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ประกอบกิจการโรงแรม ... ต้ องมีผ้ จู ัดการนะครับ !!!

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 คุยเฟื่ องเรื่องโรงแรม
ลุ ง เป็ นธรรมได้ยิ น ข่ า วแว่ว มาว่า ในปี ใหม่ 2563 นี้ รั ฐ บาลและการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ก็มีนโยบายที่จะส่งเสริ มการท่องเที่ยวไทย โดยจัดแคมเปญที่น่าสนใจต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นผลให้ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่าง ๆ มีความคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ธุรกิจโรงแรม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และบรรดาโฮสเทลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากกิจกรรมเหล่านี้มากที่สุด
เมื่อพูดถึงโรงแรม ... ท่านผูอ้ ่านทราบหรื อไม่วา่ คาว่า “โรงแรม” หรื อ “hotel” (โฮเต็ล) ในภาษาอังกฤษนั้น
มีที่มาจากคาว่า “hôtel” (โอแตล) ในภาษาฝรั่ งเศส ที่ ไม่ได้แปลว่าโรงแรมเพียงอย่างเดี ยว หากแต่ยงั แปลว่า ที่ ทาการ
หรื อคฤหาสน์ ได้อีกด้วย ...
ในเรื่ องนี้ลุงเป็ นธรรมเองก็เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเป็ นครั้งแรก
และได้เห็นอาคารโบราณที่สวยงามมากแห่งหนึ่งขึ้นป้ ายว่า Hôtel de ville ลุงเป็ นธรรมก็เข้าใจไปว่าที่นนั่ น่าจะเป็ นโรงแรม
ที่หรู หราที่สุดเอาไว้รับรองแขกบ้านแขกเมือง แต่แท้ที่จริ งแล้วสถานที่น้ นั คือ ที่ทาการเทศบาลเมืองครับ ! หรื ออย่าง Hôtel
de Police ก็คงไม่ได้แปลว่า โรงแรมตารวจอย่างแน่นอน ท่านทั้งหลายอย่าได้คิดเข้าไปใช้บริ การทีเดียวเชียว เพราะที่นน่ั คือ
สถานีตารวจนัน่ เองครับ ...
แต่ภายหลังจากที่เริ่ มมีกิจการโรงแรมที่ให้บริ การที่พกั อาศัยแก่นกั เดินทาง ซึ่งเชื่อกันว่าโรงแรมแห่งแรก
ของยุโรปเกิดขึ้นที่ กรุ งปารี ส คาว่า hôtel จึ งหมายความถึง สถานที่ ให้บริ การพักแรมแก่แขกผูม้ าเยือนอีกด้วย จากนั้นชื่ อเรี ยก
ของกิจการประเภทนี้จึงถูกนาไปใช้อย่างแพร่ หลายในกลุ่มประเทศยุโรป จนกลายมาเป็ น hotel ในภาษาอังกฤษนัน่ เองครับ
ส่วนในประเทศไทย กิจการโรงแรมเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ ยูเนี่ ยนโฮเต็ล (Union Hotel)
บอร์ ดดิ้งโฮเต็ล (Boarding Hotel) และโอเรี ยนเต็ล (Oriental) จากนั้นจึงมีโรงแรมเกิดขึ้นต่อมาอีกหลายแห่ งในสมัยรัชกาลที่ 5
ซึ่ งล้วนแต่เป็ นโรงแรมของชาวต่างชาติท้ งั สิ้ น จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้มีการเปิ ดโรงแรมแห่ งแรกของคนไทยขึ้นที่
หัวหิ นภายใต้ชื่อโรงแรมรถไฟ ...
ในปั จจุ บัน การดาเนิ น กิ จการโรงแรมของไทยก้าวหน้าและทันสมัยติ ดระดับ โลก ทั้งความหรู หรา
และความสะดวกสบาย อยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่ งได้กาหนดเอาไว้ในมาตรา 15 ความว่า
ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจการโรงแรมจะต้องได้รับอนุญาตเสี ยก่อน ซึ่ งผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้เปิ ดกิจการโรงแรมไม่วา่ จะเป็ น
บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลในทางกฎหมายเราจะเรี ยกว่า “ผู้ประกอบกิจการโรงแรม” (ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มี คาที่ ใ ช้เ รี ยกผูป้ ระกอบกิ จ การโรงแรมว่า “เจ้าสานักโรงแรม”) นอกจากนี้ กฎหมายยัง กาหนดให้โรงแรมจะต้องมี
“ผู้จดั การโรงแรม” เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั การโรงแรมด้วยครับ ...
ประเด็น ที่ น่าสนใจของเรื่ องนี ้จึ งเกี่ ยวกับ โรงแรมที่ไ ม่ ได้ ดาเนินการแต่ งตั้ง ผู้จัดการโรงแรมตามที่
กฎหมายกาหนดและได้ กระทาการผิดกฎหมายโดยปล่ อยให้ เยาวชนทีม่ ีอายุต่ากว่ า 18 ปี เข้ าใช้ บริการในลักษณะมั่วสุ ม !!!
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ส่ วนที่ 2 ประกอบกิจการโรงแรม ... ต้ องมีผ้จู ดั การนะครับ !!!
“ผู้จัดการโรงแรม” เป็ นตาแหน่ งที่ มีหน้าที่ และความรั บผิดชอบตามกฎหมายสาคัญ ไม่น้อยไปกว่า
ผูป้ ระกอบกิ จการโรงแรม อีกทั้ง การที่ ผูป้ ระกอบกิ จการโรงแรมจะแต่งตั้งให้ผูใ้ ดดารงตาแหน่ งดังกล่าว ผูน้ ้ ันจะต้องมี
คุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกาหนด กล่าวคือ มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริ บูรณ์ และเป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รหรื อมีประสบการณ์
ตามที่ ค ณะกรรมการประกาศก าหนดหรื อ มี ห นัง สื อ รั บ รองว่า ได้ผ่ า นการฝึ กอบรมวิ ช าการบริ ห ารจัด การโรงแรม
ตามหลักสู ตรที่ คณะกรรมการส่ งเสริ มและกากับธุ รกิ จโรงแรมรับรอง และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายด้วย
โดยผู้จัดการโรงแรมจะเป็ นบุคคลเดียวกันกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมก็ได้ ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจโรงแรมนั้นเป็ นบุคคลธรรมดา
หากโรงแรมใดไม่ แต่ งตั้งผู้จัดการโรงแรมก็จะต้ องถูกลงโทษปรั บทางปกครองและโทษปรั บรายวันใน
อัตราที่ กฎหมายกาหนด ... เช่นเดียวกันกับอุทาหรณ์จากคดีปกครองในวันนี้ ที่มีขอ้ เท็จจริ งว่า นายสิ งห์เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
โรงแรมแห่ งหนึ่ งถูกประชาชนร้องเรี ยนว่ามีการปล่อยให้กลุ่มวัยรุ่ นเข้าไปมัว่ สุ มในโรงแรม ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิ จ
เร่ งรัดป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่ งแต่งตั้งโดยผูว้ ่าราชการจังหวัด ได้เข้าตรวจสอบพบว่าโรงแรมดังกล่ าวไม่ ได้
แต่ งตั้งผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมาย และพบว่ า มีผ้ ูเข้ าใช้ บริ การอายุต่ากว่ า 18 ปี โดยไม่ มีการจัดทาทะเบียนผู้เข้ าพัก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจึงมีคาสัง่ ให้ปรับนายสิ งห์เป็ นเงินจานวน 200,000 บาท
นายสิ ง ห์ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าสั่ ง ปรั บ ของผู ้ว่ า ราชการจั ง หวัด จึ ง ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งภายหลังได้มีคาสัง่ ให้ยกอุทธรณ์ นายสิ งห์จึงมายืน่ ฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษปรับ
ดังกล่าว
คดีนีจ้ ึ งมีประเด็นที่ น่าสนใจว่ า คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ลงโทษปรั บนายสิงห์ ในฐานะผู้ประกอบ
กิจการโรงแรมเป็ นเงินจานวน 200,000 บาท เป็ นคาสั่งทีช่ อบด้ วยกฎหมาย หรือไม่ ???
ศาลปกครองสู ง สุ ด พิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น สรุ ป ได้ ว่า แม้ว่า เจ้าหน้า ที่ ชุ ดเฉพาะกิ จ เร่ ง รั ด ป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด จะไม่ได้รับมอบหมายเป็ นหนังสื อให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ก็ตาม แต่เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในฐานะเป็ นพนักงานฝ่ ายปกครอง ตามมาตรา 2 (17) (ฌ)
แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา และเจ้ าหน้ าทีช่ ุดเฉพาะกิจดังกล่ าวทีแ่ ต่ งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดส่ วนใหญ่
ก็เป็ นเจ้ าหน้ าที่ตารวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสั ยจากการร้ องเรี ยนของประชาชนว่ าได้ มีกลุ่มวัยรุ่ นเข้ าไปใช้ บริ การโรงแรม
ของนายสิ งห์ ในลักษณะมั่วสุ มซึ่ งอาจมีการกระทาความผิ ด ทางอาญา เจ้ าหน้ าที่ ดังกล่ าวย่ อมสามารถเข้ าไปในโรงแรม
ของนายสิ งห์ เพื่อสื บสวนตรวจสอบถึงเรื่ องดังกล่ าวได้
สาหรับคาสัง่ ปรับนายสิ งห์น้ นั ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดได้ คานึงถึงความ
ร้ ายแรงแห่ งพฤติกรรมทีก่ ระทาผิดของนายสิ งห์ที่ไม่ จดั ให้ มผี ้ จู ดั การโรงแรม ทาให้ มีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีอายุต่ากว่ า 18 ปี บริบูรณ์
และยังเป็ นนักเรียน นักศึกษา เข้ าไปใช้ บริการโรงแรมของของนายสิ งห์โดยเปิ ดเช่ าห้ องพัก จานวน 4 ห้ อง แต่ กลับมีจานวน
ผู้เข้ าพักมากถึ ง 26 คน และไม่ได้จัดทาทะเบี ยนผูเ้ ข้าพักตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ งนายสิ งห์ ในฐานะผูป้ ระกอบกิ จการ
โรงแรมย่อมจะรู ้โดยสภาพว่าแต่ละห้องสามารถรับพักได้กี่คน การให้ บริ การที่ พักในลักษณะมั่วสุ มเช่ นนี ้ หากนายสิ งห์
คานึงถึงประโยชน์ สาธารณะเป็ นสาคัญ ก็สามารถปฏิ เสธไม่ รับวัยรุ่ นเหล่ านั้นเข้ าพักได้
ส่ วนจานวนเงินค่าปรับ 200,000 บาท เป็ นอัตราที่คานวณมาจากสองในห้าของอัตราโทษที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดในข้อหาที่ไม่จดั ให้มีผูจ้ ดั การโรงแรม ซึ่ งอยูภ่ ายในหลักเกณฑ์โทษปรับทางปกครอง ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ใน
มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่ งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกอบข้อ 10 (1) ของประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง
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ดังนั้น เมื่อนายสิ งห์ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมได้กระทาความผิดโดยไม่ จัดให้ มีผ้ จู ัดการคนหนึ่ง
เป็ นผู้มีหน้ าที่จัดการโรงแรม อันเป็ นความผิดตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ ง และมีโทษปรับทางปกครอง ตามมาตรา 50 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 การที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนโรงแรมจังหวัด มี คาสั่ งลงโทษปรั บทาง
ปกครองผู้ฟ้องคดีเป็ นเงิน 200,000 บาท และรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่ งยกอุทธรณ์ จึ งเป็ นคาสั่ งที่ ชอบด้ วย
กฎหมายแล้ ว
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การประกอบกิจการใดก็ตามที่อาจมีผลกระทบต่อประโยชน์หรื อความปลอดภัย
ของสาธารณะ ผูป้ ระกอบกิ จการต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่ องเหล่านั้นมากกว่าประโยชน์ของกิ จการตนเอง
เพราะหากเกิดความเสี ยหายขึ้นก็จะไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะต่อกิจการของผูป้ ระกอบการเท่านั้น หากแต่ผลกระทบเหล่านั้น
อาจส่ งผลร้ายไปสู่ ชุมชน สังคม หรื อประเทศชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง นอกจากนี้ ในการประกอบกิ จการใดที่มีกฎหมาย
กาหนดกฎเกณฑ์หรื อข้อบังคับเอาไว้เป็ นการเฉพาะ ผูป้ ระกอบการก็จาเป็ นต้องถื อปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์หรื อข้อบังคับ
เหล่านั้นอย่างเคร่ งครัด หาไม่แล้ว กฎหมายก็มีบทลงโทษที่จะนามาปรับใช้กบั ผูฝ้ ่ าฝื น ไม่วา่ จะเป็ นโทษปรับทางปกครอง
โทษปรับรายวันในกรณี ที่ยงั คงมีการฝ่ าฝื นต่อไปและไม่ได้รับการแก้ไข รวมไปถึงการลงโทษทางอาญาทั้งจาทั้งปรับ !!!
(ผู้สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 496/2562 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั หน้ าทีส่ าคัญของผู้จดั การโรงแรม
โรงแรมต้องมีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การโรงแรมตามกฎหมาย โดยผูจ้ ดั การต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่าง ๆ
เกี่ ยวกับผูพ้ กั และจานวนผูพ้ กั ในแต่ ละห้องลงในบัตรทะเบี ย นผูพ้ กั ในทันที ที่ มีการเข้าพัก โดยให้ผูพ้ กั คนใดคนหนึ่ ง
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผูพ้ กั หากผูพ้ กั มีอายุต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์และเข้าพักตามลาพัง ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูแ้ ทน
ลงลายมือชื่อกากับไว้ดว้ ย และนาไปบันทึกลงในทะเบียนผูพ้ กั ให้แล้วเสร็ จภายในยี่สิบสี่ ชว่ั โมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก
โดยต้องส่งสาเนาทะเบียนผูพ้ กั ในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์แล้วให้นายทะเบียนทาใบรับมอบให้ไว้เป็ นสาคัญ
หากโรงแรมใดอยู่ห่างไกลหรื อไม่สามารถส่ งได้ตามกาหนดดังกล่าว ให้นายทะเบียนพิจารณากาหนดระยะเวลาส่ งสาเนา
ดังกล่าวแล้วแจ้งให้ผจู ้ ดั การทราบ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรื อมัว่ สุ มในเขตโรงแรม
ในลักษณะอันควรเชื่ อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรื อจะมีการกระทาความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม รวมทั้ง
ต้องแจ้งให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ทราบโดยทันที ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีหรื อได้มีการ
หลบซ่ อนหรื อมัว่ สุ มหรื อการกระทาความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม ทั้งนี้ ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ ง มาตรา 35 วรรคหนึ่ ง
มาตรา 36 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
------------------------------------------------------

