึกษา 
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ตัวบทกฎหมายของการประกอบธุรกิจใหบริการท่ีพักรายวันของตางประเทศ เพ่ือหาแนวทางพัฒนา

กฎหมายท่ีเหมาะสมและเปนไปไดโดยคํานึงถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย 

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 

  วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการดําเนินการศึกษาวิจัยเอกสาร (Document Research) 

โดยคนควาและรวบรวมขอมูลจากตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

พระราชบัญญัติ หนังสือกฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ และวารสารทางกฎหมายตางๆ ท้ังท่ีเปน

ภาษาไทยและตางประเทศ รวมถึงคําพิพากษาศาลฎีกา เพ่ือนําขอมูลมาสรุปและวิเคราะหปญหา             

ในการวจิัยเพ่ือหาสถานะทางกฎหมายของหองพักรายวัน เพ่ือเสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจาก

การประกอบธุรกิจใหบรกิารหองพักรายวันตอไป 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.6.1 จะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการ

กําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของกับสัญญาการเขาพักแบบหองพักรายวัน  

  1.6.2 จะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดมาตรฐานการใหบริการ

ดานตางๆ ตอการประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเท่ียว 

  1.6.3 จะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดกฎหมายท่ีเหมาะสม 

รวมท้ังกําหนดหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบ การประกอบธุรกิจ

ใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเท่ียว 

 

 

1.7 คํานิยามศัพท 

  Airbnb (Air bed & breakfast) หมายถึง การใหบริการเปนคนกลางรับฝากท่ีพัก

อาศัยใหเชาในระยะสั้น เชน รายวัน รายสัปดาห ใหแกนักทองเท่ียวหรือผูเดินทางมาพักคางคืน 
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  หองพักแบบโฮสเทล (Hostel) หมายถึง ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวในราคาประหยัด 

มีเพียงสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน ไดแก เตียง ท่ีเก็บของ สามารถรองรับผูเขาพักไดตั้งแต 4 คน    

ตอหองไปจนถึง 12 คนตอหอง 

 

 

  

 

 



  
 

บทท่ี 2  

วิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักรายวัน 

 สําหรับในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงวิวัฒนาการของท่ีพักในประเทศไทย รวมถึงแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการคุมครองนักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักรายวัน โดยจะพิจารณาเปนลําดับ

ดังตอไปนี้ 

2.1 วิวัฒนาการ และแนวคิดของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับท่ีพักแรมในประเทศไทย 

 2.1.1 วิวัฒนาการและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับท่ีพักแรมในประเทศไทย 

  วิวัฒนาการของท่ีพักแรมในประเทศไทยนั้น ต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา                     

สมัยลพบุรี และสมัยธนบุรี เปนเรื่องราวเก่ียวกับท่ีพักของคนเดินทางตางถ่ินตางบานตางเมืองและ

ตางประเทศ ไมวาจะเปนชาวยุโรปหรือชาวจีนท่ีมีการติดตอซ้ือขายสินคา การทูต การทหาร การเมือง 

และการเยี่ยมเยียน ถาเปนแขกบานแขกเมืองหรือคนสําคัญในอาชีพตางๆ จะไดพักในพระราชวังของ

พระเจาแผนดิน พระราชวงศ บานพักของเสนาบดี หรือบานพักของขาราชการชั้นผูใหญในราชสํานัก 

สวนคนเดินทางท่ัวไปหรือพอคาจะพักตามวัด จวนเจาเมือง บานพักของนายอําเภอ บานพักของกํานัน 

บานพักของผูใหญบาน บานเศรษฐี หรือศาลาท่ีมีอยูท่ัวไปในหมูบาน 0

6 ซ่ึงในเรื่องของวิวัฒนาการท่ีพักแรม

ในประเทศไทยสามารถสรุปไดดังนี้ 1
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  ในสมัยรัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352) ท่ีพักแรมของคนเดินทาง คนตางถ่ิน 

นอกจากบานเพ่ือนหรือญาติแลวจะมี “ศาลา” ซ่ึงเปนท่ีพักแรม ในสมัยกอนมีอยูท่ัวไปไมเฉพาะแต               

ในวังเทานั้น แตจะมีรายทางสําหรับคนเดินทางไดพักผอนหรือพักแรม ไมมีผูใดเปนเจาของ เปนของท่ี

สามารถใชรวมกันไดทุกคน โดยหมอแดเนียล บีช บรัดเลย (D.B.Bradlay) มิชชันนารีอเมริกันซ่ึงเปน

สหชาติ กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหั วรัชกาลท่ี  4 ไดจัดพิมพประวัติตํ านาน

                                                           
6 ปรีชา แดงโรจน , การโรงแรม (กรุงเทพมหานคร : ธงชัยการพิมพ , 2534) , หนา 47 

7 นิศา ชัชกุล , อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) , (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2550) , หนา 141 – 162 
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ขนบธรรมเนียมไทย ความรูในภาษาไทยและศาสนา เผยแพรความรูเก่ียวกับเมืองไทยใหชาวยุโรป 

ชาวตะวันตกไดรูจัก คนไทยท่ีสนใจเรื่องราวของชาวตะวันตกโดยเฉพาะเจานาย ขุนนางชั้นผูใหญ 

ไดรับความรูจากหมอแดเนียลเกิดความเขาใจในการติดตอสัมพันธกันไดสะดวกสบายข้ึนเปนอยางมาก 

ซ่ึงหมอแดเนียลไดมีบันทึกไววา “เจาพระยาคลัง ไดกรุณาปลูกสรางบานสองหลังแบบยุโรปใหคณะเรา

เชาอยูและทานยังอนุญาตใหเราปลูกเพ่ิมเติมเองไดในท่ีของทาน คณะเรายินดีชําระคาเชาท่ีและ      

คาเชาบานใหแกทานเปนรายเดือน” 

  กิจการท่ีพักแรมในประเทศไทยไดเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว                    

รัชกาลท่ี 4 ในป พ.ศ. 2400 หลังจากท่ีคณะทูตท่ีมีสมเด็จพระราโชไทยเปนลามเสด็จกลับจากยุโรปได

ประมาณ 3-4 ป ไดมีหลักฐานปรากฏจากหนังสือภาษาอังกฤษพิมพจําหนายในประเทศออกเปน

รายชื่อประกาศแจงวามีโรงแรมอยู 3 แหง คือ โรงแรมยูเนี่ยน (Union) โรงแรมโอเรียลเต็ล (Oriental 

Hotel) และโรงแรมฟชเชอร (Fisher’s Hotel) คนไทยในสมัยโบราณไมรูจักการตากอากาศชายทะเล 

สวนฝรั่งนิยมตากอากาศชายทะเล พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงเห็นวา 

ตําบลอาวหิน แขวงเมืองชลบุรี มีอากาศดีควรเปนท่ีตากอากาศใหแกฝรั่งไปพักผอนได จึงทรงโปรดให

สรางตึกสองหลัง มีชื่อวาตําหนักมหาราช มีจํานวน 24 เตียง และตึกอีกหลังชื่อวาตําหนักมหาราชินี    

มีจํานวน 20 เตียง 

  ในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453) เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงประเทศ

สรางความเจริญในดานตางๆ มากมาย มีการติดตอระหวางชาติตางๆ มากยิ่งข้ึน ทําใหความตองการ                   

ท่ีพักมากข้ึนดวยเชนกัน ซ่ึงจะเห็นไดจากหลักฐานหนังสือบางกอกคาเลนดาร ของหมอบรัดเลย                        

ในป พ.ศ. 2413 หรือ ค.ศ. 1870 มีการลงแจงไว 6 โรงแรม คือ โรงแรมยูเนียน (Union Hotel) 

โรงแรมมารีน (Marine Hotel) โรงแรมแฟลก (Falck’s Hotel) โรงแรมเยอรมัน (German Hotel) 

โรงแรมแฮมเบริ์ก (Hamburg Hotel) สยามแทเวริ์น (Siam Tavern) ตอมาในป  พ.ศ. 2414                         

มีโรงแรมเซ็นเตอร (Center’Hotel) โรงแรมแฟลก (Falck’s Hotel) โรงแรมเยอรมัน (German 

Hotel) โรงแรมนอรโฟลก (Norfolk Hotel) 

  ใน พ.ศ. 2419 หรือป ค.ศ. 1876 โรงแรมโอเรียลเต็ล (Oriental Hotel) สรางข้ึน

โดยนักเดินเรือชาวเดนมารก ชื่อ เอช จารค และซี ซาลจ โรงแรมอยูใกลกับสถานกงสุลฝรั่งเศส              
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เดิมโรงแรมโอเรียลเต็ลเปนอาคารไมชั้นเดียวสรางอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา เปนโรงแรมแหงแรก             

ในเมืองไทยท่ีมีไฟฟาใชงาน ตอมาโรงแรมไดมีการเปลี่ยนแปลงเจาของหลายคน ปจจุบันเปนการ                  

รวมทุนของคนไทยกับบริษัทในฮองกง2
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  ในสมัยรัชกาลท่ี  6 (พ.ศ. 2453 – 2486) มี โรงแรมตางๆ เกิด ข้ึนมากมาย                              

เพ่ือตอบสนองความตองการของผู เดินทางและมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาต ิ

  ใน พ.ศ. 2452 สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมขุนกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงริเริ่ม

กิจการโรงแรม จนไดรับการยกยองวาเปน “พระบิดาแหงการโรงแรมไทย” ทรงจัดสรางบังกะโลเรือน

ไมริมทะเลข้ึนสําหรับใหคนท่ัวไปไดเชาพักเปนโรงแรมตึกแบบยุโรป จัดใหมีการบริการอาหารและ

พนักงานรับใช มีผูจัดการโรงแรมทําหนาท่ีดูแลมีชื่อวา “โรงแรมหัวหิน”นับเปนโรงแรมชายทะเลแหง

แรกในเมืองไทย 

  ในสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2477) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                 

รัชกาลท่ี 6 ไดมีพระราชประสงคใหเปลี่ยนแปลงวังพญาไทเปนโรงแรม ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปน

โรงแรมท่ีทันสมัยท่ีสุดในเอเชียในสมัยนั้น ภายในโรงแรมมีความงดงามหรูหรา เพราะเปนวังมากอน  

มีการคิดคาเชาคืนละ 120 บาท มีหองอาหารและไนตคลับไวบริการ ปจจุบันโรมแรมพญาไทเปน

สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตามคําสั่งคณะปฏิวัติในสมัยรัชกาลท่ี 7 แตตอมาพระองค

ทรงโปรดเกลาใหสรางท่ีพักท่ีสถานีหัวลําโพง โรงแรมราชธานีจึงไดสรางข้ึนในบริเวณสถานีรถไฟ                 

หัวลําโพง โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหเปนโรงแรมปลายทาง ซ่ึงในปจจุบันนี้กลายเปนกองโรงแรมและคลัง

พัสดุรถเสบียงการรถไฟแหงประเทศไทย 

  สําหรับนักทองเท่ียวในสมัยรัชกาลท่ี 6 และรัชการท่ี 7 สวนใหญเปนเศรษฐีท่ี

ตองการทองโลก มีเรือโดยสาร 4-5 ลํา เทานั้นท่ีมาเมืองไทยในปหนึ่งๆ มีผูโดยสารประมาณ 250-500 

คนเท านั้ น  ไม มีรานอาหารหรือรานขายของเฉพาะนักทองเท่ียว มี โรงแรมเพียงไม ก่ีแห ง 

กรุงเทพมหานครในสมัยนั้นมีความเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ โรคระบาด โรคอหิวาตกโรคแทบทุกป                   

แตนักทองเท่ียวก็เดินทางมาเท่ียวกันเพราะกิตติศัพทของชางเผือกและมีชาวตะวันออกหลายชาติท่ี

                                                           
8 http://th.wikipedia.org/wiki. สืบคนวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
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สนใจเชนกัน ในสมัยนั้นยังไมมีเครื่องปรับอากาศ มีแตพัดลมเพดาน ตอมาจึงมีพัดลมตั้งโตะ 

นักทองเท่ียวท่ีเขาพักตองนอนในมุงผา เปดหนาตาง ซ่ึงนักทองเท่ียวในสมัยนั้นมองวาเปนเรื่องแปลกใหม 

นาสนใจ นาสนุก สิ่งท่ีประทับใจคนเหลานั้น คือ การบริการในโรงแรมตางๆ ซ่ึงเปนไปอยางยอดเยี่ยม

ไมมีท่ีติ เงียบสงบ และสุภาพ ไมมีพนักงานเสริ์ฟท่ีเปนพนักงานหญิง มีแตพนักงานชายในเครื่องแบบ   

สีขาว หนาตาเกลี้ยงเกลา สะอาด เรียบรอย 

  ในสมัยรัชกาลท่ี 8 ใน พ.ศ. 2485 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไดสราง

โรงแรมรัตนโกสินทรและโรงแรมสุริยานนทข้ึน ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “รอยัล” (Royal) และ “มาเจสติค” 

(Majestic)  

 

  ในสมัยรัชกาลท่ี 9 ( พ.ศ. 2489) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได

ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “องคการสงเสริมการทองเท่ียว” ในป พ.ศ. 2502 และในป พ.ศ. 2522 

ไดประกาศใชพระราชบัญญัติ “การทองเท่ียวแหงประเทศไทย” ข้ึนแทน  

  ดังนั้น จะเห็นไดวาท่ี พักแรมในประเทศไทยมีมาตั้ งแตสมัยกรุงสุ โขทัยและ                 

กรุงศรีอยุธยาเกิดจากการคาขายของชาวบานจากนอกเมืองเขาสูในเมืองและไมสามารถเดินทางกลับ

ไดภายวันเดียว จึงตองอาศัยพักคางแรมตามบานเพ่ือนญาติพ่ีนอง หรือวัด เม่ือระยะเวลานานเขามี

ผูคนเดินทางจํานวนมากข้ึนเกิดความไมสะดวกในการพักแรม จึงไดมีการสราง “ศาลาท่ีพักคน

เดินทาง” ไวในหมูบาน ในปา ริมทางเดินริมแมน้ําลําคลอง มีลักษณะเปนเรือนแถวชั้นเดียว พักอาศัย 

กินอยู และหลับนอนรวมกัน3

9 ซ่ึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแหงกรุงรัตนโกสิน 

มีการดําเนินธุรกิจท่ีพักแรมเกิดข้ึนเปนครั้งแรกท่ีเรียกวา “บอรดดิ้งเฮาส (Boarding House)” 4

10 

                                                           
9 “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว” ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมทองเท่ียว หนาท่ี 8-15 หนาท่ี 10 

10 เพ่ิงอาง 
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สําหรับรองรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติหรือนักธุรกิจชาวตางชาติ 5

11 ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการ                       

ทําสนธิสัญญาระหวางประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และชาติตางๆ ในทวีปยุโรป ท่ีสามารถเจรจา              

ตกลงคาขายไดอยางเสรี จึงทําใหชาวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทยและมีถ่ินพํานักอยู                   

ท่ัวราชอาณาจักร ซ่ึงไดแก นายทหาร นักการทูต พอคา และมิชชั่นนารี เปนตน 6

12 ซ่ึงตอมารัฐบาล

ไทยมีการสรางท่ีพักตากอากาศชายทะเลข้ึนเปนแหงแรก โดยคนไทยในสมัยนั้นยังไมรูจักการตาก

อากาศชายทะเล แตการตากอากาศชายทะเลนั้นเปนท่ีนิยมอยางมากสําหรับชาวตางชาติ ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริใหสรางตําหนักมหาราชาและตําหนักมหา

ราชินี ท่ีตําบลอางหิน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สําหรับใหชาวตางชาติเชาพักตากอากาศ 

 

 2.1.2 วัตถุประสงคและความมุงหมายในการออกกฎหมายเกี่ยวกับท่ีพักแรมในประเทศไทย 

  เม่ือเศรษฐกิจเจริญกาวหนามาข้ึนเรื่อยๆ การประกอบธุรกิจท่ีพักแรมมีการ                   

ขยายตัวตาม ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการตรากฎหมายออกเพ่ือควบคุมและจัดระเบียบธุรกิจท่ีพัก

แรมเพ่ือใหเกิดมาตรฐานท่ีดีแกผู เขาใชบริการ ซ่ึงกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยท่ีออกมา                  

เพ่ือควบคุมการประกอบธุรกิจท่ีพักแรม คือ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 7

13 โดยท่ีสภา

ผูแทนราษฎรในสมัยนั้น มีมติเห็นสมควรใหโรงแรมมีระเบียบอันดี โดยมีแนวคิดวาควรมีการจัด

ระเบียบการประกอบธุรกิจโรงแรมใหอยูในระบบการควบคุมของกฎหมาย เพราะธุรกิจโรงแรมมีมาก

ข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ หลังจากนั้นไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรงแรม                    

                                                           
11 ปรากฏอยูในการบันทึกหลักฐานของหมอบรัดเลย (D.B.Bradley) ซ่ึงถูกตึพิมพลงในวารสาร

บางกอกคาเลนเดอร (Bangkok Calendar) ในป 2504 ไววาบอรดดิ้งเฮาสตั้งอยู ท่ีตําบลคอกควาย 

บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา ขางสถานกงสุลฝรั่งเศส ซ่ึงมีเจาของชื่อ Captain James White, Cater & 

Howard, G.W. Thomas และ Lewis. อางถึงใน “การจัดการธุรกิจท่ีพักแรม” การจัดการธุรกิจในแหลง

ทองเท่ียว หนา 76 

12 อางแลวเชิงอรรถท่ี 4 

13 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 52/45 หนาท่ี 1368 

วันลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 13 ตุลาคม 2478 
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พ.ศ. 2478 อีก 3 ครั้ง กลาวคือ การแกไขเพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2484 เปนการแกไขครั้งแรก ตามท่ี

ปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2484 เปนการแกไขในเรื่องใหใบอนุญาตฉบับหนึ่ง

ใชไดเฉพาะโรงแรมเดียวและสิ้นอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 8

14 ตอมามีการแกไขเพ่ิมเติม                 

ครั้งท่ี 2 ในป พ.ศ. 2495 ดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2495 โดยหลักแลว

เปนการแกไขเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีไดรับใบอนุญาต โดยมี

แนวคิดวาเปนการสมควรท่ีจะขยับขยายคาธรรมเนียมในการเรียกเก็บใหเหมาะสมกับสถานการณ 

นอกจากนี้ยังมีการแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องการจดหรือแจงของผูเขาพักหรือเจาสํานักท่ีจะจดลงในสมุด  

จดนามผูพัก โดยตองใหขอความท่ีเปนความจริงหรือไมเปนขอความท่ีเสียหายตอผูอ่ืนหรือสาธารณชน 

และยังมีขอหามท่ีหามเจาสํานักรับผู พักท่ี เปนโรคติดตอตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย                 

โรคติดตอ 9

15 ในป พ.ศ. 2503 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 ดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2503 โดยมีหลักการและเหตุผลในการแกไขกฎหมายโรงแรมในขณะนั้นจะมุงเนน            

ไปในดานการกําหนดใหเจาสํานักโรงแรมหรือผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในขณะนั้นจัดทํารายชื่อ            

ผูเขาพักทุกครั้งท่ีเขาพัก ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บภาษี จากเจาสํานักโรงแรมหรือผูประกอบ

ธุรกิจโรงแรม นับตั้งแตมีการบังคับใชพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 เปนระยะเวลาท่ียาวนานอีก

หลายป จึงทําใหมีบทบัญญัติบางประการท่ีเกาแกและลาสมัยไมเหมาะสมกับสถานการณ ซ่ึงสภาพ

เศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจท่ีพักแรมไดมีการพัฒนาขยายตัวข้ึนจากเดิมอยางมาก โดยมีการ

ประกอบธุรกิจในหลากหลายรูปแบบและมีลักษณะตางๆ มากมาย และมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางดานธุรกิจจากท่ัวโลก รวมท้ังรูปแบบการใหบริการก็มีชื่อเรียกขานท่ี

แตกตางกันออกไป เชน Guest House Home Stay Resort เปนตน ซ่ึงมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 

โดยในขณะนั้นถือวาท่ีพักแรมซ่ึงอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันเปนการประกอบธุรกิจโรงแรมตาม

พระราชบัญญัตินี้ ท้ังสิ้น รวมท้ังการใหบริการท่ีพักในรูปแบบท่ีมีการเรียกเก็บคาบริการเปน                 

                                                           
14 รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี 19/2484 (สามัญ) สมัยท่ี 2 ชุดท่ี 3 วันท่ี 30 

กันยายน 2484 เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2484 

15 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2495 
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รายเดือน โดยมีสัญญา เชน หอพัก อพารทเมนต เปนตน กอใหเกิดความสับสนวากิจการประเภทใด   

ท่ีเปนโรงแรมและกิจการประเภทใดไมเปนโรงแรม 

  ดวยเหตุผลนี้จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 10

16 เพ่ือแยก

ประเภทสถานท่ีพักแรมท่ีเปนโรงแรมและสถานท่ีพักแรมท่ีไมเปนโรงแรม โดยกําหนดคํานิยามการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานท่ีพักท่ีไมเปนโรงแรมออกมาใหมีความชัดเจนมากข้ึน อีกท้ังเพ่ือ

สงเสริมและปรับมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีพักแรมและกําหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจให

เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจท่ีพักแรมในแตละประเภท โดยใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด

ประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีแนวคิดและเหตุผลในการประกาศใช

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 1 1

17 กลาวคือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ไดใช

บังคับมาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจ

และการประกอบธุรกิจโรงแรมไดพัฒนาและขยายตัวมากข้ึน ดังนั้น เพ่ือสงเสริมและยกมาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมและกําหนดหลักเกณฑในการประกอจธุรกิจโรงแรมใหเหมาะสมกับสภาพของ

การประกอบธุรกิจโรงแรมแตละประเภท จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ โดยผลของมาตรา 3 

แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 12

18 ไดยกเลิกพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2503 และบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวของ               

ซ่ึงขัดหรือแยงกับ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

                                                           
16 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 121 ตอน

พิเศษ 70 ก วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
17 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
18 มาตรา 3 ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 

(2) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2484 

(3) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2495 

(4) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2503 

บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอ่ืนใดในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
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  ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงกําหนดประเภทและ

หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และไดมีการกําหนดคํานิยามของสถานท่ีพัก                 

ท่ีไมเปนโรงแรมไวใน ขอ 1. แหงกฎกระทรวงฉบับนี้ 13

19 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา

รางกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย คณะท่ี 2 1 4

20 ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงกําหนดสถานท่ี             

ท่ีไมเปนโรงแรม พ.ศ. .... และไดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูแทนกรมการปกครองเก่ียวกับเหตุผล 

ในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ซ่ึงผูแทนกรมการปกครองชี้แจงวาเปนขอเสนอของ

คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมท่ีมีความประสงคจะใหการประกอบกิจการสถานท่ีพัก

ประเภทโฮมสเตย (Home Stay) ซ่ึงมีลักษณะคลายกับการประกอบกิจการโรงแรม แตผูประกอบการ

มิไดมีการเสียภาษีหรือคาธรรมเนียมเชนเดียวกับผูรับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ปจจุบันมี                   

ผูประกอบกิจการสถานท่ีพักประเภทโฮมสเตยเปนจํานวนมาก โดยบางแหงมีท่ีพักจํานวนมาก                

จึงสมควรใหกิจการดังกลาวเขามาอยูในระบบการประกอบธุรกิจโรงแรม แตควรยกเวนสถานประกอบ

กิจการโฮมสเตยขนาดเล็กของชาวบานในทองถ่ินท่ีมีหองพักจํานวนนอย สามารถหารายไดเพ่ือเปน

อาชีพเสริมของครอบครัว โดยการใหเชาหองพักไมเกินหาหอง หากไมมีการออกกฎกระทรวง                 

เพ่ือยกเวนสําหรับกิจการดังกลาวก็จะเขาองคประกอบคํานิยาม “โรงแรม” โดยผูประกอบกิจการ

จะตองดําเนินการขออนุญาตใหถูกตองตามตามเง่ือนไขตามท่ีกําหนดท่ีเก่ียวของบัญญัติไว ซ่ึงตอมาได

มีการเสนอรางกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดสถานท่ีพักท่ีไมเปนโรงแรม โดยมีหลักการและเหตุผลวา                 

ผูประกอบกิจการเพียงเล็กนอยเพ่ือจุนเจือครอบครัวโดยนําบานพักอาศัยของตนเองทําเปนท่ีพักแรมมี

                                                           
19 กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ขอ 1. 

ใหสถานท่ีพักแรมท่ีมีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกิน 4 หอง และมี

จํานวนผูพักรวมกันไมเกิน 20 คน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการท่ีพักชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือ

บุคคลอ่ืนใด โดยไมมีคาตอบแทน อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดเสริม และไดแจง

ใหนายทะเบียนทราบตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด  

20 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย , คณะท่ี 2 

ครั้งท่ี 8/2550 วันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2550 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หองประชุมสํานักกฎหมาย 

สป. ชั้น 6 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  
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หองจํานวนไมมาก มีผูเขาพักจํานวนไมก่ีรายควรไดรับการยกเวนเพ่ือถือวาเปนอาชีพเสริมของคน            

ในทองถ่ินหรือชาวบานเพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวในเชิงอนุรักษ รวมท้ังเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรจากการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซ่ึงคณะกรรมการ

พิจารณารางกฎหมายไดพิจารณาและมีมติแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดประเภทและ

หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 โดยท่ีสมควรกําหนดใหสถานท่ีพักขนาดเล็ก               

ซ่ึงมีหองพักไมเกินสี่หองและมีจํานวนผูเขาพักไมเกินยี่สิบคน โดยใหบริการเพ่ือหารายไดเสริม                     

ไมเปนโรมแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 และใหคณะกรรมการสงเสริมและ

กํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ เง่ือนไขเก่ียวกับ

สถานท่ีตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม              

เพ่ือประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม 15

21 

 สําหรับวัตถุประสงคและความมุงหมายในการออกหมายท่ีเก่ียวกับท่ีพักแรมในประเทศไทย

นั้น สามารถสรุปไดดังนี้ คือ 

1) เพ่ือขยับขยายคาธรรมเนียมในการเรียกเก็บใหเหมาะสมกับสถานการณ 

2) เพ่ือการจดหรือแจงของผูเขาพักหรือเจาสํานักท่ีจะตองใหขอความท่ีเปนความจริงหรือไม

เปนขอความท่ีเสียหายตอผูอ่ืนหรือสาธารณชน 

3) เพ่ือหามมิใหเจาสํานักโรงแรมรับผูพักท่ีเปนโรคติดตอตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย

โรคติดตอ 

4) เพ่ือใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูเขาพักทุกครั้งท่ีมีการเขาพัก ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการ

จัดเก็บภาษี 

5) เพ่ือกําหนดคํานิยามของสถานท่ีพักท่ีพักไมเปนโรงแรม ซ่ึงสถานท่ีพักประเภทโฮมสเตย 

ซ่ึงมีลักษณะคลายกับกิจการโรงแรมแตมีหองพักใหบริการนอยกวาการประกอบธุรกิจ

โรงแรม 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 

                                                           
21 เหตุผลในการประกาศใชทายกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 
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  เม่ือสังคมมีการพัฒนาเจริญเติบโตและมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน กลไกตางๆ ท่ี

จะจัดการใหสังคมมีความสงบสุขเกิดข้ึนนั้น จึงตองมีการพัฒนาตามไปดวย ซ่ึงสังคมท่ีอยูรวมกันอยาง

สงบและสันตินั้ น  นอกจากจะมีกฎหมายเปน เครื่อ งมือสํ าหรับ ใช ในการจัดระเบี ยบแล ว 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมยังเปนแนวทางท่ีใชยึดโยงใหสังคมมีความม่ันคงและเข็มแข็ง 

โดยท่ีสิทธิและเสรีเปนอีกกลไกหนึ่งในสังคมจะกําหนดวาสังคมนั้นๆ มีความสุขสงบและสันติหรือไม 

  คําวา “สิทธิ” ตามความหมายท่ัวไปท่ีปรากกในพจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญและ                   

ยังหมายถึงอํานาจท่ีกระทําการใดๆ ไดอยางอิสระโดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย16

22  

  สําหรับคําวา “สิทธิ” (Right) ในภาษากฎหมาย ซ่ึงศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย 

ไดใหความหมายไววา หมายถึง ประโยชนท่ีกฎหมายรองรับและคุมครองให โดยกฎหมายบัญญัต ิ             

ใหประโยชนแกบุคคลไวโดยเฉพาะเจาะจงและกฎหมายคุมครองประโยชนนี้โดยบุคคลผูไดรับ

ประโยชนสามารถใชสิทธิทางศาล 17

23 นอกจากนี้ รองศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย ไดใหความหมาย

ของคําวา “สิทธิ” หมายถึง ความถูกตองหรือความชอบธรรม18

24  

  ดังนั้น อาจสรุปไดวา คําวา “สิทธิ” หมายถึง ประโยชนหรือํานาจของบุคคลท่ี

กฎหมายรับรองและคุมครองมิใหมีการละเมิด รวมท้ังบังคับการใหเปนไปตามสิทธิในกรณีท่ีมีการ

ละเมิด มีความชอบธรรมท่ีจะกระทําการหรือไมกระทําการใดๆ ภายใตกรอบกฎหมาย เชน สิทธิใน

ครอบครัว สิทธิในความเปนอยูสวนตัว สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการเดินทาง สิทธิใน

ทรัพยสิน เปนตน 

                                                           
22 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (หนา 1193) ,โดยราชบัณฑิตยสถาน , 

กรุงเทพฯ : นานมีบุคพับลิเคชั่นส 

23 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (หนา 188) , โดยหยุด แสงอุทัย , 2533 , 

กรุงเทพฯ : เจริญผล 

24 คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักท่ัวไป (หนา 130) โดยสมยศ เชื้อไทย , 2553 

กรุงเทพฯ : วิญูชน 
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  สวนคําวา “เสรีภาพ” หมายถึง อํานาจตัดสินใจดวยตนเองของมนุษยท่ีจะเลือก

ดําเนินพฤติกรรมของตนเองโดยไมมีบุคคลอ่ืนใดอางหรือใชอํานาจแทรกแซงเก่ียวกับการตัดสินใจนั้น

และเปนการตัดสินดวยตนเองท่ีจะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 

แตการท่ีมนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมแลว แตละคนจะตัดสินใจกระทําการหรือไมกระทําการสิ่งใด

นอกเหนือหรือนอกจากท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายแลวยอมตองคํานึงถึงหลักเกณฑตางๆ ของสังคม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ดังเชนศิลาจาลึกหลักท่ี 1 สมัยพอขุนรามคําแหงบงบอกถึง

เรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพไวอยางนาสนใจวา “เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัว

ไปคา ข้ีมาไปขาย ใครจักใครคาชาง คา ใครจักใครคามา คา ใครจะใครคาเงือนคาทอง คา ...”19

25 

  จึงอาจสรุปไดวาคําวา “เสรีภาพ” เปนคําท่ีถูกใชเคียงคูกับคําวาสิทธิเสมอวา                

“สิทธิเสรีภาพ” ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการบงชี้วาสังคมหรือบานเมืองใดมีความสุข                             

มีความสงบ มีสันติ มีความเปนประชาธิปไตยหรือไม บุคคลยอมตองมีอิสระในการท่ีจะกระทําการ

หรือไมกระทําการสิ่งใด หรืองดเวนกระทําการสิ่งใด โดยไมถูกบังคับ แตท้ังนี้จะตองอยูภายใตกรอบ

กฎหมายรับรองและคุมครองใหกระทําการเชนนั้นได 

  ดังนั้น จะเห็นไดวาบุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทําการใดหรือไมกระทํา

การใด ภายใตกรอบของกฎหมาย มีอํานาจในการตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกท่ีจะเดินทาง

ทองเท่ียว พักผอนหยอนใจ เลือกท่ีพักแรมเพ่ือการทองเท่ียวประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับการ

เดินทางหรือปจจัยตางๆ ของแตละบุคคล ไมวาจะเปนปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ รายได หรือสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตองการเดินทางไป ซ่ึงนักทองเท่ียวแบบคนรุนเกาอาจเลือกท่ีพักเพ่ือการ

ทองเท่ียวโดยพิจารณาจาก ความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย ในรูปแบบของ

การใชการหองพักในโรงแรม แตนักทองเท่ียวแบบคนรุนใหมอาจพิจารณาเลือกหองพักท่ีมีราคาถูก           

มีเพียงสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน เชน เตียงนอน และตูเก็บสิ่งของ เลือกใชบริการหองพักแบบ

โฮสเทล โดยมีแนวคิดเรื่องการบริโภครวมกัน มีการแลกเปลี่ยน แบงปนทรัพยากรซ่ึงกันและกัน                  

ใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกันซ่ึงนักทองเท่ียวแตละคนมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกใช

                                                           
25 http://www.sukhothai.go.th/history/hist_08.htm ; สืบคนวันท่ี 2 เมษายน 2562 
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บริการหองพักในรูปแบบตางๆ ตามท่ีตนเองตองการภายใตปจจัยของแตละบุคคลโดยไมถูกบังคับ  

หรือถูกกีดกัน 

2.3 แนวคิดการบริโภครวมกัน (Collaborative Consumption)  

แนวคิดการบริโภครวมกันเปนการแสดงออกถึงรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนในลักษณะของการแบงปน การเชา การมอบของขวัญ การแลกเปลี่ยน การยืมและการใหยืม 

เปนพฤติกรรมของการแสดงออกถึงการเห็นแกประโยชนของผูอ่ืนเปนหลัก ไดแก ความสะดวกสบาย 

ความมีมารยาท ความมีน้ําใจ ตอผูอ่ืน โครงสรางของกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชน สงผลตอบุคคลท่ัวไป

ท้ังหมด ไมวาจะเปนครอบครัว เพ่ือน หรือคนแปลกหนา ท้ังในชีวิตประจําวันและในการสรางสภาวะ

แวดลอมภายใตกิจกรรมของผูบริโภคท่ีเกิดข้ึน เชน การใหเพ่ือนหรือคนรูจักนั่งรถของตนเองกลับบาน

ดวยกัน แลวเกิดการแบงปนการชําระคาใชจายตางๆ เชน คาน้ํามัน เปนตน หรือการสงมอบสิ่งอ่ืนให

เพ่ือเปนการตอบแทนน้ําใจ ไดศึกษาถึงการเลือกใชรูปแบบของการแบงปนพบวา ความมีประโยชน 

ความเชื่อ การประหยัดคาใชจาย และความคุนเคย เปนสวนสําคัญท่ีมีผลกับความพึงพอใจของ                     

ผูท่ีเลือกทางเลือกการแบงปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมาจากเหตุผลในการแสวงหาการใชประโยชนจาก

ทรัพยากร อันไดแก สินคาและบริการ ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยท่ีสามารถประหยัดตนทุน       

และลดคาใชจายทางธุรกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ถึงแมวาจะเกิดผลดีมากมาย แตภายใตแนวคิดการ

บริโภครวมกันนั้น หากไมไดรับการรวมมือท่ีดี เชนการมีบุคคลหนึ่งท่ีกําลังบริโภคสินคาหรือบริการ

รวมกันกับผูอ่ืนอยู แลวไมทําการแบงปนการชําระคาใชจาย ทําใหเกิดความไมพอใจ เกิดความรูสึก    

เอาเปรียบ หรือไมไววางใจกันของคนในชุมชน ดังนั้นความสามารถในการรวมมือกันของผูมีสวนรวม

ในแนวคิดการบริโภครวมกัน จึงตองมีการสื่อสารท่ีดี หรือการสรางความเชื่อถือรวมกัน กุญแจสําคัญ

ในการสรางชุมชนท่ีเขมแข็งคือการมีปฏิสัมพันธ ประกอบไปดวยการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

และความเชื่อใจตอผูอ่ืน ความเชื่อใจเปนสิ่งท่ีนํามาใช เชื่อมโยงกับแนวคิดริเริ่มในการเขาไปมีสวนรวม

ในการบริโภครวมกันของผูคนในชุมชน การมีปฏิสัมพันธซํ้าๆ จําเปนตอการทําใหการรวมมือเพ่ือสราง

ความสัมพันธอันดีท่ีเกิดข้ึนในระหวางการแบงปน เปนความรวมมือในลักษณะของความเปนคน 

ภายในครอบครัวมากกวา บุคคลแปลกหนาทําใหตองมีความเชื่อม่ันในตัวบุคคลสูง หรือเกิดข้ึนจาก

ความสัมพันธสวนตัว เชนมาจากเพ่ือน ยังพบวาความปลอดภัย สัมพันธโดยตรงตอความไววางใจและ

ความเชื่อถือท่ีมีตอบุคคลอ่ืนในการสรางการบริโภครวมกัน เนื่องจากการบริโภครวมกันเปนกรอบ
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แนวคิดท่ีมาจากการเชื่อมโยงทางสังคม และการมีปฏิสัมพันธระหวางคนแปลกหนา ดังนั้นเพ่ือสราง

ความปลอดภัย ความเชื่อใจเปนเหมือนสิ่งขับเคลื่อน สําหรับการสรางความรูสึกถึงความเปนเพ่ือนบาน 

และความคุนเคยกันในชุมชนทองถ่ิน20

26 

 ในปจจุบันแนวคิดการบริโภครวมกัน (Collaborative Consumption) ไดถูกนํามา           

ใชกับผูใหบริการและผูใชบริการหองพักรายวันมากยิ่งข้ึน โดยในสวนของผูใหบริการมีแนวคิดท่ีจะนํา

หองวางในบานของตนเองออกใหเชาเพ่ือใหเกิดรายไดแทนท่ีจะปลอยท้ิงหองใหวางไวเฉยๆ สวนของ

ผูใชบริการมีแนวคิดท่ีจะประหยัดคาใชจายในสวนของคาท่ีพัก มีการใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน มีการ

แบงปนการชําระคาใชตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมกัน ซ่ึงสามารถประหยัดตนทุนและลดคาใชจายตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนใหกับท้ังผูใหเชาและผูเชา และแนวคิดนี้มีแนวโนมท่ีจะไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง

เศรษฐกิจแบงปนในการใชทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัดรวมกัน เพราะในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด แนวคิดดังกลาวจึงเปนแนวคิดหนึ่งท่ี

สําคัญท่ีนักทองเท่ียวนํามาใชตัดสินใจในการเลือกใชบริการหองพักรายวันแบบโฮสเทล 

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบงปน 

  แนวคิดเศรษฐกิจแบงปนถือวาเปนแนวคิดสมัยใหมซ่ึงหลักการดังกลาวถือไดวา           

เปนการเปลี่ยนกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบเดิมไปอยางสิ้นเชิง โดย Sharing Economy27 

เปนแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบงปนท่ีมีการกลาวถึงในครั้งแรกเม่ือป 1978 ในเชิงบทความวิชาการ

เรื่อง “Community Structure and Collaborative Consumption” โดย Marcus Felson และ Joe 

Spaeth ซ่ึงท้ังคูเปนนักสังคมศาสตรประจํามหาวิทยาลัย Illinois at Urbana-Champagne ในปจจุบัน

                                                           
26 การศึกษาการใหอํานาจของแอปพลิเคชั่นเพ่ือการเดินทางในลักษณะแบงปน ในมุมมอง

จากผูขับและผูโดยสาร กรณีศึกษา แอปพลิเคชั่นอูเบอร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (หนา 11) , 

โดยน้ําทิพย  เกิดนอย, 2558,กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

  27 กันทิมา วงศสถาปตย (2559) “Sharing Economy : การบริโภคยุคใหมไรซ่ึงการ

ครอบครอง”.เผยแพรในนิตยสารการเงินธนาคาร.หนา 1 



20 

 

แนวคิดนี้ไดสะทองถึงความสามารถในการสรางรายไดท่ีมาจากการแลกเปลี่ยนการบริโภคสินคาหรือ

บริการท่ีมีมูลคาเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรท่ีไมไดใชแลวระหวางบุคคลและกลุมคนผานดิจิทัลแพลน

แบบฟอรมรูปแบบตางๆ โดยปจจัยสําคัญท่ีทําใหแนวคิดนี้ไดรับการยอมรับมากข้ึนมาจากปจจัยอัน

ไดแก สภาพเศรษฐกิจท่ีออนแอภายหลังวิกฤติการเงินโลกในป ค.ศ.2008 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีอัตรา

การวางงานสูง และการเขาถึงขอมูลบนเครือขายสังคมออนไลนและการประมวลผลแบบ Cloud 

Computing ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงทําใหเขาถึงขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซ่ึงเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความตองการและพฤติกรรมผูบริโภคไดดีข้ึน ท้ังนี้ ธุรกิจสามารถใชเทคโนโลยีและขอมูลดิจิทัลในการ

จับคูระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ โดยผูใหบริการสามารถจัดสรรชวงเวลาในการแบงปนสินคา

หรือการบริการนั้นๆ ขณะท่ีผูบริโภคก็สามารถเลือกและเขาถึงสินคาหรือบริการดังกลาวไดโดยไม

จําเปนตองเสียเงินซ้ือมาจากเจาของ เชน หองพัก ท่ีอยูอาศัย เครื่องใชในบาน รถยนต เปนตน ภายใต

แนวความคิด “เศรษฐกิจแบงสันปนสวน” หรือ Sharing Economy โดย Platform เปนโครงสราง

ดิจิทัลพ้ืนฐานของการติดตอแบบสองทางระหวางคนสองคนหรือคนสองกลุมระหวางผูผลิตหรือผู

ใหบริการกับผูบริโภค และการวางกฎเกณฑธุรกิจเพ่ือใชบังคับ การปฏิวัติของธุรกิจแบบ Platform28 

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 Brian Chesky กับ Joe Gebbia คือคนท่ีริเริ่มความคิดธุรกิจของ Airbnb 

โดยเปลี่ยนหองรับรองท่ีพักของเขาเปนหองเชาชั่วคราวในเมืองซานฟรานซิสโก โดยใหบริการท่ีพัก 

อาหารเชา และเปนไกดพาเท่ียว สิ่งท่ีเปนเรื่องใหมๆ ของเศรษฐกิจแบบแบงสันปนสวนในยุคปจจุบัน

คือ เทคโนโลยีดิจิทัลทําใหการแบงปนทางเศรษฐกิจขยายตัวกวางออกไปมากกวาเดิมจากในสมัย

โบราณ ซ่ึงในป ค.ศ. 2008 นักออกแบบคอมพิวเตอรชื่อ Nathan Blecharczyk มารวมงานและตั้ง

บริษัท Air Bad & Breakfast (Airbnb) ข้ึนมา ในระยะแรกทําธุรกิจในเมืองท่ีมีงานการประชุมใหญๆ 

และหองพักตามโรงแรมถูกจองเต็มหมดแลว ตอมาไมนาน Airbnb ก็คนพบวาความตองการท่ีพัก

                                                           
28 ปรีดี บุญซ่ือ (2559) ยุคสมัยของธุรกิจแบบ Platform ภัยคุกคามท่ีอันตรายสุดตอธุรกิจ

แบบดั้งเดิม (ออนไลน) เขาถึงไดจาก 

http://www.hpc4.go.th/director/data/jan2017/PlatformRevolution.pdf.(สืบคนวันท่ี 4 

เมษายน 2562) 

http://www.hpc4.go.th/director/data/jan2017/PlatformRevolution.pdf.(%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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อาศัยตามบานคนในทองถ่ินในราคาไมแพง จะมีอยูตลอดท้ังป มีอยูท่ัวสหรัฐอเมริกา และท่ัวโลกดวย

23

29 

 โครงสรางธุรกิจแบบ Sharing Economy หรือท่ีคุนเคยกันในชื่อการบริโภคชนิดรวมมือกัน 

(Collaborative Consumption) และการทําธุรกิจจากเพ่ือนสูเพ่ือน (Peer to Peer : P2P) เปนการ

ทําธุรกิจในรูปแบบใหม ซ่ึงชวยใหบุคคลหรือองคกรสามารถสรางรายไดจากสิ่งของหรือทรัพยสินท่ีตน

มีมากเกินความจําเปนหรือไมไดใชแลว (Excess Capacity) ผานการใชบริการบนแพลทฟอรมตางๆ 

ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟน เพ่ือท่ีจะเชื่อมตอระหวางผูใหบริการและผูรับบริการในการ

เขาถึงสินคาและบริการตางๆ โดยผูรับบริกรจะอาศัยขอมูลบนเครือขายสังคมออนไลนเปนพ้ืนฐานชวย

ในการตัดสินใจ ตั้งแตหองพัก ท่ีอยูอาศัย รถยนต ไปจนถึงเสื้อผา สิ่งของมือสองและกระเปาแบรนดเนม 

เปนตน ซ่ึงแนวคิดนี้มีมาตั้งแตในสมัยอดีตแตถูกจํากัดดวยขอจํากัดหลายประการซ่ึงเทคโนโลยี                   

เปนขอจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการในการประสาน

จับคูอุปสงคและอุปทาน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูบริโภคและเจาของทรัพยสิน ซ่ึงการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม อันไดแก เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูง               

การระบุตําแหนง (GPS) การจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) ท่ีสงผลใหขอจํากัดตางๆ 

หมดไปหรือลดนอยลงอยางมาก ตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจน คือ การใหบริการรถโดยสาร Uber 

โดยท่ีสมัยกอนขาดสื่อกลางในการสื่อสารท่ีจะทําใหทราบวาผูโดยสารและรถท่ีวางอยูท่ีตําแหนงไหน

ของเมือง หรือในกรณีการใหเชาท่ีพักอาศัย Airbnb ท่ีในอดีตตลาดท่ีพักระยะสั้นเปนของโรงแรม

เทานั้น ในขณะท่ีเจาของอสังหาริมทรัพย เชน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย หรือบานพักอาศัย               

มักเปนการปลอยใหเชาระยะยาวเทานั้น เนื่องจากตนทุนในการติดตอสื่อสาร การจัดทําเอกสารตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ นายหนาหรือคนกลางท่ีทําหนาท่ีเปนผูติดตอประสานงานระหวางเจาของอสังหาริมทรัพย

กับผูใชบริการท่ีประสงคเชาอสังหาริมทรัพย ทําใหการใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมมีความคุมคา

ทางเศรษฐกิจ บริษัท Airbnb จึงเขามาทําหนาท่ีเปนสื่อกลางระหวางนักทองเท่ียวผูท่ีตองการใช

บริการหองเชาพักรายวันและเจาของบานหรือเจาของอสังหาริมทรัพย ซ่ึงหากขาดเทคโนโลยี

                                                           
29 จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (2560) แนวคิดเศรษฐกิจแบงปนและกาวถัดไป (ออนไลน) เขาถึงได

จาก https://www.slideshare.net/FURD_RSU/uber-60326372. (หนาท่ี 1-2) (สืบคนวันท่ี 4 

เมษายน 2562) 

https://www.slideshare.net/FURD_RSU/uber-60326372.%20(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201-2)%20(%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย การแลกเปลี่ยนสินคาหรือการใชบริการในกรณีดังกลาว                      

จะไมสามารถเกิดข้ึนได หรือหากเกิดข้ึนก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 24

30 

 สําหรับในประเทศไทยไดมีการนําหลักเกณฑ รูปแบบ และวิธีการตามแนวคิดเก่ียวกับ

เศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) มาใชโดยผานแอพพลิเคชั่นรูปแบบตางๆ ซ่ึงเติบโตข้ึนอยาง

รวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากการท่ีคนไทยเรียกใชบริการรถแท็กซ่ีผานแอพพลิเคชั่น เชน Grab และ Uber 

ท่ีไดรับความนิยมอยางมาก รวมท้ังการใหบริการหองพักรายวันผาน Airbnb ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเห็นได

จากการเขาไปแชรหรือโพสตเพ่ือโฆษณาท่ีพักหรือใชบริการจองหองพักผานแอพพลิเคชั่นมากข้ึน

เชนกัน ในขณะท่ีตางประเทศไดเริ่มมีการวางหลักเกณฑใหมเพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจตามแนวคิด

ดังกลาวแลว แตสําหรับในประเทศไทยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดๆ รวมท้ังยังไมมีการ

ปรับแกกฎหมายใดๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจแบงปน (Sharing 

Economy) ยังคงบังคับใชตามกฎหมายเดิมท่ีมีอยู 

2.5  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  

2.5.1 ความหมายของคําวา “ผูบริโภค”  

ในการศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภคมีความจําเปนท่ีผู ศึกษาจะตองทราบ

ความหมายของคําวาผูบริโภคเพ่ือใหรูวาผูใดคือผูบริโภคท่ีไดรับการคุมครอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอ

กลาวถึงความหมายของคําวาผูบริโภคเพ่ือความเขาใจในการศึกษาเปนลําดับแรก  

ศาสตราจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหความหมายของคําวา “ผูบริโภค” 

หมายถึง ผูซ้ือสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจาก

ผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และในภายหลังไดรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการ

จากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมจะมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม 25

31 

                                                           
30 เพ่ิงอาง 

31 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต . “กฎหมายคุมครองผูบริโภค”.(กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2543),

หนา 11 
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ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดใหความหมายของคําวา

ผูบริโภคไวในมาตรา 3 วา “ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ                

หรือผู ซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพ่ือให ซ้ือสินคาหรือรับบริการ                             

และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสีย

คาตอบแทนก็ตาม  

จากความหมายของคําวา “ผูบริโภค” ดังกลาวขางตน จึงพอสรุปไดวาผูบริโภค 

หมายถึง บุคคลผูซ่ึงไดรับสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ โดยทางนิติกรรมใดๆ ไมวาจะ

เสียคาตอบแทนหรือไมก็ตาม ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการใชสินคาหรือบริการเปนการสวนตัวหรือภายใน

ครัวเรือนซ่ึงไมใชลักษณะของการประกอบธุรกิจหรือเพ่ือวัตถุประสงคในทางธุรกิจ และหมายความ

รวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมจะมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 

2.5.2  แนวคิดในการคุมครองผูบริโภค 

  จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสงผล

ใหหลักการทางดานสังคมศาสตร ดานเศรษฐศาสตร และดานนิติศาสตรเปลี่ยนแปลงไปดวย ในสมัยท่ี

การคายังอยูในลักษณะเฉพาะในทองถ่ินหรือในเมืองนั้น ๆ โดยท่ีสภาพของสินคาและบริการยังไมมี

ความสลับซับซอน กระบวนการผลิตสินคายังมีลักษณะงายๆ เปนการแลกเปลี่ยนสินคาซ่ึงกันและกัน 

(Barter) จนพัฒนาไปสูงการแบงงานกันทํา (Division of Labor) ผูท่ีมีฝมือกลายเปนผูผลิตสินคา             

เพ่ือขายใหแกบุคคลอ่ืน เกิดการรวมตัวของกันของพอคา ในประเทศอังกฤษมีการจัดตั้งสมาคมอาชีพ    

สองลักษณะข้ึนในสมัยกลาง ในป ค.ศ. 1100-1500 คือ สมาคมพอคา (Merchant Guilds) และ

สมาคมชางฝมือ (Craft Guilds)32 จนกระท่ังในป ค.ศ. 1760 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (The 

Industrial Revolution) ท้ังในประเทศอังกฤษและยุโรป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตจาก

ระบบการผลิตโดยชางฝมือมาเปนระบบการผลิตโดยเครื่องจักรกลท่ีมีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยี

                                                           
32  พิเชษฐ เมาลานนท .” ความคิดทางสังคม-กฎหมายเก่ียวกับองคกรธุรกิจ”, เอกสาร               

การสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย 4 , สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2537           

หนา 20 
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สมัยใหมเขามาชวยในการผลิตสินคา จึงสามารถผลิตสินคาไดในปริมาณมากๆ ท้ังยังชวยในเรื่องการ

ลดตนทุนการผลิตอีกดวย 

  นอกจากนี้  การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังกอใหเกิดผลกระทบแกความคิดทางการ

ปกครองเกิดข้ึนอีกดวย กลาวคือ กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบการปกครองท้ังในอังกฤษและ

ยุโรปมีลักษณะเปนแบบฟวดัล (Feudal) ประชาชนในแตละทองถ่ินอยูภายใตการปกครองของขุนนาง

ซ่ึงเปนชนชั้นกลางในแตละทองถ่ินและเปนผูตั้งขอกําหนดกฎเกณฑใหแกฝายประชาชนท่ีอยูใน                   

อาณาเขตการปกครองของตน ชนชั้นปกครองใชอิทธิพลในการสนับสนุนบุคคลเพียงบางกลุมในการ  

ทําการคา ระบบการปกครองเชนนี้ทําใหหลายฝายไมพอใจจึงเกิดแนวคิดทางปรัชญาการปกครอง

แบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ท่ีเนนความเปนอิสระของบุคคลและใหประชาชนทุกคนมีสิทธ ิ

มีเสียงในการปกครองและแนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) ท่ีเชื่อวารัฐบาลไมควรท่ีจะสรางขอกําหนด

กฎหมายข้ึนมาจํากัดการประกอบอาชีพของประชาชน แตควรปลอยใหปจเจกชนมีเสรีภาพในการใช

สติปญญาและความสามารถไดอยางเต็มท่ี อันจะเปนการเพ่ิมความม่ังค่ังใหตนเองและประเทศไทย 

แนวคิดดังกลาวเปนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire) ท่ีไดสงผลตอหลัก

กฎหมายท่ีพัฒนาในระหวางศตวรรษท่ี 19 ถึงศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงในระยะนี้เองประมวลกฎหมายตางๆ 

ไดมีการจัดทําข้ึนในหลายประเทศและอยางตอเนื่อง เชน ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส ในป                           

ค.ศ. 1804 ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน ในป ค.ศ.1896 กฎหมายท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นจึงยึดหลัก

ปจเจกชนนิยมและหลักเศรษฐกิจเสรีเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงประมวลกฎหมายในยุโรปไดมีอิทธิพลโดยตรงตอ

ประมวลของกฎหมายของประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงรัชกาลท่ี 7 27

33 

  จากแนวคิดดังกลาวกอใหเกิดทฤษฎีทางกฎหมายท่ีสําคัญซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานวา             

รัฐจะไมเขาไปแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงของเอกชน กลาวคือ 

  1) ทฤษฎีความศักด์ิสิทธิของทรัพยสินสวนบุคคลหรือทฤษฎีแหงการถือกรรมสิทธิ ์

ในทรัพยสิน ซ่ึงมาจากแนวคิดของจอหน ล็อค (John Lock) ชาวอังกฤษท่ีวาทรัพยสินสวนบุคคล             

                                                           
33 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต , กฎหมายคุมครองผูบริโภค , (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน , 

2543) , หนา 13-14 
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ชวยทําใหบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีข้ึนและทําใหมีเสรีภาพมากข้ึน 28

34 ความคิดนี้ไดมีการรับรองในปฏิญญาวา

สิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของประเทศฝรั่งเศส โดยกลาววา กรรมสิทธิ์เปนสิทธิท่ีมนุษย

ทุกคนมีและไมอาจจํากัดโดยอายุความ นอกจากนี้ในมาตรา 17 ของปฏิญญาฉบับนี้ยังไดบัญญัติตอไป

อีกวากรรมสิทธิ์เปนสิทธิท่ีละเมิดไมไดและศักดิ์สิทธิ 29

35 

  2) ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) มีหลักวา เสรีภาพของ

เอกชนนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งและจะถูกจํากัดไดก็โดยความสมัครใจของตนเองเทานั้น เสรีภาพของ

เอกชนในการทําสัญญากอใหเกิดความยุติธรรมแกเอกชนดวยกันเอง 30

36 แนวคิดของทฤษฎีนี้ปรากฏ

อยูในมาตรา 1134 แหงประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสหรือท่ีเรียกกันวา “ประมวลกฎหมายนโปเลียน

ของประเทศฝรั่งเศส (Code Napoleon)” ท่ีวา “ความตกลงท่ีทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายยอมมีผล

บังคับใชแกผูท่ีทําความตกลงนั้น” 31

37 

3) ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดซ่ึงใชบทสันนิษฐานความผิด (Presumption of 

Fault) เปนทฤษฎีความรับผิดท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปอยู 2 หลัก คือ มีความรับผิดเม่ือมีความผิด 

กลาวคือ ผูกระทําละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเลอ กอใหเกิดความเสียหาย และหลักความรับผิดโดย

กฎหมายสันนิษฐานวามีความผิดแมมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ซ่ึงบางกรณีเปนการสันนิษฐาน

เด็ดขาดไมมีขอยกเวนในการนําสืบหักลาง (Absolute Liability) หรือ No Fault Liability ซ่ึงหลักความ

รับผิดชอบท้ังสองแบบนี้เรียกโดยท่ัวไปวา “ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ซ่ึงหลักความรับผิด

เด็ดขาดไดรับการยอมรับมากข้ึนเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซ่ึงมีความ

                                                           
34 ปรีดี เกษมทรัพย , คําบรรยายหลักกฎหมายแพงท่ัวไป ชุดท่ี 1 , (กรุงเทพมหานคร : ไทย

สังฆภัณฑการพิมพ , 2515) หนา 19 

35 อุกฤษ มงคลนาวิน , กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายฝรั่งเศส , บทบัณฑิตย , เลมท่ี 29 , 2515 

หนา 579 

36 ดาราพร ถิระวัฒน , กฎหมายสัญญาสถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญาท่ี

ไมเปนธรรม, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2542) หนา 16 

37 วิชา มหาคุณ , ทฤษฎีกฎหมาย , วารสารกฎหมายปท่ี 1 (กันยายน 2517) หนา 75 
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สลับซับซอนในการผลิต ผูใชไดรับความเสียหายไมอาจพิสูจนถึงเหตุแหงความเสียหายไดวาเปน

ความผิดพลาดของผูใด32

38 

นอกจากทฤษฎีดังกลาวแลว การยึดหลักปจเจกนิยมและหลักเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

ยังกอใหเกิดหลักกฎหมายในเรื่องซ้ือขายข้ึนอีกหลักหนึ่ง คือ “หลักผูซ้ือตองระวัง” (Caveat Emptor 

หรือ Let the Buyer Beware) 33

39กลาวคือ เม่ือผูซ้ือสินคาไมระมัดระวังตรวจตราดูสินคาท่ีตนไดซ้ือ

ในขณะรับมอบสินคาจากผูขาย และตอมาปรากฏวาสินคานั้นมีความชํารุดบกพรองเกิดข้ึน ผูซ้ือ

จําตองรับเคราะหในความเสียหายหรือความชํารุดบกพรองของสินคาท่ีเกิดข้ึนนั้น โดยผูซ้ือจะไป

เรียกรองเอาจากผูขายมิได ซ่ึงหลักกฎหมายนี้ เปนขอสันนิษฐานท่ีวา “บุคคลทุกคนมีความรู 

ความสามารถเทาเทียมกัน มีอิสระท่ีจะตกลงหรือมีนิติสัมพันธอยางใดๆ ก็ได การท่ีผูซ้ือสมัครใจซ้ือ

สินคานั้น จึงตองรับภาระในความเสียหายนั้นเอง ซ่ึงตอมาการผลิตสินคามีการนําความรูทางดาน

เทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนามาใชเพ่ือการแขงขันทางการตลาดของผูประกอบกิจการแตละราย                      

เพ่ือแขงขันทางการคาและเพ่ือมิใหผูประกอบกิจการรายอ่ืนผลิตสินคาประเภทเดียวกันออกขาย              

เพ่ือแขงขันในทางธุรกิจ โดยท่ีผูประกอบกิจการแตละรายคิดคนวิธีการในการผลิตสินคาหรือบริการ

ของตนใหมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้ทําใหผูบริโภคมักถูกเอาเปรียบจากผูประกอบ

กิจการเนื่องจากผูบริโภคไมมีความรูเทาเทียมกับผูประกอบกิจการท่ีมีท้ังความรูและความชํานาญ 

รวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตสินคาหรือบริการ จนทําใหผูประกอบกิจการแสวงหาประโยชนจาก

ผูบริโภคท่ีไมมีความรูเทาเทียม สงผลใหในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 20 นักนิติศาสตรเริ่มมีความ  

เห็นวาทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆ มีขอบกพรองควรไดรับการแกไขเนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบ

เสรีนิยมท่ีเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเต็มท่ีมิไดเอ้ืออํานวยความยุติธรรมระหวางผูผลิตและ

ผูบริโภคเทาท่ีควร การผลิตสินคาโดยใชวัตถุดิบในการผลิตและกรรมวิธีการผลิตท่ีเกินกลาวความรู

ความสามารถของผูบริโภคดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบและไมมีอํานาจท่ีจะ

ตอรอง ซ่ึงนักนิติศาสตรมีความเห็นวาผูบริโภคควรไดรับการชดเชยเยียวยาความเสียหายและตองหา

                                                           
38 สุษม ศุภนิตย ,คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค , พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2551 หนา 10 

39 เพ่ิงอาง 
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มาตรการในการคุมครองใหแกผูบริโภครัฐจําเปนตองเขามาชวยเหลือผูบริโภคโดยนําหลักกฎหมาย

เดิมมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ 

  สําหรับกฎหมายเพ่ือใหความคุมครองความเสียหายอันเกิดแกผูใชบริการหองพัก

รายวันนั้น ปจจุบันธุรกิจการใหบริการที่พักประเภท เซอรวิสอพารเมนท (Service Apartment) 

เกสทเฮาส (Guest House) แมนชั่น (Mansion) โมเต็ล (Motel) และรีสอรท (Resort) เปนตน 

ยังไมมีกฎหมายใดกําหนดความรับผิดไวโดยเฉพาะสําหรับธุรกิจดังกลาว ไมวาจะเปนความเสียหาย

อันเกิดจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจใหบริการเชาหองพักหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการ

กระทําความผิดของลูกจางหรือแมแตความเสียหายท่ีเกิดจากสัตวเลี้ยงของผูประกอบธุรกิจ และความ

เสียหายท่ีเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของผูประกอบธุรกิจท่ีพักอาศัยวาควรจะเปนหนาท่ีหรือ

ความรับผิดชอบของผูใดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามลักษณะละเมิดมาปรับใช ซ่ึงเปน

หลักกฎหมายตามหลักกฎหมายท่ัวไป กลาวคือ  

  1) หากความเสียหายเกิดจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจใหบริการหองพัก

รายวัน หากสถานท่ีท่ีใหบริการมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายแกผูเขาพักไดตลอดเวลาท่ีเขาพัก ไมวาจะ

เปนกรณีท่ีผูเขาพักสามารถรับรูถึงอันตรายเหลานั้นหรือไม รวมถึงผูประกอบธุรกิจสามารถรับรูถึง

อันตรายเหลานั้นหรือไม หากรูถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดผูประกอบธุรกิจยอมมี

หนาท่ีตองแจงใหผูเขาพักอาศัยทราบหรือมีการติดปายคําเตือน หากผูประกอบธุรกิจละเลยไม

ดําเนินการแจงเตือนใหผูเขาพักอาศัยทราบถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจนเปนเหตุใหความเสียหายแกชีวิต 

รางกาย อนามัย หรือทรัพยสิน กรณีเหลานี้ถือเปนการกระทําละเมิดแกผูเขาพัก การเยียวยาหรือ

ชดใชคาเสียหายจะนําหลักกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 อันเปนหลักกฎหมายท่ัวไปมาปรับใช 

  2) หากเกิดความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือพนักงาน ซ่ึงหากความ

เสียหายเกิดจากลูกจางซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงมีฐานะเปนลูกจางตามสัญญาจาง

แรงงาน ผูประกอบธุรกิจถือเปนนายจางจะตองมีสวนในการรับผิดอันเกิดจากการกระทําในทางการท่ี

จางนั้น 

  3) กรณีความเสียหายเกิดจากสัตวเลี้ยงของผูประกอบธุรกิจ กรณีท่ีความเสียหาย

เกิดข้ึนจากสัตวเลี้ยงซ่ึงอยูในความดูแลของผูประกอบธุรกิจท่ีพักอาศัย โดยหลักผูเสียหายไมมี
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ภาระหนาท่ีตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดข้ึนเพราะความผิดของผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนเจาของสัตว

หรือบุคคลผูรับเลี้ยงรับรักษาไวแทนเจาของสัตวหรือไม ดังนั้น หากความเสียหายเกิดข้ึนผูประกอบ

ธุรกิจจําตองชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน แตอยางไรก็ตามกฎหมายกําหนดบทยกเวนเพ่ือ

ปฏิเสธความรับผิดหากผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนเจาของสัตวหรือบุคคลผูรับเลี้ยงรับรักษาไวแทนเจาของ

สัตวพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังอันสมควรแกการเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตวหรือ

พฤติการณอยางอ่ืน หรือพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นยอมจะตองเกิดข้ึนท้ังท่ีไดใชความระมัดระวังแลว 

 4) หากความเสียหายเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ผูประกอบธุรกิจมีลักษณะความ           

รับผิดเด็ดขาด หากความเสียหายเกิดข้ึนเพราะเหตุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนกอสรางไวมี

ความชํารุดบกพรองหรือบํารุงรักษาไมเพียงพอ โดยท่ีผูเขาพักอาศัยไมมีภาระในการพิสูจนความผิด

ของผูประกอบธุรกิจ แตอยางไรก็ตามบทบัญญัติดังกลาวไดมีขอยกเวน หากกรณีผูประกอบธุรกิจ

สามารถพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือปดปองไมใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงความ

ระมัดระวังตามสมควรนี้เปนเรื่องท่ีตองพิจารณาเปนรายกรณีไป 

2.6 การพัฒนากฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 

 สําหรับ ในประเทศไทยการคํานึ งถึงสิทธิของผูบริ โภคเริ่ม ข้ึน โดยการใชมาตรการ             

ทางกฎหมายโดยการออกพระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. 2470 ในสมัยรัชกาลท่ี 7 โดยตอมาไดมีการ

ออกกฎหมายเพ่ือปองกันความเสียหายอันเนื่องจากการบริโภคของประชาชนเพ่ิมข้ึน เชน 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติ

เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 เปนตน กฎหมายเหลานี้กําหนดอํานาจหนาท่ีของรัฐใหสามารถควบคุม 

กํากับ ผูประกอบธุรกิจในกิจการท่ีเก่ียวของกับเครื่องอุปโภคบริโภคของประชาชนใหตองปฏิบัติตาม

กฎเกณฑท่ีกําหนดไวและมีโทษทางอาญาเปนบทบังคับ แตยังไมมีการบัญญัติถึงการเยียวยาความ

เสียหายอันเนื่องจากการบริโภค 

 เม่ือป พ.ศ. 2512 เจาหนาท่ีของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ (International 

Organization of Consumer Unions หรือ IOCU) ซ่ึงเปนองคกรอิสระไดรวมตัวกันจัดตั้งสมาคม

ผูบริโภคของประเทศตางๆ ข้ึน มีการชักชวนองคกรเอกชนในประเทศไทยใหมีการจัดตั้งสมาคม
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ผูบริโภคข้ึน ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาปญหาของผูบริโภคมีชื่อวา 

“กรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภค” และมีวิวัฒนาเรื่อยมาในภาคเอกชนรวมท้ังไดประสานงานกับ

ภาครัฐบาลสมัยหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีไดจัดตั้งคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคข้ึน แตก็ไดสลายไปตามวิถีทางการเมือง34

40 

 ตอมาในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  เปนนายกรัฐมนตรีได มีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคข้ึนอีกครั้งและไดมีการศึกษามาตรการถาวรในการคุมครองผูบริโภค

ท้ังในหลักทางสาระบัญญัติและการจัดองคกรของรัฐเพ่ือคุมครองผูบริโภค จึงไดพิจารณายกราง

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และตราเปนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มีผล

บังคับใชในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2522 เปนตนมา ซ่ึงไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐในการใหความ

คุมครองผูบริโภค ไดแก คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมท้ังจัดตั้ง

หนวยงานเพ่ือปฏิบัติงานและใหผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิใชบริการ คือ สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค แตคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมิไดมีอํานาจหนาท่ีถึงงานท่ีหนวยงานอ่ืนทําอยูแลว 

แตทําหนาท่ีคุมครองผูบริโภคในสวนท่ียังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ 

 การตราพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ข้ึนเพ่ือบังคับใชแตก็ยังมิไดมีหลัก

กฎหมายท่ีใชในการคุมครองผูบริโภคเปนพิเศษ การคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายไทยจึงยังอาศัย

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดิม ซ่ึงไดแก หลักความรับผิดในทางสัญญา 

และหลักความรับผิดในทางละเมิด มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) หลักความรับผิดในทางสัญญา ตามหลักกฎหมายวาดวยสัญญานั้นผูท่ีจะมีความ

ผูกพันเปนคูสัญญาไดตองมีการทําคําเสนอและคําสนองท่ีสอดคลองตองกัน มุงประสงคท่ีจะผูกพันเปน

คูสัญญาตามท่ีไดตกลงกันไว หลักการนี้นํามาปรับใชกับกรณีการบริโภคสินคาและบริการดวย บุคคล

อ่ืนแมจะเปนผูบริโภคสินคาหรือบริการนั้นแตหากมิไดเปนคูสัญญากับผูประกอบธุรกิจยอมไมมีสิทิ

เรียกรองใหผูประกอบธุรกิจรับผิดตามสัญญาได โดยหลักกฎหมายวาดวยการซ้ือขาย ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเรื่องความรับผิดเพ่ือความชํารุดบกพรองของสินคาไวในมาตรา 

                                                           
40 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค , สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค , พิมพครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : ออฟเซท ครีเอชั่น, 2543) หนา 1 
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472 ถึงมาตรา 474 วาดวยเรื่องซ้ือขายโดยกําหนดหนาท่ีของผูซ้ือและผูขายใหใชความระมัดระวังใน

การตรวจตราสินคาท่ีซ้ือขายกันและกําหนดใหผูขายตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคาไวใน

มาตรา 472 ซ่ึงบัญญัติใหผูขายตองรับผิดตอเม่ือความชํารุดบกพรองเปนเหตุใหเสื่อมราคาหรือเสื่อม

ความเหมาะสมแกประโยชนอันมุงจะใชเปนปกติหรือประโยชนท่ีมุงหมายโดยสัญญาและความชํารุด

บกพรองนั้นจะตองมีอยูกอนหรือขณะทําสัญญาซ้ือขายโดยท่ีผูซ้ือไมรูและไมวาผูขายจะทราบถึงความ

ชํารุดบกพรองหรือไมก็ตามก็ตองรับผิดท้ังสิ้น และมีบทบัญญัติเรื่องขอยกเวนความรับผิดของผูขายไว

ในมาตรา 473 กลาวคือ ผูขายยอมไมตองรับผิดในกรณีดังกลาวตอไปนี้คือ 

  (1) ถาผูซ้ือไดรูอยูแลวแตในเวลาซ้ือขายวามีความชํารุดบกพรองหรือควรจะรูได

เชนนั้น หากไดใชความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน 

  (2) ถาความชํารุดบกพรองนั้นเปนอันเห็นประจักษแลวในเวลาสงมอบ และผูซ้ือรับ

เอาทรัพยสินนั้นไวโดยมิไดอิดเอ้ือน 

  (3) ถาทรัพยสินนั้นไดขายทอดตลาด 

  นอกจากนี้ มาตรา 483 บัญญัติวา “คูสัญญาซ้ือขายจะตกลงกันวาผูขายไมตอง          

รับผิดเพ่ือความชํารุดบกพรองหรือเพ่ือการรอนสิทธิก็ได” 

  ผลของการชํารุดบกพรองทําใหผูซ้ือมีสิทธิประการหนึ่ง คือ สิทธิเรียกคาสินไหม

ทดแทนในความเสียหายใดๆ อันเกิดเพ่ือความชํารุดบกพรองได 35

41 สวนจะตองรับผิดเพียงใดนั้นยอม

เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 222 36

42 คือ ผูขายตองรับผิดเพ่ือความเสียหาย

ท้ังปวง อันเปนผลธรรมดาของการไมสงมอบทรัพยสินท่ีปราศจากความชํารุดบกพรองและอาจตองรับ

ผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ หากคูกรณีไดคาดเห็นพฤติการณเชนนั้นลวงหนา                     

คาสินไหมทดแทนท่ีเรียกได เชน การฟองเรียกคาเสื่อมราคาจากผูขายหรือการลดราคาทรัพย                

                                                           
41 สมยศ เชื้อไทย , ยอหลักกฎหมายแพงและพาณิชย ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให , พิมพครั้งท่ี 4 

(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม , 2538) หนา 76 -77 

42 กิตติศักดิ์ ปรกติ , ผลงานวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องความรับผิดเพ่ือความชํารุดบกพรองใน

สัญญาซ้ือขาย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2532 หนา 41 
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การฟองเรียกคาขาดประโยชนจากการใชทรัพย การฟองเรียกคาใชจายในการซอมแซมทรัพย                   

การขอใหเปลี่ยนทรัพย หรือการฟองรองเรียกคาขนสงเพ่ือทดแทนสวนท่ีชํารุดบกพรอง37

43  

  มีปญหาท่ีถกเถียงกันในเรื่องความรับผิดเพ่ือความชํารุดบกพรองดังกลาววาจะมีผล

ครอบคลุมไปถึงความเสียหายท่ีเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินอ่ืนของผูซ้ืออันเกิดจากสินคาท่ีซ้ือ

ไปชํารุดบกพรองดวยหรือไม เชน ผูซ้ือไดซ้ือรถจักรยานยนตจากผูขาย เม่ือนํามาขับข่ีไดไมนาน

ปรากฏวารถคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรองท่ีระบบเบรก เปนเหตุใหผูซ้ือประสบอุบัติเหตุไดรับ

บาดเจ็บแกรางกาย ซ่ึงในปญหานี้นักกฎหมายมีความเห็นแบงออกเปน 2 ฝาย กลาวคือ 

  ฝายแรก เห็นวา ความรับผิดของผูขายในความชํารุดบกพรอง นอกจากตองคืนราคา

แลวยังอาจตองรับผิดในผลแหงความเสียหายท่ีผูซ้ือไดรับนอกจากราคาทรัพยก็ได 3844 เชน รับผิดใน

ความเสียหายตอชีวิต รางกายของผู ซ้ือดวย ในเม่ือความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเพราะการชําระหนี ้                  

ไมถูกตองสมควรของผูขาย เชนโจทก ซ้ือกระเปายางสําหรับใสน้ํารอนจากจําเลย เม่ือโจทกเอาไปใช

ใสน้ํารอน กระเปาน้ํารอนชํารุดบกพรองแตกลวกโจทก เชนนี้ จําเลยตองรับผิดในความเสียหายท่ี

โจทกไดรับอันตรายตอรางกายดวย 

  ฝายท่ีสอง เห็นวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยบัญญัติไวแตเพียงวา

ผูขายจะตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของตัวทรัพยท่ีขายเพียงใดเทานั้น แตความรับผิดใน

อันตรายท่ีเกิดตอรางกายของบุคคลผูใชทรัพยเปนเรื่องของกฎหมายละเมิด39

45 เชน ผูขายขายขนมท่ีใส

สีเปนพิษ เม่ือผูซ้ือรับประทานแลวเกิดปวย ผูขายตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในทางละเมิด 40

46  

                                                           
43 อางแลว เชิงอรรถท่ี 33 หนา 95 

44 ประพนธ ศาตะมาน และไพจิตร ปุญญพันธุ , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยลักษณะซ้ือขาย , พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ) หนา 151 

45 พจน ปุษปาคม , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด , พิมพครั้งท่ี 

3 (กรุงเทพมหานคร :  กรุงสยาม , 2525) หนา 463 

46 วงษ วีระพงษ , คําอธิบายลักษณะละเมิด , พิมพครั้งท่ี 2 (พระนคร : อักษรสารการพิมพ , 

2514) หนา 16 
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  สําหรับปญหาเรื่องความรับผิดเพ่ือความชํารุดบกพรองดังกลาว ผูเขียนเห็นดวยกับ

นักกฎหมายฝายแรก กลาวคือ ความรับผิดอันเกิดจากความชํารุดบกพรองของสินคานั้น ผูขายจะตอง

รับผิดในความเสียหายท่ีเกิดแกทรัพย รวมท้ังรับผิดในความเสียหายตอชีวิต รางกายของผูซ้ือดวย 

เนื่องจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 472 นั้น เปนการยกเวนหรือ

จํากัดหลักกฎหมายท่ัวไปของหลักผูซ้ือตองระวัง (Caveat Emptor) เม่ือผูขายมีหนาท่ีตองสงมอบ

สินคาท่ีขายใหแกผูซ้ือ ผูขายก็ตองสงมอบทรัพยสินท่ีขายโดยปราศจากความชํารุดบกพรอง หาก

ทรัพยสินท่ีผูซ้ือไดซ้ือจากผูขายมีความชํารุดบกพรอง ผูขายจําตองรับผิดตอผูซ้ือ เม่ือเกิดกรณีท่ีผูซ้ือ

หรือผูใชสินคาไดรับอันตรายจากการใชสินคานั้น 

 2) หลักความรับผิดในทางละเมิด ความรับผดิในทางละเมิดไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 420 ถึงมาตรา 452 โดยหลักท่ัวไปไดบัญญัติไวในมาตรา 420 ซ่ึงเปนความ

รับผิดท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความผิด (Liability Based On Fault) ตามทฤษฎีความผิด (Fault 

Theory) โดยมีองคประกอบในเรื่องความจงใจหรือประมาทเลินเลอท่ีทําใหเกิดความเสียหายวาตองมี

ความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทําจึงจะเปนละเมิด การดําเนินคดีแกผูประกอบ

ธุรกิจท่ีกระทําละเมิด ผูเสียหายจะตองพิสูจนความจงใจหรือความประมาทเลินเลอในการผลิตหรือ

จําหนายของผูขายหรือผูประกอบธุรกิจ และตองพิสูจนใหไดวาความเสียหายนั้นเปนผลท่ีเกิดจากการ

กระทําละเมิดของผูประกอบธุรกิจซ่ึงนับวาเปนเรื่องท่ียากจนแทบจะพิสูจนไมไดเลยในกรณีท่ีสินคา

หรือบริการนั้นมีความสลับซับซอนในแงเทคนิคการผลิตซ่ึงอยูในความรับรูและกํากับควบคุมโดยฝาย 

ผูประกอบธุรกิจ  

ดังจะเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยยังคงยึดถือหลักเสรีภาพ

ในการทําสัญญา หลักความศักดิ์สิทธิแหงเจตนา และหลักความรับผิดในทางละเมิดท่ีตองมีความผิดซ่ึง

เปนหลักกฎหมายท่ีประเทศตางๆ ยึดถือกอนท่ีจะมีการพัฒนาหลักกฎหมายเพ่ือคุมครองผูบริโภคข้ึน 

จนกระท่ังในป พ.ศ. 2540 มีการตราพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ท่ีสราง

กฎเกณฑในเรื่องขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ในป พ.ศ. 2541 มีการแกไขพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีไดแกไขบทนิยามคําวา “ผูบริโภค” ใหครอบคลุมถึงผูใชสินคาและบริการโดย

ชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทน และตอมามีการยกรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย
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ท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. ... ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความรับผิดในผลิตภัณฑ                

โดยอาจกลาวไดวาประเทศไทยไดตระหนักถึงการพัฒนากฎหมายเพ่ือการคุมครองผูบริโภคอยาง

แทจริง และยึดถือตามทฤษฎีของกฎหมายคุมครองผูบริโภคในเรื่องการไมใหความสําคัญกับความศักดิ์

สิทธิของเจตนาหรือเสรีภาพในการทําสัญญา และเรื่องทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดซ่ึงใช                       

บทสันนิษฐานความผิดเชนเดียวกับตางประเทศ กลาวคือ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไม                      

เปนธรรม พ.ศ. 2540 ไดกําหนดวาขอตกลงในสัญญาสําเร็จรูปเปนขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมและใหมี  

ผลบังคับไดเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 41

47 ซ่ึงอาจถือไดวาเปนการพัฒนาตาม

หลักกฎหมายในเรื่องการไมใหความสําคัญกับความศักด์ิสิทธิของเจตนาหรือเสรีภาพในการทําสัญญา

หรือรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. ... ท่ี

กําหนดใหผูประกอบการทุกคนตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัยไมวาจะ

เกิดข้ึนจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม 42

48 ซ่ึงเปนไปตามหลักความรับผิด

โดยเครงครัด (Strict Liability) และเปนการผลักภาระการพิสูจนตามทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด

ซ่ึงใชบทสันนิษฐานความผิด (Presumption of Fault) โดยผูบริโภคไมตองพิสูจนถึงความจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอของผูประกอบการอีกตอไป และเปนการไมคํานึงถึงหลักทฤษฎีความรับผิดเฉพาะ

คูสัญญาดวยเนื่องจากในรางพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดจํากัดวาผูเสียหายจะตองเปนผูบริโภคหรือ

คูสัญญาเทานั้น จึงมีความหมายถึงบุคคลท่ีไดรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาโดยไมจํากัดเฉพาะ

                                                           
47 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา 

“ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพหรือในสัญญาสําเร็จรูปหรือ

ในสัญญาขายฝากท่ีทําใหผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร 

เปนขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมและใหมีผลบังคับไดเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น” 

48 รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. ... 

มาตรา 5 “ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย 

และสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม” 
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คูสัญญา โดยในสวนของเนื้อหาของการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค               

พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูบริโภคไว 5 ประการ ไดแก4349 

 (1)  สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอ

เก่ียวกับสินคาหรือบริการ (right to be informed)  ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดง

ฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูล

เก่ียวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียงพอท่ีจะไมหลงผิดในการซ้ือสินคาหรือรับบริการโดยไม

เปนธรรม การไดรับขาวสารเปนการเพ่ิมพูนความรูแกผูบริโภคและทําใหผูบริโภคมีพ้ืนฐานทางขอมูล

ไวใชเพ่ือการตัดสินใจในการเลือกหาสินคาหรือบริการท่ีตองการ สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารจึงเปนการ

ชวยชดเชยขอเสียเปรียบท่ีอาจเกิดแกผูบริโภคหากผูบริโภคไมไดรับขาวสารท่ีถูกตองจากผูประกอบ

ธุรกิจ โดยการโฆษณาขอมูลเก่ียวกับท่ีพักของผูใหบริการจะตองไมโฆษณาจนทําใหนักทองเท่ียวเกิด

ความเขาใจผิดในสาระสําคัญจากการใชถอยคําพรรณาท่ีเปนเท็จ ไมตรงกับความเปนจริง หรือมีการ

บิดเบือนรายละเอียดตางๆ เชน การโฆษณาหองพักผานเว็บไซตโดยมีรูปภาพหองพักท่ีสวยงาม                          

มีขอความโฆษณาถึงบริการท่ีดี หองพักมีความสะอาดปลอดภัย อยูใกลแหลงชุมชน เม่ือนักทองเท่ียว

ไดดูภาพและอานขอความโฆษณาเหลานั้น เกิดความสนใจและมีการโอนเงินคามัดจําหรือคาจอง

หองพักใหแกผูประกอบการใหบริการหองพักรายวันไป ซ่ึงในความเปนจริงแลวหองพักมีสภาพเกา

ทรุดโทรม อยูหางไกลจากแหลงชุมชนเปนตน 

 (2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ (right to choose) ไดแก 

สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคาหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภคและปราศจากการชักจูงใจ          

อันเปนธรรม อิสระในการเลือกหาสินคาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของผูบริโภคในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม           

ท่ียึดการแขงขันเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพของสินคา หากผูบริโภคขาดอิสระในการเลือกสินคา

ยอมแสดงใหเห็นถึงความบกพรองท่ีไมเปนไปตามระบบนี้ สําหรับนักทองเท่ียวนั้นยอมมีอิสระในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการหองพักรายวันไดตามความตองของตนเอง ดวยความสมัครใจ โดยไมถูก

หลอกลวง ทําใหเขาใจผิดโดยเหตุอันไมเปนธรรม 

                                                           
49 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 
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 (3)  สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ (right to safety) 

ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับสินคาหรือบริการท่ีปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแก            

การใชไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวัง

ตามสภาพของสินคาหรือบริการนั้นแลว ความปลอดภัยแตเดิมพิจารณาจากสินคากายภาพเปนหลัก 

แตการคุมครองผูบริโภคในปจจุบันยอมรวมถึงความไมบกพรองของสินคาหรือบริการตางๆ ดวย 

ดังนั้น หลักในปจจุบันคือสินคาและบริการตองจัดใหมีข้ึนโดยไมมีความบกพรอง (defective) โดยตอง

มีมาตรฐานเพียงพอแกการใชงานหรือใหบริการ สิทธิในขอนี้ปจจุบันอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สิทธิใน

สินคาหรือบริการท่ีไดมาตรฐาน (right to standard goods or services)50  สําหรับการใชบริการ

หองพักรายวันของนักทองเท่ียวนั้น ยอมจะตองไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการหองพักรายวัน

จากผูประกอบการตั้งแตวันแรกท่ีเขาพักจนกระท่ังสิ้นสุดการใชบริการ 

 (4)  สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา (right to fair contract) ไดแก

สิทธิท่ีจะไดรับขอสัญญาโดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ พระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 มิไดบัญญัติรับรองสิทธินี้ แตไดเพ่ิมเติมข้ึนในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ดวยเหตุผลท่ีวามีผูบริโภคจํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการ

ทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากข้ึน จึงควรกําหนดสิทธิของผูบริโภคท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการ

ทําสัญญาไวโดยเฉพาะอีกประการหนึ่ง เม่ือนักทองเท่ียวไดทําสัญญาเชาหองพักจากผูประกอบการแลว 

ขอตกลงยอมผูกพันคูสัญญาท้ังสองฝาย ฝายผูประกอบการจะยกเลิกการใหเชาหองพักโดยพลการ

ไมได 

 (5)  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (right to be heard) 

ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองและชดใชคาเสียหายเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ถาสินคาหรือ

บริการใดกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค ผูบริโภคตองมีหนทางไดรับการเยียวยาความเสียหายนั้น 

จึงจะเปนการคุมครองผูบริโภคท่ีสมบูรณ การเยียวยาเปนเรื่องปกติในทางกฎหมาย แตในความเปน

จริงผูบริโภคอยูในฐานะเสียเปรียบหลายประการ กฎหมายในสวนนี้จึงตองพัฒนาโดยเพ่ือใหผูบริโภค

                                                           
50 ชัยวัฒน วงศวัฒนศาสนต, กฎหมายคุมครองผูบริโภค, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 

2543) , หนา 20 
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ไดรับความเปนธรรม กรณีท่ีผูประกอบธุรกิจใหเชาหองพักรายวันประมาทเลินเลิ่อจนเปนเหตุให

นักทองเท่ียวไดรับอันตายแกรางกาย จิตใจ หรือตอทรัพยสินแลว นักทองเท่ียวยอมมีสิทธิเรียกรอง

คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากผูประกอบธุรกิจอันเกิดข้ึนเพราะเหตุแหงการละเมิดนั้น  

สรุปวา คําวา “ผูบริโภค” นั้น มีความหมายท่ีกวาง โดยหมายความรวมถึงผูเชา              

ผูไดรับบริการหรือผูใชบริการ จากผูประกอบธุรกิจโดยมีการจายคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชน

อยางอ่ืน ซ่ึงผูใชบริการหองพักรายวันถือเปนผูเชา ผูรับบริการหรือผูใชบริการ โดยจายเงินหรือ

ผลประโยชนตอบแทนการเชาพักอาศัย ซ่ึงถือเปนผูบริโภคตามกฎหมายของมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายไดรับ

รองสิทธิของผูบริโภคไว 5 ประการดังกลาวขางตน แมบทบัญญัติแหงกฎหมายจะไดบัญญัติจะได

บัญญัติถึงสิทธิเพ่ือใหความคุมครองผูบริโภคไว แตในปจจุบันผูใชบริการหองพักรายวันยังถูกเอารัดเอา

เปรียบจากผูประกอบการในรูปแบบตางๆ เชน การโฆษณาบรรยายถึงขอมูลหองพักผานเว็บไซตซ่ึงใช

ถอยคําพรรณนาท่ีเปนเท็จ ไมตรงกับความเปนจริงอันเปนการละเมิดสิทธิของนักทองเท่ียวตาม

กฎหมาย จนทําใหนักทองเท่ียวหลงเชื่อตามคําพรรณนานั้น โดยไมสามารถรูถึงขอเท็จจริง หลงเชื่อ

โอนเงินเพ่ือเปนคามัดจําหรือคาตอบแทนการใชบริการและเม่ือเขาพักจึงทราบถึงการโฆษณาหองพักท่ี

ไมตรงกับความเปนจริง ท้ังไมมีหนวยงานในการตรวจสอบการกระทําอันฝาฝนตอกฎหมาย รวมท้ังไม

มีหนวยงานท่ีจะรับเรื่องราวรองเรียน ประกอบกับนักทองเท่ียวเพียงตองการเดินทางมาทองเท่ียว

พักผอนเทานั้น การฟองรองเพ่ือดําเนินคดีเรียกรองคาเสียหายหรือเรียกเงินมัดจําคืนเปนเรื่องยุงยาก

เสียเวลาและคาใชจาย ซ่ึงอาจไมคุมคาเพราะพักอาศัยในประเทศไทยเพียงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น 

2.7 สิทธิหนาท่ีและความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

       สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพง                 

และพาณิชยเปนบทบัญญัติในเรื่องวิธีการเฉพาะสําหรับเจาสํานักโรงแรมอันเปนบทบัญญัติในลักษณะ

เดียวกับการฝากทรัพย แตก็ไมใชเปนเรื่องการฝากทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 657 เพราะลักษณะพิเศษแตกตางออกมาจากเรื่องฝากทรัพยธรรมดา45

51 เพียงแตผูรางประมวล

                                                           
51 ไผทชิต เอกจริยกร , คําอธิบาย ยืม ฝากทรัพย , พิมพครั้งท่ี 10 , กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน, 2552 หนา 247 
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กฎหมายแพงและพาณิชยคงมีความเห็นวามีสวนคลายคลึงกันบางจึงไมไดแยกออกไปเปนการเฉพาะ 

เพราะเม่ือพิจารณาดูตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว เปนการกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีซ่ึงมีอยูตอกัน

ระหวางเจาสํานักโรงแรมฝายหนึ่งและคนเดินทางหรือแขกอาศัยอีกฝายหนึ่งอันเก่ียวกับเรื่องทรัพยสิน

ซ่ึงคนเดินทางหรือแขกอาศัยพาเอาทรัพยสินเขามาในโรงแรม ผูรางกฎหมายจึงนาจะเห็นวาการท่ี                 

คนเดินทางหรือเขกอาศัยพาทรัพยสินเขามาภายในโรงแรมนั้น มีลักษณะเดียวกับการฝากทรัพย คือ 

ฝากตอเจาสํานักโรงแรม ดังนี้ จึงไดนํามาบัญญัติไวในลักษณะฝากทรัพย 4 652 เพราะมีท้ังการท่ีรับฝาก

ทรัพยท่ีพามาโดยตรงและโดยปริยาย กฎหมายจึงกําหนดวิธีการและความรับผิดเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง 

  ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร มีความเห็นในเรื่องนี้วา จริงอยูอาจมีขอคัดคานไดวา การนํา

ทรัพยสินเขามาในโรงแรมนั้น ดูออกจะไกลกับการสงมอบอยางในสัญญาฝากทรัพยธรรมดา แตเห็นวา 

กฎหมายไดบัญญัติความเรื่องนี้เปนหมวดหนึ่งในลักษณะฝากทรัพย ขอความดังกลาวก็นาจะยุติลง 

  นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักกฎหมายทานอ่ืนวา 4 7

53 เม่ือคนเดินทางหรือแขก

อาศัยไดตกลงทําสัญญาพักอาศัยในโรงแรม โฮเต็ลหรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเชนวานั้น เจาสํานักโรงแรม

และคนเดินทางหรือแขกอาศัยยอมมีสิทธิและหนาท่ีตอกันเก่ียวกับเรื่องทรัพยสินท่ีคนเดินทางหรือ

แขกอาศัยไดพามาหรือเอามาไวในโรงแรม โฮเต็ลหรือสถานท่ีทํานองเชนวานั้น โดยเจาสํานักโรงแรมมี

หนาท่ีใหความปลอดภัยแกทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย ท้ังนี้ เนื่องจากวาการท่ีคนเดินทาง

หรือแขกอาศัยมาพักนั้น เจาสํานักโรงแรมไดประโยชนตอบแทนเปนสินคาง คือ คาท่ีพัก จึงมีหนาท่ี             

ใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน ซ่ึงคนเดินทางหรือแขกอาศัยนําเขามาในโรงแรมหรือท่ีพักนั้น                   

ไมใหสูญหายหรือบุบสลายโดยถือวาการเก็บทรัพยสินไวในหองพักเทากับเปนการสงมอบทรัพยสินนั้น

ฝากไวกับเจาสํานักโรงแรมโดยปริยายแลว 

                                                           
52 จิ๊ด เศรษฐบุตร , ความรูเบื้องตนแหงกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืมฝากทรัพย ,

แกไขเพ่ิมเติมโดย จิตติ ติงศภัทิย,สุธี ศุภนิตย , พิมพครั้งท่ี 3 กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและ

เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2531 หนา 141 

53 สุปน พูลพัฒน , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืม ฝากทรัพย เก็บ

ของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันตอ , พิมพครั้งท่ี 3 , กรุงเทพมหานคร  : 

เนติบัณฑิตยสภา , 2532 หนา 123 
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  สําหรับเจาสํานักโรงแรมนั้น 48

54 กฎหมายกําหนดมาตรฐานไวเปนพิเศษในฐานะท่ีตน

มีหนาท่ีใหบริการตอประชาชนซ่ึงมาเปนแขกอาศัยในสถานท่ีของตน มิใชเปนการใหเชาแตสถานท่ี

อยางเดียวเทานั้น ดังในเรื่องเชาทรัพย โดยเม่ือเจาสํานักโรงแรมไดเสนอท่ีจะใหบริการแกผูเดินทาง

เจาสํานักโรงแรมก็มีหนาท่ีหลายประการ เชน การจัดหาหองท่ีสงบใหแกผูเดินทางไดพักตามท่ีผูเดินทาง

ไดจองไว รับประกันความปลอดภัยแกบุคคล โดยเจาสํานักโรงแรมมีหนี้ในผลสําเร็จและขอบเขตความ

รับผิดของเจาสํานักโรงแรมนั้นจะข้ึนเม่ือมีสัญญาพักอาศัยในโรงแรมเกิดข้ึนกอน  

ในปจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจใหบริการหองพักหลายประเภท แตมีเพียงบาง

ประเภทเทานั้นท่ีมีกฎหมายควบคุม เชน โรงแรม อยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. 2547 หอพักอยูภายในการควบคุมของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โฮมสเตยอยูภายใต

การควบคุมของของประกาศกรมการทองเท่ียว เรื่อง กําหนดมาตรฐานบริการทองเท่ียวมาตรฐาน

โฮมสเตยไทย พ.ศ. 2554  ซ่ึงในความเปนจริงแลวยังมีธุรกิจใหบริการหองพักรายวันท่ียังไมมีการให

คําจํากัดความใดๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไมมีความชัดเจนในธุรกิจประเภทนี้และยังไมพบวา              

มีกฎหมายฉบับใดท่ีไดใหความหมายท่ีชัดเจน เชนกรณีหองพักท่ีไมไดจดทะเบียนเปนโรงแรม                  

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  แตเปดใหนักทองเท่ียวเขาพักในทางธุรกิจเพ่ือแสวงหากําไร 

ซ่ึงในประเทศไทยมีการฟองรองดําเนินคดีกรณีการนําหองชุดหรือคอนโดมิเนียมออกใหเชารายวัน       

หรือออกใหเชาในระยะสั้น ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนการประกอบธุรกิจท่ีเขาขายการประกอบธุรกิจโรงแรม 

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  โดยเจาของหองชุด “วันเวลา เขาเตา” นําหองชุดออกใหเชา

รายวันและรายสัปดาห ซ่ึงเปนคอนโดหรูบนพ้ืนท่ี 20 ไร ตั้งอยูในซอยหัวหิน 101 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกลาว

ไดรับหนังสือจากท่ีวาการอําเภอหัวหินกรณีมีเรื่องรองเรียนการปลอยหองในคอนโดดังกลาวออก              

ใหเชารายวันหรือรายสัปดาหซ่ึงเปนการกระทําท่ีฝาฝนตอพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547                   

เม่ือตรวจสอบพบวามีหองชุดท่ีกระทําความผิด จํานวน 3 หอง ท่ีกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ

                                                           
54 ไผทชิต เอกจริยกร , คําอธิบาย ยืม ฝากทรัพย , พิมพครั้งท่ี 10 , กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน ,2552 หนา 249 
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ดังกลาว จึงไดมีการยื่นฟองคดีตอศาลจังหวัดหัวหิน ซ่ึงศาลจังหวัดหัวหินไดมีคําพิพากษาแลว 2 คดี 

สวนคดีท่ี 3 อยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอําเภอหัวหิน   

  โดยท่ีศาลจังหวัดหัวหินไดมีคําพิพากษาในคดีแรก เปนคดีหมายเลขแดงท่ี 59/2561 

พิพากษาเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2561 ใหจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

มาตรา 4 ,  15 , 59 ลงโทษปรับ 5,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท เปนเวลา 20 วัน 

รวมเปนเงิน 10,000 บาท และคดีท่ีสองเปนคดีหมายเลขแดงท่ี 106/2561 พิพากษาเม่ือวันท่ี 16 

มกราคม 2561 ใหจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 , 15 , 59 

ลงโทษปรับ 5,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท เปนเวลา 81 วัน รวมเปนเงิน 8,100 

บาท นอกจากนี้ศาลจังหวัดเพชรบุรีไดมีคําพิพากษาในคดีลักษณะดังกลาวเชนกัน คือ คดีหมายเลข

แดงท่ี 782/2561 ซ่ึงพิพากษาเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2561 ใหจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 เนื่องจากจําเลยนําหองชุดเลขท่ี 10 อาคารชุดบานแสนงาม ตั้งอยูท่ี ตําบลชะอํา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ออกใหบริการเชาพักรายวัน โดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพ่ือให

บริการพักชั่วคราวแกนักนักทองเท่ียวหรือคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนโดยมีคาตอบแทน โดยจําเลยไมได

รับอนุญาตจากนายทะเบียนและไมไดรับการยกเวนใดๆ ตามกฎหมายท่ีจะนําหองออกใหเชารายวัน 

ซ่ึงศาลจังหวัดเพชรบุรีพิพากษาใหจําเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 

15 , 59 คงปรับ 10,000 บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทา

โทษ ลดโทษใหก่ึงหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 5,000 บาท และปรับรายวัน

อีกวันละ 500 บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังคงกระทําการฝาฝน 

  จากคําพิพากษาของศาลจังหวัดหัวหินและศาลจังหวัดเพชรบุรีดังกลาวขางตนจะ

เห็นไดวา บุคคลผูซ่ึงนําหองพักออกใหเชาเปนรายวันหรือรายสัปดาหก็ตาม โดยมีวัตถุประสงคในทาง

ธุรกิจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เพราะถือเปนการประกอบธุรกิจท่ีเขาขาย

ธุรกิจโรงแรม ซ่ึงบุคคลผูนําหองพักออกใหเชารายหรือรายสัปดาหนั้นไมมีใบอนุญาตและไมไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายท่ีตองระวางโทษท้ังจําและปรับ 

  สําหรับกฎหมายเพ่ือใหความคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภคท่ีใชบริการ

หองพักรายวันกรณีเกิดความเสียหายอันเกิดแกผูเขาพักหรือผูเชาหองพักรายวัน ปจจุบันยังไมมี
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กฎหมายใดกําหนดความรับผิดไวโดยเฉพาะสําหรับการใหบริการหองพักรายวันดังกลาวไว ไมวาจะ

เปนความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทํา

ลูกจางหรือแมแตความเสียหายอันเกิดจากสัตวเลี้ยงของผูใหบริการ หรือแมแตความเสียหายอันเกิด

จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของผูใหบริการ หากเกิดกรณีดังกลาวจะตองนําหลักตามบัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในลักษณะละเมิดซ่ึงเปนหลักกฎหมายท่ัวไปมาใชบังคับ นอกจากนี้

แลวหากสถานท่ีหรือหองพักท่ีใหบริการมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายแกผูเขาพัก ไมวาจะเปนกรณีท่ี 

ผูพักหรือผูเชาหองพักจะสามารถรับรูถึงอันตรายเหลานั้นหรือไมก็ตาม และไมวาจะเปนกรณีท่ี                     

ผูใหบริการสามารถรับรูถึงอันตรายเหลานั้นหรือไม หากรูถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือมีโอกาสท่ีจะ

เกิดข้ึนผูใหบริการยอมมีหนาท่ีตองแจงเตือนใหผูพักหรือผูเชาทราบดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม เชน ติดปาย

คําเตือน หากผูใหบริการละเลยไมดําเนินการแจงเตือนใหผูเขาพักหรือผูเชาทราบถึงอันตรายท่ีจะ

เกิดข้ึน จนเปนเหตุใหผูเขาพักหรือผูเชาไดรับอันตรายหรือความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย หรือ

ทรัพยสินตางๆ ซ่ึงเปนการกระทําละเมิดแกผูพักหรือแกผูเชาแลว การชดใชหรือเยียวยาความเสียหาย

จะตองนําหลักตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ 

 



 
 

บทท่ี 3 

มาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองนักทองเท่ียวและการควบคุมกํากับธุรกิจ                         

ใหเชาพ้ืนท่ีรายวัน 

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและควบคุมกํากับธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ีรายวัน

ของไทยและตางประเทศ ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 

3.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเท่ียว 

 3.1.1 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดวิธีการเยียวยาแกไขกรณีท่ี

สิทธิของผูบริโภคท่ีถูกละเมิดไวท้ังในสวนของการแกไขโดยใชอํานาจฝายบริหาร อันไดแก การใช

อํานาจของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรืออํานาจของคณะกรรการเฉพาะเรื่อง โดยกําหนดใหมี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําหนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคท่ีไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค หรือติดตามสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจซ่ึงกระทําการอันมีลักษณะเปนการ

ละเมิดสิทธิของผูบริงโภค นอกจากนี้แลวยังมีขอกําหนดในเรื่องการดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ

ของผูบริโภคไวเปนพิเศษ ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการดําเนินคดีแพง คดีอาญาท่ัวไป ซ่ึงบุคคลท่ี

จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ ไดแก ผูบริโภค โดยมีความหมายเฉพาะตามบทนิยามวา 

“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือ

การชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือ         

ผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 

  ดังนั้น ความหมายของคําวาผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค                  

พ.ศ. 2522 จึงแตกตางไปจากความหมายโดยท่ัวไปท่ีสื่อความหมายถึงการบริโภคอาหาร น้ํา หรือ                  

ยารักษาโรค และตางจากกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคฉบับอ่ืนๆ ซ่ึงรวมกันจนปจจุบันนี ้                  

มีมากกวา 50 ฉบับ อยางไรก็ดีการพิจารณาวาบุคคลใดท่ีจะไดรับการคุมครองในฐานผูบริโภค                   

ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคตองพิจารณาถอยคําอ่ืนๆ ประกอบดวย โดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภคกําหนดความหมายท่ีกวางกวาความหมายท่ีเปนท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไป ดังนี้  
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  “ซ้ือ” หมายความรวมถึง เชา เชาซ้ือ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให

คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

  “ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซ้ือ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ โดย

เรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือการ

ดังกลาวดวย 

  “สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีผลิตหรือมีไวเพ่ือขาย 

  “บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงานการใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือให

ประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน แตไม

รวมถึงการจางงานตามกฎหมายแรงงาน 

  “ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพ และ

หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ 

  เม่ือพิจารณาจากคํานิยามขางตนประกอบกัน บุคคลท่ีกฎหมายคุมครองในฐานะ

ผูบริโภคมิไดมีความหมายเฉพาะผูซ้ือเทานั้น แตรวมไปถึงผูใหคาตอบแทนเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการ

ในเรื่องอ่ืนๆ เชน เชา เชาซ้ือ จางทําของ เปนตน และรวมถึงผูถูกเสนอหรือถูกชักชวนใหซ้ือสินคาหรือ

บริการจากผูประกอบธุรกิจและผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปน 

ผูเสียคาตอบแทนดวย 

  การกําหนดใหผูบริโภคหมายความรวมถึงผู ใชสินคาหรือผู ไดรับบริการจาก                         

ผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนนี้ เปนการขยายความคุมครองใหครอบคลุมไป

ถึงผูท่ีบริโภคสินคาหรือบริการโดยตรงหรือท่ีเรียกวาผูบริโภคคนลาสุด (Ultimate Consumer) หรือ

ผูบริโภคในความเปนจริง ซ่ึงจากเดิมผูบริโภคจะหมายความเฉพาะผู ซ้ือสินคาหรือบริการ                       

จากผูประกอบธุรกิจโดยตรงเทานั้น หรือมิฉะนั้นก็ตองเปนผูไดรับการเสนอหรือชักชวนจาก                        
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ผูประกอบธุกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือบริการ 0

55 อันเปนไปตามหลักความรับผิดท่ีตองอาศัยความผูกพัน

ตามสัญญา (Privity of Contract) ผูเสียหายท่ีแทจริงจึงไมสามารถใชสิทธิในฐานะเปนผูบริโภคตาม

คํานิยามเดิมได การแกไขถอยคําดังกลาวนี้ถือเปนการพัฒกฎหมายคุมครองผูบริโภคใหทัดเทียมกับ

กฎหมายประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากท้ังในประเทศท่ีมีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอวและซีวิลลอวตางก็

ยอมรับสิทธิของผูบริโภคคนลาสุดวาผูผลิตหรือผูขายปลีกมีหนาท่ีรับผิดชอบตอผูบริโภคคนลาสุด 

เพราะผูผลิตเปนผูท่ีเก่ียวของกับการผลิตภัณฑโดยตรง เม่ือผลิตภัณฑนั้นตกไปอยูในมือของผูซ้ือและ

เกิดอันตรายข้ึน การไมมีนิติสัมพันธกับผูซ้ือไมใชเหตุผลท่ีจะแกตัวใหผูผลิตหลุดพนจากการละเมิดตอ

ผูบริโภคคนลาสุดซ่ึงไดรับอันตรายท่ีเปนผลจากพฤติกรรมของผูผลิต โดยผูบริโภคคนลาสุดสามารถ

ฟองเรียกคาเสียหายจากผูผลิตและผูขายปลีกได156 

  การเปนผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไมจํากัดวาบุคคลธรรมเทานั้นท่ีจะเปน

ผูบริโภคได นิติบุคคลท่ีมีการบริโภคสินคาหรือบริการตางๆ ก็เปนผูบริโภคไดเชนกัน ซ่ึงเรื่องนี้เปนท่ี

ถกเถียงกันพอสมควรจากรางเดิมของพระราชบัญญัติคุมครองเฉพาะบุคคลธรรมแตละบุคคล 

(Individual) เทานั้น โดยในบทนิยามคําวา “ผูบริโภค” ใชคําวา คือ บุคคลธรรมดาซ่ึงซ้ือ เชา เชาซ้ือ 

หรือไดมาซ่ึงสินคา หรือไดรับบริการท่ีจัดหามาหรือทําข้ึนโดยผูประกอบธุรกิจโดยมีการจาย

คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนและใหหมายความรวมถึงผูไดรับการเสนอหรือชักชวน

จากผูประกอบธุรกิจใหซ้ือ เชา เชาซ้ือ หรือไดมาซ่ึงสินคาหรือไดรับบริการโดยมีการจายคาตอบแทน

ดวย แตเม่ือแปรบัญญัติในรัฐสภาแลวปรากฏออกมาเปนตัวพระราชบัญญัติใชคําวา ผูบริโภค 

                                                           
55 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 (เดิม) “ผูบริโภค” หมายความถึง 

ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หมายความรวมถึง ผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวน

จากผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ 

56 คดี Henningsen V. BloomField Motors, Inc., 161 A.2D 69 (N.J. 1960) หรือคดี 

Baker V, Ford Motor Co., 12 p.2f 409 (wash.1932) 
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หมายความวา “ผูซ้ือหรือไดรับบริการ” ซ่ึงอาจแปลความไดกวาง คือ รวมตลอดถึงนิติบุคคลท่ีมีการ

บริโภคสินคาหรือบริการตางๆ ท่ีอาจบริโภคไดดวย 2

57 

  กรณีท่ีผูผลิตซ้ืออุปกรณบางชิ้นเพ่ือนําไปประกอบเปนผลิตภัณฑออกขายหรือเพ่ือ

การทํางานภายในของตน หรือกรณีซ้ือมาเพ่ือขายตอ จะถือวาเปนผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้

หรือไม หากแปลความตามตัวอักษรแลวจะเห็นไดวา กฎหมายกําหนดให หมายถึง ผู ซ้ือ หรือ

ผูรับบริการโดยใหคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน หรือผูซ้ือหรือรับบริการโดยไดรับการ

เสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ ดังนั้น กรณีผูผลิตซ้ืออุปกรณบางชิ้นมาประกอบเปนวัตถุชิ้น

ใหมเพ่ือจําหนาย นาจะเปนผูบริโภคตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้ได สวนกรณีซ้ือมาเพ่ือขายตอ 

ถาพิจารณาตามบทนิยามของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคแลว ไมอยูในฐานะเปนผูซ้ือท่ีจะเปน

ผูบริโภคได เนื่องจากเปนกรณีท่ีอยูในความหมายของผูประกอบธุรกิจแลว อยางไรก็ดี นักกฎหมาย

ไทยบางทานเห็นวากรณีผูซ้ือซ้ือสินคาหรือบริการใดๆ โดยมุงหมายจะใชบริโภคอยางการบริโภคท่ัวไป 

มิไดมุงหมายเพ่ือขายสินคาหรือบริการนั้นตอไปอีกทอดหนึ่ง เชน ซ้ือชิ้นสวนมาประกอบเปนสินคา

ชนิดใหมเพ่ือจําหนายหรือซ้ือเครื่องปรุงมาผลิตอาหารสําเร็จรูปขาย การซ้ือนั้นเปนการซ้ือภายใต

ความหมายของการบริโภคและนาจะอยูในฐานผูบริโภคได 3

58 

  การกําหนดวาใครคือผูบริโภคนี้ เปนเรื่องท่ีถกเถียงกันในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีกฎหมาย

คุมครองผูบริโภคเชนกัน ข้ึนอยูกับความมุงหมายในการใหความคุมครองแคบหรือกวางเพียงใด และ

ระบบการเยียวยาชดใชของแตละประเทศ ตัวอยางเชน กฎหมาย Trade Practices Act 1974 

Section 4 (3) ของประเทศออสเตรเลีย นิยามคําวาผูบริโภค หมายความถึง บุคคลซ่ึงไดมาซ่ึงสินคา 

ถาสินคานั้นเปนสินคาท่ีใชเพ่ือการบริโภคของบุคคลตามปกติและบุคคลนั้นจะตองมิใชผูไดมาซ่ึงสินคา

หรือครอบครองสินคานั้นไวเพ่ือวัตถุประสงคในการขายตอ และบุคคลซ่ึงไดรับบริการ หากบริการ

ดังกลาวเปนการบริการท่ีมีไวเพ่ือการบริโภคของบุคคลตามปกติและบุคคลนั้นจะตองมิใชผูไดรับการ

                                                           
57 สุษม ศุภนิตย , คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค , พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540) หนา 147 

58 เพ่ิงอาง 
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บริการหรือมีไวเพ่ือวัตถุประสงคของการประกอบวิชาชีพ ประกอบธุรกิจ การคา หรือเพ่ือประโยชน

จากสาธารณชน4

59 

  กลาวโดยสรุปไดวา ผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 คือ 

บุคคลท่ัวไปท่ีซ้ือสินคาหรือบริการใดๆ จากผูประกอบธุรกิจหรือใชสินคาหรือบริการใดๆ โดยชอบ 

รวมถึงผูไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือบริการและผูประกอบ

ธุรกิจท่ีซ้ือสินคามาใชสวนตัวโดยมิไดนํามาขายตอหรือมิไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ถือเปนผูบริโภค

สินคานั้นๆ ได 

 

3.1.2  พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

  พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีมี

ความสําคัญอยางมากตอการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทย ซ่ึงนํามาสูการสราง

รายไดใหแกประเทศอยางมหาศาล โดยมีวัตถุประสงคใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมถึง

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดมีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานการทองเท่ียวไปสูระดับสากล 

และมีมาตรการทางกฎหมาย สําหรับคุมครองนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย           

                                                           
59 The Trade Practices Act, 1974,Section 4(3) “ For the Purpose of this Act, 

Unless the contrary intention appears 

(a) a person who acquires goods shall be taken to be a consumer of the 

goods if the goods are of a kind ordinarily acquired for private use or consumption 

and the person does not acquire the goods or hold himself out as acquiring the 

goods for the purposes of re-supply; and 

(b) a person who acquires services shall be taken to be a consumer of the 

services if the services are of a kind ordinarily acquired for private use or 

consumption and the person does not acquire the services for the purposes of, a 

profession, business, trade or for a public purpose” 
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มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการใหบริการทองเท่ียวหรือถูกหลอกลวงดวยเหตุอันไม              

เปนธรรมแกนักทองเท่ียว 

 1) ความหมายของคําวา “นักทองเท่ียว” 

  ความหมายของคําวา “นักทองเท่ียว” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากทองถ่ินอันเปนถ่ินท่ีอยูโดยปกติ

ของตนไปยังทองถ่ินอ่ืนเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจและดวยวัตถุประสงคท่ีมิใชเพ่ือการ

ประกอบอาชีพหรือหารายได 

  สวนคําวา “นักทองเท่ียว” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางมาจากทองถ่ินอันเปนท่ีอยูโดยปรกติของตนเองไปยังทองท่ีอ่ืนเปนการ

ชั่วคราวดวยความสมัครใจและดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได 5

60 

  จากคํานิยามดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา “นักทองเท่ียว” หมายถึง ผูท่ีเดินทางไป

อยูในสถานท่ีอันมิใชท่ีพํานกัถาวรของตนเอง ซ่ึงเปนการเดินทางไปเปนการชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ 

ดวยความสมัครใจ ดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีมิใชเพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได 

 2) หนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล 

  (1) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ถูกจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 6 มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยกําหนดใชชื่อยอวา ททท. 

และกําหนดชื่อภาษาอังกฤษวา Tourism Authority of Thailand หรือ TAT ซ่ึงมีสํานักงานอยูใน

กรุงเทพมหานครและจัดตั้งสํานักงานสาขาในจังหวัดอ่ืนดวย ตามมาตรา 7 และบัญญัติถึงวัตถุประสงค

ของ ททท. ไวในมาตรา 8 ดังนี ้

  ก. สงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองเท่ียว ตลอดจนการประกอบอาชีพ

ของคนไทยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว  

                                                           
60 ราชบัณฑิตยสถาน.(2554). นักทองเท่ียว. สืบคน 12 พฤษภาคม 2562, จาก 

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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ข. เผยแพรประเทศไทยในดานความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ประวัติศาสตร ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอยางอ่ืน      

อันจะเปนการชักจูงใหมีการเดินทางทองเท่ียว  

ค. อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว  

ง. สงเสริมความเขาใจอันดีและความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชนและระหวาง

ประเทศโดยอาศัยการทองเท่ียว  

จ. ริเริ่มใหมีการพัฒนาการทองเท่ียว และเพ่ือพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว 6

61 

  (2) กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มีหนาท่ีโดยตรงในการดูแลและใหความคุมครองนักทองเท่ียว รวมท้ังมีภาระหนาท่ีในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับนักทองเท่ียวและใหความชวยเหลือ 

อํานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม

การทองเท่ียว รวมถึงธุรกิจการใหบริการหองพักดวย7

62 

  (3) ศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวหรือ ศช.ทท. เปนหนวยงานท่ีกอตั้งข้ึนจากความ

รวมมือของสํานักงานตํารวจแหงชาติและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) โดยจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 

2 มิถุนายน 2525 มีบทบาทหนาท่ีในการบริการอํานวยความสะดวกดานการรับแจงเรื่องรองเรียนใน

ปญหาความเดือดรอนตางๆ ของนักทองเท่ียว โดยการดําเนินงานของศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวมี

ลักษณะเปนการรวมมือและประสานงานกันระหวางตํารวจทองเท่ียวเจาของพ้ืนท่ี หากเปนมีเรื่องราว

รองทุกขท่ีไมสําคัญเรงดวนศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวจะรับเรื่องราวรองทุกขและดําเนินการสอบสวน

ในเบื้องตนกอนท่ีจะสงเรื่องใหสถานีตํารวจนครบาลเจาของพ้ืนท่ีดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

                                                           
61 พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 8 

62 “องคการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว” ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว หนา 12 
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ซ่ึงเปนการแบงเบาภาระของเจาพนักงานตํารวจเจาของพ้ืนท่ีและชวยใหนักทองเท่ียวไดรับการ

ชวยเหลือท่ีรวดเร็วและทันทวงทีมากยิ่งข้ึน8

63 

 

  สรุปพระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีได

บัญญัติถึงความหมายของนักทองเท่ียวและหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล สงเสริมอํานวยการ

ทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว อีกท้ังไดบัญญัติเก่ียวกับศูนยใหความชวยเหลือนักทองเท่ียว

ในการบริการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ รวมถึงการรับแจงเรื่องรองเรียนเพ่ือใหความคุมครอง

นักทองเท่ียวไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ 

3.1.3  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 1) ความหมายของคําวา “อาคาร” 

  คําวา “อาคาร” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได

บัญญัติใหหมายถึง ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ สํานักงาน และสิ่งท่ีสรางข้ันอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจ             

เขาอยูหรือเขาใชสอยได และใหหมายความรวมถึง สะพาน ทาง หรือทอระบายน้ํา ทาน้ํา ทาจอดเรือ 

กําแพงรั้วหรือประตูท่ีสรางข้ึนติดตอหรือใกลเคียงกับท่ีสาธารณะหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนใหบุคคลท่ัวไปใช

สอยและพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ และให

หมายความรวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย 

  สวนคําวา “อาคาร” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

หมายถึง เรือน โรง สิ่งกอสรางท่ีมีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา 

สํานักงาน และสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึงสิ่ง

ท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด9

64 

                                                           
63 เพ่ิงอาง 

64 ราชบัณฑิตยสถาน.(2554). นักทองเท่ียว. สืบคน 12 พฤษภาคม 2562, จาก 

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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  ดังนั้น อาจกลาวไดวาความหมายของคําวา “อาคาร” มีขอบเขตการบังคับใชท่ีกวาง

และตามความหมายท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท่ีใชในการควบคุมธุรกิจ

ท่ีพักทุกประเภท ท้ังท่ีมีสถานะเปนโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และหองพัก

ประเภทอ่ืนท่ีไมไดอยูภายใตการกํากับ ดูแล และควบคุม ของพระราชบัญญัติดังกลาว รวมถึง

กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 เพราะลักษณะ

ของสถานท่ีพักแรมทุกประเภท อันไดแก โรงแรม โอมสเตย รีสอรท เรือนแพ เกสตเฮาส และรวมถึง

หองพักรายวันดวย เพราะผูใหบริการใหเชาหองพักรายวันไดนําตึกแถว อาคารพาณิชย หรือบานพัก

อาศัยของตนเองซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาวลวนอยูในความหมายของคําวาอาคารตามมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท้ังสิ้น โดยมีการดัดแปลงแบงออกเปนหองเพ่ือใหบริการ

เชาพักรายวัน มุงหวังรายได แสวงหากําไรในเชิงธุรกิจจากนักทองเท่ียวท่ีตองการใชบริการหองพักราย

วันท่ีมีราคาถูกกวาการใชบริการหองพักในโรงแรมเพ่ือประหยัดคาใชจายตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในระหวาง

ท่ีเดินทางทองเท่ียว 

3.2 พระราชบัญญัติโรงแรมเพ่ือการควบคุมธุรกิจใหเชารายวันของไทย 

 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงท้ังภายในประเทศและตางประเทศนั้น ไดสงผลกระทบตอ

ผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินโดยเฉพาะในประเภทเงินฝากท่ีไดรับดอกเบี้ยในอัตราท่ีคอนขางตํ่า

อยางตอเนื่อง จึงเปนสาเหตุทําใหนักลงทุนตองแสวงหาชองทางการลงทุนประเภทอ่ืนเพ่ิมข้ึน เพ่ือให

ไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวา เชน การลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือเก็งกําไรซ่ึงใหอัตราผลตอบแทนท่ี

คอนขางดี ไมวาจะเปนจากการปลอยใหเชาหรือกําไรจากสวนตางของราคาของอสังหาริมทรัพยจาก

วันท่ีซ้ือจนถึงวันท่ีขาย เปนตน แตดวยสภาพการแขงขันในตลาดปจจุบันซ่ึงมีจํานวนอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการปลอยใหเชารายเดือนมีผลตอบแทนท่ีลดนอยลง ซ่ึงเปนผลใหนักลงทุนอสังหาริมทรัพยจําตอง

แสวงหาชองทางในการประกอบธุรกิจท่ีสรางผลตอบแทนท่ีลดนอยลง ซ่ึงเปนผลใหนักลงทุน

อสังหาริมทรัพยจําตองแสวงหาชองทางในการประกอบธุรกิจท่ีสรางผลตอบแทนท่ีดีกวานั่นคือ                

การประกอบธุรกิจท่ีพักรายวันในหลายรูปแบบท่ีมีชื่อเรียกแตกตางกัน ซ่ึงนับวันจะมีจํานวนมากข้ึน

เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจการทองเท่ียว อาทิ รีสอรท (Resort) หรือโมเต็ล (Motel) 

หรือเกสตเฮาส (Guest house) หรือโฮมสเตย (Home stay) จึงเกิดประเด็นขอกฎหมายท่ีนาสนใจวา 
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การประกอบธุรกิจท่ีพักรายวันประเภทใดบางท่ีถือวาเปนการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือไมเปน

โรงแรมตามกฎหมาย อีกท้ังประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจท่ี

พักรายวันเหลานี้หรือไม ประการใดบาง ตลอดจนการนําคอนโดท่ีตองจดทะเบียนเปนอาคารชุดตาม

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เพ่ือปลอยใหเชารายวันนั้น จะสามารถกระทําไดโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไม อยางไร 

ท้ังนี้ จากการศึกษาพบวา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจท่ีพัก

รายวันนั้นเปนธุรกิจในการใหบริการท่ีพักชั่วคราวแกผูเขาพักโดยมีคาตอบแทน ดังนั้น จึงตองมี

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลในดานตางตอไปนี้  

 3.2.1 การกํากับดูแลธุรกิจใหเชารายวัน 

 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ถือเปนกฎหมายท่ีวางมาตรการและระเบียบการจัดตั้ง 

การขออนุญาต การเปดดําเนินการ การเขาพัก หรือการหามมิใหมีการม่ัวสุมกันภายในโรงแรมเพ่ือ

สงเสริมและยกคุณภาพของธุรกิจท่ีพักแรมใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน เนื่องจากธุรกิจท่ีพักแรมมีลักษณะ

เปนการใหบริการแกสาธารณะโดยมีคาตอบแทน และมีความสําคัญตอการสงเสริมอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวใหมีบริการท่ีมีคุณภาพ และปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดขอบเขตของการบังคับใช

ดวยการใหนิยามคําวา “โรงแรม” หมายความวา สถานท่ีพักท่ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ

เพ่ือใหบริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 

ท้ังนี้  การประกอบธุรกิจใหบริการท่ีพักรายวันหากเขาขายเปนโรงแรมตามนิยามของ         

กฎหมายแลว ตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกอนจึงจะประกอบกิจการได 65 

มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ัง

                                                           
65 มาตรา 15 หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจโรงแรม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด   
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จําท้ังปรับ และมีโทษปรับรายวันอีกวันละไมเกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 66 เวนแต

โรงแรมเปดดําเนินกิจการมากอนหรือในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2548 ใหประกอบธุรกิจตอไปได โดยตอง

มายื่นคําขออนุญาตตอนายทะเบียนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงกําหนดประเภทโรงแรม 

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามมาตรา 13 มีผลใชบังคับ 67 

โดยไมมีความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม                      

พ.ศ.2547 แตอาจมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ ได เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย

วาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข เปนตน 

 

 

3.2.2 การกํากับดูแลในดานบริการ 

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมีผูจัดการโรงแรมเพ่ือทําหนาท่ีบริหาร

โรงแรม ซ่ึงไดกําหนดไวดังนี้ 

 1) ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะมีผล 

ทําใหผูดําเนินงานบริหารจัดการธุรกิจท่ีพักแรมประเภทรีสอรทโฮมสเตย เกสตเฮาส บังกะโล บานบนเรือ 

กางเต็นท ไมใชผูจัดการตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติดังกลาว 

                                                           
66 มาตรา 59 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ                      

ไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู  

67 มาตรา 63 ผู ใดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตอยูกอนหรือในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจโรงแรมตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ

นายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 13 ใชบังคับ เม่ือไดยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตแลวใหนายทะเบียนรับคําขอดังกลาวเพ่ือดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให              

ผูนั้นประกอบธุรกิจโรงแรมตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน   
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2) ประกอบธุรกิจโรงแรมตองจัดใหมีผูจัดการคนหนึ่งใหมีหนาท่ีจัดการโรงแรมซ่ึงกฎหมาย

ไมไดบังคับวาผูประกอบธุรกิจโรงแรม และผูจัดการโรงแรมจะตองเปนคนละบุคคลเชนนี้ จึงเปนบุคคล

เดียวกันได   

3) คุณสมบัติของผูจัดการโรงแรมนั้น จะตองมีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณและตองเปน                  

ผูไดรับวุฒิบัตร หรือมีประสบการณตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด หรือมีหนังสือรับรองวาได

ผานการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการรับรอง   

4) มาตรา 33 กําหนดวาผูจัดการโรงแรมจะตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้ 

(1) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

(2) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถหรือ

คนเสมือนไรความสามารถ 

(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(4) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการใน

การปองกันและปราบปรามการคาหญิง และเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี 

(5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปน

ผูจัดการโดยเหตุอ่ืนซ่ึงมิใชเหตุตาม มาตรา 33 (6) แตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 

 

5) เม่ือผูจัดการโรงแรมท่ีไดรับแตงต้ังจากผูประกอบธุรกิจมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา 33 แลวใหนายทะเบียนออกใบรับแจงตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดเพ่ือเปน

หลักฐานการแจงใหแกผูนั้นในวันท่ีรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนเปนผูจัดการไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจง   
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6) กรณี ท่ีผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเกิน 7 วัน ใหมีผูจัดการแทนซ่ึงอาจเปน                   

ผูประกอบธุรกิจเอง หรือมอบหมายใหบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 33 

โดยมีระยะเวลาปฏิบัติแทนไมเกิน 90 วัน ซ่ึงตองมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนรับทราบภายใน 

3 วัน นับแตวันท่ีเขาดําเนินการแทนดวย (มาตรา 32 วรรคหนึ่ง) 

7) ในกรณีผูจัดการพนจากหนาท่ี ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั้งบุคคลหนึ่งเปนผูจัดการ

แทนและใหผูจัดการท่ีไดรับแตงตั้งนั้น แจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา 31 (มาตรา 32 วรรคสอง) 

8) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดการแทนตามวรรคหนึ่งใหมี

หนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูจัดการ (มาตรา 32 วรรคทาย) 

จากบทบัญญัติขางตนทําใหเกิดขอสังเกตวา “ผูจัดการโรงแรม” เปนกลไกท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่งในการดําเนินงานใหแกผูประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการความปลอดภัยสุขอนามัย และ

สิ่งแวดลอมภายในท่ีพัก  

ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของ                 

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตางๆ รวมกัน ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีปายชื่อโรงแรมติดไวหนาโรงแรม13

68 

(2) จัดใหมีการแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 

 

 

                                                           
68 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ชื่อโรงแรมตองเปนอักษรไทยท่ีมองเห็นได

ชัดเจนแตจะมีอักษรตางประเทศกํากับไวทายหรือใตชื่ออักษรไทยดวยก็ได และจะตอง 

(1) ไมฟองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินีหรือองคพระ

รัชทายาท 

(2) ไมซํ้าหรือพองกับชื่อโรงแรมอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตไวแลว เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก                    

ผูประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น 

(3) ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
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(3) จัดใหมีเลขท่ีประจําหองพักติดไวท่ีหนาหองพักทุกหอง14

69 

(4) จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาท่ีพักไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม 

(5) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของโรงแรมและหองพักทุกหองและปาย

ทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม 

(6) จัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามท่ีมาตรา 675 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยบัญญัติตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ไวในโรงแรมและหองพักทุกหอง15

70 

(7) ดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

(8) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความม่ันคงแข็งแรง และระบบการปองกันอัคคีภัยให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

(9) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(10) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตราย

ใดๆ ข้ึนในโรงแรม 

การดําเนินการใดท่ีผูจัดการตองไดรับอนุมัติจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม หากผูจัดการมี

หนังสือขออนุมัติแลวผูประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไมดําเนินการ ผูจัดการไมตองรับผิด 

3.2.3 การรักษาความปลอดภัยใหแกผูเขาพักในโรงแรม 

                                                           
69 กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ขอ 7 

หองพักตองมีเลขท่ีประจําหองพักกํากับไวทุกหองเปนตัวอารบิก โดยแสดงไวบริเวณดานหนาหองพักท่ี

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และในกรณีท่ีโรงแรมใดมีหลายอาคารเลขท่ีประจําหองพักแตละ

อาคารตองไมซํ้ากัน 

70 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กําหนดแบบเอกสารแสดง

ขอจํากัดความรับผิดตามมาตรา 675 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 52 ง หนา 155 25 พฤษภาคม 2549 
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ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการ

โรงแรมเก่ียวกับความปลอดภัยของผูเขาพักในโรงแรมดังนี้ 

3.2.3.1)  การจัดใหมีทะเบียนผูพักไว  

(1) ผูจัดการตองจัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับผูพักและจํานวนผูพักในแต

ละหองลงในบัตรทะเบียนผูพักในทันทีท่ีมีการเขาพัก โดยใหผูพักคนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อ               

ในบัตรทะเบียนผูพัก หากผูพักมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เขาพักตามลําพัง ใหผูจัดการหรือผูแทน               

ลงลายมือชื่อกํากับไวดวย และนําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพักใหแลวเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก

มีการลงทะเบียนเขาพัก 16

71 โดยหลักของการบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับผูเขาพักลงในบัตรทะเบียน             

ผูพักและทะเบียนผูพัก พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กําหนดใหตองบันทึกทุกรายการให

ครบถวนทุกรายการ หามไมใหปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร และผูจัดการจะตองเก็บรักษา

บัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวเปนเวลาอยางนอย 1 ป และตองใหอยูในสภาพท่ีตรวจสอบได 

โดยรูปแบบของบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพัก จะตองเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยไดประกาศกําหนด17

72 

(2) ผูจัดการจะตองสงสําเนาทะเบียนผูพักในแตละวันไปใหนายทะเบียนทุกสัปดาห 

แลวใหนายทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือไมสามารถสงไดตาม

กําหนดดังกลาว นายทะเบียนจะตองพิจารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาวแลวแจงใหผูจัดการ

ทราบ18

73 

                                                           
71 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  มาตรา 35 

72 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ขอ 2 บัตรทะเบียนผูพักโรงแรมจัดทําข้ึนโดยใชกระดาษแข็ง                        

สีขาว ขนาดกวาง 11 ซม. ยาว 16 ซม. มีรายการเปนภาษาไทยตามแบบ ร.ร. 3 โดยโรงแรมจะพิมพ

เปนภาษาตางประเทศกํากับไวใตอักษรภาษาไทยดวยก็ได สวนทะเบียนผูพักนั้นใหจัดทําตามแบบ ร.ร. 4 

ในการบันทึกรายการตางๆ ในทะเบียนผูพัก หากมีการบันทึกเปนภาษาตางประเทศใหผูจัดการใหมี

การบันทึกรายการเปนภาษาไทยกํากับไวดวย 

73 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 36 
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(3) กรณีท่ีบัตรทะเบียนผูพักท่ีเก็บรักษาไวในโรงแรมสูญหายหรือถูกทําลาย ผูจัดการ

ตองดําเนินการขอคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักนั้นจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไวแทน19

74 

3.2.3.2)  หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการโรงแรมเก่ียวกับการดูแลไมใหมีการกระทําผิด

อาญา20

75 

เนื่องจากผูจัดการท่ีพักแรมเปนบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ภายใน

ท่ีพักแรม  จึงมีหนาท่ี ท่ีจะตองเอาใจใสปองกันไม ให เกิดเหตุราย หรือความเสียหายเกิดข้ึน                                  

แกนักทองเท่ียวผูมาใชบริการเปนสําคัญซ่ึงเรียกวา “หนาท่ีใชความระมัดระวังสอดสอง” 

พระราชบัญญัติโรงแรมซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือระมัดระวังและปองกันไมให                     

มีการหลบซอน ม่ัวสุม กระทําความผิดหรือการกระทําใด ๆ ในลักษณะท่ีเปนภัยอันตรายแกผูอ่ืน                   

หรือขัดตอความสงบเรียบรอยในบานเมืองไดกําหนดหนาท่ีใชความระมัดระวังสอดสองของผูจัดการ

โรงแรม ดังนี้ 

(1) ผูจัดการโรงแรมมีหนาท่ีดูแลไมใหบุคคลใดหลบซอนตัว หรือม่ัวสุมในเขตโรงแรมใน

ลักษณะอันควรเชื่อวาจะกอใหเกิดความไมสงบข้ึนในบานเมืองหรือจะมีการกระทาความผิดอาญาข้ึน

ในโรงแรม (มาตรา 38 (1)) 

(2) ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีหรือไดมีการหลบซอน หรือม่ัวสุม หรือกระทํา

ความผิดอาญาเกิดข้ึนตาม มาตรา 38 (1) ใหผูจัดการโรงแรมมีหนาท่ีแจงตอพนักงานฝายปกครอง

หรือเจาหนาท่ีตํารวจทองท่ีทราบโดยทันที (มาตรา 38 (2)) 

(3) ผูจัดการอาจปฏิเสธไมรับบุคคลเขาพักในโรงแรมไดในกรณีดังตอไปนี้ 

ก. มีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นจะเขาไปหลบซอน ม่ัวสุม หรือกระทําความผิด

อาญาข้ึนในโรงแรม หรือกอความรําคาญแกผูพักคนอ่ืนในโรงแรม (มาตรา 39 (1)) 

ข. มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นเปนโรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตาม

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ (มาตรา 39 (3)) 

                                                           
74 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 37 

75 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 38 
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ท้ังนี้ มาตรา 38 (1) และ (2) และมาตรา 39 (3) แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ท่ีมี

มาตรการใหผูจัดการโรงแรมมีหนาท่ีใชความระมัดระวังสอดสองดูแลไมใหบุคคลหลบซอนม่ัวสุมหรือ

กระทําผิดอาญาภายในเขตโรงแรม และมีหนาท่ีแจงตอเจาพนักงานของรัฐใหทราบถึงความผิดปกติ

ทันทีจัดวาเปนบทบัญญัติท่ีมีประโยชน และจําเปนตอการรักษาความปลอดภัยและปองกันเหตุราย

ภายในโรงแรมไดเปนอยางดี เพราะหนาท่ีระมัดระวังสอดสองตามขางตน ยอมรวมไปถึงการใชความ

ระมัดระวังสอดสองความผิดปกติอ่ืน ๆ ภายในโรงแรม และการแกไขปญหาเชนการบอกกลาว

นักทองเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีผิดปกติใหเลิกการกระทําหรือแจงเตือนนักทองเท่ียวผูอ่ืนใหระมัดระวัง

ปกปองชีวิต และทรัพยสินของตนอีกดวย 

3.2.3.3)  การดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของผูเขาพัก 

ในสวนท่ีเก่ียวกับการดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับทรัพยสินของผูเขาพักนั้น ตองพิจารณา          

ตามสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย             

เปนบทบัญญัติในเรื่องวิธีการเฉพาะสําหรับเจาสํานักโรงแรมอันเปนบทบัญญัติของกฎหมายใน

ลักษณะเดียวกับการฝากทรัพย แตก็ไมใชเปนเรื่องการฝากทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 657 เพราะมีลักษณะพิเศษแตกตางออกจากเรื่องฝากทรัพยธรรมดา21

76 เพียงแตผูราง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คงเห็นวามีสวนคลายกันบางจึงไมไดแยกออกไปเปนการเฉพาะ 

เพราะเม่ือพิจารณาดูตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว เปนการกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีซ่ึงมีอยูตอกัน

ระหวางเจาสํานักโรงแรมฝายหนึ่งและคนเดินทางหรือแขกอาศัยอีกฝายหนึ่ง อันเก่ียวกับเรื่อง

ทรัพยสินซ่ึงคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพามาในโรงแรม ผูรางกฎหมายนาจะเห็นวาการท่ีคนเดินทาง

หรือแขกอาศัยพาเอาทรัพยสินมาในโรงแรมนั้น มีลักษณะอยางเดียวกับการฝากทรัพย คือ ฝากตอ   

                                                           
76 ไผทชิต  เอกจริยกร, คําอธิบาย ยืม ฝากทรัพย, พิมพครั้งท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก 

พิมพวิญูชน, 2552), น.247 
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เจาสํานักโรงแรม ดังนี้ จึงไดนํามาบัญญัติไวในลักษณะฝากทรัพย 2 277 เพราะมีท้ังการท่ีรับฝากทรัพยท่ี

พามาโดยตรงและโดยปริยาย กฎหมายจึงกําหนดวิธีการและความรับผิดเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง 

ท้ังนี้ ทาน ศ.ดร. จิ๊ด  เศรษฐบุตร มีความเห็นในเรื่องนี้วา จริงอยูอาจมีขอคัดคานไดวา              

การนําทรัพยสินเขามาในโรงแรมนั้น ดูออกจะไกลกับการสงมอบอยางในสัญญาฝากทรัพยธรรมดา                 

แตเห็นวา กฎหมายไดบัญญัติความเรื่องนี้เปนหมวดหนึ่งในลักษณะฝากทรัพย ขอความดังกลาว                 

ก็นาจะยุติลง 

นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักกฎหมายทานอ่ืนวา23

78 เม่ือคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดตกลง

ทําสัญญาพักอาศัยในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเชนวานั้น เจาสํานักโรงแรมและคน

เดินทางหรือแขกอาศัยยอมมีสิทธิและหนาท่ีตอกันเก่ียวกับทรัพยสินท่ีคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพา

มาหรือเอามาไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเชนวานั้น โดยเจาสํานักโรงแรมมีหนาท่ีให

ความปลอดภัยแกทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย ท้ังนี้ ก็เนื่องมาจากวาการท่ีคนเดินทางหรือ

แขกอาศัยมาพักนั้น เจาสํานักโรงแรมไดประโยชนตอบแทนเปนสินจาง คือ คาท่ีพัก จึงมีหนาท่ีให

ความปลอดภัยแกทรัพยสิน ซ่ึงคนเดินทางหรือแขกอาศัย นําเขามาในโรงแรมหรือท่ีพัก ไมใหสูญหาย

หรือบุบสลาย โดยถือวาการเก็บทรัพยสินไวในหองพักเทากับเปนการสงมอบทรัพยสินนั้นฝากไวกับ

เจาสํานักโรงแรมโดยปริยายแลว 

สําหรับเจาสํานักโรงแรมนั้น 24

79 กฎหมายกําหนดมาตรฐานไวเปนพิเศษในฐานะท่ีตนมีหนาท่ี

ใหบริการตอประชาชนซ่ึงมาเปนแขกอาศัยในสถานท่ีของตน มิใชเปนการใหเชาแตสถานท่ีอยางเดียว

เทานั้น ดังในเรื่องเชาทรัพย โดยเม่ือเจาสํานักโรงแรมไดเสนอท่ีจะใหบริการแกผูเดินทาง เจาสํานัก

                                                           
77 จิ๊ด  เศรษฐบุตร, ความรูเบื้องตนแหงกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยยืม ฝากทรัพย, 

แกไขเพ่ิมเติมโดย จิตติ  ติงศภัทิย, สุธีร  ศุภนิตย, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตํารา

และเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), น.141 

78 สุปน  พูลพัฒน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืม ฝากทรัพย เก็บ

ของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันตอ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: 

เนติบัณฑิตยสภา, 2532), หนา123 

79 ไผทชิต  เอกจริยกร, อางแลว, น.249 
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โรงแรมก็มีหนาท่ีหลายประการ เชน การจัดหาหองท่ีสงบใหผูเดินทางไดพักตามท่ีผูเดินทางไดจองไว 

รับประกันความปลอดภัยแกบุคคล โดยเจาสํานักโรงแรมมีหนี้ในผลสําเร็จและขอบเขตความรับผิด

ของเจาสํานักโรงแรมนั้นจะมีข้ึนเม่ือมีสัญญาพักอาศัยในโรงแรมเกิดข้ึนกอน 

1) ความหมายของเจาสํานักโรงแรม 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดใหคําจํากัดความหรือความหมายวา                         

เจาสํานักโรงแรม" มีความหมายวาอยางไร แตมีปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 

มาตรา 3 ซึ่งเปนฉบับที่ไดยกเลิกไปแลววา 25

80 "เจาสํานักโรงแรม" หมายถึง ผูควบคุมและจัดการ

โรงแรม แตบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

ในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไมไดบัญญัติวา "เจาสํานักโรงแรม" แตได

บัญญัติคําวา "ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม" 26

81 ซ่ึงหมายถึง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม                      

ตามพระราชบัญญัตินี้ และบัญญัติคําวา "ผูจัดการ" ซ่ึงหมายถึง ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้               

ซ่ึงท้ังผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติโรงแรม               

พ.ศ. 2547 กําหนดเอาไวดังไดกลาวไปแลวขางตน ดังนั้น เจาสํานักโรงแรมตามความหมายของ

กฎหมายในปจจุบัน อาจเปนไดท้ังผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 เพราะวาเจาสํานักโรงแรมอาจไมใชตัวผูถือกรรมสิทธิ์แหงสถานท่ีอันเปนโรงแรม 

                                                           
80 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 3 ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 

(2) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2484 

(3) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2495 

(4) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2503 

81 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 

"ผูประกอบธุรกิจโรงแรม" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

"ผูจัดการ" หมายความวา ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
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โฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนเชนวานี้ก็ได เชน อาจมีคนเชาสถานท่ีแหงหนึ่งแลวไดจัดตั้งสถานท่ีนั้นเปน

โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีเชนวานั้น 2 7

82 ถาผูเชานี้เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและ

เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือผูเชานี้ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม                  

ไดแตงตั้งบุคคลอ่ืนใดเปนผูจัดการและมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและไดแจงการแตงตั้งการ

เปนผูจัดการใหนายทะเบียนทราบ ก็ถือวาเปนเจาสํานักโรงแรมตามความหมายของกฎหมายได                   

ซ่ึงจะเปนผูควบคุมและจัดการโรงแรม รวมถึงสิทธิหนาท่ีและความรับผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

อาจารย พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา ไดใหความหมายของเจาสํานักโรงแรมไววา 28

83                    

เจาสํานัก หมายถึง บรรดาผูควบคุมและจัดการสถานท่ีทุกชนิดท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือรับสินจางสําหรับคน

เดินทางหรือบุคคลท่ีประสงคจะหาท่ีอยูหรือพักชั่วคราว 

2) ความหมายของคนเดินทางหรือแขกอาศัย (ผูพัก) 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดใหคําจํากัดความหรือความหมายวา                  

"คนเดินทางหรือแขกอาศัย (ผูพัก)" มีความหมายวาอยางไร แตปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม               

พ.ศ. 2547 ซ่ึงบัญญัติวา "ผูพัก" หมายความวา คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีใชบริการท่ีพักชั่วคราว

ของโรงแรม ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายไดวา 29

84 หมายถึง ผูท่ีมาพักอาศัยในโรงแรมโดยเสียคาพัก

อาศัย ไมหมายถึงคนอ่ืนๆ เชน คนท่ีอยูในโรงแรมเพราะเจาสํานักจางใหมาทํางานหรือคนท่ีเดินทาง

หรือแขกอาศัยไดตอนรับเขามาในโรงแรม และแขกอาศัยนั้นไมจําตองเปนคนท่ีเดินทางมาพักและ

เดินทางตอไป อาจเปนผูท่ีไมเดินทางแตมาทํางาน โดยมาพักในโรงแรมก็เรียกวา แขกอาศัย แตตองมี

การเสียสินจาง ไมใชคนท่ีมาอาศัยอยูเฉยๆ เพราะเปนสถานการคาประกอบกิจการคา ไมใชเชาหอง

หนึ่งในบานท่ีตนอยู หรือใหคนอาศัยอยูอยางธรรมดา30

85 

                                                           
82 จิ๊ด  เศรษฐบุตร, อางแลว, น.142. 

83 พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา, สรุปวิชากฎหมาย ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา 

ประนีประนอมยอมคาม การพนันขันตอ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2535), น.95 

84 จิ๊ด  เศรษฐบุตร, อางแลว, น.143 

85 พจน  ปุษปาคม, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืม กูยืม ฝากทรัพย, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณการ), หนา.268 
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3) หนาท่ีและความรับผิดของเจาสํานักโรงแรม หนาท่ีของเจาสํานักโรงแรมตอทรัพยสินของ

คนเดินทางหรือแขกอาศัย มีดังนี้ คือ 

   (1) หนาท่ีใหความปลอดภัยแกทรัพยสินซ่ึงคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพามาใน

โรงแรม กลาวคือ ถาทรัพยสินดังกลาวไมไดรับความปลอดภัย คือ สูญหายหรือบุบสลายลง เจาสํานัก

โรงแรมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น ดังปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 674 ซ่ึงบัญญัติวา "เจาสํานักโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืน ทํานองเชนวานั้น 

จะตองรับผิดเพ่ือความสูญหายหรือบุบสลายอยางใดๆ อันเกิดแกทรัพยซ่ึงคนเดินทางหรือแขกอาศัย 

หากไดพามา" 

ความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมเพ่ือทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยท่ี                   

สูญหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 674 และ 675 มิไดจํากัดแตเฉพาะใน

ทรัพยสินท่ีคนเดินทางพาเขาไปในหองพักหรือพาเขาไปในบริเวณตัวอาคารของโรงแรมเทานั้น                     

ดังคําพิพากษาศาลฎีกา ดังตอไปนี ้

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1370/2526 ความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมเพ่ือทรัพยสิน

ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยท่ีสูญหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 674 และ 

675 มิไดจํากัดแตเฉพาะในทรัพยสินท่ีคนเดินทางพาเขาไปในหองพักหรือพาเขาไปในบริเวณตัวอาคาร

ของโรงแรมเทานั้น เม่ือโจทกมาพักโรงแรมของจําเลย และนํารถยนตจอดไวท่ีโรงรถ หรือลานจอดรถ

ในบริเวณโดยล็อคกุญแจประตูรถไว ตอมารถยนตสูญหายโดยถูกคนรายลักไป และโจทกไดแจงให

จําเลยทราบทันที จําเลยก็ตองรับผิดตอโจทกหรือกรณีท่ีโรงแรมจําเลยในคดีอยูริมถนนไมมีโรงรถหรือ

ท่ีจอดรถเต็ม ผูมาพักแรมตองนํารถยนตจอดท่ีถนนหนาโรงแรมล็อคกุญแจหามลอ คลัทซ พวงมาลัย

และฝากรถแกพนักงานโรงแรมแลว เม่ือรถถูกคนรายลักไป จําเลยตองรับผิด ดังคําพิพากษาศาลฎีกา 

ดังตอไปนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 727/2536 โจทกไดเชาหองพักในโรงแรมของจําเลยและ                

นํารถยนตไปจอดไวท่ีถนนหนาโรงแรมตามท่ีพนักงานโรงแรมบอกใหจอด เพราะท่ีจอดรถยนต                     
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ในโรงแรมเต็ม เม่ือรถยนตของโจทกหายไป จําเลยในฐานะเจาสํานักโรงแรมตองรับผิดตอโจทกตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 674  

เหตุผลทางกฎหมายในการท่ีกฎหมายบัญญัติใหเจาสํานักโรงแรมตองรับผิดเพ่ือ

ความสูญหายหรือบุบสลายแหงทรัพยสินท้ังหลายท่ีคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพาเขามาในโรงแรม 

โดยตองใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น มีเหตุผล 2 ประการ คือ31

86 

ก. เปนการใหความปลอดภัยแกคนเดินทาง ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมการคมนาคม 

ข. เปนการสันนิษฐานเจตนาของคนเดินทางหรือแขกอาศัยและเจาสํานักโรงแรม 

กลาวคือ คนเดินทางหรือแขกอาศัยยอมมีความหวังวาตนและทรัพยสินจะเขามาพักอาศัยอยู                  

ในโรงแรมดวยความปลอดภัย และทางฝายเจาสํานักโรงแรมก็จะไมปฏิเสธความปลอดภัย 

(2) ขอสันนิษฐานเจตนาจะใหความปลอดภัยแกทรัพยสินท่ีนําเขามาในโรงแรมนี้จะถูกลบลาง

เสียโดยการท่ีเจาสํานักปดคําแจงความยกเวนหรือจํากัดความรับผิดหาไดไม เพราะคนเดินทางหรือ

แขกอาศัยอาจไมรูเห็นดวย ดังปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 677 บัญญัติวา             

ถามีคําแจงความปดไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเชนวานี้ เปนขอความยกเวนหรือจํากัด

ความรับผิดของเจาสํานักไซร ทานวาความนั้นเปนโมฆะ... ซ่ึงปายประกาศขอความยกเวนหรือจํากัด

ความรับผิดนี้ หากเปนเรื่องท่ีเจาสํานักโรงแรมทําข้ึนฝายเดียวตกเปนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 677 

อยางไรก็ตาม ถาหากคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดตกลงชัดแจงในการยกเวนความรับผิดของ

เจาสํานักโรงแรม (คือ ยอมตกลงวาเจาสํานักโรงแรมจะไมใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใด                 

ในการท่ีทรัพยสินไดบุบสลายหรือสูญหาย) หรือในการจํากัดความรับผิดของเจาสํานักโรงแรม                

(คือ ยอมตกลงวาเจาสํานักโรงแรมจะรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเพียงเทานั้นเทานี้) ขอตกลงนั้น                       

ยอมมีผลทางกฎหมายใชบังคับกันได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 677 ตอนทาย 

"... เวนแตคนเดินทางหรือแขกอาศัยจะไดตกลงดวยชัดแจงในการยกเวนหรือจํากัดความรับผิด                        

ดังวานั้น" 

                                                           
86 จิ๊ด  เศรษฐบุตร, อางแลว, น.144 
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(3)  ความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 674 

ดังกลาวขางตนนี้ เจาสํานักโรงแรมมีทางท่ีจะพิสูจนทําใหตนรอดพนไมตองรับผิด 3 ประการ ตาม

มาตรา 675 วรรคสาม ดังนี้ 

มาตรา 675 วรรคสาม "แตเจาสํานักไมตองรับผิดเพ่ือความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต

เหตุสุดวิสัย หรือแตสภาพแหงทรัพยสินนั้น หรือแตความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผูนั้นเอง 

หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซ่ึงเขาไดตอนรับ" 

กลาวคือ ในเม่ือทรัพยสินแหงคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพามาสูญหายหรือบุบสลายข้ึนนั้น 

ถาพิสูจนไดวาความสูญหายหรือบุบสลายนั้นเกิดข้ึนโดย 

(ก) สภาพของทรัพยสินนั้นเอง เชน คนเดินทางหรือแขกอาศัย นําทรัพยสินซ่ึงเปนผลไมเขา

มาในโรงแรม แลวเกิดเนาเสีย ดังนี้ เจาสํานักโรงแรมไมตองรับผิด 

(ข) ความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผูนั้นเอง หรือบริวารของเขาหรือบุคคลซ่ึงเขาได

ตอนรับ เชน คนเดินทางเลินเลอไมใสกุญแจหอง เปนเหตุใหคนรายมาลักทรัพยเอาของในหองพักไปได 

หรือวาบริวารของเขาหรือคนท่ีเขานํามานั้น ไดทําการลักทรัพยเสียเอง 

(ค) เหตุสุดวิสัย คําวา เหตุสุดวิสัย หมายความวา 3 2

87 เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติ            

ก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจปองกันไดแมท้ังบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการ

ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น เชน ฟาผา แผนดินไหว 

น้ําทวม เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ แตก็อาจเกิดข้ึนโดยการกระทําของมนุษยก็ได เชน 

สงคราม วางเพลิง ปลนทรัพย  

สําหรับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดยการกระทํามนุษยนั้นมีลักษณะพิเศษสําหรับเรื่องความรับผิด

ของเจาสํานักโรงแรมอยูบาง กลาวคือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 675 วรรคแรก 

ไดกลาววา "เจาสํานักตองรับผิด ในการท่ีทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลาย

ไปอยางใดๆ แมถึงวาความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดข้ึนเพราะผูคนไปมาเขาออก ณ โรงแรม 

โฮเต็ล หรือสถานท่ีเชนนั้น ก็คงตองรับผิด" ซ่ึงหมายความวา หากความสูญหายหรือบุบสลายไปอยางใดๆ 

                                                           
87 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 
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ไดเกิดข้ึนเพราะผูคนไปมาเขาออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีเชนนั้น เชน มีคนไปมาในโรงแรม

นั้นเองเปนผูลักทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย ดังนี้ เจาสํานักโรงแรมก็ยังตองรับผิดอยู 

ขอสังเกต ความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมนี้ดูหนักกวาความรับผิดของผูรับฝากธรรมดา 

กลาวคือ ผูรับฝากธรรมดานั้นแมตนสามารถพิสูจนไดวาตนไมไดกระทําความผิดอันใด คือ ไดสงวน

ทรัพยสินถูกตองตามท่ีกฎหมายบังคับแลว ผูรับฝากก็พนจากความรับผิดไมตองใชคาสินไหมทดแทน 

แตสําหรับในเรื่องเจาสํานักโรงแรมนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 675 วรรคสาม 

อนุญาตใหพิสูจนเพ่ือพนความรับผิดเพียง 3 ทางเทานั้น คือ (1) สภาพของทรัพย (2) ความผิดของ

ฝายคนเดินทางหรือแขกอาศัย (3) เหตุสุดวิสัย 

(4) โดยเหตุท่ีความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมดูหนักอยู จึงมีการผอนผันในเรื่องอ่ืนใหภาระ

ของเจาสํานักโรงแรมเบาลงบาง คือ กฎหมายไดวางหลักเกณฑบังคับแกคนเดินทางหรือแขกอาศัยอยู

ประการหนึ่ง ไดแก คนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความใหเจาสํานักทราบในทันทีท่ีไดพบเห็นวา

ทรัพยสินไดสูญหายหรือบุบสลาย หากคนเดินทางหรือแขกอาศัยละเลยมิไดบอกในทันทีท่ีไดพบเห็น 

เจาสํานักโรงแรมก็ไมตองรับผิด ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 676 บัญญัติวา 

"ทรัพยสินซ่ึงมิไดนําฝากบอกราคาชัดแจงนั้น เม่ือพบเห็นวาสูญหายหรือบุบสลายข้ึน คนเดินทางหรือ

แขกอาศัยตองแจงความนั้นตอเจาสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเชนนั้นทันที มิฉะนั้น

ทานวาเจาสํานักโรงแรมยอมพนจากความรับผิดดังบัญญัติไวในมาตรา 674 และ 675" 

เหตุท่ีกฎหมายวางหลักบังคับใหคนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความสูญหายหรือ                  

บุบสลายในทันทีเชนนี้ เพราะเพ่ือปองกันการหลอกลวงของคนเดินทางหรือแขกอาศัย กลาวคือ             

การนําทรัพยสินเขามาในโรงแรมนั้น เจาสํานักโรงแรมยอมจะไมรูเห็นไดท้ังหมด ดังนี้ ยอมเปนการงาย

ท่ีคนเดินทางหรือแขกอาศัยท่ีจะกลาวอางวาตนไดนําสิ่งนั้นสิ่งนี้เขามาในโรงแรมแลวไดหายไป เจา

สํานักโรงแตองรับใช การบังคับใหคนเดินทางหรือแขกอาศัยตองบอกกลาวในทันทีท่ีพบเห็นวาหาย
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ยอมเปนวิธีหนึ่งในการแสดงความสุจริตของคนเดินทางหรือแขกอาศัยวาทรัพยสินท่ีพามาไดหายหรือ

บุบสลายไปจริง33

88 

ดังนี้ หากเปนกรณีท่ีคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดนําทรัพยสินนั้นมาฝากและบอกราคา           

ชัดแจงแลว เม่ือเกิดการสูญหายหรือบุบสลายแกทรัพยสินนั้นข้ึน คนเดินทางหรือแขกอาศัย                            

ก็หาจําตองแจงความในทันทีท่ีไดพบเห็นนั้นไม ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

676 บัญญัติวา "ทรัพยสินซ่ึงมิไดนําฝากบอกราคาชัดแจงนั้น เม่ือพบเห็นวาสูญหายหรือบุบสลายข้ึน 

คนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความนั้นตอเจาสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเชนนั้น

ทันที มิฉะนั้นทานวาเจาสํานักโรงแรมยอมพนจากความรับผิด ดังบัญญัติไวในมาตรา 674 และ 675" 

เพราะการนํามาฝากและบอกราคากอนเชนนี้ ยอมจะไมมีการหลอกลวงได 

(5) สําหรับประเภทของทรัพยสินบางชนิด คือ เงินทองตรา (ไดแก เงินเหรียญ) ธนบัตร           

ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุน ใบหุนกู ประทวนสินคา อัญมณี หรือของมีคาอ่ืนๆ นั้น เม่ือเกิดมีความ               

สูญหายหรือบุบสลายแลว กฎหมายจํากัดใหเจาสํานักโรงแรมตองรับผิดแตเพียงหาพันบาทเทานั้น 

เวนแตจะไดฝากของมีคาเชนนี้ไวแกเจาสํานักและไดบอกราคาแหลงของนั้นชัดแจง34

89 

คําวา "ของมีคา" ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 675                        

วรรคสอง นั้น หมายถึง ทรัพยสินที่มีคุณคา อันมีลักษณะพิเศษ ทํานองเดียวกับ เงินทองตรา                        

ธนบัตร ตั๋วเงิน ฯลฯ 

(6) อายุความเพ่ือฟองจํากัดใหเจาสํานักโรงแรมใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนปรากฎใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 678 ไดบัญญัติวา "ในขอความรับผิดใชคาสินไหมทดแทน

                                                           
88 เพราะการท่ีตนทราบวาทรัพยสินไดหายหรือบุบสลายไป ก็เฉยเมยไมบอกกลาวใหผูใด

ทราบนั้น ยอมเปนของผิดปกติทําใหสงสัยวาไมมีความสูญหายหรือบุบสลายเกิดข้ึน อนึ่ง การบอก

กลาวในทันใดนั้นยอมจะทําใหเจาสํานักโรงแรมมีโอกาสคนหา 

89 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 675 วรรคสอง บัญญัติวา "ความรับผิดนี้                 

ถาเก่ียวดวยเงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุน ใบหุนกู ประทวนสินคา อัญมณี หรือของ                    

มีคาอ่ืนๆ ใหจํากัดไวเพียงหาพันบาท เวนแตจะไดฝากของมีคาเชนนี้ไวแกเจาสํานักและไดบอกราคา

แหงของนั้นชัดแจง" 
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เพ่ือทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายนั้น ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลา

หกเดือนนับแตวันท่ีคนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานท่ีนั้น" 

(7) สิทธิของเจาสํานักโรงแรม นอกจากกฎหมายไดบัญญัติถึงหนาท่ีของเจาสํานักโรงแรม               

ดังไดกลาวขางตนแลว กฎหมายยังไดบัญญัติใหสิทธิแกเจาสํานักโรงแรมในอันท่ีจะใชบังคับแกคน

เดินทางหรือแขกอาศัยนั้น ดังไดกลาวไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 679 มีขอความ 

ดังนี้ 

"เจาสํานักชอบท่ีจะยึดหนวงเครื่องเดินทางหรือทรัพยสินอยางอ่ืนของคนเดินทางหรือแขก

อาศัยอันเอาไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีเชนั้นไดจนกวาจะไดรับใชเงินบรรดาท่ีคางชําระแกคน 

เพ่ือการพักอาศัยและการติดตามไดทันทวงทีทําใหเจาสํานักโรงแรมมีโอกาสรับผิดนอยลง อนึ่งใหด ู           

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 164/2489 ซ่ึงวินิจฉัยวาการบอกกลาวนี้ บอกกลาวแกผูแทนของเจาสํานัก 

(เจาหนาท่ีของโรงแรม) อันไดทําใหแกคนเดินทางหรือแขกอาศัยตามท่ีเขาพึงตองการนั้นรวมท้ังการ

ชดใชเงินท้ังหลายท่ีไดออกแทนไปดวยเจาสํานักจะเอาทรัพยสินท่ีไดยึดหนวงไวเชนวานั้นออกไปขาย

ทอดตลาด แลวหักเอาเงินใชจํานวนท่ีคางชําระแกคน รวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายในการ

ขายทอดตลาดนั้นจากเงินขายทรัพยสินนั้นก็ได แตทานมิใหเจาสํานักใชสิทธิดังวานี้ จนเม่ือ 

(1) ทรัพยสินนั้นตกอยูแกตนเปนเวลาถึงหกสัปดาหยังมิไดรับชําระหนี้สิน และ 

(2) อยางนอยเดือนหนึ่งกอนวันขายทอดตลาด ตนไดประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพประจํา

ทองถ่ินฉบับหนึ่งแจงความจํานงท่ีจะขายทรัพยสิน บอกลักษณะแหงทรัพยสินท่ีจะขายโดยยอ                    

กับถารูชื่อเจาของก็บอกดวย 

 

 

 

เม่ือขายทอดตลาดหักใชหนี้ดังกลาวแลว มีเงินเหลืออยูอีกเทาใดตองคืนใหแกเจาของ หรือ

ฝากไว ณ สํานักงานฝากทรัพยสินตามบทบัญญัติในมาตรา 331 และ 333"35

90 

                                                           
90 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 331 บัญญัติวา "ถาเจาหนี้บอกปดไมยอมรับ

ชําระหนี้ก็ดี หรือไมสามารถจะรับชําระหนี้ไดก็ดี หากบุคคลผูชําระหนี้วางทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไว
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3.2.4  การควบคุมอาคารและส่ิงปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยังมีมาตรการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดจาก

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางภายในโรงแรม ดวยวิธีการ “ควบคุมทางทะเบียน” ดังตอไปนี้ 

1) นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได

ตอเม่ือเห็นวาสถานท่ีตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของ

โรงแรมแตละประเภทเปนไปตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 13 ซ่ึงหมายถึงกฎกระทรวงท่ีกําหนด

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับสถานท่ีตั้ง ขนาด ลักษณะสิ่งอํานวยความสะดวกและมาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจโรงแรม ท่ีออกเพ่ือประโยชนในการกําหนด และควบคุมความม่ันคงแข็งแรงและความ

ปลอดภัยของโรงแรม   

  2) หามไมใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมเพ่ิม หรือลดจํานวนหองพักในโรงแรมอันมี

ผลกระทบถึงโครงสรางของโรงแรม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน   

   ท้ังนี้ กฎกระทรวงกําหนดประเภท และหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 

2551 กําหนดใหธุรกิจใหบริการท่ีพักแรมตามคํานิยามศัพท คําวา “โรงแรม” ตามมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัติดังกลาว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสรางและ                    

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรมดังตอไปนี้ 

 

 

 

(1) สถานท่ีตั้งของโรงแรม 

                                                                                                                                                                      
เพ่ือประโยชนแกเจาหนี้แลว ก็ยอมจะเปนอันหลุดพนจากหนี้ได ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีท่ี

บุคคลผูชําระหนี้ไมสามารถจะหยั่งรูถึงสิทธิ หรือไมรูตัวเจาหนี้ไดแนนอน โดยมิใชเปนความผิดของตน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 333 บัญญัติวา "การวางทรัพยนั้นตองวาง ณ 

สํานักงานวางทรัพยประจําตําบลท่ีจะตองชําระหนี้ 

ถาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกฎขอบังคับเฉพาะการในเรื่องสํานักงานวางทรัพย เม่ือ

บุคคลผูชําระหนี้รองขอ ศาลจะตองกําหนดสํานักงานวางทรัพย และตั้งแตงผูพิทักษทรัพยท่ีวางนั้นข้ึน 

ผูวางตองบอกกลาวใหเจาหนี้ทราบการท่ีไดวางทรัพยนั้นโดยพลัน" 
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ขอ 3 กําหนดใหสถานท่ีตั้งของโรงแรมตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม ไมเปนอันตราย

ตอสุขภาพ และอนามัยของผูพักและมีการคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย และเสนทางเขาออก

โรงแรมจะตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร 

(2) สิ่งอํานวยความสะดวก 

ขอ 7 กําหนดใหประตูหองพักจะตองมีชอง หรือวิธีการอ่ืนท่ีสามารถมองจากภายใน

สูภายนอกหองพักได และมีกลอนหรืออุปกรณอ่ืนท่ีสามารถล็อกจากภายในหองพักทุกหอง 

(3) ระบบแสงสวาง 

ขอ 11 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตองมีการจัดแสงสวางอยางเพียงพอ 

ขอ 16 กําหนดใหอาคารสาหรับใชเปนโรงแรมท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง

เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายในอาคารตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณี

ฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา แยกเปนอิสระจากระบบท่ีใชอยูตามปกติ และสามารถ

ทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน 

(4) การตรวจสอบสภาพอาคาร 

ขอ 9 กําหนดวา อาคารสาหรับใชเปนโรงแรมท่ีต้ังอยูในทองท่ีท่ีมีกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารใชบังคับ จะตองมีหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหใชอาคารเปนโรงแรม หรือมี

ใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ 10 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมท่ีตั้งอยูในทองท่ีท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารใชบังคับ ตองมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวามีความม่ันคงแข็งแรง และ

ปลอดภัยโดยผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น และผานการตรวจพิจารณาจากนาย

ทะเบียนวาเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนดการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ

อาคารท่ีใชสําหรับรับรองนักทองเท่ียว ผูเขาพัก ถือเปนสิ่งจําเปน เพราะในแตละวันมีการเขาไปใช

สอยหองพักในสถานท่ีพักเปนจานวนมาก อาคารท่ีใชสําหรับพักแรมจึงควรมีระบบ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีไมชํารุดหรือขาดตกบกพรอง เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง ระบบระบายอากาศ 

ระบบการแจงเตือนภัยและปองกันอันตราย รวมถึงโครงสรางของตัวอาคารจะตองมีสภาพท่ีม่ันคง

แข็งแรงและไมมีสิ่งปลูกสรางท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกนักทองเท่ียวอีกดวย เชนนี้ ผูประกอบธุรกิจ
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จึงตองจัดใหมีผูตรวจสอบท่ีมีความชํานาญ และไดรับการรับรองจากภาครัฐใหทาการตรวจสอบ และ

ซอมบํารุงรักษา แลวรายงานผลให เจาพนักงานทองถ่ินทราบตอไป 

 

5) มาตรการปองกันอัคคีภัย 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายสาหรับปองกัน

อัคคีภัยในโรงแรมท่ีเปนหลักปฏิบัติของการดําเนินงานโรงแรมไวดังนี้ 

(1) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวแตละชั้นของโรงแรม และหองพักทุกหองและ

ปายทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม (มาตรา 34 (5)) 

(2) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความม่ันคงแข็งแรง และมีระบบปองกันอัคคีภัย

ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน (มาตรา 34 (8)) 

(3) ดูแล และอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย (มาตรา 34 (10)) 

3.3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจใหเชารายวันของตางประเทศ 

 3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  เนื่องจากประเทศสหรัฐประเทศมีระบบกฎหมาย Common Law และมีระบบ

กฎหมายสหพันธรัฐซ่ึงแตละมลรัฐจะมีอํานาจนิติบัญญัติของตนเอง ยกเวนแตในกรณีท่ีเปนภารกิจ

ของรัฐบาลกลางจึงเปนเรื่องของสภา Congress ท่ีจะตรากฎหมายมาใชบังคับ เนื่องจากแตละมลรัฐ

ตางก็มีสภานิติบัญญัติของตนเอง ดังนั้นในแตละมลรัฐจึงมีอํานาจตรากฎหมายควบคุมกํากับการเชา

อสังหาริมทรพัย   

  อยางไรก็ดี การท่ีมลรัฐตางๆ ใชหลักเกณฑของกฎหมายเก่ียวกับการเชาท่ีพักอาศัยท่ี                    

แตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน เม่ือประชาชนในมลรัฐท่ีใช

กฎหมายฉบับหนึ่งเขาไปใชบริการเชาท่ีพักอาศัยในมลรัฐท่ีใชกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง การใหความ

คุมครองผูเชาท่ีพักอาศัยในแตละมลรัฐจึงกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน ประกอบกับการเชาท่ีพัก

อาศัยของผูเชาภายใตกฎหมายเก่ียวกับการเชาอสังหาริมทรัพยโดยท่ัวไป Landlord and Tenant Law 

กอใหเกิดปญหาการเอารัดเอาเปรียบผูเชาท้ังในดานความปลอดภัยของผูเขาพักแลทางดานการทํา

สัญญาเปนอยางมาก การใชหลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวจึงถูกมองวาไมเหมาะสมกับสภาพ             
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การพักอาศัยในสังคมอยางเชนยุคปจจุบัน จากปญหาดังกลาวตอมาใน พ.ศ.2515 จึงไดมีการประชุม

รวมกันของตัวแทนในแตละรัฐและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเชาท่ีพักอาศัย

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและใหการเชาท่ีพักอาศัยในแตละมลรัฐเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยออกเปน

กฎหมายท่ีเรียกวา Uniform Residential Landlord and Tenant Act ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได

กําหนดหลักเกณฑตางๆ ในการเชาท่ีพักอาศัยไวอยางครอบคลุมท้ังในดานความปลอดภัยของผูเชาท่ี

เขาพักอาศัย และคุมครองผูเชาเพ่ือใหไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญารวมถึงการคุมครองผูเชาท่ี

พักอาศัยจากการกระทําโดยมิชอบของผูใหเชา  

โดยกฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตในการใชบังคับกับความเก่ียวของและความสัมพันธ

ระหวางผูใหเชาและผูเชาท่ีไดตกลงทําสัญญาเชาอันมีวัตถุประสงคสําหรับใชในการพักอาศัยเทานั้น 

โดยจะไมใชกับสัญญาเชาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเพ่ือการคา การอุตสาหกรรม                  

กสิกรรม หรือสัญญาเชาท่ีมีวัตถุประสงคมากกวาการพักอาศัย 91 สําหรับท่ีพักอาศัยตามความหมาย

ของกฎหมายนี้เรียกวา “สถานท่ีพักอาศัย” โดยหมายความรวมถึง หนวยท่ีพักอาศัย ซ่ึงไดแก 

สิ่งกอสรางหรือลักษณะใดของสิ่งกอสรางท่ีใชเปนบานท่ีพักอาศัยหรือท่ีหลับนอนของบุคคลคนเดียว

หรือมากกวาสองคนข้ึนไปรวมอยูในครอบครัว และรวมท้ังโครงสรางท่ีอยูบริเวณสถานท่ีดังกลาวท่ี

สรางเพ่ือความสะดวกในการใชทรัพยสินนั้นดวย37

92 

 1)  สาระสําคัญของสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย 

  (1) การเกิดสัญญาเชา กฎหมายนี้ไดใหความหมายของ “สัญญาเชาท่ีพักอาศัย” 

(Rental Agreement) ไวซ่ึงไดแก บรรดาขอตกลงท้ังหมดไมวาจะทําเปนหนังสือหรือตกลงดวยวาจา

ท่ีกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการใชและการครอบครองหนวยท่ีพักอาศัยและสถานท่ีดังนั้นการเชา                   

ท่ีพักอาศัย โดยหลักแลวคูสัญญาสามารถตกลงกันดวยวาจาได ไมจําเปนตองทําเปนหนังสือก็สามารถ

                                                           
91 Uniform Residential Landlord and Tenant Act, Section 1.101. [Short Title] 

This Act shall be known and may be cited as the “Uniform Residential Landlord and 

Tenant Act.” 

92 Uniform Residential Landlord and Tenant Act, Section 1.301.  



66 
 

ใชบังคับได แตหากมิไดทําเปนหนังสือจะมีผลบังคับไดเพียง 1 ปเทานั้น ตามมาตรา 1.402 ของ 

Uniform Residential Landlord and Tenant Act 93 

ดังนั้น ผูเชาไมวาจะทําสัญญาเชาโดยปากเปลาหรือทําเปนหนังสือก็ไดรับการคุมครองตาม

กฎหมาย แตการทําเปนหนังสือนั้นจะไดรับการปกปองและคุมครองสิทธิมากกวา ซ่ึงสาระสําคัญของ

สัญญาท่ีผูเชาควรพิจารณากอนการทําสัญญา 2 ประการ คือ 

(ก) ควรอานสัญญาท่ีมีท้ังหมดอยางละเอียด พรอมท้ังสอบถามไดในกรณีไมเขาใจในสาระสําคัญ

ของสัญญา 

(ข) ผูเชาสามารถขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดซ่ึงเปนรายละเอียดเล็กนอยท่ีมิใชสาระสําคัญ                

ในสัญญาเชาได ซ่ึงถือวาเปนสิทธิของผูเชาในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กนอยในสัญญาเชา 

แตถาผูใหเชาปฏิเสธท่ีจะใหเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา ก็ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูเชาท่ีจะตกลงเชา

หรือไม 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเชาอสังหาริมทรัพยเปนสัญญาอยางหนึ่งจึงตองอยูภายใตบังคับ

ของหลักการทําสัญญาท่ัวไปดวย เชน ความสามารถของคูสัญญาในการทําสัญญาเจตนาของคูสัญญา

ตองตรงกัน วัตถุประสงคของสัญญาเชาตองชอบดวยกฎหมายเปนตน นอกจากนี้ในการทําสัญญาเชา

อสังหาริมทรัพยคูสัญญามักจะกําหนดขอตกลงท่ีสําคัญเพ่ือใหมีผลบังคับกันได นั่นคือ  

ประการหนึ่ง ตองมีการแสดงเจตนาโดยคูสัญญาวามุงประสงคท่ีจะผูกนิติสัมพันธระหวางกัน  

ประการท่ีสอง ผูใหเชาตองจัดใหมีการโอนการครอบครองทรัพยท่ีเชาใหผูเชา เม่ือสัญญาเชา

เริ่มมีผลบังคับใช  

ประการท่ีสาม ตองมีขอกําหนดใหผูใหเชากลับเขาครอบครองทรัพยท่ีเชาเม่ือสัญญาเชา

สิ้นสุดลง  

ประการท่ีสี่ ตองมีขอกําหนดเก่ียวกับรายละเอียดของทรัพยท่ีเชา  

ประการท่ีหา กําหนดขอตกลงเก่ียวกับระยะเวลาเชา ตลอดจนจํานวนคาเชา วิธีการชําระคาเชา 

และกําหนดเวลาท่ีตองชําระคาเชา39

94 

                                                           
93 Uniform Residential Landlord and Tenant Act, Section 1.402. 
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2) ระยะเวลาการเชา 

การทําสัญญาเชาตามปกติเปนสิทธิของคูสัญญาท่ีจะทําความตกลงในเรื่องระยะเวลาการเชา

เพียงใดก็ได และในประเทศสหรัฐอเมริกาสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (Leases) อาจแบงแยกประเภท

ไดหลายวิธี โดยสวนมากมักจะแบงประเภทการเชาไดดังนี้ (1) การเชาท่ีมีกําหนดระยะเวลาเชา 

(Lease by duration of term) (2) การเชาตามประเภทการใชทรัพยท่ีเชา (Lease by type of 

use) และ (3) การเชาตามวิธีการชําระคาเชา (Lease by method of rental payment) 

3) หนาท่ีของคูสัญญา 

(1) หนาท่ีของผูใหเชา 

โดยปกติแลวผูใหเชามีหนาท่ีตองดูแลรักษาสถานท่ีเชาใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยแกผู

เชาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายของรัฐ หรือขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องตางๆ ดังนี้คือ 

(ก)  ตองดูแลโครงสรางหลักของอาคารท่ีอยูอาศัย เชน หลังคา พ้ืนบาน และปลอง

ไฟใหอยูในสภาพดี 

(ข)  ตองดูแลรักษาท่ีอยูอาศัยใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมแกภูมิอากาศ 

(ค)  ตองจัดใหมีระบบล็อกประตูและกุญแจท่ีเพียงพอ 

(ง)  ตองจัดใหมีเครื่องอํานวยความสะอาดพ้ืนฐาน เชน เครื่องใชไฟฟา เครื่องทํา

ความรอน และน้ําเย็นตามท่ีจําเปน 

(จ)  ตองจัดใหมีถังขยะ และสถานท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีมิดชิด ยกเวนในครอบครัวเดี่ยว 

(ฉ)  ตองดูแลรักษาพ้ืนท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองนั่งเลน ทางเดินระหวางหองใหอยูใน

สภาพท่ีปลอดภัยและสะอาด 

(ช)  ตองดูแลควบคุมมิใหสัตวอันตรายรบกวนในท่ีอยูอาศัยเวนแตกรณีการเชาบาน

เดี่ยว หรือผูเชาเปนผูกอใหเกิดปญหานั้นข้ึนเอง 

(ซ)  ตองดูแล ซอมแซมทรัพยท่ีใหเชาใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณกอนผูเชายายเขาพัก 

                                                                                                                                                                      
94 Kenneth W. Clarkron, Roger Leroy Miller, Gaylord A. Jentz, Frnanh B. Cross, 

West’s Business Law, 7th ed. (U.S.A: West Education Publishing, 1998), p.910. 
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(ฌ) จะตองมีการเตรียมเครื่องใชไฟฟา และระบบน้ําไฟใหเรียบรอยตามสัญญาท่ี                

ตกลงกัน 

(ญ) ตองแจงชื่อและท่ีอยูของผูใหเชาหรือตัวแทนใหกับผูเชาทราบ 

(ฎ) ตองตั้งมิเตอรน้ําใหไดอุณหภูมิ 120 องศากอน ผูเชายายเขาพัก 

(ฏ) มีสิทธิเรียกคามัดจําหรือเงินประกันความเสียหายแกผูอยูอาศัยได 

(ฐ) ในเรื่องของการเขาไปในสถานที่พักอาศัยของผูใหเชาในชวงระยะเวลาที่ผูเชา

ครอบครองสถานท่ีเชาตามสัญญาเชา ผูใหเชาจะเขาไปในสถานท่ีเชาไดก็ตอเม่ือผูเชายินยอมใหเขาไปเพ่ือ 

ประการท่ี 1 ติดตั้งสิ่งท่ีจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีสําหรับผูพักอาศัย 

ประการท่ี 2 ซอมแซม ปรับปรุงการใหบริการตางๆ 

ประการท่ี 3 แสดงท่ีพักอาศัยแกผูท่ีคาดวาจะมาซ้ือ ผูรับจํานอง ผูเชารายใหม 

คนงานและผูรับจางของผูใหเชา 

การเขาไปในสถานท่ีพักอาศัยนั้นถามิใชกรณีฉุกเฉินผูใหเชาจะตองแจงแกผูเชาให

ทราบลวงหนาอยางนอย 2 วันและจะตองเขาไปในเวลาท่ีเหมาะสม หากผูใหเชาตองการเขาไปใน

สถานท่ีพักอาศัยในกรณีอ่ืนดังท่ีไดกลาวขางตน ผูใหเชาจะเขาไปในสถานท่ีพักอาศัยไดก็ตอเม่ือไดรับ

คําสั่งจากศาลและเม่ือมีกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจผูใหเชาท่ีจะเขาไปได 

การคุมครองผูเชาท่ีพักอาศัยตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะมี

การใหความคุมครองแกผูเชาในดานความปลอดภัยและในดานการทําสัญญาดังกลาวแลว กฎหมาย

ยังใหความคุมครองแกผูใหเชาท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายจากผูเชา               

ในการขับไลผูเชาและการงดการใหบริการตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับผูเชา เชนการตัดไมใหมีระบบทํา

ความรอน น้ําประปา เครื่องใชไฟฟา แกส และอุปกรณท่ีจําเปนอยางอ่ืน ถาหากมีการกระทําดังกลาว

เกิดข้ึน ผูเชามีสิทธิท่ีจะเรียกคืนซ่ึงการครอบครองหรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได และในกรณีเชนนี้                 

ผูเชาสามารถท่ีจะเรียกคืนคาเชาท่ีไดจายใหแกผูใหเชาไดไมเกิน 3 เดือน หรือจะเรียกคาเสียหายเปน 
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สามเทาของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยางใดอยางหนึ่งโดยพิจารณาวาอยางไหนจะมากกวากัน หากมี

การเลิกสัญญาผูใหเชาจะตองคืนเงินมัดจําใหแกผูเชาดวย40

95 

4) หนาท่ีของผูเชา 

(1) จายคาเชาหรือคาเครื่องอํานวยความสะดวกตามท่ีตกลงกัน 

(2) ปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) ดูแลรักษาที่อยูอาศัยใหมีความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ดูแลการทิ้งขยะให

เหมาะสม 

(4) ตองเสียคาใชจายในกรณีสรางความรําคาญกรณีผูเชาปลอยควันอันกอใหเกิดความ

รําคาญแกเพ่ือนบาน 

(5) ใชระบบปมน้ํา ไฟฟา หรือระบบทําความรอนใหเหมาะสม 

(6) ไมจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหท่ีอยูอาศัยชํารุดเสียหาย 

(7) ตองไมสรางความรําคาญใหกับผูพักอาศัยอ่ืน 

(8) ในกรณีท่ียายออก ผูเชาจะตองจัดเก็บสิ่งตางๆ ใหอยูในสภาพเดิม และซอมแซม

ท่ีอยูอาศัย เวนแตเปนการชํารุดเนื่องจากการอยูอาศัยตามปกติ 

ถาผูใหเชาข้ึนคาเชาจะเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เพราะจะทําใหผูเชาไดรับ               

ความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําดังกลาว จึงหามมิใหผูใหเชาข้ึนคาเชา งดหรือลดการใหบริการ

ท่ีจําเปนตางๆ แกผูเชา และการทําการขมขูผูเชา หลังจากท่ีผูเชาไดรองเรียนตอหนวยงานของรัฐบาล

หรือฟองผูใหเชาและการท่ีผูเชามีการจัดต้ังหรือไดเขาเปนสมาชิกในสมาคมท่ีมีการรวมกันของผูเชา

หรือท่ีมีลักษณะคลายกับองคการ หากผูใหเชากระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายในเรื่องนี้ ผูเชายังมีสิทธิ

ท่ีจะปองกันการกระทําของผูใหเชาท่ีจะไมใหผูเชาเชาท่ีพักอาศัยนั้นตอไปได โดยการฟองผูใหเชา

ภายใน 1 ป ท่ีมีการสันนิษฐานวาผูใหเชาจะกระทําการดังกลาว 

5) ความสิ้นสุดของสัญญาเชา 

(1) สิ้นสุดเม่ือครบระยะเวลาเชา กรณีการเชาท่ีมีกําหนดระยะเวลาเชาแนนอนตาม

สัญญาเชา เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญาเชา สัญญานั้นก็จะสิ้นสุดลงทันที 

                                                           
95 Uniform Residential Landlord and Tenant Act, Section 4.107. 
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(2) สิ้นสุดเพราะการบอกเลิกสัญญา ในกรณีของสัญญาเชาปตอป (Estate from 

year to year or tenancy from year to year) นั้นถาหากวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตองการเลิก

สัญญาเชา ก็สามารถบอกกลาวใหคูสัญญาอีกฝายทราบภายในระยะเวลาพอสมควร ซ่ึงหากผูใหเชา

จะใชสิทธิเลิกสัญญาเชากับผูเชาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑไดดังนี4้196 

ก. สัญญาเชาท่ีทํากันเปนรายสัปดาหผูใหเชาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเชาทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน 

ข. สัญญาเชาที่ทํากันเปนรายเดือนผูใหเชาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเชาทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

(3) สิ้นสุดเพราะความตายของคูสัญญา 

สําหรับสัญญาเชาท่ีมีกําหนดระยะเวลาเปนป (Estate for years) นี้ คือสัญญาเชา 

ท่ีกําหนดระยะเวลาเปนจํานวนปแนนอน ซ่ึงสวนมากมักจะมีระยะเวลาการเชายาวกวาหนึ่งป ถาหาก

ผูเชาตายในระหวางระยะเวลาเชาท่ียังเหลืออยู ทายาทของผูเชายอมรับไปในบรรดาสิทธิและหนาท่ี

ตามท่ีผูเชามีอยูในสัญญาเชา และสัญญาเชาจะเลิกไปโดยอัตโนมัติเม่ือครบกําหนดระยะเวลาเชา 

 6) ธุรกิจการแบงพ้ืนท่ีใหเชารายวัน (Home-Sharing Ordinance) 

  เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และ

ประเทศท่ีเปนตนกําเนิดของแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน โดยการกําหนดกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับเก่ียวกับธุรกิจการแบงพ้ืนท่ีใหเชารายวันเปนอํานาจของทองถ่ิน ในรายงานการศึกษานี้

จะยกตัวอยางกฎหมายของ City of Santa Monica ซ่ึงไดมีการตราเทศบัญญัติเก่ียวกับธุรกิจการแบง

พ้ืนท่ีใหเชารายวัน (Home-Sharing Ordinance) ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2017 ซ่ึง

ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายทองถ่ินของเมือง Santa Monica ซ่ึงสาระสําคัญดังนี้ 

  (1) พ้ืนท่ีใหเชา ไดแก พ้ืนท่ีหรือหองท่ีไดถูกสรางหรือออกแบบแยกสวนออกมา

ตางหากจากพ้ืนท่ีหรือหองท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย โดยไมวาจะเปนบานพักสําหรับครอบครัวเดี่ยว (single-

family residence) อพารตเมนท  (apartment) คอนโดมี เนี ยมเพ่ื อการอยู อาศัย (residential 

                                                           
96 Uniform Residential Landlord and Tenant Act, Section 4.301. 
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condominium unit) ท้ังนี้ ไมรวมถึงพ้ืนท่ีสวนกลางของคอนโดมีเนียม หองพักในโรงแรมโมเต็ล เคบิ้ล 

หรือสิ่งปลูกสรางใดๆท่ีอยูในความดูแลของเจาสํานักโรงแรม (innkeeper) 

  (2) แขก หรือผูมาพัก (Guest or Visitor) หมายถึง บุคคลท่ีเชาพ้ืนท่ีหรือหองอันเปน

สวนหนึ่งของบาน อพารตเมนทหรือคอนโดมีเนียม 

  (3) ผูใหเชา (Host) หมายถึง บุคคลท่ีใหเชาพ้ืนท่ี  

 

  (4) ระยะเวลาเชา การเชามีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 30 วันหรือนอยกวานั้น 

  (5) ในการโฆษณาใหเชาพ้ืนท่ีรายวันไมวาจะทําในสื่อใดๆจะตองระบุถึงคาบริการ

และการบริการท่ีจัดใหแขกหรือผูมาพักอยางชัดแจง 

  (6)  แขก หรือผูมาพักจะตองเสียภาษีเพ่ือการอยูอาศัยตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

 7) หนาท่ีของผูใหเชาหรือใหบริการมีดังนี้ 

  7.1) ผูใหเชาจะตองไมนําเอาสวนหนึ่งสวนใดของบานท่ีไมสามารถใชเปนท่ีอยูอาศัย

ของมนุษย ไดแก โรงรถ หองเพดาน เปนตน 

  7.2) การใหบริการใหเชาพ้ืนท่ีของบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะตองไดรับอนุญาตจาก

เมือง Santa Monica รวมท้ังการโฆษณาการใหบริการเชาพ้ืนท่ีดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนด

ของเมือง Santa Monica 

  7.3) ผูใหเชาจะตองใหขอมูลเก่ียวกับทางออกฉุกเฉินแกแขกหรือผูเขาพัก 

  7.4) บุคคลหรือนิติบุคคลจะสามารถขออนุญาตใหบริการใหเชาพ้ืนท่ีไดเพียงแหง

เดียวเทานั้น 

3.3.2 ประเทศฝรั่งเศส 

เนื่องจากการเชาทรัพยสินไมวาจะเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตองเปนไปตาม

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสไดจัดหมวดหมูของสัญญาเชา (Lease) นี้ใหอยูในหมวดหมู

ของสัญญาแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยระบุไววาสัญญาเชามีท้ังสิ้น 2 ชนิด คือ 

ชนิดท่ี 1 Lease of Thing 

ชนิดท่ี 2 Lease of Work 
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ซ่ึงการเชาทรัพยสินนั้น คือ สัญญาซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่ง ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดใช 

หรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด และคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

ตองใชราคาเพ่ือการใชทรัพยสินนั้น การเชาท้ังสองชนิดดังกลาวนั้นสามารถแบงแยกไดเปนการเชา

เฉพาะอยางหลากหลายอยาง ซ่ึงก็รวมถึงการเชาบาน หรืออสังหาริมทรัพยท่ีเรียกวา การเชา

อสังหาริมทรัพยเพ่ืออยูอาศัยดวย โดยสัญญาเชานั้นจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได 

ดังนั้น ตามกฎหมายฝรั่งเศสนั้น มีสัญญาท่ีมีลักษณะเปนการเชาทรัพยอยูเปนสองจําพวก

ใหญๆ ไดแก Rente Fonciere คือ การเชาอสังหาริมทรัพยชนิดตลอดไปและการเชาทรัพย คือ 

Lease ซ่ึงอาจแยกพิจารณาความหมายของแตละชนิดเปนลําดับไปไดดังนี้ 

 

1) Rente Fonciere คือ สัญญาท่ีกอใหเกิดการจายคาตอบแทนเปนรายป (Annuity) เพ่ือ

ตอบแทนราคาสําหรับการไดมา (Acquisition) ซ่ึงอสังหาริมทรัพย สัญญาชนิดนี้ไมกอเพียงบุคคลสิทธิ

เทานั้น หากแตกอทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยนั้นๆ ดวย โดยสัญญาชนิดนี้เจาของเดิมไมจําตอง

บริหารทรัพยสินนั้นก็สามารถมีรายไดสุทธิท่ีแนนอนและตลอดไป (Perpetual Income, Net and Safe) 

สิทธิตามสัญญาชนิดนี้มีลักษณะเปนอสังหาริมทรัพย (Immovable) ซ่ึงอาจนําไปจํานองได 

(Could be mortgaged) และไมอาจไถถอนได (Not redeemable) 

สัญญาเชา Rente Fonciere ในยุคสมัยใหมไดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยถือวามี

สถานะเปนเพียงสิทธิเรียกรองธรรมดา (Mere claim, A personal obligation) มิใชทรัพยสิทธ ิ

(Real Right) อีกตอไป 

2) Lease คือ สัญญาท่ีผูใหเชายินยอมใหทรัพยสิน (Property) ของตนเขาไปอยูในการดูแล

จัดการ (Administration) ของผูซ่ึงจะจายคาเชาให ซ่ึงเรียกวาผูเชาภายในระยะเวลาอันจํากัด  

3) ระยะเวลาการเชา 

ในกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนั้นไดกําหนดระยะเวลาการเชาอสังหาริมทรัพยไวเปนเรื่อง

กฎเฉพาะสําหรับการเชาท่ีอยูอาศัย (มาตรา 1752 ถึงมาตรา 1762) โดยประมวลกฎหมายแพง

ฝรั่งเศสในมาตรา 1758 ซ่ึงมีใจความวา  
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“การเชาอพารตเมนตท่ีตกแตงเรียบรอยแลวเปนรายป ในกรณีท่ีไดตกลงเชากันเปน

ระยะเวลา 1 ป โดยการนับเปนรายเดือน ในกรณีท่ีไดตกลงเชาเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยการ

นับเปนรายวัน ในกรณีท่ีไดตกลงเชาเปนระยะเวลา 1 วัน 

ในกรณีท่ีไมอาจพึงสันนิษฐานไดวากําหนดระยะเวลาการเชาจะไดทํากันเปนรายป รายเดือน

หรือรายวัน ใหถือวากําหนดเวลาเชาไดทําข้ึนตามธรรมเนียมการเชาสถานท่ีนั้นๆ” 

นอกจากนี้ในกรณีท่ีผูเชาบาน หรือหองเชายังคงครอบครองทรัพยสินท่ีเชาภายหลังจากท่ี

สิ้นสุดระยะเวลาการเชา ซ่ึงไดทําเปนลายลักษณอักษร โดยผูใหเชามิไดคัดคาน ใหถือวาผูเชาไดเชา

ทรัพยสินนั้นภายใตขอตกลงเดิม โดยมีกําหนดเวลาเชาตามธรรมเนียมการเชาของสถานท่ีนั้นๆ และผู

เชามิอาจออกหรือถูกขับไลออกจากทรัพยสินท่ีเชา เวนแตผูเชาจะไดรับการบอกกลาวเลิกสัญญาเชา

ตามปกติธรรมเนียมของการใชทรัพยสินท่ีเชานั้น  

4) หนาท่ีของคูสัญญา 

    (1) หนาท่ีของผู ให เชา ตามมาตรา 1719 ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสกลาววา               

ผูใหเชาตอง 

ก) สงมอบทรัพยท่ีเชาแกผูเชาและตองสงมอบท่ีอยูอาศัยท่ีใหเชาในสภาพท่ีเหมาะสม 

ข) ดูแลรักษาทรัพยท่ีใหเชา เพ่ือจะไดสามารถใหเชาไดตามปกติ 

ค) ดูแลความปลอดภัยเพ่ือใหผูเชาใชประโยชนไดตามสมควรตลอดระยะเวลาการเชา 

ง) รับประกันคุณภาพทรัพยท่ีใหเชาตลอดสัญญาเชา 

โดยผูใหเชาตองสงมอบทรัพยท่ีเชาในสภาพท่ีซอมแซมดีแลว และตลอดระยะเวลาการเชา

ผูใหเชาตองจัดการซอมแซมทุกอยางบรรดาซ่ึงเปนการจําเปนข้ึน เวนแตการซอมแซมชนิดซ่ึงมี

กฎหมายหรือจารีตประเพณีวาผูเชาจะพึงตองทําเอง42

97 

ผูใหเชาตองรับผิดตอสภาพเสียหาย หรือความชํารุดบกพรองของทรัพยท่ีเชา แมผูใหเชาจะ

ไมทราบถึงความเสียหายเหลานั้นในเวลาทําสัญญาเชา ถาเกิดมีความเสียหายเกิดข้ึนกับผู เชา 

เนื่องมาจากขอบกพรองนั้น ผูใหเชาตองชดใชคาเสียหายใหแกผูเชา43

98 

                                                           
97 ประมวลกฎหมายแพง มาตรา 1720. 

98 ประมวลกฎหมายแพง มาตรา 1721. 
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นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสมาตรา 1756 มีการกําหนดวาผูใหเชาตอง

รับผิดชอบในคาใชจายของการทําความสะอาดบอน้ํา และบอรับน้ําโสโครก เวนแตจะตกลงกันไว           

เปนอยางอ่ืนในสัญญา 

ในกรณีของการเชาบาน อพารตเมนต หรือรานคา ผูใหเชาตองจายคาเสียหายใหกับผูเชา               

ซ่ึงไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย ในกรณีท่ีมีความเสียหาย โดยมีมูลคาเทากับราคาของสิ่งท่ีเชา 

ในชวงเวลานั้นโดยใหเปนไปตามการใชสถานท่ีในชวงท่ีมีการบอกกลาวเลิกสัญญาไปจนถึงออกจาก

สถานท่ีเชา 

(2) หนาท่ีของผูเชา 

ผูเชามีหนาท่ีหลัก 2 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 ผูเชาตองใชทรัพยท่ีเชาอยางระมัดระวังรอบคอบ และใชทรัพยนั้นตาม

วัตถุประสงคของการเชา และตามประเพณีนิยมปกติ ถาปราศจากขอกําหนดในสัญญา 

ประการที่ 2 ผูเชามีหนาที่ตองชําระคาเชาตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว ตาม

ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสไดกําหนดใหผูเชามีหนาท่ีซอมแซมหรือบํารุงรักษาตามปกติเวนแตจะมี

การตกลงกันเปนอยางอ่ืน การซอมแซมหรือบํารุงรักษาดังกลาวนั้น อาจพิจารณาจากการใชทรัพย

อยางปกติ และสิ่งท่ีผูเชาตองรับผิดชอบในการซอมแซม คือ เตาผิง และสวนประกอบของเตาผิง        

หิ้งเหนือเตาผิง และหลังเตาผิงท่ีมีลักษณะเปนชั้นวางของ ผนังท่ีเปนปูน และท่ีอ่ืนๆ ในท่ีอยูอาศัย                  

โดยสูงไมเกิน 1 เมตร จากพ้ืนทางเดินและกระเบื้องท่ีปูในหองตางๆ หากมีการแตกหักเพียงเล็กนอย 

เวนแตการแตกนั้นเกิดจากลูกเห็บ หรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ เหตุผิดธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยท่ีผูเชาจะ                

ไมตองรับผิด ประตู หนาตาง ฉากก้ันหอง บานพับ สลักประตู กลอนซ่ึงเปนทรัพยท่ีตองซอมบํารุง

ตามปกติ 

ผูเชาไมตองรับผิดชอบในคาซอมแซมท่ีปกติเปนหนาท่ีของผูเชา ถาความเสียหายนั้นเกิดจาก

การเสื่อมโดยธรรมชาติ หรือโดยเหตุสุดวิสัย และในกรณีการสิ้นสุดของสัญญา เนื่องมาจากความผิด

ของผูเชา ผูเชาตองชําระคาเชาตามชวงระยะเวลาการหาผูเชารายใหม โดยไมนับถึงความเสียหายท่ีมี

อยูกอนหนานั้น ซ่ึงเปนผลมาจากการใชทรัพยท่ีเชาในทางท่ีผิด 

(3) ความสิ้นสุดของสัญญาเชา 
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ก)  สิ้นสุดเมื่อครบกําหนดเวลาเชา สัญญาเชาท่ีทําเปนหนังสือ การเชาจะสิ้นสุดลง

โดยผลของกฎหมายเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาท่ีกําหนดไว โดยไมจําตองมีการบอกกลาว

ลวงหนา 

ข)  สิ้นสุดเพราะการบอกเลิกสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 1722 

กลาววา ถาในระหวางระยะเวลาของการเชาทรัพยท่ีเชาถูกทําลายไปท้ังหมดโดยเหตุสุดวิสัย การเชา

จะสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ถาในกรณีท่ีทรัพยท่ีใหเชาถูกทําลายไปบางสวน ผูเชาจะเรียกใหลด

คาเชาลงตามสวนท่ีเสียหายก็ได หรือผูเชาจะบอกเลิกสัญญาก็ไดซ่ึงไมวาผูเชาจะใชสิทธิอยางใดจะไมมี

สิทธิไดรับคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น 

ค)  ความตายของคูสัญญา ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส มีสัญญาเชาอยู  2 ชนิด 

คือ สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยชนิดยาวนาน (Rente Fonciere) ซ่ึงความตายของผูเชาไมสงผลกระทบ 

กระเทือนตอสัญญาเชา และชนิดสัญญาเชาธรรมดา (Lease) ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับกฎหมายไทย 

ในกรณีของสัญญาเชาทรัพยชนิด Lease นี้เมื่อผูเชาถึงแกความตายลงผลจะเปนเชนไร               

ตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 1742 ไดมีหลักวาสัญญาเชาจะไมสิ้นสุดลงดวยความตาย

ของผูใหเชา หรือของผูเชา หลักเกณฑดังกลาวนี้ตามกฎหมายฝรั่งเศสนํามาใชสําหรับกรณีเชาท่ีพัก

อาศัยสวนตัว (Personal Habitation) ดวย 

(4) กฎหมายควบคุมธุรกิจการใหเชาพ้ืนท่ีรายวัน (Loi ALUR) 

ในสวนของกฎหมายใหเชาพ้ืนท่ีเปนรายวันนั้น ในขณะนี้มีเฉพาะในนครปารีสหรือ 

Ville-de-Paris นี้ เปนเมืองหลวงของประเทศและมีสถานะเปนเขตจังหวัดพิเศษ โดยตั้งอยูในภาค 

(région) ท่ีชื่อวา "Ile-de-France" แตเดิมนครปารีสก็มีสถานะเปนเขตพิเศษอยูแลวตั้งแตการออก

กฎหมาย ในป ค.ศ.1884 ในปจจุบันการบริหารปกครองในเขตนครปารีสจะมีสองสถานะพรอมๆ กัน 

กลาวคือเปนท้ังเทศบาล (commune) และจังหวัด (département)  

ท้ังนี้ ในนครปารีสไดมีการออกเทศบัญญัติใหเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีตกแตงแลว

สามารถแบงพ้ืนท่ีใหเชาไดในลักษณะธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ีหรือหองพักในลักษณะรายวันไดไมเกิน 120 วัน

ตอป (โดยมีระยะเวลาไมตอเนื่องกัน) โดยอนุญาตใหเชาไดในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยเกิน 200,000 แหงท่ี
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เรียกวา ยาน "Petite Couronne" โดยจะตองนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวมาจดทะเบียน และสามารถ

ใหเชาผานอินเตอรเน็ตได4499 

3.3.3 ประเทศญ่ีปุน 

ในประเทศญ่ีปุน ธุรกิจในการใหเชาหองพักหรือท่ีรูจักในนามของ “Minpaku”100 ไดมีการ

ลักลอบเปดดําเนินการมาหลายป และเม่ือเศรษฐกิจแบบแบงปนไดแพรหลายในญ่ีปุนก็มีผูเขาสูธุรกิจ

ใหเชาหองในระยะสั้นเปนจํานวนมาก ซ่ึงขัดกับกฎหมายธุรกิจโรงแรมในญ่ีปุน ซ่ึงเปนการใหเชา

หองพักโดยมีคาตอบแทนซ่ึงถือวาเปนการเขาขายท่ีตองไดรับใบอนุญาตธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ดี 

รัฐบาลของนายซินโซะ อาเบะ เห็นวาเพ่ือเปนการกระตุนธุรกิจในญ่ีปุนใหดีข้ึนจึงไดมีการเสนอ

กฎหมายใหเชาหองพักในระยะสั้น ท่ีมีชื่อวา “The Home-Sharing Business Act” ซ่ึงรางกฎหมาย

ดังกลาวไดผานสภาไดเอ็ดเรียบรอยแลว มีผลบังคับใชในตนป 2018 เปนตนไป ท้ังนี้ เปนการรองรับ

มหกรรมกีฬาซ่ึงจะจัดใหมีข้ึนในญ่ีปุนหลายรายการ46

101 ไดแก โอลิมปกฤดูหนาว 2018 เทศกาลกระทอม

หิมะแหงเมืองโยโคะเทะ (Yokote Kamakura Matsuri / Yokote Snow Festival) ซ่ึงจะจัดใหมีข้ึน           

ในวันท่ี 15 – 16 กุมภาพันธท่ีเมืองโยโคะเทะในจังหวัดอะคิตะ (Yokote City, Akita)  เปนตน 

โดยกฎหมาย มีสาระสําคัญดังนี4้7102 

(1) บุคคลท่ีทําธุรกิจแบงพ้ืนท่ีใหเชาจะตองรายงานทรัพยสินท่ีจะแบงปนใหเชาตอเจาหนาท่ี

ทองถ่ินในทองท่ีท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู48103 

 

                                                           
99 https://bilingualminds.com/2017/09/29/airbnb-in-france-rules-and-

regulations/ 
100 https://www.bangkokbiznews.com สืบคนเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 

101 Home Sharing Law Enacted, Report Is Required, May Be Enforced January 

2018, NIKKEI (June 9, 2017) 

102http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-law-on-renting-rooms-in-

private-homes-to-tourists/  

103 Home-Sharing Business Act 2018 section 3. 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H5R_Z00C17A6EAF000/
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H5R_Z00C17A6EAF000/
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(2) บุคคลท่ีตองหามมิใหทําธุรกิจแบงพ้ืนท่ีใหเชา ไดแก ผูท่ีมีประวัติเปนอาชญากรมากอน            

มีประวัติการฝาฝนกฎหมาย หรือเปนสมาชิกในองคกรอาชญากรรม เชน แกงคยากูซา เปนตน 49

104 

(3) บุคคลท่ีทําธุรกิจแบงพ้ืนท่ีใหเชามีหนาท่ีจะตองอธิบายหรือบอกกลาวใหผูเขาพักไดทราบ

ถึงความจําเปนท่ีจะตองไมสงเสียงดังอันเปนการรบกวนเพ่ือนบาน ในกรณีท่ีผูเขาพักเปนชาว

ตางประเทศก็จะตองมีหนาท่ีอธิบายใหผูเขาพักดวยภาษาตางประเทศไดเขาใจดวย 50

105 

(4) ในกรณีท่ีมีการรองเรียนเก่ียวกับการสงเสียงดังจนเปนท่ีหนวกหูรําคาญแกเพ่ือนบาน 

ผูประกอบการมีหนาท่ีตองจัดการการรบกวนดังโดยพลัน 51

106 

(5) ผูประกอบการมีหนาท่ีตองรายงานเก่ียวกับการเขาพักของชาวตางประเทศ จํานวนวัน 

รวมท้ังขอมูลตางๆท่ีจําเปนตอเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

(6) ผูประกอบการตองไมใหเชาหองพักเกิน 180 วันตอป 52

107 

(7) เจาหนาท่ีทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูประกอบการดําเนินการใดๆ เพ่ือปรับปรุงกิจการ หาก

ละเมิดคําสั่ง ผูวาราชการาชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักการประกอบธุรกิจไดไมเกิน 1 ป 53

108 

(8) ตัวแทนท่ีจัดใหมีสัญญาใหเชาหองพัก เชน Airbnb เปนตน มีหนาท่ีตองจดทะเบียนตอ

องคการทองเท่ียวแหงประเทศญี่ปุน 54

109 

นอกจากนี้ จังหวัดโอซากาซ่ึงเปนจังหวัดในเขตยุทธศาสตรแหงชาติ (National Strategic 

Ward) ท่ีมีการประกาศใชกฎหมายอนุญาตใหเชาท่ีพักในระยะสั้น (Short term accommodation) 

ท่ีมีขอบังคับอยางเขมงวด โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 110 

(1) จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีทองถ่ินกอนใหเชาอสังหาริมทรัพย 

(2) มีขอตกลงการใหเชาท่ีพักระหวางเจาของหองพักกับผูเขาพัก 

                                                           
104 Home-Sharing Business Act 2018 section 4. 

105 Home-Sharing Business Act 2018 section 9. 

106 Home-Sharing Business Act 2018 section 10. 

107 Home-Sharing Business Act 2018 section 2. 
108 Home-Sharing Business Act 2018 section 72-79. 
109 Home-Sharing Business Act 2018 section 46. 
110 https://www.bangkokbiznews.com สืบคนเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 
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(3) ขนาดของหองพักตองมีขนาดไมนอยกวา 25 ตารางเมตร ท้ังนี้ ในแตละหองจะตองมี

หองน้ําท่ีสามารถล็อกได รวมท้ังมีหองสุขา และหองครัว 

(4) ระยะเวลาใหเชาตองไมต่ํากวา 7 วัน  6 คืน 

(5) เจาของหองพักมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีสมุดบันทึกผูเขาพัก (a quest book) 

ซ่ึงจะตองมีรายชื่อผูเขาพัก เลขท่ีหนังสือเดินทาง รวมท้ังบรรยายลักษณะของผูเขาพัก 

(6) เจาหนาท่ีทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะเขาตรวจหองพัก หากหองพักมิไดเปนไปตามกฎหมาย

ตามท่ีกําหนดไว เจาของหองพักจะตองถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

(7) เมืองท่ีไดรับอนุญาตในจังหวัดโอซากา ไดแก เมืองโอซากา เมืองซาไก เมืองทากะสุกิ 

เมืองฮิกาชิ-โอซากา เมืองโทโกนากะ และเมืองฮิราคาตะ 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาประเทศญ่ีปุนเปนประเทศเปาหมายหลักของนักทองเท่ียว ดวยเหตุท่ีมี

นโยบายผอนปรนเรื่องวีซาทําใหมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางไปทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุน               

ซ่ึงสงผลใหธุรกิจ Airbnb (Air bed & breakfast) ในประเทศญ่ีปุนเติบโตอยางรวดเร็วและยังเปน

ประเทศแรกๆ ในเอเชียท่ีมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับและควบคุมการใหบริการธุรกิจ Airbnb 

(Air bed & breakfast) ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 ประการแรก  ผูใหเชาถูกจํากัดใหเปดท่ีพักใหเชาได 180 วันตอป ซ่ึงเดิมไมไดกําหนดจํานวน

ท่ีเปดใหบริการแกผูเชาพัก ขอจํากัดดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของผูใหบริการเชาท่ีพัก 

แตในทางกลับกันก็ถือเปนการสนับสนุนผูประกอบธุรกิจโรงแรม  นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องการควบคุม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในแหลงทองเท่ียวท่ีอาจเกิดปญหาตางๆ จากนักทองเท่ียวซ่ึงเปนคนตางถ่ิน

เขามาทองเท่ียวและพักอาศัยในระยะสั้น เชน ปญหาเรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชน ปญการ               

สงเสียงดังรบกวน ปญหาเรื่องขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และปญหาการจราจร เปนตน 

 ประการท่ีสอง  ผูใหเชาท่ีพักจะตองลงทะเบียนกับหนวยงานทองถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือการตรวจสอบ

มาตรฐานท่ีพัก เชน ขนาดของหองพัก ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ผูใหเชาหองพัก

จะตองสงรายงานเก่ียวกับการเขาพักใหกับหนวยงานทองถ่ินทุกๆ 2 เดือน โดยรายงานเก่ียวกับ

จํานวนและสัญชาติของผูเขาพัก 
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 ประการท่ีสาม ผูเขาพักจะตองเชาหองพักครั้งละไมต่ํากวา 7 วันหรือ 6 คืน จะเห็นไดอยาง

ชัดเจนวาประเทศญ่ีปุนมีความมุงหมายท่ีจะใหความคุมครองผูประกอบธุรกิจโรงแรม เนื่องจากหาก

ปลอยใหมีการเชาหองไดแบบพักคานคืนเพียงคืนเดียวจะเปนการสรางการแขงขันท่ีไมเปนธรรม                   

ตอผูประกอบธุรกิจโรงแรม เพราะการใหบริการหองพักแบบ Airbnb (Air bed & breakfast) มีราคา

คาบริการตอคืนต่ํากวาการใชบริการเขาพักภายในโรงแรม สําหรับในประเด็นนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวา            

การใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวไมสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาวเพราะนักทองเท่ียวมักจะไมพัก

อาศัยเพ่ือทองเท่ียวในเมืองเดียวติดตอกันเปนเวลานานถึง 7 วัน  

 สําหรับประเทศญี่ปุน ท่ีมีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการใหบริการหองพักรายวัน                    

โดยมีเจตนารมณเพ่ือใหการใหบริการเชาหองพักรายวันเปนธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย โดยสรางหลักเกณฑ

และขอจํากัดตางๆ เพ่ือใหความคุมครองท้ังผูใหบริการเชาหองพักแบบรายวันและผูท่ีประกอบธุรกิจ

โรงแรม ในขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมดานการลงทุนท่ีสอดคลองกับความเจริญทางเศรษฐกิจดาน

การทองเท่ียวของประเทศญ่ีปุน สวนในประเทศไทยนั้นความเจริญเติบโตดานการทองเท่ียวท่ีมีการ

เจริญเติบโตท่ีสูงเชนกัน ซ่ึงสงผลใหการใหบริการหองพักรายวันโดยการใหบริการผาน Airbnb (Air 

bed & breakfast) มีการเจริญเติบโตสูงตามไปดวย แตปจจุบันไมมีการบังคับใชกฎหมายเปนการ

เฉพาะเพ่ือรองรับธุรกิจใหบริการหองพักประเภทดังกลาว ซ่ึงกฎหมายท่ีบังคับในปจจุบัน ไดแก 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยังไมครอบคลุมถึงการใหบริการเชาท่ีพักรายวัน นอกจากนี้

กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กําหนดยกเวน     

ใหผูประกอบกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพยชั่วคราวนั้นไมตองมีใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรม หาก

อสังหาริมทรัพยนั้นมีท้ังหมด 4 หอง หรือนอยกวา ซ่ึงหมายความวาหากผูใหเชามีหองพักเพียง 4 หอง

หรือนอยกวา 4 หองแลวจะไมอยูภายใตกฎกระทรวงดังกลาว โดยปกติแลวผูท่ีนําหองพักออกใหเชา

รายวันมักมีหองพักใหเชารายวันเพียง 1-2 หองเทานั้น  



  

 

บทท่ี 4 

วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักรายวัน 

  ในปจจุบันธุรกิจดานการทองเที่ยวถือวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ

เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ ่งธ ุรกิจใหบริการเช าหองพักที ่นํารายไดเข าสู ประเทศเปน                  

ระดับตนๆ หากเทียบกับธุรกิจประเภทอ่ืน จนอาจกลาวไดวาเปนธุรกิจท่ีชวยสรางงาน สรางรายได

ใหแกประชาชนในประเทศ แตในทางตรงกันขามหากธุรกิจใหบริการเชาที่พักที่ใหบริการแบบเชา

พักรายวัน ไมไดรับการควบคุม กํากับดูแล จากหนวยงานภาครัฐอยางจริงจังแลวอาจกอใหเกิด

ปญหาดานตางๆ ตามมา เชน ปญหาดานความปลอดภัยของผู เขาพัก ปญหาดานการจราจร 

ปญหาดานมลพิษ ปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาดานอาชญากรรมและการกอการราย ซึ่งจะสงผล

กระทบตอความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของประเทศไทย 

  จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายในการใหความ

คุมครองนักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักรายวันทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศแลว ทําให

สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาและผลกระทบตางๆ อันจะนําไปสูแนวทางการแกไขมาตรการ

ทางกฎหมายใหเกิดความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซึ่งมีประเด็นปญหาที่จะไดวิเคราะห

ดังตอไปนี้ 

4.1 ปญหาดานคํานิยามศัพทคําวา “โรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไม

สอดคลองกับกิจการใหบริการหองพักรายวัน  

 เมื ่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใชควบคุมธุรกิจที ่พักของประเทศไทย ตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดใหความหมายของคําวา “โรงแรม” ไวใหหมายถึง 

สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพ่ือใหบริการท่ีพักชั่วคราว สําหรับคนเดินทาง

หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน และไดยกเวนสถานท่ีพักท่ีไมเปนโรงแรมไว 3 ลักษณะ คือ 

  (1) สถานที่พักของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐหรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ที่มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแขงขันกัน สถานท่ี

พักประเภทนี้หากพบวามีการนํารายไดหรือกําไรมาแบงปนกันก็จะถือไมไดวาเปนโรงแรมตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว 
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   (2) สถานที่พักที่คิดคาบริการเปนรายเดือนขึ้นไป การยกเวนตาม (2) นี้ จะเนน

การคิดคาบริการใหเชาที่พัก โดยหากมีการคิดคาบริการลักษณะเปนรายเดือน รายป ก็ไมเปน

โรงแรม แตหากคิดคาบริการตํ่ากวารายเดือนลงมา เชน รายสัปดาห รายวัน หรือรายชั่วโมง หรือ

คิดคาบริการปนกันท้ังรายเดือนหรือต่ํากวารายเดือนก็จะถือวาเปนโรงแรมตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

  (3)  สถานที่พักอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง กฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีที่จะ

กําหนดขอยกเวนสถานที่พักประเภทใดบางไมใหเปนโรงแรมตามกฎหมาย โดยจะตองออกเปน

กฎกระทรวงเทานั้น 

  หากพิจารณาถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 4 (3) แหงพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 นั้น ยอมหมายถึง กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ ่งถูกบัญญัติขึ ้นเพื ่อที ่จะยกเวนสถานที่พักไมใหเป นโรงแรมตาม

พระราชบัญญัติโรงแรมดังกลาว กลาวคือ สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและ

สถานที่พักที ่ไมเป นโรงแรมไดถ ูกบัญญัติความหมายไวในกฎกระทรวงกําหนดประเภทและ

หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติความหมายของสถานที่พักที่ไมเปน

โรงแรมวา “ใหสถานที่พักมีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกินสี่หอง

และมีจํานวนผูเขาพักรวมท้ังหมดไมเกินยี่สิบคน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพื่อใหบริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคน

เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนอันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดเสริม

และไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดไมเปนโรงแรม” ตามมาตรา 4 (3) 

ของบทนิยามคําวา “โรงแรม” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และเมื่อได

พิจารณาบทนิยามศัพทตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลว สามารถอธิบายความหมายของสถานท่ี

พักท่ีไมเปนโรงแรมไดดังนี้  

  1)  เปนสถานที่พักที่มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน

แลวไมเกินสี่หอง 

  2)  มีจํานวนผูเขาพักรวมกันท้ังหมดแลวไมเกินยี่สิบคน 

  3)  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือ

บุคคลอ่ืนใด 



76 

 

  4)  มีการคิดคาตอบแทนจากคนเดินทางหรือผูใชบริการ 

  5)  เปนการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดเสริม 

  6)  ตองแจงการเปดใหบริการใหนายทะเบียนทราบ 

  ตามที่พระราชบัญญัติโรงแรมแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดบัญญัติขอยกเวนให

ออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ดังกลาว

นั้นทําใหเกิดปญหาวาการประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมไดอยูในความหมายของคําวา 

“โรงแรม” และไมมีสถานะเปนโรงแรมตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

เพราะลักษณะของสถานที่ใหบริการหองพักเชารายวันนั้น มักจะมีลักษณะที่ดําเนินการภายใน

ครอบครัวใชหองพักที่เหลืออยูหรือพื้นที่วางภายในบานมาดัดแปลงใหเปนหองวางเพื่อใหบริการ

เชาพักสําหรับทองเที่ยวที่ตองการใชบริการ เพื่อเปนการหารายไดเสริมหรือเพื่อเปนการเพิ่มพูน

รายไดครัวเรือนเทานั้น จึงมักมีหองพักใหบริการไมเกิน 4 หอง และมีจํานวนผูเขาพักรวมกันไมเกิน 

20 คน ดังจะเห็นไดวาการปรับใชมาตรา 4 (2) ซึ่งเปนเรื ่องของการกํากับดูแลสถานที่พักที ่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักโดยคิดคาบริการเปนรายเดือนขึ้นไปเทานั้น เชน อพารตเมนท 

หอพักนักศึกษา เมื่อการใชบริการพักอาศัยดังกลาวมีการคิดคาบริการเปนรายเดือน การบังคับใช

กฎหมายจึงเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะเชาทรัพย  

  ในปจจุบันนี้พบวาผูประกอบการท่ีเปนประชาชนทั่วไป และผูประกอบการที่เปน

นายทุนไดอาศัยชองวางทางกฎหมายในมาตรา 4 (3) เปดธุรกิจใหบริการเชาหองพักรายวันโดย

แสวงหาประโยชนจากนักทองเที ่ยวผู ใชบริการ และหลีกเลี ่ยงไมจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

ประกอบกับหองพักรายวันไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เมื่อหองพัก

รายวันไมอยู ในความหมายของคําวาโรงแรมและไมมีสถานะเปนโรงแรมตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 จึงทําใหธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมอยูภายใตการควบคุม กํากับ ดูแล 

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ผูประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวัน ไมสามารถขออนุญาต

ประกอบธุรกิจไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 15 ดวยเหตุเพราะคํานิยามศัพทคําวา “โรงแรม” ท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไมคลอบคลุมถึงหองพักรายวัน ทําใหนักทองเท่ียว

ผูใชบริการหองพักรายวันไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายและไมไดรับสิทธิตางๆ อันเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐาน อันไดแก 
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  1)  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอกับ

สินคาหรือบริการ (Right to be informed) 

  2)  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ (Right to choose) 

  3)  สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ (Right to safety) 

  4)  สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา (Right to fair contract) 

  5)  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (Right to be heard)  

อันควรไดรับเม่ือใชบริการโดยเสียคาตอบแทน เม่ือนักทองเท่ียวผูใชบริการหองพักรายวันดังกลาว

โดยการเสนอชักชวนจากผูประกอบการ และนักทองเที่ยวไดจายคาตอบแทนจากการใชบริการ  

จึงถ ือว าน ักท องเที ่ยวอยู ในฐานะผู บ ร ิโภคตามความหมายที ่บ ัญญ ัต ิไว ในมาตรา 3 แห ง

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  “ผูบริโภค” หมายความถึง ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการ

จากผูประกอบธุรกิจและหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ

เพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการดวย เมื่อนักทองเที่ยวอยูในฐานะผูบริโภคตามกฎหมายแลวยอม

ไดรับสิทธิตามที่กฎหมายใหการรับรองไว 5 ประการ ดังกลาวขางตน หากไมมีมาตรการทาง

กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจใหบริการหองพักรายวันจะสงผลใหนักทองเที่ยวไมไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมาย  

โดยปกติแลวนักทองเที่ยวจะคนหาขอมูลหองพักผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ

ผานแอพพลิเคชั่น (Applications) บนโทรศัพทเคลื่อนที่ การตัดสินใจเลือกใชบริการหองพักของ

นักทองเท่ียวจะตัดสินใจเลือกใชบริการโดยพิจารณาจากการโฆษณาหองพักของผูประกอบการที่มี

การโฆษณาโดยการใชรูปภาพหองพักที่สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดลอมที่ดิน พรรณาดวย

ขอความท่ีใหนักทองเท่ียวหลงเชื่อวาหองพักนั้นมีความสวยงาน สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก

ใกลแหลงชุมชน ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกใชบริการ มีการโอนเงินเพื่อเปนคามัดจําหรือคา

เชาหองพักลวงหนา ซึ่งในสภาพความเปนจริงแลวหองพักมีสภาพเกาทรุดโทรม อยูในซอยเปลี่ยว 

หางไกลจากแหลงชุมชน หองพักไมมีความสะอาด และไมปลอดภัย ซึ่งไมตรงกับภาพและคํา

พรรณนาที่ไดโฆษณาไว โดยที่ไมมีหนวยงานภาครัฐหรือเจาหนาที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบ

ควบคุมและกํากับดูแล ทําใหนักทองเที่ยวผู ใช บริการถูกหลอกลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
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ผูประกอบการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวได 

รวมท้ังภาพลักษณของนักทองเท่ียวท่ีมีตอประเทศไทยในภาพรวมดวย  

  สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการเชาที่พักอาศัย

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอผูประกอบการและผูเชาพักไวอยางครอบคลุม มีขอบเขตการใช

บังคับเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูใหเชาและผูเชา โดยกําหนดนิยามคําวา “สถานที่พักอาศัย” 

หมายถึง หนวยท่ีพักอาศัย ไดแก สิ่งกอสรางหรือลักษณะใดของสิ่งกอสรางท่ีใชเปนบานท่ีพักอาศัย

หรือที่หลับนอนของบุคคลคนเดียวหรือมากกวาสองคนขึ้นไปรวมอยูในครอบครัว และรวมทั้ง

โครงสรางที่อยู บริเวณสถานที่ดังกลาวที่สรางขึ้นเพื่อความสะดวกในการใชทรัพยสินนั ้นดวย 

นอกจากนี้ยังออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจการแบงพื้นที่ใหเชารายวัน ซึ่งมีการกําหนด

คํานิยามศัพทคําวา “พื้นที่ใหเชา” หมายถึง พื้นที่หรือหองที่ไดถูกสรางหรือออกแบบแยกสวน

ออกมาตางหากจากพื้นที่หรือหองที่ใชเปนที่อยูอาศัย โดยไมวาจะเปนบานพักสําหรับครอบครัว

เดี่ยว (Single-Family Residence) อพารตมนท (Apartment) คอนโดมิเนียมเพื่อการอยูอาศัย 

(Residential Condominium Unit) ทั้งนี้ไมรวมถึงพื้นที่สวนกลางของคอนโดมิเนียม หองพักใน

โรงแรม โมเต็ล หรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ท่ีอยูในความดูแลของเจาสํานักโรงแรม 

 

  ผู ว ิจ ัย เห ็นว าป ญหาในเรื ่องการปรับ ใช กฎหมายเพื ่อ ให ความคุ มครองแก

ผูใชบริการหองพักรายวันเนื่องจากคํานิยามศัพทคําวา “โรงแรม” ไมครอบคลุมถึงธุรกิจใหบริการ

หองพักรายวันทําใหผูประกอบธุรกิจไมสามารถขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการได หองพักรายวัน

จึงไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อีกทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจมี

ความแตกตางกัน เพราะผูประกอบการหองพักรายวันมักจะเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ตองการ

หารายไดเสริม โดยใชหองวางหรือพื้นที่วางภายในบานดัดแปลงใหเปนหองพักเพื่อใหบริการ       

แกนักทองเท่ียวเชาพักรายวัน มีฐานะทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนไมสูงมากนัก มีจาํนวน

หองใหเชาพักไมเกิน 4 หอง ดังนั้น จึงเห็นสมควรกําหนดคํานิยามศัพทของหองพักรายวันเพื่อให

เกิดความชัดเจนโดยกําหนดให “สถานท่ีพักรายวัน” หมายถึง สถานที่พักนอกจากที่ไดจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารซึ่ง

จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อใหบริการที่พักชั ่วคราวเปนรายวัน สําหรับนักทองเที ่ยวหรือคนเดินทาง โดยมี
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คาตอบแทนอันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการหารายได ซึ ่งตองลงทะเบียนตอหนวยงาน

ทองถ่ินตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ทั้งนี้ เพ่ือใหธุรกิจหองพักรายวันสามารถ

ยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการและอยูภายใตบังคับของกฎหมาย มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการ

ควบคุม กํากับ ดูแล ทั้งในดานมาตรฐานการใหบริการ ดานความปลอดภัย เปนตน เพื ่อให

นักทองเท่ียวหรือผูเขาพักไดรับความคุมครองจากการใชบริการ 

4.2  ปญหามาตรการดานการกํากับธุรกิจหองพักรายวัน 

 ในปจจุบันการประกอบธุรกิจใหบริการที่พักมีมากมายหลายรูปแบบและมีแนวโนมที่จะ

ขยายตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจการทองเที่ยว โดยมีชื่อเรียกประเภท

หองพักที่หลากหลาย เชน โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส อพารทเมนท โมเต็ล หอพัก แคมป เปนตน

นอกจากนี้ยังมีหองพักทางของทางราชการท่ีเปดใหบริการโดยใหประชาชนท่ัวไปสามารถเชาพักอาศัย

ได เชน หองพักของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม หองพักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            

จึงทําใหเกิดความสับสนขึ้นวากิจการที่พักประเภทใดบางที่เปนโรงแรมตามกฎหมายและหองพัก

ประเภทใดที่ไมเปนโรงแรมตามกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เปนกฎหมาย               

ที่วางหลักเกณฑและระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง การขออนุญาต การเปดดําเนินการ การเขาพัก 

เพื่อเปนการสงเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจและกําหนดหลักเกณฑในการประกอบ

ธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแตละประเภท โดยการประกอบธุรกิจ

ใหบริการหองพักรายวันไมไดมีการดําเนินการจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ ทําใหเกิดปญหาข้ึน

สําหรับหองพักรายวัน คือ ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานในดานตางๆ เชน การใหบริการ ความสะดวก 

สิ ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยแกนักทองเที ่ยวหรือผู เขาพัก เพราะไมมี

หลักเกณฑทางกฎหมายกําหนดมาตรฐานใหผูประกอบกิจการทุกรายตองปฏิบัติตาม โดยลักษณะ

ท่ัวไปของการประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันนั้นเปนการเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวหรือ

ประชาชนทั่วไปที่ตองการใชบริการ มีลักษณะเปนสถานที่สาธารณะซึ่งนักทองเที ่ยวหรือผู ท่ี

ตองการใชบริการมีสิทธิที ่จะเขาพักหรือไดรับบริการซึ่งเปนเรื ่องเกี่ยวกับสาธารณะ หนวยงาน

ภาครัฐจึงมีหนาที่จะตองเขาไปกํากับดูแลใหกิจการใหมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการ ความ

รับผิดชอบดังกลาวนั้น คือ ความรับผิดชอบในการจัดหาบริการท่ีดีท่ีสุด มีความปลอดภัยท่ีสุดใหแก
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ผูใชบริการ โดยหลักท่ัวไปแลวกลไลท่ีรัฐใชในการควบคุมกํากับดูแลใหบานเมืองมีความสงบสุข คือ 

การออกกฎหมายเพื่อกําหนดหนาที่และมาตรฐานที่จะตองปฏิบัติในการดําเนินกิจการ เชน การ

ออกประกาศ การออกกฎกระทรวง หรือหลักเกณฑใหกิจการโรงแรมตองมีใบอนุญาตประการท่ี

ออกใหโดยหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อใหรัฐสามารถที่จะเขามากํากับดูแลตรวจสอบมาตรฐานใน

การประกอบการ เพ่ือใหการประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันมีมาตรฐานเชนเดียวกัน  

 เม่ือหองพักรายวันไมไดอยูภายใตคําจํากัดความของคําวา “โรงแรม” และไมมีสถานะเปน

โรงแรมตามคํานิยามแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 จึงทําใหการเปดใหบริการ

หองพักรายวันไมอยูภายใตการกํากับดูแลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ซึ่งมีผลทําใหไมมี

มาตรการทางกฎหมายสําหรับควบคุม กํากับดูแล ธุรกิจใหบริการหองพักรายวัน เมื่อพิจารณาถึง

มาตรการทางกฎหมายดานการกํากับดูแลธุรกิจใหบริการหองพักรายวัน พบวามีปญหาทาง

กฎหมายดังจะกลาวตอไปนี้ 

 4.2.1 ปญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวัน 

  ธุรกิจให บริการหองพักถือวาเป นธุรกิจที ่ม ีความสําคัญตออุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวของประเทศ และเปนธุรกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วซึ่งกลไกทางกฎหมายในการ

ควบคุมการประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันจึงเปนเรื ่องจําเปนและตองใหความสําคัญ 

เพราะหากไมมีกลไกทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการใหบริการเชาหองพักรายวัน

แลว ผูประกอบธุรกิจจะดําเนินการทางธุรกิจไดโดยอิสระ หวังเพียงผลกําไร ผลประกอบการท่ี

คุมคากับการลงทุนเทานั้น โดยไมคํานึงถึงสิทธิตางๆ ของนักทองเที่ยวหรือผูเขาพัก อันเปนสิทธิ     

ข้ันพ้ืนฐานท่ีนักทองเท่ียวควรไดรับจากการใชบริการ  

เม่ือพิจารณาถึงเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจการใหบริการหองพักรายวันถือเปน

กลไกทางกฎหมายที่สําคัญมากอยางหนึ่ง ที่จะสามารถทําใหรัฐสามารถควบคุม กํากับ ดูแลธุรกิจ

ใหบริการหองพักรายวันทั้งในเรื่องการพิจารณาใบอนุญาตใหประกอบกิจการ และการกําหนด

บทลงโทษ กรณีกระทําการอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของนักทองเที่ยวหรือ               

ผูเขาพัก ซ่ึงในปจจุบันพบวากฎหมายที่บังคับใชเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการหองพักนั้น มีเพียง

การประกอบธุรกิจโรงแรมเทานั้นที่อยูภายใตการบังคับใชเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
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ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 สวนธุรกิจใหบริการหองพักรายวันยังไมมีกลไกทาง

กฎหมายเรื่องใบอนุญาตในการควบคุม กํากับ ดูแล เมื่อขาดกลไกในเรื่องของใบอนุญาต สงผลให

นายทะเบียนไมมีอํานาจหนาที ่ในการควบคุมกํากับดูแล เชน ดานความปลอดภัย ดานการ

ใหบริการ ดานสุขอนามัยของผูเขาพัก เปนตน รวมท้ังนายทะเบียนไมอาจควบคุมเรื่องความมั่นคง

และแข็งแรงของอาคารตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ผูประกอบการซึ่งไมได

รับอนุญาตใหประกอบกิจการอาจมีการตอเติม ดัดแปลง เพิ ่มจํานวนหองพัก เพื ่อแสวงหา

ประโยชนโดยไมคํานึงถึงผลกระทบของโครงสรางอาคารที่พัก ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายจาก

อุบัติภัยตางๆ เชน การทรุดตัวของโครงสรางอาคาร รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย               

ซึ่งนายทะเบียนไมมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล หรือลงโทษผูประกอบ

กิจการไดเพราะเหตุท่ีธุรกิจดังกลาวไมอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

มาตรา 22 และมาตรา 28  

สวนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนดใหผูใหเชาหรือผูใหบริการ

ซ่ึงเปนบุคคลหรือนิติบุคคลจะตองไดรับอนุญาตการใหบริการ รวมทั้งการโฆษณาการใหบริการเชา

พื้นที่จะตองเปนไปตามขอกําหนดของเมืองแตละเมือง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีระบบกฎหมาย

สหพันธรัฐซึ่งแตละมลรัฐจะมีอํานาจนิติบัญญัติตรากฎหมายหรือออกขอบังคับไดเปนการเฉพาะ

เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทในแตละมลรัฐ และในประเทศญี่ปุ นมีการออก

กฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชา โดยกําหนดใหบุคคลที่ทําธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชาจะตอง

รายงานทรัพยสินท่ีจะแบงปนใหเชาตอเจาหนาท่ีทองถ่ินในทองถ่ินท่ีทรัพยนั้นตั้งอยู 

  ดังนั ้น จะเห็นไดว าหลักเกณฑในเรื ่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนั ้น               

ไมสามารถนํามาบังคับใชกับธุรกิจใหบริการหองพักรายวันได ถึงแมจะมีลักษณะการประกอบ

กิจการที่คลายคลึงกัน แตก็มีความแตกตางกันทั้งในลักษณะของหองพัก จํานวนหองพัก รวมทั้ง

รูปแบบการใหบริการ จึงทําใหขาดกลไกดานกฎหมายเรื ่องใบอนุญาตในการควบคุมกํากับ                      

ดูแล สงผลใหนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไมมีอํานาจควบคุม กํากับ                 

ดูแล รวมทั ้งไม ม ีอํานาจในการตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงของอาคารหรือที ่พ ักอาศ ัย              

โดยผูประกอบการมุงแสวงหาผลกําไรโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่นักทองเที่ยวหรือผูเขาพักอาจ

ไดรับอันตรายจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีไมมีความม่ันคงและแข็งแรง 
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 4.2.2 ปญหาเรื ่องผู จ ัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไม

สอดคลองกับผูจัดการหองพักรายวัน 

  สําหรับในเรื่องผูจัดการโรงแรมพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนด

คุณสมบัติและหนาท่ีของผูจัดการโรงแรมไวในมาตรา 30 และมาตรา 38 โดยแยกพิจารณาไดดังนี้ 

  1) คุณสมบัติของผูจัดการหองพักรายวันที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547  

  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั ้ง

ผูจัดการโรงแรมที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติแหงมาตรา 33 และใหผู

ประกอบธุรกิจโรงแรมแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยที่นายทะเบียน

จะตองออกใบแจงตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง และ

ใหผูจัดการเริ่มตนทําหนาท่ีผูจัดการไดตั้งแตวันรับแจง 

  หากผูจัดการท่ีไดรับแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมและไดรับแจงเปนผูจัดการ

จากนายทะเบียนแลวไมสามารถทําหนาท่ีไดหรือพนจากตําแหนงจะตองแตงตั้งผูแทนตามเง่ือนไข

ดังนี้  

  (1) ในกรณีที่ผู จัดการที่ไดรับแตงตั้งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกิน 7 วัน ใหผู

ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีคุณลักษณะตองหามตามกฎหมายที่ผู

ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการมอบหมายเปนผูจัดการแทนไดไมเกิน 90 วัน และใหผู ที่ได

มอบหมายเปนผูจัดการแทนแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่เขา

ดําเนินการแทน 

  (2) ในกรณีที่ผูจัดการพนจากตําแหนงหนาที่ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั้ง

บุคคลหนึ่งเปนผูจัดการแทน และใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งแจงตอนายทะเบียน โดยมีขอยกเวน

หากผูนั ้นไดเคยแจงการเปนผูจัดการโรงแรมไวแลว ในกรณีที่ไมอาจตั้งผูจัดการไดภายใน 7 วัน      

นับแตวันที่ผูจัดการพนจากตําแหนงใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูจัดการ

แทนไดไมเกิน 90 วัน โดยจะตองแจงใหนายทะเบียนทราบดวย 
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  โดยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 30 กําหนดใหผู ประกอบธุรกิจ

โรงแรมตองจัดใหมีผู จัดการโรงแรมคนหนึ่งซึ่งอาจเปนคนเดียวกับผูประกอบธุรกิจหรือไมก็ได 

ผูจัดการโรงแรมนับวาเปนองคประกอบสําคัญที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการงานภายในโรงแรม

ใหเปนเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่นในการประกอบการ หากโรงแรมใดไมมีผูจัดการ

โรงแรมแลวยอมจะทําใหขาดผูทําหนาที่ระมัดระวังสอดสองความผิดปกติภายในโรงแรม ขาด

ผู จ ัดการระบบรักษาความปลอภัย หรือผู ช วยอํานวยความสะดวกใหแกน ักทองเที ่ยว เมื ่อ

นักทองเที่ยวหรือผูเขาพักตองการความชวยเหลือ หรือกรณีเกิดภัยอันตรายเกิดข้ึนในโรงแรม โดย

คุณสมบัติของผูจัดการโรงแรมนั้นไดถูกกําหนดไวใน มาตรา 33 กลาวคือ 

  (1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

  (2) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือมีประสบการณตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

หรือมีหนังส ือรับรองวาได ผ านการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักส ูตรท่ี

คณะกรรมการรับรอง 

  (3 ) ไม เป น โรคพ ิษส ุราเรื ้อร ัง  ต ิดยาเสพต ิด ให โทษ หร ือ เป น โรคต ิดต อ ท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  (4) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถ

หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (6) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที ่ส ุดวาเปนผู กระทําความผิดเกี ่ยวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

  7) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปน

ผูจัดการโดยเหตุอ่ืนซ่ึงมิใชเหตุตาม (6) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป 

  สําหรับเกณฑในเรื ่องอายุของผู จ ัดการโรงแรมตามมาตรา 33 (1) นั ้น เป น

หลักเกณฑที่กําหนดไวเชนเดียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชกําหนดบุคคลที่บรรลุ   

นิติภาวะไวดวย ดังจะเห็นไดวาผู จัดการโรงแรมเปนผู ที ่มีหนาที่ดําเนินงานดานตางๆ ทั้งหมด
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ภายในโรงแรม สมควรที่จะตองมีประสบการณและวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้น 

ใชเหตุผลในการแกไขปญหา คลี่คลายเหตุการณตางๆ ได ซึ่งการกําหนดใหมีวุฒิบัตรหรือหนังสือ

รับรองผานการฝกอบรมการบริหารจัดการโรงแรมเพราะกฎหมายตองการใหผูทําหนาที่ผูจัดการ

โรงแรมมีความรูความสามารถเขาใจในการบริหารงาน การแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนอยางเปนระบบ ใหสถานการณกลับมาเรียบรอยเขาสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได

กําหนดลักษณะไมตองหามของผูจัดการโรงแรมไวดวย คือ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด 

หรือเปนโรคติดตอท่ีคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมกําหนดไว ไมเปนบุคคลวิกลจริต

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ ไมเคยตอง

คําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปราม

การคาหญิงและเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

ซึ ่งเปนการบัญญัติเพื ่อช วยในเรื ่องการคัดเลือกผู จ ัดการโรงแรมใหมีความรู ความสามารถท่ี

เหมาะสมกับธุรกิจใหบริการ 

  โดยที่มาตรา 33 (2) แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมีการ

ฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมแกผูจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการสงเสริม

และกํากับธุรกิจโรงแรมรับรอง เปนหลักสูตรการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม เปน

ระยะเวลา 60 ชั่วโมง ตามหัวขอและขอบขายวิชาตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมและกํากับ

ธุรกิจโรงแรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการรับรองหลักสูตรการฝกอบรมการบริหารจัดการโรงแรม

อันประกอบไปดวยความรูเบื้องตนในการบริหารโรงแรม มาตรฐานโรงแรมไทย การบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม การบริหารความ

ปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวากฎหมายใหความสําคัญกับตําแหนงผูจัดการ             

ในเรื่องของคุณวุฒิอยางมากเพราะถือวาเปนผูท่ีทําหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการ จึงจําเปนตอง

มีความรู ความสามารถดานการบริหารโรงแรมจะตองผานการฝกอบรมวิชาการบริหารโรงแรม 

ตองมีประสบการณและผานการอบรมตามมาตรา 33 (2) หากผูจัดการโรงแรมมีคุณสมบัติตามท่ี      

ไดบัญญัติไวดังกลาวแลวยอมจะทําใหผูใชบริการหรือผูเขาพักไดรับการบริการที่ดีและไดรับความ

คุมครองตามกฎหมาย 
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  ดังนั ้น เมื่อธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมเปนโรงแรมตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 จึงไมอยูในบังคับของมาตรา 30 และมาตรา 33 มีผลทําใหไมมีมาตรการทาง

กฎหมายที่จะกําหนดเรื่องผูจัดการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวผูใชบริการหองพัก

รายวันไดรับความสะดวก ความปลอดภัยในการใชบริการ มาบังคับใชกับธุรกิจใหบริการหองเชา

พักรายวัน ซึ่งจากการศึกษาพบวาธุรกิจใหบริการหองพักรายวันมักเปนธุรกิจขนาดเล็กที่เจาของ

อสังหาริมทรัพยตองการใชประโยชนจากพื้นที่วางหรือหองวางภายในบานหรืออาคารพาณิชยของ

ตนเองออกแสวงหาผลประโยชนหรือรายได เปดดําเนินการโดยบุคคลใดก็ได ซึ่งอาจเปนเจาของ

บานที ่ไม ม ีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ ไมได ผ านการอบรมตามหลักส ูตรท่ี

คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจรองรับไว ทําใหไมมีความรูความเขาใจ ไมมีการบริหาร

จัดการมาตรฐานดานตางๆ ภายในหองพักอยางเปนระบบ เมื่อผูจัดการไมมีความรูในการดูแล

นักทองเที่ยวผูใชบริการหองพักรายวัน ไมมีประสบการณเพียงพอในการตรวจตราความผิดปกติ 

ทาทีหรือวิธีการของมิฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาในลักษณะของนักทองเที่ยว อาจเปนเหตุใหเกิดการ

กระทําอันผิดกฎหมาย หรือกออาชญากรรมขึ้นได เชน การลักทรัพยสินของนักทองเที่ยว การ

ขมขืนกระทําชําเรา การเสพยาเสพติดใหโทษ เปนตน นอกจากนี้ผูจัดการท่ีขาดประสบการณจะไม

มีทักษะในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายแกนักทองเท่ียวคนอ่ืนได  

  2. หนาที่ของผูจัดการหองพักรายวันที่ไมสอดคลองกับหนาที่ของผูจัดการ

โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 38 กําหนดใหผู จ ัดการโรงแรม               

มีหนาท่ี ดังนี้ 

  (1) ดูแลไมใหบุคคลใดหลบซอนหรือม่ัวสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อวา

จะกอความไมสงบข้ึนในบานเมือง หรือจะมีการกระทําความผิดอาญาข้ึนในโรงแรม 

  (2) แจงใหพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที ่ตํารวจทองที ่ทราบโดยทันที            

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีหรือไดมีการหลบซอนหรือมั่วสุมหรือการกระทําความผิด

อาญาข้ึนในโรงแรมตาม (1) 
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  บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดถูกบัญญัติขึ้นเพื่อชวยในการปองกันอันตราย 

มิใหเกิดขึ้นภายในโรงแรม ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ดีมีความเหมาะสม และมีประโยชนอยางมากตอ

ผูใชบริการและผูเขาพักภายในโรงแรม ที่กําหนดหนาที่ของผูจัดการโรงแรมใหมีหนาที่ดูแลและ

ระมัดระวังมิใหเกิดความผิดปกติเกิดข้ึนภายในโรงแรม ซึ่งผูจัดการจะทราบขอมูลของนักทองเท่ียว

ผูใชบริการจากบัตรทะเบียนผูเขาพัก ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลหรือประวัติสวนตัวของนักทองเที่ยว 

รวมทั้งทาทีพฤติกรรมการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่มีลักษณะผิดปกติเพื่อจะแจงเตือนหรือ

ปองกันเหตุรายไมใหเกิดข้ึนภายในโรงแรม 

  สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดกําหนดใหตองมีผู จัดการธุรกิจแบงพื้นท่ี           

ใหเชารายวัน แตไดกําหนดหนาท่ีของผูใหเชาใหมีหนาท่ีดังนี้ 

(1) ตองดูแลโครงสรางหลักของอาคารท่ีอยูอาศัย เชน หลังคา พ้ืนบาน และปลองไฟ

ใหอยูในสภาพดี 

(2) ตองดูแลรักษาท่ีอยูอาศัยใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมแกภูมิอากาศ 

(3) ตองจัดใหมีระบบล็อคประตูและกุญแจท่ีเพียงพอ 

(4) ตองจัดใหมีเครื่องอํานวยความสะอาดพ้ืนฐาน เชน เครื่องใชไฟฟา เครื่องทํา

ความรอน และน้ําเย็นตามท่ีจําเปน 

 

 

(5) ตองจัดใหมีถังขยะ และสถานท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีมิดชิด ยกเวนในครอบครัวเดี่ยว 

(6) ตองดูแลรักษาพ้ืนท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองนั่งเลน ทางเดินระหวางหองใหอยูใน

สภาพท่ีปลอดภัยและสะอาด 

(7) ตองดูแลควบคุมมิใหสัตวอันตรายรบกวนในท่ีอยูอาศัยเวนแตกรณีการเชาบาน

เดี่ยว หรือผูเชาเปนผูกอใหเกิดปญหานั้นข้ึนเอง 

(8) ตองดูแล ซอมแซมทรัพยท่ีใหเชาใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณกอนผูเชายายเขาพัก 

(9) จะตองมีการเตรียมเครื่องใชไฟฟา และระบบน้ําประปาใหเรียบรอยตามสัญญา                    

ท่ีตกลงกัน 

(10) ตองแจงชื่อและท่ีอยูของผูใหเชาหรือตัวแทนใหกับผูเชาทราบ 
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(11) ตองตั้งมิเตอรน้ําใหไดอุณหภูมิ 120 องศากอน ผูเชายายเขาพัก 

  สวนประเทศญี่ปุ นไมไดกําหนดใหตองมีผู จัดการหองพักระยะสั ้น แตกําหนด

คุณสมบัติของผูที่จะนําหองพักออกใหเชา โดยบุคคลท่ีตองหามมิใหทําธุรกิจแบงพ้ืนท่ีใหเชา ไดแก 

ผู ที ่ม ีประวัติเป นอาชญากรมากอน มีประวัต ิการฝาฝนกฎหมาย หรือเปนสมาชิกในองคกร

อาชญากรรม เชน แกงคยากูซา เปนตน และกําหนดหนาที่ของบุคคลที่ทําธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชามี

หนาท่ีจะตองอธิบายหรือบอกกลาวใหผูเขาพักไดทราบถึงความจําเปนท่ีจะตองไมสงเสียงดังอันเปน

การรบกวนเพื่อนบาน และในกรณีที่ผูเขาพักเปนชาวตางประเทศก็จะตองมีหนาที่อธิบายใหผูเขา

พักดวยภาษาตางประเทศใหเขาใจดวย 

  ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติตามมาตรา 38 (1) และ (2) ดังกลาวขางตนแลว                 

จะเห็นไดวาธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมอยู ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งทําให

หองพักรายวันขาดมาตรการในการดูแลและระมัดระวังมิใหมีการกระทําความผิดข้ึนภายในหองพัก

รายวัน เนื่องจากนักทองเที่ยวผูใชบริการหองพักรายวันบางกลุมอาจมีพฤติกรรมกระทําความผิด

อาญา กลาวคือ เลนการพนัน การดื ่มสุรา การใชสารเสพติด การคาประเวณี หรืออาจเปน

มิจฉาชีพท่ีแฝงตัวมาในลักษณะของนักทองเที่ยว การขาดมาตรการดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหา

อันจะกระทบตอนักทองเที่ยวรายอื่นได เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาเรื่องการทะเลาะวิวาท 

เมื่อหองพักรายวันขาดมาตรการในเรื่องอํานาจหนาที่ของผูจัดการแลว นักทองเที่ยวผูใชบริการ

ยอมไมไดรับความคุมครองหรือไมไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการหองพักรายวัน 

 

 

 

 4.2.3 ปญหาเรื่องทะเบียนผูเขาพัก 

  ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูจัดการตอง

จัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผู เขาพักและจํานวนผู เขาพักในแตละหองลงในบัตร
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ทะเบียนผู พักทันทีที่มีการเขาพัก ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผู จัดการโรงแรมไว

เก่ียวกับการจัดใหมีบัตรทะเบียนผูพักไวดังนี้ 

(1) ผูจัดการตองจัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับจํานวนผูเขาพักในแตละ

หองลงในบัตรทะเบียนผูเขาพักในทันทีที่มีการเขาพัก โดยใหผูพักคนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อ

ในบัตรทะเบียนผูพัก หากผูพักมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และเขาพักตามลําพังใหผูจัดการหรือ

ผูแทนลงลายมือชื่อกํากับไวดวย และนําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพักใหเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง 

หลังจากมีการลงทะเบียนเขาพัก โดยหลักของการบันทึกรายการตางๆ เก่ียวกับผูเขาพักลงในบัตร

ทะเบียนผูเขาพักและทะเบียนผูเขาพักนั้น พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กําหนดใหตอง

บันทึกทุกรายการใหครบถวน หามมิใหปลอยชองใดชองหนึ่งใหวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร และ

ผูจัดการจะตองเก็บรักษาบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวอยางนอย 1 ป และตองใหอยูใน

สภาพท่ีตรวจสอบได โดยรูปแบบของบัตรผูพักและทะเบียนผูพักจะตองเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี

กําหนด 

(2) ผู จัดการจะตองสงสําเนาทะเบียนผู พ ักในแตละวันไปใหนายทะเบียนทุก

สัปดาหแลวใหนายทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือไมสามารถ

สงไดตามกําหนดดังกลาว นายทะเบียนจะตองพิจารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาวแลว

แจงใหผูจัดการทราบ 

(3) กรณีที ่บ ัตรทะเบียนผู พักที ่เก็บรักษาไวในโรงแรมถูกทําลายหรือสูญหาย 

ผูจัดการจะตองดําเนินการคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักนั้นจากนายทะเบียนเพ่ือมาเก็บรักษาไวแทน

ฉบับท่ีสูญหายหรือถูกทําลายไป 

ผู วิจัยเห็นวา การจัดทําทะเบียนผู เขาพักดังกลาว มีประโยชนตอการปองกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่พักได การจดแจงชื ่อและนามสกุล การเก็บเอกสารหลักฐานของ

นักทองเที่ยวที่มาใชบริการ จะทําใหผูจัดการสามารถทราบถึงประวัติ อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ 

และภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวไดในเบื้องตน ซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานในกรณีที่นักทองเที่ยว

กระทําความผิดอาญา นอกจากนี้การจัดทําบัตรทะเบียนผูเขาพักที่บันทึกรายละเอียดตางๆ ของ

นักทองเที่ยวไวจะทําใหผูจัดการสามารถทราบถึงประวัติพื้นฐาน ลักษณะทาทางของนักทองเที่ยว
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ไดอยางถูกตอง และในมาตรา 36 ยังไดกําหนดใหผูจัดการตองสงสําเนาทะเบียนผูเขาพักในแตละ

วันไปใหนายทะเบียนเปนประจําทุกสัปดาห ยอมทําใหนายทะเบียนไดรับขอมูลของผูเขาพักและ

นายทะเบียนสามารถตรวจสอบได เพื่อประโยชนตอการจับกุมผูกระทําความผิดหรือคนรายที่แฝง

ตัวมาในลักษณะของนักทองเที่ยว สวนการลงทะเบียนผูเขาพักของหองพักรายวันอาจไมตองเปน

รูปแบบเหมือนธุรกิจโรงแรม แตควรเปนรูปแบบการเก็บขอมูลแบบไมยุงยากซับซอน แตมีขอมูลท่ี

ครบถวน เพ่ือใหเจาของหองพักรายวันทราบขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียวแตละคน ใชเปนขอมูลการ

เขาพักของนักทองเที่ยว และยังจะสามารถใชตรวจสอบความเคลื่อไหวของนักทองเที่ยวหากมี

พฤติกรรมประพฤติมิชอบหรือการหลบซอนตัวของมิจฉาชีพ อาชญากรท่ีแฝงตัวมาในลักษณะของ

นักทองเท่ียว  

  สําหรับประเทศญี่ปุนไดกําหนดใหผูประกอบการมีหนาท่ีตองรายงานเกี่ยวกับการ

เขาพักของชาวตางชาติถึงจํานวนวันที่เขาพัก รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอเจาหนาที่ทองถิ่น 

นอกจากนี้จะตองจัดใหมีสมุดบันทึกผูเขาพัก (a quest book) ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดท่ีสําคัญ คือ 

รายชื่อผูเขาพัก เลขที่หนังสือเดินทาง และบรรยายลักษณะของผูเขาพัก โดยใหผูประกอบการสง

รายงานเกี่ยวกับการเขาพักใหกับหนวยงานทองถิ่นทุกๆ 2 เดือน โดยตองมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

และสัญชาติของผูเขาพัก เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นตรวจสอบและกํากับดูแลมาตรฐานดานการ

ใหบริการ ดานความปลอดภัย และดานสุขอนามัย 

  ดังนั ้น  เมื ่อธ ุรก ิจให บริการหองพักรายวันของไทยไมม ีสถานะเปนโรงแรม            

ตามกฎหมายแลว ยอมไมอยูในบังคับของมาตรา 35 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. 2547 ทําใหผูจัดการหองพักรายวันไมถูกบังคับใหตองจัดทําทะเบียนผูเขาพักเพื่อสงใหแก

นายทะเบียนสําหรับตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ของผูเขาพักเปนประจําทุกสัปดาห ทําใหขาด

ระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลของนักทองเที่ยวที่ใชบริหารหองพักรายวัน เจาหนาที่ภาครัฐ

หรือหนวยงานทองถ่ินไมสามารถตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเท่ียวในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ

อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ ้นในระหวางที่ใชบริการหรือพักอาศัยในหองพักรายวันดังกลาว อัน

เนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐไมมีอํานาจที่จะดําเนินการตามกฎหมาย เพราะหองพักรายวันไมอยู

ในบังคับของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้งไมอยูภายใตกฎกระทรวง

กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2547 
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 4.2.4  ปญหาเรื่องการควบคุมอาคารและส่ิงปลูกสราง 

  ตามาตรา 34 (8) แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดวางมาตรการทาง

กฎหมายเพื่อควบคุมอาคารและสิ ่งปลูกสรางของที่พักแรมไว โดยกําหนดใหผู ประกอบธุรกิจ

โรงแรมมีหนาที่ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรงตามกฎหมายควบคุมอาคาร

และคําสั ่งของเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งอยู ภายใตการควบคุมของนายทะเบียนตามมาตรา 18                   

ที่กําหนดใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบกิจการไดเมื่อเห็นวาสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ 

สิ ่งอํานวยความสะดวกหรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแตละประเภท โดยการ

พิจารณนั้น จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง กําหนดประเภทและ

หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ขอ 3. ดังนี้  

  (1) ตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม ไมเปนอัตรายตอสุขภาพและอนามัยของผูพักและมี

การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย  

  (2) เสนทางเขาออกโรงแรมตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร 

  (3) ในกรณีที่ใชพื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบ

กิจการอื่นตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นตองไมสงผลกระทบตอการ

ประกอบธุรกิจโรงแรม 

  (4) ไมตั้งอยูบริเวณหรือใกลเคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานท่ีอันเปน

ท่ีเคารพในทางศาสนา หรือสถานท่ีอ่ืนใดอันจะทําใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมเหมาะสม กระทบตอความ

มั่นคงและการดํารงอยู ของสถานที่ดังกลาว หรือจะทําใหขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

  นอกจานี้ กฎกระทรวงดังกลาวในขอ 9 ยังไดกําหนดใหอาคารสําหรับใชเปนโรงแรม

ตองมีหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหใชอาคารเปนโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และในขอ 10 กําหนดใหมีการตรวจสอบสภาพอาคารวา             

มีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย โดยผูตรวจสอบตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมหรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายและผานการ

ตรวจพิจารณาจากนายทะเบียนอีกดวย 
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  สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหผูใหเชามีหนาท่ีตองดูแลรักษาสถานท่ีเชา

ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยแกผูเชา ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

  (1) ตองดูแลโครงสรางหลักของอาคารท่ีอยูอาศัย เชน หลังคา พ้ืนบาน และปลอง

ไฟใหอยูในสภาพดี 

  (2) ตองดูแลรักษาท่ีอยูอาศัยใหอยูในสภาพเหมาะสมแกภูมิอากาศ 

  (3) ตองจัดใหมีระบบล็อกประตูและกุญแจท่ีเพียงพอ 

  (4) ตองดูแลซอมแซมทรัพยท่ีใหเชาใหอยูในสภาพสมบูรณกอนท่ีผูเชาจะเขาพัก 

  (5) ตองใหขอมูลเก่ียวกับทางออกฉุกเฉินแกแขกหรือผูเขาพัก 

  สวนประเทศญ่ีปุนมีการกําหนดใหหองท่ีจะนําออกใหบริการเชาพักจะตองมีขนาด

ไมนอยกวา 25 ตารางเมตร และในแตละหองจะตองมีหองน้ําที่สามารถล็อกได รวมทั้งมีหองสุขา 

นอกจากนี้ยังกําหนดใหเจาหนาท่ีทองถ่ินมีอํานาจที่จะเขาตรวจสอบหองพัก หากหองพักไมเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนดไว เจาของหองพักจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเจาหนาท่ีทองถ่ินมีอํานาจ

สั่งใหผู ประกอบการดําเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงกิจการ หากละเมิดคําสั่งผู วาราชการจังหวัดมี

อํานาจสั่งพักการประกอบธุรกิจไดเกินกวา 1 ป  

  สําหรับธุรกิจใหบริการหองพักรายวันของไทยนั้น เม่ือไมมีสถานะเปนโรงแรมตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงสงผลใหธุรกิจประเภทนี้ขาดมาตรการทาง

กฎหมายที่จะใชในการควบคุมสถานที่ตั ้งอาคารและสิ่งปลูกสราง โดยผูประกอบกิจการมุงเนน

แสวงหาผลกําไรและผลประโยชนตอบแทน โดยไมเอาใจใสบํารุงรักษาอาคารที่พักและสิ่งปลูก

สรางใหมีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรือไมมีความปลอดภัยเพียงพอตอชีวิต

และทรัพยสินของนักทองเที่ยวผูใชบริการ ซึ่งอาจเปนเหตุใหมีคนรายเขามาลักทรัพยนักทองเที่ยว

หรือบุกรุกเขามาทํารายนักทองเท่ียวโดยประสงคตอชีวิตหรือทรัพยสิน โดยคนรายสามารถกระทํา

การไดโดยงายเพราะอาคารและสิ่งปลูกสรางไมมีความม่ันคงแข็งแรง  

4.3  ปญหาเกี่ยวกับสิทธิหนาท่ีและความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตอทรัพยสินของผูเขาพัก 

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหเจาสํานักโรงแรมมีหนาที่ใหความ

ปลอดภัยแกทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยที่ไดพามา ถาทรัพยสินดังกลาวไมไดรับความ
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ปลอดภัย โดยอาจสูญหายหรือบุบสลาย เจาสํานักโรงแรมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตาม

เสียหายนั้น ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 674 “เจาสํานักโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานที่อื่นทํานอง

เชนวานั้น จะตองรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอยางใดๆ อันเกิดแกทรัพยซึ่งคนเดินทาง

หรือแขกอาศัยหากไดพามา” ทั้งนี้ เนื ่องจากวาคนเดินทางหรือแขกอาศัยมาพักนั ้น เจาสํานัก

โรงแรมไดประโยชนตอบแทนเปนสินจาง คือ คาที่พัก จึงมีหนาที่ใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน     

ซึ ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยนําเขามาในโรงแรมหรือที่พักนั ้น ไมใหสูญหายหรือบุบสลายไป                   

โดยถือวาการเก็บรักษาทรัพยสินไวในหองพักเทากับเปนการสงมอบทรัพยสินนั ้นฝากไวกับ                                               

เจาสํานักโรงแรมโดยปริยายแลว นอกจากนี ้เจาสํานักโรงแรมจะมีหนาที่ใหความปลอดภัยแก

ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยที่ไดพามาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

674 แลว ยังไดมีกําหนดใหคนเดินทางหรือแขกอาศัยมีสิทธิในการท่ีจะฝากทรัพยสินของตนเองไว

กับเจาสํานักโรงแรมไดโดยตรงอีกดวย ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

675 วรรคสอง “ความรับผิดนี้ ถาเก่ียวดวยเงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุนกู ประทวน

สินคา อัญมณีหรือของมีคาอื่นๆ ใหจํากัดไวเพียงหาพันบาท เวนแตจะไดฝากของมีคาเชนนี้ไวแก

เจาสํานักและไดบอกราคาแหงของนั้นชัดแจง” และมาตรา 676 “ทรัพยสินซึ่งมิไดนําฝากบอก

ราคาชัดแจงนั้น เมื่อพบเห็นวาสูญหายหรือบุบสลายขึ้น คนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความ

นั ้นตอเจาสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่อื ่นทํานองเชนนั ้นทันที มิฉะนั ้นทานวาเจาสํานัก

โรงแรมยอมพนจากความรับผิดดังบัญญัติไวในมาตรา 674 และ 675” ดังนั้น การที่คนเดินทาง

หรือแขกอาศัยมีความประสงคจะนําฝากทรัพยสินของตนไวกับเจาสํานักโรงแรมโดยตรงนั้นไมวา

จะเปนทรัพยสินมีคาหรือไมก็ตาม จะตองบอกราคาชัดแจงของทรัพยสินนั้นกับเจาสํานักโรงแรม 

ในการนําฝาก แตอยางไรก็ตามแมวาจะมิไดมีการบอกราคาชัดแจงในการนําฝากแกเจาสํานัก

โรงแรมและเจาสํานักโรงแรมไดตกลงรับฝากทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยนั ้นไวใน

อารักขาแหงตน ก็ถือวายอมสมบูรณเปนสัญญาฝากทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 657 สิทธิหนาที่และความรับผิดของคูสัญญาจึงเปนไปตามสัญญาฝากทรัพยตามที่บัญญัติ

ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว  

 สําหรับในการประกอบธุรกิจท่ีพักแรมนั้น ตามปกติธรรมดาในกรณีที่คนเดินทางหรือแขก

อาศัยไมไดนําฝากทรัพยสินโดยบอกราคาชัดแจงกับเจาสํานักโรงแรม เจาสํานักโรงแรมก็มีหนาท่ีให
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ความปลอดภัยแกทรัพยสินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากไดพาเขามาพักอยูแลว ซึ่งธุรกิจการ

ใหบริการหองพักรายวันเปนการใหบริการที่มีลักษณะทํานองเดียวกับโรงแรม แตหลักเกณฑใน

เรื ่องการฝากทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ใหบริการหองพักรายวันเพราะสัญญาฝากทรัพยเปนสัญญาที่ไมไดกอใหเกิดหนี้แกคูความทั้งสอง

ฝาย หากแตกอใหเกิดหนี้ฝายเดียวแกผูรับฝากโดยมีหนาที่ในการสงวนรักษาทรัพยสินที่ฝากและ

จะตองสงคืนทรัพยสินนั้นใหแกผูฝาก ผูฝากไมมีหนี้ท่ีจะตองปฏิบัติแตอยางใด จึงเปนการเพ่ิมภาระ

ใหแกผูประกอบกิจการ ดังนั้น การประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวัน ควรมีเงื่อนไขในเรื่อง

การฝากทรัพยของคนเดินทางหรือแขกอาศัย โดยควรมีหลักเกณฑในการรับฝากทรัพยสินขอ                 

คนเดินทางหรือแขกอาศัย โดยมีการกําหนดราคาของทรัพยสินที่จะรับฝากไว หากมีราคาเกินกวา

ท่ีกําหนดผูประกอบกิจการสามารถปฏิเสธไมรับฝากทรัพยนั้นได  

4.4  ปญหาเรื่ององคกรท่ีควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจใหบริการหองพักรายวัน 

 หนวยงานภาครัฐเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการ

ใหความคุมครองประโยชนสาธารณะและคุมครองประโยชนของปจเจกชน มีหนาท่ีกระทําการใดๆ 

โดยกฎหมายรับรองไวหรือใหอํานาจกระทําการได เพ่ือใหสมประโยชนแกสาธารณะและปจเจกชน 

สําหรับหนาที ่ของภาครัฐตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั ้น เนื ่องมาจากบทบัญญัติแหง

กฎหมายไดรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไวแลว รัฐจําเปนตองเขามาอํานวยการเพ่ือใหบุคคล

ไดรับประโยชนตามสิทธินั้น รัฐจึงมีอํานาจหนาท่ีหลักในการใหความคุมครองประชาชนดวยการใช

กลไกหรืออํานาจตามกฎหมายเพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยและเปนธรรม ในกรณีของ

นักทองเที่ยวก็เชนกันยอมมีความตองการที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายใหไดรับความ

ปลอดภัยและความเปนธรรมจากการใชบริการ ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง หรือการ

เลือกปฏิบัติจากผูประกอบอยางไมเปนธรรม ดังนั้น หนวยงานภาครัฐในฐานะผูมีหนาท่ีดําเนินการ

ใหบุคคลไดรับสิทธิหรือประโยชนที่กฎหมายรับรองไว ผูวิจัยเห็นวา ควรมีหนวยงานหรือองคกร

ภาครัฐที ่เข ามาควบคุม กํากับ ดูแล ธุรก ิจให บริการหองพ ักรายวัน เพื ่อให ความคุ มครอง

นักทองเท่ียวผูใชบริการ โดยแยกพิจารณาดังนี้ 

 4.4.1 องคกรตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
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  ตามมาตรา 4 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ

สงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑตางๆ เพื่อควบคุม กํากับ 

ดูแล ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งแตงตั้งนายทะเบียนใหเปนผูมีอํานาจหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแลธุรกิจ

โรงแรมในขั้นตอนตางๆ เริ่มตั้งแตการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การรับแจง 

การควบคุมคุณสมบัติของผูจัดการโรงแรม การรับมอบทะเบียนผูพัก การดูแลเรื่องความมั่นคง

แข็งแรง ความปลอภัยของโรงแรม นอกจากนี ้ยังมีอํานาจในการสั ่งใหระงับการกระทําหรือ

ดําเนินการแกไขคําสั่งพักใช เพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการ

โรงแรมกระทําการอันเปนการฝาฝน และตามมาตรา 34 ยังกําหนดใหโรงแรมตองจดทะเบียนตอ

กรมการปกครอง โดยที่กรมการปกครองจะทําหนาที่ในการตรวจสอบโรงแรมเสียกอน จึงจะ

พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการโรงแรมใหแกผูประกอบการได 

1) อํานาจและหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี   

พระราชบ ัญญ ัต ิโรงแรม พ.ศ. 2547 ได กําหนดให อํานาจแกพน ักงาน

เจาหนาท่ีใหมีอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. เขาไปในโรงแรมระหวางเวลาพระอาทิตยขึ ้นจนถึงพระอาทิตยตกเพื่อ

ตรวจสอบใบอนุญาต ทะเบียนผู พัก บัตรทะเบียนผู พ ัก สภาพและลักษณะของโรงแรมหรือ

ตรวจสอบหองพักที่วาง หรือสวนหนึ่งสวนใดของโรงแรมที่เปดใชรวมกันหรือเขาไปในโรงแรมใน

เวลาทําการเพื่อตรวจสอบจํานวนและประวัติของพนักงานโรงแรม ทั้งนี้เพื่อควบคุมใหการเปนไป

ตามกฎหมาย 

2. มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของโรงแรม

มาใหถอยคําหรือชี้แจงหรือสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

3 เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบแลว ถายังดําเนินการไมเสร็จจะ

กระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของโรงแรมนั ้นก็ได ทั ้งนี ้ เฉพาะในกรณีท่ี

การตรวสอบใกลจะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหากเนิ่นชาในการตรวจสอบจะมีการปกปด

หรือแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม 

  2) ขอปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ี 
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   การปฏิบัติหนาที ่ของพนักงานเจาหนาที ่นั ้นจะตองมีการแสดงบัตร

ประจําตัวและหนังสือมอบหมายจากนายทะเบียนแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ โดยในการปฏิบัติหนาท่ี

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กฎหมายไดใหคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจ

โรงแรม นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติโรงแรม มาตรา 47 

  จากการวิจัยพบวา ธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมไดอยูในความหมายของ

โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่มีบทบัญญัติเพื่อใหความคุมครองผูใชบริการให

ไดรับบริการที่สะดวกและปลอดภัย เมื่อหองพักรายวันไมไดอยูในความหมายของมาตรา 4 แลว

ยอมไมมีองคกรภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากับ ดูแล อีกทั้งหองพักรายวันไมอยู

ภายใตหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจ

โรงแรมที่ออกมาเพื่อควบคุม กํากับ ดูแล สงผลใหเจาหนาที่องคกรภาครัฐซึ่งแมจะเปนหนวยงาน

หรือองคกรที่เกี่ยวของโดยตรงไมสามารถเขาไปตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล หรือใชมาตรการ

ทางกฎหมายเพื ่อลงโทษกรณ ีผู ประกอบกิจการกระทําการอันเป นการฝ าฝ นต อกฎหมาย                 

อันเนื่องมาจากไมมีกฎหมายท่ีใหอํานาจกระทําการดังกลาวได ซ่ึงจะเห็นไดวาหองพักรายวันท่ีเปด

ใหบริการแกนักทองเที่ยวนั ้นไมไดถูกกําหนดใหตองจดทะเบียนจัดตั้งสถานที่ประกอบการตอ

กรมการปกครอง ทําใหเจาหนาที่กรมการปกครองไมสามารถเขาทําการตรวจสอบหองพักรายวัน

ได เพราะไมมีอํานาจกระทําการเชนนั้นได เม่ือกรมการปกครองไมสามารถเขาทําการตรวจสอบได 

ส งผลให ผู ประกอบการดําเน ินธ ุรก ิจได อย างอ ิสระไม อยู ภายใต การควบคุมของกฎหมาย 

ผูประกอบการจึงเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวผูใชบริการอันเปนการกระทําละเมิดสิทธิอันควร

ไดรับตามกฎหมาย  

 

  ดังนั้น จะเห็นไดวาหนวยงานหรือองคกรภาครัฐตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 

2547 กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม 

นายทะเบียน กรมการปกครอง ไมมีอํานาจหนาที่เขาไปตรวจสอบ ควบคุม กํากับ และดูแล ธุรกิจ

ใหบริการหองพักรายวัน รวมถึงไมสามารถใชบทลงโทษแกผูประกอบการที่กระทําการอันเปนการ
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ฝาฝนตอกฎหมาย เพราะธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมอยูภายใตหลักเกณฑตางๆ ที่ออกโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม ประกอบกับ

หนวยงานหรือองคกรดังกลาวขางตนมีบทบาทหนาที่ในการควบคุม กํากับ และดูแลคุณภาพและ

มาตรฐานของโรงแรมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เทานั้น  

 4.4.2 องคกรตามพระราชบัญญัติการทองเท่ียงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

  เมื่อพิจารณาถึงหนวยงานหลักดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หนวยงานแรกท่ี

นักทองเที่ยวจะนึกถึง คือ ตํารวจทองเที่ยว ซึ่งหมายถึงกองบังคับการตรวจทองเที่ยว มีหนาที่ใน

การปองกันและปราบปราม สืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดคดีที่เกี่ยวกับนักทองเที่ยว รวมทั้งให

ความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่ไดรับอันตราย

หรือถูกละเมิดสิทธิเมื่อเดินทางมาทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวที่มีหนาท่ี

อํานวยความสะดวกดานการรับเรื่องราวรองเรียนในปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นแกนักทองเท่ียว โดยจะ

ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางระหวางนักทองเท่ียวและตํารวจทองเท่ียวในการประสานงานและการ

อํานวยความสะดวกใหแกท้ังสองฝาย แมตํารวจทองเที่ยวจะมีหนาท่ีและภารกิจในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมอันเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว และมีศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวทําหนาท่ี

ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว แตในความเปนจริงแลวการปฏิบัติหนาท่ี

ของตํารวจทองเท่ียวจะตองรอเจาพนักงานตํารวจทองท่ีหรือพนักงานสอบสวนประจําทองท่ีในการ

สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีมีความซับซอน มีความลาชาในแตละ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงความลาชาดังกลาวอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกนักทองเท่ียวได 

  ผูวิจัยเห็นวา ตํารวจทองเที่ยวมักเปนหนวยงานแรกที่นักทองเที่ยวจะขอความ

ชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาจากการใชบริการหองพักรายวัน เพื่อรองเรียนและขอความชวยเหลือ                

แตในความเปนจริงแลวตํารวจทองเท่ียวหรือศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวมีจํานวนนอย ประกอบกับ

หองพักรายวันไมมีการข้ึนทะเบียนท่ีพักทําใหเปนการยากในการท่ีเจาหนาท่ีตํารวจทองเท่ียวจะเขา

ไปตรวจสอบ นอกจากนี้การตรวจสอบหรือการขอเขาตรวจคนกรณีมีเหตุตองสงสัย จะตองรอ               

เจาพนักงานตํารวจประจําทองที่และมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ยุงยากซับซอน เชน กรณีตองทํา

การตรวจคนจะตองรอเพื่อขออนุมัติใหศาลออกหมายคนเสียกอนจึงจะเขาทําการตรวจคนได                
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ซึ ่งพยานหลักฐานอาจสูญหายหรือถูกทําลายไปแลว ยากแกการเอาผิดกับผู ประกอบการ                 

โดยผูประกอบการมักจะไมยอมรับผิด ไมยอมเจรจาเพื่อหาขอยุติปญหาเมื่อเกิดความเสียหาย                

ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวไมไดรับความคุมครองและไมไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ

ใชบริการหองพักรายวันของผู ประกอบการ และนอกจากนี ้การที่นักทองเที ่ยวจะไปฟองรอง                 

เพื่อดําเนินคดีแกผูประกอบการนั้น นักทองเที่ยวมองวาเปนเรื่องที่ยุงยาก เสียเวลา การแสวงหา

หลักฐานเพื่อดําเนินคดีเปนเรื ่องที่นักทองเที่ยวกระทําไดยากเพราะเพียงเดินทางมาทองเที่ยว                     

พักอาศัยอยูในประเทศไทยไมนานมากนัก นักทองเท่ียวไมไดไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยการติดตอ

กับหนวยงานตางๆ เพ่ือฟองรองดําเนินคดีเปนเรื่องยุงยากตองใชเวลานานกวาจะไดรับการเยียวยา

และผลท่ีไดรับอาจไมคุมคากับสิ่งท่ีตองเสียไป 

4.5 บทกําหนดโทษ 

 บทกําหนดโทษสําหรับการฝาฝนหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547            

มี 2 ลักษณะ คือ กําหนดโทษท่ีเปนโทษทางอาญาและกําหนดโทษท่ีเปนโทษปรับทางปกครอง 

  1) โทษอาญา ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติโทษทางอาญา

ไวในมาตรา 59 ถึง มาตรา 61 มีดังนี้ 

   (1) เปดดําเนินกิจการโรงแรมโดยไมไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกวัน

ละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 

   (2) เปนผู จัดการโรงแรมโดยไมมีคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามตาม

กฎหมายหรือไมแจงการเปนผูจัดการโรงแรมใหนายทะเบียนทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน                

หกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

   (3) แจงรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผู พ ักหรือทะเบียนผู พ ักหรือ

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
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  2) โทษปรับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนด

โทษปรับทางปกครองในกรณีที่ผู ประกอบธุรกิจโรงแรม ผูรับโอนใบอนุญาตหรือผูจัดการฝาฝน                 

ไมปฏิบัติตามกฎหมายไวดังนี้ 

 

   (1) ผู ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู ขอรับโอนใบอนุญาตดําเน ินการ

เปลี ่ยนแปลงประเภทโรงแรมเพิ่มหรือลดหองพักในโรงแรม อันมีผลกระทบถึงโครงสรางของ

โรงแรม โดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับรายวันอีกวันละไม

เกินสองหม่ืนบาท 

   (2) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูรับโอนใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงแรม

โดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับรายวันอีกวันละไมเกินสอง

หม่ืนบาท 

   (3) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตไมยื่นคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท 

   (4) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตโอนใบอนุญาต

ไมไดขออนุญาตจากนายทะเบียนตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาทและปรับรายวันอีกวันละ

ไมเกินสองหม่ืนบาท 

   (5) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตเลิกกิจการโดยไม

แจงใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง

หาหม่ืนบาท 

   (6) ผู ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู ขอรับโอนใบอนุญาตไมแจงใหนาย

ทะเบียนทราบเม่ือโรงแรมไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยอันตรายใดๆ ภายใน 15 วัน นับ

แตวันท่ีภัยสิ้นสุดลงตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท 
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   (7) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมไมจัดใหมีผูจัดการตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาแสนบาทและปรับรายวันอีกไมเกินวันละสองหม่ืนบาท 

   (8) เปนผูจัดการโรงแรมโดยไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายหรือไมแจงการเปนผูจัดการใหนายทะเบียนทราบตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท

และปรับรายวันอีกไมเกินวันละสองหม่ืนบาท 

   (9) ผู ประกอบธุรกิจโรงแรมไมแตงตั ้งผู จ ัดการแทน เมื ่อผู จ ัดการไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเกิน 7 วัน หรือไมแตงตั้งผูจัดการแทนภายใน 7 วัน นับแตผูจัดการพนจาก

ตําแหนงและยังไมสามารถแตงตั้งผู จัดการคนใหมได และไมแจงตอนายทะเบียนทราบภายใน                  

3 วัน นับแตไดตั้งผูจัดการแทน ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 

   (10) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการไมจัดใหมีปายโรงแรมติดไวท่ี

หนาโรงแรม ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม ไมจัดใหมีเลขท่ีประจําหองพัก

ติดไวที ่หนาหองพักทุกหอง ไมจัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาที่พักไวในที่เปดเผยเห็นไดงายใน

โรงแรม ไมจัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของโรงแรมและหองพักทุกหอง ไมจัดใหมี

ปายทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่น

บาทและปรับรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาท 

   (11) ผู ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู จ ัดการไมดูแลและอํานวยความ

สะดวกใหกับผูพักในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย อุทกภัยหรือเกิดอันตรายใดๆ ข้ึนในโรงแรมตองระวางโทษ

ปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

   (12) ผู จ ัดการไมจ ัดใหม ีการบันทึกรายการตางๆ เกี ่ยวกับผู พ ักและ

จํานวนผูพักในแตละหองลงในบัตรทะเบียนผูพักในทันทีที่มีการเขาพักตามที่กฎหมายกําหนดไมสง

สําเนาทะเบียนผูพักในแตละวันไปใหนายทะเบียนทุกสัปดาห ไมดําเนินการคัดลอกสําเนาทะเบียน

ผูพักจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไวในกรณีที่นายทะเบียนผูพักที่เก็บรักษาไวในโรงแรมสูญหาย

หรือถูกทําลายตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

   (13) ผูจัดการไมลงรายการเกี่ยวกับผูเขาพักลงในบัตรทะเบียนผูพักหรือ

ทะเบียนผูพักใหครบถวนทุกรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
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   (14) ผูจัดการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งเปนผูจัดการปฏิเสธ                  

ไมรับบุคคลที่ประสงคจะเขาพักในโรงแรมโดยไมมีเหตุตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต                     

หาพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 

   (15) กรณีที่ผู กระทําความผิดเปนนิติบุคคลถาการกระทําความผิดของ                         

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการกระทําหรืองดเวนไมกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการหรือ

บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจโรงแรมของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติ

ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

  ดังจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับ

ผูประกอบการโรงแรมท่ีกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายไวอยางชัดเจน แตสําหรับหองพัก

รายวันเมื่อไมมีสถานะเปนโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แลว จึงไมอยูภายใต

บังคับแหงกฎหมายและไมสามารถนําบทบัญญัติสภาพบังคับแหงโทษบังคับแกผูประกอบกิจการ

หองพักรายวันที่กระทําการฝาฝนได นักทองเที่ยวผูใชบริการจึงถูกละเมิดสิทธิอันควรไดรับ อีกทั้ง

ไมไดรับความคุมครองกรณีที่ผูประกอบการหองพักรายวันไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ดังกลาว 

  จากการวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการ

หองพักรายวันนั้น จะเห็นไดวาธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมมีกฎหมายในการกํากับดูแลกิจการ

เปนการเฉพาะ สงผลใหการประกอบกิจการขาดการจัดการอยางเปนระบบและยั ่งยืน โดยผู

ประกอบกิจการสามารถเริ ่มประกอบกิจการไดอยางอิสระ โดยไมไดมีการพิจารณาถึงความ

ปลอดภัยของบาน หองพัก สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ในการดัดแปลงบาน อาคารพาณิชย  

สิ่งปลูกสรางใหเปนหองพักเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวผูเขาพัก ตลอดจนความพรอมของชุมชน

หรือแหลงทองเที่ยวในบริเวณบานพักที่เปดใหบริการเชาพักรายวัน สงผลใหเกิดความไมเขาใจซึ่ง

กันและกันระหวางบุคคลในครอบครัว และบุคคลในชุมชน อีกทั้งการประกอบธุรกิจใหบริการ

หองพักรายวันอาจสรางความเสียหายในหลายดาน เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานความสะอาด ดาน

ความปลอดภัยแกผู เขาพัก ตลอดจนความสัมพันธของชุมชนและคนในชุมชนอันกระทบตอ

ภาพลักษณดานการทองเท่ียวของประเทศไทย และความเชื่อม่ันของผูเขาพักได 
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  สําหรับในเรื ่องคุณสมบัติของผู ประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวันนั ้น 

จะตองเปนผูท่ีไมเคยมีประวัติทางดานอาชญากรรม ไมเคยตองคําพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิด

เกี่ยวกับเพศ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบุคคลที่มี

ประวัติการกระทําความผิดดังกลาว ไมสามารถประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวันได ซึ่งหาก

มีการกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบกิจการในลักษณะดังกลาวแลว ผูวิจัยเห็นวาจะเปนการชวย

ในเรื่องการคัดกรองผูประกอบการและลดความเสียหายหรือเหตุอันตรายที่จะเกิดแกนักทองเที่ยว

ผูใชบริการอันเกิดจากคุณสมบัติของผูประกอบดังกลาวได ซึ่งจะทําใหผู เขาพักเกิดความมั่นใจ               

มีความเชื ่อมั่นในเรื ่องของความปลอดภัยจากการใชบริการหองพักรายวัน นอกจากนี ้ผู ว ิจ ัย                         

ยังเห็นวาคุณสมบัติของผู ประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวันเปนเรื ่องที่ควรตระหนักถึง                         

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุอาชญากรรมภายในสถานที่พักนั้น และสรางความเชื่อมั่นใหแก

ผูใชบริการหรือผูเขาพักแลว ควรพิจารณาถึงประวัติอาชญากรรมหรือประวัติดานอ่ืนๆ ของบุคคล

หรือสมาชิกภายในครอบครัวของผูประกอบกิจการที่ใหบริการหองพักรายวันดวย เพื่อเปนการ              

คัดกรองหองพักที่สามารถเปดใหบริการเชาพักรายวันแกนักทองเที่ยว เพื่อใหมีมาตรฐานดานการ

ใหบริการและดานความปลอดภัยในเบื้องตน 

  ในเรื่องการจัดการดานความปลอดภัยแกผูเขาพักนั้น เนื่องจากไมมีการกําหนด

หลักเกณฑในการกํากับดูแลการประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวัน จึงเกิดปญหาวาหองพัก

รายวันมีการจัดการดานความปลอดภัยไมเพียงพอ ไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัยในดานสถานท่ี

พักหรือความเสียหายที ่อาจเกิดขึ ้นตอชีว ิต รางกาย และทรัพยสิน ของผู เข าพักได จ ึงควร

กําหนดใหสถานที่ซึ่งเปดใหบริการเชาพักรายวันตองจัดใหมีอุปกรณดานความปลอดภัย อันไดแก 

อุปกรณควบคุมอัคคีภัย มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหมโดยอัตโนมัติ หรือแตละหองพักจะตองมีการ

ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม เปนตน  ผูวิจัยเห็นวาการจัดการดานความปลอดภัยของหองพักเปนสิ่ง

ที่จําเปนที่จะตองตระหนักถึง เพื่อไมใหนักทองเที่ยวผูใชบริการไดรับความเสียหายตอรางกาย                  

ตอชีวิต หรือตอทรัพยสิน โดยผูประกอบการหรือผูใหบริการหองพักรายวันจะตองปฏิบัติตาม             

โดยเครงครัด เพื่อสรางความมั่นใจและเปนการคุมครองตอผูใชบริการหรือผูเขาพักในหองพัก

รายวัน แมการกําหนดหลักเกณฑดานความปลอดภัยที่ใหผู ประกอบกิจการใหบริการหองพัก
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รายวันจะตองปฏิบัติตามนั้น จะเปนการเพิ่มภาระและตนทุนในการประกอบกิจการในชวงเริ่มตน

ของการเปดกิจการก็ตาม แตอยางไรก็ดีหากไดพิจารณาถึงผลที ่จะเกิดขึ ้นในระยะยาวแลว                     

จะเห็นไดวามีความคุมคาและเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งตอผู เขาพักและ              

ตอผูประกอบการ รวมท้ังบุคคลในครอบครัวของผูประกอบการอีกดวย 

  เมื ่อพิจารณาถึงหนวยงานที่ทําหนาที ่กํากับดูแลการประกอบกิจการหองพัก

รายวันแลว ผูวิจัยเห็นวาควรมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานสองหนวยงาน อันไดแก 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนองคกรตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งเปนองคกรตามพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการใหบริการหองพักรายวัน โดยกําหนดมาตรการทางกฎหมายรวมกัน          

ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวัน เพื่อใหการกํากับดูแลการประกอบ

กิจการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจกําหนดใหมีองคกรสวนทองถิ่นซึ่งอยูในแหลงชุมชน                 

ซ่ึงมีความรู ความเขาใจในลักษณะและสภาพแวดลอมของชุมชนในแตละแหง อีกท้ังจําเปนตองทํา

ความเขาใจหรือการใหความรู แกผู ประกอบกิจการถึงรายละเอียดขอบังคับหรือบทบัญญัติ                   

แหงกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการประกอบกิจการเพื ่อใหมีความเขาใจที่ช ัดเจนถึงหลักเกณฑ 

กระบวนการ ขั้นตอน หรือวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบกิจการจะตอง

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อใหมีมาตรฐานดานตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับหองพัก                    

ทุกแหงที่เปดใหบริการ อันจะนําไปสูภาพลักษณดานการทองเที่ยวที่ดี รวมถึงความเชื่อมั่นจาก

นักทองเท่ียวผูใชบริการหองพักรายวัน   

   



 
 

บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของของท้ังประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศญี่ปุนในการควบคุมกํากับดูแล ธุรกิจการใหบริการหองพักรายวัน รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎีตางๆ 

ท่ีเก่ียวของแลว สามารถสรุปรายละเอียดและเสนอแนะแนวคิดไดดังตอไปนี้ 

5.1  บทสรุป 

  ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับหลายธุรกิจ เชน 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการนําเที่ยว ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจของที่ระลึกหรือสินคา

สําหรับนักทองเที่ยว เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีสวนชวยในการสรางงาน สรางอาชีพ 

สรางรายไดใหกับชุมชน สรางชื่อเสียงและสรางโอกาสตางๆ ใหกับประเทศท้ังทางตรงและทางออม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่เที่ยว

มากมาย เป นแหลงรวมทั ้งศ ิลปะ ว ัฒนธรรมที ่สวยงาม และหลากหลาย สามารถด ึงด ูด

นักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีสวนชวยกระตุนการลงทุนในดานตางๆ การ

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวในหลายรูปแบบเพ่ือสรางความ

พึงพอใจและตอบสนองความตองการใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

  โดยที ่อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) หมายถึง การประกอบ

กิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิตตางๆ มารวมกันเพ่ือกอใหเกิดเปนสินคาและบริการทางการ

ทองเท่ียวข้ึน และนําไปจําหนายแกนักทองเท่ียวใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพอใจ ดังนั้น 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะประกอบดวยองคกรหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนา การผลิต การตลาด การทองเท่ียวท่ีรองรับความตองการของนักทองเท่ียวโดยตรง  

  สําหรับธุรกิจที่พักแรมเปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการทองเที่ยว 

และเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดและสรางอาชีพ ซ่ึงธุรกิจท่ีพักแรมมีหลากหลายประเภท ไดแก โรงแรม 

รีสอรท เกสตเฮาส อพารทเมนท โมเต็ล หอพัก แคมป เปนตน การท่ีนักทองเท่ียวจะตัดสินใจเลือก
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ที ่พ ักแบบใดขึ้นอยู ก ับปจจัยหลายๆ ดาน เช น การบริการ ความปลอดภัย รายได สถานท่ี                         

ที่นักทองเที ่ยวตองการเดินทางไป ปจจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความตองการที่พักที ่มีอัตรา                     

การเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางการทองเที่ยว ซึ่งพิจารณาไดจากนักทองเที่ยวที่มีอัตรา

เพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจโรงแรมมีการแขงขันที่สูงขึ้น ประกอบกับในปจจุบันมีธุรกิจที่พักแรมเกิดขึ้น

จํานวนมาก ทําใหผูเขาพักมีตัวเลือกมากขึ้นและตอบสนองกับความตองการของนักทองเที่ยวให

มากท่ีสุด อยางไรก็ดีในเรื่องของที่พักนั้นนักทองเท่ียวตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งจากยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาไมไดตองการพักโรงแรมแบบเดิม แตหันไปสนใจหองพักแบบโฮสเทล (Hostel) 

กลาวคือ เปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยวในราคาประหยัดที่มีเพียงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 

ไดแก เตียงนอน และที่เก็บของ สวนมากจะมีลักษณะคลายหอพัก มีเตียงสองชั้นหลายๆเตียงใน

หองเดียวกัน สามารถรองรับผูเขาพักไดตั้งแต 4 คนตอหอง 6 คนตอหอง 8 คนตอหอง ไปจนถึง 

12 คนตอหอง ทั้งนี้ การเลือกพักโรงแรมแบบของคนรุนใหมและเปนแนวโนมของรูปแบบธุรกิจ

สมัยใหมท่ีเรียกวา “สังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy)” สําหรับประเทศไทยใน

ปจจุบันนี้ไดมีผู ที ่เปนเจาของอสังหาริมทรัพยนําเอาบานพัก คอนโดมิเนียม ตึกแถวหรืออาคาร

พาณิชยตางๆ ของตนเองมาทําธุรกิจเพ่ือใหบริการท่ีพักรายวันเพื่อตอบสนองความเจริญเติบโตตอ

ธุรกิจทองเที่ยวและตอนักทองเที่ยวที่ตองการที่พักชั่วคราวในราคาที่ไมแพงและอยูใกลแหลง

ทองเที่ยว การหาหองพักหรือการเชาหองพักของนักทองเที่ยวผานผูใหบริการรับฝากหองใหเชาท่ี

เรียกวา Airbnb  (Air bed & Breakfast) ซึ ่งเปนตลาดแบบออนไลนบนอินเตอรเน็ตที่ช วยให

บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกสามารถเขาใชบริการในรูปแบบดังกลาวได โดยที่สมาชิก                     

ผูลงทะเบียนจะเปนไดทั ้งผู เชาและผู ใหเชาที่พัก มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เชาผาน

อินเตอรเน็ต (Website) โปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Application) โดยสมาชิกท่ีเปนผูใหบริการ

รับฝากหองจะไดรับรายไดจากคาธรรมเนียมจากผูใหเชา 

  เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา การประกอบธุรกิจใหบริการที่พักรายวันเขาขาย

การประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎระทรวงกําหนด

ประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 เนื่องจากผูประกอบธุรกิจใหบริการ

เชาหองพักรายวันโดยใหเชาซึ่งมีคาตอบแทน โดยผูประกอบการตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจโรงแรมเทานั้นจึงจะสามารถจัดหองพักรายวันได และบุคคลท่ัวไปไมอาจนําเอาบานพักอาศัย 
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ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ของตนเองแบงออกเปนหองพักเพื่อเชารายวันได แมการกระทํา

ดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายแตเจาของบานพักอาศัย ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ยังคง

กระทําการฝาฝนตอกฎหมาย เนื่องจากไดผลตอบแทนสูง ไดกําไรอยางมากจากการแบงบานพัก

อาศัยใหเปนหองเชารายวัน และไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและนักเดินทางชาวตางชาติ

จํานวนมาก เนื่องจากราคาหองพักถูกกวาการเขาพักในโรงแรม ซึ่งการกระทําดังกลาวของบุคคล

ท่ัวไปท่ีไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมมีผลกระทบตอผูประกอบกิจการโรงแรมท่ีไดรับ

อนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายที่ตองสูญเสียรายไดจากนักทองเที่ยว นอกจากนี้ผูใหบริการ

หองพักรายวันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดอันตรายตอผูเขาพักอาศัย เชน โรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสรางชํารุดบกพรอง การรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานดานความสะอาด ดานสุขอนามัย 

ดานการใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเท่ียว หากจะพิจารณาถึงหลักกฎหมายท่ัวไป ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538 ท่ีบัญญัติใหการเชาอสังหาริมทรัพยมีกําหนดไมเกิน 3 ป                

ไมตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ดังนั้น การนําหองพักใหเชาลักษณะหองพักรายวันสําหรับ

นักทองเท่ียวจึงไมอาจใชหลักกฎหมายท่ัวไปมาพิจารณาได จะตองใชกฎหมายซ่ึงบัญญัติไวโดย

เฉพาะเจาะจง คือพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ดังกลาวขางตน แตคํานิยามศัพทคําวา 

“โรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ก็มิไดบัญญัติครอบคลุมถึงหองพัก

รายวัน อยางไรก็ตามแมการใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเท่ียวของผูประกอบการจะเปนสวน

หนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแตก็เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หากขาดหลักเกณฑท่ีชัดเจน

รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเหมาะสมอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณโดยรวมของประเทศท้ัง

ดานการใหบริการและปญหาอาชญากรรม ภาครัฐควรมีหลักเกณฑ นโยบาย หรือมาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุม กํากับดูแล  

นอกจากนี้ สิทธิท่ีนักทองเท่ียวควรไดรับจากการใชบริการหองพักรายวัน ซ่ึงถือวา

น ักท องเที ่ยวค ือผู ใช บร ิการโดยเส ียค าตอบแทนจากการให บริการแกผู ให เช าห องพ ักนั ้น                         

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) ไดกําหนดสิทธิ                      

ของผูบริโภคไว กลาวคือ สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอ  

ตอการตัดสินใจใชบริการ ซึ ่งเมื ่อผู ประสงคใช บริการหองพักรายวันอาจเกิดความเขาใจผิด                      

ในลักษณะการใชงานหรือสาระสําคัญของหองนั้น โดยมีการบิดเบือนรายละเอียดขอเท็จจริงตางๆ 
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เชน การโฆษณาโดยการใชรูปภาพของสภาพแวดลอม สถานที่พัก หองพักท่ีปลอดภัย สวยงาม                     

ซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวตัดสินใจเลือกใชบริการ แตในความเปนจริงแลวสภาพหองพักเกาทรุดโทรม 

หางไกลจากชุมชน ไมมีรถสาธารณะผาน อยูในซอยเปลี่ยว ซ่ึงไมตรงกับภาพและคําพรรณนาหองพัก

ที่ไดโฆษณาไว มีผลทําใหนักทองเที่ยวหลงเชื ่อและโอนเงินใหแกผู ประกอบการใหเชาหองพัก                

หรือเจาของหองพัก ซึ่งหากเกิดกรณีที่นักทองเที่ยวไดรับอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือทรัพยสิน 

การฟองรองดําเนินคดีมีความยุงยาก เนื่องจากนักทองเท่ียวในฐานะผูใชบริการมีภูมิลําเนาอยูนอก

ราชอาณาจักรไทย เพียงเดินทางมาทองเท่ียวพักผอนเทานั้น การแสวงหาหลักฐานในการฟองรอง

เพื่อดําเนินคดีแกผู ประกอบการหรือผูใหเชายอมประสบปญหา แมกฎหมายจะใหสิทธิในการ

ฟองรองดําเนินคดีที่มีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

แตนักทองเที่ยวในฐานะผูบริโภคมองวาเปนเรื่องที่เสียคาใชจาย เสียเวลาในการดําเนินคดี ซ่ึงผลท่ี

ไดรับอาจไมคุมคากับคาใชจายท่ีไดเสียไป   

  สําหรับประเทศญ่ีปุนเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางไปทองเท่ียว

จํานวนมาก เพราะมีนโยบายผอนปรนเรื่องวีซา สงผลใหธุรกิจการใหบริการหองเชาแบบ Airbnb 

(Air bed & breakfast) ในประเทศญี่ปุ นเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีผู ลักลอบเปดหองเชาพัก

รายวันเปนจํานวนมากซึ่งขัดกับกฎหมายธุรกิจโรงแรมของประเทศญี่ปุน รัฐบาลญี่ปุนจึงไดออก

กฎหมายท่ีมีชื่อเรียกวา “The Home-Sharing Business Act” เพ่ือควบคุมการใหบริการหองพัก

รายวัน โดยกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ซึ่งมีสาระสําคัญ กลาวคือ ผูใหบริการเชาที่พักสามารถเปด

หองพักใหเชาได 180 วันตอป เพราะหากปลอยใหมีการเปดใหบริการเกินกวา 180 วันตอปแลว 

จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได เชน ปญหาเรื่องการจราจร ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล ปญหาเรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชน เปนตน โดยท่ีผูเชาพักจะตองเชาพักครั้งละ

ไมตํ่ากวา 7 วัน หรือ 6 คืน เนื่องจากมีความมุงหมายท่ีจะใหความคุมครองผูประกอบธุรกิจ เพราะ

หากมีการปลอยใหเชาแบบคางคืนเดียวไดจะเปนการสรางการแขงขันที ่ไมเป นธรรมใหแก              

ผูประกอบธุรกิจโรงแรม เพราะการใชบริการหองพักแบบรายวันมีราคาถูกกวาการใชบริการ

หองพักในโรงแรม และผู ให บริการเช าที ่พ ักจะตองลงทะเบียนกับหนวยงานทองถิ ่นเพื ่อให

หนวยงานทองถ่ินตรวจสอบคุณภาพการใหบริการและมาตรฐานท่ีพัก นอกจากนี้ผูใหเชาจะตองสง

รายงานการเชาพักใหหนวยงานทองถิ่นทราบถึงจํานวนและสัญชาติของผูเชาพัก ซึ่งหลักเกณฑนี้                              
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ไดถูกกําหนดเพื่อใหความคุมครองคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในแหลงทองเที่ยวและผูประกอบ

ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งใหความคุมครองแกผูใชบริการหองพักรายวันดวยเพราะมีหนวยงานทองถิ่น

ทําหนาที ่ตรวจสอบคุณภาพการใหบริการและมาตรฐานของหองพัก ซึ ่งการออกหลักเกณฑ

ดังกลาวของประเทศญี่ปุนเพื่อเปนการสงเสริมดานการลงทุนที่สอดคลองกับความเจริญกาวหนา

ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวท่ีนับวันจะเจริญเติบโตและขยายตัวอยางกวางขวาง ซ่ึงจะเห็นไดวา 

การออกหลักเกณฑดังกลาวของประเทศญี่ปุนเพื่อเปนการสงเสริมดานการลงทุนที่สอดคลองกับ

ความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและดานอุตสาหกรรมการทองเที ่ยว ที ่น ับว ันจะยิ ่ง

เจริญเติบโตและขยายตัวอยางกวางขวาง 

  สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปน

ประเทศตนกําเนิดของแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน มีหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับการ

เชาอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปที่ใหความคุมครองผู เชาและผู ใหเชาที่พักอาศัยทั้งในดานความ

ปลอดภัยและในดานการทําสัญญา กลาวคือ ผูใหเชามีหนาที่ดูแลรักษาสถานที่เชาใหอยูในสภาพ

ปลอดภัยและจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เชน เครื่องทําความรอน เครื่องใชไฟฟาท่ี

จําเปน หากผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาผูเชาสามารถบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายคืนได 

และหากมีการเลิกสัญญาผูใหเชาตองคืนเงินมัดจําใหแกผูเชาดวย และกรณีที่ผูใหเชาไดรับความ

เสียหายจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายจากผูเชา ผู ใหเชามีสิทธิขับไลผูเชาและงดการ

ใหบริการตางๆ ที่จําเปนแกผูเชาได รวมทั้งมีสิทธิเรียกคืนการครอบครอง บอกเลิกสัญญา และ

เรียกคาเสียหายเปนสามเทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นได นอกจากนี ้ยังมีการออกระเบียบและ

ขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจการแบงพื้นท่ีใหเชารายวัน (Home-Sharing Ordinance) เปนการเฉพาะ

เพื่อกําหนดพื้นที่ที่สามารถนําออกใหเชารายวันและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้คือ “พ้ืนท่ีใหเชา” ไดแก พ้ืนท่ีหรือหองท่ีไดถูกสรางหรือออกแบบแยกสวนออกมา

ตางหากจากพ้ืนท่ีหรือหองท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย โดยไมวาจะเปนบานพักสําหรับครอบครัวเดี่ยว                            

(single-family residence) อพารตเมนท (apartment) คอนโดมีเนียมเพ่ือการอยูอาศัย (residential 

condominium unit) ท้ังนี้ ไมรวมถึงพ้ืนท่ีสวนกลางของคอนโดมีเนียม หองพักในโรงแรมโมเต็ล เคบิ้ล 

หรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ท่ีอยูในความดูแลของเจาสํานักโรงแรม (innkeeper) ระยะเวลาเชามีกําหนด

ระยะเวลาไมเกิน 30 วันหรือนอยกวานั ้น การโฆษณาพื้นที่ใหเชารายวันไมวาจะทําในสื่อใดๆ 
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จะตองระบุถึงคาบริการและการบริการท่ีจัดใหแขกหรือผูมาพักอยางชัดแจง แขกหรือผูมาพักจะตอง

เสียภาษีเพ่ือการอยูอาศัยตามจํานวนท่ีกําหนดไว การใหบริการใหเชาพ้ืนท่ีรวมท้ังการโฆษณาการ

ใหบริการเชาพื้นที่ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานทองถิ่น บุคคล                   

หรือนิติบุคคลจะสามารถขออนุญาตใหบริการใหเชาพ้ืนท่ีไดเพียงแหงเดียวเทานั้น ดังจะเห็นไดวา

หลักเกณฑดังกลาวไดใหความสําคัญกับผูเชา ท่ีกําหนดหลักเกณฑเพ่ือคุมครองผูเชาท่ีตองการเชาพ้ืนท่ี

รายวันโดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีสามารถนําออกใหเชา รวมถึงการโฆษณาท่ีตองระบุถึงคาบริการและ

บริการท่ีไดจัดไวใหเพ่ือไมใหผูเชาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูใหเชา นอกจากนี้ยังไดกําหนดในเรื่องของ

การเสียภาษีไวเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บภาษีของหนวยงานภาครัฐอีกดวย 

5.2 ขอเสนอแนะ 

  โดยที่พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่บังคับใชอยูในปจจุบันของประเทศ

ไทยไมไดบ ัญญัต ิครอบคลุมเพื ่อให ความคุ มครองถึงห องพักในรูปแบบดังกลาว ซึ ่งม ีผลให

นักทองเท่ียวผูใชบริการไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายจากการใชบริการ รวมท้ังไมไดรับสิทธิ

ข้ันพื้นฐานดานตางๆ อันควรไดรับ เชน ดานการใหบริการ ดานความสะอาด ดานความปลอดภัย 

ดานสุขอนามัย เปนตน นอกจากนี ้เมื ่อการใหบริการเชาหองพักรายวันไมไดอยูในบังคับของ

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงทําใหขาดกลไกเรื่องสภาพบังคับแหงโทษ

หากเกิดกรณีการฝาฝนเปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่มหรือลดจํานวนหองพักที่อาจสงผลกระทบตอ

โครงสรางของอาคารสิ่งปลูกสราง เม่ือขาดกลไกเรื่องสภาพบังคับแหงโทษผูประกอบธุรกิจไดอาศัย

ชองวางทางกฎหมายเพิกเฉยไมจัดมาตรการดูแลดานการรักษาความปลอดภัย และดานสุขอนามัย

ใหแกผูใชบริการ 

  ดังนั ้น ภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อคุมครองนักทองเที่ยว              

ที่ใชบริการหองพักรายวัน ประกอบกับกฎหมายที่บังคับใชอยู ในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม 

พ.ศ. 2551 ซึ่งบังคับใชมาเปนเวลานานและไมครอบคลุมถึงการใหบริการหองพักรายวัน ผูวิจัยมี

ความเห็นวา การปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันนั้นมีความ

จําเปนและสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีใหความคุมครอง ควบคุม และกํากับดูแล
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ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว เพราะรายไดหลักของประเทศไทยไดมาจากการเดินทางมาทองเท่ียวของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยรูปแบบของการทองเที่ยวและการพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวใน

ปจจุบันนี ้ไดเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก ซึ ่งนักทองเที ่ยวหันไปใหความสนใจใชบริการ

หองพักรายวันมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการใหบริการหองพักประเภทนี้เปนธุรกิจใหบริการหองพัก

ในลักษณะเดียวกับโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แตหองพักรายวันดังกลาว

ไมไดอยูในความหมายของหองพักตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สงผลให

หองพักประเภทนี้จึงไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุง

กฎหมายหรือออกระเบียบเพื่อควบคุม กํากับและดูแลธุรกิจใหบริการเชาหองพักรายวันเพื่อเปน

การใหความคุมครองผูพักอาศัยหรือผูใชบริการ ใหหองพักประเภทดังกลาวมีมาตรฐานดานตางๆ 

อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่นักทองเที่ยวควรไดรับจากการใชบริการ โดยกําหนดใหมีรายละเอียดอัน

เปนสาระสําคัญ ดังนี้ 

  1) กําหนดคํานิยามศัพทและประเภทของที่พักที่สามารถนําออกใหนักทองเที่ยว

เชารายวันไดใหมีความชัดเจน โดยกําหนดให “สถานท่ีพักรายวัน” หมายถึง สถานท่ีพักนอกจากท่ี

ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือ

หลายอาคารซึ่งจัดตั ้งขึ้นเพื ่อใหบริการที่พักชั ่วคราวเปนรายวัน สําหรับนักทองเที่ยวหรือคน

เดินทาง โดยมีคาตอบแทนอันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม ซึ ่งตอง

ลงทะเบียนตอหนวยงานทองถ่ินตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  2) กําหนดคุณสมบัติของผู ประกอบกิจการหรือผู ขอรับใบอนุญาต โดยตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

   (1)  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

   (2) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ บุคคลวิกลจริต 

จิตฟนเฟอน หรือบุคคลลมละลาย 

   (3) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกเวนแตจะไดกระทําโดย

ประมาทหรือลหุโทษ 
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   (4)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ             

ยาเสพติดใหโทษ ความผิดเกี ่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ความผิด

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

  3) กําหนดให ร ัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยแตงตั ้งนายทะเบียนเพื ่อ

ตรวจสอบการขอรับใบอนุญาต โดยตรวจสอบสถานประกอบการ อันไดแก สถานที่ตั้ง สิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในหองพัก ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที ่พักอาศัย ความปลอดภัยและ

สุขอนามัย 

  4)  กําหนดใหมีสิ ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพักอาศัย 

เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง อันไดแก หองพักมีลักษณะท่ีเปนสัดสวนมีระบบระบายอากาศ

ที่ดีและเพียงพอ มีที่นอน หมอน มุง ผาหม มีหองอาบน้ําและหองน้ําที่สะอาดมีประตูสามารถ                   

ล็อกได รวมทั้งกําหนดใหเปลี่ยนที่นอน หมอน มุง ผาหม ในหองพักเปนชุดใหมทุกครั้งหลังจากมี

การใชงาน 

  5)  กําหนดใหมีมาตรการดานความปลอดภัย โดยใหผู ประกอบกิจการมีหนาท่ี

ดูแลรักษาสภาพของหองพักใหมีความมั่นคงและแข็งแรง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร จัดใหมี

อุปกรณปองกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย รวมทั้งแผนผังแสดงทางออกฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม

พรอมท้ังคําแนะนําเม่ือเกิดอัคคีภัยไวภายในหองพักซ่ึงตองมีภาษาอังกฤษเปนอยางนอยเพราะเปน

ภาษากลางในการติดตอสื่อสารเพื่อใหนักทองเที่ยวมีความเขาใจ นอกจากนี้ควรจัดใหมีอุปกรณ

สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนเพ่ือใหบริการแกผูเขาพักดวย 

  6)  กําหนดหลักเกณฑเรื่องราคาหองพักเพ่ือคุมครองนักทองเท่ียวผูใชบริการ โดย

กําหนดใหมีปายแสดงราคาหองพักรายวัน คาใชจายตางๆ ท่ีเกิดจากการรับบริการอ่ืนๆ ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงอัตราราคาที่พัก ตองรายงานราคาตางๆ ดังกลาวแกนายทะเบียนดวย รวมทั้ง

กําหนดใหติดปายแสดงราคาไวในสถานท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

  7)  กําหนดหนวยงานเฉพาะในการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบมาตรฐานของ

หองพักและมาตรฐานดานการใหบริการ ซ่ึงการกําหนดหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาที่กํากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจการใหบริการที่พักรายวัน กรณีการประกอบธุรกิจที่พักในรูปแบบดังกลาวรวมทั้ง

รูปแบบของเกสทเฮาส (Guest House) แมนชั่น (Mansion) โมเต็ล (Motel) และรีสอรท (Resort) 
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ซึ่งปจจุบันไมมีหนวยงานใดควบคุมเปนกิจจะลักษณะ อีกทั้งมาตรฐานการใหบริการยอมเปนท่ี          

เห็นไดชัดเจนวามีมาตรฐานในการใหบริการที่ต่ํากวาการใหบริการหองพักประเภทธุรกิจโรงแรม 

ดังนั้น หากจะใหธุรกิจหองพักเหลานี้จะตองใชมาตรฐานการควบคุมและการใหบริการเชนเดียวกับ

ธุรกิจประเภทโรงแรมแลว ยอมกอใหเกิดตนทุนในการประกอบกิจการที่สูงขึ้น และในสวนของ                   

ผูเขาพักอาศัย หากธุรกิจประเภทหองพักรายวันจะตองมีมาตรฐานสูงเทียบเทากับธุรกิจโรงแรม

แลวยอมสงผลตอราคาหองพักที่สูงขึ้น อันจะสงผลกระทบตอผูเขาพักหรือผูใชบริการ ในสวนนี้   

เห็นวาควรมีการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการควบคุม กํากับดูแล 

ตรวจสอบมาตรฐานหองพักเปนการเฉพาะ  

  8)  ผูใหบริการหองพักสามารถเปดหองพักใหเชาไดไมเกินป 180 วันตอป เพื่อ

ไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เชน ปญหาดานขยะมูลฝอย ปญหาดาน

การจราจร เปนตน รวมทั้งเพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

  9)  ผูใหบริการเชาหองพักรายวันจะตองแจงการไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

พรอมทั้งลงทะเบียนกับหนวยงานทองถิ่น รวมทั้งจัดทําทะเบียนผูเขาพักหรือผูใชบริการแจงให

หนวยงานทองถ่ินทราบถึงจํานวนและสัญชาติของผูเขาพัก ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานของหองพักและมาตรฐานดานการใหบริการ รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บ

ภาษีประจําปของหนวยงานภาครัฐ 

  เมื ่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาหากภาครัฐมีการตรากฎหมาย ออกประกาศ 

ระเบียบ หรือขอบังคับเพื่อควบคุม กํากับดูแลหองพักรายวันดังกลาวเปนการเฉพาะแลวจะทําให

นักทองเที่ยวผูใชบริการไดรับความคุมครองตามกฎหมายหากเกิดกรณีการละเมิดสิทธิตางๆ จาก

การใชบริการ โดยมีหนวยงานภาครัฐซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะในการควบคุม กํากับ ดูแล รวมท้ังให

ความชวยเหลือ ดูแลใหนักทองเที่ยวไดรับความเปนธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบ

กิจการหรือผูใหบริการ อีกท้ังการมีกฎระเบียบเพื่อควบคุม กํากับดูแล จะสามารถชวยสงเสริมการ

ทองเท่ียวของประเทศไทยไดอีกทางหนึ่งดวย มีผลทําใหธุรกิจการทองเท่ียวยิ่งเจริญเติบโตข้ึนไปอีก 

มีรายไดดานการทองเที่ยวเขาสู ประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายไดจากการทองเที่ยวนั ้นถือเปน

รายไดหลักของประเทศไทย 
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