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สาขาวิชาเอก กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา รองศาสตราจารย ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
ป จ จุ บั น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ จํ า นวนมากหั น มาให ค วามสนใจใช บ ริ ก ารห อ งพั ก
แบบโฮสเทล (Hostels) บุ คคลทั่ ว ไปซึ่งเป น เจ าของอสั งหาริมทรัพย จึ งนํ าที่ พั กของตนเองแบ งพื้ น ที่
ใหเปนหองเชารายวันเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในแบบของคนรุนใหมที่มีรูปแบบ
ความต องการห องพั กที่ แตกต างไปจากเดิ มและมี ความหลากหลายโดยคิดอัตราคาบริการที่ถูกกวา
การใชบริการหองพักในโรงแรม มีการโฆษณาการใหบริการหองเชาพักรายวันผานเครือขายอินเตอรเน็ต
นักทองเที่ยวที่ประสงคใชบริการหองพักในรูปแบบดังกลาวสามารถคนหาหองพักไดอยางรวดเร็ว
จากการศึ ก ษาพบว าการที่ เจ าของอสั งหาริ ม ทรั พ ย นํ าที่ พั ก อาศั ย ของตนแบ งพื้ น ที่ ให เป น
ห อ งเช า รายวั น นั้ น เข า ข า ยการประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม พ.ศ.2547
แตคํานิยามศัพทของคําวา “โรงแรม” ตามมาตรา 4 มิไดบัญญั ติครอบคลุมถึงการให บริการหองพัก
รายวันดังกลาว ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงแกไขคํานิยามศัพทใหครอบคลุมถึงการใหบริการ
หองพักรายวันเพื่อใหความคุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการ รวมทั้งกําหนดใหมีมาตรฐานการใหบริการ
ดานตางๆ เชน ดานการรักษาความสะอาด และดานสุขอนามัย อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่นักทองเที่ยว
ควรได รั บ จากการใช บ ริ ก ารห อ งพั ก รายวั น ซึ่ งในหลายประเทศ เช น ประเทศญี่ ปุ น และประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายที่มีหลักเกณฑครอบคลุมถึงทั้งทางดานความปลอดภัย ดานสัญญาเชา
เพื่อใหความคุมครองทั้งผูประกอบธุรกิจใหเชาหองพักรายวันและนักทองเที่ยวผูใชบริการ
คําสําคัญ : แอรบีเอ็นบี , หองพักแบบโฮสเทล , ผูบริโภค , นักทองเที่ยว , หองพักรายวัน

(ก)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ดร.ทวีพฤทธิ์
ศิริศักดิ์บรรจง ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาและเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่คอยชวยเหลือ
ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการแกไขปญหา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ทําใหผูศึกษาเกิดความคิดและความเขาใจในการศึกษาจนสําเร็จ
เปนผลงานชิ้นนี้ ผูศึกษาจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
พร อ มกั น นี้ ผูศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย ดร. จุ ม พต สายสุ น ทร ที่ ก รุ ณ า
รั บ เป น ประธานการสอบวิ ท ยานิ พ นธ และรองศาสตราจารย น าวาอากาศตรี นิ ติ ผดุ งชั ย และ
รองศาสตราจารย สุ พ จน สุ โ รจน กรุ ณ ารั บ เป น กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง ได เสี ย สละเวลา
อั น มี ค า อย า งยิ่ ง และยั ง คอยให คํ า แนะนํ า ข อ คิ ด และข อ เสนอแนะอั น เป น ประโยชน อี ก ทั้ ง
แนวทางการแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้
นอกจากนี้ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู
ตลอดจนสงเสริมในทุก ๆ ดาน อีกทั้งขอขอบคุณญาติพี่นอง เพื่อน ๆ และบรรดาผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ทุกทานที่ไมไดกลาวมา ณ ที่นี้ ที่ใหกําลังใจในการจัดทําและสนับสนุนคอยชวยเหลือดวยดีเสมอมา
และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุก ๆ ทานที่ผูศึกษาไดคนควานํามาอางอิงในการ
ทําการศึกษา จนกระทั่งงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
สุดทายนี้หากวิทยานิพนธฉบับนี้ กอใหเกิดประโยชนแกผูใดไมวาทางใด ผูศึกษาขอมอบ
บุญกุศลนี้แดบิดา มารดา ครูบาอาจารย ผูอบรมสั่งสอน สงเสริม และผูมีพระคุณตอผูเขียนทุกทาน
หากมีหรือพบขอบกพรองประการใด ผูศึกษาตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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บทที่ 1
บทนํา
ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยเพื่อการทองเที่ยวเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยรูปแบบของความตองการที่พักเพื่อการทองเที่ยวแบบคนรุนใหมได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ไปใหความในใจใชบริการหองพักรายวันซึ่งเปนธุรกิจใหบริการที่เขาขายการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่จะตองไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดจะได
พิจารณาเปนลําดับดังตอไปนี้
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ป จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเป น อุ ต สาหกรรมหนึ่ งที่ มี ส ว นสํ าคั ญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย เนื่ องจากเป น อุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หลายธุ รกิ จ เช น
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการนําเที่ยว ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจของที่ระลึกหรือสินคาสําหรับ
นักทองเที่ยว เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีสวนชวยในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับชุมชน สรางชื่อเสียงและสรางโอกาสตางๆ ใหกับประเทศทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งประเทศไทยเป น ประเทศที่ มีท รัพ ยากรทางธรรมชาติที่ ส วยงาม มี ส ถานที่ เที่ ย วมากมาย
เป นแหลงรวมทั้ งศิล ปะ วัฒ นธรรมที่ส วยงาม และหลากหลาย สามารถดึงดู ดนั กทองเที่ยวทั้งจาก
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีสวนชวยกระตุนการลงทุนในดานตางๆ การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในหลายรูปแบบเพื่อสรางความพึงพอใจและตอบสนอง
ความตองการใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึ ง การประกอบกิจกรรม
ดวยการนําปจจัยการผลิตตางๆ มารวมกันเพื่อกอใหเกิดเปนสินคาและบริการทางการทองเที่ยวขึ้น
และนําไปจําหนายแกนักท องเที่ยวใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพอใจ ดังนั้น อุตสาหกรรม
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การทองเที่ยวจะประกอบดวยองคการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
การผลิต การตลาด การทองเที่ยวที่รองรับความตองการของนักทองเที่ยวโดยตรง 1
0

พระราชบั ญ ญั ติ ท อ งเที่ ย งแห ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได ใ ห คํ า นิ ย ามของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไววา “อุตสาหกรรมทองเที่ยว” 2 หมายความวา อุตสาหกรรมที่จัดใหมีหรือ
1

ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีคาตอบแทน ตามมาตรา 4
สําหรับธุรกิจพักแรมเปนธุรกิจหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการทองเที่ยว และเปนธุรกิจ
ที่สรางรายไดและสรางอาชีพ ซึ่งธุรกิจที่พักแรมมีหลากหลายประเภท ไดแก โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส
อพารทเมนท โมเต็ล หอพัก และแคมป เปนตน การที่นักทองเที่ยวจะตัดสินใจเลือกที่พักแบบใดขึ้นอยู
กับปจจัยหลายๆ ดาน เชน การบริการ ความปลอดภัย รายได สถานที่ที่นักทองเที่ยวตองการเดินทาง
ไป ปจจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความตองการที่พักที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโต
ทางการทองเที่ยว ซึ่งพิจารณาไดจากนักทองเที่ยวที่มีอัตราเพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจโรงแรมมีการแขงขัน
ที่สูงขึ้น ประกอบกับในปจจุบันมีธุรกิจที่พักเกิดขึ้นจํานวนมาก ทําใหผูเขาพักมีตัวเลือกมากขึ้นและ
ตอบสนองกับ ความตองการมากที่สุด อยางไรก็ดีในเรื่อ งของที่พักนั้น นัก ทอ งเที่ย วตางประเทศ
โดยเฉพาะอย างยิ่ งจากยุ โรปและสหรัฐ อเมริกาไมไดต องการพั กโรงแรมแบบเดิม แตหั น ไปสนใจ
หองพักแบบโฮสเทล (Hostel) 3 กลาวคือ เปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยวในราคาประหยัดที่มีเพียงสิ่ง
2

อํานวยความสะดวกพื้ น ฐาน ได แก เตี ย งนอน และที่ เก็ บ ของ ส ว นมากจะมี ลั กษณะคล ายหอพั ก
มีเตียงสองชั้นหลายๆ เตียงในหองเดียวกัน สามารถรองรับผูเขาพักไดตั้งแต 4 คนตอหอง 6 คนตอ
หอง 8 คนตอหอง ไปจนถึง 12 คนตอห อง ทั้งนี้ การเลือกพักโรงแรมแบบของคนรุน ใหมและเป น
แนวโนมของรูปแบบธุรกิจสมัยใหมที่เรียกวา“สังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy)”
การหาห องพั กหรือการเช าห องพั กของนั กท องเที่ ย วผานผูให บ ริการรับ ฝากหอ ง
ใหเชาที่เรียกวา Airbnb (Air bed & breakfast) ซึ่งเปนตลาดแบบออนไลนบนอินเตอรเน็ตที่ชวยให
1

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจที่ไมมีวันตายของประเทศไทย ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ซี.พี.บุค สแตนดารด , 2548) , หนา 1
2 พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4
3 https://dsignsomething.com/2016/07/07/รูจักโฮสเทล-ที่พักคูใจ
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บุ คคลทั่ ว ไปที่ ล งทะเบี ย นเป น สมาชิก สามารถเขาใช บ ริการในรูป แบบดังกลาวได โดยที่ ส มาชิก ผู
ลงทะเบี ย นจะเป น ได ทั้ ง ผู เช า และผู ให เ ช า ที่ พั ก มี ก ารเผยแพรข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ เช า ผ า น
อินเตอรเน็ต โปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 4 โดยสมาชิกที่เปนผูใหบริการรับฝากหองจะไดรับรายได
3

จากคาธรรมเนียมจากผูใหเชา สําหรับประเทศไทยไดมีผูนําเอาบานพัก คอนโดมีเนียม ตึกแถวหรือ
อาคารพาณิ ชยตางๆ มาทําธุรกิจเพื่อใหบริการที่ พักรายวัน เพื่ อตอบสนองตอความเจริญเติบโตตอ
ธุรกิจทองเที่ยวและตอนักทองเที่ยวที่ตองการที่พักชั่วคราวในราคาที่ไมแพงและอยูใกลแหลงทองเที่ยว
ทั้งนี้ ไมวาผูใหบริการที่พักรายวันจะไดเปนคูสัญญากับ Airbnb (Air bed & breakfast) หรือไมก็ตาม
แตการดําเนินธุรกิจในลักษณะดังกลาวอยูภายใตพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 รวมทั้งกฎกระทรวง
กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใชประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2559
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ได บั ญ ญั ติ ค วามหมายของคํ าว า
โรงแรม ไววา “โรงแรม” หมายความวา 5 สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อให
4

บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน
เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา การประกอบธุรกิจใหบริการที่พักรายวันเขาขายการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎระทรวงที่เกี่ยวของ เนื่องจาก
ผูป ระกอบธุรกิ จให บ ริการหองพั กรายวันโดยใหเช าซึ่งมี คาตอบแทน โดยผูป ระกอบการตองได รับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมเทานั้นจึงจะสามารถจัดหองพักรายวันได และบุคคลทั่วไปไมอาจ
นําเอาบานพักอาศัย ตึกแถว หรืออาคารพาณิช ย ออกแบงเปนหองพักเพื่อเชารายวัน ได แมการ
กระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตเจาของบานพักอาศัย ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย
ยังคงกระทําการฝาฝน เนื่องจากไดผลตอบแทนสูง ไดกําไรอยางมากจากแบงบานพั กอาศัยใหเป น
หองเชารายวัน และไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจํานวนมากเนื่องจากราคาหองพักถูกกวาการเขาพัก
4

แอรบีเอ็นบี , “วิธีการดําเนินการใหเชา”,
https://th.airbnb.com/host/homesfrom_footer=1
5 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4
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ในโรงแรม ซึ่ งการกระทํ าดั งกล าวของบุ คคลทั่ ว ไปที่ ไมได รั บ ใบอนุญ าตให ป ระกอบธุรกิ จ โรงแรม
มีผลกระทบตอผูประกอบกิจการโรงแรมที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายที่ตองสูญเสียรายได
จากนักทองเที่ยว โดยคํานิยามศัพทคําวา “โรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4
มิไดบัญญัติครอบคลุมถึงหองพักรายวัน
นอกจากนี้ สิ ท ธิที่นั กทองเที่ ยวควรไดรับ จากการใชบ ริการที่พั กรายวัน ซึ่งถือวา
นักเที่ยวคือผูใชบริการโดยเสียคาตอบแทนจากการ ใหบริการแกผูใหเชาหองพักนั้น ตามบทบัญญัติ
แห งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) ได กํ าหนดสิท ธิข องผูบ ริโภคไว
กลาวคือ สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอตอการตัดสิน ใจ
ใชบริการ ซึ่งเมื่อผูประสงคใชบริการหองพักรายวันอาจเกิดความเขาใจผิดในลักษณะการใชงานหรือ
สาระสําคัญของหองนั้น โดยมีการบิดเบือนรายละเอียดขอเท็จจริงตางๆ เชน การโฆษณาโดยการใช
รูปภาพของสภาพแวดลอม สถานที่พัก หองพักที่ปลอดภัย สวยงาม ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจ
เลื อ กใช บ ริ ก าร แต ในความเป น จริ งแล ว สภาพห อ งพั ก เก าทรุด โทรม ห างไกลจากชุ ม ชน ไม มี ร ถ
สาธารณะผาน อยูในซอยเปลี่ยว ซึ่งไมตรงกับภาพและคําพรรณนาหองพักที่ไดโฆษณาไว มีผลทําให
นักทองเที่ยวหลงเชื่อและโอนเงินใหแกผูประกอบการใหเชาหองพักหรือเจาของหองพัก ซึ่งหากเกิด
กรณี ที่นั กท องเที่ ยวไดรับ อั น ตรายแกรางกาย จิตใจ หรือทรัพยสิน การฟองรองดําเนิน คดีมีความ
ยุงยาก เนื่องจากนักทองเที่ยวในฐานะผูใชบริการมีภูมิลําเนาอยูนอกราชอาณาจักไทย เพียงเดินทาง
มาทองเที่ยวพักผอนเทานั้น การแสวงหาหลักฐานในการฟองรองเพื่อดําเนินคดีแกผูประกอบการหรือ
ผูใหเชายอมประสบปญหา แมกฎหมายจะใหสิทธิในการฟองรองดําเนินคดีที่มีการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคไดตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติดังกลาว แตนักทองเที่ยวในฐานะผูบริโภคมองวาเปนเรื่องที่
เสียคาใชจาย เสียเวลาในการดําเนินคดี ซึ่งผลที่ไดรับอาจไมคุมคากับคาใชจายที่ไดเสียไป โดยผูวิจัย
เห็ น วา มี ป ระเด็ น ป ญ หาด านกฎหมายที่ ควรได รับ การปรับ ปรุงแก ไข เพื่ อให นั กท องเที่ ย วในฐานะ
ผูใชบริการหองพักรายวันไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
ดังนั้น จึงมีความสําคัญและความจําเปนที่จะตองศึกษาปญหากฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการหองพักรายวัน เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่ครอบคลุมถึง
ป ญ หาดั งกล าวอย างชั ด เจน เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการแก ไขป ญ หาดั งกล าว เพื่ อนํ าไปสู ก าร
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ปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อคุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการหองพักรายวันอยางเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานะทางกฎหมายของการใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเที่ยว รวมถึง
สิทธิ หนาที่ ของบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของในสัญ ญาหองพั กรายวัน เพื่ อกําหนดความรับ ผิด ชอบของ
ผูเกี่ยวของในสัญญา
1.2.2 เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใหบริการที่พักรายวันแกนักทองเที่ยว
ของไทยและตางประเทศ รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรฐานการ
ใหบริการดานตางๆ
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดกฎหมายที่เหมาะสมสํา หรับ การประกอบธุร กิจ
ใหบริการที่พักรายวันแกนักทองเที่ยว

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
แมวาการประกอบธุรกิจใหบริการที่พักรายวันจะมีลักษณะเชนเดียวกับธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 รัฐไดใชกฎหมายดังกลาวเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการที่พัก
รายวันซึ่งไมสอดคลองกับสถานการณการสงเสริมธุรกิจทองเที่ยวในปจจุบัน
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนไดศึกษาหลักการ แนวคิด และกลไกในการที่
รัฐจะตองเขามาทําการประกอบธุรกิจใหบริการที่พักรายวัน โดยจะทําการศึกษาสภาพปญหาธุรกิจ
ใหบริการที่พักรายวันในลักษณะวากอใหเกิดผลเสียตอภาครัฐและเอกชนอยางไร และทําการศึกษา
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ตัวบทกฎหมายของการประกอบธุรกิจใหบริการที่พักรายวันของตางประเทศ เพื่อหาแนวทางพัฒนา
กฎหมายที่เหมาะสมและเปนไปไดโดยคํานึงถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการดําเนินการศึกษาวิจัยเอกสาร (Document Research)
โดยค น คว า และรวบรวมข อ มู ล จากตั ว บทกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
พระราชบัญญั ติ หนังสือกฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ และวารสารทางกฎหมายตางๆ ทั้งที่เปน
ภาษาไทยและตางประเทศ รวมถึงคําพิพากษาศาลฎีกา เพื่ อนําขอมูลมาสรุป และวิเคราะหป ญหา
ในการวิจัยเพื่อหาสถานะทางกฎหมายของหองพักรายวัน เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันตอไป
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ
กําหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับสัญญาการเขาพักแบบหองพักรายวัน
1.6.2 จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานการใหบริการ
ดานตางๆ ตอการประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเที่ยว
1.6.3 จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดกฎหมายที่เหมาะสม
รวมทั้ งกํ าหนดหน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํ ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ การประกอบธุ ร กิ จ
ใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเที่ยว

1.7 คํานิยามศัพท
Airbnb (Air bed & breakfast) หมายถึง การให บริการเปน คนกลางรับฝากที่พัก
อาศัยใหเชาในระยะสั้น เชน รายวัน รายสัปดาห ใหแกนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางมาพักคางคืน
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หองพักแบบโฮสเทล (Hostel) หมายถึง ที่พักสําหรับนักทองเที่ยวในราคาประหยัด
มีเพียงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ไดแก เตียง ที่เก็บของ สามารถรองรับผูเขาพักไดตั้งแต 4 คน
ตอหองไปจนถึง 12 คนตอหอง

บทที่ 2
วิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการหองพักรายวัน
สําหรับในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงวิวัฒนาการของที่พักในประเทศไทย รวมถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการหองพักรายวัน โดยจะพิจารณาเปนลําดับ
ดังตอไปนี้
2.1 วิวัฒนาการ และแนวคิดของกฎหมายที่เกี่ยวกับที่พักแรมในประเทศไทย
2.1.1 วิวัฒนาการและแนวคิดที่เกี่ยวกับที่พักแรมในประเทศไทย
วิ วั ฒ นาการของที่ พั ก แรมในประเทศไทยนั้ น ตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยา
สมัยลพบุรี และสมัยธนบุรี เปนเรื่องราวเกี่ยวกับที่พักของคนเดินทางตางถิ่นตางบานตางเมืองและ
ตางประเทศ ไมวาจะเปนชาวยุโรปหรือชาวจีนที่มีการติดตอซื้อขายสินคา การทูต การทหาร การเมือง
และการเยี่ยมเยียน ถาเปนแขกบานแขกเมืองหรือคนสําคัญในอาชีพตางๆ จะไดพักในพระราชวังของ
พระเจาแผนดิน พระราชวงศ บานพักของเสนาบดี หรือบานพักของขาราชการชั้นผูใหญในราชสํานัก
สวนคนเดินทางทั่วไปหรือพอคาจะพักตามวัด จวนเจาเมือง บานพักของนายอําเภอ บานพักของกํานัน
บานพักของผูใหญบาน บานเศรษฐี หรือศาลาที่มีอยูทั่วไปในหมูบาน 6 ซึ่งในเรื่องของวิวัฒนาการที่พักแรม
0

ในประเทศไทยสามารถสรุปไดดังนี้

1
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ในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352) ที่พักแรมของคนเดินทาง คนตางถิ่น
นอกจากบานเพื่อนหรือญาติแลวจะมี “ศาลา” ซึ่งเปนที่พักแรม ในสมัยกอนมีอยูทั่วไปไมเฉพาะแต
ในวังเทานั้น แตจะมีรายทางสําหรับคนเดินทางไดพักผอนหรือพักแรม ไมมีผูใดเปนเจาของ เปนของที่
สามารถใชรวมกันไดทุกคน โดยหมอแดเนียล บีช บรัดเลย (D.B.Bradlay) มิชชันนารีอเมริกันซึ่งเปน
สหชาติ กั บ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 4 ได จั ด พิ ม พ ป ระวั ติ ตํ า นาน
6

ปรีชา แดงโรจน , การโรงแรม (กรุงเทพมหานคร : ธงชัยการพิมพ , 2534) , หนา 47
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นิศา ชัชกุล , อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Tourism Industry) , (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2550) , หนา 141 – 162
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ขนบธรรมเนียมไทย ความรูในภาษาไทยและศาสนา เผยแพรความรูเกี่ยวกับเมืองไทยใหชาวยุโรป
ชาวตะวันตกไดรูจัก คนไทยที่สนใจเรื่องราวของชาวตะวันตกโดยเฉพาะเจานาย ขุนนางชั้นผูใหญ
ไดรับความรูจากหมอแดเนียลเกิดความเขาใจในการติดตอสัมพันธกันไดสะดวกสบายขึ้นเปนอยางมาก
ซึ่งหมอแดเนียลไดมีบันทึกไววา “เจาพระยาคลัง ไดกรุณาปลูกสรางบานสองหลังแบบยุโรปใหคณะเรา
เช าอยู และท านยั งอนุ ญ าตให เราปลูกเพิ่มเติมเองไดในที่ของทาน คณะเรายิน ดีชําระคาเชาที่และ
คาเชาบานใหแกทานเปนรายเดือน”
กิจการที่พักแรมในประเทศไทยไดเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 ในป พ.ศ. 2400 หลังจากที่คณะทูตที่มีสมเด็จพระราโชไทยเปนลามเสด็จกลับจากยุโรปได
ประมาณ 3-4 ป ไดมีห ลักฐานปรากฏจากหนังสือภาษาอั งกฤษพิ มพจําหนายในประเทศออกเป น
รายชื่อประกาศแจงวามีโรงแรมอยู 3 แหง คือ โรงแรมยูเนี่ยน (Union) โรงแรมโอเรียลเต็ล (Oriental
Hotel) และโรงแรมฟชเชอร (Fisher’s Hotel) คนไทยในสมัยโบราณไมรูจักการตากอากาศชายทะเล
สวนฝรั่งนิยมตากอากาศชายทะเล พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวา
ตําบลอาวหิน แขวงเมืองชลบุรี มีอากาศดีควรเปนที่ตากอากาศใหแกฝรั่งไปพักผอนได จึงทรงโปรดให
สรางตึกสองหลัง มีชื่อวาตําหนักมหาราช มีจํานวน 24 เตียง และตึกอีกหลังชื่อวาตําหนักมหาราชินี
มีจํานวน 20 เตียง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453) เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงประเทศ
สรางความเจริญในดานตางๆ มากมาย มีการติดตอระหวางชาติตางๆ มากยิ่งขึ้น ทําใหความตองการ
ที่ พั กมากขึ้ น ด วยเช น กั น ซึ่ งจะเห็ น ไดจ ากหลักฐานหนังสือบางกอกคาเลนดาร ของหมอบรัดเลย
ในป พ.ศ. 2413 หรือ ค.ศ. 1870 มี การลงแจ งไว 6 โรงแรม คื อ โรงแรมยู เนี ย น (Union Hotel)
โรงแรมมารีน (Marine Hotel) โรงแรมแฟลก (Falck’s Hotel) โรงแรมเยอรมัน (German Hotel)
โรงแรมแฮมเบริ์ ก (Hamburg Hotel) สยามแทเวริ์ น (Siam Tavern) ต อ มาในป พ.ศ. 2414
มี โ รงแรมเซ็ น เตอร (Center’Hotel) โรงแรมแฟล ก (Falck’s Hotel) โรงแรมเยอรมั น (German
Hotel) โรงแรมนอรโฟลก (Norfolk Hotel)
ใน พ.ศ. 2419 หรือป ค.ศ. 1876 โรงแรมโอเรียลเต็ล (Oriental Hotel) สรางขึ้น
โดยนั ก เดิ น เรื อชาวเดนมาร ก ชื่ อ เอช จารค และซี ซาล จ โรงแรมอยูใกลกั บ สถานกงสุ ล ฝรั่งเศส
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เดิ มโรงแรมโอเรียลเต็ ลเปน อาคารไมชั้ นเดี ยวสรางอยู ริมฝงแมน้ํ าเจาพระยา เปน โรงแรมแห งแรก
ในเมืองไทยที่มีไฟฟาใชงาน ตอมาโรงแรมได มีการเปลี่ยนแปลงเจาของหลายคน ปจจุบั น เปน การ
รวมทุนของคนไทยกับบริษัทในฮองกง 8
2

ในสมั ย รั ช กาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 – 2486) มี โ รงแรมต า งๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของผู เดิ น ทางและมี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
ใน พ.ศ. 2452 สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมขุนกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงริเริ่ม
กิจการโรงแรม จนไดรับการยกยองวาเปน “พระบิดาแหงการโรงแรมไทย” ทรงจัดสรางบังกะโลเรือน
ไมริมทะเลขึ้นสําหรับใหคนทั่วไปไดเชาพักเปนโรงแรมตึกแบบยุโรป จัดใหมีการบริการอาหารและ
พนักงานรับใช มีผูจัดการโรงแรมทําหนาที่ดูแลมีชื่อวา “โรงแรมหัวหิน”นับเปนโรงแรมชายทะเลแหง
แรกในเมืองไทย
ในสมั ย รั ช กาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2477) พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว
รัชกาลที่ 6 ไดมีพระราชประสงคใหเปลี่ยนแปลงวังพญาไทเปนโรงแรม ซึ่งไดรับการยกยองวาเป น
โรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียในสมัยนั้น ภายในโรงแรมมีความงดงามหรูหรา เพราะเปนวังมากอน
มีการคิดคาเชาคืน ละ 120 บาท มีหองอาหารและไนตคลั บไวบริการ ปจจุบั นโรมแรมพญาไทเป น
สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตามคําสั่งคณะปฏิวัติในสมัยรัชกาลที่ 7 แตตอมาพระองค
ทรงโปรดเกล าให สรางที่ พักที่ ส ถานีหัวลําโพง โรงแรมราชธานี จึ งได ส รางขึ้นในบริเวณสถานี รถไฟ
หัวลําโพง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหเปนโรงแรมปลายทาง ซึ่งในปจจุบันนี้กลายเปนกองโรงแรมและคลัง
พัสดุรถเสบียงการรถไฟแหงประเทศไทย
สํ าหรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วในสมั ย รั ช กาลที่ 6 และรั ช การที่ 7 ส ว นใหญ เป น เศรษฐี ที่
ตองการทองโลก มีเรือโดยสาร 4-5 ลํา เทานั้นที่มาเมืองไทยในปหนึ่งๆ มีผูโดยสารประมาณ 250-500
คนเท า นั้ น ไม มี ร า นอาหารหรื อ ร า นขายของเฉพาะนั ก ท อ งเที่ ย ว มี โ รงแรมเพี ย งไม กี่ แ ห ง
กรุงเทพมหานครในสมั ย นั้ น มี ความเสี่ย งต อโรคภั ย ไข เจ็บ โรคระบาด โรคอหิว าตกโรคแทบทุก ป
แตนักทองเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวกันเพราะกิตติศัพทของชางเผือกและมีชาวตะวันออกหลายชาติที่
8

http://th.wikipedia.org/wiki. สืบคนวันที่ 29 มีนาคม 2562
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สนใจเช น กั น ในสมั ย นั้ น ยั ง ไม มี เครื่ อ งปรั บ อากาศ มี แ ต พั ด ลมเพดาน ต อ มาจึ ง มี พั ด ลมตั้ ง โต ะ
นักทองเที่ยวที่เขาพักตองนอนในมุงผา เปดหนาตาง ซึ่งนักทองเที่ยวในสมัยนั้นมองวาเปนเรื่องแปลกใหม
นาสนใจ นาสนุก สิ่งที่ประทับใจคนเหลานั้น คือ การบริการในโรงแรมตางๆ ซึ่งเปนไปอยางยอดเยี่ยม
ไมมีที่ติ เงียบสงบ และสุภาพ ไมมีพนักงานเสริ์ฟที่เปนพนักงานหญิง มีแตพนักงานชายในเครื่องแบบ
สีขาว หนาตาเกลี้ยงเกลา สะอาด เรียบรอย
ในสมั ยรัชกาลที่ 8 ใน พ.ศ. 2485 จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม นายกรั ฐมนตรี ได สร าง
โรงแรมรัตนโกสินทรและโรงแรมสุริยานนทขึ้น ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “รอยัล” (Royal) และ “มาเจสติค”
(Majestic)

ในสมัยรัชกาลที่ 9 ( พ.ศ. 2489) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “องคการสงเสริมการทองเที่ยว” ในป พ.ศ. 2502 และในป พ.ศ. 2522
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติ “การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” ขึ้นแทน
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า ที่ พั ก แรมในประเทศไทยมี ม าตั้ ง แต ส มั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย และ
กรุงศรีอยุธยาเกิดจากการคาขายของชาวบานจากนอกเมืองเขาสูในเมืองและไมสามารถเดินทางกลับ
ไดภายวันเดียว จึงตองอาศัยพักคางแรมตามบานเพื่อนญาติพี่นอง หรือวัด เมื่อระยะเวลานานเขามี
ผู ค นเดิ น ทางจํ า นวนมากขึ้น เกิ ด ความไม ส ะดวกในการพั ก แรม จึ งได มี ก ารสราง “ศาลาที่ พั ก คน
เดินทาง” ไวในหมูบาน ในปา ริมทางเดินริมแมน้ําลําคลอง มีลักษณะเปนเรือนแถวชั้นเดียว พักอาศัย
กินอยู และหลับนอนรวมกัน 9 ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแหงกรุงรัตนโกสิน
3

มี การดํ าเนิ น ธุร กิ จ ที่ พั กแรมเกิ ดขึ้ น เป น ครั้งแรกที่เรีย กวา “บอรด ดิ้งเฮาส (Boarding House)” 10
4

9

“การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว” ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว หนาที่ 8-15 หนาที่ 10
10

เพิ่งอาง

11

สําหรับรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติหรือนักธุรกิจชาวตางชาติ 11 ซึ่งเป นผลสืบเนื่ องมาจากการ
5

ทําสนธิสัญญาระหวางประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และชาติตางๆ ในทวีป ยุโรป ที่ สามารถเจรจา
ตกลงค า ขายได อ ย า งเสรี จึ งทํ า ให ช าวต างชาติ เดิ น ทางเข ามาในประเทศไทยและมี ถิ่ น พํ า นั ก อยู
ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งไดแก นายทหาร นักการทูต พอคา และมิชชั่นนารี เปนตน 12 ซึ่งตอมารัฐบาล
6

ไทยมีการสรางที่ พักตากอากาศชายทะเลขึ้น เปน แหงแรก โดยคนไทยในสมัยนั้นยังไมรูจักการตาก
อากาศชายทะเล แต ก ารตากอากาศชายทะเลนั้ น เป น ที่ นิ ย มอย า งมากสํ า หรั บ ชาวต างชาติ ซึ่ ง
พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล าเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริใหสรางตํ าหนักมหาราชาและตํ าหนักมหา
ราชินี ที่ตําบลอางหิน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สําหรับใหชาวตางชาติเชาพักตากอากาศ

2.1.2 วัตถุประสงคและความมุงหมายในการออกกฎหมายเกี่ยวกับที่พักแรมในประเทศไทย
เมื่ อ เศรษฐกิ จ เจริ ญ ก า วหน า มาขึ้ น เรื่ อ ยๆ การประกอบธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมมี ก าร
ขยายตัวตาม ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการตรากฎหมายออกเพื่อควบคุมและจัดระเบียบธุรกิจที่พัก
แรมเพื่ อ ให เกิ ด มาตรฐานที่ ดี แ ก ผู เข าใช บ ริ ก าร ซึ่ งกฎหมายฉบั บ แรกของประเทศไทยที่ อ อกมา
เพื่ อ ควบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรม คื อ พระราชบั ญ ญั ติ โรงแรม พ.ศ. 2478

7

13

โดยที่ ส ภา

ผู แทนราษฎรในสมั ย นั้ น มี มติ เห็ น สมควรใหโรงแรมมีระเบี ย บอัน ดี โดยมีแนวคิดวาควรมีการจั ด
ระเบียบการประกอบธุรกิจโรงแรมใหอยูในระบบการควบคุมของกฎหมาย เพราะธุรกิจโรงแรมมีมาก
ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ หลั งจากนั้ น ได มี ก ารแก ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม
11

ปรากฏอยูในการบันทึกหลักฐานของหมอบรัดเลย (D.B.Bradley) ซึ่งถูกตึพิมพลงในวารสาร

บางกอกคาเลนเดอร (Bangkok Calendar) ในป 2504 ไว ว าบอร ดดิ้ งเฮ าส ตั้ งอยู ที่ ตํ าบลคอกควาย
บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา ขางสถานกงสุลฝรั่งเศส ซึ่งมีเจาของชื่อ Captain James White, Cater &
Howard, G.W. Thomas และ Lewis. อางถึงใน “การจัดการธุรกิจที่พักแรม” การจัดการธุรกิจในแหลง
ทองเที่ยว หนา 76
12

อางแลวเชิงอรรถที่ 4

13

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 52/45 หนาที่ 1368

วันลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2478

12

พ.ศ. 2478 อี ก 3 ครั้ง กล าวคือ การแกไขเพิ่ มเติ มในป พ.ศ. 2484 เป น การแก ไขครั้งแรก ตามที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 เปนการแกไขในเรื่องใหใบอนุญาตฉบับหนึ่ง
ใช ได เฉพาะโรงแรมเดี ย วและสิ้ น อายุในวัน ที่ 31 ธัน วาคม ของทุกป

8

14

ต อมามี การแก ไขเพิ่ มเติ ม

ครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2495 ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2495 โดยหลักแลว
เปนการแกไขเพิ่มเติมในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับใบอนุญาต โดยมี
แนวคิดวาเปนการสมควรที่จะขยับขยายคาธรรมเนียมในการเรียกเก็บใหเหมาะสมกับสถานการณ
นอกจากนี้ยังมีการแกไขเพิ่มเติมในเรื่องการจดหรือแจงของผูเขาพักหรือเจาสํานักที่จะจดลงในสมุด
จดนามผูพัก โดยตองใหขอความที่เปนความจริงหรือไมเปนขอความที่เสียหายตอผูอื่นหรือสาธารณชน
และยั ง มี ข อ ห า มที่ ห า มเจ า สํ า นั ก รั บ ผู พั ก ที่ เ ป น โรคติ ด ต อ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ย
โรคติดตอ 15 ในป พ.ศ. 2503 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโรงแรม
9

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 โดยมีหลักการและเหตุผลในการแกไขกฎหมายโรงแรมในขณะนั้นจะมุงเนน
ไปในดานการกําหนดใหเจาสํานักโรงแรมหรือผูประกอบการธุรกิจที่พักแรมในขณะนั้นจัดทํารายชื่อ
ผูเขาพักทุกครั้งที่เขาพัก ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บภาษี จากเจาสํานักโรงแรมหรือผูประกอบ
ธุรกิจโรงแรม นับตั้งแตมีการบังคับใชพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 เปนระยะเวลาที่ยาวนานอีก
หลายป จึงทําใหมีบทบัญญัติบางประการที่เกาแกและลาสมัยไมเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งสภาพ
เศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจที่พักแรมไดมีการพั ฒ นาขยายตัวขึ้น จากเดิมอยางมาก โดยมีการ
ประกอบธุรกิจในหลากหลายรูปแบบและมีลักษณะตางๆ มากมาย และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางดานธุรกิจจากทั่วโลก รวมทั้งรูปแบบการใหบริการก็มีชื่อเรียกขานที่
แตกต างกั นออกไป เช น Guest House Home Stay Resort เป นต น ซึ่ งมี ทั้ งขนาดเล็ กและขนาดใหญ
โดยในขณะนั้ น ถื อ ว าที่ พั ก แรมซึ่ งอาจมี ชื่ อ เรี ย กแตกต า งกั น เป น การประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง สิ้ น รวมทั้ ง การให บ ริ ก ารที่ พั ก ในรู ป แบบที่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า บริ ก ารเป น

14

รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 19/2484 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันที่ 30

กันยายน 2484 เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484
15

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2495

13

รายเดือน โดยมีสัญญา เชน หอพัก อพารทเมนต เปนตน กอใหเกิดความสับสนวากิจการประเภทใด
ที่เปนโรงแรมและกิจการประเภทใดไมเปนโรงแรม
ดวยเหตุผลนี้จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

10

16

เพื่อแยก

ประเภทสถานที่พักแรมที่เปนโรงแรมและสถานที่พักแรมที่ไมเปนโรงแรม โดยกําหนดคํานิยามการ
ประกอบธุรกิ จโรงแรมและสถานที่ พักที่ไมเปนโรงแรมออกมาใหมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งเพื่ อ
สงเสริมและปรับมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่พักแรมและกําหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจให
เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจที่พักแรมในแตละประเภท โดยใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทและหลั ก เกณฑ ก ารประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม โดยมี แ นวคิ ด และเหตุ ผ ลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

11

17

กลาวคือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ไดใช

บังคับมาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซึ่งสภาพเศรษฐกิจ
และการประกอบธุรกิจโรงแรมไดพัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ดังนั้น เพื่อสงเสริมและยกมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมและกําหนดหลักเกณฑในการประกอจธุรกิจโรงแรมใหเหมาะสมกับสภาพของ
การประกอบธุรกิจโรงแรมแตละประเภท จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ โดยผลของมาตรา 3
แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

12

18

ไดยกเลิกพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงฉบั บที่ 4 พ.ศ. 2503 และบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับอื่นที่ เกี่ยวของ
ซึ่งขัดหรือแยงกับ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
16

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 121 ตอน
พิเศษ 70 ก วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
17 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
18 มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478
(2) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
(3) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2495
(4) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2503
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

14

ต อ มาในป พ.ศ. 2551 ได มี ก ารประกาศใช ก ฎกระทรวงกํ า หนดประเภทและ
หลั ก เกณฑ การประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม พ.ศ. 2551 และไดมี ก ารกํ าหนดคํานิ ย ามของสถานที่ พั ก
ที่ไมเปนโรงแรมไวใน ขอ 1. แหงกฎกระทรวงฉบับนี้ 19 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
13

รางกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2

14

20

ได ตรวจพิจ ารณารางกฎกระทรวงกํ าหนดสถานที่

ที่ไมเปนโรงแรม พ.ศ. .... และไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูแทนกรมการปกครองเกี่ยวกับเหตุผล
ในการออกกฎกระทรวงฉบั บ ดั ง กล า ว ซึ่ ง ผู แ ทนกรมการปกครองชี้ แ จงว า เป น ข อ เสนอของ
คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมที่มีความประสงคจะใหการประกอบกิจการสถานที่พัก
ประเภทโฮมสเตย (Home Stay) ซึ่งมีลักษณะคลายกับการประกอบกิจการโรงแรม แตผูประกอบการ
มิ ได มีการเสี ย ภาษี ห รื อค าธรรมเนี ย มเชน เดีย วกับ ผูรับ อนุญ าตประกอบกิจ การโรงแรม ปจ จุบัน มี
ผู ป ระกอบกิ จ การสถานที่ พั ก ประเภทโฮมสเตย เป น จํ า นวนมาก โดยบางแห งมี ที่ พั ก จํ านวนมาก
จึงสมควรใหกิจการดังกลาวเขามาอยูในระบบการประกอบธุรกิจโรงแรม แตควรยกเวนสถานประกอบ
กิจการโฮมสเตยขนาดเล็กของชาวบานในทองถิ่นที่มีหองพักจํานวนนอย สามารถหารายไดเพื่อเปน
อาชี พ เสริ ม ของครอบครั ว โดยการให เช าห อ งพั ก ไม เกิ น ห าห อ ง หากไม มี ก ารออกกฎกระทรวง
เพื่อยกเวนสําหรับกิจการดังกลาวก็จะเขาองคประกอบคํานิ ยาม “โรงแรม” โดยผูประกอบกิจการ
จะตองดําเนินการขออนุญาตใหถูกตองตามตามเงื่อนไขตามที่กําหนดที่เกี่ยวของบัญญัติไว ซึ่งตอมาได
มี การเสนอรา งกฎกระทรวงเพื่ อกํ าหนดสถานที่ พักที่ไมเปน โรงแรม โดยมีห ลักการและเหตุผ ลวา
ผูประกอบกิจการเพียงเล็กนอยเพื่อจุนเจือครอบครัวโดยนําบานพักอาศัยของตนเองทําเปนที่พักแรมมี
19

กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ขอ 1.

ใหสถานที่พักแรมที่มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกิน 4 หอง และมี
จํานวนผูพักรวมกันไมเกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบ ริการที่ พักชั่วคราว สําหรับคนเดิน ทางหรือ
บุคคลอื่นใด โดยไมมีคาตอบแทน อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม และไดแจง
ใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
20

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย , คณะที่ 2

ครั้งที่ 8/2550 วันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม 2550 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หองประชุมสํานักกฎหมาย
สป. ชั้น 6 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

15

หองจํานวนไมมาก มีผูเขาพักจํานวนไมกี่รายควรไดรับการยกเวนเพื่อถือวาเปนอาชีพเสริมของคน
ในทองถิ่นหรือชาวบานเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ รวมทั้งเผยแพรวัฒ นธรรมทองถิ่น
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ให เป น ที่ รูจักอย างแพรจากการท องเที่ ย วเชิ งอนุ รักษ ซึ่งคณะกรรมการ
พิ จ ารณาร า งกฎหมายได พิ จ ารณาและมี มติ แก ไขปรับ ปรุงกฎกระทรวงเพื่ อ กําหนดประเภทและ
หลั กเกณฑ ก ารประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม พ.ศ. 2551 โดยที่ ส มควรกํ าหนดให ส ถานที่ พั ก ขนาดเล็ ก
ซึ่ งมี ห อ งพั ก ไม เกิ น สี่ ห อ งและมี จํ า นวนผู เข า พั ก ไม เกิ น ยี่ สิ บ คน โดยให บ ริ ก ารเพื่ อ หารายได เสริ ม
ไมเปนโรมแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 และใหคณะกรรมการสงเสริมและ
กํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ เงื่อนไขเกี่ยวกับ
สถานที่ ตั้ ง ขนาด ลักษณะ สิ่ งอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุ รกิ จของโรงแรม
เพื่อประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม
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21

สําหรับวัตถุประสงคและความมุงหมายในการออกหมายที่เกี่ยวกับที่พักแรมในประเทศไทย
นั้น สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
1) เพื่อขยับขยายคาธรรมเนียมในการเรียกเก็บใหเหมาะสมกับสถานการณ
2) เพื่อการจดหรือแจงของผูเขาพักหรือเจาสํานักที่จะตองใหขอความที่เปนความจริงหรือไม
เปนขอความที่เสียหายตอผูอื่นหรือสาธารณชน
3) เพื่อหามมิใหเจาสํานักโรงแรมรับผูพักที่เปนโรคติดตอตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
โรคติดตอ
4) เพื่อใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูเขาพักทุกครั้งที่มีการเขาพัก ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
จัดเก็บภาษี
5) เพื่อกําหนดคํานิยามของสถานที่พักที่พักไมเปนโรงแรม ซึ่งสถานที่พักประเภทโฮมสเตย
ซึ่งมีลักษณะคลายกับกิจการโรงแรมแตมีหองพักใหบริการนอยกวาการประกอบธุรกิจ
โรงแรม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
21

เหตุผลในการประกาศใชทายกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

16

เมื่อสังคมมีการพัฒนาเจริญเติบโตและมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น กลไกตางๆ ที่
จะจัดการใหสังคมมีความสงบสุขเกิดขึ้นนั้น จึงตองมีการพัฒนาตามไปดวย ซึ่งสังคมที่อยูรวมกันอยาง
สงบและสั น ติ นั้ น นอกจากจะมี ก ฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ใช ใ นการจั ด ระเบี ย บแล ว
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมยังเปนแนวทางที่ใชยึดโยงใหสังคมมีความมั่นคงและเข็มแข็ง
โดยที่สิทธิและเสรีเปนอีกกลไกหนึ่งในสังคมจะกําหนดวาสังคมนั้นๆ มีความสุขสงบและสันติหรือไม
คําวา “สิทธิ” ตามความหมายทั่วไปที่ปรากกในพจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 หมายถึ ง อํ า นาจอั น ชอบธรรม เช น บุ ค คลมี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ยังหมายถึงอํานาจที่กระทําการใดๆ ไดอยางอิสระโดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย 22
16

สําหรับคําวา “สิทธิ” (Right) ในภาษากฎหมาย ซึ่งศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย
ได ใหความหมายไววา หมายถึง ประโยชน ที่กฎหมายรองรับ และคุมครองให โดยกฎหมายบั ญญั ติ
ให ป ระโยชน แ ก บุ ค คลไว โดยเฉพาะเจาะจงและกฎหมายคุ ม ครองประโยชน นี้ โ ดยบุ ค คลผู ได รั บ
ประโยชนสามารถใชสิทธิทางศาล 23 นอกจากนี้ รองศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย ไดใหความหมาย
17

ของคําวา “สิทธิ” หมายถึง ความถูกตองหรือความชอบธรรม 24
18

ดั งนั้ น อาจสรุ ป ได วา คํ าวา “สิ ท ธิ ” หมายถึง ประโยชน ห รือํ านาจของบุ ค คลที่
กฎหมายรับรองและคุมครองมิใหมีการละเมิด รวมทั้งบั งคับ การใหเปน ไปตามสิทธิในกรณี ที่มีการ
ละเมิด มีความชอบธรรมที่จะกระทําการหรือไมกระทําการใดๆ ภายใตกรอบกฎหมาย เชน สิทธิใน
ครอบครัว สิทธิในความเปนอยูสวนตัว สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการเดินทาง สิทธิใน
ทรัพยสิน เปนตน

22

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

กรุงเทพฯ : นานมีบุคพับลิเคชั่นส
23

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (หนา 188) , โดยหยุด แสงอุทัย , 2533 ,

กรุงเทพฯ : เจริญผล
24

คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักทั่วไป (หนา 130) โดยสมยศ เชื้อไทย , 2553

กรุงเทพฯ : วิญูชน
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สวนคําวา “เสรีภ าพ” หมายถึง อํานาจตัด สิน ใจดวยตนเองของมนุ ษยที่จ ะเลือก
ดําเนินพฤติกรรมของตนเองโดยไมมีบุคคลอื่นใดอางหรือใชอํานาจแทรกแซงเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น
และเปนการตัดสินดวยตนเองที่จะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
แตการที่ มนุษยดํารงชี วิต อยูในสังคมแลว แต ละคนจะตั ดสิน ใจกระทําการหรือไมกระทํ าการสิ่งใด
นอกเหนือหรือนอกจากที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายแลวยอมตองคํานึงถึงหลักเกณฑตางๆ ของสังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ดังเชนศิลาจาลึกหลักที่ 1 สมัยพอขุนรามคําแหงบงบอกถึง
เรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพไวอยางนาสนใจวา “เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัว
ไปคา ขี้มาไปขาย ใครจักใครคาชาง คา ใครจักใครคามา คา ใครจะใครคาเงือนคาทอง คา ...” 25
19

จึ งอาจสรุ ป ได ว า คํ า ว า “เสรี ภ าพ” เป น คํ าที่ ถู ก ใช เคี ย งคู กั บ คํ า ว าสิ ท ธิ เสมอว า
“สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ” ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ อย า งหนึ่ งในการบ งชี้ ว าสั งคมหรื อ บ า นเมื อ งใดมี ค วามสุ ข
มีความสงบ มีสันติ มีความเปนประชาธิปไตยหรือไม บุคคลยอมตองมีอิสระในการที่จะกระทําการ
หรือไมกระทําการสิ่งใด หรืองดเวนกระทําการสิ่งใด โดยไมถูกบังคับ แตทั้งนี้จะตองอยูภายใตกรอบ
กฎหมายรับรองและคุมครองใหกระทําการเชนนั้นได
ดังนั้น จะเห็นไดวาบุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทําการใดหรือไมกระทํา
การใด ภายใต กรอบของกฎหมาย มี อํานาจในการตั ด สิ น ใจด ว ยตนเองในการเลื อกที่ จ ะเดิน ทาง
ท องเที่ ย ว พั กผ อนหย อนใจ เลื อ กที่พั กแรมเพื่ อการท องเที่ ย วประเภทตางๆ ให เหมาะสมกับ การ
เดินทางหรือปจจัยตางๆ ของแตละบุคคล ไมวาจะเปนปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ รายได หรือสถานที่
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการเดิน ทางไป ซึ่งนั กท องเที่ย วแบบคนรุนเกาอาจเลือกที่พักเพื่ อการ
ทองเที่ยวโดยพิจารณาจาก ความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย ในรูปแบบของ
การใชการหองพักในโรงแรม แตนักทองเที่ยวแบบคนรุนใหมอาจพิจารณาเลือกหองพักที่มีราคาถูก
มีเพียงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เชน เตียงนอน และตูเก็บสิ่งของ เลือกใชบริการหองพักแบบ
โฮสเทล โดยมี แนวคิ ดเรื่องการบริโภครว มกัน มีการแลกเปลี่ยน แบงป น ทรัพ ยากรซึ่งกัน และกัน
ใชป ระโยชน จากทรัพยากรที่มีอยูรวมกันซึ่งนักท องเที่ยวแตละคนมีอํานาจในการตัด สินใจเลือกใช

25

http://www.sukhothai.go.th/history/hist_08.htm ; สืบคนวันที่ 2 เมษายน 2562
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บริการหองพักในรูปแบบตางๆ ตามที่ตนเองตองการภายใตปจจัยของแตละบุคคลโดยไมถูกบังคับ
หรือถูกกีดกัน
2.3 แนวคิดการบริโภครวมกัน (Collaborative Consumption)
แนวคิดการบริโภครวมกันเปนการแสดงออกถึงรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในลักษณะของการแบงปน การเชา การมอบของขวัญ การแลกเปลี่ยน การยืมและการใหยืม
เปนพฤติกรรมของการแสดงออกถึงการเห็นแกประโยชนของผูอื่นเปนหลัก ไดแก ความสะดวกสบาย
ความมีมารยาท ความมีน้ําใจ ตอผูอื่น โครงสรางของกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน สงผลตอบุคคลทั่วไป
ทั้งหมด ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อน หรือคนแปลกหนา ทั้งในชีวิตประจําวันและในการสรางสภาวะ
แวดลอมภายใตกิจกรรมของผูบริโภคที่เกิดขึ้น เชน การใหเพื่อนหรือคนรูจักนั่งรถของตนเองกลับบาน
ดวยกัน แลวเกิดการแบงปนการชําระคาใชจายตางๆ เชน คาน้ํามัน เปนตน หรือการสงมอบสิ่งอื่นให
เพื่อเปนการตอบแทนน้ําใจ ไดศึกษาถึงการเลือกใชรูปแบบของการแบงปนพบวา ความมีประโยชน
ความเชื่ อ การประหยั ด ค าใช จ าย และความคุ น เคย เป น ส ว นสํ าคั ญ ที่ มี ผ ลกั บ ความพึ งพอใจของ
ผูที่เลือกทางเลือกการแบ งปน กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุผ ลในการแสวงหาการใชป ระโยชน จาก
ทรัพยากร อัน ได แก สิ นคาและบริการ ที่มีอยูให เกิดประโยชนสูงสุดโดยที่สามารถประหยัด ตนทุ น
และลดค าใช จ ายทางธุ รกรรมต างๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแมวาจะเกิดผลดีมากมาย แตภ ายใตแนวคิดการ
บริโภครวมกันนั้น หากไมไดรับการรวมมือที่ดี เชนการมีบุคคลหนึ่งที่กําลังบริโภคสินคาหรือบริการ
รวมกันกับผูอื่นอยู แลวไมทําการแบงปนการชําระคาใชจาย ทําใหเกิดความไมพอใจ เกิดความรูสึก
เอาเปรียบ หรือไมไววางใจกันของคนในชุมชน ดังนั้นความสามารถในการรวมมือกันของผูมีสวนรวม
ในแนวคิดการบริโภครวมกัน จึงตองมีการสื่อสารที่ดี หรือการสรางความเชื่อถือรวมกัน กุญแจสําคัญ
ในการสรางชุมชนที่เขมแข็งคือการมีปฏิสัมพันธ ประกอบไปดวยการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
และความเชื่อใจตอผูอื่น ความเชื่อใจเปนสิ่งที่นํามาใช เชื่อมโยงกับแนวคิดริเริ่มในการเขาไปมีสวนรวม
ในการบริโภครวมกันของผูคนในชุมชน การมีปฏิสัมพันธซ้ําๆ จําเปนตอการทําใหการรวมมือเพื่อสราง
ความสั มพั น ธ อัน ดี ที่เกิ ดขึ้ น ในระหวางการแบงป น เป น ความรว มมือในลักษณะของความเปน คน
ภายในครอบครัวมากกวา บุคคลแปลกหนาทําใหตองมีความเชื่อมั่นในตัวบุคคลสูง หรือเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธสวนตัว เชนมาจากเพื่อน ยังพบวาความปลอดภัย สัมพันธโดยตรงตอความไววางใจและ
ความเชื่อถือที่มีตอบุคคลอื่นในการสรางการบริโภครวมกัน เนื่องจากการบริโภครวมกันเปนกรอบ
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แนวคิดที่มาจากการเชื่อมโยงทางสังคม และการมีปฏิสัมพันธระหวางคนแปลกหนา ดังนั้นเพื่อสราง
ความปลอดภัย ความเชื่อใจเปนเหมือนสิ่งขับเคลื่อน สําหรับการสรางความรูสึกถึงความเปนเพื่อนบาน
และความคุนเคยกันในชุมชนทองถิ่น 26
20

ในปจจุบันแนวคิดการบริโภครวมกัน (Collaborative Consumption) ไดถูกนํามา
ใชกับผูใหบริการและผูใชบริการหองพักรายวันมากยิ่งขึ้น โดยในสวนของผูใหบริการมีแนวคิดที่จะนํา
หองวางในบานของตนเองออกใหเชาเพื่อใหเกิดรายไดแทนที่จะปลอยทิ้งหองใหวางไวเฉยๆ สวนของ
ผูใชบริการมีแนวคิดที่จะประหยัดคาใชจายในสวนของคาที่พัก มีการใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน มีการ
แบ งปนการชําระคาใชตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมกัน ซึ่งสามารถประหยัดตนทุนและลดคาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นใหกับทั้งผูให เชาและผูเชา และแนวคิดนี้ มีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ ง
เศรษฐกิจแบงปนในการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดรวมกัน เพราะในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด แนวคิดดังกลาวจึงเปนแนวคิดหนึ่งที่
สําคัญที่นักทองเที่ยวนํามาใชตัดสินใจในการเลือกใชบริการหองพักรายวันแบบโฮสเทล

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบงปน
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ แบ งป น ถื อว าเป น แนวคิ ดสมั ยใหม ซึ่ งหลั กการดั งกล าวถื อได ว า
เปนการเปลี่ยนกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบเดิมไปอยางสิ้นเชิง โดย Sharing Economy27
เปนแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบงปนที่มีการกลาวถึงในครั้งแรกเมื่อป 1978 ในเชิงบทความวิชาการ
เรื่อง “Community Structure and Collaborative Consumption” โดย Marcus Felson และ Joe
Spaeth ซึ่งทั้งคูเปนนักสังคมศาสตรประจํามหาวิทยาลัย Illinois at Urbana-Champagne ในปจจุบัน
26

การศึกษาการใหอํานาจของแอปพลิเคชั่นเพื่อการเดินทางในลักษณะแบงปน ในมุมมอง

จากผูขับและผูโดยสาร กรณีศึกษา แอปพลิเคชั่นอูเบอร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (หนา 11) ,
โดยน้ําทิพย เกิดนอย, 2558,กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
27

กันทิมา วงศสถาปตย (2559) “Sharing Economy : การบริโภคยุคใหมไรซึ่งการ

ครอบครอง”.เผยแพรในนิตยสารการเงินธนาคาร.หนา 1
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แนวคิดนี้ไดสะทองถึงความสามารถในการสรางรายไดที่มาจากการแลกเปลี่ยนการบริโภคสินคาหรือ
บริการที่มีมูลคาเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่ไมไดใชแลวระหวางบุคคลและกลุมคนผานดิจิทัลแพลน
แบบฟอรมรูปแบบตางๆ โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหแนวคิดนี้ไดรับการยอมรับมากขึ้นมาจากปจจัยอัน
ไดแก สภาพเศรษฐกิจที่ออนแอภายหลังวิกฤติการเงินโลกในป ค.ศ.2008 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีอัตรา
การวางงานสูง และการเขาถึ งขอมูล บนเครือข ายสังคมออนไลน และการประมวลผลแบบ Cloud
Computing ที่เพิ่มขึ้นซึ่งทําใหเขาถึงขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่งเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความตองการและพฤติกรรมผูบริโภคไดดีขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถใชเทคโนโลยีและขอมูลดิจิทัลในการ
จับคูระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ โดยผูใหบริการสามารถจัดสรรชวงเวลาในการแบงปนสินคา
หรือการบริการนั้นๆ ขณะที่ผูบ ริโภคก็สามารถเลือกและเขาถึงสินคาหรือบริการดังกลาวไดโดยไม
จําเปนตองเสียเงินซื้อมาจากเจาของ เชน หองพัก ที่อยูอาศัย เครื่องใชในบาน รถยนต เปนตน ภายใต
แนวความคิด “เศรษฐกิจแบงสันปนสวน” หรือ Sharing Economy โดย Platform เปนโครงสราง
ดิจิทัล พื้น ฐานของการติ ดตอแบบสองทางระหวางคนสองคนหรือคนสองกลุ มระหวางผูผ ลิตหรือผู
ใหบริการกับผูบริโภค และการวางกฎเกณฑธุรกิจเพื่อใชบังคับ การปฏิวัติของธุรกิจแบบ Platform28
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 Brian Chesky กับ Joe Gebbia คือคนที่ริเริ่มความคิดธุรกิจของ Airbnb
โดยเปลี่ยนหองรับรองที่พักของเขาเปนหองเชาชั่วคราวในเมืองซานฟรานซิสโก โดยใหบริการที่พัก
อาหารเชา และเปนไกดพาเที่ยว สิ่งที่เปนเรื่องใหมๆ ของเศรษฐกิจแบบแบงสันปนสวนในยุคปจจุบัน
คือ เทคโนโลยีดิจิทัลทํ าให การแบ งปน ทางเศรษฐกิจขยายตัวกวางออกไปมากกวาเดิมจากในสมั ย
โบราณ ซึ่งในป ค.ศ. 2008 นักออกแบบคอมพิวเตอรชื่อ Nathan Blecharczyk มารวมงานและตั้ง
บริษัท Air Bad & Breakfast (Airbnb) ขึ้นมา ในระยะแรกทําธุรกิจในเมืองที่มีงานการประชุมใหญๆ
และหองพั กตามโรงแรมถูกจองเต็มหมดแลว ต อมาไมน าน Airbnb ก็คน พบวาความตองการที่ พัก

28

ปรีดี บุญซื่อ (2559) ยุคสมัยของธุรกิจแบบ Platform ภัยคุกคามที่อันตรายสุดตอธุรกิจ

แบบดั้งเดิม (ออนไลน) เขาถึงไดจาก
http://www.hpc4.go.th/director/data/jan2017/PlatformRevolution.pdf.(สืบคนวันที่ 4
เมษายน 2562)
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อาศัยตามบานคนในทองถิ่นในราคาไมแพง จะมีอยูตลอดทั้งป มีอยูท่ัวสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกดวย
23

29

โครงสรางธุรกิจแบบ Sharing Economy หรือที่คุนเคยกันในชื่อการบริโภคชนิดรวมมือกัน
(Collaborative Consumption) และการทําธุรกิจจากเพื่อนสูเพื่อน (Peer to Peer : P2P) เปนการ
ทําธุรกิจในรูปแบบใหม ซึ่งชวยใหบุคคลหรือองคกรสามารถสรางรายไดจากสิ่งของหรือทรัพยสินที่ตน
มีมากเกินความจําเปนหรือไมไดใชแลว (Excess Capacity) ผานการใชบริการบนแพลทฟอรมตางๆ
ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟน เพื่อที่จะเชื่อมตอระหวางผูใหบริการและผูรับบริการในการ
เขาถึงสินคาและบริการตางๆ โดยผูรับบริกรจะอาศัยขอมูลบนเครือขายสังคมออนไลนเปนพื้นฐานชวย
ในการตัดสินใจ ตั้งแตหองพัก ที่อยูอาศัย รถยนต ไปจนถึงเสื้อผา สิ่งของมือสองและกระเปาแบรนดเนม
เป น ต น ซึ่ งแนวคิ ด นี้ มี ม าตั้ งแต ในสมั ย อดี ตแตถู กจํากั ดด ว ยขอ จํากัด หลายประการซึ่งเทคโนโลยี
เปนขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการในการประสาน
จับคูอุปสงคและอุปทาน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูบริโภคและเจาของทรัพยสิน ซึ่งการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัย ใหม อัน ได แก เครือขายอิน เตอรเน็ ตไรส ายความเร็วสู ง
การระบุตําแหนง (GPS) การจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) ที่สงผลใหขอจํากัดตางๆ
หมดไปหรือลดนอยลงอยางมาก ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ การใหบริการรถโดยสาร Uber
โดยที่สมัยกอนขาดสื่อกลางในการสื่อสารที่จะทําใหทราบวาผูโดยสารและรถที่วางอยูที่ตําแหนงไหน
ของเมือง หรือในกรณีการใหเชาที่พักอาศัย Airbnb ที่ในอดีตตลาดที่พักระยะสั้นเปนของโรงแรม
เท านั้ น ในขณะที่ เจ าของอสั งหาริมทรัพย เชน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิ ชย หรือบานพักอาศัย
มักเปนการปลอยใหเชาระยะยาวเทานั้น เนื่องจากตนทุนในการติดตอสื่อสาร การจัดทําเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของ นายหนาหรือคนกลางที่ทําหนาที่เปนผูติดตอประสานงานระหวางเจาของอสังหาริมทรัพย
กับผูใชบริการที่ประสงคเชาอสังหาริมทรัพย ทําใหการใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมมีความคุมคา
ทางเศรษฐกิ จ บริ ษัท Airbnb จึ งเขามาทําหนาที่ เปน สื่อกลางระหวางนักทองเที่ย วผูที่ตองการใช
บริ ก ารห อ งเช า พั ก รายวั น และเจ า ของบ านหรื อ เจ า ของอสั งหาริ ม ทรั พ ย ซึ่ งหากขาดเทคโนโลยี
29

จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (2560) แนวคิดเศรษฐกิจแบงปนและกาวถัดไป (ออนไลน) เขาถึงได

จาก https://www.slideshare.net/FURD_RSU/uber-60326372. (หนาที่ 1-2) (สืบคนวันที่ 4
เมษายน 2562)
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สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย การแลกเปลี่ ย นสิ น ค า หรื อ การใช บ ริ ก ารในกรณี ดั ง กล า ว
จะไมสามารถเกิดขึ้นได หรือหากเกิดขึ้นก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

24
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สํ าหรั บ ในประเทศไทยได มี ก ารนํ าหลั ก เกณฑ รู ป แบบ และวิธี ก ารตามแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) มาใชโดยผานแอพพลิเคชั่นรูปแบบตางๆ ซึ่งเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากการที่คนไทยเรียกใชบริการรถแท็กซี่ผานแอพพลิเคชั่น เชน Grab และ Uber
ที่ไดรับความนิยมอยางมาก รวมทั้งการใหบริการหองพักรายวันผาน Airbnb ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได
จากการเขาไปแชรห รือโพสตเพื่ อโฆษณาที่พักหรือใชบริการจองหองพักผานแอพพลิเคชั่นมากขึ้น
เชนกัน ในขณะที่ตางประเทศไดเริ่มมีการวางหลักเกณฑใหมเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจตามแนวคิด
ดังกลาวแลว แตสําหรับในประเทศไทยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดๆ รวมทั้งยังไมมีการ
ปรับ แกกฎหมายใดๆ เพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบงป น (Sharing
Economy) ยังคงบังคับใชตามกฎหมายเดิมที่มีอยู
2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
2.5.1 ความหมายของคําวา “ผูบริโภค”
ในการศึ ก ษากฎหมายคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคมี ค วามจํ า เป น ที่ ผู ศึ ก ษาจะต อ งทราบ
ความหมายของคํ าว า ผู บ ริ โภคเพื่ อให รูวาผูใดคือผู บ ริโภคที่ ได รับ การคุมครอง ดั งนั้ น ผู วิจั ย จึ งขอ
กลาวถึงความหมายของคําวาผูบริโภคเพื่อความเขาใจในการศึกษาเปนลําดับแรก
ศาสตราจารย ชั ย วั ฒ น วงศ วั ฒ นศานต ได ให ค วามหมายของคํ าว า “ผู บ ริ โภค”
หมายถึง ผูซื้อสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจาก
ผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และในภายหลังไดรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมจะมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม

หนา 11

25

31

30

เพิ่งอาง
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ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต . “กฎหมายคุมครองผูบริโภค”.(กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2543),
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ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู บ ริ โภค พ.ศ. 2522 ได ให ค วามหมายของคํ า ว า
ผูบริโภคไวในมาตรา 3 วา “ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ
หรื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ การเสนอหรื อ การชั ก ชวนจากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ให ซื้ อ สิ น ค า หรื อ รั บ บริ ก าร
และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสีย
คาตอบแทนก็ตาม
จากความหมายของคํ าวา “ผูบ ริโภค” ดังกลาวขางตน จึงพอสรุป ไดวาผูบ ริโภค
หมายถึง บุคคลผูซึ่งไดรับสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ โดยทางนิติกรรมใดๆ ไมวาจะ
เสียคาตอบแทนหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการใชสินคาหรือบริการเปนการสวนตัวหรือภายใน
ครัวเรือนซึ่งไมใชลักษณะของการประกอบธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงคในทางธุรกิจ และหมายความ
รวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมจะมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม
2.5.2 แนวคิดในการคุมครองผูบริโภค
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสงผล
ใหหลักการทางดานสังคมศาสตร ดานเศรษฐศาสตร และดานนิติศาสตรเปลี่ยนแปลงไปดวย ในสมัยที่
การคายังอยูในลักษณะเฉพาะในทองถิ่นหรือในเมืองนั้น ๆ โดยที่สภาพของสินคาและบริการยังไมมี
ความสลับซับซอน กระบวนการผลิตสินคายังมีลักษณะงายๆ เปนการแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน
(Barter) จนพั ฒ นาไปสู งการแบ งงานกัน ทํ า (Division of Labor) ผูที่ มีฝมือกลายเปน ผูผ ลิตสิน ค า
เพื่อขายใหแกบุคคลอื่น เกิดการรวมตัวของกันของพอคา ในประเทศอังกฤษมีการจัดตั้งสมาคมอาชีพ
สองลั กษณะขึ้ น ในสมั ยกลาง ในป ค.ศ. 1100-1500 คื อ สมาคมพ อ ค า (Merchant Guilds) และ
สมาคมช างฝ มื อ (Craft Guilds)32 จนกระทั่ งในป ค.ศ. 1760 เกิ ด การปฏิ วัติ อุ ต สาหกรรม (The
Industrial Revolution) ทั้ งในประเทศอังกฤษและยุโรป ทํ าใหเกิดการเปลี่ย นแปลงการผลิตจาก
ระบบการผลิตโดยชางฝมือมาเปนระบบการผลิตโดยเครื่องจักรกลที่มีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยี

32

พิเชษฐ เมาลานนท .” ความคิดทางสังคม-กฎหมายเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ”, เอกสาร

การสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย 4 , สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2537
หนา 20
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สมัยใหมเขามาชวยในการผลิตสินคา จึงสามารถผลิตสินคาไดในปริมาณมากๆ ทั้งยังชวยในเรื่องการ
ลดตนทุนการผลิตอีกดวย
นอกจากนี้ การปฏิ วัติ อุตสาหกรรมยังก อให เกิด ผลกระทบแกความคิ ดทางการ
ปกครองเกิดขึ้นอีกดวย กลาวคือ กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบการปกครองทั้งในอังกฤษและ
ยุโรปมีลักษณะเปนแบบฟวดัล (Feudal) ประชาชนในแตละทองถิ่นอยูภายใตการปกครองของขุนนาง
ซึ่ งเป น ชนชั้ น กลางในแต ล ะท องถิ่ น และเป น ผู ตั้ งข อกํ าหนดกฎเกณฑ ให แก ฝ ายประชาชนที่ อยูใน
อาณาเขตการปกครองของตน ชนชั้นปกครองใชอิทธิพลในการสนับสนุนบุคคลเพียงบางกลุมในการ
ทําการคา ระบบการปกครองเชนนี้ทําใหหลายฝายไมพอใจจึงเกิดแนวคิดทางปรัชญาการปกครอง
แบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ที่เนนความเปนอิสระของบุคคลและใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ
มีเสียงในการปกครองและแนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) ที่เชื่อวารัฐบาลไมควรที่จะสรางขอกําหนด
กฎหมายขึ้นมาจํากัดการประกอบอาชีพของประชาชน แตควรปลอยใหปจเจกชนมีเสรีภาพในการใช
สติปญญาและความสามารถไดอยางเต็มที่ อันจะเปนการเพิ่มความมั่งคั่งใหตนเองและประเทศไทย
แนวคิ ดดั งกล าวเป น พื้ น ฐานของระบบเศรษฐกิจ แบบเสรีนิ ย ม (Laissez-Faire) ที่ไดสงผลตอหลั ก
กฎหมายที่พัฒนาในระหวางศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งในระยะนี้เองประมวลกฎหมายตางๆ
ได มี ก ารจั ด ทํ าขึ้ น ในหลายประเทศและอย างต อ เนื่ อ ง เช น ประมวลกฎหมายแพ งฝรั่ งเศส ในป
ค.ศ. 1804 ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน ในป ค.ศ.1896 กฎหมายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงยึดหลัก
ปจเจกชนนิยมและหลักเศรษฐกิจเสรีเปนพื้นฐาน ซึ่งประมวลกฎหมายในยุโรปไดมีอิทธิพลโดยตรงตอ
ประมวลของกฎหมายของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7 33
27

จากแนวคิดดังกล าวกอใหเกิด ทฤษฎี ทางกฎหมายที่ สําคั ญ ซึ่งตั้งอยู บ นพื้ น ฐานว า
รัฐจะไมเขาไปแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงของเอกชน กลาวคือ
1) ทฤษฎีความศักดิ์สิทธิของทรัพยสินสวนบุคคลหรือทฤษฎีแหงการถือกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน ซึ่งมาจากแนวคิดของจอหน ล็อค (John Lock) ชาวอังกฤษที่วาทรัพยสินสวนบุคคล
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ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต , กฎหมายคุมครองผูบริโภค , (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน ,

2543) , หนา 13-14
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ชวยทําใหบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีขึ้นและทําใหมีเสรีภาพมากขึ้น
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34

ความคิดนี้ไดมีการรับรองในปฏิญญาวา

สิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของประเทศฝรั่งเศส โดยกลาววา กรรมสิทธิ์เปนสิทธิที่มนุษย
ทุกคนมีและไมอาจจํากัดโดยอายุความ นอกจากนี้ในมาตรา 17 ของปฏิญญาฉบับนี้ยังไดบัญญัติตอไป
อีกวากรรมสิทธิ์เปนสิทธิที่ละเมิดไมไดและศักดิ์สิทธิ
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2) ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) มีหลักวา เสรีภาพของ
เอกชนนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งและจะถูกจํากัดไดก็โดยความสมัครใจของตนเองเทานั้น เสรีภาพของ
เอกชนในการทําสัญญากอใหเกิดความยุติธรรมแกเอกชนดวยกันเอง
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แนวคิดของทฤษฎีนี้ปรากฏ

อยูในมาตรา 1134 แหงประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสหรือที่เรียกกันวา “ประมวลกฎหมายนโปเลียน
ของประเทศฝรั่งเศส (Code Napoleon)” ที่วา “ความตกลงที่ทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายยอมมีผล
บังคับใชแกผูที่ทําความตกลงนั้น”
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37

3) ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดซึ่งใชบทสันนิษฐานความผิด (Presumption of
Fault) เป น ทฤษฎี ความรั บ ผิ ดที่ ย อมรับ กัน โดยทั่ ว ไปอยู 2 หลัก คือ มี ความรับ ผิ ดเมื่อมี ความผิ ด
กลาวคือ ผูกระทําละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเลอ กอใหเกิดความเสียหาย และหลักความรับผิดโดย
กฎหมายสันนิษฐานวามีความผิดแมมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ซึ่งบางกรณี เปนการสันนิษฐาน
เด็ดขาดไมมีขอยกเวนในการนําสืบหักลาง (Absolute Liability) หรือ No Fault Liability ซึ่งหลักความ
รับผิดชอบทั้งสองแบบนี้เรียกโดยทั่วไปวา “ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ซึ่งหลักความรับผิด
เด็ดขาดไดรับการยอมรับมากขึ้นเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซึ่งมีความ

34

ปรีดี เกษมทรัพย , คําบรรยายหลักกฎหมายแพงทั่วไป ชุดที่ 1 , (กรุงเทพมหานคร : ไทย

สังฆภัณฑการพิมพ , 2515) หนา 19
35

อุกฤษ มงคลนาวิน , กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายฝรั่งเศส , บทบัณฑิตย , เลมที่ 29 , 2515

หนา 579
36

ดาราพร ถิระวัฒน , กฎหมายสัญญาสถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญาที่

ไมเปนธรรม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2542) หนา 16
37

วิชา มหาคุณ , ทฤษฎีกฎหมาย , วารสารกฎหมายปที่ 1 (กันยายน 2517) หนา 75
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สลั บ ซั บ ซ อนในการผลิ ต ผูใช ได รั บ ความเสียหายไมอาจพิ สูจ นถึงเหตุแหงความเสีย หายไดวาเป น
ความผิดพลาดของผูใด 38
32

นอกจากทฤษฎีดังกลาวแลว การยึดหลักปจเจกนิยมและหลักเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ยังกอใหเกิดหลักกฎหมายในเรื่องซื้อขายขึ้นอีกหลักหนึ่ง คือ “หลักผูซื้อตองระวัง” (Caveat Emptor
หรือ Let the Buyer Beware) 39กลาวคือ เมื่อผูซื้อสินคาไมระมัดระวังตรวจตราดูสินคาที่ตนไดซื้อ
33

ในขณะรับ มอบสิ น ค าจากผู ขาย และตอมาปรากฏวาสิน คานั้ น มีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้น ผูซื้อ
จําต องรับ เคราะห ในความเสีย หายหรือความชํารุดบกพรองของสิน คาที่เกิดขึ้น นั้น โดยผูซื้อจะไป
เรี ย กร อ งเอาจากผู ข ายมิ ได ซึ่ ง หลั ก กฎหมายนี้ เ ป น ข อ สั น นิ ษ ฐานที่ ว า “บุ ค คลทุ ก คนมี ค วามรู
ความสามารถเทาเทียมกัน มีอิสระที่จะตกลงหรือมีนิติสัมพันธอยางใดๆ ก็ได การที่ผูซื้อสมัครใจซื้อ
สินคานั้น จึงตองรับ ภาระในความเสียหายนั้ นเอง ซึ่งตอมาการผลิตสิน คามี การนําความรูทางดาน
เทคโนโลยี ที่ เจริ ญ ก าวหน า มาใช เพื่ อ การแข งขั น ทางการตลาดของผู ป ระกอบกิ จ การแต ล ะราย
เพื่ อแข งขั น ทางการค าและเพื่ อมิ ให ผูป ระกอบกิจ การรายอื่น ผลิตสิน คาประเภทเดีย วกัน ออกขาย
เพื่อแขงขันในทางธุรกิจ โดยที่ผูประกอบกิจการแตละรายคิดคนวิธีการในการผลิตสินคาหรือบริการ
ของตนใหมีความสลั บซั บซ อนมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ ทําให ผูบ ริโภคมักถู กเอาเปรียบจากผูป ระกอบ
กิจการเนื่องจากผูบ ริโภคไม มีความรูเท าเทียมกับ ผูประกอบกิจการที่มีทั้งความรูและความชํานาญ
รวมทั้ งเทคโนโลยีในการผลิต สิน ค าหรือบริการ จนทําใหผูป ระกอบกิ จการแสวงหาประโยชน จ าก
ผูบริโภคที่ไมมีความรูเทาเทียม สงผลใหในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 นักนิติศาสตรเริ่มมีความ
เห็นวาทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆ มีขอบกพรองควรไดรับการแกไขเนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมที่เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเต็มที่มิไดเอื้ออํานวยความยุติธรรมระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภคเทาที่ควร การผลิตสินคาโดยใชวัตถุดิบในการผลิตและกรรมวิธีการผลิตที่เกินกลาวความรู
ความสามารถของผูบ ริโภคดั งกลาวทํ าใหผูบ ริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบและไม มีอํานาจที่ จ ะ
ตอรอง ซึ่งนักนิติศาสตรมีความเห็นวาผูบริโภคควรไดรับการชดเชยเยียวยาความเสียหายและตองหา
38

สุษม ศุภนิตย ,คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค , พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2551 หนา 10
39

เพิ่งอาง
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มาตรการในการคุมครองใหแกผูบริโภครัฐจําเปนตองเขามาชวยเหลือผูบริโภคโดยนําหลักกฎหมาย
เดิมมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ
สําหรับกฎหมายเพื่อให ความคุมครองความเสียหายอันเกิดแกผูใชบริการห องพั ก
รายวันนั้น ปจจุบันธุรกิจ การใหบ ริการที่พักประเภท เซอรวิสอพารเมน ท (Service Apartment)
เกสทเฮาส (Guest House) แมนชั่น (Mansion) โมเต็ล (Motel) และรีสอรท (Resort) เปนต น
ยัง ไมมีกฎหมายใดกําหนดความรับผิดไวโดยเฉพาะสําหรับธุรกิจดังกลาว ไมวาจะเปนความเสียหาย
อัน เกิ ดจากการกระทํ าของผู ป ระกอบธุรกิจใหบ ริการเชาหองพักหรือความเสีย หายที่ เกิดจากการ
กระทําความผิดของลูกจางหรือแมแตความเสียหายที่เกิดจากสัตวเลี้ยงของผูประกอบธุรกิจ และความ
เสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของผูประกอบธุรกิจที่พักอาศัยวาควรจะเปนหนาที่หรือ
ความรับผิดชอบของผูใดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามลักษณะละเมิดมาปรับใช ซึ่งเปน
หลักกฎหมายตามหลักกฎหมายทั่วไป กลาวคือ
1) หากความเสี ย หายเกิด จากการกระทํ าของผูป ระกอบธุร กิจ ให บ ริการห องพั ก
รายวัน หากสถานที่ที่ใหบริการมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายแกผูเขาพักไดตลอดเวลาที่เขาพัก ไมวาจะ
เปนกรณีที่ผูเขาพักสามารถรับรูถึงอันตรายเหลานั้นหรือไม รวมถึงผูประกอบธุรกิจสามารถรับรูถึง
อัน ตรายเหลานั้นหรือไม หากรูถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเกิดผูประกอบธุรกิจยอมมี
หน า ที่ ต อ งแจ งให ผู เข า พั ก อาศั ย ทราบหรือ มี ก ารติ ด ป ายคํ าเตื อ น หากผูป ระกอบธุร กิ จ ละเลยไม
ดําเนินการแจงเตือนใหผูเขาพักอาศัยทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจนเปนเหตุใหความเสียหายแกชีวิต
รางกาย อนามัย หรือทรัพยสิน กรณี เหลานี้ถือเปน การกระทําละเมิดแกผูเขาพัก การเยียวยาหรือ
ชดใชคาเสียหายจะนําหลักกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 อันเปนหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช
2) หากเกิ ด ความเสีย หายจากการกระทําของลูกจางหรือ พนั กงาน ซึ่งหากความ
เสี ยหายเกิดจากลู กจ างซึ่ งไดป ฏิ บั ติห นาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ซึ่งมีฐานะเปน ลูกจางตามสัญ ญาจาง
แรงงาน ผูประกอบธุรกิจถือเปนนายจางจะตองมีสวนในการรับผิดอันเกิดจากการกระทําในทางการที่
จางนั้น
3) กรณี ความเสียหายเกิดจากสัตวเลี้ยงของผูประกอบธุรกิจ กรณีที่ความเสียหาย
เกิ ด ขึ้ น จากสั ต ว เลี้ ย งซึ่ งอยู ในความดู แ ลของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ พั ก อาศั ย โดยหลั ก ผู เสี ย หายไม มี
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ภาระหนาที่ตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนเจาของสัตว
หรือบุคคลผูรับเลี้ยงรับรักษาไวแทนเจาของสัตวหรือไม ดังนั้น หากความเสียหายเกิดขึ้นผูประกอบ
ธุรกิจจําตองชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน แตอยางไรก็ตามกฎหมายกําหนดบทยกเวนเพื่อ
ปฏิเสธความรับผิดหากผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนเจาของสัตวหรือบุคคลผูรับเลี้ยงรับรักษาไวแทนเจาของ
สัตวพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังอันสมควรแกการเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตวหรือ
พฤติการณอยางอื่น หรือพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นยอมจะตองเกิดขึ้นทั้งที่ไดใชความระมัดระวังแลว
4) หากความเสีย หายเกิ ดจากโรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสราง ผู ป ระกอบธุรกิ จมี ลั กษณะความ
รับผิดเด็ดขาด หากความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกอสรางไวมี
ความชํารุดบกพรองหรือบํารุงรักษาไมเพียงพอ โดยที่ผูเขาพักอาศัยไมมีภาระในการพิสูจนความผิด
ของผูประกอบธุรกิจ แตอยางไรก็ ตามบทบัญ ญั ติดังกลาวไดมีขอยกเวน หากกรณี ผูประกอบธุรกิจ
สามารถพิสู จนไดวาไดใชความระมั ดระวังตามสมควรเพื่ อป ดปองไมให เกิด ความเสียหาย ซึ่งความ
ระมัดระวังตามสมควรนี้เปนเรื่องที่ตองพิจารณาเปนรายกรณีไป
2.6 การพัฒนากฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย
สํ า หรั บ ในประเทศไทยการคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู บ ริ โ ภคเริ่ ม ขึ้ น โดยการใช ม าตรการ
ทางกฎหมายโดยการออกพระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. 2470 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยตอมาไดมีการ
ออกกฎหมายเพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งจากการบริ โ ภคของประชาชนเพิ่ ม ขึ้ น เช น
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 เป นตน กฎหมายเหลานี้กําหนดอํ านาจหน าที่ ของรัฐให สามารถควบคุ ม
กํากับ ผูประกอบธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวของกับเครื่องอุปโภคบริโภคของประชาชนใหตองปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่กําหนดไวและมีโทษทางอาญาเปนบทบังคับ แตยังไมมีการบัญญั ติถึงการเยียวยาความ
เสียหายอันเนื่องจากการบริโภค
เมื่อป พ.ศ. 2512 เจาหนาที่ของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ (International
Organization of Consumer Unions หรือ IOCU) ซึ่ งเป นองคกรอิสระไดรวมตัวกัน จัด ตั้งสมาคม
ผู บ ริโภคของประเทศต า งๆ ขึ้ น มี การชักชวนองคกรเอกชนในประเทศไทยให มีการจัดตั้งสมาคม

29

ผูบริโภคขึ้น ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาปญหาของผูบริโภคมีชื่อวา
“กรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภค” และมีวิวัฒนาเรื่อยมาในภาคเอกชนรวมทั้งไดประสานงานกับ
ภาครัฐบาลสมัยหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีไดจัดตั้งคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคขึ้น แตก็ไดสลายไปตามวิถีทางการเมือง 40
34

ต อ มาในสมั ย รั ฐ บาลพลเอกเกรี ย งศั ก ดิ์ ชมะนั น ท เป น นายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นอีกครั้งและไดมีการศึกษามาตรการถาวรในการคุมครองผูบริโภค
ทั้ งในหลั กทางสาระบั ญ ญั ติและการจัดองคกรของรัฐเพื่ อคุมครองผูบ ริโภค จึงไดพิ จารณายกราง
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และตราเปนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มีผล
บั งคั บ ใช ในวั น ที่ 5 พฤษภาคม 2522 เป น ต น มา ซึ่ งได บั ญ ญั ติ ให มี องค ก รของรัฐ ในการให ค วาม
คุมครองผูบริโภค ไดแก คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งจัดตั้ง
หน วยงานเพื่ อปฏิ บั ติงานและให ผู บ ริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิใชบ ริการ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค แตคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมิไดมีอํานาจหนาที่ถึงงานที่หนวยงานอื่นทําอยูแลว
แตทําหนาที่คุมครองผูบริโภคในสวนที่ยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ
การตราพระราชบั ญ ญั ติคุมครองผูบ ริโภค พ.ศ. 2522 ขึ้น เพื่อบังคับ ใชแตก็ยังมิไดมีห ลัก
กฎหมายที่ใชในการคุมครองผูบริโภคเปนพิเศษ การคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายไทยจึงยังอาศัย
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดิม ซึ่งไดแก หลักความรับผิดในทางสัญญา
และหลักความรับผิดในทางละเมิด มีรายละเอียดดังนี้
1) หลักความรับผิดในทางสัญญา ตามหลักกฎหมายวาดวยสัญญานั้นผูที่จะมีความ
ผูกพันเปนคูสัญญาไดตองมีการทําคําเสนอและคําสนองที่สอดคลองตองกัน มุงประสงคที่จะผูกพันเปน
คูสัญญาตามที่ไดตกลงกันไว หลักการนี้นํามาปรับใชกับกรณีการบริโภคสินคาและบริการดวย บุคคล
อื่นแมจะเปนผูบริโภคสินคาหรือบริการนั้นแตหากมิไดเปนคูสัญญากับผูประกอบธุรกิจยอมไมมีสิทิ
เรียกรองใหผูประกอบธุรกิจรับผิดตามสัญญาได โดยหลักกฎหมายวาดวยการซื้อขาย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเรื่องความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองของสินคาไวในมาตรา
40

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค , สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค , พิมพครั้งที่ 2

(กรุงเทพมหานคร : ออฟเซท ครีเอชั่น, 2543) หนา 1
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472 ถึงมาตรา 474 วาดวยเรื่องซื้อขายโดยกําหนดหนาที่ของผูซื้อและผูขายใหใชความระมัดระวังใน
การตรวจตราสินคาที่ซื้อขายกันและกําหนดใหผูขายตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคาไวใน
มาตรา 472 ซึ่งบัญญัติใหผูขายตองรับผิดตอเมื่อความชํารุดบกพรองเปนเหตุใหเสื่อมราคาหรือเสื่อม
ความเหมาะสมแกประโยชนอันมุงจะใชเปนปกติหรือประโยชนที่มุงหมายโดยสัญญาและความชํารุด
บกพรองนั้นจะตองมีอยูกอนหรือขณะทําสัญญาซื้อขายโดยที่ผูซื้อไมรูและไมวาผูขายจะทราบถึงความ
ชํารุดบกพรองหรือไมก็ตามก็ตองรับผิดทั้งสิ้น และมีบทบัญญัติเรื่องขอยกเวนความรับผิดของผูขายไว
ในมาตรา 473 กลาวคือ ผูขายยอมไมตองรับผิดในกรณีดังกลาวตอไปนี้คือ
(1) ถ าผูซื้อได รูอยูแลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรองหรือควรจะรูได
เชนนั้น หากไดใชความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน
(2) ถาความชํารุดบกพรองนั้นเปนอันเห็นประจักษแลวในเวลาสงมอบ และผูซื้อรับ
เอาทรัพยสินนั้นไวโดยมิไดอิดเอื้อน
(3) ถาทรัพยสินนั้นไดขายทอดตลาด
นอกจากนี้ มาตรา 483 บัญ ญั ติ วา “คูสัญ ญาซื้อขายจะตกลงกัน วาผูขายไมตอง
รับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได”
ผลของการชํ ารุดบกพรองทํ าใหผูซื้อมีสิ ทธิป ระการหนึ่ง คื อ สิทธิเรียกคาสิน ไหม
ทดแทนในความเสียหายใดๆ อันเกิดเพื่อความชํารุดบกพรองได
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41

สวนจะตองรับผิดเพียงใดนั้นยอม

เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 222 42 คือ ผูขายตองรับผิดเพื่อความเสียหาย
36

ทั้งปวง อันเปนผลธรรมดาของการไมสงมอบทรัพยสินที่ปราศจากความชํารุดบกพรองและอาจตองรับ
ผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณ พิเศษ หากคูกรณี ไดคาดเห็นพฤติการณ เชนนั้นลวงหน า
ค า สิ น ไหมทดแทนที่ เรี ย กได เช น การฟ อ งเรีย กค าเสื่ อ มราคาจากผู ข ายหรือ การลดราคาทรัพ ย
41

สมยศ เชื้อไทย , ยอหลักกฎหมายแพงและพาณิชย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให , พิมพครั้งที่ 4

(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม , 2538) หนา 76 -77
42

กิตติศักดิ์ ปรกติ , ผลงานวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองใน

สัญญาซื้อขาย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2532 หนา 41

31

การฟ อ งเรี ย กค า ขาดประโยชน จ ากการใช ท รั พ ย การฟ อ งเรี ย กค าใช จ า ยในการซ อ มแซมทรั พ ย
การขอใหเปลี่ยนทรัพย หรือการฟองรองเรียกคาขนสงเพื่อทดแทนสวนที่ชํารุดบกพรอง 43
37

มีปญหาที่ถกเถียงกันในเรื่องความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองดังกลาววาจะมีผล
ครอบคลุมไปถึงความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินอื่นของผูซื้ออันเกิดจากสินคาที่ซื้อ
ไปชํ า รุดบกพร องด วยหรื อไม เช น ผู ซื้อไดซื้ อรถจั กรยานยนต จ ากผู ขาย เมื่ อนํ ามาขั บ ขี่ได ไม น าน
ปรากฏวารถคันดังกลาวมีความชํารุดบกพรองที่ระบบเบรก เปนเหตุให ผูซื้อประสบอุบัติเหตุไดรับ
บาดเจ็บแกรางกาย ซึ่งในปญหานี้นักกฎหมายมีความเห็นแบงออกเปน 2 ฝาย กลาวคือ
ฝายแรก เห็นวา ความรับผิดของผูขายในความชํารุดบกพรอง นอกจากตองคืนราคา
แลวยังอาจตองรับผิดในผลแหงความเสียหายที่ผูซื้อไดรับนอกจากราคาทรัพยก็ได 44 เชน รับผิดใน
38

ความเสี ย หายต อ ชี วิ ต ร า งกายของผู ซื้ อด ว ย ในเมื่ อ ความเสี ย หายนั้ น เกิด ขึ้ น เพราะการชํ าระหนี้
ไมถูกตองสมควรของผูขาย เชนโจทก ซื้อกระเปายางสําหรับใสน้ํารอนจากจําเลย เมื่อโจทกเอาไปใช
ใสน้ํารอน กระเป าน้ํารอนชํารุดบกพรองแตกลวกโจทก เชนนี้ จําเลยตองรับผิดในความเสียหายที่
โจทกไดรับอันตรายตอรางกายดวย
ฝายที่สอง เห็นวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยบัญญัติไวแตเพียงวา
ผู ข ายจะต อ งรั บ ผิ ด ในความชํ ารุ ด บกพร อ งของตั ว ทรั พ ย ที่ ขายเพี ย งใดเท านั้ น แต ค วามรั บ ผิ ด ใน
อันตรายที่เกิดตอรางกายของบุคคลผูใชทรัพยเปนเรื่องของกฎหมายละเมิด 45 เชน ผูขายขายขนมที่ใส
39

สีเปนพิษ เมื่อผูซื้อรับประทานแลวเกิดปวย ผูขายตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในทางละเมิด

43

อางแลว เชิงอรรถที่ 33 หนา 95

44

ประพนธ ศาตะมาน และไพจิตร ปุญญพันธุ , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและ

40

46

พาณิชยลักษณะซื้อขาย , พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ) หนา 151
45

พจน ปุษปาคม , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด , พิมพครั้งที่

3 (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม , 2525) หนา 463
46

วงษ วีระพงษ , คําอธิบายลักษณะละเมิด , พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร : อักษรสารการพิมพ ,

2514) หนา 16

32

สําหรับปญหาเรื่องความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองดังกลาว ผูเขียนเห็นดวยกับ
นักกฎหมายฝายแรก กลาวคือ ความรับผิดอันเกิดจากความชํารุดบกพรองของสินคานั้น ผูขายจะตอง
รับผิด ในความเสียหายที่เกิดแกทรัพย รวมทั้ งรับ ผิดในความเสียหายตอชีวิต รางกายของผูซื้อดวย
เนื่องจากบทบัญญั ติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย มาตรา 472 นั้น เป นการยกเวนหรือ
จํากัดหลักกฎหมายทั่วไปของหลักผูซื้อตองระวัง (Caveat Emptor) เมื่อผูขายมีหนาที่ตองสงมอบ
สินค าที่ขายใหแกผูซื้อ ผูขายก็ต องสงมอบทรัพย สิน ที่ขายโดยปราศจากความชํ ารุดบกพรอง หาก
ทรัพยสินที่ผูซื้อไดซื้อจากผูขายมีความชํารุดบกพรอง ผูขายจําตองรับผิดตอผูซื้อ เมื่อเกิดกรณีที่ผูซื้อ
หรือผูใชสินคาไดรับอันตรายจากการใชสินคานั้น
2) หลักความรับผิดในทางละเมิด ความรับผิดในทางละเมิดไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 420 ถึงมาตรา 452 โดยหลักทั่วไปไดบัญญัติไวในมาตรา 420 ซึ่งเปนความ
รั บ ผิ ด ที่ ตั้ งอยู บ นพื้ น ฐานของความผิ ด (Liability Based On Fault) ตามทฤษฎี ค วามผิ ด (Fault
Theory) โดยมีองคประกอบในเรื่องความจงใจหรือประมาทเลินเลอที่ทําใหเกิดความเสียหายวาตองมี
ความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทําจึงจะเปนละเมิด การดําเนินคดีแกผูประกอบ
ธุรกิจที่กระทําละเมิด ผูเสียหายจะตองพิสูจนความจงใจหรือความประมาทเลินเลอในการผลิตหรือ
จําหนายของผูขายหรือผูประกอบธุรกิจ และตองพิสูจนใหไดวาความเสียหายนั้นเปนผลที่เกิดจากการ
กระทําละเมิดของผูประกอบธุรกิจซึ่งนับวาเปนเรื่องที่ยากจนแทบจะพิสูจนไมไดเลยในกรณีที่สินคา
หรือบริการนั้นมีความสลับซับซอนในแงเทคนิคการผลิตซึ่งอยูในความรับรูและกํากับควบคุมโดยฝาย
ผูประกอบธุรกิจ
ดังจะเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยยังคงยึดถือหลักเสรีภาพ
ในการทําสัญญา หลักความศักดิ์สิทธิแหงเจตนา และหลักความรับผิดในทางละเมิดที่ตองมีความผิดซึ่ง
เปนหลักกฎหมายที่ประเทศตางๆ ยึดถือกอนที่จะมีการพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคขึ้น
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2540 มีการตราพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ที่สราง
กฎเกณฑ ในเรื่อ งข อ สั ญ ญาที่ ไม เป น ธรรม ในป พ.ศ. 2541 มี ก ารแก ไขพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ที่ไดแกไขบทนิยามคําวา “ผูบริโภค” ใหครอบคลุมถึงผูใชสินคาและบริการโดย
ชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทน และตอมามีการยกรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย
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ที่เกิด ขึ้น จากสิ น คาที่ ไมป ลอดภั ย พ.ศ. ... ซึ่งเปน กฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บ ความรับ ผิด ในผลิต ภั ณ ฑ
โดยอาจกล าวได วาประเทศไทยไดต ระหนักถึงการพัฒ นากฎหมายเพื่ อการคุ มครองผูบ ริโภคอย าง
แทจริง และยึดถือตามทฤษฎีของกฎหมายคุมครองผูบริโภคในเรื่องการไมใหความสําคัญกับความศักดิ์
สิ ท ธิ ข องเจตนาหรื อ เสรี ภ าพในการทํ า สั ญ ญา และเรื่ อ งทฤษฎี ค วามรั บ ผิ ด ในทางละเมิ ด ซึ่ ง ใช
บทสั น นิ ษ ฐานความผิ ด เช น เดี ย วกั บ ตางประเทศ กลาวคื อ พระราชบั ญ ญั ติวาดว ยขอ สัญ ญาที่ ไม
เปนธรรม พ.ศ. 2540 ไดกําหนดวาขอตกลงในสัญญาสําเร็จรูปเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและใหมี
ผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 47 ซึ่งอาจถือไดวาเปนการพัฒนาตาม
41

หลักกฎหมายในเรื่องการไมใหความสําคัญกับความศักดิ์สิทธิของเจตนาหรือเสรีภาพในการทําสัญญา
หรือรางพระราชบั ญ ญั ติความรับ ผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิน คาที่ไมป ลอดภัย พ.ศ. ... ที่
กําหนดใหผูประกอบการทุกคนตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม 48 ซึ่งเปนไปตามหลักความรับผิด
42

โดยเครงครัด (Strict Liability) และเปนการผลักภาระการพิสูจนตามทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด
ซึ่งใชบทสันนิษฐานความผิด (Presumption of Fault) โดยผูบริโภคไมตองพิสูจนถึงความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอของผูประกอบการอีกตอไป และเปนการไมคํานึงถึงหลักทฤษฎีความรับผิดเฉพาะ
คูสัญญาดวยเนื่องจากในรางพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดจํากัดวาผูเสียหายจะตองเปนผูบริโภคหรือ
คูสัญญาเทานั้น จึงมีความหมายถึงบุคคลที่ไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาโดยไมจํากัดเฉพาะ
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พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา

“ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพหรือในสัญญาสําเร็จรูปหรือ
ในสัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร
เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น”
48

รางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ...

มาตรา 5 “ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
และสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม”

34

คู สั ญ ญา โดยในส ว นของเนื้ อหาของการคุ ม ครองผู บ ริ โภคตามพระราชบั ญ ญั ติ คุม ครองผู บ ริโภค
พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภคไว 5 ประการ ไดแก 49
43

(1) สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ ข า วสารรวมทั้ งคํ าพรรณนาคุ ณ ภาพที่ ถู ก ต อ งและเพี ย งพอ
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ (right to be informed) ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดง
ฉลากตามความเปน จริงและปราศจากพิ ษภัยแกผู บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับ ทราบขอมู ล
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไม
เปนธรรม การไดรับขาวสารเปนการเพิ่มพูนความรูแกผูบริโภคและทําใหผูบริโภคมีพื้นฐานทางขอมูล
ไวใชเพื่อการตัดสินใจในการเลือกหาสินคาหรือบริการที่ตองการ สิทธิที่จะไดรับขาวสารจึงเปนการ
ชวยชดเชยขอเสียเปรียบที่อาจเกิดแกผูบริโภคหากผูบริโภคไมไดรับขาวสารที่ถูกตองจากผูประกอบ
ธุรกิจ โดยการโฆษณาขอมูลเกี่ยวกับที่พักของผูใหบริการจะตองไมโฆษณาจนทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญจากการใชถอยคําพรรณาที่เปนเท็จ ไมตรงกับความเปนจริง หรือมีการ
บิ ด เบื อนรายละเอี ย ดต างๆ เช น การโฆษณาห องพั ก ผ านเว็บ ไซต โดยมี รูป ภาพห อ งพั กที่ ส วยงาม
มีขอความโฆษณาถึงบริการที่ดี หองพักมีความสะอาดปลอดภัย อยูใกลแหลงชุมชน เมื่อนักทองเที่ยว
ไดดู ภ าพและอานขอความโฆษณาเหลานั้ น เกิดความสนใจและมี การโอนเงิน คามัด จําหรือค าจอง
หองพักใหแกผูประกอบการใหบริการหองพักรายวันไป ซึ่งในความเปนจริงแลวหองพักมีสภาพเกา
ทรุดโทรม อยูหางไกลจากแหลงชุมชนเปนตน
(2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ (right to choose) ไดแก
สิท ธิที่จ ะเลื อกซื้ อสิ น ค าหรือรั บ บริการโดยความสมัครใจของผูบ ริโภคและปราศจากการชักจูงใจ
อันเปนธรรม อิสระในการเลือกหาสินคาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของผูบริโภคในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม
ที่ยึดการแขงขันเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของสินคา หากผูบริโภคขาดอิสระในการเลือกสินคา
ยอมแสดงใหเห็นถึงความบกพรองที่ไมเปนไปตามระบบนี้ สําหรับนักทองเที่ยวนั้นยอมมีอิสระในการ
ตั ด สิน ใจเลื อกใช บ ริการห องพั กรายวัน ไดตามความตองของตนเอง ดว ยความสมัครใจ โดยไม ถูก
หลอกลวง ทําใหเขาใจผิดโดยเหตุอันไมเปนธรรม
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พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4
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(3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภั ยจากการใชสิน คาหรือบริการ (right to safety)
ไดแก สิทธิที่จ ะได รับ สิ น คาหรือบริการที่ ป ลอดภั ย มีส ภาพและคุณ ภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแก
การใชไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวัง
ตามสภาพของสินคาหรือบริการนั้นแลว ความปลอดภัยแตเดิมพิจารณาจากสินคากายภาพเปนหลัก
แต การคุ มครองผู บ ริ โภคในป จจุ บั น ยอมรวมถึงความไมบ กพรองของสิน คาหรือบริการตางๆ ดว ย
ดังนั้น หลักในปจจุบันคือสินคาและบริการตองจัดใหมีขึ้นโดยไมมีความบกพรอง (defective) โดยตอง
มีมาตรฐานเพียงพอแกการใชงานหรือใหบริการ สิทธิในขอนี้ปจจุบันอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สิทธิใน
สินคาหรือบริการที่ไดมาตรฐาน (right to standard goods or services)50 สําหรับการใชบริการ
หองพักรายวันของนักทองเที่ยวนั้น ยอมจะตองไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการหองพักรายวัน
จากผูประกอบการตั้งแตวันแรกที่เขาพักจนกระทั่งสิ้นสุดการใชบริการ
(4) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา (right to fair contract) ไดแก
สิทธิที่จ ะไดรับ ขอสัญญาโดยไมถูกเอารัดเอาเปรีย บจากผูป ระกอบธุรกิ จ พระราชบัญ ญั ติ คุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 มิไดบัญญัติรับรองสิทธินี้ แตไดเพิ่มเติมขึ้นในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ดวยเหตุผลที่วามีผูบริโภคจํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการ
ทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น จึงควรกําหนดสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการ
ทําสัญญาไวโดยเฉพาะอีกประการหนึ่ง เมื่อนักทองเที่ยวไดทําสัญญาเชาหองพักจากผูประกอบการแลว
ขอตกลงยอมผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย ฝายผูประกอบการจะยกเลิกการใหเชาหองพักโดยพลการ
ไมได
(5) สิ ท ธิ ที่จ ะได รับ การพิ จ ารณาและชดเชยความเสี ย หาย (right to be heard)
ไดแก สิทธิที่จะไดรับการคุมครองและชดใชคาเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ถาสินคาหรือ
บริการใดกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค ผูบริโภคตองมีหนทางไดรับการเยียวยาความเสียหายนั้น
จึงจะเปนการคุมครองผูบริโภคที่สมบูรณ การเยียวยาเปนเรื่องปกติในทางกฎหมาย แตในความเปน
จริงผูบริโภคอยูในฐานะเสียเปรียบหลายประการ กฎหมายในสวนนี้จึงตองพัฒนาโดยเพื่อใหผูบริโภค
50

ชัยวัฒน วงศวัฒนศาสนต, กฎหมายคุมครองผูบริโภค, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน,

2543) , หนา 20
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ได รับ ความเป น ธรรม กรณี ที่ผู ป ระกอบธุรกิจ ใหเชาหองพักรายวัน ประมาทเลิน เลิ่อจนเปน เหตุให
นักทองเที่ยวไดรับอันตายแกรางกาย จิตใจ หรือตอทรัพยสินแลว นักทองเที่ยวยอมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากผูประกอบธุรกิจอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงการละเมิดนั้น
สรุป วา คํ าวา “ผู บ ริโภค” นั้ น มี ความหมายที่ กวาง โดยหมายความรวมถึ งผู เชา
ผูไดรับบริการหรือผูใชบริการ จากผูป ระกอบธุรกิจโดยมีการจายคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชน
อย างอื่ น ซึ่ งผู ใช บ ริก ารห องพั กรายวัน ถือ เป น ผู เชา ผูรับ บริก ารหรือผู ใช บ ริการ โดยจายเงิน หรือ
ผลประโยชน ต อบแทนการเช า พั ก อาศั ย ซึ่ ง ถื อ เป น ผู บ ริ โ ภคตามกฎหมายของมาตรา 4 แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายไดรับ
รองสิทธิของผู บริโภคไว 5 ประการดังกลาวขางตน แมบ ทบั ญญั ติแห งกฎหมายจะไดบัญ ญั ติจ ะได
บัญญัติถึงสิทธิเพื่อใหความคุมครองผูบริโภคไว แตในปจจุบันผูใชบริการหองพักรายวันยังถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผูประกอบการในรูปแบบตางๆ เชน การโฆษณาบรรยายถึงขอมูลหองพักผานเว็บไซตซึ่งใช
ถ อยคํ าพรรณนาที่ เป น เท็ จ ไม ต รงกับ ความเปน จริงอั น เปน การละเมิ ดสิท ธิของนั กท องเที่ย วตาม
กฎหมาย จนทําใหนักทองเที่ยวหลงเชื่อตามคําพรรณนานั้น โดยไมสามารถรูถึงขอเท็จจริง หลงเชื่อ
โอนเงินเพื่อเปนคามัดจําหรือคาตอบแทนการใชบริการและเมื่อเขาพักจึงทราบถึงการโฆษณาหองพักที่
ไมตรงกับความเปนจริง ทั้งไมมีหนวยงานในการตรวจสอบการกระทําอันฝาฝนตอกฎหมาย รวมทั้งไม
มีหนวยงานที่จะรับเรื่องราวรองเรียน ประกอบกับนักท องเที่ ยวเพียงตองการเดิน ทางมาทองเที่ ยว
พักผอนเทานั้น การฟองรองเพื่อดําเนินคดีเรียกรองคาเสียหายหรือเรียกเงินมัดจําคืนเปนเรื่องยุงยาก
เสียเวลาและคาใชจาย ซึ่งอาจไมคุมคาเพราะพักอาศัยในประเทศไทยเพียงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น
2.7 สิทธิหนาที่และความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิ ท ธิ หน า ที่ และความรับ ผิ ด ของเจ าสํ านั ก โรงแรมตามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชยเปนบทบัญญัติในเรื่องวิธีการเฉพาะสําหรับเจาสํานักโรงแรมอันเปนบทบัญญัติในลักษณะ
เดี ย วกั บ การฝากทรัพย แต ก็ไม ใช เป น เรื่องการฝากทรัพยต ามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย
มาตรา 657 เพราะลักษณะพิเศษแตกตางออกมาจากเรื่องฝากทรัพยธรรมดา 51 เพียงแตผูรางประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชยคงมีความเห็นวามีสวนคลายคลึงกันบางจึงไมไดแยกออกไปเปนการเฉพาะ
เพราะเมื่อพิจารณาดูตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว เปนการกลาวถึงสิทธิและหนาที่ซึ่งมีอยูตอกัน
ระหวางเจาสํานักโรงแรมฝายหนึ่งและคนเดินทางหรือแขกอาศัยอีกฝายหนึ่งอันเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสิน
ซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยพาเอาทรัพยสิน เขามาในโรงแรม ผูรางกฎหมายจึงนาจะเห็นวาการที่
คนเดินทางหรือเขกอาศัยพาทรัพยสินเขามาภายในโรงแรมนั้น มีลักษณะเดียวกับการฝากทรัพย คือ
ฝากตอเจาสํานักโรงแรม ดังนี้ จึงไดนํามาบัญญัติไวในลักษณะฝากทรัพย 52 เพราะมีทั้งการที่รับฝาก
46

ทรัพยที่พามาโดยตรงและโดยปริยาย กฎหมายจึงกําหนดวิธีการและความรับผิดเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร มีความเห็นในเรื่องนี้วา จริงอยูอาจมีขอคัดคานไดวา การนํา
ทรัพยสินเขามาในโรงแรมนั้น ดูออกจะไกลกับการสงมอบอยางในสัญญาฝากทรัพยธรรมดา แตเห็นวา
กฎหมายไดบัญญัติความเรื่องนี้เปนหมวดหนึ่งในลักษณะฝากทรัพย ขอความดังกลาวก็นาจะยุติลง
นอกจากนี้ ยั งมี ความเห็น จากนักกฎหมายทานอื่นวา
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53

เมื่อคนเดิ น ทางหรือแขก

อาศัยไดตกลงทําสัญญาพักอาศัยในโรงแรม โฮเต็ลหรือสถานที่อื่นทํานองเชนวานั้น เจาสํานักโรงแรม
และคนเดินทางหรือแขกอาศัยยอมมีสิทธิและหนาที่ตอกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินที่คนเดินทางหรือ
แขกอาศัยไดพามาหรือเอามาไวในโรงแรม โฮเต็ลหรือสถานที่ทํานองเชนวานั้น โดยเจาสํานักโรงแรมมี
หนาที่ใหความปลอดภัยแกทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย ทั้งนี้ เนื่องจากวาการที่คนเดินทาง
หรือแขกอาศัยมาพักนั้น เจาสํานักโรงแรมไดประโยชนตอบแทนเปนสินคาง คือ คาที่พัก จึงมีหนาที่
ให ค วามปลอดภั ย แก ท รั พ ย สิ น ซึ่ ง คนเดิ น ทางหรื อ แขกอาศั ย นํ า เข า มาในโรงแรมหรื อ ที่ พั ก นั้ น
ไมใหสูญหายหรือบุบสลายโดยถือวาการเก็บทรัพยสินไวในหองพักเทากับเปนการสงมอบทรัพยสินนั้น
ฝากไวกับเจาสํานักโรงแรมโดยปริยายแลว
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เนติบัณฑิตยสภา , 2532 หนา 123

38

สําหรับเจาสํานักโรงแรมนั้น
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กฎหมายกําหนดมาตรฐานไวเปนพิเศษในฐานะที่ตน

มีหนาที่ใหบริการตอประชาชนซึ่งมาเปนแขกอาศัยในสถานที่ของตน มิใชเปนการใหเชาแตสถานที่
อยางเดียวเทานั้น ดังในเรื่องเชาทรัพย โดยเมื่อเจาสํานักโรงแรมไดเสนอที่จะใหบริการแกผูเดินทาง
เจาสํานักโรงแรมก็มีหนาที่หลายประการ เชน การจัดหาหองที่สงบใหแกผูเดินทางไดพักตามที่ผูเดินทาง
ไดจองไว รับประกันความปลอดภัยแกบุคคล โดยเจาสํานักโรงแรมมีหนี้ในผลสําเร็จและขอบเขตความ
รับผิดของเจาสํานักโรงแรมนั้นจะขึ้นเมื่อมีสัญญาพักอาศัยในโรงแรมเกิดขึ้นกอน
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารห อ งพั ก หลายประเภท แต มี เพี ย งบาง
ประเภทเทานั้นที่มีกฎหมายควบคุม เชน โรงแรม อยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 หอพักอยูภายในการควบคุมของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โฮมสเตยอยูภายใต
การควบคุมของของประกาศกรมการทองเที่ยว เรื่อง กําหนดมาตรฐานบริการทองเที่ยวมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งในความเปนจริงแลวยังมีธุรกิจใหบริการหองพักรายวันที่ยังไมมีการให
คําจํากัดความใดๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไมมีความชัดเจนในธุรกิจประเภทนี้และยังไมพบวา
มี ก ฎหมายฉบั บ ใดที่ ได ให ค วามหมายที่ ชั ด เจน เช น กรณี ห อ งพั ก ที่ ไม ได จ ดทะเบี ย นเป น โรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แตเปดใหนักทองเที่ยวเขาพักในทางธุรกิจเพื่อแสวงหากําไร
ซึ่งในประเทศไทยมีการฟ องรองดําเนินคดีกรณี การนําหองชุดหรือคอนโดมิเนียมออกใหเชารายวัน
หรือออกใหเชาในระยะสั้น ซึ่งกรณีดังกลาวเปนการประกอบธุรกิจที่เขาขายการประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยเจาของหองชุด “วันเวลา เขาเตา” นําหองชุดออกใหเชา
รายวันและรายสัปดาห ซึ่งเปนคอนโดหรูบนพื้นที่ 20 ไร ตั้งอยูในซอยหัวหิน 101 ถนนเพชรเกษม
ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกลาว
ไดรับ หนังสือจากที่ วาการอําเภอหั วหิ น กรณี มีเรื่องรองเรียนการปลอยห องในคอนโดดังกล าวออก
ให เช ารายวั น หรื อ รายสั ป ดาห ซึ่ งเป น การกระทํ าที่ ฝ าฝ น ต อ พระราชบั ญ ญั ติ โรงแรม พ.ศ. 2547
เมื่อตรวจสอบพบวามีหองชุดที่กระทําความผิด จํานวน 3 หอง ที่กระทําการฝาฝนพระราชบัญญั ติ
54

ไผทชิต เอกจริยกร , คําอธิบาย ยืม ฝากทรัพย , พิมพครั้งที่ 10 , กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพวิญูชน ,2552 หนา 249

39

ดังกลาว จึงไดมีการยื่นฟองคดีตอศาลจังหวัดหัวหิน ซึ่งศาลจังหวัดหัวหินไดมีคําพิพากษาแลว 2 คดี
สวนคดีที่ 3 อยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอําเภอหัวหิน
โดยที่ศาลจังหวัดหัวหินไดมีคําพิพากษาในคดีแรก เปนคดีหมายเลขแดงที่ 59/2561
พิพากษาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ให จําเลยมีความผิ ดตามพระราชบัญ ญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547
มาตรา 4 , 15 , 59 ลงโทษปรับ 5,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท เปนเวลา 20 วัน
รวมเปนเงิน 10,000 บาท และคดีที่สองเปนคดีหมายเลขแดงที่ 106/2561 พิพากษาเมื่อวันที่ 16
มกราคม 2561 ให จําเลยมี ความผิดตามพระราชบั ญ ญั ติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 , 15 , 59
ลงโทษปรับ 5,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท เปนเวลา 81 วัน รวมเปนเงิน 8,100
บาท นอกจากนี้ศาลจังหวัดเพชรบุรีไดมีคําพิพากษาในคดีลักษณะดังกลาวเชนกัน คือ คดีหมายเลข
แดงที่ 782/2561 ซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ใหจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 เนื่องจากจําเลยนําหองชุดเลขที่ 10 อาคารชุดบานแสนงาม ตั้งอยูที่ ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จั งหวัดเพชรบุ รี ออกใหบ ริการเชาพักรายวัน โดยมีวัตถุป ระสงคในทางธุรกิจเพื่ อให
บริการพักชั่วคราวแกนักนักทองเที่ยวหรือคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีคาตอบแทน โดยจําเลยไมได
รับอนุญาตจากนายทะเบียนและไมไดรับการยกเวนใดๆ ตามกฎหมายที่จะนําหองออกใหเชารายวัน
ซึ่งศาลจังหวัดเพชรบุรีพิพากษาใหจําเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา
15 , 59 คงปรับ 10,000 บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 5,000 บาท และปรับรายวัน
อีกวันละ 500 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังคงกระทําการฝาฝน
จากคําพิพากษาของศาลจังหวัดหัวหินและศาลจังหวัดเพชรบุรีดังกลาวขางตนจะ
เห็นไดวา บุคคลผูซึ่งนําหองพักออกใหเชาเปนรายวันหรือรายสัปดาหก็ตาม โดยมีวัตถุประสงคในทาง
ธุรกิจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เพราะถือเปนการประกอบธุรกิจที่เขาขาย
ธุรกิ จโรงแรม ซึ่งบุ คคลผู นําห องพั กออกใหเชารายหรือรายสัป ดาหนั้ น ไมมีใบอนุญ าตและไมได รับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเปนความผิดตามกฎหมายที่ตองระวางโทษทั้งจําและปรับ
สํ าหรับ กฎหมายเพื่ อให ความคุ มครองนั กท องเที่ ย วในฐานะผู บ ริ โภคที่ ใช บ ริ การ
ห องพั กรายวัน กรณี เกิ ดความเสี ย หายอัน เกิดแกผูเขาพักหรือผูเชาหองพั กรายวัน ป จจุบั น ยังไม มี
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กฎหมายใดกําหนดความรับผิดไวโดยเฉพาะสําหรับการใหบริการหองพักรายวันดังกลาวไว ไมวาจะ
เปนความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทํา
ลูกจางหรือแมแตความเสียหายอันเกิดจากสัตวเลี้ยงของผูใหบริการ หรือแมแตความเสียหายอันเกิด
จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของผูใหบริการ หากเกิดกรณีดังกลาวจะตองนําหลักตามบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในลักษณะละเมิดซึ่งเปนหลักกฎหมายทั่วไปมาใชบังคับ นอกจากนี้
แลวหากสถานที่หรือหองพักที่ใหบริการมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแกผูเขาพัก ไมวาจะเปนกรณีที่
ผู พั กหรื อผู เช า ห อ งพั ก จะสามารถรับ รูถึงอัน ตรายเหลานั้ น หรือไม ก็ ต าม และไม ว าจะเป น กรณี ที่
ผูใหบริการสามารถรับรูถึงอันตรายเหลานั้นหรือไม หากรูถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นผูใหบริการยอมมีหนาที่ตองแจงเตือนใหผูพักหรือผูเชาทราบดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม เชน ติดปาย
คําเตือน หากผู ใหบริการละเลยไมดําเนินการแจงเตือนให ผูเขาพั กหรือผูเชาทราบถึงอัน ตรายที่ จะ
เกิดขึ้น จนเปนเหตุใหผูเขาพักหรือผูเชาไดรับอันตรายหรือความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย หรือ
ทรัพยสินตางๆ ซึ่งเปนการกระทําละเมิดแกผูพักหรือแกผูเชาแลว การชดใชหรือเยียวยาความเสียหาย
จะตองนําหลักตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ

บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองนักทองเที่ยวและการควบคุมกํากับธุรกิจ
ใหเชาพื้นที่รายวัน
การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและควบคุมกํากับธุรกิจใหเชาพื้นที่รายวัน
ของไทยและตางประเทศ ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ
3.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเที่ยว
3.1.1 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดวิธีการเยียวยาแกไขกรณีที่
สิทธิของผูบริโภคที่ถูกละเมิด ไวทั้งในส วนของการแกไขโดยใชอํานาจฝายบริห าร อัน ไดแก การใช
อํานาจของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรืออํานาจของคณะกรรการเฉพาะเรื่อง โดยกําหนดใหมี
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคทํ าหนาที่รับเรื่องราวรองทุ กขจากผูบริโภคที่ไดรับความ
เดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจเพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค หรือติดตามสอดส องพฤติการณ ของผู ประกอบธุรกิ จซึ่งกระทําการอัน มีลั กษณะเป นการ
ละเมิดสิทธิของผูบริงโภค นอกจากนี้แลวยังมีขอกําหนดในเรื่องการดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคไวเปนพิเศษ ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางไปจากการดําเนินคดีแพง คดีอาญาทั่วไป ซึ่งบุคคลที่
จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ ไดแก ผูบริโภค โดยมีความหมายเฉพาะตามบทนิยามวา
“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือ
การชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือ
ผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม
ดั ง นั้ น ความหมายของคํ า ว า ผู บ ริ โ ภค ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
พ.ศ. 2522 จึงแตกตางไปจากความหมายโดยทั่วไปที่สื่อความหมายถึงการบริโภคอาหาร น้ํา หรือ
ยารักษาโรค และต างจากกฎหมายวาด วยการคุ มครองผูบ ริโภคฉบั บ อื่ นๆ ซึ่งรวมกั นจนปจ จุบั น นี้
มี ม ากกว า 50 ฉบั บ อย า งไรก็ ดี ก ารพิ จ ารณาวา บุ ค คลใดที่ จ ะได รับ การคุ ม ครองในฐานผู บ ริโภค
ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคตองพิจารณาถอยคําอื่นๆ ประกอบดวย โดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภคกําหนดความหมายที่กวางกวาความหมายที่เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป ดังนี้
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“ซื้ อ ” หมายความรวมถึ ง เช า เช าซื้ อ หรื อ ได ม าไม ว าด ว ยประการใดๆ โดยให
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น
“ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ โดย
เรีย กค าตอบแทนเป น เงิน หรือผลประโยชน อยางอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่ อการ
ดังกลาวดวย
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ผลิตหรือมีไวเพื่อขาย
“บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงานการใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือให
ประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น แตไม
รวมถึงการจางงานตามกฎหมายแรงงาน
“ผลิ ต ” หมายความวา ทํ า ผสม ปรุง ประกอบ ประดิ ษ ฐ หรือ แปรสภาพ และ
หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ
เมื่อพิ จารณาจากคํานิยามขางตนประกอบกัน บุ คคลที่กฎหมายคุมครองในฐานะ
ผูบริโภคมิไดมีความหมายเฉพาะผูซื้อเทานั้น แตรวมไปถึงผูใหคาตอบแทนเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ
ในเรื่องอื่นๆ เชน เชา เชาซื้อ จางทําของ เปนตน และรวมถึงผูถูกเสนอหรือถูกชักชวนใหซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจและผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปน
ผูเสียคาตอบแทนดวย
การกํ า หนดให ผู บ ริ โ ภคหมายความรวมถึ ง ผู ใช สิ น ค า หรื อ ผู ได รั บ บริ ก ารจาก
ผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนนี้ เปนการขยายความคุมครองใหครอบคลุมไป
ถึงผูที่บริโภคสินคาหรือบริการโดยตรงหรือที่เรียกวาผูบริโภคคนลาสุด (Ultimate Consumer) หรือ
ผู บ ริ โ ภคในความเป น จริ ง ซึ่ ง จากเดิ ม ผู บ ริ โ ภคจะหมายความเฉพาะผู ซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก าร
จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ โดยตรงเท า นั้ น หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ ต อ งเป น ผู ได รั บ การเสนอหรื อ ชั ก ชวนจาก
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ผูประกอบธุกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือบริการ 55 อันเปนไปตามหลักความรับผิดที่ตองอาศัยความผูกพัน
0

ตามสัญญา (Privity of Contract) ผูเสียหายที่แทจริงจึงไมสามารถใชสิทธิในฐานะเปนผูบริโภคตาม
คํานิยามเดิมได การแกไขถอยคําดังกลาวนี้ถือเปนการพัฒกฎหมายคุมครองผูบริโภคใหทัดเทียมกับ
กฎหมายประเทศอื่นๆ เนื่องจากทั้งในประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอวและซีวิลลอวตางก็
ยอมรับสิทธิของผูบ ริโภคคนลาสุดวาผูผลิต หรือผูขายปลีกมี หน าที่ รับ ผิดชอบตอผูบ ริโภคคนลาสุ ด
เพราะผูผลิตเปนผูที่เกี่ยวของกับการผลิตภัณฑโดยตรง เมื่อผลิตภัณฑนั้นตกไปอยูในมือของผูซื้อและ
เกิดอันตรายขึ้น การไมมีนิติสัมพันธกับผูซื้อไมใชเหตุผลที่จะแกตัวใหผูผลิตหลุดพนจากการละเมิดตอ
ผูบริโภคคนลาสุดซึ่งไดรับอันตรายที่เปนผลจากพฤติกรรมของผูผลิต โดยผูบริโภคคนลาสุดสามารถ
ฟองเรียกคาเสียหายจากผูผลิตและผูขายปลีกได 56
1

การเป น ผู บ ริ โภคตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม จํ า กั ด ว า บุ ค คลธรรมเท านั้ น ที่ จ ะเป น
ผูบริโภคได นิติบุคคลที่มีการบริโภคสินคาหรือบริการตางๆ ก็เปนผูบริโภคไดเชนกัน ซึ่งเรื่องนี้เปนที่
ถกเถี ย งกั น พอสมควรจากร างเดิ ม ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเฉพาะบุ ค คลธรรมแต ล ะบุ ค คล
(Individual) เทานั้น โดยในบทนิยามคําวา “ผูบริโภค” ใชคําวา คือ บุคคลธรรมดาซึ่งซื้อ เชา เชาซื้อ
หรื อ ได ม าซึ่ ง สิ น ค า หรื อ ได รั บ บริ ก ารที่ จั ด หามาหรื อ ทํ า ขึ้ น โดยผู ป ระกอบธุ ร กิ จ โดยมี ก ารจ า ย
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นและใหหมายความรวมถึงผูไดรับการเสนอหรือชักชวน
จากผูประกอบธุรกิจใหซื้อ เชา เชาซื้อ หรือไดมาซึ่งสินคาหรือไดรับบริการโดยมีการจายคาตอบแทน
ด ว ย แต เมื่ อ แปรบั ญ ญั ติ ในรั ฐ สภาแล ว ปรากฏออกมาเป น ตั ว พระราชบั ญ ญั ติ ใช คํ าว า ผู บ ริ โภค
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พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 (เดิม) “ผูบริโภค” หมายความถึง

ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวน
จากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ
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)

39

หมายความวา “ผูซื้อหรือไดรับบริการ” ซึ่งอาจแปลความไดกวาง คือ รวมตลอดถึงนิติบุคคลที่มีการ
บริโภคสินคาหรือบริการตางๆ ที่อาจบริโภคไดดวย 57
2

กรณีที่ผูผลิตซื้ออุปกรณบางชิ้นเพื่อนําไปประกอบเปนผลิตภัณฑออกขายหรือเพื่อ
การทํางานภายในของตน หรือกรณีซื้อมาเพื่ อขายตอ จะถือวาเป นผูบ ริโภคตามพระราชบั ญญั ตินี้
หรื อ ไม หากแปลความตามตั ว อั ก ษรแล ว จะเห็ น ได ว า กฎหมายกํ าหนดให หมายถึ ง ผู ซื้ อ หรื อ
ผูรับบริการโดยใหคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น หรือผูซื้อหรือรับบริการโดยไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ ดังนั้น กรณีผูผลิตซื้ออุปกรณบางชิ้นมาประกอบเปนวัตถุชิ้น
ใหมเพื่อจําหนาย นาจะเปนผูบริโภคตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้ได สวนกรณีซื้อมาเพื่อขายตอ
ถาพิจารณาตามบทนิยามของพระราชบัญญั ติคุมครองผูบริโภคแลว ไมอยูในฐานะเปน ผูซื้อที่จะเปน
ผูบริโภคได เนื่องจากเปนกรณีที่อยูในความหมายของผูประกอบธุรกิจแลว อยางไรก็ดี นักกฎหมาย
ไทยบางทานเห็นวากรณีผูซื้อซื้อสินคาหรือบริการใดๆ โดยมุงหมายจะใชบริโภคอยางการบริโภคทั่วไป
มิไดมุงหมายเพื่อขายสินคาหรือบริการนั้นตอไปอีกทอดหนึ่ง เชน ซื้อชิ้นสวนมาประกอบเปนสินคา
ชนิดใหมเพื่ อจําหนายหรือซื้อเครื่องปรุงมาผลิตอาหารสําเร็จรูปขาย การซื้อนั้น เป นการซื้อภายใต
ความหมายของการบริโภคและนาจะอยูในฐานผูบริโภคได 58
3

การกําหนดวาใครคือผูบริโภคนี้ เปนเรื่องที่ถกเถียงกันในประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคเชนกัน ขึ้นอยูกับความมุงหมายในการใหความคุมครองแคบหรือกวางเพียงใด และ
ระบบการเยี ย วยาชดใช ข องแต ล ะประเทศ ตั ว อย า งเช น กฎหมาย Trade Practices Act 1974
Section 4 (3) ของประเทศออสเตรเลีย นิยามคําวาผูบริโภค หมายความถึง บุคคลซึ่งไดมาซึ่งสินคา
ถาสินคานั้นเปนสินคาที่ใชเพื่อการบริโภคของบุคคลตามปกติและบุคคลนั้นจะตองมิใชผูไดมาซึ่งสินคา
หรือครอบครองสินคานั้นไวเพื่ อวัตถุประสงคในการขายตอ และบุคคลซึ่งไดรับบริการ หากบริการ
ดังกลาวเปนการบริการที่มีไวเพื่อการบริโภคของบุคคลตามปกติและบุคคลนั้นจะตองมิใชผูไดรับการ
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สุษม ศุภนิตย , คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540) หนา 147
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บริการหรือมีไวเพื่อวัตถุประสงคของการประกอบวิชาชีพ ประกอบธุรกิจ การคา หรือเพื่อประโยชน
จากสาธารณชน 59
4

กลาวโดยสรุปไดวา ผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 คือ
บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินคาหรือบริการใดๆ จากผูประกอบธุรกิจหรือใชสินคาหรือบริการใดๆ โดยชอบ
รวมถึงผูไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือบริการและผูประกอบ
ธุรกิจที่ซื้อสินคามาใชสวนตัวโดยมิไดนํามาขายตอหรือมิไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ถือเปนผูบริโภค
สินคานั้นๆ ได

3.1.2 พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารท อ งเที่ ย วแห งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป น กฎหมายที่ มี
ความสําคัญอยางมากตอการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งนํามาสูการสราง
รายไดให แกป ระเทศอยางมหาศาล โดยมี วัตถุประสงคใหกระทรวงการทองเที่ ยวและกีฬา รวมถึ ง
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดมีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยวไปสูระดับสากล
และมีมาตรการทางกฎหมาย สําหรับคุมครองนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
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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มิ ให ถูก เอารั ด เอาเปรี ย บจากผู ป ระกอบการให บ ริก ารท อ งเที่ ย วหรือถู ก หลอกลวงด ว ยเหตุ อัน ไม
เปนธรรมแกนักทองเที่ยว
1) ความหมายของคําวา “นักทองเที่ยว”
ความหมายของคํ าว า “นั ก ท อ งเที่ ย ว” ตามมาตรา 4 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากทองถิ่นอันเปนถิ่นที่อยูโดยปกติ
ของตนไปยั งท อ งถิ่ น อื่ น เป น การชั่ ว คราวด ว ยความสมั ค รใจและด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค ที่ มิ ใช เพื่ อ การ
ประกอบอาชีพหรือหารายได
สวนคํ าวา “นั กท องเที่ยว” ตามพจนานุ กรมฉบั บ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542
หมายถึง บุ คคลที่ เดิ น ทางมาจากท องถิ่น อัน เปน ที่อยูโดยปรกติของตนเองไปยังทองที่อื่น เปน การ
ชั่วคราวดวยความสมัครใจและดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได

5

60

จากคํานิยามดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา “นักทองเที่ยว” หมายถึง ผูที่เดินทางไป
อยูในสถานที่อันมิใชที่พํานักถาวรของตนเอง ซึ่งเปนการเดินทางไปเปนการชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ
ดวยความสมัครใจ ดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได
2) หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแล
(1) การท องเที่ ย วแห งประเทศไทย (ททท.) ถูกจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 6 มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยกําหนดใชชื่อยอวา ททท.
และกําหนดชื่อภาษาอังกฤษวา Tourism Authority of Thailand หรือ TAT ซึ่งมีสํ านักงานอยูใน
กรุงเทพมหานครและจัดตั้งสํานักงานสาขาในจังหวัดอื่นดวย ตามมาตรา 7 และบัญญัติถึงวัตถุประสงค
ของ ททท. ไวในมาตรา 8 ดังนี้
ก. สงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ของคนไทยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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ข. เผยแพรประเทศไทยในดานความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอยางอื่น
อันจะเปนการชักจูงใหมีการเดินทางทองเที่ยว
ค. อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
ง. สงเสริมความเขาใจอันดีและความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชนและระหวาง
ประเทศโดยอาศัยการทองเที่ยว
จ. ริเริ่มใหมีการพัฒ นาการทองเที่ยว และเพื่อพัฒ นาปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว

6
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(2) กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีหนาที่โดยตรงในการดูแลและใหความคุมครองนักทองเที่ยว รวมทั้งมีภาระหนาที่ในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับนักทองเที่ยวและใหความชวยเหลือ
อํานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว รวมถึงธุรกิจการใหบริการหองพักดวย 62
7

(3) ศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวหรือ ศช.ทท. เปนหนวยงานที่กอตั้งขึ้นจากความ
รวมมือของสํานักงานตํารวจแหงชาติและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2525 มีบทบาทหนาที่ในการบริการอํานวยความสะดวกดานการรับแจงเรื่องรองเรียนใน
ปญหาความเดือดรอนตางๆ ของนักทองเที่ยว โดยการดําเนินงานของศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวมี
ลักษณะเปนการรวมมือและประสานงานกันระหวางตํารวจทองเที่ยวเจาของพื้นที่ หากเปนมีเรื่องราว
รองทุกขที่ไมสําคัญเรงดวนศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวจะรับเรื่องราวรองทุกขและดําเนินการสอบสวน
ในเบื้องตนกอนที่จะสงเรื่องใหสถานีตํารวจนครบาลเจาของพื้นที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 8
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“องค ก ารที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย ว” ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วและ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว หนา 12

43

ซึ่ งเป น การแบ งเบาภาระของเจ าพนั กงานตํ ารวจเจ าของพื้ น ที่ แ ละช ว ยให นั ก ท องเที่ ย วได รับ การ
ชวยเหลือที่รวดเร็วและทันทวงทีมากยิ่งขึ้น 63
8

สรุปพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่ได
บั ญ ญั ติ ถึงความหมายของนั กท อ งเที่ ย วและหน ว ยงานที่ทํ าหน าที่ กํากับ ดู แล สงเสริม อํานวยการ
ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อีกทั้งไดบัญญัติเกี่ยวกับศูนยใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว
ในการบริการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ รวมถึงการรับแจงเรื่องรองเรียนเพื่อใหความคุมครอง
นักทองเที่ยวไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
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 และสิ่งที่สรางขั้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจ
เขาอยูหรือเขาใชสอยได และใหหมายความรวมถึง สะพาน ทาง หรือทอระบายน้ํา ทาน้ํา ทาจอดเรือ
กําแพงรั้วหรือประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใช
สอยและพื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช เป น ที่ จ อดรถ ที่ ก ลั บ รถ และทางเข า ออกของรถ และให
หมายความรวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย
ส ว นคํ า ว า “อาคาร” ตามความหมายของพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
หมายถึง เรือน โรง สิ่งกอสรางที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา
สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึงสิ่ง
ที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 64
9

63

เพิ่งอาง

64

ราชบัณฑิตยสถาน.(2554). นักทองเที่ยว. สืบคน 12 พฤษภาคม 2562, จาก

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
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ดังนั้น อาจกลาวไดวาความหมายของคําวา “อาคาร” มีขอบเขตการบังคับใชที่กวาง
และตามความหมายที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใชในการควบคุมธุรกิจ
ที่ พักทุ กประเภท ทั้ งที่ มีสถานะเป น โรงแรมตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงแรม พ.ศ. 2547 และห องพั ก
ประเภทอื่ น ที่ ไม ได อ ยู ภ ายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ล และควบคุ ม ของพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล าว รวมถึ ง
กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 เพราะลักษณะ
ของสถานที่พักแรมทุกประเภท อันไดแก โรงแรม โอมสเตย รีสอรท เรือนแพ เกสตเฮาส และรวมถึง
หองพักรายวันดวย เพราะผูใหบริการใหเชาหองพักรายวันไดนําตึกแถว อาคารพาณิชย หรือบานพัก
อาศัยของตนเองซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวลวนอยูในความหมายของคําวาอาคารตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งสิ้น โดยมีการดัดแปลงแบงออกเปนหองเพื่อใหบริการ
เชาพักรายวัน มุงหวังรายได แสวงหากําไรในเชิงธุรกิจจากนักทองเที่ยวที่ตองการใชบริการหองพักราย
วันที่มีราคาถูกกวาการใชบริการหองพักในโรงแรมเพื่อประหยัดคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหวาง
ที่เดินทางทองเที่ยว
3.2 พระราชบัญญัติโรงแรมเพื่อการควบคุมธุรกิจใหเชารายวันของไทย
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งภายในประเทศและตางประเทศนั้น ไดสงผลกระทบตอ
ผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินโดยเฉพาะในประเภทเงินฝากที่ไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่คอนขางต่ํา
อยางตอเนื่อง จึงเปนสาเหตุทําใหนักลงทุนตองแสวงหาชองทางการลงทุนประเภทอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อให
ไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา เชน การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อเก็งกําไรซึ่งใหอัตราผลตอบแทนที่
คอนขางดี ไมวาจะเปนจากการปลอยใหเชาหรือกําไรจากสวนตางของราคาของอสังหาริมทรัพยจาก
วันที่ซื้อจนถึงวันที่ขาย เปนตน แตดวยสภาพการแขงขันในตลาดปจจุบันซึ่งมีจํานวนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการปลอยใหเชารายเดือนมีผลตอบแทนที่ลดนอยลง ซึ่งเปนผลใหนักลงทุนอสังหาริมทรัพยจําตอง
แสวงหาช อ งทางในการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ส ร า งผลตอบแทนที่ ล ดน อ ยลง ซึ่ งเป น ผลให นั ก ลงทุ น
อสั งหาริ ม ทรั พ ย จํ า ต องแสวงหาช อ งทางในการประกอบธุร กิจ ที่ ส รางผลตอบแทนที่ ดี ก วานั่ น คื อ
การประกอบธุรกิจที่พักรายวันในหลายรูปแบบที่มีชื่อเรียกแตกตางกัน ซึ่งนับวันจะมีจํานวนมากขึ้น
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจการทองเที่ยว อาทิ รีสอรท (Resort) หรือโมเต็ล (Motel)
หรือเกสตเฮาส (Guest house) หรือโฮมสเตย (Home stay) จึงเกิดประเด็นขอกฎหมายที่นาสนใจวา
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การประกอบธุ ร กิ จ ที่ พั กรายวั น ประเภทใดบ างที่ ถือวาเป น การประกอบธุร กิจ โรงแรมหรือไมเป น
โรงแรมตามกฎหมาย อีกทั้งประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจที่
พักรายวันเหลานี้หรือไม ประการใดบาง ตลอดจนการนําคอนโดที่ตองจดทะเบียนเปนอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เพื่อปลอยใหเชารายวันนั้น จะสามารถกระทําไดโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม อยางไร
ทั้ งนี้ จากการศึ กษาพบวา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ มการประกอบธุร กิจ ที่ พั ก
รายวัน นั้ น เป น ธุ รกิ จ ในการให บ ริการที่พั กชั่ วคราวแกผูเข าพั กโดยมี คาตอบแทน ดังนั้น จึงตองมี
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลในดานตางตอไปนี้
3.2.1 การกํากับดูแลธุรกิจใหเชารายวัน
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ถือเปนกฎหมายที่วางมาตรการและระเบียบการจัดตั้ง
การขออนุญาต การเปดดําเนินการ การเขาพัก หรือการหามมิใหมีการมั่วสุมกันภายในโรงแรมเพื่อ
สงเสริมและยกคุณภาพของธุรกิจที่พักแรมใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่พักแรมมีลักษณะ
เปนการใหบริการแกสาธารณะโดยมีคาตอบแทน และมีความสําคัญตอการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวใหมีบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดขอบเขตของการบังคับใช
ดวยการใหนิยามคําวา “โรงแรม” หมายความวา สถานที่พักที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ
เพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน
ทั้ ง นี้ การประกอบธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารที่ พั ก รายวั น หากเข า ข า ยเป น โรงแรมตามนิ ย ามของ
กฎหมายแล ว ตองขออนุ ญ าตและไดรับ อนุญ าตจากนายทะเบียนกอนจึงจะประกอบกิ จการได 65
มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้ง

65

มาตรา 15 หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจโรงแรม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุ ญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีป ระกาศ
กําหนด
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จําทั้งปรับ และมีโทษปรับรายวันอีกวันละไมเกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 66 เวนแต
โรงแรมเปดดําเนินกิจการมากอนหรือในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 ใหประกอบธุรกิจตอไปได โดยตอง
มายื่ นคํ าขออนุ ญาตต อนายทะเบี ยนภายใน 1 ป นั บ แต วั นที่ กฎกระทรวงกําหนดประเภทโรงแรม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามมาตรา 13 มีผลใชบังคับ 67
โดยไม มี ค วามผิ ด ฐานประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมโดยไม ได รั บ อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม
พ.ศ.2547 แตอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ได เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข เปนตน

3.2.2 การกํากับดูแลในดานบริการ
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมีผูจัดการโรงแรมเพื่อทําหนาที่บริหาร
โรงแรม ซึ่งไดกําหนดไวดังนี้
1) ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญั ติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งจะมีผล
ทําใหผูดําเนินงานบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมประเภทรีสอรทโฮมสเตย เกสตเฮาส บังกะโล บานบนเรือ
กางเต็นท ไมใชผูจัดการตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติดังกลาว

66

มาตรา 59 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
67

มาตรา 63 ผู ใ ดประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมโดยไม ได รั บ ใบอนุ ญ าตอยู ก อ นหรื อ ในวั น ที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจโรงแรมตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ
นายทะเบียนภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 13 ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตแลวใหนายทะเบียนรับคําขอดังกลาวเพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให
ผูนั้นประกอบธุรกิจโรงแรมตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน
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2) ประกอบธุรกิจโรงแรมตองจัดใหมีผูจัดการคนหนึ่งใหมีหนาที่จัดการโรงแรมซึ่งกฎหมาย
ไมไดบังคับวาผูประกอบธุรกิจโรงแรม และผูจัดการโรงแรมจะตองเปนคนละบุคคลเชนนี้ จึงเปนบุคคล
เดียวกันได
3) คุ ณ สมบั ติของผูจั ดการโรงแรมนั้น จะตองมี อายุไมต่ํากวายี่ สิ บ ป บ ริบู ร ณ และต องเป น
ผูไดรับวุฒิบัตร หรือมีประสบการณตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด หรือมีหนังสือรับรองวาได
ผานการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง
4) มาตรา 33 กําหนดวาผูจัดการโรงแรมจะตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้
(1) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการ
กําหนด
(2) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถหรือ
คนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(4) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาเปน ผูกระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับ เพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการคาหญิ ง และเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี
(5) ไม เคยถูกเพิ กถอนใบรับ แจงเปน ผูจัดการ หรือเคยถูกเพิ กถอนใบรั บ แจ งเป น
ผูจัดการโดยเหตุอื่นซึ่งมิใชเหตุตาม มาตรา 33 (6) แตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 3 ป

5) เมื่ อ ผู จั ด การโรงแรมที่ ได รับ แต งตั้ งจากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ต อ งห า มตามมาตรา 33 แล ว ให น ายทะเบี ย นออกใบรั บ แจ งตามแบบที่ รัฐ มนตรี กํ าหนดเพื่ อ เป น
หลักฐานการแจงใหแกผูนั้นในวันที่รับแจงและใหผูแจงเริ่มตนเปนผูจัดการไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
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6) กรณี ที่ ผู จั ด การไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ได เกิ น 7 วั น ให มี ผู จั ด การแทนซึ่ ง อาจเป น
ผูประกอบธุรกิจเอง หรือมอบหมายใหบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 33
โดยมีระยะเวลาปฏิบัติแทนไมเกิน 90 วัน ซึ่งตองมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนรับทราบภายใน
3 วัน นับแตวันที่เขาดําเนินการแทนดวย (มาตรา 32 วรรคหนึ่ง)
7) ในกรณีผูจัดการพนจากหนาที่ ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมแตงตั้งบุคคลหนึ่งเปนผูจัดการ
แทนและใหผูจัดการที่ไดรับแตงตั้งนั้น แจงใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา 31 (มาตรา 32 วรรคสอง)
8) ผูป ระกอบธุรกิ จโรงแรมหรือผูไดรับ มอบหมายใหเปน ผูจัดการแทนตามวรรคหนึ่งให มี
หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูจัดการ (มาตรา 32 วรรคทาย)
จากบทบัญญั ติขางตนทําใหเกิดขอสังเกตวา “ผูจัดการโรงแรม” เปนกลไกที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการดําเนินงานใหแกผูประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการความปลอดภัยสุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอมภายในที่พัก
ทั้ งนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดหน าที่และความรับ ผิดชอบของ
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ รวมกัน ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายชื่อโรงแรมติดไวหนาโรงแรม 68
13

(2) จัดใหมีการแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม

68

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ชื่อโรงแรมตองเปนอักษรไทยที่มองเห็นได

ชัดเจนแตจะมีอักษรตางประเทศกํากับไวทายหรือใตชื่ออักษรไทยดวยก็ได และจะตอง
(1) ไมฟองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินีหรือองคพระ
รัชทายาท
(2) ไมซ้ําหรือพองกับชื่อโรงแรมอื่นที่ไดรับอนุญาตไวแลว เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
ผูป ระกอบธุรกิจโรงแรมนั้น
(3) ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย

49

(3) จัดใหมีเลขที่ประจําหองพักติดไวที่หนาหองพักทุกหอง 69
14

(4) จัดใหมีเอกสารแสดงอัตราคาที่พักไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม
(5) จัด ใหมีแผนผังแสดงทางหนี ไฟไวในแตละชั้น ของโรงแรมและห องพักทุ กหองและป าย
ทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม
(6) จัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิดตามที่มาตรา 675 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยบัญญัติตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ไวในโรงแรมและหองพักทุกหอง 70
15

(7) ดูแลรักษาความสะอาดดานสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
(8) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการปองกันอัคคีภัยให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(9) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(10) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตราย
ใดๆ ขึ้นในโรงแรม
การดํ าเนิ น การใดที่ ผู จั ดการตองไดรับ อนุ มัติจ ากผูป ระกอบธุรกิจ โรงแรม หากผูจัดการมี
หนังสือขออนุมัติแลวผูประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไมดําเนินการ ผูจัดการไมตองรับผิด
3.2.3 การรักษาความปลอดภัยใหแกผูเขาพักในโรงแรม
69

กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ขอ 7

หองพักตองมีเลขที่ประจําหองพักกํากับไวทุกหองเปนตัวอารบิก โดยแสดงไวบริเวณดานหนาหองพักที่
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลายอาคารเลขที่ประจําหองพักแตละ
อาคารตองไมซ้ํากัน
70

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กําหนดแบบเอกสารแสดง

ขอจํากัดความรับผิดตามมาตรา 675 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 52 ง หนา 155 25 พฤษภาคม 2549
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ตามพระราชบั ญ ญั ติโ รงแรม พ.ศ. 2547 ได กํ าหนดหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู จั ด การ
โรงแรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูเขาพักในโรงแรมดังนี้
3.2.3.1) การจัดใหมีทะเบียนผูพักไว
(1) ผูจัดการตองจัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูพักและจํานวนผูพักในแต
ละหองลงในบั ตรทะเบียนผูพักในทันที ที่มีการเขาพัก โดยใหผูพักคนใดคนหนึ่งเปน ผูลงลายมือชื่อ
ในบัตรทะเบียนผูพัก หากผูพักมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เขาพักตามลําพัง ใหผูจัดการหรือผูแทน
ลงลายมือชื่อกํากับไวดวย และนําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพักใหแลวเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก
มีการลงทะเบียนเขาพัก 71 โดยหลักของการบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูเขาพักลงในบัตรทะเบียน
16

ผูพั ก และทะเบี ย นผู พั ก พระราชบั ญ ญั ติโรงแรม พ.ศ. 2547 กํ าหนดให ต องบั น ทึ ก ทุ กรายการให
ครบถวนทุกรายการ หามไมใหปลอยชองวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร และผูจัดการจะตองเก็บรักษา
บัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวเปนเวลาอยางนอย 1 ป และตองใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบได
โดยรู ป แบบของบั ต รทะเบี ย นผู พั ก และทะเบี ย นผู พั ก จะต อ งเป น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศกําหนด 72
17

(2) ผูจัดการจะตองสงสําเนาทะเบียนผูพักในแตละวันไปใหนายทะเบียนทุกสัปดาห
แลวใหนายทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือไมสามารถสงไดตาม
กําหนดดังกลาว นายทะเบียนจะตองพิจารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาวแลวแจงใหผูจัดการ
ทราบ 73
18

71

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 35

72

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง กํ า หนดบั ต รทะเบี ย นผู พั ก และทะเบี ย นผู พั ก ตาม

พระราชบั ญ ญั ติโรงแรม พ.ศ. 2547 ข อ 2 บัตรทะเบียนผูพั กโรงแรมจัดทําขึ้น โดยใชกระดาษแข็ง
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) กรณีที่บัตรทะเบียนผูพักที่เก็บรักษาไวในโรงแรมสูญหายหรือถูกทําลาย ผูจัดการ
ตองดําเนินการขอคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักนั้นจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไวแทน 74
19

3.2.3.2) หนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการโรงแรมเกี่ยวกับการดูแลไมใหมีการกระทําผิด
อาญา 75
20

เนื่องจากผูจัดการที่พักแรมเปนบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ภายใน
ที่ พั ก แรม จึ ง มี ห น า ที่ ที่ จ ะต อ งเอาใจใส ป อ งกั น ไม ใ ห เกิ ด เหตุ ร า ย หรื อ ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น
แกนักทองเที่ยวผูมาใชบริการเปนสําคัญซึ่งเรียกวา “หนาที่ใชความระมัดระวังสอดสอง”
พระราชบั ญ ญั ติโรงแรมซึ่ งเปน กฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อระมัดระวังและปองกันไมให
มีการหลบซอน มั่วสุม กระทํ าความผิดหรือการกระทํ าใด ๆ ในลักษณะที่เปนภัยอัน ตรายแกผูอื่น
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยในบานเมืองไดกําหนดหนาที่ใชความระมัดระวังสอดสองของผูจัดการ
โรงแรม ดังนี้
(1) ผู จั ด การโรงแรมมี ห น า ที่ ดูแลไมให บุ คคลใดหลบซอ นตั ว หรือมั่ วสุ มในเขตโรงแรมใน
ลักษณะอันควรเชื่อวาจะกอใหเกิดความไมสงบขึ้นในบานเมืองหรือจะมีการกระทาความผิดอาญาขึ้น
ในโรงแรม (มาตรา 38 (1))
(2) ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ว าอาจมี ห รื อ ได มี ก ารหลบซ อ น หรื อ มั่ ว สุ ม หรื อกระทํ า
ความผิดอาญาเกิดขึ้นตาม มาตรา 38 (1) ใหผูจัดการโรงแรมมีหนาที่แจงตอพนักงานฝายปกครอง
หรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่ทราบโดยทันที (มาตรา 38 (2))
(3) ผูจัดการอาจปฏิเสธไมรับบุคคลเขาพักในโรงแรมไดในกรณีดังตอไปนี้
ก. มีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นจะเขาไปหลบซอน มั่วสุม หรือกระทํ าความผิด
อาญาขึ้นในโรงแรม หรือกอความรําคาญแกผูพักคนอื่นในโรงแรม (มาตรา 39 (1))
ข. มี เหตุ อั น ควรเชื่ อ ได ว าบุ ค คลนั้ น เป น โรคติ ด ต อ อั น ตราย หรื อ โรคติ ด ต อ ตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ (มาตรา 39 (3))

74

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 37
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ทั้งนี้ มาตรา 38 (1) และ (2) และมาตรา 39 (3) แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่มี
มาตรการใหผูจัดการโรงแรมมีหนาที่ใชความระมัดระวังสอดสองดูแลไมใหบุคคลหลบซอนมั่วสุมหรือ
กระทําผิดอาญาภายในเขตโรงแรม และมีหนาที่แจงตอเจาพนักงานของรัฐใหทราบถึงความผิดปกติ
ทันทีจัดวาเปนบทบัญญัติที่มีประโยชน และจําเปนตอการรักษาความปลอดภัยและปองกันเหตุราย
ภายในโรงแรมไดเปนอยางดี เพราะหนาที่ระมัดระวังสอดสองตามขางตน ยอมรวมไปถึงการใชความ
ระมั ด ระวั งสอดส อ งความผิ ด ปกติ อื่น ๆ ภายในโรงแรม และการแกไขป ญ หาเช น การบอกกล าว
นักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติใหเลิกการกระทําหรือแจงเตือนนักทองเที่ยวผูอื่นใหระมัดระวัง
ปกปองชีวิต และทรัพยสินของตนอีกดวย
3.2.3.3) การดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของผูเขาพัก
ในสวนที่เกี่ยวกับการดู แลและรับ ผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยสินของผูเขาพักนั้น ตองพิจารณา
ตามสิ ท ธิ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ของเจ าสํ านั ก โรงแรมตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย
เป น บทบั ญ ญั ติ ในเรื่ อ งวิ ธี การเฉพาะสํ าหรั บ เจ าสํ านั กโรงแรมอั น เป น บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายใน
ลักษณะเดี ยวกั บ การฝากทรัพย แตก็ไมใชเป น เรื่องการฝากทรัพยตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย มาตรา 657 เพราะมีลักษณะพิเศษแตกตางออกจากเรื่องฝากทรัพยธรรมดา 76 เพียงแตผูราง
21

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คงเห็นวามีสวนคลายกันบางจึงไมไดแยกออกไปเปนการเฉพาะ
เพราะเมื่อพิจารณาดูตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว เปนการกลาวถึงสิทธิและหนาที่ซึ่งมีอยูตอกัน
ระหว างเจ าสํ า นั ก โรงแรมฝ ายหนึ่ งและคนเดิ น ทางหรื อ แขกอาศั ย อี ก ฝ ายหนึ่ ง อั น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ทรัพยสินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพามาในโรงแรม ผูรางกฎหมายนาจะเห็นวาการที่คนเดินทาง
หรือแขกอาศัยพาเอาทรัพยสินมาในโรงแรมนั้น มีลักษณะอยางเดียวกับการฝากทรัพย คือ ฝากตอ

76

ไผทชิต เอกจริยกร, คําอธิบาย ยืม ฝากทรัพย, พิมพครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก

พิมพวิญูชน, 2552), น.247
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เจาสํานักโรงแรม ดังนี้ จึงไดนํามาบัญญัติไวในลักษณะฝากทรัพย 77 เพราะมีทั้งการที่รับฝากทรัพยที่
22

พามาโดยตรงและโดยปริยาย กฎหมายจึงกําหนดวิธีการและความรับผิดเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง
ทั้ งนี้ ท า น ศ.ดร. จิ๊ ด เศรษฐบุ ตร มีค วามเห็ น ในเรื่อ งนี้ วา จริงอยู อาจมี ขอ คั ด ค านได ว า
การนําทรัพยสินเขามาในโรงแรมนั้น ดูออกจะไกลกับการสงมอบอยางในสัญญาฝากทรัพยธรรมดา
แต เห็ น ว า กฎหมายได บั ญ ญั ติความเรื่องนี้เป น หมวดหนึ่งในลักษณะฝากทรัพย ขอความดังกลาว
ก็นาจะยุติลง
นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักกฎหมายทานอื่นวา 78 เมื่อคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดตกลง
23

ทํ าสั ญ ญาพั กอาศั ย ในโรงแรม โฮเต็ล หรือ สถานที่อื่น ทํานองเชน วานั้ น เจาสํานักโรงแรมและคน
เดินทางหรือแขกอาศัยยอมมีสิทธิและหนาที่ตอกันเกี่ยวกับทรัพยสินที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพา
มาหรือเอามาไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่อื่นทํานองเชนวานั้น โดยเจาสํานักโรงแรมมีหนาที่ให
ความปลอดภัยแกทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากวาการที่คนเดินทางหรือ
แขกอาศัยมาพักนั้น เจาสํานักโรงแรมไดประโยชนตอบแทนเปนสินจาง คือ คาที่ พัก จึงมีหนาที่ให
ความปลอดภัยแกทรัพยสิน ซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัย นําเขามาในโรงแรมหรือที่พัก ไมใหสูญหาย
หรือบุบสลาย โดยถือวาการเก็บทรัพยสินไวในหองพักเทากับเปนการสงมอบทรัพยสินนั้นฝากไวกับ
เจาสํานักโรงแรมโดยปริยายแลว
สําหรับเจาสํานักโรงแรมนั้น 79 กฎหมายกําหนดมาตรฐานไวเปนพิเศษในฐานะที่ตนมีหนาที่
24

ใหบริการตอประชาชนซึ่งมาเปนแขกอาศัยในสถานที่ของตน มิใชเปนการใหเชาแตสถานที่อยางเดียว
เทานั้น ดังในเรื่องเชาทรัพย โดยเมื่อเจาสํานักโรงแรมไดเสนอที่จะใหบริการแกผูเดินทาง เจาสํานัก
77

จิ๊ด เศรษฐบุตร, ความรูเบื้องตนแหงกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยยืม ฝากทรัพย,

แกไขเพิ่มเติมโดย จิตติ ติงศภัทิย, สุธีร ศุภนิตย, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตํารา
และเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), น.141
78

สุปน พูลพัฒน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืม ฝากทรัพย เก็บ

ของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันตอ, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร:
เนติบัณฑิตยสภา, 2532), หนา123
79

ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว, น.249
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โรงแรมก็มีหนาที่หลายประการ เชน การจัดหาหองที่สงบใหผูเดินทางไดพักตามที่ผูเดินทางไดจองไว
รับประกันความปลอดภัยแกบุคคล โดยเจาสํานักโรงแรมมีหนี้ในผลสําเร็จและขอบเขตความรับผิด
ของเจาสํานักโรงแรมนั้นจะมีขึ้นเมื่อมีสัญญาพักอาศัยในโรงแรมเกิดขึ้นกอน
1) ความหมายของเจาสํานักโรงแรม
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ยไ มไ ดใ หคํา จํ า กัด ความหรือ ความหมายวา
เจา สํานัก โรงแรม" มีค วามหมายวา อยางไร แตมีป รากฏในพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2478
มาตรา 3 ซึ่งเปน ฉบับ ที่ไดย กเลิกไปแลว วา 80 "เจาสํานักโรงแรม" หมายถึง ผูควบคุมและจัด การ
25

โรงแรม แตบ รรดากฎหมาย กฎ หรือขอ บังคับ อื่น ใดในสว นที่บัญ ญัติไวแ ลว ในพระราชบัญ ญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
ในพระราชบั ญญั ติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไมไดบัญ ญั ติวา "เจาสํานักโรงแรม" แตได
บัญญัติคําวา "ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม" 81 ซึ่งหมายถึง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
26

ตามพระราชบัญญัตินี้ และบัญญัติคําวา "ผูจัดการ" ซึ่งหมายถึง ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งทั้ งผู ป ระกอบธุรกิจ โรงแรมและผูจั ดการจะตองเปนผู มีคุณ สมบั ติ ตามที่ พระราชบั ญ ญั ติโรงแรม
พ.ศ. 2547 กํ าหนดเอาไว ดังได กล า วไปแลว ขางตน ดั งนั้น เจาสํานั กโรงแรมตามความหมายของ
กฎหมายในปจจุบัน อาจเปนไดทั้งผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 เพราะวาเจาสํานักโรงแรมอาจไมใชตัวผูถือกรรมสิทธิ์แหงสถานที่อันเปนโรงแรม
80

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 3 ใหยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478
(2) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
(3) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2495
(4) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2503
81

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4

"ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรม" หมายความวา ผู ได รับ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ โรงแรมตาม
พระราชบัญญัตินี้
"ผูจัดการ" หมายความวา ผูจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้
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โฮเต็ล หรือสถานที่อื่น เชน วานี้ก็ได เชน อาจมีคนเชาสถานที่แหงหนึ่งแลวไดจัดตั้งสถานที่ นั้นเป น
โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เชนวานั้น 82 ถาผูเชานี้เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและ
27

เปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด หรือผูเชานี้ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ไดแตงตั้งบุคคลอื่นใดเปนผูจัดการและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดและไดแจงการแตงตั้งการ
เป น ผูจั ดการให น ายทะเบี ย นทราบ ก็ถือวาเปน เจาสํานั กโรงแรมตามความหมายของกฎหมายได
ซึ่งจะเปนผูควบคุมและจัดการโรงแรม รวมถึงสิทธิหนาที่และความรับผิดตามที่กฎหมายกําหนดไว
อาจารย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา ไดใหความหมายของเจาสํานักโรงแรมไววา 83
28

เจาสํานัก หมายถึง บรรดาผูควบคุมและจัดการสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสําหรับคน
เดินทางหรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือพักชั่วคราว
2) ความหมายของคนเดินทางหรือแขกอาศัย (ผูพัก)
ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ไม ได ให คํ า จํ า กั ด ความหรื อ ความหมายว า
"คนเดิน ทางหรือแขกอาศัย (ผู พัก)" มีความหมายวาอยางไร แตป รากฏในพระราชบั ญญั ติโรงแรม
พ.ศ. 2547 ซึ่งบัญญัติวา "ผูพัก" หมายความวา คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใชบริการที่พักชั่วคราว
ของโรงแรม ซึ่งสามารถอธิบายความหมายไดวา 84 หมายถึง ผูที่มาพักอาศัยในโรงแรมโดยเสียคาพัก
29

อาศัย ไมหมายถึงคนอื่นๆ เชน คนที่อยูในโรงแรมเพราะเจาสํานักจางใหมาทํางานหรือคนที่เดินทาง
หรือแขกอาศัยไดตอนรับเขามาในโรงแรม และแขกอาศัยนั้นไมจําตองเปนคนที่เดิน ทางมาพักและ
เดินทางตอไป อาจเปนผูที่ไมเดินทางแตมาทํางาน โดยมาพักในโรงแรมก็เรียกวา แขกอาศัย แตตองมี
การเสียสินจาง ไมใชคนที่มาอาศัยอยูเฉยๆ เพราะเปนสถานการคาประกอบกิจการคา ไมใชเชาหอง
หนึ่งในบานที่ตนอยู หรือใหคนอาศัยอยูอยางธรรมดา 85
30

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) หนาที่และความรับผิดของเจาสํานักโรงแรม หนาที่ของเจาสํานักโรงแรมตอทรัพยสินของ
คนเดินทางหรือแขกอาศัย มีดังนี้ คือ
(1) หน าที่ ให ความปลอดภั ยแกทรัพยสิ น ซึ่งคนเดิน ทางหรือแขกอาศัย ไดพามาใน
โรงแรม กลาวคือ ถาทรัพยสินดังกลาวไมไดรับความปลอดภัย คือ สูญหายหรือบุบสลายลง เจาสํานัก
โรงแรมต องรับ ผิด ใชคาสิน ไหมทดแทนความเสีย หายนั้ น ดังปรากฏในประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิ ชย มาตรา 674 ซึ่งบัญญั ติวา "เจาสํานักโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานที่อื่น ทํานองเชนวานั้น
จะตองรับ ผิดเพื่ อความสูญหายหรือบุบสลายอยางใดๆ อันเกิดแกทรัพยซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศั ย
หากไดพามา"
ความรั บ ผิ ดของเจ าสํานั กโรงแรมเพื่ อทรัพ ย สิน ของคนเดิ น ทางหรือแขกอาศัย ที่
สู ญ หายตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มาตรา 674 และ 675 มิ ได จํ ากั ด แต เฉพาะใน
ทรั พ ย สิ น ที่ ค นเดิ น ทางพาเข า ไปในห องพั ก หรือ พาเข าไปในบริเวณตั ว อาคารของโรงแรมเท านั้ น
ดังคําพิพากษาศาลฎีกา ดังตอไปนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1370/2526 ความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมเพื่อทรัพยสิน
ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยที่สูญหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย มาตรา 674 และ
675 มิไดจํากัดแตเฉพาะในทรัพยสินที่คนเดินทางพาเขาไปในหองพักหรือพาเขาไปในบริเวณตัวอาคาร
ของโรงแรมเทานั้น เมื่อโจทกมาพักโรงแรมของจําเลย และนํารถยนตจอดไวที่โรงรถ หรือลานจอดรถ
ในบริเวณโดยล็อคกุญแจประตูรถไว ตอมารถยนตสูญหายโดยถูกคนรายลักไป และโจทกไดแจงให
จําเลยทราบทันที จําเลยก็ตองรับผิดตอโจทกหรือกรณีที่โรงแรมจําเลยในคดีอยูริมถนนไมมีโรงรถหรือ
ที่จอดรถเต็ม ผูมาพักแรมตองนํารถยนตจอดที่ถนนหนาโรงแรมล็อคกุญแจหามลอ คลัทซ พวงมาลัย
และฝากรถแกพนักงานโรงแรมแลว เมื่อรถถูกคนรายลักไป จําเลยตองรับผิด ดังคําพิพากษาศาลฎีกา
ดังตอไปนี้
คําพิ พากษาศาลฎี กาที่ 727/2536 โจทก ไดเช าห องพั กในโรงแรมของจําเลยและ
นํ ารถยนต ไปจอดไว ที่ ถนนหน าโรงแรมตามที่ พ นั ก งานโรงแรมบอกให จ อด เพราะที่ จ อดรถยนต

57

ในโรงแรมเต็ม เมื่อรถยนตของโจทกหายไป จําเลยในฐานะเจาสํานักโรงแรมตองรับผิดตอโจทกตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 674
เหตุผ ลทางกฎหมายในการที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ ให เจ าสํานั กโรงแรมตองรับ ผิดเพื่ อ
ความสูญหายหรือบุบสลายแหงทรัพยสินทั้งหลายที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพาเขามาในโรงแรม
โดยตองใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น มีเหตุผล 2 ประการ คือ 86
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ก. เปนการใหความปลอดภัยแกคนเดินทาง ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการคมนาคม
ข. เปนการสัน นิษฐานเจตนาของคนเดินทางหรือแขกอาศัยและเจาสํานักโรงแรม
กล า วคื อ คนเดิ น ทางหรื อ แขกอาศั ย ย อ มมี ค วามหวั งว าตนและทรั พ ย สิ น จะเข ามาพั ก อาศั ย อยู
ในโรงแรมดวยความปลอดภัย และทางฝายเจาสํานักโรงแรมก็จะไมปฏิเสธความปลอดภัย
(2) ขอสันนิษฐานเจตนาจะใหความปลอดภัยแกทรัพยสินที่นําเขามาในโรงแรมนี้จะถูกลบลาง
เสียโดยการที่เจาสํานักปดคําแจงความยกเวนหรือจํากัดความรับผิดหาไดไม เพราะคนเดินทางหรือ
แขกอาศั ยอาจไม รูเห็ นด วย ดังปรากฏในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย มาตรา 677 บัญญั ติวา
ถามีคําแจงความปดไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่อื่นทํานองเชนวานี้ เปนขอความยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดของเจาสํานักไซร ทานวาความนั้นเปนโมฆะ... ซึ่งปายประกาศขอความยกเวนหรือจํากัด
ความรับผิดนี้ หากเปนเรื่องที่เจาสํานักโรงแรมทําขึ้นฝายเดียวตกเปนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 677
อยางไรก็ตาม ถาหากคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดตกลงชัดแจงในการยกเวนความรับผิดของ
เจ าสํ านั กโรงแรม (คื อ ยอมตกลงวาเจาสํานั กโรงแรมจะไมใชคาสิน ไหมทดแทนความเสีย หายใด
ในการที่ ท รั พ ย สิ น ได บุ บ สลายหรื อ สู ญ หาย) หรือ ในการจํ า กั ด ความรับ ผิ ด ของเจ าสํ านั ก โรงแรม
(คื อ ยอมตกลงวาเจ าสํ านั กโรงแรมจะรับ ผิดใชคาสิน ไหมทดแทนเพีย งเทานั้น เทานี้) ขอตกลงนั้ น
ยอมมีผลทางกฎหมายใชบังคับกันได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 677 ตอนทาย
"... เว น แต คนเดิ น ทางหรื อแขกอาศั ย จะได ตกลงดว ยชัด แจ งในการยกเวน หรือจํ ากั ดความรับ ผิ ด
ดังวานั้น"
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(3) ความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย มาตรา 674
ดังกลาวขางตนนี้ เจาสํานักโรงแรมมีทางที่จะพิสูจนทําใหตนรอดพ นไมตองรับผิด 3 ประการ ตาม
มาตรา 675 วรรคสาม ดังนี้
มาตรา 675 วรรคสาม "แตเจาสํานักไมตองรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต
เหตุสุดวิสัย หรือแตสภาพแหงทรัพยสินนั้น หรือแตความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผูนั้นเอง
หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซึ่งเขาไดตอนรับ"
กลาวคือ ในเมื่อทรัพยสินแหงคนเดินทางหรือแขกอาศัยไดพามาสูญหายหรือบุบสลายขึ้นนั้น
ถาพิสูจนไดวาความสูญหายหรือบุบสลายนั้นเกิดขึ้นโดย
(ก) สภาพของทรัพยสินนั้นเอง เชน คนเดินทางหรือแขกอาศัย นําทรัพยสินซึ่งเปนผลไมเขา
มาในโรงแรม แลวเกิดเนาเสีย ดังนี้ เจาสํานักโรงแรมไมตองรับผิด
(ข) ความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผูนั้นเอง หรือบริวารของเขาหรือบุคคลซึ่งเขาได
ตอนรับ เชน คนเดินทางเลินเลอไมใสกุญแจหอง เปนเหตุใหคนรายมาลักทรัพยเอาของในหองพักไปได
หรือวาบริวารของเขาหรือคนที่เขานํามานั้น ไดทําการลักทรัพยเสียเอง
(ค) เหตุสุดวิสัย คําวา เหตุสุดวิสัย หมายความวา 87 เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติ
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ก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการ
ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น เชน ฟาผา แผนดินไหว
น้ําท วม เป น เหตุ การณ ที่เกิดขึ้ น โดยธรรมชาติ แตก็อาจเกิดขึ้น โดยการกระทําของมนุษยก็ได เชน
สงคราม วางเพลิง ปลนทรัพย
สําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยการกระทํามนุษยนั้นมีลักษณะพิเศษสําหรับเรื่องความรับผิด
ของเจาสํานักโรงแรมอยูบาง กลาวคือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 675 วรรคแรก
ไดกลาววา "เจาสํานักตองรับผิด ในการที่ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลาย
ไปอยางใดๆ แมถึงวาความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะผูคนไปมาเขาออก ณ โรงแรม
โฮเต็ล หรือสถานที่เชนนั้น ก็คงตองรับผิด" ซึ่งหมายความวา หากความสูญหายหรือบุบสลายไปอยางใดๆ
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ไดเกิดขึ้นเพราะผูคนไปมาเขาออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เชนนั้น เชน มีคนไปมาในโรงแรม
นั้นเองเปนผูลักทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย ดังนี้ เจาสํานักโรงแรมก็ยังตองรับผิดอยู
ขอสังเกต ความรับ ผิดของเจาสํานักโรงแรมนี้ ดูหนั กกวาความรับผิดของผูรับฝากธรรมดา
กลาวคือ ผูรับฝากธรรมดานั้นแมตนสามารถพิสูจนไดวาตนไมไดกระทําความผิดอันใด คือ ไดสงวน
ทรัพยสินถูกตองตามที่กฎหมายบังคับแลว ผูรับฝากก็พนจากความรับผิดไมตองใชคาสินไหมทดแทน
แตสํ าหรับ ในเรื่องเจ าสํ านั กโรงแรมนี้ ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย มาตรา 675 วรรคสาม
อนุญาตใหพิสูจนเพื่อพนความรับผิดเพียง 3 ทางเทานั้น คือ (1) สภาพของทรัพย (2) ความผิดของ
ฝายคนเดินทางหรือแขกอาศัย (3) เหตุสุดวิสัย
(4) โดยเหตุที่ความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมดูหนักอยู จึงมีการผอนผันในเรื่องอื่นใหภาระ
ของเจาสํานักโรงแรมเบาลงบาง คือ กฎหมายไดวางหลักเกณฑบังคับแกคนเดินทางหรือแขกอาศัยอยู
ประการหนึ่ง ไดแก คนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความใหเจาสํานักทราบในทันทีที่ไดพบเห็นวา
ทรัพยสินไดสูญหายหรือบุบสลาย หากคนเดินทางหรือแขกอาศัยละเลยมิไดบอกในทันทีที่ไดพบเห็น
เจาสํานักโรงแรมก็ไมตองรับผิด ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 676 บัญญัติวา
"ทรัพยสินซึ่งมิไดนําฝากบอกราคาชัดแจงนั้น เมื่อพบเห็นวาสูญหายหรือบุบสลายขึ้น คนเดินทางหรือ
แขกอาศัยตองแจงความนั้นตอเจาสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่อื่นทํานองเชนนั้นทันที มิฉะนั้น
ทานวาเจาสํานักโรงแรมยอมพนจากความรับผิดดังบัญญัติไวในมาตรา 674 และ 675"
เหตุ ที่ ก ฎหมายวางหลั ก บั งคั บ ให ค นเดิ น ทางหรื อ แขกอาศั ย ต อ งแจ ง ความสู ญ หายหรื อ
บุบ สลายในทั น ที เช น นี้ เพราะเพื่ อปองกั น การหลอกลวงของคนเดิ น ทางหรือแขกอาศั ย กล าวคื อ
การนําทรัพยสินเขามาในโรงแรมนั้น เจาสํานักโรงแรมยอมจะไมรูเห็นไดทั้งหมด ดังนี้ ยอมเปนการงาย
ที่คนเดินทางหรือแขกอาศั ยที่จะกลาวอางวาตนไดนํ าสิ่งนั้น สิ่งนี้เขามาในโรงแรมแลวไดหายไป เจา
สํานักโรงแตองรับใช การบังคับใหคนเดินทางหรือแขกอาศัยตองบอกกลาวในทันทีที่พบเห็นวาหาย
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ยอมเปนวิธีหนึ่งในการแสดงความสุจริตของคนเดินทางหรือแขกอาศัยวาทรัพยสินที่พามาไดหายหรือ
บุบสลายไปจริง 88
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ดั งนี้ หากเป น กรณี ที่ ค นเดิ น ทางหรือ แขกอาศั ย ได นํ าทรัพ ย สิน นั้ น มาฝากและบอกราคา
ชั ด แจ ง แล ว เมื่ อ เกิ ด การสู ญ หายหรื อ บุ บ สลายแก ท รั พ ย สิ น นั้ น ขึ้ น คนเดิ น ทางหรื อ แขกอาศั ย
ก็หาจําตองแจงความในทันทีที่ไดพบเห็นนั้นไม ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
676 บัญญัติวา "ทรัพยสินซึ่งมิไดนําฝากบอกราคาชัดแจงนั้น เมื่อพบเห็นวาสูญหายหรือบุบสลายขึ้น
คนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความนั้นตอเจาสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่อื่นทํานองเชนนั้น
ทันที มิฉะนั้นทานวาเจาสํานักโรงแรมยอมพนจากความรับผิด ดังบัญญัติไวในมาตรา 674 และ 675"
เพราะการนํามาฝากและบอกราคากอนเชนนี้ ยอมจะไมมีการหลอกลวงได
(5) สํ าหรับ ประเภทของทรัพยสิ น บางชนิ ด คื อ เงิน ทองตรา (ไดแก เงิน เหรีย ญ) ธนบัต ร
ตั๋ ว เงิ น พั น ธบั ต ร ใบหุ น ใบหุ น กู ประทวนสิ น ค า อั ญ มณี หรื อของมี ค าอื่ น ๆ นั้ น เมื่ อเกิด มี ค วาม
สูญหายหรือบุบสลายแลว กฎหมายจํากัดใหเจาสํานักโรงแรมตองรับผิดแตเพียงหาพันบาทเทานั้น
เวนแตจะไดฝากของมีคาเชนนี้ไวแกเจาสํานักและไดบอกราคาแหลงของนั้นชัดแจง 89
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คํา วา "ของมีคา" ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา 675
วรรคสอง นั้น หมายถึง ทรัพ ยสิน ที่มีคุณ คา อัน มีลัก ษณะพิเ ศษ ทํา นองเดีย วกับ เงิน ทองตรา
ธนบัตร ตั๋วเงิน ฯลฯ
(6) อายุค วามเพื่ อฟ องจํา กัดให เจาสํานักโรงแรมให รับ ผิดใชคาสิน ไหมทดแทนปรากฎใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 678 ไดบัญญัติวา "ในขอความรับผิดใชคาสินไหมทดแทน
88

เพราะการที่ ตนทราบวาทรัพยสินไดห ายหรือบุบสลายไป ก็เฉยเมยไมบ อกกลาวให ผูใด

ทราบนั้น ยอมเปนของผิดปกติทําใหสงสัยวาไมมีความสูญหายหรือบุบสลายเกิดขึ้น อนึ่ง การบอก
กลาวในทันใดนั้นยอมจะทําใหเจาสํานักโรงแรมมีโอกาสคนหา
89

ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย มาตรา 675 วรรคสอง บั ญ ญั ติ วา "ความรับ ผิ ด นี้

ถาเกี่ยวดวยเงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุน ใบหุนกู ประทวนสินคา อัญมณี หรือของ
มีคาอื่นๆ ใหจํากัดไวเพียงหาพันบาท เวนแตจะไดฝากของมีคาเชนนี้ไวแกเจาสํานักและไดบอกราคา
แหงของนั้นชัดแจง"
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เพื่อทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายนั้น ทานหามมิใหฟองเมื่อพนเวลา
หกเดือนนับแตวันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้น"
(7) สิทธิของเจาสํานักโรงแรม นอกจากกฎหมายได บัญญั ติถึงหนาที่ของเจาสํานักโรงแรม
ดังไดกลาวขางตน แลว กฎหมายยังไดบัญญั ติใหสิทธิแกเจาสํานักโรงแรมในอันที่จะใชบังคับ แกคน
เดินทางหรือแขกอาศัยนั้น ดังไดกลาวไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 679 มีขอความ
ดังนี้
"เจาสํานักชอบที่จะยึดหนวงเครื่องเดินทางหรือทรัพยสินอยางอื่นของคนเดินทางหรือแขก
อาศัยอันเอาไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เชนั้นไดจนกวาจะไดรับใชเงินบรรดาที่คางชําระแกคน
เพื่อการพักอาศัยและการติดตามไดทันทวงทีทําใหเจาสํานักโรงแรมมีโอกาสรับผิดนอยลง อนึ่งใหดู
คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 164/2489 ซึ่งวินิจฉัยวาการบอกกลาวนี้ บอกกลาวแกผูแทนของเจาสํานั ก
(เจาหนาที่ของโรงแรม) อันไดทําใหแกคนเดินทางหรือแขกอาศัยตามที่เขาพึงตองการนั้นรวมทั้งการ
ชดใชเงินทั้งหลายที่ไดออกแทนไปดวยเจาสํานักจะเอาทรัพยสินที่ไดยึดหนวงไวเชนวานั้นออกไปขาย
ทอดตลาด แลวหักเอาเงินใชจํานวนที่คางชําระแกคน รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
ขายทอดตลาดนั้นจากเงินขายทรัพยสินนั้นก็ได แตทานมิใหเจาสํานักใชสิทธิดังวานี้ จนเมื่อ
(1) ทรัพยสินนั้นตกอยูแกตนเปนเวลาถึงหกสัปดาหยังมิไดรับชําระหนี้สิน และ
(2) อยางนอยเดือนหนึ่งกอนวันขายทอดตลาด ตนไดประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพประจํา
ท อ งถิ่ น ฉบั บ หนึ่ งแจ งความจํ านงที่ จ ะขายทรั พ ย สิ น บอกลั ก ษณะแห งทรั พ ย สิ น ที่ จ ะขายโดยย อ
กับถารูชื่อเจาของก็บอกดวย

เมื่อขายทอดตลาดหักใชหนี้ดังกลาวแลว มีเงินเหลืออยูอีกเทาใดตองคืนใหแกเจาของ หรือ
ฝากไว ณ สํานักงานฝากทรัพยสินตามบทบัญญัติในมาตรา 331 และ 333" 90
35

90

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 331 บัญญัติวา "ถาเจาหนี้บอกปดไมยอมรับ

ชําระหนี้ก็ดี หรือไมสามารถจะรับชําระหนี้ไดก็ดี หากบุคคลผูชําระหนี้วางทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไว
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3.2.4 การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญ ญั ติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยังมี มาตรการปองกั นอันตรายที่อาจเกิดจาก
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางภายในโรงแรม ดวยวิธีการ “ควบคุมทางทะเบียน” ดังตอไปนี้
1) นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได
ตอเมื่อเห็นวาสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของ
โรงแรมแตละประเภทเปนไปตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 13 ซึ่งหมายถึงกฎกระทรวงที่กําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะสิ่งอํานวยความสะดวกและมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ออกเพื่อประโยชนในการกําหนด และควบคุมความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยของโรงแรม
2) ห ามไม ให ผู ป ระกอบธุรกิจ โรงแรมเพิ่ม หรือลดจํานวนห องพักในโรงแรมอัน มี
ผลกระทบถึงโครงสรางของโรงแรม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
ทั้งนี้ กฎกระทรวงกําหนดประเภท และหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
2551 กําหนดให ธุรกิจ ให บ ริการที่ พักแรมตามคํานิย ามศัพท คํ าวา “โรงแรม” ตามมาตรา 4 แห ง
พระราชบัญญัติดังกลาว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสรางและ
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรมดังตอไปนี้

(1) สถานที่ตั้งของโรงแรม
เพื่อประโยชนแกเจาหนี้แลว ก็ยอมจะเปนอันหลุดพนจากหนี้ได ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่
บุคคลผูชําระหนี้ไมสามารถจะหยั่งรูถึงสิทธิ หรือไมรูตัวเจาหนี้ไดแนนอน โดยมิใชเปนความผิดของตน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย มาตรา 333 บั ญญั ติวา "การวางทรัพยนั้ นตองวาง ณ
สํานักงานวางทรัพยประจําตําบลที่จะตองชําระหนี้
ถาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกฎขอบังคับเฉพาะการในเรื่องสํานักงานวางทรัพย เมื่อ
บุคคลผูชําระหนี้รองขอ ศาลจะตองกําหนดสํานักงานวางทรัพย และตั้งแตงผูพิทักษทรัพยที่วางนั้นขึ้น
ผูวางตองบอกกลาวใหเจาหนี้ทราบการที่ไดวางทรัพยนั้นโดยพลัน"
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ขอ 3 กําหนดใหสถานที่ตั้งของโรงแรมตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ไมเปนอันตราย
ตอสุ ขภาพ และอนามั ย ของผู พักและมีการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย และเสน ทางเข าออก
โรงแรมจะตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร
(2) สิ่งอํานวยความสะดวก
ขอ 7 กําหนดใหประตูหองพักจะตองมีชอง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายใน
สูภายนอกหองพักได และมีกลอนหรืออุปกรณอื่นที่สามารถล็อกจากภายในหองพักทุกหอง
(3) ระบบแสงสวาง
ขอ 11 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตองมีการจัดแสงสวางอยางเพียงพอ
ขอ 16 กําหนดใหอาคารสาหรับใชเปนโรงแรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายในอาคารตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณี
ฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติ และสามารถ
ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน
(4) การตรวจสอบสภาพอาคาร
ขอ 9 กําหนดวา อาคารสาหรับใชเปนโรงแรมที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารใชบังคับ จะตองมีหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหใชอาคารเปนโรงแรม หรือมี
ใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ข อ 10 อาคารสํ าหรับ ใชเป น โรงแรมที่ ตั้งอยูในท อ งที่ ที่ ไม มี กฎหมายวาดว ยการ
ควบคุ มอาคารใช บั งคั บ ต องมีใบรับ รองการตรวจสอบสภาพอาคารวามี ความมั่ น คงแข็งแรง และ
ปลอดภัยโดยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิช าชี พ สถาป ตยกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายวาดว ยการนั้ น และผานการตรวจพิ จ ารณาจากนาย
ทะเบียนวาเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ
อาคารที่ใชสําหรับรับรองนักทองเที่ยว ผูเขาพัก ถือเปนสิ่งจําเปน เพราะในแตละวันมีการเขาไปใช
สอยหองพักในสถานที่พักเปนจานวนมาก อาคารที่ใชสําหรับพักแรมจึงควรมีระบบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ ไม ชํ ารุดหรือขาดตกบกพรอง เชน ระบบไฟฟ าและแสงสว าง ระบบระบายอากาศ
ระบบการแจงเตือนภัยและปองกันอันตราย รวมถึงโครงสรางของตัวอาคารจะตองมีสภาพที่มั่นคง
แข็งแรงและไมมีสิ่งปลูกสรางที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยวอีกดวย เชนนี้ ผูประกอบธุรกิจ
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จึงตองจัดใหมีผูตรวจสอบที่มีความชํานาญ และไดรับการรับรองจากภาครัฐใหทาการตรวจสอบ และ
ซอมบํารุงรักษา แลวรายงานผลให เจาพนักงานทองถิ่นทราบตอไป
5) มาตรการปองกันอัคคีภัย
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายสาหรับปองกัน
อัคคีภัยในโรงแรมที่เปนหลักปฏิบัติของการดําเนินงานโรงแรมไวดังนี้
(1) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวแตละชั้นของโรงแรม และหองพักทุกหองและ
ปายทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม (มาตรา 34 (5))
(2) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรง และมีระบบปองกันอัคคีภัย
ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น (มาตรา 34 (8))
(3) ดูแล และอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีที่เกิดอัคคีภัย (มาตรา 34 (10))
3.3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจใหเชารายวันของตางประเทศ
3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่ อ งจากประเทศสหรั ฐ ประเทศมี ร ะบบกฎหมาย Common Law และมี ร ะบบ
กฎหมายสหพันธรัฐซึ่งแตละมลรัฐจะมีอํานาจนิติบัญญั ติของตนเอง ยกเวนแตในกรณี ที่เปนภารกิจ
ของรัฐบาลกลางจึงเปนเรื่องของสภา Congress ที่จะตรากฎหมายมาใชบังคับ เนื่องจากแตละมลรัฐ
ตางก็มีสภานิติบัญญัติของตนเอง ดังนั้นในแตละมลรัฐจึงมีอํานาจตรากฎหมายควบคุมกํากับการเชา
อสังหาริมทรัพย
อยางไรก็ดี การที่มลรัฐตางๆ ใชหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับการเชาที่พักอาศัยที่
แตกต างกั น ทํ าให เกิ ด ป ญ หาการปฏิ บั ติต ามกฎหมายของประชาชน เมื่ อประชาชนในมลรัฐ ที่ ใช
กฎหมายฉบั บ หนึ่ งเข าไปใช บ ริการเชาที่พักอาศัยในมลรัฐ ที่ ใช กฎหมายอีกฉบั บ หนึ่ ง การให ความ
คุมครองผูเชาที่พักอาศัยในแตละมลรัฐจึงกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน ประกอบกับการเชาที่พัก
อาศัยของผูเชาภายใตกฎหมายเกี่ยวกับการเชาอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไป Landlord and Tenant Law
กอใหเกิดปญหาการเอารัดเอาเปรียบผูเชาทั้งในดานความปลอดภัยของผูเขาพักแลทางดานการทํา
สัญ ญาเป น อย างมาก การใช ห ลั กเกณฑ ตามกฎหมายดังกล าวจึงถูกมองวาไม เหมาะสมกับ สภาพ
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การพักอาศัยในสังคมอยางเชนยุคปจจุบัน จากปญหาดังกลาวตอมาใน พ.ศ.2515 จึงไดมีการประชุม
รวมกั นของตัวแทนในแต ละรัฐและผูที่เกี่ย วของเพื่ อกําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับ การเชาที่พักอาศั ย
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและใหการเชาที่พักอาศัยในแตละมลรัฐเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยออกเปน
กฎหมายที่เ รีย กวา Uniform Residential Landlord and Tenant Act ซึ่ง กฎหมายฉบับ นี้ไ ด
กําหนดหลักเกณฑตางๆ ในการเชาที่พักอาศัยไวอยางครอบคลุมทั้งในดานความปลอดภัยของผูเชาที่
เขาพักอาศัย และคุมครองผูเชาเพื่อใหไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญารวมถึงการคุมครองผูเชาที่
พักอาศัยจากการกระทําโดยมิชอบของผูใหเชา
โดยกฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตในการใชบังคับกับความเกี่ยวของและความสัมพันธ
ระหวางผูใหเชาและผูเชาที่ไดตกลงทําสัญญาเชาอันมีวัตถุประสงคสําหรับใชในการพักอาศัยเทานั้น
โดยจะไมใชกับสัญญาเชาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการอยางอื่น ไมวาจะเปนเพื่อการคา การอุตสาหกรรม
กสิกรรม หรือสัญญาเชาที่มีวัตถุประสงคมากกวาการพักอาศัย 91 สําหรับที่พักอาศัยตามความหมาย
ของกฎหมายนี้ เรี ย กว า “สถานที่ พั ก อาศั ย ” โดยหมายความรวมถึ ง หน ว ยที่ พั ก อาศั ย ซึ่ งได แ ก
สิ่งกอสรางหรือลักษณะใดของสิ่งกอสรางที่ใชเปนบานที่พักอาศัยหรือที่หลับนอนของบุคคลคนเดียว
หรือมากกวาสองคนขึ้นไปรวมอยูในครอบครัว และรวมทั้งโครงสรางที่อยูบริเวณสถานที่ดังกลาวที่
สรางเพื่อความสะดวกในการใชทรัพยสินนั้นดวย 92
37

1) สาระสําคัญของสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย
(1) การเกิ ดสัญญาเชา กฎหมายนี้ไดให ความหมายของ “สัญ ญาเชาที่พักอาศัย ”
(Rental Agreement) ไวซึ่งไดแก บรรดาขอตกลงทั้งหมดไมวาจะทําเปนหนังสือหรือตกลงดวยวาจา
ที่ กําหนดเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การใช แ ละการครอบครองหน ว ยที่ พั ก อาศั ย และสถานที่ ดั งนั้ น การเช า
ที่พักอาศัย โดยหลักแลวคูสัญญาสามารถตกลงกันดวยวาจาได ไมจําเปนตองทําเปนหนังสือก็สามารถ
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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.
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ใช บั งคั บ ได แต ห ากมิ ได ทํ าเป น หนั งสื อจะมี ผ ลบั งคั บ ได เพี ย ง 1 ป เท านั้ น ตามมาตรา 1.402 ของ
Uniform Residential Landlord and Tenant Act 93
ดังนั้น ผูเชาไมวาจะทําสัญญาเชาโดยปากเปลาหรือทําเปนหนังสือก็ไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย แตการทําเปนหนังสือนั้นจะไดรับการปกปองและคุมครองสิทธิมากกวา ซึ่งสาระสําคัญของ
สัญญาที่ผูเชาควรพิจารณากอนการทําสัญญา 2 ประการ คือ
(ก) ควรอานสัญญาที่มีทั้งหมดอยางละเอียด พรอมทั้งสอบถามไดในกรณีไมเขาใจในสาระสําคัญ
ของสัญญา
(ข) ผูเชาสามารถขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดซึ่งเปนรายละเอียดเล็กนอยที่มิใชสาระสําคัญ
ในสัญญาเชาได ซึ่งถือวาเปนสิทธิของผูเชาในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กนอยในสัญญาเชา
แตถาผูใหเชาปฏิเสธที่จะใหเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา ก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเชาที่จะตกลงเชา
หรือไม
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเชาอสังหาริมทรัพยเปนสัญญาอยางหนึ่งจึงตองอยูภายใตบังคับ
ของหลักการทําสัญญาทั่วไปดวย เชน ความสามารถของคูสัญญาในการทําสัญญาเจตนาของคูสัญญา
ตองตรงกัน วัตถุประสงคของสัญญาเชาตองชอบดวยกฎหมายเปนตน นอกจากนี้ในการทําสัญญาเชา
อสังหาริมทรัพยคูสัญญามักจะกําหนดขอตกลงที่สําคัญเพื่อใหมีผลบังคับกันได นั่นคือ
ประการหนึ่ง ตองมีการแสดงเจตนาโดยคูสัญญาวามุงประสงคที่จะผูกนิติสัมพันธระหวางกัน
ประการที่สอง ผูใหเชาตองจัดใหมีการโอนการครอบครองทรัพยที่เชาใหผูเชา เมื่อสัญญาเชา
เริ่มมีผลบังคับใช
ประการที่ ส าม ต องมีขอกําหนดใหผูใหเชากลับ เขาครอบครองทรัพ ยที่เชาเมื่อสัญ ญาเชา
สิ้นสุดลง
ประการที่สี่ ตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพยที่เชา
ประการที่หา กําหนดขอตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาเชา ตลอดจนจํานวนคาเชา วิธีการชําระคาเชา
และกําหนดเวลาที่ตองชําระคาเชา 94
39

93
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2) ระยะเวลาการเชา
การทําสัญญาเชาตามปกติเปนสิทธิของคูสัญญาที่จะทําความตกลงในเรื่องระยะเวลาการเชา
เพียงใดก็ได และในประเทศสหรัฐอเมริกาสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (Leases) อาจแบงแยกประเภท
ได ห ลายวิ ธี โดยส ว นมากมั กจะแบ งประเภทการเช าได ดั งนี้ (1) การเชาที่มี กําหนดระยะเวลาเช า
(Lease by duration of term) (2) การเช าตามประเภทการใช ท รั พ ย ที่ เช า (Lease by type of
use) และ (3) การเชาตามวิธีการชําระคาเชา (Lease by method of rental payment)
3) หนาที่ของคูสัญญา
(1) หนาที่ของผูใหเชา
โดยปกติแลวผูใหเชามีหนาที่ตองดูแลรักษาสถานที่เชาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยแกผู
เชาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายของรัฐ หรือขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องตางๆ ดังนี้คือ
(ก) ตองดูแลโครงสรางหลักของอาคารที่อยูอาศัย เชน หลังคา พื้นบาน และปลอง
ไฟใหอยูในสภาพดี
(ข) ตองดูแลรักษาที่อยูอาศัยใหอยูในสภาพที่เหมาะสมแกภูมิอากาศ
(ค) ตองจัดใหมีระบบล็อกประตูและกุญแจที่เพียงพอ
(ง) ต องจัดให มีเครื่องอํานวยความสะอาดพื้น ฐาน เชน เครื่องใชไฟฟ า เครื่องทํ า
ความรอน และน้ําเย็นตามที่จําเปน
(จ) ตองจัดใหมีถังขยะ และสถานที่เก็บขยะไปทิ้งที่มิดชิด ยกเวนในครอบครัวเดี่ยว
(ฉ) ตองดูแลรักษาพื้นที่ที่ใชรวมกัน เชน หองนั่งเลน ทางเดินระหวางหองใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยและสะอาด
(ช) ตองดูแลควบคุมมิใหสัตวอันตรายรบกวนในที่อยูอาศัยเวนแตกรณีการเชาบาน
เดี่ยว หรือผูเชาเปนผูกอใหเกิดปญหานั้นขึ้นเอง
(ซ) ตองดูแล ซอมแซมทรัพยที่ใหเชาใหอยูในสภาพที่สมบูรณกอนผูเชายายเขาพัก
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West’s Business Law, 7th ed. (U.S.A: West Education Publishing, 1998), p.910.
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(ฌ) จะต องมีการเตรียมเครื่องใชไฟฟา และระบบน้ําไฟให เรียบรอยตามสัญ ญาที่
ตกลงกัน
(ญ) ตองแจงชื่อและที่อยูของผูใหเชาหรือตัวแทนใหกับผูเชาทราบ
(ฎ) ตองตั้งมิเตอรน้ําใหไดอุณหภูมิ 120 องศากอน ผูเชายายเขาพัก
(ฏ) มีสิทธิเรียกคามัดจําหรือเงินประกันความเสียหายแกผูอยูอาศัยได
(ฐ) ในเรื่องของการเขาไปในสถานที่พักอาศัยของผูใหเชาในชวงระยะเวลาที่ผูเชา
ครอบครองสถานที่เชาตามสัญญาเชา ผูใหเชาจะเขาไปในสถานที่เชาไดก็ตอเมื่อผูเชายินยอมใหเขาไปเพื่อ
ประการที่ 1 ติดตั้งสิ่งที่จําเปนที่จะตองจัดใหมีสําหรับผูพักอาศัย
ประการที่ 2 ซอมแซม ปรับปรุงการใหบริการตางๆ
ประการที่ 3 แสดงที่ พั ก อาศั ย แก ผูที่ ค าดวาจะมาซื้อ ผู รับ จํานอง ผู เช ารายใหม
คนงานและผูรับจางของผูใหเชา
การเขาไปในสถานที่พักอาศัยนั้นถามิใชกรณี ฉุกเฉินผูใหเชาจะตองแจงแกผูเชาให
ทราบลวงหนาอยางนอย 2 วันและจะตองเขาไปในเวลาที่เหมาะสม หากผูใหเชาตองการเขาไปใน
สถานที่พักอาศัยในกรณีอื่นดังที่ไดกลาวขางตน ผูใหเชาจะเขาไปในสถานที่พักอาศัยไดก็ตอเมื่อไดรับ
คําสั่งจากศาลและเมื่อมีกรณีที่กฎหมายใหอํานาจผูใหเชาที่จะเขาไปได
การคุมครองผูเชาที่พักอาศัยตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะมี
การใหความคุมครองแกผูเชาในดานความปลอดภัยและในดานการทําสัญญาดังกลาวแลว กฎหมาย
ยังใหความคุมครองแกผูใหเชาที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายจากผูเชา
ในการขับไลผูเชาและการงดการให บริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับผูเชา เชนการตัดไมใหมีระบบทํา
ความรอน น้ําประปา เครื่องใชไฟฟา แกส และอุปกรณที่จําเปนอยางอื่น ถาหากมีการกระทําดังกลาว
เกิดขึ้น ผูเชามีสิทธิท่ีจะเรียกคืนซึ่งการครอบครองหรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได และในกรณีเชนนี้
ผูเชาสามารถที่จะเรียกคืนคาเชาที่ไดจายใหแกผูใหเชาไดไมเกิน 3 เดือน หรือจะเรียกคาเสียหายเปน
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สามเทาของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งโดยพิจารณาวาอยางไหนจะมากกวากัน หากมี
การเลิกสัญญาผูใหเชาจะตองคืนเงินมัดจําใหแกผูเชาดวย 95
40

4) หนาที่ของผูเชา
(1) จายคาเชาหรือคาเครื่องอํานวยความสะดวกตามที่ตกลงกัน
(2) ปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถิ่นตางๆ ที่เกี่ยวของ
(3) ดูแลรักษาที่อยูอาศัย ใหมีความสะอาดและสุขอนามัย ที่ดี ดูแลการทิ้งขยะให
เหมาะสม
(4) ตองเสียคาใชจายในกรณีสรางความรําคาญกรณีผูเชาปลอยควันอันกอใหเกิดความ
รําคาญแกเพื่อนบาน
(5) ใชระบบปมน้ํา ไฟฟา หรือระบบทําความรอนใหเหมาะสม
(6) ไมจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหที่อยูอาศัยชํารุดเสียหาย
(7) ตองไมสรางความรําคาญใหกับผูพักอาศัยอื่น
(8) ในกรณีที่ยายออก ผูเชาจะตองจัดเก็บสิ่งตางๆ ใหอยูในสภาพเดิม และซอมแซม
ที่อยูอาศัย เวนแตเปนการชํารุดเนื่องจากการอยูอาศัยตามปกติ
ถ าผู ให เช าขึ้ น ค าเช าจะเป น การกระทําที่ไมช อบดว ยกฎหมาย เพราะจะทํ าใหผูเชาไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําดังกลาว จึงหามมิใหผูใหเชาขึ้นคาเชา งดหรือลดการใหบริการ
ที่จําเปนตางๆ แกผูเชา และการทําการขมขูผูเชา หลังจากที่ผูเชาไดรองเรียนตอหนวยงานของรัฐบาล
หรือฟองผูใหเชาและการที่ผูเชามีการจัดตั้งหรือไดเขาเปนสมาชิกในสมาคมที่มีการรวมกันของผูเชา
หรือที่มีลักษณะคลายกับองคการ หากผูใหเชากระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายในเรื่องนี้ ผูเชายังมีสิทธิ
ที่จะป องกันการกระทํ าของผู ใหเชาที่จะไม ใหผูเชาเชาที่พักอาศัยนั้ นต อไปได โดยการฟองผูใหเชา
ภายใน 1 ป ที่มีการสันนิษฐานวาผูใหเชาจะกระทําการดังกลาว
5) ความสิ้นสุดของสัญญาเชา
(1) สิ้นสุดเมื่อครบระยะเวลาเชา กรณีการเชาที่มีกําหนดระยะเวลาเชาแนนอนตาม
สัญญาเชา เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาเชา สัญญานั้นก็จะสิ้นสุดลงทันที
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(2) สิ้น สุด เพราะการบอกเลิกสัญ ญา ในกรณีของสัญ ญาเชาปตอป (Estate from
year to year or tenancy from year to year) นั้นถาหากวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตองการเลิก
สัญญาเชา ก็สามารถบอกกลาวใหคูสัญญาอีกฝายทราบภายในระยะเวลาพอสมควร ซึ่งหากผูใหเชา
จะใชสิทธิเลิกสัญญาเชากับผูเชาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑไดดังนี้ 96
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ก. สัญญาเชาที่ทํากันเปนรายสัปดาหผูใหเชาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเชาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน
ข. สัญญาเชาที่ทํากัน เปน รายเดือนผูใหเชาจะตองแจงเปน หนังสือใหผูเชาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน
(3) สิ้นสุดเพราะความตายของคูสัญญา
สําหรับสัญญาเชาที่มีกําหนดระยะเวลาเปนป (Estate for years) นี้ คือสัญญาเชา
ที่กําหนดระยะเวลาเปนจํานวนปแนนอน ซึ่งสวนมากมักจะมีระยะเวลาการเชายาวกวาหนึ่งป ถาหาก
ผูเชาตายในระหวางระยะเวลาเชาที่ยังเหลืออยู ทายาทของผูเชายอมรับไปในบรรดาสิทธิและหนาที่
ตามที่ผูเชามีอยูในสัญญาเชา และสัญญาเชาจะเลิกไปโดยอัตโนมัติเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเชา
6) ธุรกิจการแบงพื้นที่ใหเชารายวัน (Home-Sharing Ordinance)
เนื่ อ งจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเป น ประเทศที่ มี ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี และ
ประเทศที่เปนตนกําเนิดของแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน โดยการกําหนดกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจการแบงพื้นที่ใหเชารายวันเปนอํานาจของทองถิ่น ในรายงานการศึกษานี้
จะยกตัวอยางกฎหมายของ City of Santa Monica ซึ่งไดมีการตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับธุรกิจการแบง
พื้นที่ใหเชารายวัน (Home-Sharing Ordinance) ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ซึ่ง
ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายทองถิ่นของเมือง Santa Monica ซึ่งสาระสําคัญดังนี้
(1) พื้ น ที่ ให เช า ได แก พื้ น ที่ ห รือห องที่ ได ถูกสรางหรือออกแบบแยกส วนออกมา
ตางหากจากพื้นที่หรือหองที่ใชเปนที่อยูอาศัย โดยไมวาจะเปนบานพักสําหรับครอบครัวเดี่ยว (singlefamily residence) อพาร ต เมนท (apartment) คอนโดมี เนี ย มเพื่ อ การอยู อ าศั ย (residential
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condominium unit) ทั้งนี้ ไมรวมถึงพื้นที่สวนกลางของคอนโดมีเนียม หองพักในโรงแรมโมเต็ล เคบิ้ล
หรือสิ่งปลูกสรางใดๆที่อยูในความดูแลของเจาสํานักโรงแรม (innkeeper)
(2) แขก หรือผูมาพัก (Guest or Visitor) หมายถึง บุคคลที่เชาพื้นที่หรือหองอันเปน
สวนหนึ่งของบาน อพารตเมนทหรือคอนโดมีเนียม
(3) ผูใหเชา (Host) หมายถึง บุคคลที่ใหเชาพื้นที่
(4) ระยะเวลาเชา การเชามีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 30 วันหรือนอยกวานั้น
(5) ในการโฆษณาใหเชาพื้นที่รายวันไมวาจะทําในสื่อใดๆจะตองระบุถึงคาบริการ
และการบริการที่จัดใหแขกหรือผูมาพักอยางชัดแจง
(6) แขก หรือผูมาพักจะตองเสียภาษีเพื่อการอยูอาศัยตามจํานวนที่กําหนดไว
7) หนาที่ของผูใหเชาหรือใหบริการมีดังนี้
7.1) ผูใหเชาจะตองไมนําเอาสวนหนึ่งสวนใดของบานที่ไมสามารถใชเปนที่อยูอาศัย
ของมนุษย ไดแก โรงรถ หองเพดาน เปนตน
7.2) การใหบริการใหเชาพื้นที่ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะตองไดรับอนุญาตจาก
เมือง Santa Monica รวมทั้งการโฆษณาการใหบริการเชาพื้นที่ดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ของเมือง Santa Monica
7.3) ผูใหเชาจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับทางออกฉุกเฉินแกแขกหรือผูเขาพัก
7.4) บุคคลหรือนิติบุคคลจะสามารถขออนุญาตใหบ ริการใหเชาพื้นที่ไดเพี ยงแห ง
เดียวเทานั้น
3.3.2 ประเทศฝรั่งเศส
เนื่องจากการเชาทรัพยสินไมวาจะเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตองเปนไปตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสไดจัดหมวดหมูของสัญญาเชา (Lease) นี้ใหอยูในหมวดหมู
ของสัญญาแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยระบุไววาสัญญาเชามีทั้งสิ้น 2 ชนิด คือ
ชนิดที่ 1 Lease of Thing
ชนิดที่ 2 Lease of Work
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ซึ่งการเชาทรัพยสิน นั้น คือ สัญ ญาซึ่งคูสัญ ญาฝายหนึ่ง ตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ งไดใช
หรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด และคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ตองใชราคาเพื่อการใชทรัพยสินนั้น การเชาทั้งสองชนิดดังกลาวนั้นสามารถแบงแยกไดเปนการเชา
เฉพาะอย างหลากหลายอย า ง ซึ่ งก็ ร วมถึ งการเช าบ า น หรื อ อสั งหาริ ม ทรั พ ย ที่ เรี ย กว า การเช า
อสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัยดวย โดยสัญญาเชานั้นจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได
ดังนั้น ตามกฎหมายฝรั่งเศสนั้น มีสัญญาที่มีลักษณะเปนการเชาทรัพยอยูเปนสองจําพวก
ใหญ ๆ ได แ ก Rente Fonciere คื อ การเช าอสั งหาริมทรัพ ย ช นิ ดตลอดไปและการเช าทรัพ ย คื อ
Lease ซึ่งอาจแยกพิจารณาความหมายของแตละชนิดเปนลําดับไปไดดังนี้
1) Rente Fonciere คือ สัญญาที่กอใหเกิดการจายคาตอบแทนเปนรายป (Annuity) เพื่ อ
ตอบแทนราคาสําหรับการไดมา (Acquisition) ซึ่งอสังหาริมทรัพย สัญญาชนิดนี้ไมกอเพียงบุคคลสิทธิ
เทานั้น หากแตกอทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยนั้นๆ ดวย โดยสัญญาชนิดนี้เจาของเดิมไมจําตอง
บริหารทรัพยสินนั้นก็สามารถมีรายไดสุทธิที่แนนอนและตลอดไป (Perpetual Income, Net and Safe)
สิทธิตามสัญญาชนิดนี้มีลักษณะเปนอสังหาริมทรัพย (Immovable) ซึ่งอาจนําไปจํานองได
(Could be mortgaged) และไมอาจไถถอนได (Not redeemable)
สัญญาเชา Rente Fonciere ในยุคสมัยใหมไดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยถือวามี
สถานะเป น เพี ย งสิ ท ธิ เรี ย กร อ งธรรมดา (Mere claim, A personal obligation) มิ ใช ท รั พ ยสิ ท ธิ
(Real Right) อีกตอไป
2) Lease คือ สัญญาที่ผูใหเชายินยอมใหทรัพยสิน (Property) ของตนเขาไปอยูในการดูแล
จัดการ (Administration) ของผูซึ่งจะจายคาเชาให ซึ่งเรียกวาผูเชาภายในระยะเวลาอันจํากัด
3) ระยะเวลาการเชา
ในกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนั้นไดกําหนดระยะเวลาการเชาอสังหาริมทรัพยไวเปนเรื่อง
กฎเฉพาะสํ า หรั บ การเช า ที่ อ ยู อ าศัย (มาตรา 1752 ถึงมาตรา 1762) โดยประมวลกฎหมายแพ ง
ฝรั่งเศสในมาตรา 1758 ซึ่งมีใจความวา
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“การเช า อพาร ต เม น ต ที่ ต กแต งเรี ย บร อ ยแล ว เป น รายป ในกรณี ที่ ได ต กลงเช า กั น เป น
ระยะเวลา 1 ป โดยการนั บ เป น รายเดือน ในกรณี ที่ ไดตกลงเชาเป น ระยะเวลา 1 เดื อน โดยการ
นับเปนรายวัน ในกรณีที่ไดตกลงเชาเปนระยะเวลา 1 วัน
ในกรณีที่ไมอาจพึงสันนิษฐานไดวากําหนดระยะเวลาการเชาจะไดทํากันเปนรายป รายเดือน
หรือรายวัน ใหถือวากําหนดเวลาเชาไดทําขึ้นตามธรรมเนียมการเชาสถานที่นั้นๆ”
นอกจากนี้ในกรณี ที่ผูเชาบาน หรือห องเชายังคงครอบครองทรัพยสินที่เชาภายหลังจากที่
สิ้นสุดระยะเวลาการเชา ซึ่งไดทําเปนลายลักษณอักษร โดยผูใหเชามิไดคัดคาน ใหถือวาผูเชาไดเชา
ทรัพยสินนั้นภายใตขอตกลงเดิม โดยมีกําหนดเวลาเชาตามธรรมเนียมการเชาของสถานที่นั้นๆ และผู
เชามิอาจออกหรือถูกขับไลออกจากทรัพยสินที่เชา เวนแตผูเชาจะไดรับการบอกกลาวเลิกสัญญาเชา
ตามปกติธรรมเนียมของการใชทรัพยสินที่เชานั้น
4) หนาที่ของคูสัญญา
(1) หน า ที่ ข องผู ใ ห เ ช า ตามมาตรา 1719 ประมวลกฎหมายแพ ง ฝรั่ ง เศสกล า วว า
ผูใหเชาตอง
ก) สงมอบทรัพยที่เชาแกผูเชาและตองสงมอบที่อยูอาศัยที่ใหเชาในสภาพที่เหมาะสม
ข) ดูแลรักษาทรัพยที่ใหเชา เพื่อจะไดสามารถใหเชาไดตามปกติ
ค) ดูแลความปลอดภัยเพื่อใหผูเชาใชประโยชนไดตามสมควรตลอดระยะเวลาการเชา
ง) รับประกันคุณภาพทรัพยที่ใหเชาตลอดสัญญาเชา
โดยผูใหเชาตองสงมอบทรัพยที่เชาในสภาพที่ซอมแซมดีแลว และตลอดระยะเวลาการเชา
ผู ให เช าต อ งจั ด การซ อมแซมทุ ก อย างบรรดาซึ่ งเป น การจํ าเป น ขึ้น เว น แต ก ารซ อมแซมชนิ ด ซึ่ งมี
กฎหมายหรือจารีตประเพณีวาผูเชาจะพึงตองทําเอง 97
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ผูใหเชาตองรับผิดตอสภาพเสียหาย หรือความชํารุดบกพรองของทรัพยที่เชา แมผูใหเชาจะ
ไม ท ราบถึ ง ความเสี ย หายเหล า นั้ น ในเวลาทํ า สั ญ ญาเช า ถ า เกิ ด มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู เช า
เนื่องมาจากขอบกพรองนั้น ผูใหเชาตองชดใชคาเสียหายใหแกผูเชา 98
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ประมวลกฎหมายแพง มาตรา 1720.

98

ประมวลกฎหมายแพง มาตรา 1721.
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นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ งฝรั่งเศสมาตรา 1756 มีการกําหนดวาผูใหเชาตอง
รับ ผิดชอบในคาใชจายของการทําความสะอาดบ อน้ํา และบ อรับน้ํ าโสโครก เวนแต จะตกลงกันไว
เปนอยางอื่นในสัญญา
ในกรณีของการเชาบาน อพารตเมนต หรือรานคา ผูใหเชาตองจายคาเสียหายใหกับผูเชา
ซึ่งไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย ในกรณีที่มีความเสียหาย โดยมีมูลคาเทากับราคาของสิ่งที่เชา
ในชวงเวลานั้นโดยใหเปนไปตามการใชสถานที่ในชวงที่มีการบอกกลาวเลิกสัญญาไปจนถึงออกจาก
สถานที่เชา
(2) หนาที่ของผูเชา
ผูเชามีหนาที่หลัก 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 ผูเชาตองใชทรัพยที่เชาอยางระมัดระวังรอบคอบ และใชทรัพยนั้นตาม
วัตถุประสงคของการเชา และตามประเพณีนิยมปกติ ถาปราศจากขอกําหนดในสัญญา
ประการที่ 2 ผูเ ชามีห นาที่ตอ งชําระคาเชา ตามกําหนดเวลาที่ต กลงกัน ไว ตาม
ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสไดกําหนดใหผูเชามีหนาที่ซอมแซมหรือบํารุงรักษาตามปกติเวนแตจะมี
การตกลงกันเปนอยางอื่น การซอมแซมหรือบํารุงรักษาดังกลาวนั้น อาจพิจารณาจากการใชทรัพย
อย างปกติ และสิ่งที่ ผู เช าตองรับ ผิ ดชอบในการซอมแซม คือ เตาผิง และส วนประกอบของเตาผิ ง
หิ้งเหนือเตาผิง และหลังเตาผิงที่มีลักษณะเปนชั้นวางของ ผนังที่เปนปูน และที่อื่นๆ ในที่อยูอาศัย
โดยสูงไมเกิน 1 เมตร จากพื้นทางเดินและกระเบื้องที่ปูในหองตางๆ หากมีการแตกหักเพียงเล็กนอย
เวนแต การแตกนั้ นเกิดจากลู กเห็ บ หรืออุบั ติเหตุอื่น ๆ เหตุผิดธรรมชาติ และเหตุสุดวิสั ยที่ผูเชาจะ
ไมตองรับผิด ประตู หนาตาง ฉากกั้นหอง บานพับ สลักประตู กลอนซึ่งเปนทรัพยที่ตองซอมบํารุง
ตามปกติ
ผูเชาไมตองรับผิดชอบในคาซอมแซมที่ปกติเปนหนาที่ของผูเชา ถาความเสียหายนั้นเกิดจาก
การเสื่อมโดยธรรมชาติ หรือโดยเหตุสุดวิสัย และในกรณีการสิ้นสุดของสัญญา เนื่องมาจากความผิด
ของผูเชา ผูเชาตองชําระคาเชาตามชวงระยะเวลาการหาผูเชารายใหม โดยไมนับถึงความเสียหายที่มี
อยูกอนหนานั้น ซึ่งเปนผลมาจากการใชทรัพยที่เชาในทางที่ผิด
(3) ความสิ้นสุดของสัญญาเชา
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ก) สิ้นสุดเมื่อครบกําหนดเวลาเชา สัญญาเชาที่ทําเปนหนังสือ การเชาจะสิ้นสุดลง
โดยผลของกฎหมายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช าที่ กําหนดไว โดยไม จําตองมี การบอกกล าว
ลวงหนา
ข) สิ้นสุดเพราะการบอกเลิกสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 1722
กลาววา ถาในระหวางระยะเวลาของการเชาทรัพยที่เชาถูกทําลายไปทั้งหมดโดยเหตุสุดวิสัย การเชา
จะสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ถาในกรณีที่ทรัพยที่ใหเชาถูกทําลายไปบางสวน ผูเชาจะเรียกใหลด
คาเชาลงตามสวนที่เสียหายก็ได หรือผูเชาจะบอกเลิกสัญญาก็ไดซึ่งไมวาผูเชาจะใชสิทธิอยางใดจะไมมี
สิทธิไดรับคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ค) ความตายของคูสัญญา ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส มีสัญญาเชาอยู 2 ชนิด
คือ สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยชนิดยาวนาน (Rente Fonciere) ซึ่งความตายของผูเชาไมสงผลกระทบ
กระเทือนตอสัญญาเชา และชนิดสัญญาเชาธรรมดา (Lease) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกฎหมายไทย
ในกรณีของสัญ ญาเชาทรัพยช นิด Lease นี้เมื่อผูเ ชาถึงแกความตายลงผลจะเปน เชน ไร
ตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 1742 ไดมีหลักวาสัญญาเชาจะไมสิ้นสุดลงดวยความตาย
ของผู ใหเช า หรือของผูเชา หลักเกณฑ ดังกลาวนี้ ตามกฎหมายฝรั่งเศสนํ ามาใช สําหรับกรณี เชาที่พัก
อาศัยสวนตัว (Personal Habitation) ดวย
(4) กฎหมายควบคุมธุรกิจการใหเชาพื้นที่รายวัน (Loi ALUR)
ในสวนของกฎหมายใหเชาพื้นที่เปนรายวันนั้น ในขณะนี้มีเฉพาะในนครปารีสหรือ
Ville-de-Paris นี้ เป นเมื องหลวงของประเทศและมี สถานะเป นเขตจั งหวั ดพิ เศษ โดยตั้ งอยู ในภาค
(région) ที่ชื่อวา "Ile-de-France" แตเดิมนครปารีสก็มีสถานะเปนเขตพิเศษอยูแลวตั้งแตการออก
กฎหมาย ในป ค.ศ.1884 ในปจจุบันการบริหารปกครองในเขตนครปารีสจะมีสองสถานะพรอมๆ กัน
กลาวคือเปนทั้งเทศบาล (commune) และจังหวัด (département)
ทั้งนี้ ในนครปารีสไดมีการออกเทศบัญญัติใหเจาของอสังหาริมทรัพยที่ตกแตงแลว
สามารถแบงพื้นที่ใหเชาไดในลักษณะธุรกิจใหเชาพื้นที่หรือหองพักในลักษณะรายวันไดไมเกิน 120 วัน
ตอป (โดยมีระยะเวลาไมตอเนื่องกัน) โดยอนุญาตใหเชาไดในพื้นที่มีที่อยูอาศัยเกิน 200,000 แหงที่
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เรียกวา ยาน "Petite Couronne" โดยจะตองนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวมาจดทะเบียน และสามารถ
ใหเชาผานอินเตอรเน็ตได 99
44

3.3.3 ประเทศญี่ปุน
ในประเทศญี่ปุน ธุรกิจในการใหเชาหองพักหรือที่รูจักในนามของ “Minpaku”100 ไดมีการ
ลักลอบเปดดําเนินการมาหลายป และเมื่อเศรษฐกิจแบบแบงปนไดแพรหลายในญี่ปุนก็มีผูเขาสูธุรกิจ
ให เชาห องในระยะสั้น เป น จํ านวนมาก ซึ่งขัดกับ กฎหมายธุรกิจโรงแรมในญี่ ปุน ซึ่งเปน การใหเชา
หองพั กโดยมีคาตอบแทนซึ่งถือวาเป น การเขาขายที่ ตองไดรับ ใบอนุญาตธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ ดี
รัฐ บาลของนายซิ น โซะ อาเบะ เห็ น วาเพื่ อเป น การกระตุน ธุร กิจ ในญี่ ปุ น ให ดี ขึ้น จึงไดมี การเสนอ
กฎหมายใหเชาหองพักในระยะสั้น ที่มีชื่อวา “The Home-Sharing Business Act” ซึ่งรางกฎหมาย
ดังกลาวไดผานสภาไดเอ็ดเรียบรอยแลว มีผลบังคับใชในตนป 2018 เป นตนไป ทั้งนี้ เปนการรองรับ
มหกรรมกีฬาซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในญี่ปุนหลายรายการ 101 ไดแก โอลิมปกฤดูหนาว 2018 เทศกาลกระทอม
46

หิ มะแห งเมื องโยโคะเทะ (Yokote Kamakura Matsuri / Yokote Snow Festival) ซึ่ งจะจั ด ให มี ขึ้ น
ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธที่เมืองโยโคะเทะในจังหวัดอะคิตะ (Yokote City, Akita) เปนตน
โดยกฎหมาย มีสาระสําคัญดังนี้ 102
47

(1) บุคคลที่ทําธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชาจะตองรายงานทรัพยสินที่จะแบงปนใหเชาตอเจาหนาที่
ทองถิ่นในทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู 103
48

99

https://bilingualminds.com/2017/09/29/airbnb-in-france-rules-andregulations/
100 https://www.bangkokbiznews.com สืบคนเมื่อวันที่ 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.
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(2) บุคคลที่ตองหามมิใหทําธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชา ไดแก ผูที่มีประวัติเปนอาชญากรมากอน
มีประวัติการฝาฝนกฎหมาย หรือเปนสมาชิกในองคกรอาชญากรรม เชน แกงคยากูซา เปนตน 104
49

(3) บุคคลที่ทําธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชามีหนาที่จะตองอธิบายหรือบอกกลาวใหผูเขาพักไดทราบ
ถึ งความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งไม ส งเสี ย งดั ง อั น เป น การรบกวนเพื่ อ นบ า น ในกรณี ที่ ผู เข า พั ก เป น ชาว
ตางประเทศก็จะตองมีหนาที่อธิบายใหผูเขาพักดวยภาษาตางประเทศไดเขาใจดวย

50

105

(4) ในกรณี ที่มีการรองเรียนเกี่ย วกับ การสงเสีย งดังจนเปน ที่ห นวกหูรําคาญแกเพื่อนบาน
ผูประกอบการมีหนาที่ตองจัดการการรบกวนดังโดยพลัน

51

106

(5) ผูประกอบการมีหนาที่ตองรายงานเกี่ยวกับการเขาพักของชาวตางประเทศ จํานวนวัน
รวมทั้งขอมูลตางๆที่จําเปนตอเจาหนาที่ทองถิ่น
(6) ผูประกอบการตองไมใหเชาหองพักเกิน 180 วันตอป

52

107

(7) เจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูประกอบการดําเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงกิจการ หาก
ละเมิดคําสั่ง ผูวาราชการาชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักการประกอบธุรกิจไดไมเกิน 1 ป 108
53

(8) ตัวแทนที่จัดใหมีสัญญาใหเชาหองพัก เชน Airbnb เปนตน มีหนาที่ตองจดทะเบียนตอ
องคการทองเที่ยวแหงประเทศญี่ปุน

54

109

นอกจากนี้ จังหวัดโอซากาซึ่งเปน จังหวัดในเขตยุทธศาสตรแหงชาติ (National Strategic
Ward) ที่มีการประกาศใชกฎหมายอนุญาตใหเชาที่พักในระยะสั้น (Short term accommodation)
ที่มีขอบังคับอยางเขมงวด โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 110
(1) จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ทองถิ่นกอนใหเชาอสังหาริมทรัพย
(2) มีขอตกลงการใหเชาที่พักระหวางเจาของหองพักกับผูเขาพัก
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 สืบคนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
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(3) ขนาดของห องพั กตองมีขนาดไมน อยกวา 25 ตารางเมตร ทั้ งนี้ ในแตละหองจะตองมี
หองน้ําที่สามารถล็อกได รวมทั้งมีหองสุขา และหองครัว
(4) ระยะเวลาใหเชาตองไมต่ํากวา 7 วัน 6 คืน
(5) เจาของหองพักมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีสมุดบันทึกผูเขาพัก (a quest book)
ซึ่งจะตองมีรายชื่อผูเขาพัก เลขที่หนังสือเดินทาง รวมทั้งบรรยายลักษณะของผูเขาพัก
(6) เจาหน าที่ ทองถิ่นมีอํานาจที่ จะเขาตรวจหองพั ก หากหองพั กมิไดเปน ไปตามกฎหมาย
ตามที่กําหนดไว เจาของหองพักจะตองถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(7) เมื องที่ ไดรับ อนุ ญาตในจังหวัดโอซาก า ไดแก เมืองโอซากา เมื องซาไก เมืองทากะสุ กิ
เมืองฮิกาชิ-โอซากา เมืองโทโกนากะ และเมืองฮิราคาตะ
ดังนั้น จะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนเปนประเทศเปาหมายหลักของนักทองเที่ยว ดวยเหตุที่มี
นโยบายผ อนปรนเรื่องวีซา ทํ า ให มีนัก ทองเที่ย วจํานวนมากเดิน ทางไปท องเที่ ย วในประเทศญี่ ปุ น
ซึ่งสงผลให ธุรกิจ Airbnb (Air bed & breakfast) ในประเทศญี่ ปุ น เติบ โตอย างรวดเร็วและยังเป น
ประเทศแรกๆ ในเอเชียที่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับและควบคุมการใหบริการธุรกิจ Airbnb
(Air bed & breakfast) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ประการแรก ผูใหเชาถูกจํากัดใหเปดที่พักใหเชาได 180 วันตอป ซึ่งเดิมไมไดกําหนดจํานวน
ที่เปดใหบริการแกผูเชาพัก ขอจํากัดดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของผูใหบริการเชาที่พัก
แตในทางกลับกันก็ถือเปนการสนับสนุนผูประกอบธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องการควบคุม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในแหลงทองเที่ยวที่อาจเกิดปญหาตางๆ จากนักทองเที่ยวซึ่งเปนคนตางถิ่น
เขามาทองเที่ยวและพั กอาศัยในระยะสั้น เชน ปญ หาเรื่องความปลอดภั ยของคนในชุมชน ปญ การ
สงเสียงดังรบกวน ปญหาเรื่องขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และปญหาการจราจร เปนตน
ประการที่สอง ผูใหเชาที่พักจะตองลงทะเบียนกับหนวยงานทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบ
มาตรฐานที่พัก เชน ขนาดของหองพัก ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ผูใหเชาหองพัก
จะต องส งรายงานเกี่ ย วกั บ การเข าพั กให กับ หนว ยงานทองถิ่น ทุ กๆ 2 เดื อน โดยรายงานเกี่ย วกั บ
จํานวนและสัญชาติของผูเขาพัก
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ประการที่สาม ผูเขาพักจะตองเชาหองพักครั้งละไมต่ํากวา 7 วันหรือ 6 คืน จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาประเทศญี่ปุนมีความมุงหมายที่จะใหความคุมครองผูประกอบธุรกิจโรงแรม เนื่องจากหาก
ปล อยให มีการเช าห องได แบบพั กคานคื น เพี ย งคืน เดี ย วจะเป น การสรางการแขงขัน ที่ ไมเปน ธรรม
ตอผูประกอบธุรกิจโรงแรม เพราะการใหบริการหองพักแบบ Airbnb (Air bed & breakfast) มีราคา
คาบริการตอคืนต่ํากวาการใชบริการเขาพักภายในโรงแรม สําหรับในประเด็นนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวา
การใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวไมสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาวเพราะนักทองเที่ยวมักจะไมพัก
อาศัยเพื่อทองเที่ยวในเมืองเดียวติดตอกันเปนเวลานานถึง 7 วัน
สํ า หรั บ ประเทศญี่ ปุ น ที่ มี ก ารออกกฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม การให บ ริ ก ารห อ งพั ก รายวั น
โดยมีเจตนารมณเพื่อใหการใหบริการเชาหองพักรายวันเปนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย โดยสรางหลักเกณฑ
และขอจํากัดตางๆ เพื่อใหความคุมครองทั้งผูใหบริการเชาหองพักแบบรายวันและผูที่ประกอบธุรกิจ
โรงแรม ในขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมดานการลงทุนที่สอดคลองกับความเจริญทางเศรษฐกิจดาน
การทองเที่ยวของประเทศญี่ปุน สวนในประเทศไทยนั้นความเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวที่มีการ
เจริญเติบโตที่สูงเชนกัน ซึ่งสงผลใหการใหบริการหองพักรายวันโดยการใหบริการผาน Airbnb (Air
bed & breakfast) มีการเจริญเติ บโตสูงตามไปดวย แตป จจุบันไมมีการบั งคับ ใชกฎหมายเป นการ
เฉพาะเพื่ อรองรับ ธุ ร กิ จ ให บ ริ การหอ งพั กประเภทดังกลาว ซึ่ งกฎหมายที่ บั งคั บ ในป จ จุบั น ไดแ ก
พระราชบั ญ ญั ติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยังไม ครอบคลุมถึงการให บ ริการเชาที่พั กรายวัน นอกจากนี้
กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กําหนดยกเวน
ใหผูประกอบกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพยชั่วคราวนั้นไมตองมีใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรม หาก
อสังหาริมทรัพยนั้นมีทั้งหมด 4 หอง หรือนอยกวา ซึ่งหมายความวาหากผูใหเชามีหองพักเพียง 4 หอง
หรือนอยกวา 4 หองแลวจะไมอยูภายใตกฎกระทรวงดังกลาว โดยปกติแลวผูที่นําหองพักออกใหเชา
รายวันมักมีหองพักใหเชารายวันเพียง 1-2 หองเทานั้น

บทที่ 4
วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการหองพักรายวัน
ในปจ จุบัน ธุร กิจ ดานการทองเที่ย วถือวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจ ของประเทศ
เปน อยา งมาก โดยเฉพาะอยา งยิ ่ง ธุร กิจ ใหบ ริก ารเชา หอ งพัก ที ่นํ า รายไดเ ขา สู ป ระเทศเปน
ระดับตนๆ หากเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น จนอาจกลาวไดวาเปนธุรกิจที่ชวยสรางงาน สรางรายได
ใหแกประชาชนในประเทศ แตในทางตรงกันขามหากธุรกิจใหบริการเชาที่พักที่ใหบริการแบบเชา
พักรายวัน ไมไดรับ การควบคุม กํากับ ดูแล จากหนว ยงานภาครัฐ อยางจริงจังแลว อาจกอใหเกิด
ปญ หาดา นตา งๆ ตามมา เชน ปญ หาดา นความปลอดภัย ของผูเ ขา พัก ปญ หาดา นการจราจร
ปญหาดานมลพิษ ปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาดานอาชญากรรมและการกอการราย ซึ่งจะสงผล
กระทบตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศไทย
จากการที่ผูวิจัย ไดศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายในการใหความ
คุมครองนักทองเที่ยวที่ใชบริการหองพักรายวันทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศแลว ทําให
สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาและผลกระทบตางๆ อันจะนําไปสูแนวทางการแกไขมาตรการ
ทางกฎหมายใหเกิดความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซึ่งมีประเด็นปญหาที่จะไดวิเคราะห
ดังตอไปนี้
4.1 ปญ หาดา นคํา นิยามศัพ ทคํา วา “โรงแรม” ตามพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไม
สอดคลองกับกิจการใหบริการหองพักรายวัน
เมื ่อ พิจ ารณาถึง มาตรการทางกฎหมายที ่ใ ชค วบคุม ธุร กิจ ที ่พ ัก ของประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดใหความหมายของคําวา “โรงแรม” ไวใหหมายถึง
สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว สําหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน และไดยกเวนสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรมไว 3 ลักษณะ คือ
(1) สถานที่พักของสว นราชการ รัฐวิส าหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐหรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ที่มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแขงขันกัน สถานที่
พัก ประเภทนี้ห ากพบวา มีก ารนํารายไดห รือ กํา ไรมาแบงปน กัน ก็จ ะถือ ไมไดวา เปน โรงแรมตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
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(2) สถานที่พักที่คิดคาบริการเปนรายเดือนขึ้นไป การยกเวนตาม (2) นี้ จะเนน
การคิด คา บริก ารใหเชา ที่พัก โดยหากมีก ารคิด คา บริก ารลัก ษณะเปน รายเดือ น รายป ก็ไมเปน
โรงแรม แตหากคิดคาบริการต่ํากวารายเดือนลงมา เชน รายสัปดาห รายวัน หรือรายชั่วโมง หรือ
คิดคาบริการปนกันทั้งรายเดือนหรือต่ํากวารายเดือนก็จะถือวาเปนโรงแรมตองขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
(3) สถานที ่พัก อื ่น ที ่กํา หนดในกฎกระทรวง กฎหมายใหอํา นาจรัฐ มนตรีที่จ ะ
กําหนดขอยกเวน สถานที่พักประเภทใดบางไมใหเ ปน โรงแรมตามกฎหมาย โดยจะตองออกเปน
กฎกระทรวงเทานั้น
หากพิจารณาถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 4 (3) แหงพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 นั้น ยอมหมายถึง กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบ
ธุร กิจ โรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ ่ง ถูก บัญ ญัต ิขึ ้น เพื ่อ ที ่จ ะยกเวน สถานที ่พ ัก ไมใ หเ ปน โรงแรมตาม
พระราชบัญ ญัติโ รงแรมดัง กลา ว กลา วคือ สถานที่พัก อื่น ใดตามที ่กํา หนดในกฎกระทรวงและ
สถานที ่พ ัก ที ่ไ มเ ปน โรงแรมไดถ ูก บัญ ญัต ิค วามหมายไวใ นกฎกระทรวงกํ า หนดประเภทและ
หลักเกณฑการประกอบธุร กิจ โรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญ ญัติความหมายของสถานที่พักที่ไมเ ปน
โรงแรมวา “ใหสถานที่พักมีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกินสี่หอง
และมีจํานวนผูเขาพักรวมทั้งหมดไมเกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนอันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม
และไดแ จง ใหน ายทะเบีย นทราบตามแบบที่รัฐ มนตรีกําหนดไมเปน โรงแรม” ตามมาตรา 4 (3)
ของบทนิย ามคําวา “โรงแรม” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และเมื่อได
พิจารณาบทนิยามศัพทต ามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลว สามารถอธิบ ายความหมายของสถานที่
พักที่ไมเปนโรงแรมไดดังนี้
1) เปน สถานที่พักที่มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกัน
แลวไมเกินสี่หอง
2) มีจํานวนผูเขาพักรวมกันทั้งหมดแลวไมเกินยี่สิบคน
3) มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ใหบ ริก ารที ่พัก เปน การชั่ว คราวสํา หรับ คนเดิน ทางหรือ
บุคคลอื่นใด
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4) มีการคิดคาตอบแทนจากคนเดินทางหรือผูใชบริการ
5) เปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม
6) ตองแจงการเปดใหบริการใหนายทะเบียนทราบ
ตามที่พระราชบัญญัติโรงแรมแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดบัญญัติขอยกเวนให
ออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ดังกลาว
นั้นทําใหเกิดปญหาวาการประกอบธุรกิจใหบ ริการหองพักรายวันไมไดอยูในความหมายของคําวา
“โรงแรม” และไมมีส ถานะเปน โรงแรมตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547
เพราะลัก ษณะของสถานที่ใหบ ริก ารหองพักเชา รายวัน นั้น มักจะมีลัก ษณะที่ดําเนิน การภายใน
ครอบครัวใชหองพักที่เหลืออยูห รือพื้น ที่วางภายในบานมาดัด แปลงใหเปน หองวางเพื่อใหบ ริการ
เชาพักสําหรับ ทองเที่ย วที่ตองการใชบ ริการ เพื่อเปน การหารายไดเสริมหรือเพื่อเปน การเพิ่มพูน
รายไดครัวเรือนเทานั้น จึงมักมีหองพักใหบริการไมเกิน 4 หอง และมีจํานวนผูเขาพักรวมกันไมเกิน
20 คน ดัง จะเห็น ไดว า การปรับ ใชม าตรา 4 (2) ซึ ่ง เปน เรื่อ งของการกํ า กับ ดูแ ลสถานที ่พัก ที ่มี
วัต ถุป ระสงคเ พื่อใหบ ริการที่พัก โดยคิด คาบริก ารเปน รายเดือ นขึ้น ไปเทานั้น เชน อพารต เมนท
หอพักนักศึกษา เมื่อการใชบริการพักอาศัยดังกลาวมีการคิดคาบริการเปนรายเดือน การบังคับใช
กฎหมายจึงเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะเชาทรัพย
ในปจจุบันนี้พบวาผูประกอบการที่เปนประชาชนทั่วไป และผูประกอบการที่เปน
นายทุน ไดอาศัยชองวางทางกฎหมายในมาตรา 4 (3) เปด ธุร กิจ ใหบ ริการเชาหองพักรายวัน โดย
แสวงหาประโยชนจ ากนัก ทอ งเที ่ย วผู ใ ชบ ริก าร และหลีก เลี ่ย งไมจ ดทะเบีย นตอ นายทะเบีย น
ประกอบกับหองพักรายวันไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เมื่อหองพัก
รายวัน ไมอ ยูใ นความหมายของคํา วา โรงแรมและไมมีส ถานะเปน โรงแรมตามพระราชบัญ ญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 จึงทําใหธุร กิจ ใหบ ริการหองพักรายวัน ไมอยูภ ายใตการควบคุม กํากับ ดูแล
ตามพระราชบัญ ญัติดังกลาว ผูป ระกอบกิจ การใหบ ริการหอ งพัก รายวัน ไมส ามารถขออนุญ าต
ประกอบธุร กิจ ไดตามที่บัญ ญัติไวในมาตรา 15 ดว ยเหตุเพราะคํานิย ามศัพทคําวา “โรงแรม” ที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไมคลอบคลุมถึงหองพักรายวัน ทําใหนักทองเที่ยว
ผูใชบ ริการหองพักรายวันไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายและไมไดรับสิทธิตางๆ อันเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน อันไดแก
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1) สิทธิที่จ ะไดรับ ขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพีย งพอกับ
สินคาหรือบริการ (Right to be informed)
2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ (Right to choose)
3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ (Right to safety)
4) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา (Right to fair contract)
5) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (Right to be heard)
อันควรไดรับเมื่อใชบริการโดยเสียคาตอบแทน เมื่อนักทองเที่ยวผูใชบริการหองพักรายวันดังกลาว
โดยการเสนอชักชวนจากผูป ระกอบการ และนักทองเที่ย วไดจายคาตอบแทนจากการใชบ ริการ
จึง ถือ วา นัก ทอ งเที ่ย วอยู ใ นฐานะผู บ ริโ ภคตามความหมายที ่บ ัญ ญัต ิไ วใ นมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 “ผูบริโภค” หมายความถึง ผูซื้อหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจและหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ
เพื่อ ใหซื้อสิน คาหรือ รับ บริการดว ย เมื่อนักทองเที่ย วอยูในฐานะผูบ ริโ ภคตามกฎหมายแลว ยอ ม
ไดรับ สิท ธิต ามที ่ก ฎหมายใหก ารรับ รองไว 5 ประการ ดัง กลา วขา งตน หากไมมีม าตรการทาง
กฎหมายที่ค วบคุม ธุร กิจ ใหบ ริการหองพัก รายวัน จะสงผลใหนัก ทองเที่ย วไมไดรับ ความคุมครอง
ตามกฎหมาย
โดยปกติแลวนักทองเที่ยวจะคนหาขอมูลหองพักผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ
ผานแอพพลิเคชั่น (Applications) บนโทรศัพทเคลื่อนที่ การตัดสิน ใจเลือกใชบริการหองพักของ
นักทองเที่ยวจะตัดสินใจเลือกใชบริการโดยพิจารณาจากการโฆษณาหองพักของผูประกอบการที่มี
การโฆษณาโดยการใชร ูป ภาพหอ งพัก ที ่ส วยงาม สะอาด มีส ภาพแวดลอ มที ่ด ิน พรรณาดว ย
ขอความที่ใหนักทองเที่ยวหลงเชื่อวาหองพักนั้นมีความสวยงาน สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก
ใกลแหลงชุมชน ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกใชบริการ มีการโอนเงินเพื่อเปนคามัดจําหรือคา
เชาหองพักลวงหนา ซึ่งในสภาพความเปนจริงแลวหองพักมีสภาพเกาทรุดโทรม อยูในซอยเปลี่ยว
หา งไกลจากแหลง ชุม ชน หอ งพัก ไมมีค วามสะอาด และไมป ลอดภัย ซึ ่ง ไมต รงกับ ภาพและคํ า
พรรณนาที ่ไดโ ฆษณาไว โดยที่ไ มมีห นว ยงานภาครัฐ หรือ เจา หนา ที ่ทํา หนา ที ่ในการตรวจสอบ
ควบคุม และกํ า กับ ดูแ ล ทํ า ใหน ัก ทอ งเที ่ย วผู ใ ชบ ริก ารถูก หลอกลวง ถูก เอารัด เอาเปรีย บจาก
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ผูป ระกอบการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ย วของประเทศไทยในระยะยาวได
รวมทั้งภาพลักษณของนักทองเที่ยวที่มีตอประเทศไทยในภาพรวมดวย
สํา หรับ ประเทศสหรัฐ อเมริกามีก ารออกหลัก เกณฑเกี่ย วกับ การเชา ที่พัก อาศัย
เพื่อใหเ กิด ความเปน ธรรมทั้งตอผูป ระกอบการและผูเชาพักไวอยางครอบคลุม มีขอบเขตการใช
บังคับเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูใหเชาและผูเชา โดยกําหนดนิยามคําวา “สถานที่พักอาศัย”
หมายถึง หนวยที่พักอาศัย ไดแก สิ่งกอสรางหรือลักษณะใดของสิ่งกอสรางที่ใชเปนบานที่พักอาศัย
หรือ ที ่ห ลับ นอนของบุค คลคนเดีย วหรือ มากกวาสองคนขึ้น ไปรวมอยูในครอบครัว และรวมทั ้ง
โครงสรา งที ่อ ยู บ ริเ วณสถานที ่ด ัง กลา วที ่ส รา งขึ ้น เพื ่อ ความสะดวกในการใชท รัพ ยส ิน นั ้น ดว ย
นอกจากนี้ยังออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจการแบงพื้น ที่ใหเชารายวัน ซึ่งมีการกําหนด
คํา นิย ามศัพ ทคํา วา “พื ้น ที่ใหเ ชา ” หมายถึง พื้น ที่ห รือ หอ งที่ไดถูก สรางหรือ ออกแบบแยกสว น
ออกมาตางหากจากพื้น ที่ห รือหองที่ใชเปน ที่อ ยูอ าศัย โดยไมวาจะเปน บานพักสําหรับ ครอบครัว
เดี่ย ว (Single-Family Residence) อพารต มนท (Apartment) คอนโดมิเนีย มเพื่อการอยูอาศัย
(Residential Condominium Unit) ทั้งนี้ไมรวมถึงพื้น ที่สวนกลางของคอนโดมิเนียม หองพักใน
โรงแรม โมเต็ล หรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่อยูในความดูแลของเจาสํานักโรงแรม
ผู ว ิจ ัย เห็น วา ปญ หาในเรื ่อ งการปรับ ใชก ฎหมายเพื ่อ ใหค วามคุ ม ครองแก
ผูใชบริการหองพักรายวันเนื่องจากคํานิยามศัพทคําวา “โรงแรม” ไมครอบคลุมถึงธุรกิจใหบริการ
หองพักรายวันทําใหผูประกอบธุรกิจ ไมสามารถขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการได หองพักรายวัน
จึงไมอยูภายใตบังคับ ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อีกทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจ มี
ความแตกตางกัน เพราะผูประกอบการหองพักรายวันมักจะเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ตองการ
หารายไดเ สริม โดยใชห อ งวา งหรือ พื ้น ที ่วา งภายในบา นดัด แปลงใหเ ปน หอ งพัก เพื ่อ ใหบ ริก าร
แกนักทองเที่ยวเชาพักรายวัน มีฐานะทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนไมสูงมากนัก มีจาํ นวน
หองใหเชาพักไมเกิน 4 หอง ดังนั้น จึงเห็นสมควรกําหนดคํานิยามศัพทของหองพักรายวันเพื่อให
เกิดความชัดเจนโดยกําหนดให “สถานที่พักรายวัน” หมายถึง สถานที่พักนอกจากที่ไดจดทะเบียน
ตามพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547 มีจํานวนหองพักในอาคารเดีย วกัน หรือหลายอาคารซึ่ง
จัด ตั ้ง ขึ ้น เพื ่อ ใหบ ริก ารที ่พ ัก ชั ่ว คราวเปน รายวัน สํ า หรับ นัก ทอ งเที ่ย วหรือ คนเดิน ทาง โดยมี
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คา ตอบแทนอัน มีล ัก ษณะเปน การประกอบกิจ การหารายได ซึ ่ง ตอ งลงทะเบีย นตอ หนว ยงาน
ทองถิ่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหธุรกิจหองพักรายวันสามารถ
ยื่น คําขออนุญาตประกอบกิจการและอยูภายใตบังคับของกฎหมาย มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการ
ควบคุม กํ า กับ ดูแ ล ทั ้ง ในดา นมาตรฐานการใหบ ริก าร ดา นความปลอดภัย เปน ตน เพื ่อ ให
นักทองเที่ยวหรือผูเขาพักไดรับความคุมครองจากการใชบริการ
4.2 ปญหามาตรการดานการกํากับธุรกิจหองพักรายวัน
ในปจ จุบัน การประกอบธุร กิจใหบ ริการที่พักมีมากมายหลายรูป แบบและมีแนวโนมที่จ ะ
ขยายตัว มากขึ้น เพื่อรองรับ การเจริญ เติบ โตทางภาคธุรกิจ การทองเที่ย ว โดยมีชื่อเรีย กประเภท
หองพักที่ห ลากหลาย เชน โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส อพารทเมนท โมเต็ล หอพัก แคมป เปนตน
นอกจากนี้ยังมีหองพักทางของทางราชการที่เปดใหบริการโดยใหประชาชนทั่วไปสามารถเชาพักอาศัย
ได เชน หองพักของมหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทรเกษม หองพักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงทําใหเกิดความสับ สนขึ้น วากิจการที่พักประเภทใดบางที่เปน โรงแรมตามกฎหมายและหองพัก
ประเภทใดที่ไมเปน โรงแรมตามกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เปน กฎหมาย
ที่ว างหลักเกณฑแ ละระเบีย บเกี่ย วกับ การจัด ตั้ง การขออนุญ าต การเปด ดําเนิน การ การเขาพัก
เพื่อเปน การสงเสริม และยกมาตรฐานการประกอบธุร กิจ และกําหนดหลักเกณฑในการประกอบ
ธุรกิจ ใหเหมาะสมกับ สภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแตละประเภท โดยการประกอบธุรกิจ
ใหบริการหองพักรายวันไมไดมีการดําเนินการจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ ทําใหเกิดปญหาขึ้น
สําหรับหองพักรายวัน คือ ปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในดานตางๆ เชน การใหบริการ ความสะดวก
สิ ่ง อํ า นวยความสะดวกขั ้น พื ้น ฐาน ความปลอดภัย แกน ัก ทอ งเที ่ย วหรือ ผู เ ขา พัก เพราะไมมี
หลักเกณฑทางกฎหมายกําหนดมาตรฐานใหผูประกอบกิจการทุกรายตองปฏิบัติตาม โดยลักษณะ
ทั่วไปของการประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวันนั้นเปนการเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวหรือ
ประชาชนทั ่ว ไปที ่ต อ งการใชบ ริก าร มีล ัก ษณะเปน สถานที ่ส าธารณะซึ่ง นัก ทอ งเที ่ย วหรือ ผู ที่
ตอ งการใชบ ริก ารมีสิท ธิที่จ ะเขาพัก หรือ ไดรับ บริก ารซึ่งเปน เรื่อ งเกี่ย วกับ สาธารณะ หนว ยงาน
ภาครัฐ จึง มีห นา ที ่จ ะตอ งเขา ไปกํา กับ ดูแ ลใหกิจ การใหมีค วามรับ ผิด ชอบตอ ผูใ ชบ ริก าร ความ
รับผิดชอบดังกลาวนั้น คือ ความรับผิดชอบในการจัดหาบริการที่ดีที่สุด มีความปลอดภัยที่สุดใหแก
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ผูใชบริการ โดยหลักทั่วไปแลวกลไลที่รัฐใชในการควบคุมกํากับดูแลใหบานเมืองมีความสงบสุข คือ
การออกกฎหมายเพื่อกําหนดหนาที่และมาตรฐานที่จะตองปฏิบัติในการดําเนินกิจ การ เชน การ
ออกประกาศ การออกกฎกระทรวง หรือหลักเกณฑใหกิจ การโรงแรมตองมีใบอนุญาตประการที่
ออกใหโดยหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อใหรัฐสามารถที่จะเขามากํากับ ดูแลตรวจสอบมาตรฐานใน
การประกอบการ เพื่อใหการประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันมีมาตรฐานเชนเดียวกัน
เมื่อหองพักรายวันไมไดอยูภายใตคําจํากัดความของคําวา “โรงแรม” และไมมีสถานะเปน
โรงแรมตามคํานิยามแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 จึงทําใหการเปดใหบริการ
หองพักรายวัน ไมอยูภ ายใตการกํากับ ดูแลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ซึ่งมีผ ลทําใหไมมี
มาตรการทางกฎหมายสําหรับ ควบคุม กํากับดูแล ธุรกิจใหบริการหองพักรายวัน เมื่อพิจารณาถึง
มาตรการทางกฎหมายดา นการกํ า กับ ดูแ ลธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน พบวา มีป ญ หาทาง
กฎหมายดังจะกลาวตอไปนี้
4.2.1 ปญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหบริการหองพักรายวัน
ธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก ถือ วา เปน ธุร กิจ ที ่ม ีค วามสํ า คัญ ตอ อุต สาหกรรมการ
ทอ งเที ่ย วของประเทศ และเปน ธุร กิจ ที ่เ จริญ เติบ โตอยา งรวดเร็ว ซึ่ง กลไกทางกฎหมายในการ
ควบคุม การประกอบธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน จึง เปน เรื่อ งจํา เปน และตอ งใหค วามสํ า คัญ
เพราะหากไมมีกลไกทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจ การใหบริการเชาหองพักรายวัน
แลว ผูป ระกอบธุร กิจ จะดําเนิน การทางธุร กิจ ไดโ ดยอิส ระ หวังเพีย งผลกําไร ผลประกอบการที่
คุมคากับ การลงทุน เทานั้น โดยไมคํานึงถึงสิทธิตางๆ ของนักทองเที่ย วหรือผูเขาพัก อัน เปน สิท ธิ
ขั้นพื้นฐานที่นักทองเที่ยวควรไดรับจากการใชบริการ
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจการใหบริการหองพักรายวันถือเปน
กลไกทางกฎหมายที่สําคัญมากอยางหนึ่ง ที่จะสามารถทําใหรัฐสามารถควบคุม กํากับ ดูแลธุรกิจ
ใหบ ริก ารหองพัก รายวัน ทั้งในเรื่อ งการพิจ ารณาใบอนุญ าตใหป ระกอบกิจ การ และการกํา หนด
บทลงโทษ กรณีก ระทําการอัน เปน การฝาฝน ตอกฎหมายหรือ ละเมิดสิท ธิของนักทอ งเที่ย วหรือ
ผูเขาพัก ซึ่งในปจจุบันพบวากฎหมายที่บังคับใชเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการหองพักนั้น มีเพียง
การประกอบธุร กิจโรงแรมเทานั้นที่อยูภ ายใตการบังคับ ใชเรื่องใบอนุญาตประกอบธุร กิจโรงแรม
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ตามพระราชบัญ ญัต ิโ รงแรม พ.ศ. 2547 สว นธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ยัง ไมมีก ลไกทาง
กฎหมายเรื่องใบอนุญาตในการควบคุม กํากับ ดูแล เมื่อขาดกลไกในเรื่องของใบอนุญาต สงผลให
นายทะเบีย นไมม ีอํ า นาจหนา ที ่ใ นการควบคุม กํ า กับ ดูแ ล เชน ดา นความปลอดภัย ดา นการ
ใหบริการ ดานสุขอนามัยของผูเขาพัก เปนตน รวมทั้งนายทะเบียนไมอาจควบคุมเรื่องความมั่นคง
และแข็งแรงของอาคารตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ผูประกอบการซึ่งไมได
รับ อนุญ าตใหป ระกอบกิจ การอาจมีก ารตอ เติม ดัด แปลง เพิ ่ม จํ า นวนหอ งพัก เพื ่อ แสวงหา
ประโยชนโดยไมคํานึงถึงผลกระทบของโครงสรางอาคารที่พัก ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายจาก
อุบ ัติภ ัย ตา งๆ เชน การทรุด ตัว ของโครงสรา งอาคาร รวมทั้ง ความเสีย หายอัน เกิด จากอัค คีภ ัย
ซึ่งนายทะเบีย นไมมีอํานาจในการเขา ไปตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแ ล หรือ ลงโทษผูป ระกอบ
กิจการไดเพราะเหตุที่ธุรกิจดังกลาวไมอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
มาตรา 22 และมาตรา 28
สวนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนดใหผูใหเชาหรือผูใหบริการ
ซึ่งเปนบุคคลหรือนิติบุคคลจะตองไดรับอนุญาตการใหบริการ รวมทั้งการโฆษณาการใหบริการเชา
พื้น ที่จ ะตอ งเปน ไปตามขอกําหนดของเมืองแตล ะเมือง เนื่องจากสหรัฐ อเมริก ามีร ะบบกฎหมาย
สหพัน ธรัฐ ซึ่งแตล ะมลรัฐ จะมีอํานาจนิติบัญ ญัติตรากฎหมายหรือออกขอบังคับ ไดเปน การเฉพาะ
เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลอ งกับ บริบ ทในแตล ะมลรัฐ และในประเทศญี ่ปุน มีก ารออก
กฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจ แบงพื้นที่ใหเชา โดยกําหนดใหบุคคลที่ทําธุรกิจ แบงพื้นที่ใหเชาจะตอง
รายงานทรัพยสินที่จะแบงปนใหเชาตอเจาหนาที่ทองถิ่นในทองถิ่นที่ทรัพยนั้นตั้งอยู
ดัง นั ้น จะเห็น ไดว า หลัก เกณฑใ นเรื ่อ งใบอนุญ าตประกอบธุร กิจ โรงแรมนั ้น
ไมส ามารถนํ ามาบัง คับ ใชกับ ธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ได ถึง แมจ ะมีลัก ษณะการประกอบ
กิจ การที่คลายคลึงกัน แตก็มีความแตกตางกัน ทั้งในลักษณะของหองพัก จํานวนหองพัก รวมทั้ง
รูป แบบการใหบ ริก าร จึง ทํ า ใหข าดกลไกดา นกฎหมายเรื่อ งใบอนุญ าตในการควบคุม กํ า กับ
ดูแ ล สง ผลใหน ายทะเบีย นตามพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547 ไมมีอํา นาจควบคุม กํา กับ
ดูแ ล รวมทั ้ง ไมม ีอํ า นาจในการตรวจสอบความมั ่น คงแข็ง แรงของอาคารหรือ ที ่พ ัก อาศัย
โดยผูป ระกอบการมุงแสวงหาผลกําไรโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่นัก ทองเที่ย วหรือผูเขาพักอาจ
ไดรับอันตรายจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ไมมีความมั่นคงและแข็งแรง

82

4.2.2 ปญ หาเรื ่อ งผู จ ัด การโรงแรมตามพระราชบัญ ญัต ิโ รงแรม พ.ศ. 2547 ไม
สอดคลองกับผูจัดการหองพักรายวัน
สําหรับ ในเรื่อ งผูจัด การโรงแรมพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนด
คุณสมบัติและหนาที่ของผูจัดการโรงแรมไวในมาตรา 30 และมาตรา 38 โดยแยกพิจารณาไดดังนี้
1) คุณ สมบัต ิข องผูจัด การหอ งพัก รายวัน ที่ไ มส อดคลอ งกับ พระราชบัญ ญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ.2547 กํา หนดใหผูป ระกอบธุร กิจ โรงแรมแตง ตั ้ง
ผูจัด การโรงแรมที่มีคุณ สมบัติแ ละไมมีลัก ษณะตองหามตามบทบัญ ญัติแ หงมาตรา 33 และใหผู
ประกอบธุร กิจ โรงแรมแจงใหน ายทะเบีย นทราบตามแบบที่รัฐ มนตรีกําหนด โดยที่น ายทะเบีย น
จะตองออกใบแจงตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง และ
ใหผูจัดการเริ่มตนทําหนาที่ผูจัดการไดตั้งแตวันรับแจง
หากผูจัดการที่ไดรับแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมและไดรับแจงเปนผูจัดการ
จากนายทะเบียนแลวไมสามารถทําหนาที่ไดหรือพนจากตําแหนงจะตองแตงตั้งผูแทนตามเงื่อนไข
ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผูจัด การที่ไดรับ แตงตั้ง ไมส ามารถปฏิบัติห นา ที่ไดเ กิน 7 วัน ใหผู
ประกอบธุร กิจ โรงแรมหรือ บุค คลซึ่ง มีคุณ สมบัต ิแ ละไมมีคุณ ลัก ษณะตอ งหา มตามกฎหมายที ่ผู
ประกอบธุร กิจ โรงแรมหรือผูจัด การมอบหมายเปน ผูจัด การแทนไดไมเกิน 90 วัน และใหผูที่ได
มอบหมายเปน ผูจัด การแทนแจงเปนหนังสือใหน ายทะเบีย นทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่เขา
ดําเนินการแทน
(2) ในกรณีที่ผูจัด การพน จากตําแหนงหนาที่ ใหผูป ระกอบธุร กิจ โรงแรมแตงตั้ง
บุคคลหนึ่งเปนผูจัดการแทน และใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งแจงตอนายทะเบียน โดยมีขอยกเวน
หากผูนั้น ไดเคยแจงการเปน ผูจัด การโรงแรมไวแลว ในกรณีที่ไมอาจตั้งผูจัด การไดภ ายใน 7 วัน
นับแตวันที่ผูจัดการพนจากตําแหนงใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูจัดการ
แทนไดไมเกิน 90 วัน โดยจะตองแจงใหนายทะเบียนทราบดวย
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โดยพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 30 กําหนดใหผูป ระกอบธุรกิจ
โรงแรมตอ งจัด ใหมีผูจัด การโรงแรมคนหนึ ่งซึ่ง อาจเปน คนเดีย วกับ ผูป ระกอบธุร กิจ หรือ ไมก็ไ ด
ผูจัดการโรงแรมนับ วาเปนองคป ระกอบสําคัญที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการงานภายในโรงแรม
ใหเปนเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่นในการประกอบการ หากโรงแรมใดไมมีผูจัดการ
โรงแรมแลว ยอ มจะทํา ใหข าดผูทํา หนา ที่ร ะมัด ระวังสอดสอ งความผิด ปกติภ ายในโรงแรม ขาด
ผู จ ัด การระบบรัก ษาความปลอภัย หรือ ผู ช ว ยอํ า นวยความสะดวกใหแ กน ัก ทอ งเที ่ย ว เมื ่อ
นักทองเที่ยวหรือผูเขาพักตองการความชวยเหลือ หรือกรณีเกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นในโรงแรม โดย
คุณสมบัติของผูจัดการโรงแรมนั้นไดถูกกําหนดไวใน มาตรา 33 กลาวคือ
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(2) เปนผูไดรับ วุฒิบัตรหรือมีป ระสบการณตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หรือ มีห นัง สือ รับ รองวา ไดผ า นการฝก อบรมวิช าการบริห ารจัด การโรงแรมตามหลัก สูต รที่
คณะกรรมการรับรอง
(3) ไมเ ปน โรคพิษ สุร าเรื ้อ รัง ติด ยาเสพติด ใหโ ทษ หรือ เปน โรคติด ตอ ที่
คณะกรรมการกําหนด
(4) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไมเ คยตอ งคํ า พิพ ากษาถึง ที ่ส ุด วา เปน ผู ก ระทํ า ความผิด เกี ่ย วกับ เพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ย วกับ ยาเสพติด ความผิด ตามกฎหมายวาดว ย
การปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
7) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับ แจงเปน ผูจัด การ หรือ เคยถูกเพิกถอนใบรับ แจงเปน
ผูจัดการโดยเหตุอื่นซึ่งมิใชเหตุตาม (6) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป
สํ า หรับ เกณฑใ นเรื ่อ งอายุข องผู จ ัด การโรงแรมตามมาตรา 33 (1) นั ้น เปน
หลักเกณฑที่กําหนดไวเชน เดีย วกับ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยที่ใชกําหนดบุคคลที่บ รรลุ
นิติภ าวะไวดว ย ดัง จะเห็น ไดวา ผูจ ัด การโรงแรมเปน ผู ที่มีห นา ที ่ดํ า เนิน งานดา นตา งๆ ทั ้ง หมด
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ภายในโรงแรม สมควรที่จะตองมีประสบการณและวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้น
ใชเหตุผลในการแกไขปญหา คลี่คลายเหตุการณตางๆ ได ซึ่งการกําหนดใหมีวุฒิบัตรหรือหนังสือ
รับรองผานการฝกอบรมการบริหารจัดการโรงแรมเพราะกฎหมายตองการใหผูทําหนาที่ผูจัดการ
โรงแรมมีความรูความสามารถเขาใจในการบริห ารงาน การแกไขปญหาหรือสถานการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นอยางเปนระบบ ใหสถานการณกลับมาเรียบรอยเขาสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได
กําหนดลักษณะไมตองหามของผูจัดการโรงแรมไวดวย คือ ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด
หรือเปนโรคติดตอที่คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมกําหนดไว ไมเปนบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ ไมเคยตอง
คําพิพากษาถึงที่สุด ใหเปน ผูกระทําความผิด เกี่ย วกับ เพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
เกี่ย วกับ ยาเสพติด ใหโทษ ความผิด ตามกฎหมายวาดว ยมาตรการในการปองกัน และปราบปราม
การคาหญิงและเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการคาประเวณี
ซึ ่ง เปน การบัญ ญัต ิเ พื ่อ ชว ยในเรื ่อ งการคัด เลือ กผู จ ัด การโรงแรมใหม ีค วามรู ค วามสามารถที่
เหมาะสมกับธุรกิจใหบริการ
โดยที่มาตรา 33 (2) แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมีการ
ฝกอบรมวิชาการบริห ารจัด การโรงแรมแกผูจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการสงเสริม
และกํา กับ ธุร กิจ โรงแรมรับ รอง เปน หลัก สูต รการฝก อบรมวิช าการบริห ารจัด การโรงแรม เปน
ระยะเวลา 60 ชั่ว โมง ตามหัวขอและขอบขายวิช าตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมและกํากับ
ธุรกิจโรงแรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการรับรองหลักสูตรการฝกอบรมการบริหารจัดการโรงแรม
อันประกอบไปดวยความรูเบื้องตนในการบริหารโรงแรม มาตรฐานโรงแรมไทย การบริหารจัดการ
ภาวะวิก ฤตและการบริห ารความเสี่ย ง กฎหมายที่เกี่ย วขอ งกับ ธุร กิจ โรงแรม การบริห ารความ
ปลอดภัย และการจัด การสิ่ง แวดลอ ม จะเห็น ไดวากฎหมายใหค วามสํา คัญ กับ ตําแหนงผูจัด การ
ในเรื่องของคุณวุฒิอยางมากเพราะถือวาเปนผูที่ทําหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการ จึงจําเปนตอง
มีความรู ความสามารถดานการบริห ารโรงแรมจะตองผานการฝกอบรมวิช าการบริห ารโรงแรม
ตองมีป ระสบการณและผานการอบรมตามมาตรา 33 (2) หากผูจัด การโรงแรมมีคุณสมบัติตามที่
ไดบัญญัติไวดังกลาวแลวยอมจะทําใหผูใชบริการหรือผูเขาพักไดรับการบริการที่ดีและไดรับ ความ
คุมครองตามกฎหมาย
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ดัง นั ้น เมื ่อ ธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ไมเ ปน โรงแรมตามพระราชบัญ ญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 จึงไมอยูในบังคับของมาตรา 30 และมาตรา 33 มีผลทําใหไมมีมาตรการทาง
กฎหมายที่จะกําหนดเรื่องผูจัดการเพื่อปฏิบัติห นาที่ตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ย วผูใชบ ริการหองพัก
รายวัน ไดรับความสะดวก ความปลอดภัยในการใชบริการ มาบังคับ ใชกับธุรกิจใหบริการหองเชา
พักรายวัน ซึ่งจากการศึกษาพบวาธุรกิจ ใหบริการหองพักรายวัน มักเปน ธุร กิจ ขนาดเล็กที่เจาของ
อสังหาริมทรัพยตองการใชประโยชนจากพื้นที่วางหรือหองวางภายในบานหรืออาคารพาณิชยของ
ตนเองออกแสวงหาผลประโยชนห รือรายได เปดดําเนินการโดยบุคคลใดก็ได ซึ่งอาจเปน เจาของ
บา นที ่ไ มม ีค วามรู ค วามสามารถในการบริห ารจัด การ ไมไ ดผ า นการอบรมตามหลัก สูต รที่
คณะกรรมการสง เสริม และกํา กับ ธุร กิจ รองรับ ไว ทํ าใหไมมีค วามรูค วามเขา ใจ ไมมีก ารบริห าร
จัด การมาตรฐานดา นตางๆ ภายในหอ งพัก อยางเปน ระบบ เมื่อ ผูจัด การไมมีค วามรูในการดูแ ล
นักทองเที่ย วผูใชบ ริการหองพักรายวัน ไมมีป ระสบการณเพีย งพอในการตรวจตราความผิดปกติ
ทาทีห รือวิธีการของมิฉาชีพที่อาจแฝงตัว มาในลักษณะของนักทองเที่ย ว อาจเปน เหตุใหเกิด การ
กระทํา อัน ผิด กฎหมาย หรือ กอ อาชญากรรมขึ้น ได เชน การลัก ทรัพ ยสิน ของนัก ทอ งเที่ย ว การ
ขมขืนกระทําชําเรา การเสพยาเสพติดใหโทษ เปนตน นอกจากนี้ผูจัดการที่ขาดประสบการณจะไม
มีทัก ษะในการแกไขปญ หาที่อาจเกิด ขึ้น ไดอยางทัน ทว งที เชน ปญ หาการทะเลาะวิว าท ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยวคนอื่นได
2. หนา ที ่ข องผู จ ัด การหอ งพัก รายวัน ที ่ไ มส อดคลอ งกับ หนา ที ่ข องผู จ ัด การ
โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญ ญัต ิโ รงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 38 กํ า หนดใหผู จ ัด การโรงแรม
มีหนาที่ ดังนี้
(1) ดูแลไมใหบุคคลใดหลบซอนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อวา
จะกอความไมสงบขึ้นในบานเมือง หรือจะมีการกระทําความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม
(2) แจง ใหพ นัก งานฝา ยปกครองหรือ เจา หนา ที ่ตํ า รวจทอ งที ่ท ราบโดยทัน ที
ในกรณีที่มีเ หตุอัน ควรสงสัย วาอาจมีห รือ ไดมีก ารหลบซอ นหรือ มั่ว สุม หรือ การกระทํ าความผิด
อาญาขึ้นในโรงแรมตาม (1)
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บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดถูกบัญญัติขึ้นเพื่อชว ยในการปองกัน อัน ตราย
มิใหเ กิด ขึ้น ภายในโรงแรม ซึ่งเปน บทบัญ ญัติที่ดีมีค วามเหมาะสม และมีป ระโยชนอยางมากตอ
ผูใชบ ริก ารและผูเขาพัก ภายในโรงแรม ที่กําหนดหนาที่ของผูจัด การโรงแรมใหมีห นาที่ดูแลและ
ระมัดระวังมิใหเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นภายในโรงแรม ซึ่งผูจัดการจะทราบขอมูลของนักทองเที่ยว
ผูใชบริการจากบัตรทะเบียนผูเขาพัก ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลหรือประวัติสวนตัวของนักทองเที่ย ว
รวมทั ้ง ทา ทีพ ฤติก รรมการแสดงออกหรือ พฤติก รรมที ่มีล ัก ษณะผิด ปกติเ พื ่อ จะแจง เตือ นหรือ
ปองกันเหตุรายไมใหเกิดขึ้นภายในโรงแรม
สํา หรับ ในประเทศสหรัฐ อเมริก าไมไดกํา หนดใหตอ งมีผูจ ัด การธุร กิจ แบง พื ้น ที่
ใหเชารายวัน แตไดกําหนดหนาที่ของผูใหเชาใหมีหนาที่ดังนี้
(1) ตองดูแลโครงสรางหลักของอาคารที่อยูอาศัย เชน หลังคา พื้นบาน และปลองไฟ
ใหอยูในสภาพดี
(2) ตองดูแลรักษาที่อยูอาศัยใหอยูในสภาพที่เหมาะสมแกภูมิอากาศ
(3) ตองจัดใหมีระบบล็อคประตูและกุญแจที่เพียงพอ
(4) ตองจัด ให มีเครื่องอํานวยความสะอาดพื้น ฐาน เช น เครื่องใชไฟฟา เครื่องทํ า
ความรอน และน้ําเย็นตามที่จําเปน

(5) ตองจัดใหมีถังขยะ และสถานที่เก็บขยะไปทิ้งที่มิดชิด ยกเวนในครอบครัวเดี่ยว
(6) ตองดูแลรักษาพื้นที่ที่ใชรวมกัน เชน หองนั่งเลน ทางเดินระหวางหองใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยและสะอาด
(7) ตองดูแลควบคุมมิใหสัตวอันตรายรบกวนในที่อยูอาศัยเวนแตกรณีการเชาบาน
เดี่ยว หรือผูเชาเปนผูกอใหเกิดปญหานั้นขึ้นเอง
(8) ตองดูแล ซอมแซมทรัพยที่ใหเชาใหอยูในสภาพที่สมบูรณกอนผูเชายายเขาพัก
(9) จะตองมีการเตรียมเครื่องใชไฟฟา และระบบน้ําประปาใหเรียบรอยตามสัญญา
ที่ตกลงกัน
(10) ตองแจงชื่อและที่อยูของผูใหเชาหรือตัวแทนใหกับผูเชาทราบ

87

(11) ตองตั้งมิเตอรน้ําใหไดอุณหภูมิ 120 องศากอน ผูเชายายเขาพัก
สว นประเทศญี ่ปุ น ไมไ ดกํา หนดใหตอ งมีผู จ ัด การหอ งพัก ระยะสั ้น แตกํา หนด
คุณสมบัติของผูที่จะนําหองพักออกใหเชา โดยบุคคลที่ตองหามมิใหทําธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชา ไดแก
ผู ที ่ม ีป ระวัต ิเ ปน อาชญากรมากอ น มีป ระวัต ิก ารฝา ฝน กฎหมาย หรือ เปน สมาชิก ในองคก ร
อาชญากรรม เชน แกงคยากูซา เปนตน และกําหนดหนาที่ของบุคคลที่ทําธุรกิจแบงพื้นที่ใหเชามี
หนาที่จะตองอธิบายหรือบอกกลาวใหผูเขาพักไดทราบถึงความจําเปนที่จะตองไมสงเสียงดังอันเปน
การรบกวนเพื่อนบาน และในกรณีที่ผูเขาพักเปนชาวตางประเทศก็จะตองมีหนาที่อธิบายใหผูเขา
พักดวยภาษาตางประเทศใหเขาใจดวย
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติตามมาตรา 38 (1) และ (2) ดังกลาวขางตนแลว
จะเห็น ไดวาธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ไมอ ยู ภ ายใตบ ังคับ แหง บทบัญ ญัติดัง กลา ว ซึ่ง ทําให
หองพักรายวันขาดมาตรการในการดูแลและระมัดระวังมิใหมีการกระทําความผิดขึ้นภายในหองพัก
รายวัน เนื่องจากนักทองเที่ยวผูใชบริการหองพักรายวัน บางกลุมอาจมีพฤติกรรมกระทําความผิด
อาญา กลา วคือ เลน การพนัน การดื ่ม สุร า การใชส ารเสพติด การคา ประเวณี หรือ อาจเปน
มิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในลักษณะของนักทองเที่ยว การขาดมาตรการดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหา
อัน จะกระทบตอ นักทองเที่ย วรายอื่น ได เชน ปญ หาอาชญากรรม ปญ หาเรื่องการทะเลาะวิว าท
เมื่อหองพักรายวัน ขาดมาตรการในเรื่องอํานาจหนาที่ของผูจัดการแลว นักทองเที่ย วผูใชบ ริการ
ยอมไมไดรับความคุมครองหรือไมไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการหองพักรายวัน

4.2.3 ปญหาเรื่องทะเบียนผูเขาพัก
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูจัดการตอง
จัด ใหมีก ารบัน ทึก รายการตา งๆ เกี ่ย วกับ ผู เ ขา พัก และจํ า นวนผูเ ขา พัก ในแตล ะหอ งลงในบัต ร
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ทะเบีย นผู พ ัก ทัน ทีที่ม ีก ารเขา พัก ซึ่ง ไดกํา หนดหนา ที ่ค วามรับ ผิด ชอบของผู จ ัด การโรงแรมไว
เกี่ยวกับการจัดใหมีบัตรทะเบียนผูพักไวดังนี้
(1) ผูจัดการตองจัดใหมีการบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับจํานวนผูเขาพักในแตละ
หองลงในบัตรทะเบียนผูเขาพักในทันทีที่มีการเขาพัก โดยใหผูพักคนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อ
ในบัต รทะเบีย นผูพัก หากผูพักมีอายุต่ํากวา 18 ปบ ริบูรณ และเขาพักตามลําพังใหผูจัด การหรือ
ผูแทนลงลายมือชื่อกํากับไวดวย และนําไปบันทึกลงในทะเบียนผูพักใหเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากมีการลงทะเบียนเขาพัก โดยหลักของการบันทึกรายการตางๆ เกี่ยวกับผูเขาพักลงในบัตร
ทะเบีย นผูเ ขา พัก และทะเบีย นผูเ ขา พัก นั้น พระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547 กําหนดใหตอ ง
บัน ทึกทุกรายการใหครบถวน หามมิใหปลอยชองใดชองหนึ่งใหวางไวโดยไมมีเหตุผลสมควร และ
ผูจัดการจะตองเก็บ รักษาบัตรทะเบียนผูพักและทะเบียนผูพักไวอยางนอย 1 ป และตองใหอยูใน
สภาพที่ตรวจสอบได โดยรูปแบบของบัตรผูพักและทะเบียนผูพักจะตองเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กําหนด
(2) ผู จ ัด การจะตอ งสง สํ า เนาทะเบีย นผู พ ัก ในแตล ะวัน ไปใหน ายทะเบีย นทุก
สัปดาหแลวใหนายทะเบียนทําใบรับมอบใหไวเปนสําคัญ หากโรงแรมใดอยูหางไกลหรือไมสามารถ
สงไดตามกําหนดดังกลาว นายทะเบียนจะตองพิจ ารณากําหนดระยะเวลาสงสําเนาดังกลาวแลว
แจงใหผูจัดการทราบ
(3) กรณีที ่บ ัต รทะเบีย นผู พ ัก ที ่เ ก็บ รัก ษาไวใ นโรงแรมถูก ทํ า ลายหรือ สูญ หาย
ผูจัดการจะตองดําเนินการคัดลอกสําเนาทะเบียนผูพักนั้นจากนายทะเบียนเพื่อมาเก็บรักษาไวแทน
ฉบับที่สูญหายหรือถูกทําลายไป
ผูวิจ ัย เห็น วา การจัด ทํ า ทะเบีย นผู เ ขา พัก ดัง กลา ว มีป ระโยชนตอ การปอ งกัน
อัน ตรายที ่อ าจเกิด ขึ ้น ในที ่พ ัก ได การจดแจง ชื ่อ และนามสกุล การเก็บ เอกสารหลัก ฐานของ
นักทองเที่ยวที่มาใชบริการ จะทําใหผูจัดการสามารถทราบถึงประวัติ อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ
และภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวไดในเบื้องตน ซึ่งอาจใชเปน พยานหลักฐานในกรณีที่นักทองเที่ย ว
กระทําความผิดอาญา นอกจากนี้การจัด ทําบัตรทะเบีย นผูเขาพักที่บันทึกรายละเอีย ดตางๆ ของ
นักทองเที่ยวไวจะทําใหผูจัดการสามารถทราบถึงประวัติพื้นฐาน ลักษณะทาทางของนักทองเที่ยว
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ไดอยางถูกตอง และในมาตรา 36 ยังไดกําหนดใหผูจัดการตองสงสําเนาทะเบียนผูเขาพักในแตละ
วันไปใหนายทะเบียนเปนประจําทุกสัป ดาห ยอมทําใหน ายทะเบีย นไดรับ ขอมูล ของผูเขาพักและ
นายทะเบียนสามารถตรวจสอบได เพื่อประโยชนตอการจับกุมผูกระทําความผิดหรือคนรายที่แฝง
ตัวมาในลักษณะของนักทองเที่ยว สวนการลงทะเบียนผูเขาพักของหองพักรายวัน อาจไมตองเปน
รูปแบบเหมือนธุรกิจโรงแรม แตควรเปนรูปแบบการเก็บขอมูลแบบไมยุงยากซับซอน แตมีขอมูลที่
ครบถวน เพื่อใหเจาของหองพักรายวันทราบขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยวแตละคน ใชเปนขอมูลการ
เขาพัก ของนัก ทอ งเที่ย ว และยังจะสามารถใชต รวจสอบความเคลื่อ ไหวของนัก ทอ งเที่ย วหากมี
พฤติกรรมประพฤติมิชอบหรือการหลบซอนตัวของมิจฉาชีพ อาชญากรที่แฝงตัวมาในลักษณะของ
นักทองเที่ยว
สําหรับประเทศญี่ปุนไดกําหนดใหผูประกอบการมีหนาที่ตองรายงานเกี่ยวกับการ
เขาพักของชาวตางชาติถึงจํานวนวัน ที่เ ขาพัก รวมทั้งขอมูล ตา งๆ ที่จํา เปน ตอเจาหนาที่ทอ งถิ่น
นอกจากนี้จะตองจัดใหมีสมุดบันทึกผูเขาพัก (a quest book) ซึ่งจะตองมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ
รายชื่อผูเขาพัก เลขที่หนังสือเดินทาง และบรรยายลักษณะของผูเขาพัก โดยใหผูประกอบการสง
รายงานเกี่ยวกับการเขาพักใหกับหนวยงานทองถิ่นทุกๆ 2 เดือน โดยตองมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
และสัญ ชาติข องผูเขา พัก เพื่อ ใหห นว ยงานทอ งถิ่น ตรวจสอบและกํา กับ ดูแ ลมาตรฐานดานการ
ใหบริการ ดานความปลอดภัย และดานสุขอนามัย
ดัง นั ้น เมื ่อ ธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ของไทยไมม ีส ถานะเปน โรงแรม
ตามกฎหมายแลว ยอมไมอยูในบังคับของมาตรา 35 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 ทําใหผูจัดการหอ งพักรายวัน ไมถูกบังคับ ใหตองจัด ทําทะเบีย นผูเขาพักเพื่อสงใหแ ก
นายทะเบีย นสําหรับ ตรวจสอบรายละเอีย ดตางๆ ของผูเขาพักเปน ประจําทุกสัป ดาห ทําใหข าด
ระบบการจัด เก็บ และบัน ทึกขอมูล ของนักทอ งเที่ย วที่ใชบ ริห ารหองพักรายวัน เจาหนาที่ภ าครัฐ
หรือหนวยงานทองถิ่นไมสามารถตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยวในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
อาชญากรรมที ่อ าจเกิด ขึ ้น ในระหวา งที ่ใ ชบ ริก ารหรือ พัก อาศัย ในหอ งพัก รายวัน ดัง กลา ว อัน
เนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐไมมีอํานาจที่จะดําเนินการตามกฎหมาย เพราะหองพักรายวันไมอยู
ในบังคับ ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้งไมอยูภ ายใตกฎกระทรวง
กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2547
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4.2.4 ปญหาเรื่องการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสราง
ตามาตรา 34 (8) แหงพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดวางมาตรการทาง
กฎหมายเพื ่อ ควบคุม อาคารและสิ ่ง ปลูก สรา งของที ่พ ัก แรมไว โดยกํ า หนดใหผู ป ระกอบธุร กิจ
โรงแรมมีห นาที่ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่น คงแข็งแรงตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และคํ า สั ่ง ของเจา พนัก งานทอ งถิ ่น ซึ ่ง อยู ภ ายใตก ารควบคุม ของนายทะเบีย นตามมาตรา 18
ที่กําหนดใหน ายทะเบีย นออกใบอนุญาตประกอบกิจ การไดเมื่อเห็น วาสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ
สิ่ง อํา นวยความสะดวกหรือ มาตรฐานการประกอบธุร กิจ ของโรงแรมแตล ะประเภท โดยการ
พิจ ารณนั ้น จะตอ งพิจ ารณาตามหลัก เกณฑที่กํา หนดไวในกฎกระทรวง กํา หนดประเภทและ
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ขอ 3. ดังนี้
(1) ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ไมเปนอัตรายตอสุขภาพและอนามัยของผูพักและมี
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
(2) เสนทางเขาออกโรงแรมตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร
(3) ในกรณีที่ใชพื้น ที่ป ระกอบธุร กิจ โรงแรมในอาคารเดีย วกัน กับ การประกอบ
กิจ การอื ่น ตอ งแบง สถานที ่ใ หช ัด เจน และการประกอบกิจ การอื ่น ตอ งไมส ง ผลกระทบตอ การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม
(4) ไมตั้งอยูบริเวณหรือใกลเคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานที่อันเปน
ที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม กระทบตอความ
มั ่น คงและการดํ า รงอยู ข องสถานที ่ดัง กลา ว หรือ จะทํ า ใหขัด ตอ ขนบธรรมเนีย มประเพณีแ ละ
วัฒนธรรมทองถิ่น
นอกจานี้ กฎกระทรวงดังกลาวในขอ 9 ยังไดกําหนดใหอาคารสําหรับใชเปนโรงแรม
ตองมีหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหใชอาคารเปนโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และในขอ 10 กําหนดใหมีการตรวจสอบสภาพอาคารวา
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย โดยผูตรวจสอบตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายและผานการ
ตรวจพิจารณาจากนายทะเบียนอีกดวย
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สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหผูใหเชามีหนาที่ตองดูแลรักษาสถานที่เชา
ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยแกผูเชา ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ตองดูแลโครงสรางหลักของอาคารที่อยูอาศัย เชน หลังคา พื้นบาน และปลอง
ไฟใหอยูในสภาพดี
(2) ตองดูแลรักษาที่อยูอาศัยใหอยูในสภาพเหมาะสมแกภูมิอากาศ
(3) ตองจัดใหมีระบบล็อกประตูและกุญแจที่เพียงพอ
(4) ตองดูแลซอมแซมทรัพยที่ใหเชาใหอยูในสภาพสมบูรณกอนที่ผูเชาจะเขาพัก
(5) ตองใหขอมูลเกี่ยวกับทางออกฉุกเฉินแกแขกหรือผูเขาพัก
สวนประเทศญี่ปุนมีการกําหนดใหหองที่จะนําออกใหบริการเชาพักจะตองมีขนาด
ไมนอยกวา 25 ตารางเมตร และในแตละหองจะตองมีหองน้ําที่สามารถล็อกได รวมทั้งมีหองสุขา
นอกจากนี้ยังกําหนดใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจที่จะเขาตรวจสอบหองพัก หากหองพักไมเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดไว เจาของหองพักจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเจาหนาที่ทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหผูป ระกอบการดําเนิน การใดๆ เพื่อปรับ ปรุงกิจ การ หากละเมิดคําสั่งผูวาราชการจังหวัด มี
อํานาจสั่งพักการประกอบธุรกิจไดเกินกวา 1 ป
สําหรับธุรกิจใหบริการหองพักรายวันของไทยนั้น เมื่อไมมีสถานะเปนโรงแรมตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงสงผลใหธุรกิจ ประเภทนี้ขาดมาตรการทาง
กฎหมายที่จ ะใชในการควบคุม สถานที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูก สราง โดยผูป ระกอบกิจ การมุงเนน
แสวงหาผลกํา ไรและผลประโยชนต อบแทน โดยไมเอาใจใสบํารุงรักษาอาคารที่พัก และสิ่งปลูก
สรางใหมีความมั่น คงแข็งแรง ซึ่งอาจกอใหเกิดอัน ตรายหรือ ไมมีค วามปลอดภัย เพีย งพอตอชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเที่ยวผูใชบริการ ซึ่งอาจเปนเหตุใหมีคนรายเขามาลักทรัพยนักทองเที่ยว
หรือบุกรุกเขามาทํารายนักทองเที่ยวโดยประสงคตอชีวิตหรือทรัพยสิน โดยคนรายสามารถกระทํา
การไดโดยงายเพราะอาคารและสิ่งปลูกสรางไมมีความมั่นคงแข็งแรง
4.3 ปญหาเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความรับผิดของเจาสํานักโรงแรมตอทรัพยสินของผูเขาพัก
ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ยไดกําหนดใหเจา สํานัก โรงแรมมีห นา ที่ใหค วาม
ปลอดภัยแกทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยที่ไดพามา ถาทรัพยสินดังกลาวไมไดรับความ

92

ปลอดภัย โดยอาจสูญ หายหรือ บุบ สลาย เจาสํา นัก โรงแรมตอ งรับ ผิด ใชคา สิน ไหมทดแทนตาม
เสีย หายนั้น ตามที่บัญ ญัติไวในมาตรา 674 “เจาสํานักโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานที่อื่นทํานอง
เชน วานั้น จะตองรับ ผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบ สลายอยางใดๆ อัน เกิด แกทรัพยซึ่งคนเดินทาง
หรือ แขกอาศัย หากไดพ ามา” ทั ้ง นี้ เนื่อ งจากวาคนเดิน ทางหรือ แขกอาศัย มาพัก นั้น เจา สํา นัก
โรงแรมไดป ระโยชนต อบแทนเปน สิน จาง คือ คาที่พัก จึงมีห นาที่ใหความปลอดภัย แกทรัพยสิน
ซึ ่ง คนเดิน ทางหรือ แขกอาศัย นํ า เขา มาในโรงแรมหรือ ที ่พ ัก นั ้น ไมใ หส ูญ หายหรือ บุบ สลายไป
โดยถือ วา การเก็บ รัก ษาทรัพ ยส ิน ไวใ นหอ งพัก เทา กับ เปน การสง มอบทรัพ ยส ิน นั ้น ฝากไวก ับ
เจา สํา นัก โรงแรมโดยปริย ายแลว นอกจากนี ้เจา สํา นัก โรงแรมจะมีห นา ที่ใ หค วามปลอดภัย แก
ทรัพยสิน ของคนเดิน ทางหรือแขกอาศัยที่ไดพามาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
674 แลว ยังไดมีกําหนดใหคนเดินทางหรือแขกอาศัยมีสิทธิในการที่จะฝากทรัพยสินของตนเองไว
กับ เจาสํานักโรงแรมไดโดยตรงอีกดวย ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
675 วรรคสอง “ความรับผิดนี้ ถาเกี่ยวดวยเงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุนกู ประทวน
สินคา อัญมณีหรือของมีคาอื่น ๆ ใหจํากัดไวเพียงหาพัน บาท เวนแตจะไดฝ ากของมีคาเชน นี้ไวแก
เจาสํานัก และไดบ อกราคาแหงของนั้น ชัดแจง” และมาตรา 676 “ทรัพยสิน ซึ่งมิไดนําฝากบอก
ราคาชัดแจงนั้น เมื่อพบเห็นวาสูญหายหรือบุบสลายขึ้น คนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความ
นั ้น ตอ เจา สํ า นัก โรงแรม โฮเต็ล หรือ สถานที ่อื ่น ทํ า นองเชน นั ้น ทัน ที มิฉ ะนั ้น ทา นวา เจา สํ า นัก
โรงแรมยอมพน จากความรับ ผิดดังบัญ ญัติไวในมาตรา 674 และ 675” ดังนั้น การที่คนเดิน ทาง
หรือแขกอาศัยมีความประสงคจะนําฝากทรัพยสินของตนไวกับเจาสํานักโรงแรมโดยตรงนั้นไมวา
จะเปน ทรัพยสิน มีคาหรือไมก็ต าม จะตองบอกราคาชัดแจงของทรัพยสิน นั้นกับ เจาสํานักโรงแรม
ในการนํา ฝาก แตอ ยา งไรก็ต ามแมวาจะมิไดมีก ารบอกราคาชัด แจง ในการนํ า ฝากแกเ จา สํา นัก
โรงแรมและเจา สํ า นัก โรงแรมไดต กลงรับ ฝากทรัพ ยสิน ของคนเดิน ทางหรือ แขกอาศัย นั ้น ไวใ น
อารักขาแหงตน ก็ถือวายอมสมบูรณเปนสัญญาฝากทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 657 สิทธิหนาที่และความรับผิดของคูสัญญาจึงเปนไปตามสัญญาฝากทรัพยตามที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว
สําหรับในการประกอบธุรกิจที่พักแรมนั้น ตามปกติธรรมดาในกรณีที่คนเดินทางหรือแขก
อาศัยไมไดนําฝากทรัพยสินโดยบอกราคาชัดแจงกับเจาสํานักโรงแรม เจาสํานักโรงแรมก็มีหนาที่ให
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ความปลอดภัย แกทรัพยสินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัย หากไดพาเขามาพักอยูแลว ซึ่งธุรกิจการ
ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน เปน การใหบ ริการที่มีลักษณะทํานองเดีย วกับ โรงแรม แตห ลักเกณฑใน
เรื่อ งการฝากทรัพ ยต ามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยไมเหมาะสมกับ การประกอบธุร กิจ
ใหบ ริการหองพักรายวัน เพราะสัญญาฝากทรัพยเปน สัญญาที่ไมไดกอใหเกิด หนี้แกคูความทั้งสอง
ฝาย หากแตกอใหเกิด หนี้ฝายเดีย วแกผูรับฝากโดยมีห นาที่ในการสงวนรักษาทรัพยสิน ที่ฝากและ
จะตองสงคืนทรัพยสินนั้นใหแกผูฝาก ผูฝากไมมีหนี้ที่จะตองปฏิบัติแตอยางใด จึงเปนการเพิ่มภาระ
ใหแกผูประกอบกิจการ ดังนั้น การประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวัน ควรมีเงื่อนไขในเรื่อง
การฝากทรัพ ยข องคนเดิน ทางหรือ แขกอาศัย โดยควรมีห ลัก เกณฑในการรับ ฝากทรัพ ยสิน ขอ
คนเดินทางหรือแขกอาศัย โดยมีการกําหนดราคาของทรัพยสินที่จะรับฝากไว หากมีราคาเกินกวา
ที่กําหนดผูประกอบกิจการสามารถปฏิเสธไมรับฝากทรัพยนั้นได
4.4 ปญหาเรื่ององคกรที่ควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจใหบริการหองพักรายวัน
หนวยงานภาครัฐเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งมีหนาที่หลักในการ
ใหความคุมครองประโยชนสาธารณะและคุมครองประโยชนของปจเจกชน มีหนาที่กระทําการใดๆ
โดยกฎหมายรับรองไวหรือใหอํานาจกระทําการได เพื่อใหสมประโยชนแกสาธารณะและปจเจกชน
สํ า หรับ หนา ที ่ข องภาครัฐ ตอ สิท ธิแ ละเสรีภ าพของประชาชนนั ้น เนื ่อ งมาจากบทบัญ ญัติแ หง
กฎหมายไดรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลไวแลว รัฐจําเปนตองเขามาอํานวยการเพื่อใหบุคคล
ไดรับประโยชนตามสิทธินั้น รัฐจึงมีอํานาจหนาที่หลักในการใหความคุมครองประชาชนดวยการใช
กลไกหรืออํานาจตามกฎหมายเพื่อใหป ระชาชนไดรับ ความปลอดภัย และเปน ธรรม ในกรณีของ
นัก ทอ งเที่ย วก็เชน กัน ยอ มมีค วามตอ งการที่จ ะไดรับ ความคุม ครองตามกฎหมายใหไดรับ ความ
ปลอดภัย และความเปน ธรรมจากการใชบ ริก าร ไมถูก เอารัด เอาเปรีย บ ถูกหลอกลวง หรือการ
เลือกปฏิบัติจากผูประกอบอยางไมเปนธรรม ดังนั้น หนวยงานภาครัฐในฐานะผูมีหนาที่ดําเนินการ
ใหบุคคลไดรับ สิทธิห รือประโยชนที่กฎหมายรับ รองไว ผูวิจัย เห็น วา ควรมีห นวยงานหรือองคกร
ภาครัฐ ที ่เ ขา มาควบคุม กํ า กับ ดูแ ล ธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน เพื ่อ ใหค วามคุ ม ครอง
นักทองเที่ยวผูใชบริการ โดยแยกพิจารณาดังนี้
4.4.1 องคกรตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
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ตามมาตรา 4 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ
สงเสริมและกํากับธุร กิจโรงแรมออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑตางๆ เพื่อควบคุม กํากับ
ดูแล ธุรกิจ โรงแรม รวมทั้งแตงตั้งนายทะเบีย นใหเปน ผูมีอํานาจหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแลธุร กิจ
โรงแรมในขั้นตอนตางๆ เริ่มตั้งแตการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การรับแจง
การควบคุมคุณ สมบัติข องผูจัด การโรงแรม การรับ มอบทะเบีย นผูพัก การดูแ ลเรื่อ งความมั่น คง
แข็ง แรง ความปลอภัย ของโรงแรม นอกจากนี ้ย ัง มีอํ า นาจในการสั ่ง ใหร ะงับ การกระทํ า หรือ
ดําเนิน การแกไขคําสั่งพักใช เพิก ถอนใบอนุญ าต ในกรณีที่ผูป ระกอบธุร กิจ โรงแรมหรือผูจัดการ
โรงแรมกระทําการอันเปนการฝาฝน และตามมาตรา 34 ยังกําหนดใหโรงแรมตองจดทะเบียนตอ
กรมการปกครอง โดยที ่ก รมการปกครองจะทํ า หนา ที ่ในการตรวจสอบโรงแรมเสีย กอ น จึง จะ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการโรงแรมใหแกผูประกอบการได
1) อํานาจและหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
พระราชบัญ ญัต ิโ รงแรม พ.ศ. 2547 ไดกํ า หนดใหอํ า นาจแกพ นัก งาน
เจาหนาที่ใหมีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
1. เขา ไปในโรงแรมระหวา งเวลาพระอาทิต ยขึ้น จนถึง พระอาทิต ยต กเพื ่อ
ตรวจสอบใบอนุญ าต ทะเบีย นผู พ ัก บัต รทะเบีย นผู พ ัก สภาพและลัก ษณะของโรงแรมหรือ
ตรวจสอบหองพักที่วาง หรือสว นหนึ่งสว นใดของโรงแรมที่เปด ใชรวมกัน หรือเขาไปในโรงแรมใน
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบจํานวนและประวัติของพนักงานโรงแรม ทั้งนี้เพื่อควบคุมใหการเปนไป
ตามกฎหมาย
2. มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจโรงแรม ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของโรงแรม
มาใหถอยคําหรือชี้แจงหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา
3 เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบแลว ถายังดําเนิน การไมเสร็จ จะ
กระทํ า ตอ ไปในเวลากลางคืน หรือ นอกเวลาทํ า การของโรงแรมนั ้น ก็ไ ด ทั ้ง นี ้ เฉพาะในกรณีที่
การตรวสอบใกลจะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหากเนิ่นชาในการตรวจสอบจะมีการปกปด
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม
2) ขอปฏิบัติในการปฏิบัติหนาที่
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การปฏิบ ัต ิห นา ที ่ข องพนัก งานเจา หนา ที ่นั ้น จะตอ งมีก ารแสดงบัต ร
ประจําตัว และหนังสือมอบหมายจากนายทะเบีย นแกบุคคลซึ่งเกี่ย วของ โดยในการปฏิบัติห นาที่
ตามพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กฎหมายไดใหค ณะกรรมการสงเสริม และกํา กับ ธุร กิจ
โรงแรม นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติโรงแรม มาตรา 47
จากการวิจ ัย พบวา ธุร กิจ ใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ไมไดอ ยูใ นความหมายของ
โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่มีบทบัญญัติเพื่อใหความคุมครองผูใชบริการให
ไดรับ บริการที่ส ะดวกและปลอดภัย เมื่อหองพักรายวันไมไดอยูในความหมายของมาตรา 4 แลว
ยอ มไมมีอ งคก รภาครัฐ ที่มีอํา นาจหนา ที่ในการควบคุม กํา กับ ดูแ ล อีก ทั้ง หอ งพัก รายวัน ไมอ ยู
ภายใตหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจ
โรงแรมที่ออกมาเพื่อควบคุม กํากับ ดูแล สงผลใหเจาหนาที่องคกรภาครัฐซึ่งแมจะเปนหนวยงาน
หรือองคกรที่เกี่ยวของโดยตรงไมสามารถเขาไปตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล หรือใชมาตรการ
ทางกฎหมายเพื ่อ ลงโทษกรณีผู ป ระกอบกิจ การกระทํ า การอัน เปน การฝา ฝน ตอ กฎหมาย
อันเนื่องมาจากไมมีกฎหมายที่ใหอํานาจกระทําการดังกลาวได ซึ่งจะเห็นไดวาหองพักรายวันที่เปด
ใหบ ริก ารแกนัก ทอ งเที่ย วนั ้น ไมไดถูก กํ า หนดใหตอ งจดทะเบีย นจัด ตั้ง สถานที่ป ระกอบการตอ
กรมการปกครอง ทําใหเจาหนาที่กรมการปกครองไมสามารถเขาทําการตรวจสอบหองพักรายวัน
ได เพราะไมมีอํานาจกระทําการเชนนั้นได เมื่อกรมการปกครองไมสามารถเขาทําการตรวจสอบได
สง ผลใหผู ป ระกอบการดํ า เนิน ธุร กิจ ไดอ ยา งอิส ระไมอ ยู ภ ายใตก ารควบคุม ของกฎหมาย
ผูป ระกอบการจึงเอารัด เอาเปรีย บนักทองเที่ยวผูใชบ ริการอัน เปน การกระทําละเมิดสิทธิอัน ควร
ไดรับตามกฎหมาย

ดังนั้น จะเห็นไดวาหนวยงานหรือองคกรภาครัฐตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.
2547 กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม
นายทะเบียน กรมการปกครอง ไมมีอํานาจหนาที่เขาไปตรวจสอบ ควบคุม กํากับ และดูแล ธุรกิจ
ใหบริการหองพักรายวัน รวมถึงไมสามารถใชบทลงโทษแกผูประกอบการที่กระทําการอันเปนการ
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ฝาฝน ตอกฎหมาย เพราะธุรกิจ ใหบ ริการหองพักรายวัน ไมอยูภ ายใตห ลักเกณฑตางๆ ที่ออกโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม ประกอบกับ
หนวยงานหรือองคกรดังกลาวขางตน มีบทบาทหนาที่ในการควบคุม กํากับ และดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานของโรงแรมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เทานั้น
4.4.2 องคกรตามพระราชบัญญัติการทองเที่ยงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
เมื่อพิจ ารณาถึงหนว ยงานหลักดานอุต สาหกรรมการทองเที่ย ว หนว ยงานแรกที่
นักทองเที่ย วจะนึกถึง คือ ตํารวจทองเที่ยว ซึ่งหมายถึงกองบังคับ การตรวจทองเที่ย ว มีห นาที่ใน
การปองกัน และปราบปราม สืบสวนจับ กุมผูกระทําความผิดคดีที่เกี่ย วกับ นักทองเที่ย ว รวมทั้งให
ความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่ไดรับอันตราย
หรือถูกละเมิดสิทธิเมื่อเดินทางมาทองเที่ย ว นอกจากนี้ยังมีศูนยชว ยเหลือนักทองเที่ยวที่มีห นาที่
อํานวยความสะดวกดานการรับเรื่องราวรองเรียนในปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นแกนักทองเที่ยว โดยจะ
ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางระหวางนักทองเที่ยวและตํารวจทองเที่ยวในการประสานงานและการ
อํานวยความสะดวกใหแกทั้งสองฝาย แมตํารวจทองเที่ยวจะมีหนาที่และภารกิจในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมอัน เกิด ขึ้น กับ นัก ทอ งเที่ย ว และมีศูน ยชว ยเหลือ นัก ทองเที่ย วทําหนาที่
ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว แตในความเปนจริงแลวการปฏิบัติหนาที่
ของตํารวจทองเที่ยวจะตองรอเจาพนักงานตํารวจทองที่หรือพนักงานสอบสวนประจําทองที่ในการ
สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความซับซอน มีความลาชาในแตละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งความลาชาดังกลาวอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกนักทองเที่ยวได
ผูวิจัย เห็น วา ตํา รวจทองเที่ย วมัก เปน หนว ยงานแรกที่นัก ทอ งเที่ย วจะขอความ
ชว ยเหลือ เมื่อ เกิด ปญ หาจากการใชบ ริก ารหอ งพักรายวัน เพื่อ รอ งเรีย นและขอความชว ยเหลือ
แตในความเปนจริงแลวตํารวจทองเที่ยวหรือศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยวมีจํานวนนอย ประกอบกับ
หองพักรายวันไมมีการขึ้นทะเบียนที่พักทําใหเปนการยากในการที่เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวจะเขา
ไปตรวจสอบ นอกจากนี้การตรวจสอบหรือการขอเขาตรวจคน กรณีมีเ หตุตอ งสงสัย จะตอ งรอ
เจาพนักงานตํารวจประจําทองที่และมีขั้น ตอนการดําเนิน งานที่ยุงยากซับ ซอน เชน กรณีตองทํา
การตรวจคน จะตอ งรอเพื ่อ ขออนุมัต ิใหศ าลออกหมายคน เสีย กอ นจึงจะเขา ทํ า การตรวจคน ได
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ซึ ่ง พยานหลัก ฐานอาจสูญ หายหรือ ถูก ทํ า ลายไปแลว ยากแกก ารเอาผิด กับ ผู ป ระกอบการ
โดยผูป ระกอบการมัก จะไมย อมรับ ผิด ไมย อมเจรจาเพื่อ หาขอ ยุติป ญ หาเมื่อ เกิด ความเสีย หาย
ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไมไดรับความคุมครองและไมไดรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ใชบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ของผู ป ระกอบการ และนอกจากนี ้ก ารที ่น ัก ทอ งเที ่ย วจะไปฟอ งรอ ง
เพื่อดําเนิน คดีแกผูป ระกอบการนั้น นักทองเที่ย วมองวาเปน เรื่องที่ยุงยาก เสียเวลา การแสวงหา
หลัก ฐานเพื ่อ ดํา เนิน คดีเ ปน เรื่อ งที่นัก ทอ งเที่ย วกระทําไดย ากเพราะเพีย งเดิน ทางมาทอ งเที่ย ว
พักอาศัยอยูในประเทศไทยไมนานมากนัก นักทองเที่ยวไมไดไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยการติดตอ
กับหนวยงานตางๆ เพื่อฟองรองดําเนินคดีเปนเรื่องยุงยากตองใชเวลานานกวาจะไดรับการเยียวยา
และผลที่ไดรับอาจไมคุมคากับสิ่งที่ตองเสียไป
4.5 บทกําหนดโทษ
บทกํ า หนดโทษสํ า หรับ การฝา ฝน หรือ ปฏิบ ัติต ามพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547
มี 2 ลักษณะ คือ กําหนดโทษที่เปนโทษทางอาญาและกําหนดโทษที่เปนโทษปรับทางปกครอง
1) โทษอาญา ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติโทษทางอาญา
ไวในมาตรา 59 ถึง มาตรา 61 มีดังนี้
(1) เปด ดําเนิน กิจ การโรงแรมโดยไมไดรับ ใบอนุญ าตจากนายทะเบีย น
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับ อีกวัน
ละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
(2) เปน ผู จัด การโรงแรมโดยไมมีคุณ สมบัติห รือ ลัก ษณะตอ งหา มตาม
กฎหมายหรือไมแ จงการเปน ผูจัด การโรงแรมใหน ายทะเบีย นทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(3) แจง รายการเท็จ ลงในบัต รทะเบีย นผู พ ัก หรือ ทะเบีย นผู พ ัก หรือ
ขัด ขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติห นาที่ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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2) โทษปรับ ทางปกครอง ตามพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนด
โทษปรับ ทางปกครองในกรณีที่ผูป ระกอบธุร กิจ โรงแรม ผูรับ โอนใบอนุญ าตหรือ ผูจัด การฝาฝน
ไมปฏิบัติตามกฎหมายไวดังนี้

(1) ผู ป ระกอบธุร กิจ โรงแรมหรือ ผู ข อรับ โอนใบอนุญ าตดํ า เนิน การ
เปลี ่ย นแปลงประเภทโรงแรมเพิ่ม หรือ ลดหอ งพัก ในโรงแรม อัน มีผ ลกระทบถึง โครงสรา งของ
โรงแรม โดยไมไดรับ อนุญ าตตองระวางโทษปรับ ไมเกิน หาแสนบาท และปรับ รายวัน อีกวัน ละไม
เกินสองหมื่นบาท
(2) ผูป ระกอบธุร กิจ โรงแรมหรือผูรับ โอนใบอนุญ าตเปลี่ย นชื่อ โรงแรม
โดยไมไดรับ อนุญ าตตองระวางโทษปรับ ไมเกิน หนึ่งแสนบาทและปรับ รายวัน อีกวัน ละไมเกิน สอง
หมื่นบาท
(3) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับ โอนใบอนุญาตไมยื่นคําขอรับ ใบ
แทนใบอนุญ าตภายใน 30 วัน นับ แตวัน ที่ใบอนุญ าตสูญ หายหรือ ถูกทําลายในสาระสําคัญ ตอ ง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท
(4) ผูป ระกอบธุร กิจ โรงแรมหรือ ผูข อรับ โอนใบอนุญ าตโอนใบอนุญ าต
ไมไดขออนุญาตจากนายทะเบียนตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาทและปรับรายวันอีกวันละ
ไมเกินสองหมื่นบาท
(5) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูขอรับโอนใบอนุญาตเลิกกิจการโดยไม
แจงใหน ายทะเบีย นทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน ตองระวางโทษปรับ ตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
หาหมื่นบาท
(6) ผู ป ระกอบธุร กิจ โรงแรมหรือ ผู ข อรับ โอนใบอนุญ าตไมแ จง ใหน าย
ทะเบียนทราบเมื่อโรงแรมไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยอันตรายใดๆ ภายใน 15 วัน นับ
แตวันที่ภัยสิ้นสุดลงตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท
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(7) ผูประกอบธุรกิจโรงแรมไมจัดใหมีผูจัดการตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาแสนบาทและปรับรายวันอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
(8) เปน ผูจัด การโรงแรมโดยไมมีคุณ สมบัติห รือ มีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายหรือไมแจงการเปนผูจัดการใหนายทะเบียนทราบตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
และปรับรายวันอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
(9) ผู ป ระกอบธุร กิจ โรงแรมไมแ ตง ตั ้ง ผู จ ัด การแทน เมื ่อ ผู จ ัด การไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกิน 7 วัน หรือไมแตงตั้งผูจัดการแทนภายใน 7 วัน นับแตผูจัดการพนจาก
ตําแหนงและยัง ไมส ามารถแตง ตั้ง ผูจัด การคนใหมได และไมแ จงตอ นายทะเบีย นทราบภายใน
3 วัน นับแตไดตั้งผูจัดการแทน ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
(10) ผูป ระกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัด การไมจัด ใหมีปายโรงแรมติดไวที่
หนาโรงแรม ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงแรม ไมจัดใหมีเลขที่ประจําหองพัก
ติด ไวที่ห นา หอ งพัก ทุก หอ ง ไมจ ัด ใหมีเ อกสารแสดงอัต ราคา ที่พ ัก ไวในที ่เปด เผยเห็น ไดงา ยใน
โรงแรม ไมจัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของโรงแรมและหองพักทุกหอง ไมจัดใหมี
ปายทางออกฉุกเฉิน ไวในแตละชั้นของโรงแรม ตองระวางโทษปรับตั้งแตห นึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่น
บาทและปรับรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาท
(11) ผู ป ระกอบธุร กิจ โรงแรมและผู จ ัด การไมด ูแ ลและอํ า นวยความ
สะดวกใหกับผูพักในกรณีที่เกิดอัคคีภัย อุทกภัยหรือเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นในโรงแรมตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
(12) ผู จ ัด การไมจ ัด ใหม ีก ารบัน ทึก รายการตา งๆ เกี ่ย วกับ ผู พ ัก และ
จํานวนผูพักในแตละหองลงในบัตรทะเบียนผูพักในทันทีที่มีการเขาพักตามที่กฎหมายกําหนดไมสง
สําเนาทะเบียนผูพักในแตละวันไปใหนายทะเบียนทุกสัปดาห ไมดําเนินการคัดลอกสําเนาทะเบียน
ผูพักจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไวในกรณีที่นายทะเบีย นผูพักที่เก็บ รักษาไวในโรงแรมสูญหาย
หรือถูกทําลายตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
(13) ผูจัด การไมล งรายการเกี่ยวกับผูเขาพักลงในบัต รทะเบียนผูพักหรือ
ทะเบียนผูพักใหครบถวนทุกรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
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(14) ผูจัด การหรือผูซึ่งไดรับ มอบหมายหรือ แตงตั้งเปน ผูจัด การปฏิเสธ
ไมรับ บุค คลที่ป ระสงคจ ะเขาพัก ในโรงแรมโดยไมมีเ หตุต ามกฎหมาย ตอ งระวางโทษปรับ ตั้งแต
หาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
(15) กรณีที่ผูก ระทําความผิด เปน นิติบุค คลถาการกระทําความผิด ของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการกระทําหรืองดเวนไมกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจโรงแรมของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
ดังจะเห็น ไดวาพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับ
ผูประกอบการโรงแรมที่กระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายไวอยางชัดเจน แตสําหรับหองพัก
รายวัน เมื่อไมมีส ถานะเปน โรงแรมตามพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แลว จึงไมอยูภ ายใต
บังคับ แหงกฎหมายและไมส ามารถนําบทบัญญัติส ภาพบังคับแหงโทษบังคับ แกผูประกอบกิจ การ
หองพักรายวันที่กระทําการฝาฝนได นักทองเที่ยวผูใชบริการจึงถูกละเมิดสิทธิอันควรไดรับ อีกทั้ง
ไมไดรับ ความคุมครองกรณีที่ผูป ระกอบการหองพักรายวัน ไมปฏิบัติต ามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาว
จากการวิเคราะหปญ หากฎหมายเกี่ย วกับ การคุม ครองนักทองเที่ย วที่ใชบ ริการ
หองพักรายวันนั้น จะเห็นไดวาธุรกิจใหบริการหองพักรายวันไมมีกฎหมายในการกํากับดูแลกิจการ
เปน การเฉพาะ สง ผลใหก ารประกอบกิจ การขาดการจัด การอยา งเปน ระบบและยั่ง ยืน โดยผู
ประกอบกิจ การสามารถเริ ่ม ประกอบกิจ การไดอ ยา งอิส ระ โดยไมไ ดม ีก ารพิจ ารณาถึง ความ
ปลอดภัย ของบาน หองพัก สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ในการดัด แปลงบาน อาคารพาณิช ย
สิ่งปลูกสรางใหเปนหองพักเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวผูเขาพัก ตลอดจนความพรอมของชุมชน
หรือแหลงทองเที่ยวในบริเวณบานพักที่เปดใหบริการเชาพักรายวัน สงผลใหเกิดความไมเขาใจซึ่ง
กัน และกัน ระหวา งบุค คลในครอบครัว และบุค คลในชุม ชน อีก ทั้ง การประกอบธุร กิจ ใหบ ริก าร
หองพักรายวัน อาจสรางความเสียหายในหลายดาน เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานความสะอาด ดาน
ความปลอดภัย แกผูเ ขา พัก ตลอดจนความสัม พัน ธข องชุม ชนและคนในชุม ชนอัน กระทบตอ
ภาพลักษณดานการทองเที่ยวของประเทศไทย และความเชื่อมั่นของผูเขาพักได
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สํ า หรับ ในเรื่อ งคุณ สมบัต ิข องผู ป ระกอบกิจ การใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน นั ้น
จะตองเปนผูที่ไมเคยมีประวัติทางดานอาชญากรรม ไมเคยตองคําพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี หรือความผิด เกี่ย วกับ เพศตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบุคคลที่มี
ประวัติการกระทําความผิดดังกลาว ไมสามารถประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวันได ซึ่งหาก
มีการกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบกิจการในลักษณะดังกลาวแลว ผูวิจัยเห็นวาจะเปนการชวย
ในเรื่องการคัดกรองผูประกอบการและลดความเสียหายหรือเหตุอันตรายที่จะเกิดแกนักทองเที่ยว
ผูใชบ ริก ารอัน เกิด จากคุณ สมบัติข องผูป ระกอบดัง กลา วได ซึ่ง จะทํา ใหผูเขาพัก เกิด ความมั่น ใจ
มีค วามเชื ่อ มั ่น ในเรื ่อ งของความปลอดภัย จากการใชบ ริก ารหอ งพัก รายวัน นอกจากนี ้ผู ว ิจ ัย
ยัง เห็น วา คุณ สมบัต ิข องผู ป ระกอบกิจ การใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน เปน เรื ่อ งที ่ค วรตระหนัก ถึง
เพื่อลดความเสี่ย งในการเกิด เหตุอาชญากรรมภายในสถานที่พักนั้น และสรางความเชื่อมั่น ใหแก
ผูใชบริการหรือผูเขาพักแลว ควรพิจารณาถึงประวัติอาชญากรรมหรือประวัติดานอื่นๆ ของบุคคล
หรือ สมาชิก ภายในครอบครัว ของผูป ระกอบกิจ การที่ใหบ ริก ารหองพักรายวัน ดว ย เพื่อเปน การ
คัดกรองหองพักที่สามารถเปดใหบริการเชาพักรายวันแกนักทองเที่ยว เพื่อใหมีมาตรฐานดานการ
ใหบริการและดานความปลอดภัยในเบื้องตน
ในเรื่องการจัด การดานความปลอดภัยแกผูเขาพักนั้น เนื่องจากไมมีการกําหนด
หลักเกณฑในการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการใหบ ริการหองพักรายวัน จึงเกิดปญหาวาหองพัก
รายวันมีการจัดการดานความปลอดภัยไมเพียงพอ ไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัยในดานสถานที่
พัก หรือ ความเสีย หายที ่อ าจเกิด ขึ ้น ตอ ชีว ิต รา งกาย และทรัพ ยส ิน ของผู เ ขา พัก ได จึง ควร
กําหนดใหสถานที่ซึ่งเปดใหบริการเชาพักรายวันตองจัดใหมีอุปกรณดานความปลอดภัย อัน ไดแก
อุปกรณควบคุมอัคคีภัย มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหมโดยอัตโนมัติ หรือแตละหองพักจะตองมีการ
ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม เปนตน ผูวิจัยเห็นวาการจัดการดานความปลอดภัยของหองพักเปนสิ่ง
ที่จําเปน ที่จ ะตอ งตระหนัก ถึง เพื ่อ ไมใหนัก ทอ งเที่ย วผูใชบ ริก ารไดรับ ความเสีย หายตอ รางกาย
ตอ ชีวิต หรือ ตอ ทรัพ ยสิน โดยผูป ระกอบการหรือ ผูใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน จะตอ งปฏิบ ัติต าม
โดยเครง ครัด เพื ่อ สรา งความมั่น ใจและเปน การคุม ครองตอ ผูใชบ ริก ารหรือ ผูเ ขา พัก ในหอ งพัก
รายวัน แมก ารกํา หนดหลัก เกณฑดา นความปลอดภัย ที่ใหผู ป ระกอบกิจ การใหบ ริก ารหอ งพัก
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รายวันจะตองปฏิบัติตามนั้น จะเปนการเพิ่มภาระและตนทุนในการประกอบกิจการในชวงเริ่มตน
ของการเปด กิจ การก็ต าม แตอ ยา งไรก็ด ีห ากไดพ ิจ ารณาถึง ผลที ่จ ะเกิด ขึ ้น ในระยะยาวแลว
จะเห็น ไดวา มีค วามคุม คา และเปน การปอ งกัน ความเสีย หายที ่อ าจเกิด ขึ ้น ทั ้ง ตอ ผู เขา พัก และ
ตอผูประกอบการ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของผูประกอบการอีกดวย
เมื ่อ พิจ ารณาถึง หนว ยงานที ่ทํ า หนา ที ่กํ า กับ ดูแ ลการประกอบกิจ การหอ งพัก
รายวัน แลว ผูวิจัย เห็น วา ควรมีก ารประสานงานกัน ระหวางหนว ยงานสองหนว ยงาน อัน ไดแ ก
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปน องคก รตามพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547 และกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งเปน องคกรตามพระราชบัญญัติการทองเที่ย วแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
ทําหนา ที่กํากับ ดูแ ลกิจ การใหบ ริก ารหอ งพัก รายวัน โดยกําหนดมาตรการทางกฎหมายรว มกัน
ในการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการใหบริการหองพักรายวัน เพื่อใหการกํากับดูแลการประกอบ
กิจ การเปน ไปในทิศ ทางเดีย วกัน โดยอาจกํ า หนดใหมีอ งคก รสว นทอ งถิ่น ซึ ่ง อยูในแหลงชุม ชน
ซึ่งมีความรู ความเขาใจในลักษณะและสภาพแวดลอมของชุมชนในแตละแหง อีกทั้งจําเปนตองทํา
ความเขา ใจหรือ การใหค วามรู แ กผู ป ระกอบกิจ การถึง รายละเอีย ดขอ บัง คับ หรือ บทบัญ ญัติ
แหง กฎหมายที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การประกอบกิจ การเพื ่อ ใหม ีค วามเขา ใจที ่ช ัด เจนถึง หลัก เกณฑ
กระบวนการ ขั้น ตอน หรือวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งเปน สิ่งที่ผูป ระกอบกิจ การจะตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อใหมีมาตรฐานดานตางๆ ใหเปน มาตรฐานเดีย วกัน สําหรับหองพัก
ทุก แหงที่เปดใหบ ริก าร อัน จะนําไปสูภ าพลัก ษณดานการทองเที่ย วที่ดี รวมถึงความเชื่อมั่น จาก
นักทองเที่ยวผูใชบริการหองพักรายวัน

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของของทั้งประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศญี่ปุนในการควบคุมกํากับดูแล ธุรกิจการใหบริการหองพักรายวัน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีตางๆ
ที่เกี่ยวของแลว สามารถสรุปรายละเอียดและเสนอแนะแนวคิดไดดังตอไปนี้
5.1 บทสรุป
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปน อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการ
ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เนื่อ งจากเปน อุต สาหกรรมที่เกี่ย วขอ งกับ หลายธุรกิจ เชน
ธุร กิจ โรงแรม ธุร กิจ การนํ า เที ่ย ว ธุร กิจ รา นอาหาร ธุร กิจ การบิน ธุร กิจ ของที ่ร ะลึก หรือ สิน คา
สําหรับนักทองเที่ยว เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีสวนชวยในการสรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายไดใหกับชุมชน สรางชื่อเสียงและสรางโอกาสตางๆ ใหกับประเทศทั้งทางตรงและทางออม
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่เที่ย ว
มากมาย เปน แหลง รวมทั ้ง ศิล ปะ วัฒ นธรรมที ่ส วยงาม และหลากหลาย สามารถดึง ดูด
นักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีสวนชวยกระตุนการลงทุน ในดานตางๆ การ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในหลายรูปแบบเพื่อสรางความ
พึงพอใจและตอบสนองความตองการใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
โดยที ่อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว (Tourism Industry) หมายถึ ง การประกอบ
กิจ กรรมด ว ยการนํ าป จ จั ย การผลิ ต ตางๆ มารวมกัน เพื่ อ กอ ให เกิ ด เป น สิน ค าและบริการทางการ
ทองเที่ ยวขึ้น และนํ าไปจํ าหน ายแกนักทองเที่ยวใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพอใจ ดังนั้น
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะประกอบดวยองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา การผลิต การตลาด การทองเที่ยวที่รองรับความตองการของนักทองเที่ยวโดยตรง
สําหรับ ธุรกิจ ที่พักแรมเปน ธุร กิจ ประเภทหนึ่งที่มีความสัมพัน ธกับ การทองเที่ย ว
และเปนธุรกิจที่สรางรายไดและสรางอาชีพ ซึ่งธุรกิจที่พักแรมมีหลากหลายประเภท ไดแก โรงแรม
รีสอรท เกสตเฮาส อพารทเมนท โมเต็ล หอพัก แคมป เปนตน การที่นักทองเที่ยวจะตัดสินใจเลือก
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ที ่พ ัก แบบใดขึ ้น อยู ก ับ ปจ จัย หลายๆ ดา น เชน การบริก าร ความปลอดภัย รายได สถานที่
ที ่น ัก ทอ งเที ่ย วตอ งการเดิน ทางไป ปจ จัย ดัง กลา วแสดงใหเ ห็น ถึง ความตอ งการที ่พัก ที ่มีอัต รา
การเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางการทองเที่ยว ซึ่งพิจารณาไดจากนักทองเที่ยวที่มีอัตรา
เพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจโรงแรมมีการแขงขันที่สูงขึ้น ประกอบกับในปจจุบันมีธุรกิจที่พักแรมเกิดขึ้น
จํานวนมาก ทําใหผูเขาพักมีตัว เลือกมากขึ้น และตอบสนองกับ ความตองการของนักทองเที่ย วให
มากที่สุด อยางไรก็ดีในเรื่องของที่พักนั้นนักทองเที่ยวตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งจากยุโรปและ
สหรัฐ อเมริก าไมไ ดตอ งการพัก โรงแรมแบบเดิม แตห ัน ไปสนใจหอ งพัก แบบโฮสเทล (Hostel)
กลาวคือ เปน ที่พักสําหรับ นักทองเที่ย วในราคาประหยัด ที่มีเพีย งสิ่งอํานวยความสะดวกพื้น ฐาน
ไดแก เตีย งนอน และที่เก็บ ของ สวนมากจะมีลักษณะคลายหอพัก มีเตีย งสองชั้น หลายๆเตียงใน
หองเดียวกัน สามารถรองรับ ผูเขาพักไดตั้งแต 4 คนตอหอง 6 คนตอหอง 8 คนตอหอง ไปจนถึง
12 คนตอหอง ทั้งนี้ การเลือกพัก โรงแรมแบบของคนรุน ใหมและเปน แนวโนม ของรูปแบบธุรกิจ
สมั ย ใหม ที่ เรี ย กว า “สั งคมเศรษฐกิ จ แบบแบ งป น (Sharing Economy)” สํ าหรั บ ประเทศไทยใน
ปจจุบันนี้ไดมีผูที่เ ปน เจาของอสังหาริม ทรัพ ยนําเอาบา นพัก คอนโดมิเ นีย ม ตึก แถวหรือ อาคาร
พาณิชยตางๆ ของตนเองมาทําธุรกิจเพื่อใหบริการที่พักรายวันเพื่อตอบสนองความเจริญเติบโตตอ
ธุร กิจ ทอ งเที่ย วและตอ นัก ทอ งเที่ย วที่ต อ งการที ่พัก ชั่ว คราวในราคาที ่ไมแ พงและอยูใกลแ หลง
ทองเที่ยว การหาหองพักหรือการเชาหองพักของนักทองเที่ยวผานผูใหบริการรับฝากหองใหเชาที่
เรีย กวา Airbnb (Air bed & Breakfast) ซึ ่ง เปน ตลาดแบบออนไลนบ นอิน เตอรเน็ต ที ่ช ว ยให
บุค คลทั ่ว ไปที ่ล งทะเบีย นเปน สมาชิก สามารถเขา ใชบ ริก ารในรูป แบบดังกลา วได โดยที ่ส มาชิก
ผูล งทะเบีย นจะเปน ไดทั้ง ผูเ ชา และผู ใหเ ชา ที ่พัก มีก ารเผยแพรขอ มูล เกี่ย วกับ สถานที ่เ ชา ผา น
อินเตอรเน็ต (Website) โปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Application) โดยสมาชิกที่เปนผูใหบริการ
รับฝากหองจะไดรับรายไดจากคาธรรมเนียมจากผูใหเชา
เมื่อพิจ ารณาแลว จะเห็น ไดวา การประกอบธุร กิจ ใหบ ริการที่พัก รายวัน เขาขาย
การประกอบธุร กิจ โรงแรมตามพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547 และกฎระทรวงกํ า หนด
ประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 เนื่องจากผูประกอบธุรกิจใหบริการ
เชาหองพักรายวันโดยใหเชาซึ่งมีคาตอบแทน โดยผูประกอบการตองไดรับ ใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจโรงแรมเทานั้นจึงจะสามารถจัดหองพักรายวันได และบุคคลทั่วไปไมอาจนําเอาบานพักอาศัย
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ตึก แถว หรือ อาคารพาณิช ย ของตนเองแบง ออกเปน หอ งพัก เพื่อ เชา รายวัน ได แมก ารกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายแตเจาของบานพักอาศัย ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ยังคง
กระทําการฝาฝนตอกฎหมาย เนื่องจากไดผลตอบแทนสูง ไดกําไรอยางมากจากการแบงบานพัก
อาศัย ใหเปน หอ งเชารายวัน และไดรับ ความนิย มจากนัก ทอ งเที่ย วและนัก เดิน ทางชาวตางชาติ
จํานวนมาก เนื่องจากราคาหองพักถูกกวาการเขาพักในโรงแรม ซึ่งการกระทําดังกลาวของบุคคล
ทั่วไปที่ไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมมีผลกระทบตอผูประกอบกิจการโรงแรมที่ไดรับ
อนุญ าตอยา งถูก ตอ งตามกฎหมายที่ต อ งสูญ เสีย รายไดจ ากนัก ทอ งเที่ย ว นอกจากนี้ผูให บ ริการ
หองพักรายวันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดอันตรายตอผูเขาพักอาศัย เชน โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางชํารุดบกพรอง การรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานดานความสะอาด ดานสุขอนามัย
ดานการใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเที่ยว หากจะพิจารณาถึงหลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวล
กฎหมายแพ งและพาณิ ช ย มาตรา 538 ที่ บั ญ ญั ติให การเชาอสั งหาริมทรัพ ยมีกําหนดไม เกิ น 3 ป
ไมตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ดังนั้น การนําหองพักใหเชาลักษณะหองพักรายวันสําหรับ
นั ก ท องเที่ ย วจึ งไม อาจใช ห ลั ก กฎหมายทั่ ว ไปมาพิ จ ารณาได จะตอ งใชก ฎหมายซึ่งบั ญ ญั ติ ไว โดย
เฉพาะเจาะจง คื อ พระราชบั ญ ญั ติ โรงแรม พ.ศ. 2547 ดั งกล าวข า งต น แตคํ า นิย ามศัพ ทคํ า วา
“โรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ก็มิไดบัญญัติครอบคลุมถึงหองพัก
รายวัน อยางไรก็ตามแมการใหบริการหองพักรายวันแกนักทองเที่ยวของผูประกอบการจะเปนสวน
หนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแตก็เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากขาดหลักเกณฑที่ชัดเจน
รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่เหมาะสมอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณโดยรวมของประเทศทั้ง
ดานการให บ ริการและป ญ หาอาชญากรรม ภาครัฐ ควรมี ห ลั กเกณฑ นโยบาย หรื อมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุม กํากับดูแล
นอกจากนี้ สิทธิที่นักทองเที่ยวควรไดรับจากการใชบริการหองพักรายวัน ซึ่งถือวา
นัก ทอ งเที ่ย วคือ ผู ใ ชบ ริก ารโดยเสีย คา ตอบแทนจากการใหบ ริก ารแกผู ใ หเ ชา หอ งพัก นั ้น
ตามบทบัญ ญัติแ หงพระราชบัญ ญัติคุม ครองผูบ ริโ ภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) ไดกําหนดสิท ธิ
ของผูบ ริโภคไว กลาวคือ สิท ธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ
ต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก าร ซึ ่ง เมื ่อ ผู ป ระสงคใ ชบ ริก ารหอ งพัก รายวัน อาจเกิด ความเขา ใจผิด
ในลักษณะการใชงานหรือสาระสําคัญของหองนั้น โดยมีการบิดเบือนรายละเอียดขอเท็จจริงตางๆ
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เชน การโฆษณาโดยการใชรูป ภาพของสภาพแวดลอ ม สถานที่พัก หองพักที่ปลอดภัย สวยงาม
ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกใชบริการ แตในความเปนจริงแลวสภาพหองพักเกาทรุดโทรม
หางไกลจากชุมชน ไมมีรถสาธารณะผาน อยูในซอยเปลี่ยว ซึ่งไมตรงกับภาพและคําพรรณนาหองพัก
ที่ไ ดโ ฆษณาไว มีผ ลทํา ใหน ัก ทอ งเที่ย วหลงเชื ่อ และโอนเงิน ใหแ กผู ป ระกอบการใหเ ชา หอ งพัก
หรือเจาของหองพัก ซึ่งหากเกิดกรณีที่นักทองเที่ยวไดรับอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือทรัพยสิน
การฟองรองดําเนินคดีมีความยุงยาก เนื่องจากนักทองเที่ยวในฐานะผูใชบริการมีภูมิลําเนาอยูนอก
ราชอาณาจักรไทย เพียงเดินทางมาทองเที่ยวพักผอนเทานั้น การแสวงหาหลักฐานในการฟองรอง
เพื ่อ ดํ า เนิน คดีแ กผูป ระกอบการหรือ ผูใ หเ ชา ยอ มประสบปญ หา แมก ฎหมายจะใหสิท ธิใ นการ
ฟอ งรอ งดําเนิน คดีที่มีการละเมิด สิทธิของผูบ ริโภคไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญ ญัติดังกลาว
แตนักทองเที่ยวในฐานะผูบริโภคมองวาเปนเรื่องที่เสียคาใชจาย เสียเวลาในการดําเนินคดี ซึ่งผลที่
ไดรับอาจไมคุมคากับคาใชจายที่ไดเสียไป
สํ าหรั บ ประเทศญี่ ปุ น เป น อี ก ประเทศหนึ่ งที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางไปท อ งเที่ ย ว
จํานวนมาก เพราะมีนโยบายผอนปรนเรื่องวีซา สงผลใหธุรกิจ การใหบ ริการหองเชาแบบ Airbnb
(Air bed & breakfast) ในประเทศญี ่ปุ น เจริญ เติบ โตอยา งรวดเร็ว มีผูลัก ลอบเปด หอ งเชา พัก
รายวัน เปน จํานวนมากซึ่งขัดกับ กฎหมายธุร กิจ โรงแรมของประเทศญี่ปุน รัฐ บาลญี่ปุน จึงไดออก
กฎหมายที่มีชื่อเรียกวา “The Home-Sharing Business Act” เพื่อควบคุมการใหบริการหองพัก
รายวัน โดยกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ซึ่งมีสาระสําคัญ กลาวคือ ผูใหบริการเชาที่พักสามารถเปด
หองพักใหเชาได 180 วันตอป เพราะหากปลอยใหมีการเปด ใหบริการเกิน กวา 180 วัน ตอปแลว
จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได เชน ปญหาเรื่องการจราจร ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล ปญหาเรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชน เปนตน โดยที่ผูเชาพักจะตองเชาพักครั้งละ
ไมต่ํากวา 7 วัน หรือ 6 คืน เนื่องจากมีความมุงหมายที่จะใหความคุมครองผูประกอบธุรกิจ เพราะ
หากมีก ารปลอ ยใหเ ชา แบบคา งคืน เดีย วไดจ ะเปน การสรา งการแขง ขัน ที ่ไ มเ ปน ธรรมใหแ ก
ผูป ระกอบธุร กิจ โรงแรม เพราะการใชบ ริก ารหอ งพัก แบบรายวัน มีร าคาถูก กวา การใชบ ริก าร
หอ งพัก ในโรงแรม และผู ใ หบ ริก ารเชา ที ่พ ัก จะตอ งลงทะเบีย นกับ หนว ยงานทอ งถิ ่น เพื ่อ ให
หนวยงานทองถิ่นตรวจสอบคุณภาพการใหบริการและมาตรฐานที่พัก นอกจากนี้ผูใหเชาจะตองสง
รายงานการเชาพักใหห นวยงานทองถิ่น ทราบถึงจํานวนและสัญชาติของผูเชาพัก ซึ่งหลักเกณฑนี้
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ไดถูกกําหนดเพื่อใหความคุมครองคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในแหลงทองเที่ยวและผูประกอบ
ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งใหความคุมครองแกผูใชบริการหองพักรายวันดวยเพราะมีหนวยงานทองถิ่น
ทํ า หนา ที ่ต รวจสอบคุณ ภาพการใหบ ริก ารและมาตรฐานของหอ งพัก ซึ ่ง การออกหลัก เกณฑ
ดังกลาวของประเทศญี่ปุน เพื่อเปน การสงเสริมดานการลงทุน ที่สอดคลองกับ ความเจริญกาวหนา
ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวที่นับวันจะเจริญเติบโตและขยายตัวอยางกวางขวาง ซึ่งจะเห็นไดวา
การออกหลักเกณฑดังกลาวของประเทศญี่ปุน เพื่อเปน การสงเสริมดานการลงทุน ที่ส อดคลองกับ
ความเจริญ กา วหนา ทางดา นเศรษฐกิจ และดา นอุต สาหกรรมการทอ งเที ่ย ว ที ่น ับ วัน จะยิ ่ง
เจริญเติบโตและขยายตัวอยางกวางขวาง
สว นในประเทศสหรัฐ อเมริก าเปน ประเทศที่มีร ะบบเศรษฐกิจ แบบเสรีและเปน
ประเทศตนกําเนิดของแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน มีหลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับการ
เชา อสัง หาริม ทรัพ ยโ ดยทั ่ว ไปที ่ใ หค วามคุ ม ครองผูเชา และผู ใ หเ ชา ที ่พ ัก อาศัย ทั้ง ในดา นความ
ปลอดภัยและในดานการทําสัญญา กลาวคือ ผูใหเชามีหนาที่ดูแลรักษาสถานที่เชาใหอยูในสภาพ
ปลอดภัยและจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เชน เครื่องทําความรอน เครื่องใชไฟฟาที่
จําเปน หากผูใหเชาไมป ฏิบัติต ามสัญ ญาผูเชาสามารถบอกเลิกสัญ ญาและเรีย กคาเสียหายคืน ได
และหากมีการเลิกสัญ ญาผูใหเชาตองคืน เงิน มัดจําใหแกผูเชาดวย และกรณีที่ผูใหเชาไดรับ ความ
เสีย หายจากการกระทํา โดยไมช อบดว ยกฎหมายจากผูเชา ผูใหเชามีสิท ธิขับ ไลผูเชาและงดการ
ใหบ ริการตางๆ ที่จําเปน แกผูเชาได รวมทั้งมีสิท ธิเรีย กคืน การครอบครอง บอกเลิกสัญ ญา และ
เรีย กคา เสีย หายเปน สามเทา ของคา เสีย หายที ่เกิด ขึ ้น ได นอกจากนี ้ย ัง มีก ารออกระเบีย บและ
ขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจการแบงพื้นที่ใหเชารายวัน (Home-Sharing Ordinance) เปนการเฉพาะ
เพื่อกําหนดพื้น ที่ที่ส ามารถนําออกใหเชารายวัน และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ย วของ สามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้คือ “พื้นที่ใหเชา” ไดแก พื้นที่หรือหองที่ไดถูกสรางหรือออกแบบแยกสวนออกมา
ต า งหากจากพื้ น ที่ ห รื อ ห องที่ ใช เป น ที่ อยู อาศั ย โดยไม ว าจะเป น บ านพั กสํ าหรั บ ครอบครั ว เดี่ ย ว
(single-family residence) อพารตเมนท (apartment) คอนโดมีเนียมเพื่อการอยูอาศัย (residential
condominium unit) ทั้งนี้ ไมรวมถึงพื้นที่สวนกลางของคอนโดมีเนียม หองพักในโรงแรมโมเต็ล เคบิ้ล
หรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่อยูในความดูแลของเจาสํานักโรงแรม (innkeeper) ระยะเวลาเชามีกําหนด
ระยะเวลาไมเ กิน 30 วัน หรือ นอ ยกวา นั ้น การโฆษณาพื้น ที่ใหเ ชา รายวัน ไมวาจะทําในสื่อใดๆ

104

จะตองระบุถึงคาบริการและการบริการที่จัดใหแขกหรือผูมาพักอยางชัดแจง แขกหรือผูมาพักจะตอง
เสียภาษี เพื่อการอยูอาศัยตามจํานวนที่กําหนดไว การใหบริการใหเชาพื้น ที่รวมทั้งการโฆษณาการ
ใหบ ริการเชาพื้น ที่ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะตองไดรับ อนุญ าตจากหนว ยงานทองถิ่น บุคคล
หรือนิ ติบุคคลจะสามารถขออนุญาตใหบ ริการให เชาพื้น ที่ไดเพียงแหงเดียวเทานั้น ดังจะเห็น ไดวา
หลักเกณฑดังกลาวไดใหความสําคัญกับผูเชา ที่กําหนดหลักเกณฑเพื่อคุมครองผูเชาที่ตองการเชาพื้นที่
รายวันโดยมีการกําหนดพื้นที่ที่สามารถนําออกใหเชา รวมถึงการโฆษณาที่ตองระบุถึงคาบริการและ
บริการที่ไดจัดไวใหเพื่อไมใหผูเชาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูใหเชา นอกจากนี้ยังไดกําหนดในเรื่องของ
การเสียภาษีไวเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บภาษีของหนวยงานภาครัฐอีกดวย
5.2 ขอเสนอแนะ
โดยที่พ ระราชบัญญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547 ที่บังคับ ใชอยูในปจ จุบัน ของประเทศ
ไทยไมไ ดบ ัญ ญัต ิค รอบคลุม เพื ่อ ใหค วามคุ ม ครองถึง หอ งพัก ในรูป แบบดัง กลา ว ซึ ่ง มีผ ลให
นักทองเที่ยวผูใชบริการไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายจากการใชบริการ รวมทั้งไมไดรับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานดานตางๆ อันควรไดรับ เชน ดานการใหบริการ ดานความสะอาด ดานความปลอดภัย
ดา นสุข อนามัย เปน ตน นอกจากนี ้เ มื่อ การใหบ ริก ารเชา หอ งพัก รายวัน ไมไ ดอ ยูใ นบัง คับ ของ
บทบัญ ญัติแหงพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงทําใหขาดกลไกเรื่องสภาพบังคับ แหงโทษ
หากเกิด กรณีก ารฝาฝน เปลี่ย นแปลง ตอ เติม เพิ ่ม หรือ ลดจํา นวนหองพัก ที่อ าจสง ผลกระทบตอ
โครงสรางของอาคารสิ่งปลูกสราง เมื่อขาดกลไกเรื่องสภาพบังคับแหงโทษผูประกอบธุรกิจไดอาศัย
ชองวางทางกฎหมายเพิกเฉยไมจัดมาตรการดูแลดานการรักษาความปลอดภัย และดานสุขอนามัย
ใหแกผูใชบริการ
ดังนั้น ภาครัฐ ควรมีม าตรการทางกฎหมายที ่ชัด เจนเพื่อ คุม ครองนัก ทอ งเที่ย ว
ที่ใ ชบ ริก ารหอ งพัก รายวัน ประกอบกับ กฎหมายที ่บ ัง คับ ใชอ ยู ในปจ จุบ ัน คือ พระราชบัญ ญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระรวงกําหนดประเภทและหลัก เกณฑการประกอบธุร กิจ โรงแรม
พ.ศ. 2551 ซึ่งบังคับใชมาเปนเวลานานและไมครอบคลุมถึงการใหบริการหองพักรายวัน ผูวิจัย มี
ความเห็น วา การปรับ ปรุงแกไขกฎหมายเพื่อ ใหส อดคลอ งกับ สถานการณในปจ จุบัน นั้น มีค วาม
จําเปนและสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่ใหความคุมครอง ควบคุม และกํากับดูแล
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ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว เพราะรายไดหลักของประเทศไทยไดมาจากการเดินทางมาทองเที่ยวของ
นักทอ งเที่ย วชาวตางชาติ โดยรูป แบบของการทอ งเที่ย วและการพักอาศัย เพื่อ การทองเที่ย วใน
ปจ จุบ ัน นี ้ไ ดเ ปลี ่ย นแปลงไปจากเดิม อยา งมาก ซึ่ง นัก ทอ งเที ่ย วหัน ไปใหค วามสนใจใชบ ริก าร
หองพักรายวันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใหบริการหองพักประเภทนี้เปนธุรกิจใหบริการหองพัก
ในลักษณะเดีย วกับ โรงแรม ตามพระราชบัญ ญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แตหองพัก รายวัน ดังกลาว
ไมไดอ ยูในความหมายของหอ งพัก ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญ ญัติดังกลาว สงผลให
หองพักประเภทนี้จึงไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุง
กฎหมายหรือออกระเบีย บเพื่อควบคุม กํากับ และดูแลธุรกิจ ใหบ ริการเชาหองพักรายวัน เพื่อเปน
การใหความคุมครองผูพักอาศัยหรือผูใชบริการ ใหหองพักประเภทดังกลาวมีมาตรฐานดานตางๆ
อันเปนสิทธิขั้นพื้น ฐานที่นักทองเที่ยวควรไดรับจากการใชบริการ โดยกําหนดใหมีรายละเอียดอัน
เปนสาระสําคัญ ดังนี้
1) กําหนดคํานิย ามศัพทและประเภทของที่พักที่สามารถนําออกใหนักทองเที่ย ว
เชารายวันไดใหมีความชัดเจน โดยกําหนดให “สถานที่พักรายวัน” หมายถึง สถานที่พักนอกจากที่
ไดจ ดทะเบีย นตามพระราชบัญ ญัติโ รงแรม พ.ศ. 2547 มีจํานวนหองพัก ในอาคารเดีย วกัน หรือ
หลายอาคารซึ ่ง จัด ตั้ง ขึ้น เพื ่อ ใหบ ริก ารที ่พ ัก ชั ่ว คราวเปน รายวัน สํ า หรับ นัก ทอ งเที ่ย วหรือ คน
เดิน ทาง โดยมีค า ตอบแทนอัน มีล ัก ษณะเปน การประกอบกิจ การเพื ่อ หารายไดเสริม ซึ่ง ตอ ง
ลงทะเบียนตอหนวยงานทองถิ่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
2) กํ า หนดคุณ สมบัต ิข องผู ป ระกอบกิจ การหรือ ผู ข อรับ ใบอนุญ าต โดยตอ งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ บุคคลวิกลจริต
จิตฟนเฟอน หรือบุคคลลมละลาย
(3) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเวนแตจะไดกระทําโดย
ประมาทหรือลหุโทษ
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(4) ไมเคยตองคํา พิพ ากษาถึงที่สุด ใหล งโทษจํา คุก ในความผิด เกี่ย วกับ
ยาเสพติด ใหโ ทษ ความผิด เกี ่ย วกับ เพศตามที ่บ ัญ ญัต ิไ วใ นประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
3) กํ า หนดใหร ัฐ มนตรีว า การกระทรวงมหาดไทยแตง ตั ้ง นายทะเบีย นเพื ่อ
ตรวจสอบการขอรับ ใบอนุญาต โดยตรวจสอบสถานประกอบการ อันไดแก สถานที่ตั้ง สิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในหอ งพัก ความมั ่น คงแข็ง แรงของอาคารที ่พ ัก อาศัย ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย
4) กําหนดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้น พื้น ฐานที่จําเปน สําหรับ การพักอาศัย
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง อันไดแก หองพักมีลักษณะที่เปนสัดสวนมีระบบระบายอากาศ
ที่ดีแ ละเพีย งพอ มีที่น อน หมอน มุง ผา หม มีหอ งอาบน้ํา และหอ งน้ํา ที่ส ะอาดมีป ระตูส ามารถ
ล็อกได รวมทั้งกําหนดใหเปลี่ยนที่นอน หมอน มุง ผาหม ในหองพักเปน ชุดใหมทุกครั้งหลังจากมี
การใชงาน
5) กําหนดใหมีมาตรการดานความปลอดภัย โดยใหผูป ระกอบกิจ การมีห นา ที่
ดูแ ลรัก ษาสภาพของหอ งพัก ใหมีค วามมั่น คงและแข็งแรง ตามกฎหมายควบคุม อาคาร จัด ใหมี
อุป กรณปอ งกัน อัคคีภัย สัญ ญาณเตือ นภัย รวมทั้งแผนผังแสดงทางออกฉุกเฉิน กรณีเกิดไฟไหม
พรอมทั้งคําแนะนําเมื่อเกิดอัคคีภัยไวภายในหองพักซึ่งตองมีภาษาอังกฤษเปนอยางนอยเพราะเปน
ภาษากลางในการติด ตอสื่อสารเพื่อใหนักทอ งเที่ย วมีความเขาใจ นอกจากนี้ควรจัด ใหมีอุป กรณ
สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนเพื่อใหบริการแกผูเขาพักดวย
6) กําหนดหลักเกณฑเรื่องราคาหองพักเพื่อคุมครองนักทองเที่ยวผูใชบริการ โดย
กําหนดใหมีปายแสดงราคาหองพักรายวัน คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการรับบริการอื่นๆ ตลอดจน
การเปลี่ย นแปลงอัต ราราคาที่พัก ตองรายงานราคาตางๆ ดังกลาวแกน ายทะเบีย นดว ย รวมทั้ง
กําหนดใหติดปายแสดงราคาไวในสถานที่ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
7) กําหนดหนวยงานเฉพาะในการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบมาตรฐานของ
หองพักและมาตรฐานดานการใหบริการ ซึ่งการกําหนดหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจ การใหบ ริการที่พักรายวัน กรณีการประกอบธุร กิจ ที่พักในรูป แบบดังกลาวรวมทั้ง
รูปแบบของเกสทเฮาส (Guest House) แมนชั่น (Mansion) โมเต็ล (Motel) และรีสอรท (Resort)
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ซึ่งปจ จุบัน ไมมีห นว ยงานใดควบคุม เปน กิจ จะลัก ษณะ อีก ทั้งมาตรฐานการใหบ ริการยอ มเปน ที่
เห็น ไดชัดเจนวามีมาตรฐานในการใหบ ริการที่ต่ํากวาการใหบ ริการหองพักประเภทธุร กิจ โรงแรม
ดังนั้น หากจะใหธุรกิจหองพักเหลานี้จะตองใชมาตรฐานการควบคุมและการใหบริการเชนเดียวกับ
ธุร กิจ ประเภทโรงแรมแลว ยอมกอใหเกิด ตน ทุน ในการประกอบกิจ การที่สูงขึ้น และในสว นของ
ผูเขาพักอาศัย หากธุรกิจ ประเภทหองพักรายวัน จะตองมีมาตรฐานสูงเทีย บเทากับ ธุรกิจ โรงแรม
แลว ยอมสงผลตอราคาหองพัก ที่สูงขึ้น อัน จะสงผลกระทบตอผูเขาพักหรือ ผูใชบ ริการ ในสว นนี้
เห็น วา ควรมีก ารออกกฎหมายเฉพาะเพื ่อ ใหมีห นว ยงานรับ ผิด ชอบในการควบคุม กํ า กับ ดูแ ล
ตรวจสอบมาตรฐานหองพักเปนการเฉพาะ
8) ผูใหบ ริการหองพักสามารถเปดหองพักใหเชาไดไมเกิน ป 180 วัน ตอป เพื่อ
ไมใ หส ง ผลกระทบตอ คุณ ภาพชีว ิต ของคนในชุม ชน เชน ปญ หาดา นขยะมูล ฝอย ปญ หาดา น
การจราจร เปน ตน รวมทั้งเพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูป ระกอบธุรกิจโรงแรมที่ไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
9) ผูใหบ ริการเชาหองพัก รายวัน จะตองแจงการไดรับ อนุญ าตประกอบกิจ การ
พรอ มทั้งลงทะเบีย นกับ หนว ยงานทอ งถิ่น รวมทั้งจัด ทําทะเบีย นผูเขาพักหรือผูใชบ ริการแจงให
หนวยงานทองถิ่นทราบถึงจํานวนและสัญชาติของผูเขาพัก ทั้งนี้ เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของหองพักและมาตรฐานดานการใหบริการ รวมทั้งเพื่อประโยชนในการจัดเก็บ
ภาษีประจําปของหนวยงานภาครัฐ
เมื ่อ พิจ ารณาแลว จะเห็น ไดว า หากภาครัฐ มีก ารตรากฎหมาย ออกประกาศ
ระเบียบ หรือขอบังคับเพื่อควบคุม กํากับ ดูแลหองพักรายวัน ดังกลาวเปนการเฉพาะแลวจะทําให
นักทองเที่ยวผูใชบริการไดรับความคุมครองตามกฎหมายหากเกิดกรณีการละเมิดสิทธิตางๆ จาก
การใชบริการ โดยมีหนวยงานภาครัฐซึ่งเปนหนวยงานเฉพาะในการควบคุม กํากับ ดูแล รวมทั้งให
ความชว ยเหลือ ดูแลใหนักทองเที่ยวไดรับ ความเปน ธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรีย บจากผูป ระกอบ
กิจการหรือผูใหบริการ อีกทั้งการมีกฎระเบียบเพื่อควบคุม กํากับดูแล จะสามารถชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยไดอีกทางหนึ่งดวย มีผลทําใหธุรกิจการทองเที่ยวยิ่งเจริญเติบโตขึ้นไปอีก
มีร ายไดดา นการทอ งเที ่ย วเขา สู ป ระเทศเพิ ่ม มากยิ่ง ขึ้น ซึ ่ง รายไดจ ากการทอ งเที ่ย วนั้น ถือ เปน
รายไดหลักของประเทศไทย
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